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Označení materiálu (přílohy) Téma Anotace 

VY_32_INOVACE_MA41 Číselné obory 

Souhrnné opakování učiva o číselných oborech, 

počítání s racionálními čísly, porovnávání čísel 

užitím dokumentu vytvořeného v programu 

Word 

VY_32_INOVACE_MA42 Dělitelnost 
Opakování kritérií dělitelnosti pomocí 

programu PowerPoint 

VY_32_INOVACE_MA43 Rovnice a nerovnice 

Souhrnné opakování učiva o řešení rovnic a 

nerovnic užitím dokumentu vytvořeného 

v programu Word 

VY_32_INOVACE_MA44 
Rovnice a nerovnice s absolutní 

hodnotou 

Souhrnné opakování učiva o řešení rovnic a 

nerovnic s absolutní hodnotou užitím 

dokumentu vytvořeného v programu  

VY_32_INOVACE_MA45 Planimetrie a stereometrie 

Opakování učiva o rovinných útvarech a 

tělesech  pomocí  hlasovátek ActiVote 

programu Activ Inspire-Studio 

VY_32_INOVACE_MA46 Množiny 

Souhrnné opakování učiva o množinách a 

operacích s nimi užitím dokumentu 

vytvořeného v programu Word 

VY_32_INOVACE_MA47 Množiny a výroky 

Souhrnné opakování učiva o množinách a 

výrocích užitím dokumentu vytvořeného 

v programu Word 

VY_32_INOVACE_MA48 
Mocniny, odmocniny, 

logaritmy 

Sada rozcviček v programu Word určených 

k procvičení výpočtů mocnin, odmocnin, 

logaritmů 

VY_32_INOVACE_MA49 
Mocniny s racionálním 

exponentem, odmocniny 

Sada rozcviček v programu Word určených 

k procvičení počítání s mocninami a 

odmocninami 

VY_32_INOVACE_MA50 Rozklad mnohočlenů v součin 
Vysvětlení učiva o rozkladu mnohočlenů 

v součin pomocí programu PowerPoint 

VY_32_INOVACE_MA51 Kombinatorická pravidla 
Procvičení využití kombinatorických pravidel 

k řešení úloh pomocí programu PowerPoint 

VY_32_INOVACE_MA52 Operace s mnohočleny 

Souhrnné opakování učiva o operacích 

s mnohočleny užitím dokumentu vytvořeného 

v programu Word 

VY_32_INOVACE_MA53 Funkce 
Seznámení studenů se základními pojmy učiva 

o funkcích pomocí programu PowerPoint 

VY_32_INOVACE_MA54 Pascalův trojúhelník 
Seznámení studenů s Pascalovým 

trojúhelníkem pomocí programu PowerPoint 



 

VY_32_INOVACE_MA55 Grafy lineárních funkcí 

Názorná ukázka významu koeficientů 

v předpisu lineární funkce pomocí programu 

PowerPoint 

VY_32_INOVACE_MA56 
Trigonometrie (sinová a 

kosinová věta) 

Seznámení studenů s řešením obecného 

trojúhelníku  pomocí programu PowerPoint 

VY_32_INOVACE_MA57 Pravděpodobnost 

Seznámení studenů se základními pojmy učiva 

pravděpodobnosti (náhodný pokus, jev) pomocí 

programu PowerPoint 

VY_32_INOVACE_MA58 Definiční obor funkce 

Souhrnné opakování učiva o určení definičního 

oboru a řešení rovnic a nerovnic užitím 

dokumentu vytvořeného v programu Word 

VY_32_INOVACE_MA59 Základní učivo o funkcích 

Souhrnné opakování učiva o funkcích 

(definiční obor, obor hodnot, průsečíky 

s osami; funkce lineární, kvadratická) užitím 

dokumentu vytvořeného v programu Word 

VY_32_INOVACE_MA60 Goniometrické funkce 

Sada rozcviček v programu Word určených 

k procvičení určování hodnot goniometrických 

funkcí 

 
 


