
1 
 

Názov predmetu  Matematika 

Vzdelávacia oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah 

výučby  4 hodiny týţdenne (132 hodín ročne) 

Ročník  V. 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP 

Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka 

slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺţka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Vypracoval Mgr. Stanislava Lelková 

Školský rok 2013/2014 

 

                                                          Vypracované dňa 30.08.2013 

 

                                                          Schválila vedúca PK Mgr. Monika KeszÖczeová 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. CHARAKTERISTIKA  PREDMETU  

 
Učebný predmet matematika v niţšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju 

formuloval Európsky parlament:  

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách. 

Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia  zahŕňa na rôznych 

stupňoch schopnosť a ochotu pouţívať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, 

tabuľky).“  

„Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické 

prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať 

zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v kaţdodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu 

argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a pouţívať vhodné 

pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je zaloţený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“  
 

 

2. CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU 

 
Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ a  v 5. ročníku  osobitne je, zavŕšiť dôleţité obdobie v procese vyučovania matematiky, v ktorom 

prevládalo vytváranie nových poznatkov a zručností na skúsenostnej báze s vyuţívaním induktívnej metódy. Je to zároveň aj začiatok novej etapy učenia sa 

matematike, keď ţiak postupne získava schopnosti pouţívať matematiku v svojom budúcom ţivote. Matematika má rozvíjať ţiakovo logické a kritické 

myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Ţiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej 

kultúry a ako dôleţitý nástroj pre  spoločenský pokrok. 

      Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť ţiakom, aby získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, 

prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli pouţívať rôzne spôsoby 

reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Vyučovanie matematiky má  

napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Prehľad tematických celkov: 

 

I. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000  
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II. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión  

 

III. Počtové výkony s prirodzenými číslami  

 

IV. Geometria a meranie  

 

 

 

Tematický celok 
Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

Prierezové témy 

 

 

 

Násobenie a delenie 

v obore do 10 000 

 

Násobenie a delenie spamäti 

mimo obor násobilky v obore 

do 100. Delenie so zvyškom 

v obore do 100. Násobenie 

a delenie písomne 

jednociferným číslom 

a v jednoduchých prípadoch 

aj spamäti v obore do 10 000. 

Násobenie a delenie pomocou 

kalkulačky aj dvojciferným 

číslom. Kontrola správnosti 

výpočtu. Riešenie slovných 

úloh na násobenie a delenie.  

 

 

Vedieť pohotovo spamäti 

násobiť a deliť v obore do 

100, v jednoduchých 

prípadoch aj vo vyššom 

obore. Poznať a vedieť 

pouţívať algoritmus 

písomného násobenia 

jednociferným 

a dvojciferným číslom. 

Poznať a vedieť pouţívať 

algoritmus písomného 

delenia jednociferným 

číslom aj zo zvyškom. 

 

 

Slovné úlohy s 

environmentálnou 

tematikou 
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Vytvorenie oboru 

prirodzených čísel do 

a nad milión 

 

 

Vytvorenie predstavy 

o veľkých číslach. Počítanie 

po  desaťtisícoch, tisícoch, 

stovkách. Čítanie a písanie 

prirodzených čísel. Rád 

číslice v zápise prirodzeného 

čísla, porovnanie, 

usporiadanie, zaokrúhľovanie, 

zobrazovanie na číselnej osi. 

Vzťahy medzi číslami, 

susedné čísla, párne, nepárne 

čísla.  Rímske číslice. 

Riešenie slovných úloh. 

 

Vedieť čítať, písať, 

znázorňovať, zaokrúhľovať, 

porovnať dve prirodzené 

čísla, rozkladať na jednotky 

rôzneho rádu a opačne, 

skladať z jednotiek rôzneho 

rádu dané číslo. Vedieť 

riešiť slovné úlohy na 

porovnávanie dvoch čísel. 

Projekt Čísla okolo 

nás – vyhľadávanie 

informáciíz rôznych 

zdrojov 

(encyklopédie, 

internet....) 
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Počtové výkony 

s prirodzenými číslami 

 

 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel spamäti, 

písomne a na kalkulačke 

(písomne hlavne kvôli 

pochopeniu princípu). 

Násobenie a delenie 

prirodzených čísel spamäti (v 

obore do  100, mimo obor do 

100 s násobkami 10, 100, atď. 

), písomne dvojcifernými 

a trojcifernými deliteľmi aj so 

zvyškom. Na kalkulačke 

všetky prípady delenia 

vrátane delenia so zvyškom. 

Znaky deliteľnosti 2, 3, 4, 5,  

6, 8, 9 a 10. Sčítanie a 

odčítanie, resp. násobenie a 

delenie ako navzájom opačné 

operácie, vyuţitie tejto 

vlastnosti pri riešení 

jednoduchých úloh ako 

propedeutiku riešenia rovníc.  

Dohoda o poradí počtových 

výkonov, porovnanie 

s poradím operácií na 

kalkulačkách pouţívaných 

ţiakmi. Propedeutika 

počítania s pribliţnými 

(zaokrúhlenými) číslami.  

 

 

Vedieť pohotovo počítať 

spamäti praktického 

hľadiska primerané 

príklady na všetky počtové 

výkony , vrátane aj delenia 

zo zvyškom. 

Vedieť pohotovo počítať na 

kalkulačke. 

Slovné úlohy so 

zdravovednou 

tematikou 

Geometria a meranie 

 

 

Rovinné útvary trojuholník, 

štvoruholník a ich 

porovnanie, kruh, kruţnica. 

Vytváranie rovinných útvarov 

rysovaním kolmíc 

a rovnobeţiek. Meranie dĺţky 

Vytvárať rovinné 

a priestorové útvary 

zodpovedajúce udaným 

podmienkam. 

Spoznať geometrickú 

vlastností a na základe toho 

Geometrické tvary 

dopravných 

značiek – Cabri 

geometria 
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úsečky, súčet a rozdiel dĺţok 

úsečiek, násobok dĺţky 

úsečky. Premena jednotiek 

dĺţky. Obvod trojuholníka , 

štvorca a obdĺţnika. Stavba 

telies zo stavebnicových 

kociek na základe 

stanovených podmienok. 

Zväčšovanie a zmenšovanie 

geometrických tvarov  vo 

štvorcovej sieti. 

 

výber útvaru tejto 

vlastnosti. 

Vedieť odmerať dĺţku 

úsečky s presnosťou na 

milimeter, vzdialenosť na 

metre,  narysovať úsečku 

danej dĺţky. 

Vedieť premieňať jednotky 

dĺţky. 

Vedieť rysovať 

trojuholník, štvoruholník, 

označiť jeho vrcholy 

a strany, kruţnicu, určiť 

jeho polomer a priemer. 

Vedieť rysovať vo 

štvorcovej sieti štvorec 

a obdĺţnik, zväčšovať 

a zmenšovať ich. 

 

Prierezové témya prepojenie s inými predmetmi 

Predmet matematika je prepojený na všetky prírodovedné predmety a  informatiku.  Úzko súvisí s reálnym životom. 

Dopravná výchova 

 Pri vyučovaní rovinných útvarov – poznávanie dopravných značiek 

Mediálna výchova 

 Využívať tlačené a digitálne dokumenty ako zdroj informácií 

 Kritickou analýzou textov utvárať návyk overovať si čo najdôslednejšie všetky údaje 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Zadávaním úloh primeranej obtiažnosti a správnym hodnotením ich práce, rozvíjať ich sebadôveru, schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje konanie 
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Environmentálna výchova 

 Do tematických celkov zaradiť slovné úlohy, ktoré prispejú k osobnosti žiaka tak, aby chápal vzťah medzi človekom a jeho životným prostredím a cítil 
potrebu ochrany životného prostredia 

Multikultúrna výchova 

 Viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 Pri tvorbe projektov a pri tvorbe prezentácií rozvíjať schopnosť komunikovať, pracovať s informáciami, riešiť problémy, spolupracovať. 

Ochrana ţivota a zdravia 

 Pri riešení úloh štatistického zamerania formovať vzťah k ochrane svojho zdravia a zdravia iných. 
 

Prierezová téma Vzdelávacie stratégie 

Osobnostný a sociálny rozvoj Deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

Environmentálna výchova 

Správať sa zodpovedne k prírode, k svojmu okoliu a k sebe. Riešiť aktuálne problémy 

ţivotného prostredia: odpad – zber a recyklácia pevného odpadu, znečisťovanie ovzdušia, 

vody a pôdy, spotreba energie a šetrenie energiou, urbanizácia – zachovanie pôvodných 

prírodných spoločenstiev, vysádzanie zelene. 

Mediálna výchova 
Mediálna realita a jej účinky na osobnosť človeka, vplyv televízie (filmy, reality show, 

spravodajstvo, reklama, ...), rozhlasu, novín, časopisov, internetu. 

Multikultúrna výchova 
Tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr pri uvedomovaní si a zachovávaní vlastnej 

kultúrnej identity. 

Dopravná výchova Pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti. 

Ochrana ţivota a zdravia 
Ochrana bezpečnosti a zdravia ţiakov pred nebezpečenstvom, civilná ochrana, zdravotná 

príprava. 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu 
Priateľstvo, zmysel prvých priateľstiev, význam citov pre zdravý rozvoj dieťaťa, práva 

dieťaťa, vzťahy v rodine, negatívne vplyvy ohrozujúce zdravie – drogy, fajčenie. 
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Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

Vyuţívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácií a pri prezentácii vlastnej práce, vyjadriť 

sa verbálne aj písomne. 

Finančná gramotnosť 

 Zodpovedné zaobchádzanie s finančnými prostriedkami - porovnávať ceny tovarov 

 Zodpovednosť pri finančných rozhodnutiach. 

 Žiak sa učí samostatne vyhľadávať a triediť informácie z rôznych zdrojov. 

 Žiak bude vybavený poznatkami a schopnosťami potrebnými pre jeho aktívne zapojenie do života. 

 Zoznamuje sa so základnými pojmami z oblasti finančníctva. 

 Učí sa využívať svoje schopnosti viesť zodpovedne svoje financie. 

 Formou osobného prežívania a vlastných skúseností sa žiaci zoznamujú s problematikou finančného sveta. 

 Formou hry sa zoznamuje s konkrétnymi pojmami a javmi, ktoré sa vzťahujú k problematike finančnej gramotnosti. 

 

4. POŢIADAVKY NA VÝSTUP 

 Vedieť čítať, písať, znázorňovať, zaokrúhľovať, porovnať  prirodzené čísla, rozkladať na jednotky rôzneho rádu a opačne, skladať z jednotiek rôzneho rádu dané 
číslo.  

 Vedieť riešiť slovné úlohy. 
 Rozvíjať algoritmické myslenie žiakov. 
 Vedieť pohotovo počítať príklady na všetky počtové výkony, vrátane  delenia so zvyškom.  
 Rozvíjať schopnosti žiakov odhadnúť výsledok počtového výkonu, ako metódy skúšky približnej presnosti výpočtu. 
 Vytvárať rovinné a priestorové útvary zodpovedajúce daným podmienkam.  
 Vedieť odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimeter, vzdialenosť na metre,  narysovať úsečku danej dĺžky. Vedieť premieňať jednotky dĺžky.  
 Vedieť rysovať trojuholník, štvoruholník, označiť jeho vrcholy a strany, kružnicu, určiť polomer a priemer.  
 Vedieť rysovať vo štvorcovej sieti štvorec a obdĺžnik, zväčšovať a zmenšovať ich.  
 Získať skúseností s rovinnými a priestorovými útvarmi. 
 Dbať na presnosť pri meraniach, úhľadnosť pri rysovaniach a na rozvíjanie jemnej motoriky rúk. 
 Na konkrétnych príkladoch rozoznať istú a nemožnú udalosť.  
 Rozvíjanie pozorovacej a analytickej schopnosti.  
 Rozvíjanie štatistického a pravdepodobnostného nazerania žiakov. 
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5. METÓDYA FORMY PRÁCE – STRATÉGIA VYUČOVANIA 

 
Metódy 

 motivačné metódy (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia) 

 aktivizujúce metódy (situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie) 

 expozičné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáţ) 

 problémové metódy (heuristická metóda, projektová metóda, brainstorming) 

 fixačné metódy (metódy opakovania a precvičovania - písomného aj ústneho) 

 diagnostické metódy (pozorovanie, ústne skúšanie, písomné skúšanie) 

 

Postupy 

 analýza (od celku k častiam) 

 syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) 

 indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) 

 dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) 

 genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) 

 dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania – pravidlá, poučky, definície a pod.) 

 porovnávanie, t.j. synkritický postup  (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) 

 podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) 
 

Formy 

 vyučovacia hodina 

 praktické aktivity 

 samostatná práca ţiakov 

 práca ţiakov vo dvojiciach 

 skupinová práca 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny)  

 práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, 
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triedenie, vyuţívanie podstatných informácií) 

 samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky 

 experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie) 

 projektové vyučovanie 

 
6. UČEBNÉ ZDROJE 

 
Literatúra 

 Ţabka, Černek: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 1.časť, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 2011 

 Ţabka, Černek: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 2.časť, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 2011 

 Hravá matematika – pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ, Taktik International, s.r.o., 2010 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 1. časť, SPN, 1998 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1998 

 Česenek a kol.: Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ, SPN, 1990 

 Bálint: Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z matematiky pre 2. stupeň základnej školy, MŠ SR, 2002 

 Burjan, Bastlová: Matematika základnej školy v testoch, EXAM, 1999 

 

Didaktická technika 

 interaktívna tabuľa 

 dataprojektor 

 IKT 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

Ţiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle Metodického pokynu pre hodnotenie a klasifikáciu ţiaka č. 22/2011 schváleného MŠ 

SR.Bude hodnotený priebeţne, bude pouţívané sumatívne aj formatívne hodnotenie ţiaka.Na diagnostiku vstupných a výstupných vedomostí budú 

vyuţívané vstupné a výstupné diagnostické testy zostavované predmetovou komisiou matematiky.V priebehu roka sa realizujú 4 štvrťročné písomné práce, 

ktoré budú tvoriť základ klasifikácie ţiaka. Pri hodinovej dotácii 4 hodiny týţdenne bude ţiak ústne skúšaný aspoň 1-krát v štvrťročnom klasifikačnom 

období.   
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Hodnotiaca škála  

 100% - 90%  - 1  (výborný) 

 89% - 75%    - 2  (chválitebný) 

 74% - 50%    - 3 (dobrý) 

 49% - 30%    - 4 (dostatočný) 

 29% - 0%      - 5  (nedostatočný) 
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Názov predmetu  Matematika 

Vzdelávacia oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah 

výučby  4 hodiny týţdenne (132 hodín ročne) 

Ročník  VI. 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP 

Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka 

slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺţka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Vypracoval Mgr. Stanislava Lelková 

Školský rok 2013/2014 

   

                                                          Vypracované dňa 30.08.2013 

 

                                                           Schválila vedúca PK Mgr. Monika KeszÖczeová 

 

 
 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

 Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: 

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách. 

Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych 
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stupňoch schopnosť a ochotu pouţívať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, mode ly, diagramy, grafy, 

tabuľky).“ 

 

„Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, 

chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na 

uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v kaţdodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. 

Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a pouţívať vhodné pomôcky. 

Pozitívny postoj v matematike je zaloţený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“ 
 
 

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU 

Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku v svojom budúcom ţivote. Matematika má rozvíjať ţiakovo 

logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Ţiak by mal spoznať matematiku ako 

súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj pre spoločenský pokrok. 

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť ţiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s  mnoţstvom propedeutiky, 

prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli pouţívať rôzne spôsoby 

reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich 

algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne pouţívanie  matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s 

porozumením súvislé texty obsahujúce  čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Ţiak by mal vedieť vyuţívať 

pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu  vzťahu medzi matematikou a realitou, 

k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní  

schopností ţiakov pouţívať  prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloţenie a prezentáciu informácií. Pouţitie vhodného softvéru by malo uľahčiť 

niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umoţniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 

Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k 

racionálnemu a samostatnému učeniu sa.  

Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť, sebakritickosť, 

kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

OBSAH VZDELÁVANIA PREDMETU 

Obsah vzdelávania je zadefinovaný nasledovnými tematickými celkami: 
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 Počtové výkony s prirodzenými číslami 

 Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami 

 Obsah obdĺţnika a štvorca 

 Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 

 Kombinatorika v úlohách 

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 
 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Tematický celok 
Časová 
dotácia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počtové výkony s prirodzenými 
číslami 

 

16 

Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti. 

Násobenie prirodzených čísel písomne. Delenie 

prirodzených čísel písomne. Deliteľnosť 2, 5, 10. 

Opačné operácie (sčítanie - odčítanie, násobenie - 

delenie). Počítanie s približnými číslami. Úlohy na 

poradie počtových výkonov (porovnanie s poradím 

na kalkulačke). Slovné úlohy. 

Spamäti násobiť a deliť v obore do 100, mimo obor do 100 
násobkami 10. Ovládať algoritmus písomného násobenia 
viacciferným číslom. Ovládať algoritmus písomného delenia 
viacciferným číslom aj so zvyškom. Vykonať skúšku  správnosti 
delenia. Analyzovať úlohy z hľadiska nutnosti realizácie skúšky 
správnosti prevedenej počtovej operácie z hľadiska poznania 
opačnej operácie. Analyzovať text slovnej úlohy, diagnostikovať 
dané a určiť údaje potrebné pre riešenie úlohy. Nájsť optimálnu 
stratégiu riešenia. Realizovať jednoduchý zápis riešenia úlohy a 
odpovede (matematizovať jednoduché reálne situácie). 
Používať kalkulačku pri overovaní správnosti riešenia úloh na 

všetky počtové výkony. Analyzovať zápis úlohy obsahujúcej 
viaceré počtové operácie (aj s použitím zátvoriek). Riešiť úlohy 
s viacerými počtovými operáciami aj na kalkulačke. Používať 
vlastnosti počtových výkonov pri optimalizácii riešenia úloh 
(komutatívnosť, ...).Používať odhad pri zaokrúhľovaní čísel. 

Desatinné čísla. Počtové výkony 
(operácie) s desatinnými 
číslami 

 

49 

Desatinné číslo a desatinný zlomok. Rád číslice v 
zápise desatinného čísla. Zobrazenie desatinných 
čísel na číselnej osi. Vzdialenosť čísel na číselnej 

osi. Porovnávanie desatinných čísel. Zaokrúhľovanie 
desatinných čísel. Sčítanie desatinných čísel 
spamäti. Sčítanie desatinných čísel písomne. 
Odčítanie desatinných čísel spamäti. Odčítanie 
desatinných čísel písomne. Sčítanie a odčítanie 
desatinných čísel s využitím kalkulačky. Slovné 
úlohy s použitím desatinných čísel. Násobenie a 

Rozoznať prirodzené číslo a desatinné číslo ako spôsob 
kvantitatívneho vyjadrenia celku. Určiť rád číslice v zápise 
desatinného čísla. Čítať a zapisovať kladné desatinné čísla. 

Zobraziť kladné desatinné číslo na číselnej osi. Porovnať 
desatinné čísla (aj pomocou číselnej osi). Usporiadať desatinné 
čísla zostupne a vzostupne. 

Zaokrúhliť kladné desatinné číslo podľa predpisu. Sčítať a 
odčítať kladné desatinné čísla písomne a pomocou kalkulačky. 
Rozhodnúť o nutnosti realizácie skúšky správnosti vzhľadom na 
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delenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1000. 
Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti. Násobenie 
desatinného čísla prirodzeným číslom. Násobenie 
desatinného čísla desatinným číslom. Delenie 
menšieho prirodzeného čísla väčším. Delenie 

desatinného čísla prirodzeným číslom. Delenie 
desatinného čísla desatinným číslom. Úlohy na 
poradie počtových operácií. Slovné úlohy s 
desatinnými číslami. Aritmetický priemer. Objav 
periodickosti pri delení dvoch prirodzených čísel. 
Opačné operácie. 

odčítanie. Násobiť a deliť kladné desatinné čísla násobkami 
čísla 10 spamäti. Násobiť desatinné číslo prirodzeným a 
desatinným číslom. Deliť menšie prirodzené číslo väčším. Deliť 
desatinné číslo prirodzeným a desatinným číslom. Vykonať 
skúšku správnosti delenia. Aplikovať osvojené poznatky o 

desatinných číslach a počtových výkonoch pri riešení slovných 
úloh. 

Obsah obdĺžnika a štvorca 
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Výpočet približného obsahu rovinných útvarov v 
štvorcovej sieti. Premena jednotiek dĺžky v obore 

desatinných čísel. Obsah štvorca a obdĺžnika s 
celočíselnými rozmermi(aj ako počet štvorcov 
štvorcovej siete). Obsah štvorca a obdĺžnika s 
desatinnými rozmermi. Jednotky obsahu. Premena 
jednotiek obsahu – mm2, cm2, dm2, m2, km2, ha, a. 
Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo 
štvorcov a obdĺžnikov. Slovné úlohy na výpočet 
obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov 
a obdĺžnikov. 

Určiť približný obsah rovinného útvaru v štvorcovej sieti a 
vyjadriť ho v rôznych jednotkách. Vypočítať obvod a obsah 
štvorca a obdĺžnika v rôznych jednotkách obsahu. Vypočítať 

stranu štvorca, ak poznáme obsah. Vypočítať jednu zo strán 
obdĺžnika, ak poznáme obsah a jednu zo strán obdĺžnika. 
Aplikovať poznatky o štvorci a obdĺžniku pri riešení úloh na 
obvod a obsah geometrických útvarov zložených zo štvorca a 
obdĺžnika. Analyzovať a riešiť jednoduché slovné úlohy z 
reálneho života. Použiť operácie s desatinnými číslami pri 
premene jednotiek dĺžky a obsahu. Porovnávať veľkosti 
vyjadrené jednotkami (je väčšie je menšie), usporadúvať 
veľkosti vyjadrené v jednotkách vzostupne a zostupne. 

Uhol a jeho veľkosť, operácie s 
uhlami 
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Uhol a veľkosť uhla. Meranie uhlov, pomôcky na 
meranie uhlov, jednotky (stupeň, minúta a ich 
premena). Rysovanie uhlov. Konštrukcia osi uhla. 
Porovnávanie uhlov, zhodné uhly. Rozdelenie uhlov 
podľa veľkosti. Uhly v trojuholníku. Rozdelenie 
trojuholníkov podľa veľkosti vnútorných uhlov. Uhly 
vrcholové a susedné. Operácie s uhlami. Sčítanie a 
odčítanie uhlov a ich veľkostí. Násobenie a delenie 
uhlov dvomi. Grafické sčítanie a odčítanie uhlov. 
Grafické násobenie a delenie uhlov dvomi. 

Popísať uhol. Narysovať uhol danej veľkosti v stupňoch pomocou 
uhlomera. Narysovať bez uhlomera uhly veľkosti 90°, 180° a 
60°. Odmerať veľkosť uhla s presnosťou na stupne.Určiť druh 
uhla podľa veľkosti (ostrý, pravý, tupý, priamy, väčší ako 
priamy, plný). Porovnať uhly podľa veľkosti. Premeniť stupne na 
minúty a naopak. Zostrojiť os uhla. Použiť os uhla pri rysovaní 
uhla veľkosti 90°, 45°, 30° (delenie uhla na polovice). Sčítať a 
odčítať veľkosti uhlov v stupňoch a minútach výpočtom. 
Graficky porovnať, sčítať, odčítať dva uhly. Násobiť a deliť 
veľkosť uhla v stupňoch a minútach prirodzeným číslom. 
Graficky zostrojiť dvojnásobok uhla, polovicu uhla. Určiť typ 
trojuholníka podľa veľkostí jeho vnútorných uhlov (pravouhlý, 
ostrouhlý, tupouhlý). Vypočítať veľkosť tretieho vnútorného 
uhla v stupňoch a minútach, ak poznáme dva vnútorné uhly. 
Vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka v stupňoch a minútach, ak 
poznáme veľkosti vnútorných uhlov. Rozlišovať a vypočítať 
veľkosť vrcholového a susedného uhla v stupňoch a minútach v 
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jednoduchých geometrických úlohách. 

Kombinatorika v úlohách 

 
16 

Oboznámenie žiakov s kombinatorikou. Všetky 
možné usporiadania daného počtu prvkov. Výber a 
usporiadanie prvkov, úlohy aj s opakovaním prvkov. 
Riešenie slovných úloh s kombinatorickou 
motiváciou. Zhromažďovanie, usporiadanie a 
grafické znázornenie údajov. 

Objaviť systém na vypisovanie všetkých možností. Systematicky 
usporiadať daný počet predmetov všetkými možnými spôsobmi 
do skupín. Vypísať všetky možné usporiadania danej skupiny 2, 
3, 4 prvkov, v ktorej záleží na poradí (bez opakovania, s 
opakovaním). Z daného počtu prvkov vybrať usporiadanú 
skupinu prvkov menšiu ako je daný počet a určiť počet takto 
usporiadaných skupín prvkov (bez opakovania, s opakovaním). 
Riešiť rôzne primerané a jednoduché kombinatorické úlohy. 
Použiť pravidlo súčinu pri riešení jednoduchých 
kombinatorických úloh. Popísať graf, tabuľku. Rozlišovať druhy 
grafov. Čítať z grafu, tabuľky. Pracovať s údajmi z grafu, 
tabuľky. Zhromažiť údaje na základe zadaných kritérií. 
Znázorniť zhromaždené údaje v tabuľke. Zostrojiť jednoduchý 

stĺpcový, čiarový graf na základe daných podmienok. 

Riešenie aplikačných úloh a 
úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie 

15 
Aplikačné a kontextové úlohy z praxe a bežného 
života s využitím už nadobudnutých poznatkov a 
vedomostí. 

Reprodukovať a analyzovať text slovnej úlohy, kategorizovať 
typ úlohy, vykonať matematizáciu (matematický zápis) daných 
údajov a neznámych údajov, zhodnotiť možnosti riešenia, 
navrhnúť riešenie, riešiť úlohu, overiť správnosť riešenia. 

 

KOMPETENCIE 

 pouţíva prirodzené a kladné desatinné čísla pri opise reálnej situácie 

 číta, zapisuje a porovnáva prirodzené a kladné desatinné čísla, pouţíva, zapisuje a číta vzťah rovnosti a nerovnosti 

 zobrazí prirodzené a kladné desatinné čísla na číselnej osi 

 vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony s prirodzenými a kladnými desatinnými číslami  

 zaokrúhľuje prirodzené a kladné desatinné čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov 

 pozná a funkčne vyuţíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok - časť (prirodzeným číslom, desatinným číslom) 

 rieši kontextové a aplikačné úlohy 

 matematizuje jednoduché reálne situácie s vyuţitím písmen vo význame čísla - vzorce pre výpočet obvodu a obsahu štvorca a obdĺţnika 

 tvorí a rieši úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch  

 vie vypočítať obsah a obvod štvorca, obdĺţnika a rovinných geometrických útvarov zloţených zo štvorcov a obdĺţnikov 

 vie vypočítať obsah pravouhlého trojuholníka ako polovicu obsahu obdĺţnika 

 pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne pouţívať aj pri praktických meraniach. 
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 pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, vyuţíva vlastnosti známych dvojíc uhlov(susedné, striedavé, doplnkové) pri výpočte vnútorných 
a vonkajších uhlov rovinných útvarov  

 analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s vyuţitím osvojeného matematického aparátu 

 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného  ľubovoľného a 

podľa vopred daného určitého kritéria 

 vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom prvkov podľa určeného pravidla a vypočítať počet moţností výberu  

 je schopný orientovať sa v mnoţine údajov 

 vie prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu 

 číta znázornené údaje z grafu a tabuľky 

 vykonáva zber, zápis, interpretácia údajov a ich grafické znázornenie   

 vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu  

 v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemoţný jav 

 

Dosiahnuté postoje: 

 na čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality 

 smelšie kvantifikuje realitu okolo seba 

 prostredníctvom moţnosti kontroly výpočtov spolieha sa na počtovými výkonmi zistené výsledky 

 prostredníctvom veličín vystupujúcich pri výpočte percent, získava pocit, ţe poznáva realitu z inej strany 

 poznaním písmen vo význame čísla získava pocit, ţe je bohatší o dôleţité vyuţiteľné vedomosti 

 poznanie rovníc mu dáva rýchlejší a univerzálnejší prostriedok riešenia úloh 

 získava pozitívny vzťah k tvorivému prístupu k údajom 

 vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia 

 vytvára naklonenosť k vyuţívaniu grafických prostriedkov vyjadreniu kvantitatívnych súvislostí 

 rozváţne posudzuje pravdivosť a nepravdivosť výrokov 

 má záujem na zdokonaľovanie svojho logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, pouţitie elementárnych 

algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia 

 je priaznivo naklonený na rozvíjanie svojich schopnosti a objavenia pravidelnosti okolo seba 

 nie je ľahostajný k svojmu okoliu 

 snaţí sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu 

 je naklonený v jednote pouţívať odhad, meranie a výpočet 

 postupne zvyká na potrebu dôkazu a v odôvodnených prípadoch ho aj nárokuje 

 snaha o presnosť pri meraniach, konštrukcii a výpočtoch je pre neho samozrejmá 
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 ochotne pouţíva náčrty, rôzne spôsoby znázornenia geometrických útvarov 

 často sa opiera o svoje vedomosti a zručnosti z oblasti zhodnosti a podobnosti geometrických útvarov 

 trvá na pouţívaní správnej geometrickej terminológie v praxi 

 vďaka nadobudnutým vedomostiam a matematickým zručnostiam si uvedomuje iný, kvalitnejší a hodnotnejší spôsob vnímania okolitej skutočnosti 

 nachádza uspokojenie nad ovládaním ďalších prostriedkov riešenia úloh 

 nachádza uspokojenie nad novým pohľadom na realitu 

 je spokojný s novou moţnosťou zachytávania kvantifikácie reality. 

 získava sebadôveru pri interpretácii matematických a nematematických textov 

 je pripravený na posúdenie pravdivosti matematických výrokov, s ktorými sa v priebehu svojej učebnej činnosti stretol 

 získa nadhľad nad celkovým chápaním matematického textu, z hľadiska jeho štrukturácie na definície, vety, hypotézy, dôkazy 

Finančná gramotnosť 

Cieľ: 

1. Vedieť posúdiť význam trvalých ţivotných hodnôt a zváţiť vplyv peňazí na ich zachovávanie.  

2. Chápať funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie jednotlivca a rodín. 

3. Pochopiť otázky bohatstva a chudoby. 

4. Vedieť sa vyjadriť k hodnotovej orientácii. 

 

Finančnú gramotnosť z hľadiska matematiky môţeme vyuţiť v 6. ročníku v tematických celkoch: 

Obsah a obvod štvorca a obdĺţnika(spotreba materiálu, výpočet ceny) 

Človek vo sfére peňazí 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Prierezové témy prepojenie s inými predmetmi 

Predmet matematika je prepojený na všetky prírodovedné predmety a  informatiku.  Úzko súvisí s reálnym ţivotom.Na hodinách matematiky budú 

vyuţívané tieto prierezové témy. 

Dopravná výchova a výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
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Na rozvoj základných vedomostí, zručností a návykov zameraných na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách je moţné vyuţiť aj 

niektoré tematické celky v matematike. Napr. 

 Pri vyučovaní rovinných útvarov – poznávanie dopravných značiek 

 Pri tematickom celku uhly – bezpečnosť kriţovatiek 

 Pri riešení slovných úloh o pohybe – bezpečnosť v cestnej premávke, dodrţiavanie rýchlosti 

Mediálna výchova 

 Vyuţívať tlačené a digitálne dokumenty ako zdroj informácií 

 Venovať pozornosť vecnej správnosti a presnosti správy 

 Kritickou analýzou textov utvárať návyk overovať si čo najdôslednejšie všetky údaje 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Zadávaním úloh primeranej obtiaţnosti a správnym hodnotením ich práce, rozvíjať ich sebadôveru, schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje 
konanie 

 Viesť ţiakov k tomu, aby vedeli uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať práva iných 

Environmentálna výchova 

 Do tematických celkov desatinné čísla, zlomky, percentá zaradiť slovné úlohy, ktoré prispejú k osobnosti ţiaka tak, aby chápal vzťah medzi 
človekom a jeho ţivotným prostredím a cíti potrebu ochrany ţivotného prostredia 

Multikultúrna výchova 

 Pri riešení úloh v tematických celkoch slovné úlohy, percentá vyuţiť napr. národnostné zloţenie obyvateľov SR  

 Viesť ţiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 Pri tvorbe projektov ku konkrétnej téme ( napr. štvoruholníky – rozdelenie, vlastnosti, praktické vyuţitie) a pri tvorbe prezentácií napr. 

o významných matematikoch ), rozvíjať schopnosť komunikovať, argumentovať, pracovať s informáciami, riešiť problémy, poznávať sám seba, 

spolupracovať a iné. 

Ochrana ţivota a zdravia 

 Pri riešení úloh štatistického zamerania ( napr. priemerná dĺţka ţivota v jednotlivých krajinách EU), formovať vzťah k ochrane svojho zdravia 
a zdravia iných. 
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Začlenenie prierezových tém: 

Prierezová téma Vzdelávacie stratégie 

Osobnostný a sociálny rozvoj Deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

Environmentálna výchova 

Správať sa zodpovedne k prírode, k svojmu okoliu a k sebe. Riešiť aktuálne problémy 

ţivotného prostredia: odpad – zber a recyklácia pevného odpadu, znečisťovanie ovzdušia, 

vody a pôdy, spotreba energie a šetrenie energiou, urbanizácia – zachovanie pôvodných 

prírodných spoločenstiev, vysádzanie zelene. 

Mediálna výchova 
Mediálna realita a jej účinky na osobnosť človeka, vplyv televízie (filmy, reality show, 

spravodajstvo, reklama, ...), rozhlasu, novín, časopisov, internetu. 

Multikultúrna výchova 
Tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr pri uvedomovaní si a zachovávaní 

vlastnej kultúrnej identity. 

Dopravná výchova Pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti. 

Ochrana ţivota a zdravia 
Ochrana bezpečnosti a zdravia ţiakov pred nebezpečenstvom, civilná ochrana, zdravotná 

príprava. 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu 
Priateľstvo, zmysel prvých priateľstiev, význam citov pre zdravý rozvoj dieťaťa, práva 

dieťaťa, vzťahy v rodine, negatívne vplyvy ohrozujúce zdravie – drogy, fajčenie. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
Vyuţívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácií a pri prezentácii vlastnej práce, 

vyjadriť sa verbálne aj písomne. 

STRATÉGIE 

Metódy 

 motivačné metódy (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia) 

 aktivizujúce metódy (situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie) 

 expozičné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáţ) 

 problémové metódy (heuristická metóda, projektová metóda, brainstorming) 

 fixačné metódy (metódy opakovania a precvičovania - písomného aj ústneho) 

 diagnostické metódy (pozorovanie, ústne skúšanie, písomné skúšanie) 
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Postupy 

 analýza (od celku k častiam) 

 syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) 

 indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) 

 dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) 

 genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) 

 dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania – pravidlá, poučky, definície a pod.) 

 porovnávanie, t.j. synkritický postup  (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) 

 podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) 
 

Formy 

 vyučovaciahodina 

 praktickéaktivity 

 samostatnáprácaţiakov 

 prácaţiakovvodvojiciach 

 skupinovápráca 

 kooperatívnevyučovanie (forma skupinovéhovyučovaniazaloţenánavzájomnejzávislostičlenovheterogénnejskupiny)  

 práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanietextovýchinformácií, učeniesa z textu, orientácia v štruktúretextu, vyhľadávanie, 
triedenie, vyuţívaniepodstatnýchinformácií) 

 samostatnéučenieprostredníctvominformačnej a komunikačnejtechniky 

 experimentovanie (samostatnéhľadanie, skúšanie, objavovanie) 

 projektovévyučovanie 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Literatúra 

 Ţabka, Černek: Matematika pre 6. ročník ZŠ, 1.časť, OrbisPictusIstropolitana, Bratislava, 2009 
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 Ţabka, Černek: Matematika pre 6. ročník ZŠ, 2.časť, OrbisPictusIstropolitana, Bratislava, 2010 

 Rôzni: Hravá matematika – pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ, Taktik International, s.r.o., 2010 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 1. časť, SPN, 1998 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1998 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 6. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1998 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 6. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1999 

 Česenek a kol.: Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ, SPN, 1990 

 Bálint: Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z matematiky pre 2. stupeň základnej školy, MŠ SR, 2002 

 Burjan, Bastlová: Matematika základnej školy v testoch, EXAM, 1999 
 

Didaktická technika 

 interaktívna tabuľa 

 dataprojektor 

 IKT 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

 trojuholník s ryskou 

 kruţidlo 

 kalkulačka 

 štvorčekový papier 

 

Ďalšie zdroje 

 internet 

 pripravené prezentácie 

 pracovné listy 

 skúsenosti 

 

HODNOTENIE 
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Ţiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodického pokynu č. 22/2011 pre hodnotenie a klasifikáciu ţiaka schválených MŠ 

SR.Bude hodnotený priebeţne, bude pouţívané sumatívne aj formatívne hodnotenie ţiaka.Na diagnostiku vstupných a výstupných vedomostí budú 

vyuţívané vstupné a výstupné diagnostické testy zostavované predmetovou komisiou matematiky.V priebehu roka sa realizujú 4 štvrťročné písomné práce, 

ktoré budú tvoriť základ klasifikácie ţiaka.Pri hodinovej dotácii 4 hodiny za týţdeň bude ţiak ústne skúšaný aspoň 1-krát v štvrťročnom klasifikačnom 

období.   

Hodnotiaca škála  

 100% - 90%  - 1  (výborný) 

 89% - 75%    - 2  (chválitebný) 

 74% - 50%    - 3 (dobrý) 

 49% - 30%    - 4 (dostatočný) 

 29% - 0%      - 5  (nedostatočný) 
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1. Charakteristika predmetu 
 

Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie 

tak, ako ju formuloval Európsky parlament: 

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných 

situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. „Potrebné 

vedomosti z matematiky zahsňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické 

prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede.  

Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma, 

v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický 

dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na 

rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“ 

 

 

2. Konkrétne ciele 
 

 používať zlomky pri opise reálnej situácie 

 čítať, zapisovať a porovnávať zlomky, zaokrúhľovať, používať, zapisovať a čítať vzťah rovnosti a nerovnosti 

 zobraziť zlomky na číselnej osi 

 vykonávať spamäti aj písomne základné počtové výkony  

 riešiť jednoduché úlohy z praktického života 

 tvoriť a riešiť úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o zlomkoch a počtových výkonoch 
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 rozumieť pojmom promile, perióda, percento 

 dokázať vypočítať 1%, percentovú časť, počet percent a základ 

 čítať údaje z diagramov, grafov, tabuľky 

 načrtnúť, narysovať obraz kvádra a kocky 

 vykonávať premenu jednotiek objemu 

 riešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu 

 definovať pomer, prevrátený a postupný pomer 

 vykonať zväčšenie a zmenšenie čísla v danom pomere 

 zapísať a upraviť daný pomer 

 riešiť primerané slovné úlohy na pomer rôzneho typu a praktické úlohy s použitím mierky mapy a plánu 

 dokázať zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu súradníc v rovine 

 znázorniť graf úmernosti a čítať údaje z grafu 

 narysovať trojuholník podľa príslušnej vety 

 rozlišovať pravidlo súčtu a súčinu 

 znázorniť dáta, údaje v tabuľke a stromovým diagramom, grafom 

 riešiť rôzne kombinatorické úlohy 
 

 

 

 

 Kľúčové kompetencie 

 

- číta, zapisuje a používa zlomky pri opise reálnej situácie 
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- vykonáva spamäti, aj písomne základné počtové výkony 
- aplikuje nadobudnuté poznatky do reálneho života 
- definuje základné pojmy (percento, promile....) 
- určí 1%, príslušnú percentovú časť 
- vypočíta základ a počet percent 
- číta údaje z grafov, tabuliek..... 
- narysuje obraz kvádra a kocky 
- premieňa jednotky objemu 
- opíše pomer, prevrátený pomer, postupný pomer 
- aplikuje nadobudnuté poznatky v praxi 
- znázorňuje dáta, údaje v tabuľke, v stromovom diagrame, grafe 
- aplikuje poznatky z kombinatoriky v praxi 
 

 

 

3.  Obsah predmetu 

I  .Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla 

Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku. Rovnosť zlomkov, ich krátenie a rozširovanie. Porovnávanie zlomkov s rovnakými 

čitateľmi alebo rovnakými menovateľmi. Sčitovanie a odčítavanie zlomkov s rovnakými menovateľmi, sčítanie a odčítanie 

prevodom na spoločný menovateľ (nie nevyhnutne najmenší), objav kríţového pravidla. Násobenie a delenie zlomku prirodzeným 

číslom (ostatné výpočty prevaţne prevodom na desatinné čísla). Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z 

čísla. Vzťah medzi zlomkom a desatinným zápisom.  
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         II.   Percentá 

Percento, základ, počet percent. Promile. Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel. Znázorňovanie časti celku a počtu 

percent vhodným diagramom. Jednoduché  úrokovanie.  

 

 III.  Objem a povrch kvádra  a kocky 

Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru (voľné rovnobeţné premietanie, perspektíva). Obrazy kvádra a kocky vo voľnom 

 rovnobeţnom premietaní, viditeľnosť hrán. Telesá zloţené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, pôdorys a bokorys, úlohy na 

rozvoj priestorovej predstavivosti. Sieť kvádra a kocky. Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu a ich premena. Povrch kvádra 

a kocky. 

 

 IV.   Pomer. Priama a nepriama úmernosť 

Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. Priama a nepriama úmernosť. Trojčlenka. Znázornenie priamej  a nepriamej 

úmernosti graficky.  

  

       V. Riešenie rôznych úloh z kombinatoriky 

Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z oblasti rôznych hier, športu a z rôznych oblastí života.  

Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh (na základe hier a pokusov). Riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami 

(stromový diagram, príprava tabuliek, systematické vypisovanie možností). 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 
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Predmet matematika je prepojený na všetky prírodovedné predmety a  informatiku.  Úzko súvisí s reálnym životom. 

Na hodinách matematiky budú využívané tieto prierezové témy. 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Dopravná výchova  

Finančná gramotnosť 

Dopravná výchova a výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 

Na rozvoj základných vedomostí, zručností a návykov zameraných na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách je 

možné využiť aj niektoré tematické celky v matematike. Napr. 

 Pri vyučovaní rovinných útvarov – poznávanie dopravných značiek 

 Pri tematickom celku uhly – bezpečnosť križovatiek 

 Pri riešení slovných úloh o pohybe – bezpečnosť v cestnej premávke, dodržiavanie rýchlosti 
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Mediálna výchova 

 

 Využívať tlačené a digitálne dokumenty ako zdroj informácií 

 Venovať pozornosť vecnej správnosti a presnosti správy 

 Kritickou analýzou textov utvárať návyk overovať si čo najdôslednejšie všetky údaje 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 Zadávaním úloh primeranej obtiažnosti a správnym hodnotením ich práce, rozvíjať ich sebadôveru, schopnosť prevziať 
zodpovednosť za svoje konanie 

 Viesť žiakov k tomu, aby vedeli uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať práva iných 
 

 

Environmentálna výchova 

 

 Do tematických celkov desatinné čísla, zlomky, percentá zaradiť slovné úlohy, ktoré prispejú k osobnosti žiaka tak, aby 
chápal vzťah medzi človekom a jeho životným prostredím a cíti potrebu ochrany životného prostredia 
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Multikultúrna výchova 

 

 Pri riešení úloh v tematických celkoch slovné úlohy, percentá využiť napr. národnostné zloženie obyvateľov SR  

 Viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania vo vzťahu ku 
kultúrnej odlišnosti 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

 Pri tvorbe projektov ku konkrétnej téme ( napr. štvoruholníky – rozdelenie, vlastnosti, praktické využitie) a pri tvorbe 
prezentácií ( napr. o významných matematikoch ), rozvíjať schopnosť komunikovať, argumentovať, pracovať 
s informáciami, riešiť problémy, poznávať sám seba, spolupracovať a iné. 

Ochrana života a zdravia 

 

 Pri riešení úloh štatistického zamerania ( napr. priemerná dĺžka života v jednotlivých krajinách EU), formovať vzťah 
k ochrane svojho zdravia a zdravia iných. 

 

 

Finančná gramotnosť 

 Pri hospodárení s peniazmi a plánovaní. 

 Zodpovedné zaobchádzanie s finančnými prostriedkami -šetriť, porovnávať ceny tovarov,.... 

 Zodpovednosť pri finančných rozhodnutiach. 



32 
 

 Vedieť vypočítať výnos (úrok) z daného aktíva. 

 Vedieť vypočítať ročnú úrokovú mieru. 

 Vedieť rozlíšiť rôzne druhy investovania podľa výhodnosti. 

 Žiak sa učí samostatne vyhľadávať a triediť informácie z rôznych zdrojov. 

 Žiak bude vybavený poznatkami a schopnosťami potrebnými pre jeho aktívne zapojenie do života. 

 Zoznamuje sa so základnými pojmami z oblasti finančníctva. 

 Učí sa využívať svoje schopnosti viesť zodpovedne svoje financie. 

 Formou osobného prežívania a vlastných skúseností sa žiaci zoznamujú s problematikou finančného sveta. 

 Formou hry sa zoznamuje s konkrétnymi pojmami a javmi, ktoré sa vzťahujú k problematike finančnej gramotnosti. 
 

 

Medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk a literatúra, fyzika, geografia, biológia, informatika 

 

 

 

Začlenenie prierezových tém: 

 

 

Prierezová téma Vzdelávacie stratégie 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

Environmentálna Správať sa zodpovedne k prírode, k svojmu okoliu a k sebe. Riešiť 
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výchova aktuálne problémy ţivotného prostredia: odpad – zber a recyklácia 

pevného odpadu, znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy, spotreba 

energie a šetrenie energiou, urbanizácia – zachovanie pôvodných 

prírodných spoločenstiev, vysádzanie zelene. 

Mediálna výchova 

Mediálna realita a jej účinky na osobnosť človeka, vplyv televízie 

(filmy, reality show, spravodajstvo, reklama, ...), rozhlasu, novín, 

časopisov, internetu. 

Multikultúrna výchova 
Tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr pri uvedomovaní si 

a zachovávaní vlastnej kultúrnej identity. 

Dopravná výchova 
Pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti. 

Ochrana ţivota a zdravia 
Ochrana bezpečnosti a zdravia ţiakov pred nebezpečenstvom, 

civilná ochrana, zdravotná príprava. 

Výchova k manţelstvu a 

rodičovstvu 

Priateľstvo, zmysel prvých priateľstiev, význam citov pre zdravý 

rozvoj dieťaťa, práva dieťaťa, vzťahy v rodine, negatívne vplyvy 

ohrozujúce zdravie – drogy, fajčenie. 

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

Vyuţívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácií a pri 

prezentácii vlastnej práce, vyjadriť sa verbálne aj písomne. 
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4. Požiadavky na výstup 

 

 

Obsahová časť Výkonová časť  

Desatinné čísla: 

porovnávanie, usporiadanie 

Sčítanie a odčítanie 

desatinných čísel 

Násobenie a delenie 

desatinných čísel 

a jednoduché úlohy z praxe 

 

 

Premena jednotiek dĺžky 

a hmotnosti a jednoduché 

úlohy z praxe 

 

• Sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané  

  desatinné čísla spamäti, ostatné písomne  

  alebo pomocou kalkulačky. 

•Dokázať desatinné číslo deliť číslom 

  prirodzený a číslom desatinným a  

  správne zapísať zvyšok (aj na  

  kalkulačke). 

•Urobiť skúšku správnosti a rozhodnúť o  

  potrebe realizácie tejto skúšky vzhľadom  

  na operácie odčítania a delenia. 

• Uplatniť vlastnosti desatinných čísiel pri  

  premene jednotiek dĺžky a hmotnosti. 

• Porovnávať veľkosti vyjadrené  

  jednotkami  a usporadúvať ich veľkosti  

  vzostupne a zostupne. 
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Obsah rovinných útvarov 

 

Uhol a základné operácie 

s uhlami 

 

• Dokázať vypočítať obvod a obsah  

  štvorca a obdĺžnika. 

• Vypočítať veľkosť tretieho vnútorného  

  uhla trojuholník v stupňovej miere ak  

  poznáme jeho dva vnútorné uhly. 

• Rozlišovať uhly vrcholové, susedné. 

• Určiť a vypočítať veľkosť vrcholového a 

  susedného uhla. 

Zlomok, znázornenie 

zlomkovej časti celku (aj 

vhodným diagramom).  

Znázornenie zlomkov na 

číselnej osi. 

Rovnosť zlomkov pre ten 

istý celok, ich krátenie a 

rozširovanie.  

Základný tvar zlomku.  

Porovnávanie a 

usporadúvanie zlomkov s 

• Definovať a určiť zlomok. 

• Pomenovať zlomok, zlomková čiara,  

  čitateľ a menovateľ. 

• Znázorniť na číselnej osi. 

• Znázorniť zlomok v tvare desatinného  

  čísla s požadovanou presnosťou. 

• Dokázať krátiť zlomok (krátením  

  upraviť aj na základný tvar) 

  a rozširovať zlomok. 

• Dokázať porovnať a usporiadať  

  zlomky s rovnakým a rôznym 
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rovnakými čitateľmi alebo 

rovnakými menovateľmi. 

Sčitovanie a odčítavanie 

zlomkov s rovnakými 

menovateľmi, sčítanie a 

odčítanie prevodom na 

spoločný menovateľ  

Zmiešane číslo (pravý, 

nepravý zlomok). 

Násobenie a delenie zlomku 

prirodzeným číslom  

Vzťah medzi zlomkom a 

desatinným číslom. 

Zlomok a delenie, vzťah 

zlomkov a delenia, zlomok 

ako číslo. 

  menovateľom. 

• Znázorniť zlomok v tvare zmiešaného  

  čísla. 

• Uskutočňovať sčítanie zlomkov  

  s rovnakým a rôznym menovateľom. 

• Dokázať odčítanie zlomkov  

  s rovnakým a rôznym menovateľom. 

• Vykonávať písomné násobenie  

  zlomku prirodzeným číslom. 

• Uskutočňovať delenie zlomkov. 

• Vykonávať násobenie zlomku zlomkom. 

• Uskutočňovať delenie zlomku zlomkom. 

• Rozoznať zložený zlomok. 

• Aplikovať jednoduché úlohy z praxe. 

Percento, základné pojmy 

Jedno percento 

Výpočet časti prislúchajúcej 

• Rozoznať a ovládať základne pojmy. 

• Určiť 1%. 

• Určiť ľubovoľnú časť celku. 
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počtu percent 

Základ, výpočet základu 

Znázornenie časti celku 

a počet percent vhodným 

diagramom 

Promile, použitie promile 

v praxi 

Vzťah percent, (promile), 

zlomkov a desatinných čísel 

Jednoduché a zložené 

úrokovanie 

Slovné úlohy na percentá 

• Pomenovať,  určiť a vypočítať základ. 

• Reprodukovať a popísať údaje  

  z diagramov. 

• Určiť jedno promile. 

• Poznať vzťah medzi zlomkami,  

  percentami a desatinnými číslami. 

• Určiť úrok z danej istiny za určité  

  obdobie pri danej úrokovej miere. 

• Aplikovať jednoduché úlohy na  

  percentá z bežného života. 

 

Niektoré spôsoby 

zobrazovania priestoru 

(voľné rovnobežné 

premietanie, perspektíva). 

Obrazy kvádra a kocky vo 

voľnom rovnobežnom 

premietaní, viditeľnosť hrán. 

• Dokázať načrtnúť a narysovať obraz  

  kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom  

  premietaní.  

• Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich  

  viditeľné a neviditeľné hrany a ich  

  základné prvky. 

• Načrtnúť a narysovať sieť kvádra a  
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Telesa zložené z kvádrov a  

kociek, ich znázorňovanie, 

nárys, pôdorys, bokorys 

Úlohy na rozvoj 

predstavivosti 

Sieť kocky a kvádra 

Objem kvádra a kocky. 

Jednotky objemu m³, dm³, 

cm³, mm³ , hl, liter, dl, cl, ml 

a ich premena.  

Povrch kvádra a kocky 

 

  kocky. 

• Zostavovať a zhotoviť náčrt telies  

  skladajúcich sa z kvádrov a kociek. 

• Vyznačiť na náčrte základné prvky  

  kvádra a kocky. 

• Určiť vzťah 1 liter = 1 dm3a dokázať 

  premieňať základné jednotky objemu. 

• Riešiť primerané slovné úlohy na  

  výpočet povrchu kvádra a kocky s  

  využitím premeny jednotiek obsahu. 

• Riešiť primerané slovné úlohy na  

  výpočet objemu kvádra a kocky s  

  využitím premeny jednotiek objemu. 

Pomer, úprava na základný 

tvar 

Rozdeľovanie celku v danom 

pomere 

Zmenšenie v danom pomere 

• Rozoznať a ovládať základné pojmy:  

  pomer, prevrátený pomer, postupný  

  pomer. 

• Deliť dané množstvo v pomere. 

• Vykonať zmenšenie čísla v danom  

  pomere. 
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Zväčšenie v danom pomere 

Porovnávanie pomerov 

Priama úmernosť 

Nepriama úmernosť 

Mierka mapy a plánu 

Slovné úlohy: pomer, 

úmernosť a mierka 

Pravouhlá súradnicová 

sústava 

Graf priamej a nepriamej 

úmernosti 

Grafické znázornenie 

• Uskutočniť zväčšenie čísla v danom  

  pomere. 

• Dokázať porovnať na základe pomeru. 

• Aplikovať  rôzne úlohy zo života na  

  pomer  s použitím mierky plánu a mapy. 

• Aplikovať úlohy z praxe. 

• Riešiť úlohy s využitím priamej  

  úmernosti. 

• Dokázať rozlišovať priamu a nepriamu  

  úmernosť. 

• Načrtnúť pomocou údajov z tabuľky  

  graf. 

• Riešiť úlohy s použitím grafického  

  zobrazenia. 

   

Kombinatorika a číslice 

Pravidlo súčtu 

• Používať rôzne spôsoby zápisu. 

• Rozlíšiť pravidlo súčtu a súčinu. 

• Aplikovať nadobudnuté poznatky v  
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Pravidlo súčinu 

Úlohy bez podmienok 

Úlohy s podmienkou 

  praxi. 

• Riešiť jednoduché úlohy. 

• Rozlišovať podmienku v úlohách. 

 

 

 

 

 

5. Stratégie vyučovania- metódy a formy 

 

Motivačné metódy 

a) vstupné 

b) priebežné 

- motivačný rozhovor, rozprávanie, demonštrácia, aktualizácia obsahu, uvádzanie príkladov z praxe, ilustrovanie, aktivity, 

podnecovanie žiakovej pozornosti 

Expozičné metódy 
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- rozprávanie,  vysvetľovanie, demonštračné metódy, pozorovanie javov,  

  manipulačné, pracovné metódy, hra, ilustrácia, metódy samostatnej práce,  

  problémové metódy 

Fixačné metódy 

- ústne i písomné opakovanie, rozhovor, domáce úlohy, nácvik zručností 

Diagnostické a klasifikačné metódy 

- klasické didaktické diagnostické metódy (písomné a ústne skúšanie, didaktické  

   testy, skúšky výkonu) 

- formy 

- výučba hromadná, individuálna, výučba skupinová, párová, samoštúdium, výučba  

  kooperatívna 

- výučba tradičná alebo špecializovaná odborná učebňa, prirodzené prostredie,  

  domáce prostredie  

- vyučovacie postupy : využívať nové metódy a formy učenia 

• problémové vyučovanie, 

• projektová výučba, 

• skupinové vyučovanie , 
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• diagnostické metódy, 

• aktivizačné vyučovacie postupy 

 

 

6. Učebné zdroje 

 

Pre vyučovanie matematiky budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ SR, prezentované 

a odporúčané v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR . 

Pre vyučovanie budú použité pracovné listy vypracované učiteľmi v zmysle didaktických zásad pre tento druh didaktickej pomôcky. 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika / IKT / budú využívané podľa možnosti školy. 

 

 

7. Hodnotenie 

 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy. 

Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Na diagnostiku vstupných a výstupných vedomostí budú využívané vstupné a výstupné diagnostické testy zostavované 

predmetovou komisiou matematiky. 
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V priebehu roka sa realizujú 4 štvrťročné písomné práce, ktoré budú tvoriť základ klasifikácie žiaka. 

Pri hodinovej dotácii 5 hodín za týždeň bude žiak ústne skúšaný aspoň 1-krát v štvrťročnom klasifikačnom období.   

 

Hodnotiaca škála  

 

 100% - 90%  - 1  (výborný) 
 89% - 75%    - 2  (chválitebný) 
 74% - 50%    - 3 (dobrý) 
 49% - 30%    - 4 (dostatočný) 
 29% - 0%      - 5  (nedostatočný) 
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Názov predmetu  Matematika 

Vzdelávacia oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby  5 hodín týţdenne (165 hodín ročne) 

Ročník  ôsmy 

Škola  Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP  Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP  Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania  ISCED 2 

Dĺţka štúdia  5 rokov 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Vypracoval  Mgr. Miluška Kolláthová 

Školský rok  2013/2014 

  

                                           Vypracované  dňa 30.08.2013  

 

                                        Schválila vedúca PK Mgr. Monika KeszÖczeová 

      



45 
 

MATEMATIKA v niţšom sekundárnom vzdelávaní 
 
 
 

1. Charakteristika učebného  predmetu 
 

Učebný predmet  matematika v niţšom  sekundárnom  vzdelávaní (na 2.  stupni ZŠ)  je 
zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: 

 
„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na 

riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických 
znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia 
zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu pouţívať matematické modely myslenia 
(logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

 
„Potrebné  vedomosti  z  matematiky  zahŕňajú  dobré  vedomosti  o  počtoch,  mierkach 

a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie 
matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka 
odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických 
princípov a postupov v kaţdodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie 
sledu   argumentov.   Jednotlivec   by   mal   byť   schopný   myslieť   matematicky,   chápať 
matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a pouţívať vhodné pomôcky. 
Pozitívny postoj v matematike je zaloţený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny 
a posudzovať ich platnosť.“ 

 
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických  poznatkov  sa  vychádza  z predchádzajúceho  matematického  vzdelania 
ţiakov,  z  ich skúseností  s aplikáciou  uţ  osvojených  poznatkov.  Vyučovanie  sa  prioritne 
zameriava na rozvoj ţiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou ţiakov. 
Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má 
splniť najneskôr v uvedenom ročníku. 

 
Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov: 

 
 Čísla, premenná  a počtové  výkony  s číslami. 
 Vzťahy, funkcie,  tabuľky, diagramy. 
 Geometria  a meranie. 
 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. 
 Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 
V  tematickom  okruhu  Čísla,  premenná   a počtové   výkony   s číslami   sa  dokončuje 

vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Ţiaci sa 
oboznamujú s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto 
okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc. 

 
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie,  tabuľky, diagramy ţiaci objavujú kvantitatívne 

a priestorové   vzťahy,   zoznámia   sa   s pojmom   premennej   veličiny   a    jej   prvotnou 
reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje 
k zavedeniu pojmu funkcie. 

 
V tematickom   okruhu   Geometria    a meranie    sa   ţiaci   zoznamujú   so   základnými 

geometrickými  útvarmi,  skúmajú  a objavujú  ich  vlastnosti.  Učia  sa  zisťovať  odhadom, 
meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺţok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické 
úlohy z beţnej reality. Dôleţité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti. 
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V tematickom okruhu   Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika  sa ţiaci naučia systematicky vypisovať moţnosti a zisťovať ich počet, 
čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť beţným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. 

 
V tematickom okruhu Logika,  dôvodenie, dôkazy, ktorý  sa prelína celým matematickým učivom,  rozvíjajú  ţiaci  svoju  schopnosť  logicky 

argumentovať,  usudzovať,  hľadať  chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 

 
2. Ciele učebného  predmetu 

 
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby ţiaci získali schopnosť pouţívať matematiku v svojom  budúcom  ţivote.  Matematika  má  rozvíjať  

u ţiakov  logické  a kritické  myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Ţiaci  by  mali  
spoznať  matematiku  ako  súčasť  ľudskej  kultúry  a dôleţitý  nástroj  pre spoločenský pokrok. 

 
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť ţiakom, aby získavali nové vedomosti   špirálovite   a   s    mnoţstvom   propedeutiky,   

prostredníctvom   riešenia   úloh s rôznorodým  kontextom,  tvorili  jednoduché  hypotézy  a   skúmali  ich  pravdivosť,  vedeli pouţívať   rôzne   
spôsoby   reprezentácie   matematického   obsahu   (text,   tabuľky,  grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má 
napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne pouţívanie matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať 
s porozumením súvislé texty obsahujúce    čísla,   závislosti   a vzťahy   a nesúvislé   texty   obsahujúce   tabuľky,   grafy a diagramy. Ţiaci by 
mali vedieť vyuţívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu   vzťahu 
medzi matematikou a realitou,   k    získavaniu   skúseností   s    matematizáciou   reálnej   situácie   a    tvorbou matematických modelov. 
Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní  schopností ţiakov  pouţívať    prostriedky  IKT  na vyhľadávanie,  spracovanie,  uloţenie  a  
prezentáciu informácií. Pouţitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umoţniť tak sústredenie sa na 
podstatu riešeného problému. 

Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k 
racionálnemu a samostatnému učeniu sa. 
Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, ako je 
samostatnosť,rozhodnosť,vytrvalosť,húţevnatosť,sebakritickosť,kritickosť,cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné 
schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh. 
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3. Obsah vzdelávania 
 

Ôsmy ročník  (5 hodín týţdenne, 155 hodín za rok) 
 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu: 
 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu 
 
I. Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami  
 

 Kladné a záporné čísla v rozšírenom obore desatinných čísel. Navzájom opačné čísla. 
 Absolútna hodnota celého a desatinného čísla na číselnej osi. Absolútna hodnota nuly. 
 Usporiadanie a porovnanie celých a desatinných čísel a ich zobrazenie na číselnej osi. Sčitovanie a odčítavanie celých a desatinných čísel.

 Slovné úlohy – kontextové a podnetové. Výpočty so zlomkami (prevodom na desatinné čísla). 
 Násobenie a delenie  záporného čísla kladným. Slovné úlohy – kontextové a podnetové. 

 
II. Premenná, výraz, rovnica  
 

 Riešenie jednoduchých  úloh vedúcich na lineárne rovnice bez formalizácie do podoby rovnice: úvahou, metódou pokus – omyl, 
znázornením. 

 Lineárna rovnica s formálnym zápisom (ako propedeutika). Overenie, či dané číslo je riešením slovnej úlohy. 
 Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z porovnávania. 
 Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné. Vzorce. Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého 

vzorca. 
 Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch. 
 Vyuţitie úloh na priamu a nepriamu úmernosť na propedeutiku funkcií. 

 
III. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov  
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 Konštrukcia  trojuholníka  (sss,  sus,  usu),  jej  jednoznačnosť  a súvis  so  zhodnosťou trojuholníkov. 
 Trojuholník určený stranami - (sss). Trojuholník určený stranami a uhlami – (sus, usu). 
 Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku. 
 Objav trojuholníkovej nerovnosti a veľkosti súčtu vnútorných uhlov trojuholníka. Rovnoramenný a  rovnostranný trojuholník, objav 

niektorých ich základných vlastností. Výška trojuholníka, niektoré ďalšie konštrukčné úlohy. 
 
IV. Rovnobeţníky, lichobeţníky, obsah trojuholníka  
 

 Rovnobeţky preťaté priamkou (priečkou). Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobeţkách. 
 Rovnobeţníky a ich základné vlastnosti vyplývajúce z rovnobeţnosti. 
 Výška rovnobeţníka. Konštrukcia rovnobeţníkov. Lichobeţník. 
 Pravouhlý a rovnoramenný lichobeţník, objav niektorých ich vlastností. Jednoduché konštrukcie rovnobeţníkov a lichobeţníka. 
 Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺţnika a trojuholníka. Slovné (kontextové a podnetové) 
 úlohy z praxe (z reálneho ţivota). 
 Obvod a obsah lichobeţníka. Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z praxe (z reálneho ţivota). 

 
V. Kruh, kruţnica   
 

 Kruh, kruţnica. 
 Dotyčnica ku kruţnici, jej poloha voči príslušnému polomeru. 
 Tetiva kruţnice. 
 Kruţnicový oblúk a kruhový výsek (odsek), ich stredový uhol. 
 Obsah kruhu a dĺţka kruţnice (obvod kruhu). Ako propedeutika aj výpočet medzikruţia. Kontextové úlohy. 

 
VI. Hranoly  
 

 Hranol, jeho znázornenie a sieť.  
 Objem a povrch hranola. 
 Pouţitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu hranola (aj v slovných úlohách z praxe). 

 
 
 

VII. Pravdepodobnosť, štatistika  
 

 Pravdepodobnostné hry a pokusy. 
 Rôzne úlohy na porovnávanie šancí rôznych udalostí. Číselné porovnávanie šancí. Plánovitý zber údajov a ich systemizácia pri jednoduchých a 

primeraných experimentoch. Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a diagramov. 
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Prierezové témy: 

 

Dopravná výchova  

 
Na rozvoj základných vedomostí, zručností a návykov zameraných na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách je možné využiť aj 

niektoré tematické celky v matematike. Napr. 

 Pri vyučovaní rovinných útvarov – poznávanie dopravných značiek 
 Pri tematickom celku uhly – bezpečnosť križovatiek 
 Pri riešení slovných úloh o pohybe – bezpečnosť v cestnej premávke, dodržiavanie rýchlosti 

Mediálna výchova 

 
 Využívať tlačené a digitálne dokumenty ako zdroj informácií 
 Venovať pozornosť vecnej správnosti a presnosti správy 
 Kritickou analýzou textov utvárať návyk overovať si čo najdôslednejšie všetky údaje 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 
 Zadávaním úloh primeranej obtiažnosti a správnym hodnotením ich práce, rozvíjať ich sebadôveru, schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje 

konanie 
 Viesť žiakov k tomu, aby vedeli uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať práva iných 

 

Environmentálna výchova 

 
 Do tematických celkov desatinné čísla, zlomky, percentá zaradiť slovné úlohy, ktoré prispejú k osobnosti žiaka tak, aby chápal vzťah medzi 

človekom a jeho životným prostredím a cíti potrebu ochrany životného prostredia 
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Multikultúrna výchova 

 

 Pri riešení úloh v tematických celkoch slovné úlohy, percentá využiť napr. národnostné zloženie obyvateľov SR  
 Viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 
 Pri tvorbe projektov ku konkrétnej téme ( napr. štvoruholníky – rozdelenie, vlastnosti, praktické využitie) a pri tvorbe prezentácií ( napr. 

o významných matematikoch ), rozvíjať schopnosť komunikovať, argumentovať, pracovať s informáciami, riešiť problémy, poznávať sám seba, 
spolupracovať a iné. 

Ochrana života a zdravia 

 
 Pri riešení úloh štatistického zamerania ( napr. priemerná dĺžka života v jednotlivých krajinách EU), formovať vzťah k ochrane svojho zdravia 

a zdravia iných. 

Finančná gramotnosť 

 Pri hospodárení s peniazmi a plánovaní. 
 Zodpovedné zaobchádzanie s finančnými prostriedkami-šetriť,porovnávať ceny tovarov,.... 
 Zodpovednosť pri finančných rozhodnutiach. 
 Vedieť vypočítať výnos (úrok) z daného aktíva. 
 Vedieť vypočítať ročnú úrokovú mieru. 
 Vedieť rozlíšiť rôzne druhy investovania podľa výhodnosti. 
 Žiak sa učí samostatne vyhľadávať a triediť informácie z rôznych zdrojov. 
 Žiak bude vybavený poznatkami a schopnosťami potrebnými pre jeho aktívne zapojenie do života. 
 Zoznamuje sa so základnými pojmami z oblasti finančníctva. 
 Učí sa využívať svoje schopnosti viesť zodpovedne svoje financie. 
 Formou osobného prežívania a vlastných skúseností sa žiaci zoznamujú s problematikou finančného sveta. 
 Formou hry sa zoznamuje s konkrétnymi pojmami a javmi, ktoré sa vzťahujú k problematike finančnej gramotnosti. 
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Prierezové témy budú zapracované do tematických  výchovno – vzdelávacích plánov v jednotlivých ročníkoch. 
 

Medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk a literatúra, fyzika, geografia, biológia, informatika 
 
 
 

4. Požiadavky na výstup 
 

Tematický celok 
Časová 

dotácia 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Celé čísla. Počtové výkony s 
celými číslami 

27 

Kladné a záporné čísla v rozšírenom obore 
desatinných čísel. Navzájom opačné čísla. 

Zobrazenie celých a desatinných (kladných aj 
záporných) čísel na číselnej osi. Absolútna hodnota 
čísel, absolútna hodnota nuly. Porovnanie a 
usporiadanie celých a desatinných (kladných aj 
záporných) čísel. Sčítanie a odčítanie celých a 
desatinných (kladných aj záporných) čísel. Počtové 
operácie s celými a desatinnými (kladnými aj 
zápornými) číslami. Výpočty so zlomkami 
(prevodom na desatinné čísla) - kladné a záporné 
racionálne čísla. Násobenie a delenie celých 
a desatinných (kladných aj záporných) čísel. Slovné 
úlohy – kontextové a podnetové, s praktickou 
tematikou. 
 

Čítať a zapisovať záporné čísla. Rozlíšiť kladné a záporné čísla. 
Uviesť príklad záporných čisel z bežného života. Určiť k danému 

číslu opačné číslo. Nájsť dvojice navzájom opačných čísel. 
Zobraziť záporné číslo na číselnej osi. Určiť absolútnu hodnotu 
čísla. Určiť absolútnu hodnotu nuly. Porovnať a usporiadať 
(vzostupne aj zostupne) celé, desatinné (kladné aj záporné) a 
racionálne (kladné aj záporné) čísla. Sčitovať a odčitovať celé 
čísla, desatinné čísla (kladné aj záporné) a racionálne čísla 
(kladné aj záporné). Rozhodnúť, či súčin, resp. podiel dvoch 
čísel bude kladný alebo záporný. Násobiť a deliť celé čísla, 
desatinné čísla (kladné aj záporné) a racionálne čísla (kladné aj 
záporné). Riešiť slovné úlohy na počtové operácie s celými 
číslami, kladnými aj zápornými desatinnými číslami, kladnými aj 
zápornými racionálnymi číslami. 

Premenná, výraz, rovnica 29 

Číselný výraz. Druhy zátvoriek. Poradie počtových 
operácií z viacerými zátvorkami. Úprava číselných 
výrazov. Zostavenie číselných výrazov z textu. 
Výraz s premennou / premennými. Premenná. 
Jednočlen, dvojčlen, trojčlen. Hodnota výrazu. 
Výpočet hodnoty výrazu pri danej hodnote 
premennej / premenných. Zápis vzťahov 
vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z 
porovnávania. Počtové operácie s výrazmi. Lineárna 
rovnica s formálnym zápisom, neznáma, premenná, 
koreň rovnice. Metóda overenia pri riešení 
jednoduchých úloh. Ekvivalentné úpravy pri riešení 
jednoduchých lineárnych rovníc. Vzorce. Vyjadrenie 

Osvojiť si pojem číselný výraz. Sčítať, odčítať, násobiť a deliť 
primerané číselné výrazy. Určiť počet členov v číselnom výraze. 
Vypočítať hodnotu číselného výrazu. Rozhodnúť o rovnosti / 
nerovnosti dvoch číselných výrazov. Riešiť jednoduché slovné 
úlohy vedúce k lineárnej rovnici. Overiť skúškou správnosti, či 
dané číslo je riešením slovnej úlohy. Rozlišovať medzi číselným 
výrazom a výrazom s premennou. Určiť počet premenných vo 
výraze s premennou. Určiť počet členov vo výraze s premennou. 
Zostaviť jednoduchý výraz s premennou. Určiť hodnotu výrazu, 
keď je daná hodnota premennej. Sčitovať a odčitovať výrazy s 
premennou. Násobiť a deliť primerané výrazy s premennou 
číslom rôznym od nuly. Overiť, či dané číslo je koreňom 
rovnice. Riešiť jednoduché lineárne rovnice. Vyjadriť a 
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a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca. 
Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých 
vzorcoch. Pravouhlá sústava súradníc. 
Znázorňovanie priamej a nepriamej úmernosti 
graficky. 

vypočítať neznámu z jednoduchých vzorcov. Vyznačiť body vo 
vhodne zvolenej pravouhlej sústave súradníc v rovine. Určiť 
súradnice daného bodu zobrazeného v pravouhlej sústave 
súradníc. Znázorniť graf priamej a nepriamej úmernosti v 
pravouhlej sústave súradníc (ako propedeutika). 

Trojuholník, zhodnosť 
trojuholníkov 

20 

Trojuholník, základné prvky a vlastnosti. Uhly 
v trojuholníku. Súčet uhlov v trojuholníku. 
Vonkajšie a vnútorné uhly trojuholníka. Typy 
trojuholníkov  podľa uhlov a strán. Trojuholník 
určený stranami – veta sss, trojuholníková 
nerovnosť. Trojuholník určený stranami a uhlami – 
vety sus, usu. Konštrukcia trojuholníka – jej 
jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou. 
Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník. 

Konštrukcia pravidelného šesťuholníka. Výška 
trojuholníka, konštrukcia výšok. Ortocentrum. 
Stredné priečky trojuholníka, ich veľkosť. Ťažnica, 
ťažisko, vzdialenosť ťažiska od vrcholu, od strany. 
Kružnica opísaná a v vpísaná. Konštrukčné úlohy. 

Popísať trojuholník, jeho základné vlastnosti. Objaviť vetu o 
súčte veľkostí vnútorných uhlov trojuholníka. Vypočítať 
vonkajšie uhly trojuholníka. Samostatne riešiť úlohy s využitím 
vlastností vnútorných a vonkajších uhlov. Vykonať rozbor 
konštrukčnej úlohy. Vysvetliť a zapísať postup konštrukcie 
trojuholníka pomocou skôr osvojenej matematickej symboliky. 
Zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného postupu s využitím 
vety sss, sus a usu. Vykonať skúšku (splnenie podmienok úlohy) 
správnosti konštrukcie trojuholníka. Narysovať pravidelný 

šesťuholník. Objaviť vetu o trojuholníkovej nerovnosti pri 
konštrukcii trojuholníka podľa sss. Objaviť vetu o súčte 
vnútorného a vonkajšieho uhla pri tom istom vrchole 
trojuholníka. Popísať rovnostranný a rovnoramenný trojuholník 
a ich vlastnosti. Poznať a uviesť príklady rovnostranného 
a rovnoramennéhot rojuholníka z reálneho života. Poznať 
vlastnosti výšok v trojuholníku. Zostrojiť výšky trojuholníka. 
Zostrojiť priesečník výšok v ľubovoľnom trojuholníku. Zostrojiť a 
poznať vlastnosti stredných priečok trojuholníka. Zostrojiť a 
poznať vlastnosti ťažníc trojuholníka. Zostrojiť kružnicu opísanú 
trojuholníku. Zostrojiť kružnicu vpísanú trojuholníku. Riešiť 
konštrukčné úlohy s využitím poznatkov o konštrukcii 
trojuholníka. 

Rovnobežníky, lichobežníky, 
obsah trojuholníka 

23 

Rovnobežky preťaté priamkou. Súhlasné a striedavé 
uhly pri rovnobežkách. Rovnobežník - základné 
vlastnosti. Štvorec a kosoštvorec - základné 
vlastnosti. Obdĺžnik a kosodĺžnik - základné 
vlastnosti. Výška rovnobežníka. Konštrukcia 
rovnobežníkov. Lichobežník - základné vlastnosti. 
Typy lichobežníkov (pravouhlý, rovnoramenný - 
základné vlastnosti). Konštrukcia lichobežníkov. 
Obvod a obsah obsah kosoštvorca, kosodĺžnika, 
trojuholníka, lichobežníka. 
Slovné úlohy na obvody a obsahy z praxe. 

Zostrojiť dve rovnobežné priamky preťaté priečkou. Určiť a 
vymenovať súhlasné a striedavé uhly. Poznať vlastnosti 
súhlasných a striedavých uhlov. Načrtnúť a pomenovať 
rovnobežníky: štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik a 
poznať ich základné vlastnosti (strany, vnútorné uhly, 
uhlopriečky, priesečník uhlopriečok). Rozlišovať jednitlivé typy 
rovnibežníkov. Narysovať štvorec, obdĺžnik, rovnobežník, 
kosoštvorec, kosodĺžnik, označiť všetky základné prvky. 
Zostrojiť a odmerať v rovnobežníku jeho dve výšky. Načrtnúť 
lichobežník, pomenovať a opísať jeho základné prvky. Rozlíšiť 
typ lichobežníka. Zostrojiť ľubovoľný typ lichobežníka podľa 
zadaných prvkov a na základe konštrukčného postupu. Riešiť 
primerané konštrukčné úlohy pre rovnobežníky a lichobežníky s 
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využitím vlastností konštrukcie trojuholníka. Poznať a aplikovať 
v úlohách z bežného života základné vzorce pre výpočet obvodu 
a obsahu štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, kosodĺžnika, 
trojuholníka a lichobežníka s využitím premeny jednotiek dĺžky 
a obsahu. 

 

Kruh, kružnica 15 

Kruh a kružnica - základné vlastnosti. Vzájomná 
poloha kružnice a priamky - sečnica, nesečnica, 
tetiva. Os tetivy. Dotyčnica, poloha dotyčnice voči 
príslušnému polomeru. Trojuholníky zostrojené nad 
priemerom kružnice. Talesova kružnica. Vzájomná 
poloha dvoch kružníc. Kružnicový oblúk, kruhový 

výsek, stredový uhol. Kruhový odsek. Obsah kruhu. 
Dĺžka kružnice, ovbod kruhu. Obsahu medzikružia. 
Slovné úlohy z praxe na výpočet osahu kruhu 
a obvodu kružnice. 

Poznať základné vlastnosti kružnice, kruhu. Rozlišovať medzi 
kruhom a kružnicou. Zostrojiť a pomocou matematickej 
symboliky zapísať kružnicu a kruh s daným stredom a 
polomerom (priemerom). Vysvetliť vzťah medzi polomerom a 
priemerom kružnice (kruhu). Určiť vzájomnú polohu kružnice a 
priamky. Zostrojiť  dotyčnicu  ku  kružnici v danom bode 
kružnice, aj dotyčnicu prechádzajúcu daným bodom vo 
vonkajšej oblasti mimo kružnice. Slovne popísať postup tejto  

konštrukcie. Poznať Talesovu vetu. Vyznačiť na kružnici 
kružnicový oblúk. Vyznačiť kruhový výsek prislúchajúci danému 
stredovému uhlu a naopak. Vyznačiť krohuvý odsek. Určiť a 
odmerať stredový uhol. Poznať približnú hodnotu Ludolfovoho 
čísla π. Vypočítať obvod a obsah kruhu a dĺžku kružnice. 
Vypočítať obsah medzikružia ako rozdiel obsahov dvoch kruhov. 

Hranoly 10 
Hranol, jeho znázornenie a sieť. Objem a povrch 
hranola. Použitie vzorcov na výpočet objemu a 

povrchu hranola (aj v slovných úlohách z praxe). 

Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo voľnom rovnobežnom 
premietaní. Poznať vlastnosti podstavy a plášťa hranola. Určiť 
počet hrán, stien a vrcholov hranola. Zostrojiť sieť kolmého 

hranola. Aplikovať príslušné vzorce na výpočet objemu a 
povrchu  hranola v slovných úlohách. 

Pravdepodobnosť, štatistika 10 

Pravdepodobnostné hry a pokusy. Rôzne úlohy na 
porovnávanie šancí rôznych udalostí. Číselné 
porovnávanie šancí. Plánovitý zber údajov a ich 
systemizácia pri jednoduchých a primeraných 
experimentoch. Zobrazenie skupín údajov, tvorba 

grafov a diagramov. 

Porovnávať rôzne udalosti z pohľadu ich pravdepodobnosti. 
Uskutočňovať jednoduché a primerané experimenty. Posúdiť a 
rozlíšiť možné, náhodné a nemožné udalosti. Rozhodnúť o 
pravdepodobnosti udalosti. Plánovite a systematicky 
zhromažďovať, triediť a spracovať údaje v experimente. Vybrať 
štatistický súbor zo zhromaždených údajov. Zaznamenávať a 

usporadúvať údaje do tabuľky. Čítať a interpretovať údaje z 
tabuľky, z kruhového a stĺpcového diagramu. Znázorniť údaje 
kruhovým diagramom a stĺpcovým grafom. 

Riešenie aplikačných úloh a 
úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie 

31 
Aplikačné a kontextové úlohy z praxe a bežného 
života s využitím už nadobudnutých poznatkov a 
vedomostí. 

Reprodukovať a analyzovať text slovnej úlohy, kategorizovať 
typ úlohy, vykonať matematizáciu (matematický zápis) daných 
údajov a neznámych údajov, zhodnotiť možnosti riešenia, 
navrhnúť riešenie, riešiť úlohu, overiť správnosť riešenia. 
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KOMPETENCIE 

 

 používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie 

 číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, používa, zapisuje a číta vzťah rovnosti a nerovnosti 

 zobrazí prirodzené, celé a racionálne čísla na číselnej osi 

 vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony s prirodzenými, celými a racionálnymi číslami 

 vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov 

 pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok - časť (prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným číslom, percentom) 

 rieši kontextové a aplikačné úlohy 

 matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla (premennú, určí hodnotu výrazu) 

 matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc (len ako propedeutika) 

 tvorí a rieši úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch  

 rozozná, pomenuje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické útvary, nachádza v realite ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich jednotlivé 
prvky (telesová uhlopriečka, vzťah hrán) 

 užíva k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti trojuholníkov  

 vie vykonať v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu, povrchu a objemu geometrických útvarov  

 pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach. 

 analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

 je schopný orientovať sa v množine údajov 

 vie prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu 

 vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu  

 v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav 

 vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení 

 posúdi správnosť použitých spojok "a", "alebo", buď alebo", "ak, tak" 

 posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov 

 pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textoch 
 

Dosiahnuté postoje: 

 

 na čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality 

 smelšie kvantifikuje realitu okolo seba 

 prostredníctvom možnosti kontroly výpočtov spolieha sa na počtovými výkonmi zistené výsledky 

 poznaním písmen vo význame čísla získava pocit, že je bohatší o dôležité využiteľné vedomosti 
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 získava pozitívny vzťah k tvorivému prístupu k údajom 

 vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia 

 vytvára naklonenosť k využívaniu grafických prostriedkov vyjadreniu kvantitatívnych súvislostí 

 rozvážne posudzuje pravdivosť a nepravdivosť výrokov 

 má záujem na zdokonaľovanie svojho logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, 

atď.) o prvky kritického myslenia 

 je priaznivo naklonený na rozvíjanie svojich schopnosti a objavenia pravidelnosti okolo seba 

 zoznamuje sa s premennou, s iným spôsobom prístupu k veličinám a realite. 

 nie je ľahostajný k svojmu okoliu 

 dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí 

 snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu 

 je naklonený v jednote používať odhad, meranie a výpočet 

 postupne zvyká na potrebu dôkazu a v odôvodnených prípadoch ho aj nárokuje 

 snaha o presnosť pri meraniach, konštrukcii a výpočtoch je pre neho samozrejmá 

 ochotne používa náčrty, rôzne spôsoby znázornenia geometrických telies a predmetov 

 vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti 

 často sa opiera o svoje vedomosti a zručnosti z oblasti zhodnosti geometrických útvarov 

 trvá na používaní správnej geometrickej terminológie v praxi 

 vďaka nadobudnuým vedomostiam a matematickým zručnostiam si uvedomuje iný, kvalitnejší a hodnotnejší spôsob vnímania okolitej skutočnosti 

 nachádza uspokojenie nad ovládaním ďalších prostriedkov riešenia úloh 

 nachádza uspokojenie nad novým pohľadom na realitu 

 je spokojný s novou možnosťou zachytávania kvantifikácie reality. 

 získava sebadôveru pri interpretácii matematických a nematematických textov 

 je pripravený na posúdenie pravdivosti matematických výrokov, s ktorými sa v priebehu svojej učebnej činnosti stretol 

 získa nadhľad nad celkovým chápaním matematického textu, z hľadiska jeho štrukturácie na definície, vety, hypotézy, dôkazy 

 
 

 5. Stratégia vyučovania 

 

Motivačné metódy 

a) vstupné 

b) priebežné 

- motivačný rozhovor, rozprávanie, demonštrácia, aktualizácia obsahu, uvádzanie príkladov z praxe, ilustrovanie, aktivity, 

podnecovanie žiakovej pozornosti 
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Expozičné metódy 

- rozprávanie,  vysvetľovanie, demonštračné metódy, pozorovanie javov,  

  manipulačné, pracovné metódy, hra, ilustrácia, metódy samostatnej práce,  

  problémové metódy 

Fixačné metódy 

- ústne i písomné opakovanie, rozhovor, domáce úlohy, nácvik zručností 

Diagnostické a klasifikačné metódy 

- klasické didaktické diagnostické metódy (písomné a ústne skúšanie, didaktické  

   testy, skúšky výkonu) 

- formy 

- výučba hromadná, individuálna, výučba skupinová, párová, samoštúdium, výučba  

  kooperatívna 

- výučba tradičná alebo špecializovaná odborná učebňa, prirodzené prostredie,  

  domáce prostredie  

- vyučovacie postupy : využívať nové metódy a formy učenia 

• problémové vyučovanie, 

• projektová výučba, 
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• skupinové vyučovanie , 

• diagnostické metódy, 

• aktivizačné vyučovacie postupy 

 

 

6. Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Odborná literatúra: 

 Viera Kolbaská: Matematika pre 8. ročník ZŠ 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 8. ročník  

 Bálint: Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z matematiky pre 2. stupeň základnej školy, MŠ SR, 2002 

 Zuzana Berová, Peter Bero: Pomocník z matematiky         

 Berová, Bero, Poláchová : Praktické financie 8     

 Ján Žabka, Pavol Černek : Matematika 8     

 Ján Žabka, Pavol Černek : Matematický trenažér 8   

 Kolektív autorov tímu Taktik: Hravá matematika – pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ 
 

 
Ďalšie zdroje 

 Internet- stránky učiteľov, pripravené prezentácie, pracovné listy 
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6. Hodnotenie predmetu 
 

Hodnotením žiakov zisťujeme úroveň získaných vedomostí a zručností u žiakov, pričom rozhodujúcim kritériom hodnotenia je výkonový 
štandard. Hodnotenie nesmie spĺňať len funkciu diagnostickú, či funkciu spätnej väzby učiteľ – žiak, ale funkciu motivačnú a rozvíjajúcu charakterové 
vlastnosti ako je sebakritickosť a sebahodnotenie. Pri hodnotení musí byť zabezpečený spravodlivý, objektívny, korektný a individuálny prístup k 
žiakovi.  
Použijeme uvedené metódy a hodnotiace prostriedky : 

Predmet je klasifikovaný. Vo výslednej známke sú zohľadnené výsledky z nasledovných metód a foriem hodnotenia. 
1.  Pozorovan ie  činností  žiakov:  

 formulácie viet, pravidiel, záverov 
 sleduje záujem o predmet 
 vypracovávanie domácich úloh 
 príprava na vyučovanie – pomôcky 
 samostatná práca na doporučených úlohách mimo vyučovacích hodín 

 
2.  Ústn e skúšanie  (monológ, dialóg): 

 
 kolektívne ústne skúšky (do skúšania sú zapojení všetci žiaci, ide o zistenie, či žiaci systematicky pracujú, skúšanie je orientačné) 
 ústne skúšanie jednotlivca pri tabuli 

 
3.  Písomné  skúšanie  -je vo vyučovaní matematiky významnou metódou kontroly dosahovaných výsledkov. Písomné práce poskytujú  učiteľovi 

materiál na argumentovanie, dávajú úplný obraz o stave a úrovni vedomostí triedy ako celku i jednotlivých žiakov. 
 

3.a   Zásady  dodržiavané  pri  písomných  prácach : 

 texty úloh rozmnožíme na papieri, nepíšeme na tabuľu 
 žiaci všetky výpočty robia do pripraveného pracovného papiera 
 na konci vyučovacej hodiny oznámime aspoň výsledky riešenia úloh 
 pri vyhodnotení, oprave analyzujeme chyby žiakov 

 
3.b   Používané  formy  písomných  prác : 

 
 orientačné testy – desaťminútovky (do 10 minút) – testy, ktoré odhalia úroveň osvojenia konkrétneho javu – hodnotené známkou 
 priebežné testy (10 – 20 minút) – ich cieľom je zistiť, či žiaci pochopili prebraté učivo, zistiť typické chyby a individuálne nedostatky 

jednotlivých žiakov – hodnotené známkou 
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 klasifikačné testy –  tematické (45 min.) – tematické písomné skúšky sa píšu po odučení tematického celku – hodnotené známkou 
 štvrťročné testy (45 min.) – štvrťročné písomné skúšky sú povinné pre všetkých žiakov – hodnotené známkou 
 vstupné a výstupné testy  –  orientačná písomná práca  

Cieľom hodnotenia a klasifikácie vzdelávacích výsledkov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, 

v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. 

Hodnotenie tým plní informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

 Pri hodnotení budeme zohľadňovať špecifiká daného žiaka. 
 Na klasifikáciu budeme využívať krátke písomné práce, kontrolné práce, štvrťročné práce. 
 Pri hodnotení a klasifikácii sa budeme riadiť metodickými  pokynmi pre hodnotenie a klasifikáciu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

 Pri oprave písomných previerok budeme používať klasifikačnú stupnicu: 
 

100% – 90% výborný 

  89% – 75% chválitebný 

  74% – 50% dobrý 

  49% – 30% dostatočný 

  29% –  0% nedostatočný 
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Názov predmetu  Matematika 

Vzdelávacia oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby  5 hodín týţdenne (165 hodín ročne) 

Ročník  deviaty 

Škola  Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP  Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP  Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania  ISCED 2 

Dĺţka štúdia  5 rokov 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Vypracoval  Mgr. Miluška Kolláthová 

Školský rok  2013/2014 

  

       Vypracované  dňa 30.08.2013  

 

      Schválila vedúca PK Mgr. Monika KeszÖczeová 
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MATEMATIKA v niţšom sekundárnom vzdelávaní 
 
 
 

1. Charakteristika učebného  predmetu 
 

Učebný predmet  matematika v niţšom  sekundárnom  vzdelávaní (na 2.  stupni ZŠ)  je 
zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: 

 
„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na 

riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických 
znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia 
zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu pouţívať matematické modely myslenia 
(logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

 
„Potrebné  vedomosti  z  matematiky  zahŕňajú  dobré  vedomosti  o  počtoch,  mierkach 

a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie 
matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka 
odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických 
princípov a postupov v kaţdodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie 
sledu   argumentov.   Jednotlivec   by   mal   byť   schopný   myslieť   matematicky,   chápať 
matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a pouţívať vhodné pomôcky. 
Pozitívny postoj v matematike je zaloţený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny 
a posudzovať ich platnosť.“ 

 
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických  poznatkov  sa  vychádza  z predchádzajúceho  matematického  vzdelania 
ţiakov,  z  ich skúseností  s aplikáciou  uţ  osvojených  poznatkov.  Vyučovanie  sa  prioritne 
zameriava na rozvoj ţiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou ţiakov. 
Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má 
splniť najneskôr v uvedenom ročníku. 

 
Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov: 

 
 Čísla, premenná  a počtové  výkony  s číslami. 
 Vzťahy, funkcie,  tabuľky, diagramy. 
 Geometria  a meranie. 
 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. 
 Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 
V  tematickom  okruhu  Čísla,  premenná   a počtové   výkony   s číslami   sa  dokončuje 

vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Ţiaci sa 
oboznamujú s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto 
okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc. 

 
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie,  tabuľky, diagramy ţiaci objavujú kvantitatívne 

a priestorové   vzťahy,   zoznámia   sa   s pojmom   premennej   veličiny   a    jej   prvotnou 
reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje 
k zavedeniu pojmu funkcie. 

 
V tematickom   okruhu   Geometria    a meranie    sa   ţiaci   zoznamujú   so   základnými 

geometrickými  útvarmi,  skúmajú  a objavujú  ich  vlastnosti.  Učia  sa  zisťovať  odhadom, 
meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺţok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické 
úlohy z beţnej reality. Dôleţité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti. 



62 
 

V tematickom okruhu   Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika  sa ţiaci naučia systematicky vypisovať moţnosti a zisťovať 
ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť beţným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. 

 
V tematickom okruhu Logika,  dôvodenie, dôkazy, ktorý  sa prelína celým matematickým učivom,  rozvíjajú  ţiaci  svoju  schopnosť  

logicky argumentovať,  usudzovať,  hľadať  chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 

 
2. Ciele učebného  predmetu 

 
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby ţiaci získali schopnosť pouţívať matematiku v svojom  budúcom  ţivote.  Matematika  má  

rozvíjať  u ţiakov  logické  a kritické  myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení 
problému. Ţiaci  by  mali  spoznať  matematiku  ako  súčasť  ľudskej  kultúry  a dôleţitý  nástroj  pre spoločenský pokrok. 

 
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť ţiakom, aby získavali nové vedomosti   špirálovite   a   s    mnoţstvom   

propedeutiky,   prostredníctvom   riešenia   úloh s rôznorodým  kontextom,  tvorili  jednoduché  hypotézy  a   skúmali  ich  pravdivosť,  
vedeli pouţívať   rôzne   spôsoby   reprezentácie   matematického   obsahu   (text,   tabuľky,  grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť 
orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne pouţívanie matematickej symboliky a znázorňovania a 
schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce    čísla,   závislosti   a vzťahy   a nesúvislé   texty   obsahujúce   tabuľky,   
grafy a diagramy. Ţiaci by mali vedieť vyuţívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by 
malo viesť k budovaniu   vzťahu medzi matematikou a realitou,   k    získavaniu   skúseností   s    matematizáciou   reálnej   situácie   a    
tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní  schopností ţiakov  pouţívať    prostriedky  IKT  na 
vyhľadávanie,  spracovanie,  uloţenie  a  prezentáciu informácií. Pouţitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty 
alebo postupy a umoţniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 

Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní 
a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. 
Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, ako je 
samostatnosť,rozhodnosť,vytrvalosť,húţevnatosť,sebakritickosť,kritickosť,cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné 
schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh. 
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3. Obsah vzdelávania 
 
 

 
Deviaty ročník (5 hodín týţdenne, 165  hodín za rok) 

 
 

 
I. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel  
 

 Druhá a tretia mocnina a odmocnina. Mocniny s mocniteľom – prirodzeným číslom 
 Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami. 
 Zápis veľkých čísel v tvare a.10n (pre 1    a  10 a n N a práca s takýmito číslami na kalkulačke. 
 Vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých číslach. Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku. 

 
II. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc  
 

 Riešenie jednoduchých lineárnych  rovníc pomocou ekvivalentných úprav. 
 Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc, ich vzťah k príslušnej lineárnej rovnici. (Ako propedeutika jednoduché grafické 

znázornenie riešenia). 
 Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc s neznámou v menovateli. 
 Vyjadrenie neznámej zo vzorca. 
 Riešenie slovných (kontextových) úloh, ktoré vedú k lineárnej rovnici alebo nerovnici. 

 
III. Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch  
 

 Valec, ihlan, kuţeľ a ich siete. 
 Objem a povrch valca, ihlana a kuţeľa. Guľa a rez guľou. Objem a povrch gule. 
 Pouţitie  vzorcov na výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kuţeľa a gule (aj v slovných úlohách z praxe). 
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IV. Súmernosť v rovine   
 

 Osová súmernosť, os súmernosti. 
 Stredová súmernosť, stred súmernosti. 
 Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti . 
 Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti . 
 Ukáţky stredovej  súmernosti – útvarov (aj v štvorcovej sieti). 

 
V. Pytagorova veta  
 

 Pytagorova veta, jej odvodenie. 
 Pouţitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh. 

 

 
 

VI. Grafické znázorňovanie závislostí  
 

 Karteziánsky (pravouhlý - dvojrozmerný) súradnicový systém. Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí. 
 Súvis  grafu s   niektorými  základnými  vlastnosťami  závislostí  (rast,  klesanie,  najväčšie a najmenšie hodnoty). 
 Lineárna závislosť (lineárna funkcia), jej vlastnosti a graf. Všeobecná rovnica lineárnej funkcie: y = k . x + q ; ( k    0 ) 
 Koeficienty k a q v predpise lineárnej funkcie. 
 Znázornenie priamej a nepriamej úmernosti graficky. 
 Graf a predpis priamej a nepriamej úmernosti. 

 

 
 
VII. Podobnosť trojuholníkov  
 

 Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti. 
 Úsečka rozdelená v danom pomere. 
 Podobnosť trojuholníkov. 
 Riešenie primeraných matematických (numerických) a konštrukčných úloh. 
 Pouţitie   podobnosti   pri   meraní   výšok   a vzdialeností,   topografické   práce   v reálnych situáciách. 
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VIII. Štatistika  
 

 Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber. 
 Realizácia vlastných jednoduchých štatistických prieskumov - projektov, ich spracovanie. 
 Tabuľky,  grafy  a diagramy,  ich  čítanie,  interpretácia  a tvorba,  prechod  od  jedného  typu znázornenia k inému. 

 

 

 

 

 

 

 

Prierezové témy: 

 

Dopravná výchova  

 
Na rozvoj základných vedomostí, zručností a návykov zameraných na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách je možné 

využiť aj niektoré tematické celky v matematike. Napr. 

 Pri vyučovaní rovinných útvarov – poznávanie dopravných značiek 
 Pri tematickom celku uhly – bezpečnosť križovatiek 
 Pri riešení slovných úloh o pohybe – bezpečnosť v cestnej premávke, dodržiavanie rýchlosti 

Mediálna výchova 

 
 Využívať tlačené a digitálne dokumenty ako zdroj informácií 
 Venovať pozornosť vecnej správnosti a presnosti správy 
 Kritickou analýzou textov utvárať návyk overovať si čo najdôslednejšie všetky údaje 
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Osobnostný a sociálny rozvoj 

 
 Zadávaním úloh primeranej obtiažnosti a správnym hodnotením ich práce, rozvíjať ich sebadôveru, schopnosť prevziať zodpovednosť za 

svoje konanie 
 Viesť žiakov k tomu, aby vedeli uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať práva iných 

 
 

 

Environmentálna výchova 

 
 Do tematických celkov desatinné čísla, zlomky, percentá zaradiť slovné úlohy, ktoré prispejú k osobnosti žiaka tak, aby chápal vzťah 

medzi človekom a jeho životným prostredím a cíti potrebu ochrany životného prostredia 

 

 

Multikultúrna výchova 

 

 Pri riešení úloh v tematických celkoch slovné úlohy, percentá využiť napr. národnostné zloženie obyvateľov SR  
 Viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

 



67 
 

 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 
 Pri tvorbe projektov ku konkrétnej téme ( napr. štvoruholníky – rozdelenie, vlastnosti, praktické využitie) a pri tvorbe prezentácií ( napr. 

o významných matematikoch ), rozvíjať schopnosť komunikovať, argumentovať, pracovať s informáciami, riešiť problémy, poznávať sám 
seba, spolupracovať a iné. 

 
 
 

Ochrana života a zdravia 

 
 Pri riešení úloh štatistického zamerania ( napr. priemerná dĺžka života v jednotlivých krajinách EU), formovať vzťah k ochrane svojho 

zdravia a zdravia iných. 

 

 

Finančná gramotnosť 

 Pri hospodárení s peniazmi a plánovaní. 
 Zodpovedné zaobchádzanie s finančnými prostriedkami -šetriť, porovnávať ceny tovarov,.... 
 Zodpovednosť pri finančných rozhodnutiach. 
 Vedieť vypočítať výnos (úrok) z daného aktíva. 
 Vedieť vypočítať ročnú úrokovú mieru. 
 Vedieť rozlíšiť rôzne druhy investovania podľa výhodnosti. 
 Žiak sa učí samostatne vyhľadávať a triediť informácie z rôznych zdrojov. 
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 Žiak bude vybavený poznatkami a schopnosťami potrebnými pre jeho aktívne zapojenie do života. 
 Zoznamuje sa so základnými pojmami z oblasti finančníctva. 
 Učí sa využívať svoje schopnosti viesť zodpovedne svoje financie. 
 Formou osobného prežívania a vlastných skúseností sa žiaci zoznamujú s problematikou finančného sveta. 
 Formou hry sa zoznamuje s konkrétnymi pojmami a javmi, ktoré sa vzťahujú k problematike finančnej gramotnosti. 

 
Prierezové témy budú zapracované do tematických  výchovno – vzdelávacích plánov v jednotlivých ročníkoch. 
 

Medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk a literatúra, fyzika, geografia, biológia, informatika 
 
 
 

 
 

 
 
4.Požiadavky na výstup 

 
 
 
 
 

TEMATICKÝ CELOK ROZVÍJAJÚCE  

CIELE 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

Úvodná hodina 

 

 Plán práce,aktivity, 

spôsob hodnotenia, 

oboznámenie s  témami 

Osvojiť si systém a organizáciu 

vyučovacieho procesu 
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Opakovanie učiva 

8.ročníka 

 

 

 

Efektívne 

zopakovať 

a precvičiť učivo 

predchádzajúceho 

ročníka. 

 

Celé čísla – kladné 

a záporné čísla. 

 

Počtové výkony s celými 

číslami. 

 

Slovné úlohy – operácie 

s celými číslami. 

 

Číselné výrazy. 

 

Výrazy s premennou. 

 

Jednoduché lineárne 

rovnice. 

 

 

Trojuholník – vlastnosti 

Správne chápať, celé čísla. 

Porovnávať a usporadúvať celé 

čísla . 

Sčitovať ,odčitovať, násobiť a 

deliť celé čísla..  

Vedieť uplatniť dané 

vedomosti pri riešení slovných 

úloh z praktického života 

 

Poznať rozdiel medyi číselným 

výrazom a výrazom s 

premennou. Určiť hodnotu 

výrazov. 

Vedieť riešiť úlohy 

s jednoduchými lin. rovnicami. 

Poznať druhy trojuholníkov 

podľa strán i uhlov, vyznačiť 

výšku trojuholníka. 

 

Vyznačiť na náčrte hranola ich 

viditeľné a neviditeľné hrany a 

ich základné prvky.Riešiť 

primerané slovné úlohy na 
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a základné prvky. 

Obsah a obvod 

trojuholníka. 

 

Rovnobežníky- typy 

a vlastnosti. Lichobežník. 

Obsah a obvod 

štvoruholníkov. 

 

Hranoly – vlastnosti. 

Objem a povrch hranola. 

 

Kružnica a kruh. 

 

 

 

Pravdepodobnosť. 

 

výpočet obsahu, objemu, 

povrchu a obvodu útvarov. 

 

 

Poznať základné prvkz 

v kružnici a kruhu, riešiť úlohy 

na obsah kruhu a dĺžku 

kružnice. 

Vedieť určiť pravdepodobnosť 

daného javu. 
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Mocniny a 

odmocniny. Zápis 

veľkých čísel  

 

Získať zručnosti v 

počítaní druhej 

mocniny a 

odmocniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá a tretia mocnina a 

odmocnina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocniny s mocniteľom – 

prirodzeným číslom. 

 

 

 

 

 

Prečítať správne zápis druhej 

a tretej mocniny ľubovoľného 

racionálneho čísla a určiť v 

ňom mocnenca (základ) a 

mocniteľa (exponent). 

Vedieť zapísať druhú a tretiu 

mocninu ľubovoľného 

racionálneho čísla ako súčin 

rovnakých činiteľov. 

 

 

Zapísať aj súčin konkrétneho 

väčšieho počtu rovnakých 

činiteľov do tvaru mocniny a 

opačne. 

Vedieť vysvetliť vzťah x2 = (−x)2 

a x3  (−x)3 

Prečítať správne zápis druhej 

a tretej odmocniny 

ľubovoľného kladného 

racionálneho čísla a určiť v 

ňom stupeň odmocnenia a 

odmocnenca (základ). 
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Vedieť sa 

orientovať vo 

veľkých číslach 

vyjadrených v 

tvare a. 10", kde 1 

< = a < 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocniny čísla 10, 

predpony a ich súvis s 

mocninami.  

 

 

 

 

 

 

 

Zápis veľkých čísel v 
tvare a.10n (pre 1  a 

Vedieť zapísať druhú a tretiu 

odmocninu kladného 

racionálneho čísla. 

Poznať zápis n-tej mocniny 

ľubovoľného čísla a, kde n je 

prirodzené číslo (an). 

Vypočítať druhú mocninu 

ľubovoľného racionálneho 

čísla a druhú odmocninu 

kladného racionálneho čísla na 

kalkulačke. 

 

Vypočítať spamäti hodnotu 

druhej a tretej mocniny malých 

prirodzených čísel  a hodnotu 

odmocniny z čísel 4, 9, 16, 25, 

..., 100. 

Vedieť zapísať ako mocninu 

čísla: 100, 1 000, 10 000, ... 

Vedieť zapísať veľmi veľké čísla 

v tvare a.10n),napr. 70 000 = 7. 

104 

Riešiť primerané numerické 

a slovné úlohy s veľkými 
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<10 a n N) a práca s 

takýmito číslami na 

kalkulačke.  

 

Vytváranie predstavy o 

veľmi veľkých a veľmi 

malých číslach.  

 

Počítanie s veľkými 

číslami, zaokrúhľovanie a 

odhad výsledku. 

 

 

 

číslami s využitím zručností 

odhadu a zaokrúhľovania. 

Používať zaokrúhľovanie 

a odhad pri riešení praktických 

úloh. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematizovať a 

riešiť reálnu 

situáciu pomocou 

rovníc. 

 

 Tvoriť a riešiť 

úlohy, v ktorých 

 

Riešenie jednoduchých 

lineárnych rovníc 

pomocou ekvivalentných 

úprav.  

 

Riešenie jednoduchých 

lineárnych nerovníc, ich 

  

Vedieť rozhodnúť o rovnosti 

(nerovnosti) dvoch číselných 

(algebrických) výrazov. 

Vedieť rozlíšiť zápis rovnosti, 

nerovnosti, rovnice, nerovnice. 

Riešiť jednoduché lineárne 

rovnice a nerovnice, urobiť 
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Riešenie lineárnych 

rovníc a nerovníc 

 

 

aplikuje osvojené 

poznatky o číslach 

a počtových 

výkonoch. 

 

Používať, 

zapisovať a čítať 

vzťah rovnosti 

a nerovnosti. 

Získavať pozitívny 

vzťah k tvorivému 

prístupu 

k údajom.  

  

Viesť žiakov k 

racionálnemu 

spôsobu riešenia 

slovných úloh. 

 

Rozvíjať 

algoritmické 

myslenie žiakov. 

vzťah k príslušnej 

lineárnej rovnici. (Ako 

propedeutika 

jednoduché grafické 

znázornenie riešenia).  

 

Riešenie jednoduchých 

lineárnych rovníc s 

neznámou v menovateli.  

 

 

 

 

 

Vyjadrenie neznámej zo 

vzorca.  

 

 

Riešenie slovných 

(kontextových) úloh, 

ktoré vedú k lineárnej 

skúšku správnosti. 

Riešiť tiež zložitejšie lineárne 

rovnice. 

 

 

 

Riešiť jednoduché rovnice 

s neznámou v menovateli aj so 

skúškou správnosti. 

 

 

Vedieť určiť podmienky 

riešenia rovnice (výrazu) 

s neznámou v menovateli. 

Vedieť vyjadriť neznámu zo 

vzorca (z primeraných 

matematických a fyzikálnych 

vzorcov). 

Riešiť slovné úlohy vedúce k 

lineárnej rovnici / nerovnici/. 

Riešiť slovné úlohy s tematikou 
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rovnici alebo nerovnici. pohybu a  spoločnej  

práce. 

Zostaviť zápis úlohy, zapísať 

postup riešenia slovnej úlohy. 

Overiť správnosť riešenia 

slovnej úlohy. 

Niektoré ďalšie 

telesá, ich objem a 

povrch 

 

Rozoznať, 

pomenovať a 

opísať jednotlivé 

priestorové 

geometrické 

útvary. 

 

Poukázať na 

užitočnosť 

geometrie v praxi. 

Valec, ihlan, kužeľ a ich 

siete.  

 

Guľa a rez guľou. Objem 

a povrch gule.  

 

 

Použitie vzorcov na 

výpočet objemu a 

povrchu valca, ihlana, 

kužeľa a gule (aj v 

slovných úlohách z 

praxe). 

Vedieť popísať valec, ihlan, 

kužeľ, guľu, pomenovať ich 

základné prvky.  

Načrntúť tieto telesá vo 

voľnom rovnobežnom 

premietaní. Zostrojiť sieť valca, 

kužeľa, ihlana.  Vypočítať 

objem a povrch valca, kužeľa, 

ihlana, gule. Riešiť primerané 

slovné úlohy na výpočet 

objemu a povrchu telies (aj v 

slovných úlohách).. 
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Súmernosť v 

rovine 

 

Viesť žiakov 

k objaveniu 

osovej a stredovej 

súmernosti, 

pravidelností 

okolo seba. 

 

Vyvíjať snahu 

o rozvoj vlastnej 

predstavivosti. 

Osová súmernosť, os 

súmernosti.  

 

Stredová súmernosť, 

stred súmernosti.  

 

 

Konštrukcia obrazu v 

osovej súmernosti.  

 

Konštrukcia obrazu v 

stredovej súmernosti.  

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť určiť, či sú geometrické 

útvary súmerné podľa osi resp. 

podľa stredu. 

Vedieť vysvetliť pojmy osová 

a stredová súmernosť. 

Nájsť os súmernosti osovo 

súmerného útvaru. 

Zostrojiť obraz bodu, úsečky, 

priamky, kružnice alebo 

jednoduchého útvaru 

(obrazca) zloženého z úsečiek 

a častí kružnice v osovej (aj 

v stredovej) súmernosti. 

Vedieť určiť osi súmernosti 

(štvorec, obdĺžnik, trojuholník, 

kružnica, kruh, atď.). 

Vedieť určiť stredovo súmerné 

rovinné útvary (štvorec, 

obdĺžnik, kruh). 

Zostrojiť osovo aj stredovo 

súmerný útvar k danému 

jednoduchému útvaru (aj v 

štvorcovej sieti). 
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Ukážky stredovej 

súmernosti – útvarov (aj 

v štvorcovej sieti). 

Pytagorova veta 

 

Vedieť použiť 

Pytagorovu vetu 

pri riešení úloh. 

 

 

 

 

Uvedomiť si 

vzťahy prepojenia 

aritmetiky a 

geometrie. 

Pytagorova veta, jej 

odvodenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať a vymenovať základné 

prvky pravouhlého trojuholníka 

(odvesna, prepona). 

Vedieť pre aký útvar platí 

Pytagorova veta. 

Poznať a vedieť formuláciu 

Pytagorovej vety a jej význam. 

Zapísať Pytagorovu vetu 

vzťahom c2 = a2 + b2, ale aj 

vzťahom pri danom označení 

strán pravouhlého trojuholníka 

a tiež vedieť slovné znenie 

vety. 



78 
 

 

 

 

 

 

Použitie Pytagorovej 

vety pri riešení 

praktických úloh. 

Samostatne vyjadriť a zapísať 

zo základného vzťahu 

Pytagorovej vety obsah štvorca 

nad odvesnou a a nad 

odvesnou b.,vyjadriť vzťah pre 

výpočet odvesien. 

Vedieť vypočítať dĺžku tretej 

strany pravouhlého 

trojuholníka, ak sú známe dĺžky 

jeho dvoch zvyšných strán. 

Samostatne používať 

Pytagorovu vetu na riešenie 

kontextových úloh z reálneho 

praktického života. 

Grafické 

znázorňovanie 

závislostí 

 

Rozvíjať funkčné 

myslenie žiakov. 

 

Zabezpečiť u 

žiakov 

pochopenie  

pojmu funkci. 

 

Vedieť pracovať 

s grafom, čítať 

 

Karteziánsky súradnicový 

systém. 

 

 

 

Rôzne spôsoby 

znázorňovania – grafy 

závislosti. 

 

Popísať a zostrojiť pravouhlý 

súradnicový systém. Zobraziť 

bod, úsečku, trojuholník atď. v 

pravouhlom súradnicovom 

systéme.  

Zostrojiť graf lineárnej 

závislosti podľa údajov z 

tabuľky pre hodnoty x a y.  

Popísať základné vlastnosti 

grafu lineárnej funkcie 
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údaje a naopak 

zaznamenávať ich 

správne do grafu. 

 

Súvis grafu s niektorými 

základným vlastnosťami 

závislostí (rast, klesanie, 

najväčšie a najmenšie 

hodnoty). 

 

 

 

Lineárna závislosť 

(lineárna funkcia), jej 

vlastnosti a graf. 

Všeobecná rovnica 

lineárnej funkcie. 

Parametre k a q 

v lineárnej funkcii. 

 

 

 

 

(lineárnej závislosti) - tvar 

grafu, súvislosť čísla k v 

predpise lineárnej funkcie y = 

kx + q s jej rastom alebo 

klesaním.  

Vedieť uviesť dvojicu veličín, 

medzi ktorými je lineárna 

funkčná súvislosť. Zostaviť 

tabuľku a zostrojiť graf 

lineárnej funkcie v obore 

reálnych čísel. Poznať význam 

koeficientov k a q v predpise 

lineárnej funkcie y = kx + q. 

Určiť, či je lineárna funkcia 

rastúca (klesajúca). Zapísať tvar 

konštantnej funkcie napr. y = a, 

kde a je reálne číslo.  

Čítať údaje z grafu priamej a 

nepriamej úmernosti, použiť 

pri výpočte. Určiť druhú 

súradnicu bodu, ktorý leží na 

grafe. Riešiť slovné úlohy na 

využitie závislosti prvkov v 

priamej a nepriamej 

úmernosti.  
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Graf priamej a nepriamej 

úmernosti. 

 

 

Podobnosť 

trojuholníkov 

 

 

Viesť žiakov 

k potrebe úsudku 

a dokazovania v 

matematike 

 

 

Podobnosť 

geometrických útvarov, 

pomer podobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnosť 

trojuholníkov. 

 

 

Vedieť vysvetliť podstatu 

podobnosti dvoch 

geometrických útvarov. 

Rozhodnúť o podobnosti 

dvojice daných útvarov 

v rovine (štvorce, obdĺžniky, 

trojuholníky, atď.). 

Vypočítať pomer podobnosti 

k pre dva rovinné útvary 

a vedieť  použiť pomer pri 

výpočtovej a primeranej 

konštrukčnej úlohe. 

Poznať základné vety 

o podobnosti trojuholníkov 

(sss, sus, uu). 

Na základe viet o podobnosti 

trojuholníkov riešiť primerané 

numerické a konštrukčné 
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Riešenie primeraných 

matematických 

(numerických) 

a konštrukčných úloh. 

 

Použitie podobnosti pri 

meraní výšok 

a vzdialeností, 

topografické práce 

v reálnych situáciách. 

úlohy. 

Vedieť využívať vlastnosti 

podobnosti trojuholníkov 

podobnosti trojuholníkov pri 

riešení praktických úloh zo 

života pri meraní (odhadovaní) 

vzdialeností a výšok. 

Riešiť jednoduché praktické 

topografické úlohy s využitím 

vlastností podobnosti 

trojuholníkov.Vedieť určiť 

skutočné vzdialenosť – mierka 

mapy a skutočné rozmery 

predmetov – mierka plánu. 

Pravdepodobnosť 

a štatistika 

 

Poznať význam 

termínov 

štatistický súbor, 

štatistická 

jednotka, znak, 

početnosť javu, 

relatívna 

početnosť a využiť 

ich v praxi. 

Byť schopný 

orientovať sa 

Štatistické prieskumy, 

triedenie, náhodný 

výber. 

 

 

 

 

Realizácia vlastných 

jednoduchých 

Orientovať sa v pojmoch 

možný, nemožný, náhodný, istý 

jav. Popísať triedenie 

štatistických jednotiek a 

náhodný výber zo súboru.  

Určiť výpočtom relatívnu 

početnosť daného javu. Riešiť 

primerané úlohy zo štatistiky s 

využitím výpočtu aritmetického 

priemeru.  
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KOMPETENCIE 

 

 používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie 

 číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, používa, zapisuje a číta vzťah rovnosti a nerovnosti 

 zobrazí prirodzené, celé a racionálne čísla na číselnej osi 

 vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony s prirodzenými, celými a racionálnymi číslami 

 vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov 

 pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok - časť (prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným číslom, percentom) 

 rieši kontextové a aplikačné úlohy 

 matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla (premennú, určí hodnotu výrazu) 

v množine údajov. štatistických prieskumov  

 

 

 

Tabuľky, grafy 

a diagramy - čítanie, i 

a tvorba, prechod od 

jedného typu grafu 

znázornenia k inému. 

Čítať (interpretovať) údaje z  

z kruhového diagramu a z 

stĺpcového grafu. 

Znázorniť údaje z tabuľky 

kruhovým diagramom a 

stĺpcovým grafom. 

Záverečné 

opakovanie 

 

 Využitie IKT. 

Precvičovanie 

vedomostí. 

záverečné  opakovanie 

vedomostí, využiť v maximálnej  

miere IKT 



83 
 

 matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc (len ako propedeutika) 

 tvorí a rieši úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch  

 rozozná, pomenuje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické útvary, nachádza v realite ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich 
jednotlivé prvky (telesová uhlopriečka, vzťah hrán) 

 užíva k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti trojuholníkov  

 vie vykonať v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu, povrchu a objemu geometrických útvarov  

 pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach. 

 analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

 je schopný orientovať sa v množine údajov 

 vie prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu 

 vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu  

 v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav 

 vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení 

 posúdi správnosť použitých spojok "a", "alebo", buď alebo", "ak, tak" 

 posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov 

 pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textoch 

 
 

 5. Stratégia vyučovania 

 

Motivačné metódy 

a) vstupné 

b) priebežné 

- motivačný rozhovor, rozprávanie, demonštrácia, aktualizácia obsahu, uvádzanie príkladov z praxe, ilustrovanie, aktivity, 

podnecovanie žiakovej pozornosti 

Expozičné metódy 
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- rozprávanie,  vysvetľovanie, demonštračné metódy, pozorovanie javov,  

  manipulačné, pracovné metódy, hra, ilustrácia, metódy samostatnej práce,  

  problémové metódy 

Fixačné metódy 

- ústne i písomné opakovanie, rozhovor, domáce úlohy, nácvik zručností 

Diagnostické a klasifikačné metódy 

- klasické didaktické diagnostické metódy (písomné a ústne skúšanie, didaktické  

   testy, skúšky výkonu) 

- formy 

- výučba hromadná, individuálna, výučba skupinová, párová, samoštúdium, výučba  

  kooperatívna 

- výučba tradičná alebo špecializovaná odborná učebňa, prirodzené prostredie,  

  domáce prostredie  

- vyučovacie postupy : využívať nové metódy a formy učenia 

• problémové vyučovanie, 

• projektová výučba, 
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• skupinové vyučovanie , 

• diagnostické metódy, 

• aktivizačné vyučovacie postupy 

METÓDY VYUČ 

6. Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Odborná literatúra: 

 Viera Kolbaská: Matematika pre 9. ročník ZŠ 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 8. ročník  

 Bálint: Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z matematiky pre 2. stupeň základnej školy, MŠ SR, 2002 

 Zuzana Berová, Peter Bero: Pomocník z matematiky         

 Berová, Bero, Poláchová : Praktické financie 9     

 Ján Žabka, Pavol Černek : Matematika 9     

 Ján Žabka, Pavol Černek : Matematický trenažér 9   

 Kolektív autorov tímu Taktik: Hravá matematika – pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ 
 

 
Ďalšie zdroje 

 Internet- stránky učiteľov, pripravené prezentácie, pracovné listy 
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6. Hodnotenie predmetu 
 

Hodnotením žiakov zisťujeme úroveň získaných vedomostí a zručností u žiakov, pričom rozhodujúcim kritériom hodnotenia je 
výkonový štandard. Hodnotenie nesmie spĺňať len funkciu diagnostickú, či funkciu spätnej väzby učiteľ – žiak, ale funkciu motivačnú a 
rozvíjajúcu charakterové vlastnosti ako je sebakritickosť a sebahodnotenie. Pri hodnotení musí byť zabezpečený spravodlivý, objektívny, 
korektný a individuálny prístup k žiakovi.  
Použijeme uvedené metódy a hodnotiace prostriedky : 

Predmet je klasifikovaný. Vo výslednej známke sú zohľadnené výsledky z nasledovných metód a foriem hodnotenia. 
1.  Pozorovan ie  činností  žiakov:  

 formulácie viet, pravidiel, záverov 
 sleduje záujem o predmet 
 vypracovávanie domácich úloh 
 príprava na vyučovanie – pomôcky 
 samostatná práca na doporučených úlohách mimo vyučovacích hodín 

 
2.  Ústn e skúšanie  (monológ, dialóg): 

 
 kolektívne ústne skúšky (do skúšania sú zapojení všetci žiaci, ide o zistenie, či žiaci systematicky pracujú, skúšanie je 

orientačné) 
 ústne skúšanie jednotlivca pri tabuli 

 
3.  Písomné  skúšanie  -je vo vyučovaní matematiky významnou metódou kontroly dosahovaných výsledkov. Písomné práce poskytujú  

učiteľovi materiál na argumentovanie, dávajú úplný obraz o stave a úrovni vedomostí triedy ako celku i jednotlivých žiakov. 
 

3.a   Zásady  dodržiavané  pri  písomných  prácach : 
 texty úloh rozmnožíme na papieri, nepíšeme na tabuľu 
 žiaci všetky výpočty robia do pripraveného pracovného papiera 
 na konci vyučovacej hodiny oznámime aspoň výsledky riešenia úloh 
 pri vyhodnotení, oprave analyzujeme chyby žiakov 

 
3.b   Používané  formy  písomných  prác : 
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 orientačné testy – desaťminútovky (do 10 minút) – testy, ktoré odhalia úroveň osvojenia konkrétneho javu – hodnotené 
známkou 

 priebežné testy (10 – 20 minút) – ich cieľom je zistiť, či žiaci pochopili prebraté učivo, zistiť typické chyby a individuálne 

nedostatky jednotlivých žiakov – hodnotené známkou 

 klasifikačné testy –  tematické (45 min.) – tematické písomné skúšky sa píšu po odučení tematického celku – hodnotené 
známkou 

 štvrťročné testy (45 min.) – štvrťročné písomné skúšky sú povinné pre všetkých žiakov – hodnotené známkou 
 vstupné a výstupné testy  –  orientačná písomná práca  

Cieľom hodnotenia a klasifikácie vzdelávacích výsledkov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. 

Hodnotenie tým plní informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

 Pri hodnotení budeme zohľadňovať špecifiká daného žiaka. 
 Na klasifikáciu budeme využívať krátke písomné práce, kontrolné práce, štvrťročné práce. 
 Pri hodnotení a klasifikácii sa budeme riadiť metodickými  pokynmi pre hodnotenie a klasifikáciu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. 
 

 Pri oprave písomných previerok budeme používať klasifikačnú stupnicu: 
 

100% – 90% výborný 

  89% – 75% chválitebný 

  74% – 50% dobrý 

  49% – 30% dostatočný 

  29% –  0% nedostatočný 
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