
TEMATICKÉ OKRUHY K SSZ 

ALGEBRA SŠ 

1. Relace 

Základní poznatky o množinách (základní množinové operace, třída, potenční 
množina), kartézský součin, binární relace, znázorňování relací, vlastnosti relací a 
jejich určování z grafů relací, inverzní relace, složená relace. 

2. Speciální relace 

Ekvivalence, rozklad množiny, faktorová množina – souvislosti, uspořádání, 
uspořádané množiny, Hasseův diagram zobrazení, typy zobrazení, inverzní 
zobrazení, složené zobrazení. 

3. Operace 

Binární operace, Cayleyho tabulka, vlastnosti operací. 

4. Základní alg. struktury s jednou a dvěma binárními operacemi 

Základní alg. struktur, příklady alg. struktur, pojem hormomorfismu (resp. 
Izomorfismu), alg. struktur, základní vztahy mezi strukturami, grupa, okruh, obor 
integrity, těleso, příklady. 

5. Vektorové prostory 

Definice a příklady vektorových prostorů a jejich podprostorů, průnik, spojení 
vektorových prostorů, věta o dimenzi spojení a průniku – užití. 

6. Konečně generované vektorové prostory 

Lineární kombinace vektorů, systém generátorů vektorového prostoru, lineární 
obal, lineární závislost a nezávislost vektorů, báze, Steinitzova věta o výměně a její 
důsledky, dimenze, souřadnice vektoru vzhledem k bázi, matice přechodu od 
báze k bázi. 

7. Homomorfismus vektorových prostorů 

Homomorfismus, izomorfismus, jádro a obraz homomorfismu, využití vlastnosti 
izomorfismů při studiu vektorových prostorů. 

8. Vektorové prostory se skalárním součinem 

Definice, norma vektoru, ortogonalita vektorů, ortonormální (resp. ortogonální) 
skupina vektorů, konstrukce ortonormální (resp. ortogonální) báze – Schmidtův 
ortogonalizační proces, ortogonalita vektorů a vektorového prostoru, ortogonální 
doplněk podprostoru v prostoru. 

9. Matice 



Hodnost, úpravy neměnící hodnost matice, transponovaná matice, regulární 
(resp. singulární) matice, vektorový prostor matic, okruh čtvercových matic, 
inverzní matice – výpočet, užití matic. 

10.  Soustavy lineárních rovnic 

Homogenní a nehomogenní soustava, Frobeniova věta, co tvoří všechna řešení 
homogenní soustavy, diskuze řešitelnosti, řešení nehomogenní soustavy, diskuze 
řešitelnosti, Cramerovo pravidlo, maticový zápis, soustavy lineárních rovnic, řešení 
pomocí inverzní matice. 

11. Permutace a determinanty 

Permutace, znaménko permutace, cyklus, inverze, transpozice, výpočet 
determinantů stupně 2 a3 dle definice, základní věty pro výpočet determinantu, 
subdeterminant, doplněk prvku v determinantu, věta o rozvoji determinantu, věta 
o násobení determinantů, užití determinantů. 

12. Přirozená, celá, racionální čísla 

Peanova aritmetika, princip matematické indukce, věta o dělení se zbytkem, 
poziční soustavy, kritéria dělitelnosti, konstrukce integrity celých čísel, konstrukce 
tělesa racionálních čísel. 

13. Těleso komplexních čísel 

Konstrukce tělesa komplexních čísel, geometrický model tělesa komplexních čísel 
(Gaussova rovina), algebraický a goniometrický tvar komplexních čísel, 
Moivreova věta). 

14. Polynomy 

Lagrangeův interpolační polynom, kořen polynomu, Bezoutova věta, základní 
věta algebry. 

15. Dělitelnost v oboru integrity celých čísel 

Základní vlastnosti relace dělitelnosti, věta o dělení se zbytkem, největší společný 
dělitel, nejmenší společný násobek, Eukleidův algoritmus postupného dělení a 
jeho užití, tzv. prvočíselná vlastnost, základní věta aritmetiky, vyhledávání 
prvočísel, Eratosthenovo síto. 

16. Kongruence 

Relace kongruence v Z, úpravy kongruencí, lineární neurčité rovnice o dvou 
neznámých (diofantické rovnice). 

17. Vlastnosti kořenů polynomu 



Hornerovo schéma a jeho užití, násobnost kořene, charakteristika okruhu, 
derivace polynomu a její souvislost s násobností kořene, Taylorův vzorec, 
odstranění vícenásobných kořenů polynomu, výpočet racionálních kořenů 
polynomů s racionálními koeficienty, věta o dělení se zbytkem pro polynomy, 
eukleidovský obor integrity, Eisensteinovo kritérium ireducibility. 

18. Symetrické polynomy 

Symetrický polynom, jednoduchý symetrický polynom, elementární symetrický 
polynom, hlavní věta o symetrických polynomech, vyjádření jednoduchého 
symetrického polynomu pomocí elementárních symetrických polynomů, vztahy 
mezi kořeny a koeficienty polynomů (Vietovy vzorce). 

19. Algebraické řešení algebraických rovnic 

Binomické rovnice (n-té odmocniny z jedné), algebraická řešitelnost rovnic 2., 3. a 
4. stupně, reciproké rovnice. 

20. Numerické řešení rovnic 

Odstranění vícenásobných a racionálních kořenů rovnice, separace reálných 
kořenů, Descartesova věta, aproximace, metoda tečen (Newtonova), metoda 
tětiv (regula falsi). 
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Didaktika SŠ 

1. Obecná část 

1.1.  Předmět a metody didaktiky matematiky. Vztah didaktiky matematiky 
k jiným disciplínám. Vyučování matematice ve 20. Století. Didaktický systém 
gymnázia a středního odborového školství. 

1.2.  Matematické myšlení, jeho rozsah a obsah (konkrétní a abstraktní, 
funkční a algoritmické, prostorové, intuitivní). Metodologie a metody 
matematiky (dedukce, indukce, analogie, pozorování a pokus, komparace, 
analýza a syntéza, zobecňování a konkretizace). 

1.3.  Didaktické principy (korespondence vědeckého a didaktického 
systému matematiky). Názornost, přiměřenost, soustavnost, trvalost, koncepce 
a metody (slovně názorné a problémové vyučování; výklad, rozhovor). 

1.4.  Vyučovací formy a prostředky. Vyučovací hodina (struktura, význam). 
Metody hodnocení žáků (zásady, klasifikace). Technologické prostředky výuky 
(učebnice, literatura, učební pomůcky, audiovizuální a výpočetní technika). 

1.5.  Logický základ didaktického systému matematiky. Konstanta, 
proměnná, výrok, výroková formule, logické spojky (negace, konjunkce, 
disjunkce, implikace, ekvivalence), kvantifikace. Axiom, věta, důkazové 
techniky. 

1.6.  Pojmotvorný proces, struktura. Obsah, rozsah, a definice pojmu ve 
vyučování matematice. Formalizace, terminologie, frazeologie, symbolika ve 
vyučování matematice.  

1.7.  Úlohy ve vyučování matematice. Problém a úloha. Didaktická analýza 
úlohy a jejího řešení, struktura úloh. Úlohy v procesu osvojování pojmů, definic, 
vět, formování dovedností a návyků. 

2. Didaktika aritmetiky a algebry 

2.1.  Obor reálných čísel. Obory N, Z, Q, I, R a operace, struktura oborů. 
Přirozené číslo a jeho zápis (číselná soustava, zbytek po dělení), dělitelnost, 
prvočíselný rozklad, důkazové úlohy na dělitelnost. Iracionální číslo a 
odmocnina, čísla p, e. Absolutní hodnota a její vlastnosti. Mocnina a 
odmocnina, operace; rozšiřování pojmu mocnina.  

2.2.  Obor C komplexních čísel. Zápisy komplexních čísel, operace. 
Moivreova věta. Geometrický model.  

2.3.  Výrazy, definiční obor, rovnost, metodika zjednodušování. Výrazy 
algebraické, s absolutní hodnotou, s odmocninou, s goniometrickými 
funkcemi.  



2.4.  Metodika řešení rovnic. Lineární nerovnice a jejich soustavy, lineární 
rovnice s parametry. Kvadratické rovnice v R, C, vztahy mezi kořeny a 
koeficienty, kvadratická rovnice s parametry. Binomické rovnice. Rovnice 
s neznámou pod odmocninou. Rovnice s absolutní hodnotou. Exponenciální a 
logaritmické rovnice. Goniometrické rovnice v základním tvaru a na ně 
převeditelné. 

2.5.  Metodika řešení rovnic. Lineární nerovnice a jejich soustavy. 
Kvadratické nerovnice. Nerovnice s absolutními hodnotami. 

2.6.  Kombinatorika a binomická věta, pravděpodobnostní pojmy. Variace, 
kombinace, permutace (bez i s opakováním). Pojem pravděpodobnosti, 
vlastnosti, nezávislých jevů, Bernoulliovo schéma. 

2.7.  Základy matematické statistiky. Popis statistického souboru, odhad 
pravděpodobnosti pomocí relativní četnosti. Testování hypotéz.  

2.8.  Metodika řešení slovních úloh. Metoda analogie, princip dvojí zkoušky. 
Slovní aritmetické a geometrické úlohy modelované algebraickými 
metodami. Slovní matematické úlohy modelované funkcemi. Modelování 
slovních úloh s matematickým obsahem. 

3. Didaktika matematické analýzy 

3.1.  Funkce (zavedení, definice, operace, vlastnosti, grafy, parametrické 
systémy). Lineární celistvá funkce, kvadratická funkce, lineární lomená funkce. 
Funkce mocnina a odmocnina. Exponenciální a logaritmická funkce, 
logaritmy. Goniometrické a cyklometrické funkce. Funkce absolutní hodnota.  

3.2.  Posloupnosti a řady. Definice, určení (výčtem, n-tým členem, 
rekurentně), graf. Aritmetická a geometrická posloupnost. Monotónnost, 
ohraničenost posloupnosti, limita posloupnosti. Konvergence, divergence. 
Nekonečná řada, součet.  

3.3.  Diferenciální počet. Limita a věty o limitách. Spojitost a limita funkce. 
Derivace, derivace a spojitost, derivace elementárních funkcí. Vyšetřování 
průběhu funkce.  

3.4.  Integrální počet. Primitivní funkce, vlastnosti, určování. Určitý integrál, 
výpočet. Geometrická a fyzikální aplikace určitého integrálu.  

4. Didaktika geometrie 

4.1. Rovinné útvary a jejich vlastnosti (definice). Klasifikace dvojice úhlů. 
Obvodový a středový úhel. Shodnost a podobnost.  

4.2.  Geometrická zobrazení. Množina všech bodů RX ∈  s charakteristickou 

vlastností V(X) – metodika vyšetřování, syntetická a analytická metoda. 
Shodná a podobná zobrazení.  



4.3.  Konstrukční úlohy, metodika a struktura řešení. Konstrukční úlohy řešené 
užitím množin bodů, zobrazení, výpočtem.  

4.4.  Řešení trojúhelníka (trigonometrie). Pythagorova věta a věty 
Eukeidovy, řešení pravoúhlého trojúhelníka. Sinová, kosinová a tangentová 
věta. Goniometrické funkce polovičního úhlu a strany v trojúhelníku. Řešení 
obecného trojúhelníku.  

4.5.  Prostorové útvary a jejich vlastnosti. Komparace a korespondence 
definic a vlastností. Prostorové souměrnosti.  

4.6.  Polohové a metrické vlastnosti (syntetická a analytická metoda, 
konstrukce, výpočet). Vzájemná poloha (b,b), (b,p), (b,r), (b,k); (p,p), (p,r), 
(p,k); (r,r); rovnoběžnost. Řezy mnohostěnů. Vzdálenost: (b,b), (b,p), (b,r), 
(p,p), (p,r), (r,r). Odchylka (p,p), (p,r), (r,r). Kolmost (p,p), (p,r), (r,r). 

4.7.  Vektorová algebra. Vektor, operace, násobení vektoru reálným číslem, 
lineární kombinace, závislost a nezávislost. Skalární, vektorový a smíšený 
součin.  

4.8.  Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a prostoru. Soustava 
souřadnic. Analytická vyjádření přímky, polopřímky, úsečky, roviny, poloroviny, 
poloprostoru (obvyklé tvary). Polohové úlohy: vzájemná poloha (b,p), (b,r), 
(p,p), (p,r), (r,r). Metrické úlohy: vzdálenost  (b,b), (b,p), (b,r), (p,p), (p,r), (r,r), 
odchylka (p,p), (p,r), (r,r), kolmost.  

4.9.  Analytická geometrie kuželoseček. Fokální definice. Rovnice 2. stupně 
a kuželosečka. Graf funkce a kuželosečka (pojetí funkční, syntetické a 
analytické). Vrcholová rovnice kuželoseček. Polární souřadnice a kuželosečka. 
Vzájemná poloha přímky a kuželosečky (tečna). 

4.10. Míra v didaktickém systému geometrie. Jordanova teorie míry a míra 
(obsah, obvod, objem, povrch) ve školské matematice.  

4.11. Obsah a obvod rovinného obrazce. Délka úsečky. Velikost úhlu. Obvod a 
obsah přímkových            útvarů. Obvod a obsah kruhu a jeho částí. Obsah a 
shodnost, obsah a podobnost. 

4.12. Objem a povrch tělesa. Míra prostorového útvaru. Cavalieriho princip. 
Objem a povrch mnohostěnů. Objem a povrch válce, kužele, komolého jehlanu, 
komolého kužele. Objem a povrch koule a jejích částí.  



Součástí SZZ z didaktiky matematiky je didaktická analýza řešení příkladů, které 
tematicky navazují na uvedené okruhy. Příklady jsou vybrány z učebnic 
matematiky ZŠ a gymnázia. Analýzu doporučujeme provádět podle hledisek: 

1) Zařazení podle obsahu do výuky 

2) Předpokládané znalosti a dovednosti 

3) Metody řešení a posloupnost kroků řešení 

4) Stupeň obtížnosti a vhodnost zařazení do vyučovací jednotky  

5) Možné chyby žáků 
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GEOMETRIE SŠ 

1.  Afinní bodový prostor 

Definice afinního bodového prostoru. Afinní souřadnice bodů. Afinní bodové 
podprostory a jejich určení, parametrické a neparametrické rovnice podprostorů. 
Zejména nadrovina, čím může být určena, její parametrické rovnice a 
neparametrická rovnice. Rovnice přímky a roviny s ohledem na dimenzi prostoru, 
jehož jsou podprostorem, hlavně v A₂ a A₂. Rovnice polopřímky, úsečky, poloroviny, 
poloprostoru. 

Vzájemná poloha bodových podprostorů, existence jednotlivých poloh v závislosti 
na dimenzi prostoru, jehož jsou podprostorem (např. mimoběžné přímky), určování 
vzájemných poloh podprostorů vyjádřených rovnicemi. Svazky nadrovin.  

2.  Eukleidovský prostor 

Vektorový prostor se skalárním součinem, vlastnosti skalárního součinu, Cauchyova 
nerovnost, vektorový součin, smíšený součin, objem rovnoběžnostěnu, Kartézská 
soustava souřadná, vzdálenost dvou podprostorů v En  objem  simplexu v En, 

transformace kartézské soustavy souřadné. 

3.  Kuželosečky a kvadriky 

Ohnisková definice kuželosečky, konstrukce kuželosečky z daných prvků, uvedení 
rovnice kuželosečky na základní tvar pomocí otočení a posunutí, vzájemná poloha 
přímky a kuželosečky, střed kuželosečky, singulární body, singulární kuželosečky, 
tečna, asymptoty kuželosečky, sdružené směry a sdružené průměry, osy a vrcholy 
kuželosečky, metrická klasifikace kuželoseček. 

Kvadratické plochy a jejich vlastnosti vyplývající ze základních rovnic, průsečík přímky 
s kvadrikou, střed kvadriky, příklady singulárních kvadrik, tečná rovina kvadriky, 
základní vlastnosti elipsoidů, hyperboloidů, paraboloidů, kuželové a válcové plochy.  

4. Afinní zobrazení 

Definice afinního zobrazení bodového prostoru do bodového prostoru. Asociované 
lineární zobrazení. Věty o určenosti. Afinity afinního prostoru, věta o určenosti, 
pomocí skupin bodů. Rovnice afinity, modul, afinity přímé a nepřímé, ekviafinní. 
Samodružné body, základní afinity, věta o složení afinity ze základních afinit. Rovnice 
základní afinity. Samodružné směry afinity. Osová afinita, zobrazení kružnice v osové 
afinitě. Sdružené průměry kružnice a elipsy, konstrukce os elipsy pomocí afinity 
s kružnicí, trojúhelníková konstrukce elipsy. 

5. Shodná zobrazení 

Definice. Shodnost jako speciální afinita. Věta o určenosti shodnosti pomocí skupin 
bodů. Rovnice shodností, zejména v E₂. Souměrnost podle nadroviny. Skládání 
shodností pomocí nadrovin. Shodná zobrazení v E₂ a E₂. Přehled o základních 



vlastnostech jednotlivých shodností a jejich určení, rozklad na základní shodnosti 
(souměrnosti), skládání shodností. Úplná klasifikace shodností v E2 a E3. Shodnost 
geometrických útvarů. Konstrukční úlohy řešené pomocí shodností.  

6. Podobná zobrazení 

Stejnolehlost, vlastnosti, skládání stejnolehlostí, stejnolehlost kružnic.  

Podobnost, rozklad podobností, klasifikace podobností v rovině. Rovnice podobností, 
zejména v E2. Konstrukční úlohy řešené pomocí podobnosti.  

Mocnost bodu ke kružnici. 

7. Geometrie v rovině komplexních čísel 

Kruhová křivka a její rovnice. Kruhová inverze v rovině, obrazy bodu, přímky a 
kružnice, užití v konstrukční geometrii. 

8. Křivky v prostoru E2 a E3 

Bodové a vektorové funkce jedné proměnné. Pojem křivky, vektorová rovnice, 
parametrické rovnice, transformace parametru křivky. Tečna křivky, oskulační rovina, 
hlavní normála, binormála. 

Oblouk křivky, oblouk jako parametr křivky, první a druhá křivost křivky, doprovodný 
ortonormální repér, Frenetovy vzorce. Styk křivek, oskulační kružnice.  

9. Plochy v prostoru E3 

Bodové a vektorové funkce ve dvou proměnných.  

Pojem plochy, transformace parametrů, parametrické křivky na ploše, křivočaré 
Gaussovy souřadnice, křivky na ploše. Tečna, tečná rovina, normála plochy. První 
základní diferenciální forma plochy a její význam, skalární součin vektorů plochy.  

Druhá základní diferenciální forma plochy, normálová křivost křivky na ploše, hlavní 
směry, normálové křivosti v hlavních směrech. Gaussova křivost plochy K, střední 
křivost plochy H. Rozvinuté plochy.  

10.   Projektivně rozšířený eukleidovský prostor 

Myšlenka definování nevlastních bodů, přímek a rovin. Vzájemná poloha přímek 
v projektivní rovině. Homogenní souřadnice. Kuželosečky v projektivní rozšířené 
rovině. Středová kolineace, zobrazení bodů, přímek a kružnice.  

11.   Axiomatická výstavba geometrie 

Myšlenka vytvoření deduktivního systému z geometrických poznatků. Axiomatická 
teorie generovaná výchozími výroky, tj. axiomy.  

Požadavky na soustavu axiomů.  

Hilbertův axiomatický systém pro dvojznačnou geometrii, základní pojmy v systému, 
dělení axiomů do skulin piodle zavádění základních pojmů.  



Absolutní geometrie. Problém rovnoběžnosti. Axióm rovnoběžnosti v eukleidovské a 
Lobačevského geometrii. Věty ekvivalentní a axiómem rovnoběžnosti v eukleidovské 
geometrii a jejich význam pro Lobačevského geometrii.  

Modely geometrie, jejich význam, ukázky např. aritmetický. Beltramiho-Kleinův. 

12. Konstrukční geometrie 

Pravoúhlé promítání, Mongeova projekce, Úlohy polohové a metrické, otáčení 
roviny do průmětny. Zobrazování kružnice a základních těles.  

Kosoúhlé promítání, zobrazování bodu, přímky, roviny. Úlohy polohové. Zobrazování 
těles s podstavou v základní rovině.  
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Požadavky ke SZZ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY PRO SŠ. 

1. Reálná čísla 

Vlastnosti spojitě uspořádaného tělesa reálných čísel. Modely této struktury 
vytvořené pomocí cauchyovských posloupností racionálních čísel (G. Cantor) a 
dedekinovských řezů na racionálních číslech (R. Dedekind). 

2. Reálná fce jedné proměnné 

Pojem funkce, definiční obor, obor hodnot. Prostá funkce. Operace s funkcemi. 
Základní vlastnosti funkcí: rovnost dvou funkcí, sudost, lichost, periodičnost, 
monotonie v množině, omezenost (shora, zdola) v množině, extrém (ostrý extrém) 
v množině, konvexnost a konkávnost v množině, inflexe. 

3. Diferenciální počet fcí jedné proměnné 

Definice a vlastnosti pojmů: limita, spojitost a derivace funkce v bodě. Heinova 
věta. Věty o funkcích spojitých na intervalu a jejich důsledky. Věty o přírůstku 
funkce (o střední hodnotě) a jejich důsledky. Taylorova věta. 

4. Primitivní funkce 

Primitivní funkce k dané funkci a její základní vlastnosti. Metoda integrace per 
partes a metoda substituce. Integrace racionálních lomených funkcí.  

5. Riemannův integrál fce jedné proměnné 

Vybudování pojmů horní a dolní (Riemannův) integrál, Riemannův integrál. 
Postačující podmínky existence a metody výpočtu Riemannova integrálu, užití 
primitivní funkce k výpočtu Riemannova integrálu. Newtonův integrál. Existence 
primitivní funkce, Riemannova integrálu a Newtonova integrálu – souvislosti.  

6. Metrické prostory 

Definice metrického prostoru, n-rozměrný eukleidovský prostor, další metriky na Rn, 
prostor C{a,b} (spojitých funkcí na intervalu {a,b}). Uzavřené a otevřené množiny. 
Uzávěr množiny, spojité zobrazení metrického prostoru. Cauchyovské a 
konvergentní posloupnosti, úplné prostory. Kompaktní prostory a jejich spojitá 
zobrazení.  

7. Diferenciální počet funkcí n-proměnných 

Pojem funkce n proměnných. Spojitost, limita a parciální derivace. Heinova věta. 
Diferencovatelnost funkce, totální diferenciál. Lokální a absolutní extrém funkce 
jedné a dvou proměnných. Implicitní funkce jedné proměnné.  

8. Posloupnosti a řady reálných čísel 

Pojem posloupnosti reálných čísel. Limita posloupnosti. Limita monotónní 
posloupnosti. Posloupnost vybraná z dané posloupnosti. Weierstrassova věta. 
Bolzanovo-Cauchyovo kritérium. Pojem nekonečné číselné řady, konvergence, 
součet řady. Řady s nezápornými členy, základní kritéria konvergence. Řady 
s libovolnými členy, absolutní a neabsolutní konvergence, Leibnitzovo kritérium. 
Operace s řadami (součet, konstantní násobek, součin). 



 

 

9. Posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady 

Pojem posloupnosti funkcí, nekonečné řady funkcí. Bodová a stejnoměrná 
konvergence, kritéria stejnoměrné konvergence posloupnosti a řady funkcí. 
Funkční vlastnosti limitní funkce a součtu řady: limity, spojitost, derivování, 
integrování. Pojem mocninné řady, poloměr konvergence, obor konvergence. 
Spojitost, limita, derivování a integrování mocniných řad. Taylorova řada a její užití 
k numerickým výpočtům.  

10. Elementární fce 

Definice funkce konstantní, funkce identické, funkce k-tá mocnina pro k přirozené 
a k celé záporné, funkce  n-tá odmocnina pro n ≥ 2přirozené, funkce exp, ln, 
expa, loga pro a > 0, a ≠ 1, funkce obecná mocnina (pro reálný exponent), 
funkce goniometrické a cyklometrické. Polynomy a racionální funkce. Vlastnosti 
těchto funkcí.  

11. Jordanova míra 

Pojem vnitřní a vnější míry omezené množiny, zejména v E1, E2 a E3, Jordanova 
míra. Měřitelné množiny, jejich základní vlastnosti, kritéria měřitelnosti.  

12. Riemannův integrál fcí dvou proměnných. 

Vybudování Riemannova integrálu omezené funkce na měřitelné množině. 
Postačující podmínky existence a metody výpočtu Riemannova integrálu. 
Geometrická aplikace – výpočet míry měřitelné množiny.  

13. Obyčejná diferenciální rovnice. 

Pojem obyčejné diferenciální rovnice. Řešitelnost rovnice y´ = f (x,y). Řešení 
diferenciálních rovnic 1. řádu se separovatelnými proměnnými a lineárních 
diferenciálních rovnic 1. řádu.  
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