TÉZY PRE ŠTÁTNE SKÚŠKY II. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA
ŠO 1.1.1 UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV
ŠP UČITEĽSTVO MATEMATIKY

VŠEOBECNÁ DIDAKTIKA MATEMATIKY
Didaktika matematiky ako učebný predmet a ako vedná disciplína.
Výchovno-vzdelávacie ciele učebného predmetu matematika v základných a stredných
školách.
Vyučovacie metódy v matematike.
Organizačné formy výučby matematiky.
Obsah učiva matematiky, jeho výber a didaktické usporiadanie. Metódy obsahovej
analýzy učebného textu. Výber a štrukturalizácia obsahu učiva.
Integrácia poznatkov, uplatnenie medzipredmetových vzťahov.
Pedagogická dokumentácia vo výučbe matematiky. Štandardy, základná
charakteristika štandardov, tvorba štandardov, štandardy cieľové, evaluačné, spôsob kontroly.
Učebnice matematiky a ich tvorba. Pracovné zošity, pracovné listy, doplnková
literatúra.
Matematické poznanie, metodika zavedenia pojmu, matematické vety a ich dôkazy.
Motivácia vo vyučovaní matematiky. Rozvoj tvorivého myslenia v učebnom predmete
matematika.
Materiálne didaktické prostriedky v matematike, ich klasifikácia a funkcia vo výučbe
matematiky. Plánovanie a riadenie vyučovacej hodiny.
Informačné a komunikačné technológie vo výučbe matematiky. Tradičné a moderné
informačné technológie. Matematický softvér.
Kontrola, hodnotenie a klasifikácia. Tvorba a použitie didaktických testov. Netradičné
formy hodnotenia. Diagnostické a spätnoväzbové prostriedky vo výučbe matematiky.
Osobitosti kontroly a hodnotenia výsledkov učenia vo výučbe matematiky.
Skupinové, problémové, projektové a programované vyučovanie v matematike.
Riešenie problémov v matematike.
Záujmová činnosť v matematike – matematická olympiáda, matematické krúžky,
samostatná práca a ďalšie. Práca s talentovanými, alebo slaboprospievajúcimi žiakmi.
Matematické vzdelávanie v predprimárnom (ISCED 0) a primárnom vzdelávaní
(ISCED 1), prekoncepty pojmov v obsahu učiva matematiky.
Charakteristika programu výučby matematiky v základnej škole. Charakteristika
programu výučby matematiky v gymnáziách a stredných školách.
Charakteristika obsahu učebného predmetu matematika v základných školách
a v gymnáziách.

ŠPECIÁLNA DIDAKTIKA MATEMATIKY
Vyučovanie algebry: Zavedenie pojmu číslo a postupné rozširovanie číselných oborov.
Vlastnosti operácií a usporiadania v jednotlivých číselných oboroch. Deliteľnosť v obore
prirodzených a celých čísel, znaky deliteľnosti. Zapisovanie čísel v dekadickej číselnej
sústave a v iných číselných sústavách. Objasnenie metódy matematickej indukcie a jej
využitie pri dôkazoch. Zavedenie komplexných čísel, algebraický a goniometrický tvar,
Moivrova veta.
Premenná a konštanta, zavedenie mnohočlenov a ich úpravy.

Zavedenie rovníc a sústavy rovníc. Ekvivalentné a dôsledkové úpravy. Rôzne typy rovníc
v stredoškolskej matematike (iracionálne, exponenciálne, logaritmické, goniometrické)
a metódy ich riešenia.
Zavedenie nerovnice a sústavy nerovníc. Kvadratické a iracionálne nerovnice a nerovnice
s neznámou v menovateli, metódy ich riešenia.
Vyučovanie planimetrie. Základné planimetrické pojmy, ich zavedenie. Trojuholník
(triedenie, vlastnosti ťažníc, výšok, stredných priečok, vpísaná a opísaná kružnica).
Štvoruholníky (triedenie, základné poznatky). Kružnica a kruh, dotyčnica kružnice. Obsahy
a obvody rovinných útvarov. Zhodné zobrazenia, rovnoľahlosť a podobné zobrazenia,
skladanie osových súmerností. Množiny bodov danej vlastnosti (Thalesova kružnica, veta o
stredovom a obvodovom uhle). Konštrukčné úlohy, postup pri riešení. Zavedenie a dôkazy
Pythagorovej, Thalesovej a Euklidových viet a ich využitie pri riešení úloh. Sínusová
a kosínusová veta a ich využitie.
Vyučovanie stereometrie: Základné pojmy zo stereometrie v učive SŠ. Vzájomná
poloha priamok, rovín. Kritériá rovnobežnosti a kolmosti priamky a roviny, dvoch rovín.
Základné vety rovnobežného premietania. Obraz telesa vo voľnom rovnobežnom premietaní,
určenie rovinného rezu telesa, priesečnice dvoch rovín, priesečníka priamky s rovinou.
Výpočet objemu a povrchu telies.
Vyučovanie analytickej geometrie: Súradnice bodu, vektora v rovine a priestore,
operácie s vektormi. Parametrické vyjadrenie priamky a roviny, všeobecná rovnica priamky
v rovine a roviny v trojrozmernom priestore, normálový vektor. Vzájomná poloha dvoch
priamok, priamky a roviny, dvoch rovín. Polohové a metrické úlohy v rovine a v priestore.
Kužeľosečky a ich ohniskové definície. Všeobecná rovnica kužeľosečky.
Vyučovanie matematickej analýzy: Zavedenie pojmu funkcia. Funkcia a relácia
z pohľadu teórie množín. Grafy funkcií. Základné vlastnosti funkcií a ich objavovanie
pomocou grafov. Postupnosť, aritmetické a geometrické postupnosti a ich aplikácie v praxi.
Zavedenie limity postupnosti, vlastnosti limít. Nekonečný geometrický rad.
Zavedenie limity funkcie, vlastná a nevlastná limita. Zavedenie derivácie funkcie v bode
a derivácie ako funkcie. Spojitosť a derivácia funkcie. Lokálne extrémy a stacionárne body.
Vyšetrovanie priebehu funkcie. Aplikácie vo fyzike a v praxi.
Zavedenie neurčitého integrálu, metódy integrovania. Zavedenie určitého integrálu,
Newtonov-Leibnitzov vzorec. Aplikácie určitého integrálu.
Vyučovanie kombinatoriky, pravdepodobnosti a matematickej: Kombinatorika
(organizácia súboru, permutácie, variácie, kombinácie bez opakovania a s opakovaním).
Pravdepodobnosť (šanca a porovnávanie šancí, pravdepodobnosť, podmienená
pravdepodobnosť, a niektoré jej vlastnosti, pravdepodobnosť okolo nás (napr. genetika,
dedičnosť).) Matematická štatistika (štatistický súbor, znak, popisná štatistika – priemer,
modus, medián, rozptyl, grafické znázornenie, hypotézy, testovanie hypotéz.).
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