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Vzdělávací oblast: Volitelný předmět Předmět: Cvičení z matematiky (CM) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 
Vzdělávání v předmětu je zaměřeno především na: 

- procvičení a rozšíření znalostí z matematiky, řešení složitějších úloh z matematiky 

- řešení nestandardních úloh, úloh z matematických soutěží (olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, ...), cvičení 

logického uvažování, atd. 
- použití jiných postupů při řešení matematických příkladů 

- shrnutí učiva základní školy a přípravu na střední školu 

Předmět cvičení z matematiky je úzce spjat s ostatními předměty: 
matematika – navazuje na povinný předmět matematika rozšiřuje jej o nestandardní úlohy, jiné postupy při řešení 

úloh, atd. Poznatky z tohoto volitelného předmětu lze využít v ostatních předmětech (Z, F, CH, I, E, ...). 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět cvičení z matematiky se vyučuje jako volitelný předmět  v  9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Výuka 

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

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- klademe otevřené otázky, zadáváme úlohy umožňující volbu různých postupů 

- žákům dáváme 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 
- 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“  

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

- 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 
- do výuky zařazujeme metody skupinového vyučování,  

- 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 

- do výuky zařazujeme 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 

Kompetence pracovní 
- zadáváme problémové úkoly, či úlohy umožňující zdokonalování grafického projevu žáků 

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

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

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Klasifikace vychází z následujících položek: 

- průběžné hodnocení jednotlivých tematických celků ( krátké tematicky zaměřené písemné práce) 

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

atd.) 

- závěrečný test z učiva daného pololetí  
Průběžné hodnocení a hodnocení velkých písemných prací je hodnoceno body, které odpovídají tabulce 

procentuální úspěšnosti žáků. 

U domácích úkolů se hodnotí správnost vypracování a vlastní odevzdání domácího úkolu. Za každé 3 
neodevzdané domácí úkoly (s výjimkou absence žáka ve škole) bude žák hodnocen známkou 5, za každé 3 

„bezchybně“ vypracované úkoly bude hodnocen známkou 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. 

 

Práce s nadanými žáky: 
Předmět je koncipován jako volitelný a svým zaměřením je určen nadanějším žákům. 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: 
Přesto, že je to volitelný předmět, lze předpokládat, že si ho vyberou i žáci se specifickými poruchami učení 

(především dyslexie) a chování. K těmto žákům je přistupováno individuálně vzhledem k charakteru jejich 
poruchy. 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 

Předmět není svým zaměřením vhodný pro žáky s podpůrnými opatřeními, proto není ve vzdělávacím obsahu 

uvedena minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

CM – 9. ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

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 

 počítá v oboru přirozených, celých, desetinných a racionálních 
čísel  

 provádí odhady a řeší netradiční slovní úlohy  

 chápe pojem desítková soustava čísel 

 umí zapsat číslo ve dvojkové soustavě 

přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, 

racionální čísla –početní operace, zaokrouhlování, 

porovnávání, netradiční slovní úlohy 

desítková soustava, dvojková soustava čísel 

 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; 

pracuje s měřítky map a plánů 

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

je větší než celek) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

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

vztahů 

 umí zapsat rovnici přímé a nepřímé úměrnosti 

 prakticky používá pravoúhlou soustavu souřadnic, sestrojuje 
grafy přímé a nepřímé úměrnosti 

 při výpočtu procent používá různé metody (přes 1%, trojčlenku, 
zlomky) 

 počítá s poměrem, postupným poměrem a úměrou 

přímá a nepřímá úměrnost – rovnice úměrnosti, 

grafy, grafické řešení úloh, složená trojčlenka,  
procenta, promile – slovní úlohy 

poměr, postupný poměr, úměra 

 

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-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 převádí jednotky délky a obsahu 

 umí vypočítat obvod a obsah složitějších rovinných útvarů 

 rozlišuje pojmy kruhová výseč, kruhová úseč, oblouk kruhu 

geometrické útvary v rovině – obvod a obsah 

složitějších rovinných útvarů (pravidelné 
mnohoúhelníky, deltoid,  

převody jednotek délky a obsahu 

kruh, kružnice – délka oblouku kruhu, kruhová 
výseč, kruhová úseč, vzájemná poloha kružnic 

 

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

NESTANDARDNÍ 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 

 provádí rozbor konstrukční úlohy s využitím vlastností 

rovinných útvarů 

 používá správnou symboliku 

 umí sestrojit rovinné útvary  

konstrukční úlohy – konstrukce rovinných útvarů 

s využitím množin bodů dané vlastnosti 

 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

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

užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 

 rozumí pojmu mocnina a odmocnina a umí ji určit pomocí 

tabulek nebo kalkulátoru 

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

mocnitelem 

mocniny a odmocniny – zápis druhé a třetí 

mocniny a odmocniny,  

mocniny s přirozeným mocnitelem – početní 
operace 

 

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 

 umí 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-9-1-07 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  

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 

 řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 
početně (metoda sčítací a dosazovací) i graficky 

 požívá rovnice a soustavy rovnic pro řešení slovních úloh 

lineární rovnice a soustavy 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, 
grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic 

F – řešení obtížnějších úloh 

s fyzikální tématikou (práce, 
výkon, teplo, pohyb, směsi) 

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 

 umí vypočítat chybějící strany a úhly v pravoúhlém trojúhelníku 
pomocí goniometrických funkcí a Pythagorovy věty 

goniometrické funkce – řešení pravoúhlého 
trojúhelníku (výpočty stran a úhlů, užití na 

příkladech z praxe) 

kvadratická funkce 

 

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

 sestrojí půdorys nárys tělesa 

 vypočítá povrch a objem tělesa 

tělesa – objemy a povrchy těles, využití 
goniometrických funkcí, rovnoběžné promítání 

(hranoly, válec, kužel, jehlan, koule) 

 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

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

užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 

 určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl 

 krátí, násobí a dělí, sčítá a odčítá lomené výrazy 

lomený výraz – lomené výrazy, definiční obor 
výrazu, početní operace s lomenými výrazy, 

 

 


