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1. a/ Řešení pravoúhlého trojúhelníku 

 b/ Aritmetická posloupnost 

 c/ Mocniny s reálným exponentem 

 

2. a/ Lineární a konstantní funkce 

 b/ Funkce a rovnice s absolutní hodnotou 

 c/ Geometrická posloupnost 

 

3. a/ Soustava lineárních rovnic 

 b/ Pravděpodobnost 

 c/ Planimetrie 

 

4. a/ Kvadratická funkce a její graf 

 b/ Algebraické výrazy 

 c/ Planimetrie 

 

5. a/ Mocniny s reálným exponentem 

 b/ Planimetrie 

 c/ Pravděpodobnost 

 

6. a/ Graf lineární lomené funkce  

 b/ Logaritmická rovnice 

 c/ Goniometrie 

  



7. a/ Stereometrie  

 b/ Dělení mnohočleny  

 c/ Statistika 

 

8. a/ Logaritmická funkce 

 b/ Geometrická posloupnost 

 c/ Goniometrické funkce 

 

9. a/ Exponenciální funkce a její graf 

 b/ Kvadratická rovnice 

 c/ Kombinatorika  

 

10. a/ Věty pro počítání s logaritmy 

 b/ Stereometrie 

 c/ Goniometrická rovnice 

 

11. a/ Goniometrická funkce a její graf 

 b/ Kvadratická nerovnice 

 c/ Statistika 

 

12. a/ Sinová a kosinová věta 

 b/ Vektorový součin 

 c/ Analytická geometrie – vyjádření přímky 

 

13. a/ Vektorová algebra  

 b/ Nerovnice 

 c/ Logaritmická rovnice 

 

14. a/ Pravděpodobnost 

 b/ Kvadratická funkce 

 c/ Aritmetická posloupnost 

 

 

 



15. a/ Statistika 

 b/ Stereometrie  

 c/ Lineární rovnice 

 

16. a/ Kvadratická funkce a její graf 

 b/ Dělení lomených výrazů 

 c/ Binomická věta 

 

17. a/ Aritmetická posloupnost 

 b/ Kombinační čísla 

 c/ Úprava algebraických výrazů 

 

18. a/ Geometrická posloupnost 

 b/ Planimetrie 

 c/ Soustava lineárních rovnice 

 

19. a/ Komplexní čísla 

 b/ Logaritmická rovnice 

 c/ Nerovnice 

 

20. a/Funkce a rovnice s absolutní hodnotou 

 b/ Statistika 

 c/ Exponenciální rovnice 

 

21. a/ Vlastnosti kombinačních čísel, binomická věta 

 b/ Logaritmická rovnice 

 c/ Soustavy rovnic o více neznámých  

 

22. a/ Trigonometrie 

 b/ Lineární funkce 

 c/ Planimetrie 

 

 

 



23. a/ Kombinatorika 

 b/ Soustava lineárních rovnic 

 c/ Stereometrie 

 

24. a/ Lineární rovnice 

 b/ Kvadratická rovnice 

  c/ Goniometrická funkce a její graf 

 

25. a/ Stereometrie 

 b/ Algebraické výrazy 

 c/Exponenciální rovnice 
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