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Seminár  z matematiky I 
 

Hodinová dotácia predmetu 
2 hodiny týždenne 

 

Charakteristika a ciele voliteľného predmetu 
Doplnenie a rozšírenie vedomostí a zručností z povinného predmetu matematika. Seminár 
bude zameraný na prehĺbenie poznatkov z už prebraných tematických oblastí a celkov 
s dôrazom na porozumenie a logické zdôvodnenie nadobudnutých vedomostí a celkovo 
prehĺbenie logického a analytického myslenia pri vyvodzovaní záverov. Príprava na maturitnú 
skúšku v súlade s cieľovými požiadavkami na MS. Príprava na štúdium na vysokej škole. 

 

Voliteľný predmet je určený: 
 Pre študentov 3. ročníka a septimy, ktorí chcú maturovať z matematiky. 

 Pre študentov, ktorí prejavujú záujem o štúdium na technických vysokých školách, či 
školách  s výukou a skúškami z rôznych matematických a informatických  predmetov 
a odborov – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, fakulty STU – FIIT, FEI, Fakulta 
architektúry, Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Ekonomická univerzita  a pod.  

 Pre študentov, ktorí  prejavujú záujem o tento predmet, príp. uvažujú o maturite 
z matematiky ako z piateho - dobrovoľného predmetu. 

 

Obsah voliteľného predmetu: 
 Kapitoly z teórie množín, matematickej logiky, funkcií, kombinatoriky, 

pravdepodobnosti a štatistiky, geometrie a merania 

 Výpočty z uvedených oblastí, logické usudzovanie, vyvodzovanie a dôkazy, 
konštrukčné úlohy 

 Riešenie typovo rozmanitých úloh, zameraných na konkrétne využitie v praktických 
situáciách 

 

Výstup žiaka za polrok:  
písomné práce, testy, ústna odpoveď, vypracovanie zadaní, prezentácia a odvodenie 
nadobudnutých vedomostí 
 

Podmienky klasifikácie:  

 aktívna účasť na vyučovacích hodinách  

 najviac 30%- ná absencia  

 pravidelná príprava na vyučovanie  

 študent je klasifikovaný pri uzavretí všetkých tematických celkov  

 všetky dopredu ohlásené písomné testy sú pre žiaka povinné, ak ich žiak nemôže 
napísať v pôvodnom termíne, je jeho povinnosťou dohodnúť si s vyučujúcim 
náhradný termín po príchode do školy  

 mimoriadne situácie (napr. absencia nad 3 -4 týždne) sa riešia dohodou  

 pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky s prihliadnutím na váhu 
jednotlivých známok  

 stupeň prospechu sa určuje na základe váženého priemeru známok získaných v 
danom klasifikačnom období; v rámci klasifikácie je kladený dôraz tiež na individuálnu 
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aktivitu a samostatnú či skupinovú prácu študenta počas celého klasifikačného 
obdobia 

 

Hodnotenie predmetu: 
klasifikovaný 

 

 

 


