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II  04    Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika (M) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 
Vzdělávání v matematice především zaměřeno na: 
1) užití matematiky v reálných situacích, 2) osvojení  pojmů, matematických postupů 

3) rozvoj abstraktního a exaktního myšlení, 4) logické a kritické usuzování 

 
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty: 

- fyzika – převody jednotek, rovnice, vyjádření neznámé ze vzorce, ... 

- zeměpis – měřítko plánu a mapy, procenta, ... 
- chemie -  řešení rovnic, převody jednotek, procenta, ... 

- informatika – tabulkový kalkulátor, tvorba grafů, vzorce, ... 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět  v 6. až 9. ročníku v rozsahu 4 hodiny týdně. V 9. 

ročníku si žáci mohou zvolit volitelný předmět Cvičení z matematiky ( 1 hod. týdně), který je zaměřen na rozšíření 
základního učiva matematiky a upevňování probraného učiva..  

Výuka probíhá v klasických učebnách. Žáci nejsou děleni na žádné skupiny podle matematických schopností a 

dovedností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných probíhá při běžné hodině 
(využití odlišných metod, různé obtížnosti řešených úloh, ...). U žáků se speciálními potřebami jsou využita 

podpůrná opatření doporučená poradenským zařízením, případně pracují s asistentem pedagoga. Rozsah výstupů 

vzdělávací oblasti je podrobně popsán v individuálním vzdělávacím plánu žáka v souladu se stanovenými 
podpůrnými opatřeními. 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- klademe otevřené otázky, zadáváme úlohy umožňující volbu různých postupů 

- dáváme žákům příležitost ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost 

- poskytujeme žákům přístup k mnoha zdrojům informací (informační centrum, internet, video, PC programy, 

výstavy, exkurze...) 

- vedeme žáky k ověřování nabytých vědomostí v praktických situacích a v ostatních předmětech 
- vedeme žáky k dodržování daných pracovních postupů, učíme je  formulovat a plánovat své činnosti 

- vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním 

reálných jevů 
- vytváříme zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) 

- využíváme prostředků výpočetní techniky (kalkulátory, počítač) 

Kompetence k řešení problémů 
- zadáváme problémové úkoly, či úlohy rozvíjející tvořivost 

- podporujeme žáky v účasti na soutěžích a olympiádách dle svých zájmů, schopností a dovedností Výuka je 
vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svá řešení si dovedli obhájit 

- využíváme netradiční úkoly  - mat. Klokan, Pythágoriáda, SCIO testy, CERMAT – zkoušky nanečisto 

- umožňujeme žákům řešit „úlohy ze života“  
- při řešení problémových situací klademe důraz na individuální schopnosti a dovednosti žáka 

- vedeme žáky k odhadování výsledků a po výpočtu k následnému ověřování  

- vnímáme chyby žáků jako příležitost ukázat cestu ke správnému řešení 
Kompetence komunikativní 

- klademe důraz na stručnou, spisovnou a kultivovanou mluvu žáků i na oslovování žáků mezi sebou 

- využíváme prvky osobnostní výchovy a vhodné hry a aktivity, které umožňují žákům porozumět i neverbální 
komunikaci, rozvíjet ji a používat ji 

- umožňujeme žákům přístup k různým druhům informačních a komunikačních technologií 

- vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků 
- vedeme žáky k souvislému projevu, umožňujeme jim prezentovat výsledky své práce, projevit svůj názor, klást 

otázky, vytvářet hypotézy 

- zařazujeme do výuky metody skupinového vyučování, projektové vyučování, projektové dny 

- umožňujeme žákům sdělovat si vzájemně své pocity a názory, naučit se vyjadřovat, ale i přijímat kritiku a 

pochvalu 

 
- učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi 

- vedeme žáky k užívání správné terminologie, symboliky a zdůvodňování matematických postupů 

 
Kompetence sociální a personální 

- využíváme prvky osobnostní výchovy a vhodné hry a aktivity, které umožňují žákům porozumět i neverbální 

komunikaci, rozvíjet ji a používat ji 
- zadáváme úkoly umožňující spolupráci žáků 

- učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných 

- individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít  úspěch 
- zařazujeme do výuky metody skupinového vyučování, projektové vyučování, projektové dny 

- podporujeme individuální rozvoj žákovy osobnosti (sebepoznávání, seberealizace) pomocí technik a her 

- vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností mezi lidmi 
- vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování 

Kompetence občanské 

- podporujeme žáky v účasti na soutěžích a olympiádách dle svých zájmů, schopností a dovedností 
- umožňujeme žákům sdělovat si vzájemně své pocity a názory, naučit se vyjadřovat, ale i přijímat kritiku a 

pochvalu 

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé a respektovali názory ostatních 
- umožňujeme žákům vyjadřovat se ke způsobu výuky a zajímáme se o to, zda jim použité metody vyhovují 

Kompetence pracovní 

- zadáváme problémové úkoly, či úlohy umožňující zdokonalování grafického projevu žáků 
- dáváme žákům příležitost ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost 

- podporujeme individuální rozvoj žákovy osobnosti (sebepoznávání, seberealizace) pomocí technik a her 

- vedeme žáky k osvojení si základních pracovních návyků, k ověřování výsledků, k efektivitě při organizování 
vlastní práce 

 

Začlenění průřezových témat: 
Multikulturní výchova (MKV) 

- Etnický původ (různé grafy, tabulky, procenta, národnosti, rasy, jazyky,... práce s mapou, slevy, využití 

poměru,….) 
Enviromentální výchova (ENV) 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí (grafy, tabulky, procenta (stav ovzduší, přítomnost škodlivých 

látek, ochrana životního prostředí, těžba surovin, zaměstnanost, ...) 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLO) 

- Evropa a svět nás zajímá (srovnání států (počty obyvatel, HDP,….) 

Mediální výchova (MEV) 
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

- Tvorba mediálního sdělení (statistické šetření jako součást mediálního sdělení (průzkum o volbách, jiná 
statistika) 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Klasifikace vychází z následujících položek: 
- průběžné hodnocení jednotlivých tematických celků (krátké tematicky zaměřené písemné práce, ústní 

zkoušení, atd.) 

- hodnocení domácí přípravy žáků (vypracování domácích úkolů) 
- hodnocení přístupu žáka k předmětu (aktivita v hodinách, účast v soutěžích, snaha, píle, nošení pomůcek, 

atd.) 

- velké písemné práce na celou hodinu po každém tematickém celku a závěrečný test z učiva daného pololetí  
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Průběžné hodnocení a hodnocení velkých písemných prací je hodnoceno body, které odpovídají tabulce 

procentuální úspěšnosti žáků (viz hodnocení žáků). 

U domácích úkolů se hodnotí správnost vypracování a vlastní odevzdání domácího úkolu. Např. za určitý počet 

neodevzdaných domácích úkolů (s výjimkou absence žáka ve škole) může být žák hodnocen známkou 5, za 

správně vypracované úkoly může dostávat body a při dosažení určitého počtu získá známku 1. 
Přístup žáka lze hodnotit orientačními známkami. Známka 1 za každou účast v soutěži, za úspěšné řešení 

složitého příkladu v hodině, za vzornou přípravu svých pomůcek, za aktivní zapojení v hodině při řešení příkladů, 

atd. Známkou 5 naopak za opakované nenošení potřebných pomůcek (např. rýsovací potřeby), atd. Pokud žák 
nebude ani aktivní ani nebude mít vážnější problémy, rozhodne vyučující o známce z této položky na konci 

klasifikačního období na základě jiných zde neuvedených kritérií. 

Jednotlivé položky nemají stejnou váhu a celková klasifikace není aritmetickým průměrem známek uvedených 
v jednotlivých položkách. Vyučující vedou evidenci známek ve všech uvedených položkách tak, aby mohli být 

rodiče kdykoliv průběžně informováni o klasifikaci svého dítěte. 

Hodnocení žáků se speciálními potřebami je v souladu s doporučením poradenského zařízení a dle individuálního 
vzdělávacího plánu (např. využití slovního hodnocení).  

 

Práce s nadanými žáky: 
Práce s nadanými žáky probíhá v běžné třídě formou individuálního přístupu k těmto žákům. Žákům jsou kromě 

klasických příkladů, které řeší všichni žáci, zadávány složitější úlohy. Dále jsou žákům zadávány úkoly z různých 
matematických soutěží (olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, ...). Při skupinové práci jsou nadaní žáci buď 

rozdělováni do jednotlivých skupin a řeší stejné úkoly, jako ostatní, nebo je vytvořena skupina nadaných žáků, 

která řeší složitější úlohy. Při běžné hodině mají nadaní žáci možnost procvičování učiva na větším počtu příkladů. 
 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
Při běžné hodině matematiky pracujeme s žáky se specifickými poruchami učení (především dyslexie) a chování. 
K těmto žákům je přistupováno individuálně vzhledem k charakteru jejich poruchy. Při těžších poruchách jsou 

využita podpůrná opatření, případně asistent pedagoga. Obecně lze přístup shrnout do několika bodů: 

- žáci mají delší čas na veškeré písemné práce než ostatní žáci 
- žáci neopisují zadání, ale dostávají natištěné zadání příkladů 

- slovní úlohy jsou přečteny nahlas vyučujícím 

- někdy je preferováno ústní zkoušení před písemným projevem 

- případně pracují s asistentem pedagoga 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

M - 6. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE (1. stupeň) 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel 

M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy  

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 

účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-02p-A provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla 
M-9-1-02p-B píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v 

oboru do 1 000 000 

 čte, zapisuje, porovnává a zaokrouhluje přirozená čísla 

 počítá s přirozenými čísly zpaměti i písemně (dělení 
dvojciferným a víceciferným dělitelem) 

 zobrazí přirozené číslo na číselné ose 

 provádí odhady a řeší jednoduché slovní úlohy s přirozenými 

čísly 

 zvládá orientaci na číselné ose 

 zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy 

 píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 

 provádí odhad výsledku 

přirozená čísla – zápis čísla v desítkové soustavě, 

početní operace s přirozenými čísly, zaokrouhlování, 
porovnávání, jednoduché slovní úlohy 

Z – číselné údaje,  

D – letopočty, časová osa 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v 

oboru přirozených čísel 
 chápe pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, sudé a 

liché číslo, společný násobek a dělitel, soudělnost 

 rozloží číslo na součin prvočísel, určí všechny dělitele daného 

čísla 

 určuje a užívá znaky dělitelnosti 

 určí (největšího) společného dělitele a (nejmenší) společný 
násobek daných čísel 

 řeší slovní úlohy s užitím dělitelnosti 

dělitelnost přirozených čísel – násobek, dělitel, znaky 

dělitelnosti, prvočíslo, číslo složené, (největší) společný 
dělitel, (nejmenší) společný násobek 

 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru 

celých a racionálních čísel  

M-9-1-01p-C čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s 
nimi základní početní operace 

 porovnává desetinná čísla 

 zaokrouhluje desetinná čísla 

 provádí početní operace s desetinnými čísly 

 řeší slovní úlohy s desetinnými čísly 

 převádí jednotky hmotnosti, délky, obsahu, času, … 

 čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní 
početní operace 

 užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu,  

desetinná čísla - zápis čísla v desítkové soustavě, početní 
operace s desetinnými čísly, zaokrouhlování, 

porovnávání, jednoduché slovní úlohy, převody jednotek 

GLO 
- Evropa a svět nás zajímá  

Z – porovnávání geografických údajů 

(rozloha, počet obyvatel,..) 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 

vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

 užívá a rozlišuje pojmy bod, přímka, úsečka, polopřímka 

 rýsuje lineární útvary včetně rovnoběžek a kolmic 

 užívá základní geometrické značky 

 rýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici 

 převádí jednotky délky a obsahu 

geometrické útvary v rovině – bod, úsečka, polopřímka, 

přímka, čtverec, obdélník, obvod a obsah čtverce a 

obdélníku, obvod a obsah složitějších rovinných útvarů 

převody jednotek délky a obsahu 

F – převádění jednotek, měření délky, 

síla (vektor) 
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M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 

rovinných útvarů 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, 

obdélníka, kruhu 

M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 

 změří a zapíše délku úsečky, měří různé předměty z běžného 

života 

 vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku 

 využívá znalostí obsahu čtverce a obdélníku pro výpočet obsahů 
složitějších rovinných útvarů 

 měří vzdálenost bodu od přímky, dvou přímek 

 odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a 
odčítá úsečky 

 umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami 

 vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku 

 rýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 

středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný 
útvar 

M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové a 

osové souměrnosti 

 rozumí pojmům vzor, obraz, samodružný bod 

 zobrazí v osové souměrnosti bod, úsečku, přímku, čtverec, 
trojúhelník, kružnici 

 rozlišuje shodnost a totožnost 

 sestrojí osu úsečky a dalších osově souměrných útvarů 

 zobrazí v osové souměrnosti bod, úsečku, přímku, čtverec, 
trojúhelník, kružnici 

osová souměrnost – osová souměrnost, útvary osově 

souměrné 

VV – ozdobné prvky, ornamenty, druhy 

písma 
F - optika 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché 
konstrukce 

 chápe pojem úhel jako část roviny 

 chápe pojem velikost úhlu a umí ji změřit (ve stupních a 

minutách) 

 sestrojí úhel a jeho osu 

 rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 

 umí graficky přenést úhel, sečíst a odečíst úhly 

 provádí početní operace s velikostmi úhlů (ve stupních) 

 zapisuje úhel pomocí písmen řecké abecedy 

 umí změřit úhel ve stupních 

 sestrojí úhel dané velikosti 

 graficky přenese úhel 

úhel a jeho velikost – úhel, osa úhlu, velikost úhlu ve 

stupních a minutách, měření úhlu úhloměrem, přímý, 
pravý, ostrý, tupý úhel, vedlejší a vrcholové úhly, sčítání 

a odčítání úhlů početně i graficky 

F – skládání sil 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 

vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 

 

 klasifikuje trojúhelníky na základě velikostí stran a úhlů 

 pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy (strana, 
výška, vnitřní a vnější úhly) 

 zná vlastnosti a sestrojí těžnice, výšky a střední příčky 
trojúhelníku 

 používá trojúhelníkovou nerovnost a umí narýsovat trojúhelník 

 sestrojí kružnici opsanou trojúhelníku  

 umí narýsovat trojúhelník 

trojúhelník – základní pojmy, vnitřní a vnější úhly, druhy 

trojúhelníků, trojúhelníková nerovnost, těžnice, těžiště, 
výšky, střední příčky, kružnice opsaná 

F – těžiště 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 

(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce 
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12p-A načrtne základní tělesa 

M-9-3-12p-B zobrazuje jednoduchá tělesa 

 charakterizuje jednotlivá tělesa (krychle, kvádr) 

 načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru 

 načrtne a sestrojí síť krychle a kvádru a umí tělesa vymodelovat 

 vypočítá povrch krychle a kvádru 

 užívá jednotky objemu a převádí je  

 vypočítá objem krychle a kvádru 

 načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru 

 načrtne a sestrojí síť krychle a kvádru  

 vypočítá povrch a objem krychle a kvádru 

povrch a objem krychle a kvádru – kvádr, krychle, síť 

těles, zobrazení těles, stěnové a tělesové úhlopříčky, 

povrch těles, jednotky objemu, objem krychle a kvádru 

F – objemy těles 

 

M - 7. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

 rozlišuje situace, kde jsou veličiny přímo úměrné či nepřímo 
úměrné 

 zapíše do tabulky hodnoty přímé a nepřímé úměrnosti 

 zapíše rovnici přímé úměrnosti 

 prakticky používá pravoúhlou soustavu souřadnic, sestrojuje 

přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka – pravoúhlá 
soustava souřadnic, osy soustavy souřadnic, přímá 

úměrnost, graf přímé úměrnosti, nepřímá úměrnost, 

trojčlenka 

F – grafy různých závislostí, výpočty 
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M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku grafy přímé úměrnosti 

 využívá trojčlenku při řešení úloh z praxe 

 zapíše do tabulky hodnoty přímé a nepřímé úměrnosti 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek–část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, 

desetinným číslem, procentem) 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru 

celých a racionálních čísel 

M-9-1-01p-B pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá 
vyjádření vztahu celek–část (zlomek, desetinné číslo, 

procento) 

 čte, zapisuje a porovnává zlomky, chápe zlomek jako část celku 

 převádí zlomky na desetinná čísla a naopak, využívá desetinný 
zlomek 

 převádí zlomek na na smíšené číslo a naopak 

 rozumí pojmu racionální číslo, chápe, že je možné jedno 

racionální číslo vyjádřit nekonečně mnoha zlomky 

 provádí početní operace s racionálními čísly, upraví složený 

zlomek 

 řeší jednoduché slovní úlohy s racionálními čísly 

 čte, zapisuje a porovnává zlomky, chápe zlomek jako část celku 

 převádí zlomky na desetinná čísla a naopak 

 převádí zlomek na na smíšené číslo a naopak 

racionální čísla – čtení a zápis zlomku, základní tvar 

zlomku, rozšiřování a krácení zlomků, početní operace se 
zlomky, porovnávání zlomků, vztah mezi zlomkem a 

desetinným číslem, zobrazení na číselné ose, smíšené 

číslo, převrácený zlomek, složený zlomek, jednoduché 
slovní úlohy 

F - výpočty 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 

racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 

konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru 
celých a racionálních čísel 

M-9-1-01p-A písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná 

čísla, dělí se zbytkem 

 rozlišuje kladná a záporná čísla, čísla opačná 

 zobrazí kladná a záporná čísla na číselné ose 

 chápe pojem absolutní hodnota jako vzdálenost čísla na číselné 
ose od počátku 

 počítá s celými čísly (i s pomocí číselné osy) 

 rozlišuje kladná a záporná čísla, čísla opačná 

 provádí početní operace s celými čísly 

celá čísla – čísla kladná, záporná, opačná, uspořádání 

celých čísel, zobrazení na číselné ose, absolutní hodnota, 
sčítání, odčítání, násobení, dělení, záporná desetinná čísla 

a početní operace s nimi 

F – stupnice měřících přístrojů  

Z – práce s daty 
D - letopočty 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 

vztahu celek–část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, 

desetinným číslem, procentem) 
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 

poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu 

 vyjádří poměr mezi danými hodnotami 

 upraví poměr do nejjednoduššího tvaru (základní tvar) 

 dělí celek v daném poměru 

 zvětšuje a zmenšuje v daném poměru 

 počítá vzdálenosti na mapě a ve skutečnosti podle měřítka 

 chápe pojem postupný poměr, převrácený poměr 

 chápe úměru jako rovnost dvou poměrů a umí vypočítat 
chybějící člen úměry 

 počítá vzdálenosti na mapě a ve skutečnosti podle měřítka 

poměr, postupný poměr, úměra – poměr, převrácený 

poměr, postupný poměr, měřítko plánu a mapy, úměra, 

slovní úlohy 

F – výpočty (jednoduché stroje) 

Z – měřítko mapy 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 

vztahu celek–část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem, procentem) 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 

procentová část je větší než celek) 
M-9-1-02p-A provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla 

M-9-1-02p-B píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v 

oboru do 1 000 000 
M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta 

 chápe pojem 1% jako setinu z celku 

 chápe vyjadřování části celku různými způsoby (v procentech, 

zlomkem, desetinným číslem) a převádí jeden způsob na druhý 

 např. 25% celku ~ 1/4  celku ~ 0,25 celku, umí tyto způsoby 

používat 

 vypočítá procentovou část 

 vypočítá základ 

 vypočítá počet procent 

 chápe pojem promile jako tisícinu celku 

 při výpočtu používá různé metody (přes 1%, trojčlenku, 

zlomky) 

 řeší slovní úlohy s procenty 

 vypočítá procentovou část, základ, počet procent 

 řeší jednoduché slovní úlohy na procenta 

procenta – pojem procento, základ, procentová část, 
počet procent, promile, slovní úlohy 

MKV 
- Etnický původ 

ENV 
- Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí  

CH – koncentrace roztoků 

Z – hospodářství 
E – škodlivé látky 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 

středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný 

útvar 
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové a 

osové souměrnosti 

 rozumí pojmům vzor, obraz, samodružný bod 

 sestrojí obraz obrazce ve středové souměrnosti 

 rozlišuje shodnost a totožnost 

 pozná středově souměrné útvary a určí jejich střed (úsečka, 

čtverec, ....) 

 rozumí pojmům vzor, obraz 

 sestrojí obraz obrazce ve středové souměrnosti 

středová souměrnost – středová souměrnost, útvary 
středově souměrné 

VV - ornamenty 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
 intuitivně chápe pojem shodnost geometrických útvarů 

 chápe smysl vět o shodnosti trojúhelníků a používá je při řešení 

shodnost – shodnost geometrických útvarů, shodnost 

trojúhelníků, věty o shodnosti trojúhelníků, konstrukce 
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shodnosti a podobnosti trojúhelníků  

M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 

početních a konstrukčních úloh 

 rozpozná shodné trojúhelníky a prověřuje shodnost přemístěním 

nebo užitím věty o shodnosti trojúhelníků 

 sestrojí trojúhelník z daných prvků (sss, sus, usu) 

 zapíše postup konstrukce pomocí vhodných matem.  znaků 

 sestrojí trojúhelník z daných prvků (sss, sus, usu) 

 zapíše postup konstrukce pomocí vhodných matem.  znaků 

trojúhelníku 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 

vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 

rovinných útvarů 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary  
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, 

obdélníka, kruhu 

  rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 

 charakterizuje pojem rovnoběžník 

 rozlišuje různé typy rovnoběžníků (čtverec, obdélník, 
kosočtverec, kosodélník), vnímá jejich společné vlastnosti a umí je 

použít při konstrukci  

 užívá pojmy výška, úhlopříčka rovnoběžníku 

 rozliší další čtyřúhelníky a mnohoúhelník (lichoběžník, 
pravidelný n-úhelník, deltoid) 

 rýsuje čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, 
pravidelný n-úhelník 

 umí vypočítat obvod a obsah rovnoběžníků, lichoběžníku, 
trojúhelníku 

 rýsuje čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník 

 umí vypočítat obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

rovnoběžníky – základní pojmy, vlastnosti, rozdělení, 

konstrukce, obvod a obsah 
lichoběžník - základní pojmy, vlastnosti, konstrukce, 

obvod a obsah 

trojúhelník - obsah 

další mnohoúhelníky 

F – objemy těles 

 

M - 8. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 

racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 

účelně využívá kalkulátor 
M-9-1-01p-C čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s 

nimi základní početní operace 

M-9-1-02p-A provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla 

 rozumí pojmu druhá mocnina a odmocnina a umí ji určit 

pomocí tabulek nebo kalkulátoru 

 chápe vztah druhé mocniny a jednotek obsahu  

 chápe pojem reálné číslo 

 počítá druhou mocninu jako součin dvou stejných čísel 

 zaokrouhluje čísla 

druhá mocnina a odmocnina – zápis druhé mocniny a 

odmocniny, druhá mocnina a odmocnina součinu 

 

 M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 

racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 
--- 

 sčítá, odčítá, násobí, dělí a umocňuje mocniny s přirozeným 

mocnitelem 

 zapíše rozvinutý zápis čísla pomocí mocnin deseti 

 zapíše číslo ve tvaru a . 10n, kde 1<a<10 a n je celé číslo, 
používá tento zápis ve výpočtech 

mocniny s přirozeným mocnitelem – zápis mocnin 

s přirozeným mocnitelem, početní operace s mocninami 

s přirozeným mocnitelem 

F – zápis jednotek veličin 

CH - zápis jednotek veličin 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, 

provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

--- 

 rozumí pojmu číselný výraz, výraz s proměnnou 

 určí hodnotu číselného výrazu i výrazu s proměnnou 
(dosazením konkrétního čísla) 

 zapíše pomocí výrazu s proměnnou zadání slovní úlohy a 
naopak 

 sčítá, odčítá a násobí mnohočleny 

 vypočítá druhou mocninu dvojčlenu  

podle vzorců (a + b)2, (a – b)2 

 užívá vzorec (a+b) . (a-b) 

výrazy, mnohočleny  – číselný výraz, hodnota číselného 

výrazu, výraz s proměnnou, hodnota výrazu s proměnnou, 

mnohočlen, početní operace s mnohočleny 

 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, 
provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a 
jejich soustav 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 

konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru 
celých a racionálních čísel 

 chápe vztah a zápis rovnosti 

 chápe pojem kořen rovnice 

 využívá ekvivalentní úpravy při řešení rovnice 

 vyjádří neznámou ze vzorce 

 provádí zkoušku řešení dosazením kořenu do původní rovnice 

 sestaví rovnici pro jednoduché slovní úlohy 

 řeší praktické úlohy a hledá různá řešení 
 

lineární rovnice  

rovnost, rovnice, řešení rovnic, výpočet neznámé ze 
vzorce, jednoduché slovní úlohy 

F – vyjádření neznámé ze vzorce 

CH – výpočty chemických rovnic 
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--- 

NADSTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací 
M-9-4-01p-A samostatně řeší praktické úlohy 

M-9-4-01p-B hledá různá řešení předložených situací 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 
nebo zkoumaných situací 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 

kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

--- 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 

vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení 
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti 

k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových 

konstrukčních úloh 
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce 

M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 

 sestrojí jednoduché konstrukce (trojúhelník, rovnoběžníky, 
lichoběžník, pravidelný mnohoúhelník) 

 provádí rozbor konstrukční úlohy s využitím vlastností 
rovinných útvarů 

 umí zapsat postup konstrukce pomocí matematických značek 

 rýsuje přesně a výsledek ověřuje porovnáním se zadáním 

 využívá poznatky o Thaletově kružnici v konstrukcích 

 sestrojí kružnici vepsanou trojúhelníku 

 sestrojí jednoduché konstrukce (osa úsečky, střed úsečky, 
rovnoběžky v dané vzdálenosti, kolmice, atd.) 

 rýsuje trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník, kružnici 

konstrukční úlohy  
množiny všech bodů dané vlastnosti,  
základní konstrukční úlohy,  

Thaletova kružnice,  

konstrukce trojúhelníku, rovnoběžníků, lichoběžníku, 
pravidelných mnohoúhelníků, konstrukční úlohy 

s kružnicemi, kružnice vepsaná trojúhelníku 

 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 

matematickou symboliku 
--- 

  rozlišuje přeponu a odvěsny 

 chápe vztahy mezi stranami pravoúhlého trojúhelníku 

 vypočítá odvěsnu a přeponu pravoúhlého trojúhelníku 

 využívá získané poznatky při řešení slovních úloh 

Pythagorova věta – základní pojmy, výpočet stran 
pravoúhlého trojúhelníku, užití Pythagorovy věty v praxi 

 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 

vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 

matematickou symboliku  

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů 

M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, 

obdélníka, kruhu 

 zná pojmy kruh, kružnice, střed, poloměr, průměr, tečna, sečna, 

tětiva 

 určí vzájemnou polohu kružnice a přímky nebo dvou kružnic 

 zná číslo π, využívá ho při výpočtu délky kružnice, obvodu a 
obsahu kruhu 

 vypočítá obvod a obsah kruhu 

kruh, kružnice – kruh, kružnice, vzájemná poloha 

přímky a kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic, číslo 
π, délka kružnice (obvod kruhu), obsah kruhu, slovní 

úlohy 

 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce 
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12p-A načrtne základní tělesa 

 rozezná válec, chápe pojem rotační těleso 

 načrtne a sestrojí obraz válce, síť válce a umí těleso 
vymodelovat 

 vypočítá objem a povrch válce  

 načrtne a sestrojí obraz hranolu, síť hranolu a umí těleso 

vymodelovat 

 vypočítá objem a povrch hranolu         

 řeší slovní úlohy s válcem a hranolem 

 sestrojí půdorys, nárys a osový řez válce a hranolu 

 vypočítá objem a povrch válce, krychle a kvádru 

 načrtne a sestrojí obraz válce, síť válce 

 načrtne a sestrojí obraz a síť krychle a kvádru 

válec – podstavy, plášť, síť válce, povrch a objem válce, 
slovní úlohy, promítání na dvě průmětny 

hranoly – kvádr, krychle, další hranoly, povrch a objem 
hranolu, slovní úlohy 

F – objemy těles 
P - nerosty 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

M-9-2-02 porovnává soubory dat 
M-9-2-01p vyhledává a třídí data 

M-9-2-02p porovnává data 

 vyhledává a třídí informace 

 zaznamenává výsledky jednoduchých statistických šetření do 
tabulek a vyvozuje závěry 

 vytváří a čte diagramy 

 určí aritmetický průměr, modus, medián statistického souboru 

 zapisuje data do jednoduché tabulky 

 vytváří a čte jednoduché diagramy 

základy statistického šetření – základní statistické 

pojmy, aritmetický průměr, modus, medián, diagramy 
MEV 
- Tvorba mediálního sdělení 

- Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

I – tabulky a grafy 

F – laboratorní měření 

Z – porovnání geografických dat 
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M - 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, 

provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 
vytýkáním 

--- 

 provádí početní operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, 
násobení), dělí mnohočlen jednočlenem 

 upravit výraz na součin vytýkáním před závorku nebo pomocí 
vzorců  (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2 

mnohočleny  – početní operace s mnohočleny, dělení 
mnohočlenů, vytýkání před závorku, užití vzorců 

 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 

racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, 

provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

--- 

 chápe pojem lomený výraz 

 krátí, násobí a dělí lomené výrazy 

 určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl 

lomený výraz – lomené výrazy, definiční obor výrazu, 

početní operace s lomenými výrazy 

 

NADSTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací 

--- 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, 
provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a 

jejich soustav 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 

konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru 
celých a racionálních čísel 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

 upraví rovnici s neznámou ve jmenovateli na lineární rovnici 

 určí podmínky řešitelnosti rovnice s neznámou ve jmenovateli 

 řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

(metoda sčítací a dosazovací) 

 chápe řešení soustavy rovnic jako uspořádanou dvojici čísel 

 provádí zkoušku řešení dosazením do původních rovnic 

 požívá rovnice a soustavy rovnic pro řešení složitějších slovních 

úloh 

soustava dvou lineárních rovnic - lineární rovnice 

s neznámou ve jmenovateli, řešení soustavy dvou 

lineárních rovnic se dvěma neznámými, výpočet neznámé 
ze vzorce, slovní úlohy o pohybu, o směsích, o společné 

práci 

F – slovní úlohy o pohybu 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku 

 používá pravoúhlou soustavu souřadnic 

 chápe funkci jako závislost dvou proměnných, rozliší závislou a 

nezávislou proměnnou 

 pozná, zda vztah mezi dvěma veličinami je funkce 

 určí definiční obor funkce a pro daný prvek definičního oboru 
určí hodnotu funkce 

 vyjádří funkční vztah rovnicí, tabulkou a grafem 

 určí vlastnosti lineární funkce (rostoucí, klesající, konstantní), 
sestrojí její graf a zapíše rovnici 

 určí průsečíky lineární funkce s osou x a y 

 sestrojí graf jakékoliv funkce zadané tabulkou (kvadratická, 

nepřímá úměrnost) 

 vypracuje jednoduchou tabulku závislosti dvou veličin 

funkce – pojem funkce, definiční obor funkce, obor 

funkčních hodnot, pravoúhlá soustava souřadnic, graf 
funkce, vlastnosti funkce (rostoucí, klesající, konstantní), 

lineární funkce a její vlastnosti, nepřímá úměrnost a jiné 

funkce 

F – grafy závislosti veličin 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů  

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru 

celých a racionálních čísel 

 chápe pojmy úrok, jistina (peníze), úroková míra, daň, inflace, 
úvěr, půjčka, úroková doba 

 rozlišuje pojmy jednoduché úrokování a složené úrokování  

 vypočítá úrok, jistinu, úrokovou míru při jednoduchém, 

složeném a kombinovaném úrokování 

 chápe pojem kurz měny a umí jej použít při výpočtu 

 zvládá početní úkony s penězi 

finanční matematika – základní pojmy (úrok, jistina, 
úroková míra, úroková doba, úrokovací období), 

jednoduché úrokování, složené úrokování, kurz měny 

I – výpočty v Excelu  
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M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 

poměrem; pracuje s měřítky map a plánů  

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu 

--- 

 chápe rozdíl mezi shodností a podobností 

 rozpozná podobné geometrické útvary 

 využívá věty o podobnosti trojúhelníků při řešení úloh 

 při řešení úloh z praxe využívá již osvojené poznatky a 
matematické dovednosti (poměr, zlomky, geometrické dovednosti) 

 graficky rozdělí nebo změní úsečku v daném poměru využitím 
poznatků o podobnosti 

podobnost – podobnost, poměr podobnosti, podobnost 

trojúhelníků, věty o podobnosti trojúhelníků, dělení a 

změna úsečky v daném poměru graficky 

F - optika 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 

(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 
M-9-3-12p-A načrtne základní tělesa 

 rozezná a pojmenuje kužel a jehlan 

 načrtne a sestrojí obraz kužele, vypočítá jeho povrch a objem 

 načrtne a sestrojí obraz jehlanu, vypočítá jeho povrch a objem 

 sestrojí půdorys, nárys a osový řez kužele a jehlanu 

 načrtne obraz kužele a jehlanu 

jehlan, kužel – jehlan, kužel, objem a povrch jehlanu a 

kužele 

VV – trojrozměrný obraz 

F – objemy těles 

NADSTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 

kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí 
M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných 

vzdělávacích oblastí 

 sčítá a odčítá jednoduché lomené výrazy 

 užívá goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 

 aplikuje získané matematické vědomosti a dovednosti při řešení 
nestandardních zajímavých úloh 

 využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 

  

 


