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Požadavky ke státní zkoušce z matematiky s didaktikou 

 pro studenty učitelství pro 1.stupeň ZŠ 

  

1. Přirozená čísla jako čísla kardinální 

Umět rozhodnout o tom, zda dané dvě množiny jsou ekvivalentní. Uvést příklad 
dvou množin konečných a dvou množin nekonečných, které jsou ekvivalentní a které 
nejsou ekvivalentní. Určit kardinální čísla (mohutnost) daných množin. Objasnit 
podstatu početních výkonů s čísly přirozenými jako s čísly kardinálními a odůvodnit 
vlastnosti těchto výkonů.  

2. Přirozená čísla jako čísla ordinální 

Na vlastních příkladech ukázat různé typy uspořádání (lineární, cyklické, po 
dvojicích apod.) konečných i nekonečných množin. Objasnit podstatu početních 
výkonů s přirozenými  čísly jako s ordinálními čísly a odůvodnění vlastností těchto 
výkonů. 

3. Různá uspořádání číselných množin 

Umět lineárně uspořádat množinu všech přirozených čísel různými způsoby. Uvést 
příklady různých aritmetických posloupností a stanovit vzorce pro jejich n-tý člen. 
Nalézt ekvivalentní zobrazení mezi dvěma aritmetickými posloupnostmi. Vysvětlit 
pojem „figurální čísla“ na vlastních příkladech. Doplnit další členy dané 
posloupnosti figurálních čísel.  

4. Unární a binární operace a jejich vlastnosti 

Uvést vlastní příklady unárních a binárních operací (např. odmocňování, aritmetický 
průměr dvou čísel, sčítání  apod.). Zjištění vlastností těchto operací: proveditelnost, 
resp. její omezení, asociativnost, komutativnost, existence neutrálního prvku, 
existence inverzní operace. 

5. Početní výkony s přirozenými čísly na 1. stupni ZŠ 

Ukázat různé způsoby interpretace a modelování početních výkonů používaných ve 
škole. Vysvětlit postupné rozšiřování dovedností žáka sčítat a odčítat zpaměti. 
Vysvětlit postup výkladu a cvičení násobení a dělení zpaměti. Písemné provádění 
početních výkonů a vznikající metodické problémy. Vhodné způsoby objasnění 
komutativnosti, asociativnosti a distributivnosti početních výkonů. Souvislosti mezi 
početními výkony. Proveditelnost početních výkonů a různé kontroly správnosti 
výpočtu. Zvláštní postavení čísla 0 a 1 v početních výkonech. 

6. Zápis přirozeného čísla v numerační soustavě 

Umět vysvětlit, co rozumíme pojmem „numerační soustava“. Jaký je rozdíl mezi 
poziční a nepoziční numerační soustavou? Historický vývoj  numerační soustavy a 
principy numeračních soustav užívaných ve starověku. Nedesítkové poziční  
numerační soustavy a jejich transformace. Ukázat převod přirozeného čísla 
zapsaného v nedesítkové soustavě do soustavy desítkové a naopak. Umět zapsat řadu 
přirozených čísel v určené nedesítkové soustavě. Umět zapsat počet znázorněných 
předmětů v určené nedesítkové soustavě. Umět provést jednoduchý výpočet v určené 
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nedesítkové soustavě. Římské číslice. Metodické problémy při snaze o úplné 
porozumění zápisu čísla v desítkové soustavě na 1. stupni ZŠ.  

7. Dělitelnost v oboru všech přirozených čísel 

Určit, zda dané přirozené číslo menší než 1 000 je prvočíslem nebo číslem 
složeným. U daného složeného přirozeného čísla umět najít jeho kanonický rozklad 
a určit počet všech jeho dělitelů. Umět určit všechny společné dělitele dané skupiny 
přirozených čísel. Umět určit aspoň prvních pět společných násobků dané skupiny 
přirozených čísel. Znát kriteria dělitelnosti čísly 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, a 25 a umět 
objasnit princip jejich odvození nebo odůvodnění. Jak poznáme, že dané složené 
číslo je dělitelné jiným složeným číslem (např. číslem 35, 60, 40 apod.)? Vysvětlit, 
jak určíme zbytek při dělení pomocí kriterií dělitelnosti. Umět rozhodnout                
o řešitelnosti a případně pak vyřešit danou lineární diofantovskou rovnici              
(např. 3x + 6y = 4, nebo 3x + 6y = 6).  

8. Celá a racionální čísla 

Umět vysvětlit rozdíl mezi číslem přirozeným a číslem celým. Umět vysvětlit rozdíl 
mezi číslem záporným a číslem opačným (je číslo „–a“ záporné?). Umět objasnit a 
modelovat početní výkony s čísly celými. Dělení se zbytkem v oboru celých čísel 
(např. –17 : 6 = ). Na vlastních příkladech a protipříkladech objasnit pojmy: 
desetinné číslo, desetinný zlomek, racionální číslo. Umět převést racionální číslo 
zapsané ve tvaru zlomku na tvar desetinného rozvoje a naopak. Ukázat všechny 
možné desetinné rozvoje racionálních čísel určených zlomkem (např. 17/8, 17/9, 
17/90). Sčítání, odčítání, násobení, dělení a porovnávání zlomků. Sčítání a odčítání 
periodických čísel. 

9. Zaokrouhlování a aproximace. Čísla iracionální a reálná. 

Znát základní pravidla pro zaokrouhlování na jednotky daného řádu a na počet 
platných číslic (např. zaokrouhlit číslo 2,3804 nebo 0,0208 na tisíciny nebo na 3 
platné číslice). Proč nelze zaokrouhlit již zaokrouhlené číslo? Umět zjistit relativní 
přesnost daného zaokrouhleného čísla. Umět porovnat přesnosti dvou různých 

aproximací téhož čísla (např. pro číslo 2  používáme aproximaci 1,414  nebo 

zlomek  
213

301
  ). Umět rozhodnout, zda daný číselný výraz (např. 50  + 8  - 98 ) 

je číslo racionální nebo iracionální. 

10. Základní geometrické pojmy v učivu 1. stupně ZŠ 

Postup od uvědomování si geometrických tvarů na reálných předmětech 
k modelování geometrických tvarů až k utváření geometrických pojmů. Specifika 
vytváření geometrických pojmů. Úloha zkušenosti při utváření pojmů. Doporučený 
postup vytváření geometrických pojmů. Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ. 

11. Shodnost jako princip v geometrii na ZŠ 

Jak je vysvětlována shodnost na 1. stupni ZŠ? Odlište geometrický a fyzikální pohyb 
objektů. Vysvětlete rozdíl mezi přímou a nepřímou shodností na dvou rovinných 
útvarech (třeba vystřižených z papíru). Základní shodná zobrazení v rovině. Způsoby 
jejich určení a vlastnosti: shodnost přímá nebo nepřímá, involuce, existence 
samodružných bodů a útvarů. Skládání dvou osových souměrností v rovině. Na 
vlastních příkladech uveďte útvary osově souměrné a středově souměrné. 
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12. Měření 

Didaktická interpretace měření délky, dvě základní úlohy: 1. měření délky dané 
úsečky a 2. vytvoření úsečky dané délky. Jednotky měření délky a jejich souvislost 
s učivem o desítkové soustavě. Propedeutika měření obsahu a objemu na 1. stupni 
ZŠ. Jednotky obsahu a jednotky objemu. Obsah  n-úhelníka zakresleného ve 
čtvercové síti. Objasněte rozdíl mezi měřením obsahu a výpočtem obsahu. 
Objasněte pojem “vzdálenost dvou geometrických útvarů“.  

13. Podobnost 

Na příkladu dvou rovinných útvarů (např. vystřižených z papíru) objasněte pojem 
„podobnost“ a určete koeficient této podobnosti. Užití podobnosti v praxi (plán, 
mapa, měřítko). Na příkladu dvou rovinných útvarů objasněte rozdíl mezi 
koeficientem lineárního zvětšení (zmenšení) a koeficientem plošného zvětšení 
(zmenšení). Stejnolehlost jako speciální případ podobnosti. 

14. Způsoby znázorňování těles v rovině 

Nakreslete obraz zvoleného tělesa ve volném rovnoběžném promítání a vysvětlete 
základní pravidla tohoto zobrazení. Jak se liší od znázornění tohoto tělesa 
prováděné dětmi ve čtvercové síti? Podle daných sdružených průmětů postavte 
všechny možné stavby z kostek a nakreslete jejich kótované půdorysy. Posuďte 
jednoznačnou určenost stavby znázorněné ve volném rovnoběžném promítání, 
sdruženými průměty a kótovaným půdorysem. 

15. Kombinatorika 

Metody práce v kombinatorice. Základní kombinatorická pravidla a funkce. Řešení 
jednoduchých kombinatorických úloh z oblasti aritmetiky a geometrie. Pascalův 
trojúhelník a jeho využití. Zápis a výpočet kombinačního čísla.  

16. Základní pojmy statistiky 

Na daném příkladu statistického souboru vysvětlete základní pojmy: prvek 
statistického souboru, znak prvku, hodnota znaku, absolutní a relativní četnost 
hodnoty znaku. Objasněte výpočet aritmetického průměru a jeho použitelnost 
k argumentaci. Určete modus a medián daného souboru. Jaké potíže mohou 
vzniknout při stanovení mediánu a modu? Objasněte, za jakých podmínek lze 
vypočítat u velkého souboru aritmetický průměr pomocí aritmetických průměrů jeho 
podsouborů. Vážený aritmetický průměr. 

17. Pravděpodobnost 

Výpočet pravděpodobnosti jednoduchého jevu. Vysvětlete pojem „jev možný“ a „jev 
příznivý“. Jakou maximální a jakou minimální hodnotu může mít pravděpodobnost 
nějakého jevu? Výpočet pravděpodobnosti jevu složeného ze dvou jevů 
jednoduchých funktorem „nebo“ a funktorem „a“ (byla tažena kulička modrá nebo 
červená). Výpočet pravděpodobnosti komplementárního jevu (byla tažena kulička, 
která není červená). Výpočet pravděpodobnosti jevu složeného ze dvou současně 
probíhajících jevů (současný hod dvěma kostkami). 

18. Základy výrokové a predikátové logiky 

Výroková spojení a jejich negace. Uveďte příklad predikátu (výrokové formy) 
s určitým definičním oborem. Vyslovte jeho příslušný existenční a obecný výrok a 
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proveďte jejich negaci. Rozhodněte o pravdivosti všech těchto čtyř výroků. Na tomto 
příkladu objasněte svou představu o pojmu kvantifikátor. Znáte ještě jiné 
kvantifikátory? (Např.: „Ivan u nás byl už aspoň čtyřikrát“.) 

19. Řešení matematických úloh 

Vymezení pojmu „matematická úloha“ a třídění matematických úloh. Textové 
(slovní) úlohy a jejich řešení numerické, algebraické, grafické. Jednoduché slovní 
úlohy a jejich základní typy. Složené slovní úlohy a způsoby jejich řešení. 
Nestandardní slovní úlohy. Metodické problémy prezentace slovní úlohy, jejího 
rozboru, znázornění, nalezení řešení a interpretace (ověření správnosti a úplnosti 
řešení). 

 

Poznámka: 

Výše uvedené požadavky nejsou otázky ke SZZ, ale jen naznačují, z jakých oblastí 
matematiky a jakým způsobem budou otázky formulovány. Ty budou proto 
konkrétnější a detailnější. Zpravidla bude student vycházet z řešení úlohy podobné 
úlohám, které byly podrobně probrány ve cvičeních. Otázky jsou ve tvaru souboru tří 
úloh nebo problémů zahrnujících problematiku 1., 2. a 3. ročníku studia. 

Při zkoušce bude požadováno, aby student dovedl každý pojem srozumitelně 
vysvětlit. Ke zkoušce může student používat běžné matematické pomůcky a bude mít 
k dispozici potřebné učebnice. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 12.5.2011. 


