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Pøedmluva
Milí mladí pøátelé!
Dostáváte do rukou pøíruèku, která vám pomùe pøipravit se k pøijímacím zkoukám
na støední kolu. Pøíruèka je sestavena z deseti kapitol a dává komplexnìjí pohled na
uèivo základní koly poadované u pøijímacích zkouek z matematiky. Jednotlivé kapitoly jsou seøazeny tak, e nejdøíve je uvedeno nìkolik vzorových øeených úloh, potom
jsou zaøazeny pøíklady k procvièení a na konci jsou uvedeny jejich výsledky. Výsledky
tìchto cvièení jsou podrobné, take slouí i jako návod jak v daném pøípadì postupovat.
Pøíruèka obsahuje pøes 800 úloh.
Dá se pøitom øíci, e vechny tyto úlohy jsou øeené nebo skoro øeené. Nìkteré pøíklady se dají øeit více zpùsoby. Uvádím zde pouze jeden. Jestlie je ke cvièení pøipojen obrázek,
je èíslo cvièení podtrené a obrázek pod stejným èíslem jako cvièení zaøazen na konci
pøísluné kapitoly. Autor vychází z celoivotní zkuenosti s výukou matematiky a domnívá
se, e základ úspìchu v matematice, struènì øeèeno, spoèívá v tìchto zásadách:
1. Pøedevím je nutné osvojit si matematické pojmy a jejich vlastnosti a vzájemné
souvislosti. Toto byste mìli pøedevím získat ze kolních uèebnic matematiky.
2. K prohloubení a zdokonalení tìchto poznatkù by mìlo slouit velké mnoství spoèítaných pøíkladù. Zde se setkáte s rùznými problémy, které vás donutí se hloubìji
a dùkladnìji zamyslet nad danou problematikou. Ovìøíte si, jak jste skuteènì zvládli
matematické uèivo. Èím více pøíkladù vyøeíte, tím jistìjí budete v øeení nových pøíkladù. K této druhé zásadì by mìla pøispìt i tato pøíruèka.
Autor dìkuje PaedDr. Janì Tøetíkové za pøeètení rukopisu a kontrolu výsledkù.
Vìøím, e pøíruèka bude vaím dobrým pomocníkem a pomùe vám nejen dobøe se
pøipravit k pøijímacím zkoukám, ale i v dalím studiu. K tomu vám pøeji mnoho úspìchù.

Autor
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