
Maturitní okruhy – Matematika – 2020/2021 

1. Lineární funkce, lineární rovnice a nerovnice 

Pojem lineární funkce, graf lineární funkce, definiční obor funkce, obor rovnice, kořen 

rovnice, úpravy rovnic, zkouška, lineární rovnice s parametrem. Soustavy rovnic, metody 

řešení. Grafické řešení soustav rovnic. Nerovnosti mezi reálnými čísly. Pojem lineární 

nerovnice, definiční obor nerovnice. Úpravy nerovnice, grafické řešení nerovnic. Součinový a 

podílový tvar nerovnice. Soustavy nerovnic. 

2. Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice 

Pojem kvadratická funkce, graf kvadratické funkce, definiční obor funkce, obor rovnice, 

kořeny rovnice, vlastnosti kořenů, úpravy rovnic. Soustava kvadratické a lineární rovnice, 

metody řešení.  Pojem kvadratická nerovnice, definiční obor nerovnice. Úpravy nerovnice, 

grafické řešení kvadratických rovnic a nerovnic. Vlastnosti kvadratické funkce vyšetřované 

užitím derivací, derivace kvadratické funkce, primitivní funkce ke kvadratické funkci. 

3.  Mocniny a odmocniny, mocninné funkce 

Definice mocniny s přirozeným, celočíselným a racionálním exponentem, věty pro počítání 

s mocninami. Funkce y = xn, n∈N, derivace funkce y = xn, primitivní funkce k funkci y = xn. 

4.  Exponenciální funkce, exponenciální rovnice 

Exponenciální funkce, definiční obor, obor hodnot, graf, vlastnosti. Funkce y = ex , funkce y = 

ax. Exponenciální rovnice. Soustavy exponenciálních rovnic, derivace exponenciální funkce y 

= ex, y = ax. Primitivní funkce k exponenciálním funkcím a jejich užití při výpočtu neurčitých 

integrálů. 

5. Logaritmická funkce, logaritmická rovnice 

Logaritmické funkce, definiční obor, obor hodnot, graf, vlastnosti logaritmických funkcí. 

logaritmus čísla x o základu a, dekadické a přirozené logaritmy, vlastnosti logaritmů. 

Derivace logaritmické funkce, Užití při výpočtu integrálů. Logaritmické rovnice a nerovnice. 

6.  Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice 

Orientovaný úhel, velikost orientovaného úhlu. Goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens, 

kotangens, definiční obory, obory hodnot, grafy, vlastnosti. Goniometrické funkce složeného 

argumentu. Vztahy mezi goniometrickými funkcemi. Goniometrické rovnice a nerovnice. 

7. Absolutní hodnota reálného čísla, řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou, 

grafy funkcí s absolutními hodnotami. 

Definice absolutní hodnoty reálného čísla, geometrický význam. Řešení rovnic s absolutní 

hodnotou, metody řešení, nerovnice s absolutní hodnotou. Grafy funkcí s absolutní hodnotou 

a jejich užití při řešení rovnic a nerovnic. 

8.  Posloupnosti a řady 

Pojem posloupnosti, zadání posloupnosti vzorcem pro n-tý člen, rekurentně, graf 

posloupnosti, vlastnosti posloupnosti, monotónnost, omezenost. Posloupnost aritmetická a 

geometrická. Limita posloupnosti. Nekonečná geometrická řada. 

9.  Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti 

Základní kombinatorické pojmy, faktoriály, kombinační čísla a jejich vlastnosti, Pascalův 

trojúhelník, binomická věta, množinová interpretace kombinačního čísla, základní 

kombinatorická pravidla, variace, permutace, kombinace bez opakování, variace, permutace a 



kombinace s opakováním. Náhodné jevy a množiny, množina elementárních jevů, pojem 

pravděpodobnosti, klasická pravděpodobnost, vlastnosti pravděpodobnosti, nezávislé jevy 

10. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 

Parametrické vyjádření přímky, polopřímky, úsečky, obecná rovnice přímky, směrové a 

normálové vektory, směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky, směrnice přímky. Vzájemná 

poloha bodů a přímek v rovině. 

11. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině 

Pojem kuželosečky, analytické vyjádření elipsy, paraboly, hyperboly, obecná rovnice 

kuželosečky, převod na středovou (vrcholovou) rovnici, prvky kuželoseček, vlastnosti 

kuželoseček. 

12.  Vzájemná poloha přímky a kuželosečky 

Vzájemná poloha přímky a kuželosečky, rovnice tečny kuželosečky.  Analytické vyšetřování 

množin bodů v rovině. 

13.  Metrické úlohy řešené analytickou metodou 

Vzdálenost bodů, bodu od přímky, přímek a rovin v prostoru, odchylka přímek, vzdálenost 

dvou rovnoběžných přímek., přímky a roviny, odchylka dvou rovin 

14.  Základy stereometrie 

Základní stereometrické pojmy, bod, přímka, rovina. Volné rovnoběžné promítání. Vzájemná 

poloha bodů, přímek a rovin v prostoru. Průsečík přímky a roviny, průsečnice dvou rovin, řez 

tělesa rovinou. Odchylka přímek, kolmost přímek, kolmost rovin, odchylka přímky a roviny, 

odchylka dvou rovin. 

15.  Obsahy rovinných útvarů 

Obvod a obsah trojúhelníku. Obsah a obvod pravidelného n-úhelníku. Délka kružnice, délka 

kružnicového oblouku. Kruh, kruhová výseč, kruhová úseč. Obvod a obsah kruhu, obsah 

kruhové výseče a úseče. Výpočet obsahu obrazce užitím určitého integrálu. 

16.  Objemy a povrchy těles 

Pojem tělesa, hranice tělesa, síť tělesa, povrch tělesa, objem tělesa. Hranol, povrch a objem 

hranolu, Jehlan, komolý jehlan, povrch a objem jehlanu a komolého jehlanu. Rotační tělesa, 

válec, kužel komolý kužel, koule, kulová plocha. Polokoule, kulová úseč, kulová výseč, 

kulová vrstva, vrchlík. Povrch a objem válce, kužele, komolého kužele, koule. Užití určitého 

integrálu při výpočtu objemů rotačních těles. 

17.  Trigonometrie 

Pravoúhlý trojúhelník, strany a úhly pravoúhlého trojúhelníku, Pythagorova věta, Euklidovy 

věty. Goniometrické funkce ostrého úhlu. Řešení pravoúhlého trojúhelníku. Sinová věta, 

kosinová věta, řešení obecného trojúhelníku. 

18.  Spojitost a limita funkce 

Okolí bodu, přírůstek argumentu, přírůstek funkce. Funkce spojitá v bodě, funkce spojitá 

v uzavřeném intervalu. Využití vlastnosti spojitých funkcí při řešení rovnic a nerovnic. Limita 

funkce, pravidla pro počítání limit, nevlastní limity a limity v nevlastních bodech, důležité 

limity, L’Hospitalova  pravidla. Asymptoty a tečny grafu funkce. 

  



19.  Derivace funkce 

Pojem derivace funkce, geometrická a fyzikální interpretace derivace funkce, rovnice tečny a 

normály grafu funkce, úhel dvou křivek. Derivace funkce a spojitost funkce. Pravidla pro 

počítání derivací, derivace inverzní a složené funkce. Derivace elementárních funkcí. Druhá 

derivace, diferenciál funkce, derivace funkce v implicitním tvaru. 

20.  Průběh funkce 

Definice funkce rostoucí a klesající v bodě a v intervalu, monotónnost a derivace, lokální 

extrémy funkce a derivace, globální extrémy, funkce konvexní a konkávní, inflexní body. 

Vyšetřování průběhu funkce, praktické úlohy na využití extrémů funkce. 

21.  Neurčitý integrál 

Pojem primitivní funkce, primitivní funkce k elementárním funkcím. Integrační metody, 

přímá integrace, metoda substituční, integrace per partes, rozklady na parciální zlomky. 

22.  Určitý integrál 

Pojem určitého integrálu a jeho vlastnosti, výpočet určitých integrálů, substituce a metoda per 

partes v určitém integrálu. Výpočet obsahu rovinného útvaru, výpočet objemu rotačního 

tělesa. 

23.  Komplexní čísla 

Definice komplexního čísla, geometrické znázornění komplexního čísla, algebraický a 

goniometrický tvar komplexního čísla 


