
 

 

Střední odborné učiliště gastronomie    
U Krbu 45/521, Praha 10 – Malešice  

Obory: 65-41-L/01 Gastronomie  

            64-41-L/51 Podnikání 

 

Okruhy učiva k maturitní zkoušce z předmětu Matematika 

 

 

  
1. Číselné obory – čísla přirozená, celá, racionální a reálná (znázornění na ose, zaokrouhlování, 

vztahy, dělitelnost, operace, zlomky, převody jednotek, trojčlenka, %, absolutní hodnota, 

mocniny, odmocniny, intervaly)  

2. Algebraický výraz – hodnota výrazu, mnohočleny (operace s mnohočleny, rozklad na součin), 

lomené výrazy včetně definičního oboru, výrazy s mocninami a odmocninami  

3. Rovnice a nerovnice – lineární rovnice a soustavy, rovnice s neznámou ve jmenovateli, 

kvadratické rovnice, lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy (řešení rovnic 

početně i graficky, vyjadřování neznámé ze vzorce, slovní úlohy, rovnice a nerovnice v 

součinovém a podílovém tvaru)  

4. Funkce – základní poznatky (definiční obor, obor hodnot, graf, maximum, minimum, rostoucí 

a klesající funkce), lineární funkce, přímá a nepřímá úměrnost, konstantní funkce, kvadratická 

funkce, logaritmická a exponenciální funkce a rovnice, goniometrické funkce (u všech funkcí 

graf, rovnice, průsečíky s osami, vlastnosti, u goniometrické navíc stupňová a oblouková míra)  

5. Posloupnosti a finanční matematika – základní poznatky, vlastnosti posloupností, aritmetická 

a geometrická posloupnost, užití ve slovních úlohách a ve finanční matematice  

6. Planimetrie – základní pojmy (přímky a úsečky, rovnoběžnost, kolmost, odchylka, úhel, 

vzdálenosti, trojúhelníky (strany, úhly, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná 

trojúhelníku, Pythagorova věta, goniometrické funkce, sinová a kosinová věta, obvod a obsah), 

mnohoúhelníky (hlavně čtyřúhelníky, úhly, obvod a obsah, kružnice opsaná a vepsaná, 

úhlopříčky, osy stran), kruh a kružnice (obvod, obsah, vlastnosti), geometrická zobrazení – 

shodná zobrazení  

7. Tělesa – hranoly, jehlan, kužel, válec, koule, komolá tělesa (objemy a povrchy těles)  

8. Analytická geometrie – souřadnice, zobrazení bodů, vektory, operace s vektory, rovnice 

přímky (parametrická a obecná), odchylky přímek, vzájemná poloha útvarů v rovině, střed 

úsečky, těžiště, velikost úsečky  

9. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – kombinatorická pravidla, variace, permutace, 

kombinace bez opakování, faktoriál, kombinační číslo, rovnice, náhodný jev a pravděpodobnost 

náhodného jevu, základní statistické pojmy, práce s tabulkami a grafy  

PODROBNÉ A AKTUALIZOVANÉ INFORMACE PRO STUDENTY:  

http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html 


