
MATEMATIKA – UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby 3,5/1,5 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne.  

Ročník siedmy 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED  2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby 4/1  hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne.  

Ročník ôsmy 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED  2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby 4/1  hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne.  

Ročník deviaty 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2  – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, 

zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k 

presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, 

ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

 

Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých a 

racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Na tomto stupni sa kladú základy 

algebry (riešenie rovníc a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj 

priestorová geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických útvaroch, žiaci sa 



naučia vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov a povrch a objem priestorových útvarov. 

Zoznamujú sa s meraním dĺžky obsahu a objemu ako aj meraním veľkosti uhlov. 

 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, 

z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na 

rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

 

Predmet je obsahovo zaradený do vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami, je 

povinnou súčasťou učebných plánov stupňa ISCED-2. 

Pozostáva z piatich 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. Žiak sa oboznamuje 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 žiaci 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 žiaci zoznamujú so základnými 

geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, 

meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické 

úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti. 

 

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa základnej školy je 

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia systematicky 



vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, 

rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. 

 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a 

rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 

argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ a v 5.ročníku osobitne je, zavŕšiť dôležité 

obdobie v procese vyučovania matematiky, v ktorom prevládalo vytváranie nových poznatkov 

a zručností na skúsenostnej báze s využívaním induktívnej metódy. Je to zároveň aj začiatok 

novej etapy učenia sa matematike. 

 

Žiak má získať schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má 

rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a 

spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť 

ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Má mať schopnosť analyzovať a 

syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v 

praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 

formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

 

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s 

rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli 

používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), 

rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má viesť žiakov 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 žiakov, ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a 

sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

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

ich. 

 



Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie 

matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty 

obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. 

Žiak by mal vedieť využívať 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 žiakov používať prostriedky 

IKT pri vzdelávaní. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty 

alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

-učiteľ vedie žiaka k systematickému ukladaniu vedomostí 

-žiak si zdokonaľuje techniku čítania s porozumením a prácu s rôznymi druhmi informácií 

-učiteľ vedie žiakov k rozoznávaniu podstatných informácií od nepodstatných  

 

kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky 

- učiteľ vedie žiakov k používaniu matematického myslenia na riešenie praktických 

problémov v každodenných situáciách 

- žiak používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) 

- učiteľ vedie žiakov k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 

formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

- žiak si osvojuje schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 

argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

 

kompetencia riešiť problémy 

- učiteľ sa snaží o vytvorenie motivačného a aktivizujúceho pracovného prostredia a 

podmienok na riešenie praktických a teoretických problémových úloh a situácií, 

- žiak uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení 



- pri riešení problémov je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika 

- schopný analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia 

problémov a overovať ich v praxi  

- žiak sa zdokonaľuje vo vyjadrení a formulovaní problému, ktorý sa objaví pri jeho 

matematickom vzdelávaní, hľadaní, navrhovaní alebo používaní ďalších metód a informácií, 

ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 

- žiak je schopný posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, 

jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne 

riešenia daného problému, korigovať nesprávne riešenia problému, používať osvojené metódy 

riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania, pokiaľ sú dané metódy v týchto 

oblastiach aplikovateľné 

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať:  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 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 čísla na číselnej osi 

 vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony 

 zaokrúhľuje čísla, 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 aplikačné úlohy 

 rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou máp a 

plánov 

 matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla 

(premennú, určí hodnotu výrazu), 

 matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc a ich sústav 



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

výkonoch a algebrickom aparáte 

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 ◙ prostredníctvom veličín vystupujúcich pri výpočte percent, 

získava pocit, že poznáva realitu z inej strany ◙ je vedomí toho, že pomer a mierka sú veľmi 

blízke dennému životu ◙ poznaním písmen vo význame čísla získava pocit, že je bohatší o 

dôležité využiteľné vedomosti ◙ poznanie rovníc mu dáva rýchlejší a univerzálnejší 

prostriedok riešenia úloh. 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 udáva tabuľky jednoduchých lineárnych súvislostí, doplňuje chýbajúce údaje na 

základe objaveného pravidla a znázorňuje údaje 

 objavuje funkčné vzťahy medzi premennými a znázorňuje ich v pravouhlej 

súradnicovej sústave 

 vyjadrí lineárne funkcie rovnicou, tabuľkou, grafom, vie uviesť príklady nelineárnych  

funkcií 

 vytvára tabuľky a grafy pre jednoduché funkcie 

 objavuje rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť 

 znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje 

Dosiahnuté postoje 

► 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 ◙ získava istotu a kladný vzťah k využívaniu 

priamej a nepriamej úmernosti pri riešení bežných úloh zo života ◙ je priaznivo naklonený na 

rozvíjanie svojich schopnosti a objavenia pravidelnosti okolo seba ◙ zoznamuje sa s 

premennou, pripraví žiaka na iný spôsob prístupu k veličinám a realite. 

 



Geometria a meranie 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 rozozná, pomenuje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, 

nachádza v realite ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich jednotlivé prvky 

(telesová uhlopriečka, vzťah hrán) 

 pozná, vie popísať, pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné 

útvary, pozná ich základné prvky a ich vlastnosti a najdôležitejšie relácie medzi týmito 

prvkami a ich vlastnosťami 

 užíva k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov 

 rozoznáva a modeluje osovo a stredove súmerné útvary v rovine, manipulatívnou 

činnosťou je žiak privedení k pochopeniu a osvojeniu jednoduchých geometrických 

transformácií, pozná základné vlastnosti dvojíc súmerných útvarov a vie ich využívať 

pri jednoduchých konštrukciách 

 vie vykonať v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu, 

povrchu a objemu geometrických útvarov 

 pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, využíva vlastnosti známych dvojíc 

uhlov(susedné, súhlasné,  striedavé, vrcholové)  pri výpočte vnútorných a vonkajších 

uhlov rovinných 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 

Dosiahnuté postoje 

► 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 samozrejmé ◙ 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 a 

podobnosti geometrických útvarov ◙ trvá na používaní správnej geometrickej terminológie v 

praxi. 



 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 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 možností výberu 

 vykonáva zber, zápis, interpretácia údajov a ich grafické znázornenie 

 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 

Dosiahnuté postoje 

► iný spôsob vnímania okolitej skutočnosti ◙ vedomie určitej nadvlády nad svojím okolím ◙ 

uspokojenie nad ovládaním ďalšieho prostriedku riešenia úloh ◙ uspokojenie nad novým 

pohľadom na realitu ◙ spokojnosť nad novou možnosťou zachytávania kvantifikácie reality. 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 dokáže kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu kvantifikovaných 

výrokov 

 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 

► sebadôvera pri interpretácii matematických a nematematických textov ◙ pripravenosť na 

posúdenie pravdivosti matematických výrokov, ktorými sa v priebehu svojej učebnej činnosti 

stretol ◙ získa nadhľad nad celkovým chápaním matematického textu, z hľadiska jeho 

štrukturácie na definície, vety, hypotézy, dôkazy. 

 

Stratégia vyučovania 



Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

-motivačný rozhovor  

-riadený rozhovor 

-problém ako motivácia 

-výklad a vysvetľovanie javov 

-dlhodobé pozorovanie 

-využívanie demonštračných pomôcok a didaktickej techniky, najmä IKT 

-aktivizujúce vyučovacie metódy: didaktická hra, samostatná práca žiakov, práca vo 

dvojiciach, skupinová práca, riešenie problému, experimentovanie 

-opakovací rozhovor  

-písomné precvičovanie  

-písomné práce, kontrolné práce, ústne skúšanie, testovanie - opakovanie a kontrola 

vedomostí a zručností  

-prvky individuálneho vyučovania: riešenie domácich úloh, samostatná práca 

 

Učebné zdroje 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje 

-učebnice matematiky príslušných ročníkov 

-zbierky úloh, doplnkové učebné texty 

-nástenné tabule, pojmové mapy 

-multimediálne CD 

 

Hodnotenie žiakov 

 

Žiaci budú počas školského roka hodnotení  nasledovne :  

- písomné práce  ( 5 ): vstupná , 1.- štvrťročná , 2. –polročná , 3. – trištvrteročná, 4. –

koncoročná   

- ústne odpovede : aspoň 3 – krát za polrok 

- samostatná práca – dobrovoľná, povinná 

- domáce úlohy : priebežná kontrola a klasifikácia  

- krátke testy – desaťminútovky : podľa potreby 

- matematické diktáty : podľa potreby



 

 

Rozpis učiva predmetu: matematika Ročník: siedmy 

5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 
  

Ciele - kompetencie 
Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) Prierezové témy 

Poznanie pojmu celé číslo, kladné 

a záporné číslo, znázornenie na 

číselnej osi;  

Vedieť kladné a záporné čísla 

sčitovať, odčitovať, násobiť 

a deliť; poznať pojem absolútna 

hodnota a určiť ju; 

Schopnosť uplatniť poznatky 

o kladných a záporných číslach 

v podmienkach reálneho života 

1.Celé čísla; operácie s celými  číslami 

Počet hodín: 17 

Kladné a záporné čísla 

Opačné čísla  

Absolútna hodnota celého a desatinného čísla 

Usporiadanie a porovnávanie celých a 

 desatinných čísel  

Sčitovanie a odčitovanie celých a desatinných 

čísel 

 Násobenie a delenie celých a desatinných čísel 

Žiak má: 

Poznať pojem kladné a záporné číslo, ich znázornenie 

na číselnej osi. Poznať, čo znamená pojem celé číslo, 

opačné číslo; poznať dvojice čísel navzájom opačných. 

Vedieť, čo je absolútna hodnota čísla a vedieť určiť 

absolútnu hodnotu ľubovoľného celého a desatinného 

čísla. Vedieť kladné a záporné čísla porovnávať 

a usporiadať. Vedieť kladné a záporné čísla sčitovať, 

odčitovať, násobiť a deliť. Vedieť využiť vedomosti 

o základných matematických  operáciách s kladnými 

a zápornými pri riešení reťazových príkladov a úloh so 

zátvorkami. 

 

MDV – zodpovedný prístup k eliminácii 

negatívnych vplyvov médií 

 

 

OSR– sebadôvera, sebaúcta, sebaistota 

 

 

FIGA – desatinné čísla v obchode 

 

Poznanie pojmov zlomok, čitateľ, 

menovateľ, racionálne číslo, 

zmiešané číslo, zložený zlomok, 

zlomok v základnom tvare, 

rozširovanie a krátenie zlomkov;  

Pochopenie rozdielu medzi 

pojmom zlomok a racionálne 

číslo; 

Schopnosť upravovať zlomky na 

základný tvar, rozširovať a krátiť 

ich, porovnávať a usporiadať ich 

vzostupne aj zostupne, sčitovať, 

odčitovať, násobiť a deliť 

racionálne čísla; 

Poznanie vlastností základných 

matematických operácií v obore 

racionálnych čísel (komutatívnosť 

a asociatívnosť sčitovania 

a násobenia) 

 

2. Zlomky; počtové výkony so zlomkami; 

racionálne čísla (Q)  

Počet hodín: 32 

Zlomok.   

Znázornenie zlomkovej  časti celku  

Rovnosť zlomkov, krátenie, rozširovanie zlomku 

Úprava zlomku na základný tvar 

 Vzťah medzi zlomkom a desatinným číslom, ich 

vzájomný prevod;  periodické číslo. 

Porovnávanie a usporiadanie zlomkov; krížové 

pravidlo  

Sčítanie  zlomkov; sčítanie racionálnych čísel 

Odčítanie zlomkov; odčítanie racionálnych čísel 

Zmiešané čísla 

Násobenie  zlomkov; násobenie racionálnych 

čísel  

Delenie zlomkov; delenie racionálnych čísel 

Zložený zlomok a jeho úprava 

 

Žiak má: 

Poznať pojem zlomok, čitateľ, menovateľ; vedieť, čo 

vyjadrujú. Poznať pojem racionálne číslo a vedieť, 

v čom sú  rozdiely medzi racionálnymi číslami  

a zlomkami. Vedieť zlomky a racionálne čísla 

rozširovať, krátiť a upravovať na základný tvar. Vedieť, 

čo je desatinný zlomok a ako sa prepisuje v tvare 

desatinného čísla; vedieť prepísať desatinné číslo na 

desatinný zlomok; vedieť prepísať do tvaru desatinného 

čísla ľubovoľný zlomok. Vedieť zlomky a racionálne 

čísla porovnávať, usporiadať, poznať a vedieť využiť 

krížové pravidlo pri porovnávaní, vedieť racionálne 

čísla zaznačiť  na číselnú os. Vedieť, čo je prevrátený 

zlomok, prevrátené číslo. Vedieť zlomky a racionálne  

čísla sčitovať, odčitovať, násobiť a deliť. Vedieť, čo sú 

zmiešané čísla a ako sa prepisujú na zlomok a naopak, 

z tvaru zlomku na tvar zmiešaného čísla. Poznať  

vlastnosti  základných  matematických operácií v obore 

racionálnych čísel  – komutatívnosť sčitovania a 

násobenia, asociatívnosť sčitovania a násobenia .  

Vedieť, čo je zložený zlomok a ako sa upravuje na 

základný tvar. 

  

 

MUV– preberanie kultúrnych znakov inými 

národmi 

 

 

 

 

OSR– rešpekt. názorov spolužiakov 

 

 

 

 

OSR– dôvera vo vlastné sily 

 

Poznanie pojmov pomer -

jednoduchý, postupný, 

prevrátený, 

priama a nepriama úmernosť; 

3. Pomer; priama a nepriama úmernosť 

Počet hodín: 24 

Pomer - prevrátený, jednoduchý a postupný; 

rozdeľovanie v danom pomere 

Žiak má: 

Vedieť porovnávať pomocou pomeru; vedieť, čo je 

pomer jednoduchý a postupný, vedieť rozdeľovať, 

zväčšovať a zmenšovať v danom pomere. Poznať 

 

 

OSR – presnosť, sebadôvera, dôkladnosť práce 

 



Schopnosť použiť trojčlenku pri 

riešení úloh na priamu a nepriamu 

úmernosť; schopnosť využiť 

poznatky o pomere 

a úmernostiach pri prepočítavanie 

vzdialeností z mapy; poznanie 

spôsobu konštrukcie grafu 

v pravouhlej sústave súradníc 

v rovine 

 

Priama a nepriama úmernosť, trojčlenka  

Využitie priamej a nepriamej úmernosti  

Mierka plánu a mapy a jej použitie 

 Pravouhlá súradnicová sústava, graf priamej 

a nepriamej úmernosti 

 

 

priamo a nepriamo úmerné veličiny v bežnom živote; 

vedieť použiť trojčlenku na výpočet chýbajúcich  

údajov  v úlohách na priamu a nepriamu úmernosť. 

Vedieť prepočítať vzdialenosť na mape a v skutočnosti 

pomocou číselnej mierky. Vedieť vyznačiť body v 

pravouhlej sústave súradníc; určiť súradnice daného 

bodu  v pravouhlej sústave súr. Vedieť znázorniť graf 

priamej (nepriamej) úmernosti v pravouhlej sústave 

súradníc . 

 

 

 

 

 

ENV – ochrana pôdy, negatívne zásahy 

človeka do prírody 

 

Poznanie pojmov bokorys, nárys 

a pôdorys;  

Schopnosť narysovať sieť kocky 

a kvádra a vypočítať povrch 

kocky a kvádra; 

Poznať jednotky obsahu a objemu 

a ich vzájomnú premenu; 

Využitie poznatkov pri riešení 

slovných úloh a úloh z praxe. 

Schopnosť vytvoriť samostatne 

model kocky a kvádra z tvrdého 

papiera 

4. Objem a povrch kocky a kvádra 

Počet hodín: 16 

Telesá zložené z kociek a kvádrov, nárys, 

bokorys, pôdorys, sieť kocky a kvádra. 

Jednotky objemu a ich premeny 

 Povrch kocky a kvádra  

Objem kocky a kvádra 

 Slovné úlohy na povrch a objem kvádra a kocky 

 

Žiak má: 

Vedieť zostrojiť obraz kocky a kvádra vo voľnom 

rovnobežnom premietaní ( nadhľad a podhľad zľava aj 

sprava), vedieť narysovať nárys,  bokorys a pôdorys 

telesa zloženého z kociek a kvádrov. Vedieť zostrojiť 

sieť kvádra a kocky a vypočítať povrch kocky a kvádra.  

Poznať a vedieť premieňať jednotky obsahu a objemu  ( 

kubické aj litrové -  pomocou vzťahu  1 l =1dm² ). 

Vedieť vypočítať objem kocky a kvádra ; vedieť využiť 

poznatky o povrchu a objeme kocky a kvádra pri riešení 

slovných úloh.   

MUV – preberanie kultúrnych znakov inými 

národmi 

 

ENV – ochrana prírody (regulácia, ochrana 

lesov) 

 

RLK - vodné toky a vodné nádrže v okrese 

Piešťany 

 

TBZ – obraz telesa zloženého z kociek vo 

voľnom rovnobežnom premietaní 

Poznanie pojmov percento, 

promile, základ, percentová časť, 

počet percent; 

Schopnosť použiť trojčlenku pri 

výpočtoch  v percentuálnom 

počte, hlavne pri riešení slovných 

úloh; 

Porozumenie diagramom 

(kruhový, stĺpcový) vyjadrujúcim 

údaje percentuálneho počtu; 

Vyznať sa v základných pojmoch 

z oblasti bankovníctva 

a finančníctva, rozvíjanie 

finančnej gramotnosti. 

5. Percentá 

Počet hodín: 20 

Delenie celku na rovnaké časti 

Percento, percentová časť  

Základ  

Počet percent  

Trojčlenka v percentovom počte  

Pojem promile a jeho použitie v praxi. 

Znázorňovanie časti celku a počtu percent 

vhodným, diagramom 

 Úrok, istina, úroková miera, jednoduché 

úrokovanie 

 

Žiak má: 

Poznať pojem percento a promile; vedieť, čo je 

percentová časť, počet percent a základ  pri 

percentovom počte. 

Vedieť použiť trojčlenku pri výpočte 1 %, percentovej 

časti, počtu percent a základu. 

Vedieť, na čo a ako sa využíva v praxi  promile.  

Vedieť zostrojiť kruhový alebo stĺpcový diagram z 

údajov z tabuľky.  

Vedieť vypočítať úrok z danej istiny za určité obdobie 

pri danej úrokovej miere, vypočítať hľadanú  istinu. 

Vedieť riešiť primerané slovné úlohy a podnetové úlohy 

z oblasti bankovníctva a finančníctva, v ktorých sa 

vyskytujú ako podnet štatistické dáta (v tabuľkách, 

diagramoch, ...). 

 

 

 

OŽO– škodlivosť fajčenia a používania 

alkoholických nápojov 

 

 

OSR – rešpekt. názorov spolužiakov 

 

 

 FIGA - rozvoj finančnej gramotnosti 

Schopnosť poznať uhly susedné, 

vrcholové, súhlasné, striedavé 

a ich vlastnosti; súčet vnútorných 

uhlov Δ. Poznanie postupu 

konštrukcie  Δ podľa sss, sus, usu; 

pochopenie rovnobežnosti, čo sú 

rovnobežky, čo je priečka; 

štvoruholník, rovnobežník, 

vrchol, strana, uhlopriečky 

5. Rovnobežník 

Počet hodín: 11 

Rovnobežky preťaté priečkou, súhlasné 

a striedavé uhly 

Rovnobežník a jeho vlastnosti 

Výška rovnobežníka 

Rozdelenie rovnobežníkov podľa ich vlastností 

Konštrukcia rovnobežníka 

 

Žiak má: 

 Vedieť, čo je rovnobežník  a poznať jeho vlastnosti – 

zhodnosť protiľahlých strán, protiľahlých vnútorných 

uhlov a rozpoľovanie sa uhlopriečok. Poznať rozdelenie 

rovnobežníkov na štvorce, obdĺžniky, kosoštvorce 

a kosodĺžniky a vedieť ich špeciálne vlastnosti. 

Vedieť narysovať rovnobežník zo zadaných údajov – 

spraviť náčrt, rozbor, konštrukciu, zápis postupu 

riešenia, overiť správnosť konštrukcie  a sformulovať 

 

 

OSR – presnosť rysovania, budovanie 

sebadôvery 

 

 

 

DOV – dopravné značky na cestách 

 



rovnobežníka a ich priesečník, 

druhy rovnobežníkov – štvorec, 

obdĺžnik, kosoštvorec, kosodĺžnik 

a ich základné vlastnosti (dĺžky 

strán, veľkosti vnútorných uhlov, 

uhlopriečok, priesečník 

uhlopriečok, výšky rovnobežníka) 

 záver  

 

OSR – presnosť, dôslednosť 

Rozvíjanie pozorovacej a 

analytickej schopnosti. 

Rozvíjanie štatistického 

a pravdepodobnostného nazerania 

žiakov. 

 

7. Kombinatorika 

Počet hodín: 12 

Úlohy na usporiadanie prvkov – propedeutika 

variácií 

 Úlohy na usporiadanie prvkov – propedeutika 

kombinácií 

 Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh 

Riešenie kombinatorických úloh rôznymi 

metódami, príprava tabuliek 

Žiak má: 

Vedieť riešiť jednoduché  kombinatorické  úlohy (na 

základe hier a pokusov).  

Vedieť zhromažďovať,  triediť a systematicky vytvárať 

všetky možné riešenia. Vedieť vypočítať 

kombinatorické úlohy podľa pravidla súčinu a pomocou 

názoru, znázorniť dáta  a údaje v tabuľke a stromovým 

diagramom (grafom).  

 

 

 

OSR – dôvera vo vlastné sily 

 

OSR – presnosť a prehľadnosť riešených úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozpis učiva predmetu: matematika Ročník: ôsmy 

5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 
  

Ciele - kompetencie 
Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) Prierezové témy 

Poznanie pojmu číselný výraz a výraz 

s premennou, opačný výraz; pojmu 1-člen, 

2-člen, 3-člen, 4-člen, ..., mnohočlen; 

Schopnosť zistiť hodnotu číselného výrazu 

a vypočítať hodnotu výrazu  pre rôzne 

premenné. Ovládať samostatne výrazy 

sčitovať, odčitovať, násobiť a deliť číslom; 

upravovať  výraz s premennou pomocou 

vynímania najväčšieho spoločného deliteľa 

pred zátvorku. 

I. Výraz a jeho úprava  

Počet hodín: 17 

Číselný výraz 

Výraz s premennou 

Hodnota výrazu 

Sčítanie  výrazov 

Odčítanie výrazov 

Násobenie  výrazu číslom 

Delenie výrazu číslom 

Vynímanie pred zátvorku 

Žiak má: 

Poznať pojem číselný výraz a výraz s premennou, 

vedieť ich od seba odlíšiť. Poznať pojem 1-člen, 2-člen, 

3-člen, 4-člen, ..., mnohočlen; vedieť, čo je opačný 

výraz. Vedieť zistiť hodnotu číselného výrazu a vedieť 

vypočítať hodnotu výrazu  pre rôzne premenné. Vedieť 

výrazy sčitovať, odčitovať, násobiť a deliť číslom. 

Vedieť upraviť výraz s premennou pomocou vynímania 

najväčšieho spoločného deliteľa pred zátvorku. 

 

 

OSR – rešpekt. názorov spolužiakov 

 

 

OSR – dôvera vo vlastné sily 

Poznanie pojmov zhodnosť geometrických 

útvarov, znenie viet o zhodnosti 

trojuholníkov (sss, sus, usu). Schopnosť 

využiť ich pri riešení konštrukčných úloh. 

II. zhodnosť trojuholníkov 

Počet hodín: 7 

Zhodnosť geometrických útvarov 

Zhodnosť trojuholníkov 

Vety o zhodnosti trojuholníkov 

Riešenie úloh 

Žiak má: 

Poznať pojem zhodnosť geometrických útvarov. Poznať 

znenie viet o zhodnosti trojuholníkov (sss, sus, usu) 

a vedieť ich využiť pri riešení konštrukčných úloh. 

 

OSR – presnosť rysovania, budovanie 

sebadôvery 

OSR – presnosť rysovania, budovanie 

sebadôvery 

Poznanie pojmov  rovnosť a rovnica, 

schopnosť  ich od seba odlíšiť; pojmov 

lineárna rovnica, neznáma a koreň rovnice.   

Schopnosť  pomocou  ekvivalentných  úprav 

riešiť jednoduché lineárne rovnice a slovné 

úlohy vedúce na riešenie lineárnych  rovníc, 

skontrolovať správnosť riešenia pomocou 

skúšky správnosti. 

III. Lineárne rovnice 

Počet hodín: 22 

Rovnosť a nerovnosť 

Ekvivalentné úpravy rovníc 

Riešenie lineárnych rovníc 

Slovné úlohy vedúce na riešenie rovníc 

Žiak má: 

Poznať pojmy rovnosť a rovnica, vedieť ich od seba 

odlíšiť; pojem lineárna rovnica. Vedieť, čo je neznáma a 

koreň rovnice. Poznať ekvivalentné úpravy rovníc, ktoré 

vedú k riešeniu. Vedieť skontrolovať správnosť riešenia 

pomocou skúšky správnosti dosadením do ľavej aj 

pravej strany rovnice. Vedieť pomocou  ekvivalentných  

úprav riešiť jednoduché lineárne rovnice a slovné úlohy 

vedúce na riešenie lineárnych  rovníc. 

 

OSR– presnosť, dôslednosť  

 

OSR– sebadôvera, sebaúcta, sebaistota 

 

 

OŽO – škodlivosť fajčenia 

 

Poznanie pojmov rovnobežník, štvorec, 

kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik a ich 

základných vlastností, ktorými sa navzájom 

odlišujú. 

Poznanie pojmov lichobežník – všeobecný, 

pravouhlý, rovnoramenný a ich vlastností. 

Schopnosť využiť poznatky o vlastnostiach 

uvedených štvoruholníkov pri riešení 

konštrukčných úloh. 

Porozumenie a pochopenie vzorcov na 

výpočet obvodu a obsahu, schopnosť využiť 

tieto vzorce na ich vypočítanie.  

IV. Rovnobežnosť, rovnobežník, 

lichobežník 

Počet hodín: 19  

Rovnobežky preťaté priečkou 

Rovnobežník a jeho vlastnosti 

Obdĺžnik a kosodĺžnik, štvorec 

a kosoštvorec 

Lichobežník 

Konštrukcia rovnobežníka a lichobežníka 

Obsah a obvod rovnobežníka 

Obsah a obvod trojuholníka 

Obsah a obvod lichobežníka 

Žiak má: 

Vedieť, čo je rovnobežník  a poznať jeho vlastnosti – 

zhodnosť protiľahlých strán, protiľahlých vnútorných 

uhlov a rozpoľovanie sa uhlopriečok. Poznať rozdelenie 

rovnobežníkov na štvorce, obdĺžniky, kosoštvorce 

a kosodĺžniky a vedieť ich špeciálne vlastnosti. 

Vedieť, čo je lichobežník a poznať jeho vlastnosti – 

rovnobežnosť a rôznobežnosť dvojíc protiľahlých strán. 

Vedieť, kedy sa  lichobežník  nazýva pravouhlý a kedy 

rovnoramenný a aké majú vlastnosti.  

Vedieť narysovať rovnobežník a lichobežník zo 

zadaných údajov – spraviť náčrt, rozbor, konštrukciu, 

 

OSR– presnosť rysovania, budovanie 

sebadôvery 

 

DOV – dopravné značky na cestách    

 

OSR – presnosť, dôslednosť 

 

OSR – presnosť, sebadôvera, dôkladnosť 

práce 

 

ENV – ochrana pôdy, negatívne zásahy 



Využitie poznatkov pri riešení slovných úloh 

a úloh z praxe 

 

Slovné úlohy na výpočty obsahov 

a obvodov 

zápis postupu riešenia, overiť správnosť konštrukcie  

a sformulovať záver. Poznať vzorce, jednotky dĺžky 

a obsahu (a ich vzájomnú premenu)  a vedieť vypočítať 

obvod a obsah rovnobežníka, trojuholníka 

a lichobežníka. Vedieť využiť výpočty obvodov 

a obsahov pri riešení slovných úloh z praxe. 

človeka do prírody 

 

 

Poznanie pojmov výška ∆, ortocentrum, 

ťažnica ∆, ťažisko ∆, stredná priečka ∆, os 

strany ∆ , os uhla ∆ a ich vlastností. 

Schopnosť využiť vlastnosti výšok, polohy 

ťažiska na ťažniciach, polohy a dĺžky   

stredných priečok, polohy osí strán a uhlov 

pri  konštrukcii trojuholníkov a kružnice 

trojuholníku opísanej a vpísanej.  

V. Významné prvky trojuholníka 

Počet hodín: 15 

Výšky trojuholníka a ortocentrum 

Ťažnica trojuholníka 

Stredné priečky trojuholníka 

Osi strán a kružnica trojuholníku opísaná 

Osi uhlov a kružnica trojuholníku vpísaná 

Riešenie konštrukčných úloh 

 Žiak má: 

Poznať významné prvky trojuholníka – výšky, 

ortocentrum  (v ostro-, pravo-, aj tupouhlom ∆) ťažnice, 

ťažisko (polohu ťažiska na ťažniciach), stredné priečky, 

osi strán a uhlov; poznať ich vlastnosti. Vedieť zostrojiť 

kružnicu trojuholníku vpísanú a opísanú. 

Vedieť využiť vlastnosti významných prvkov ∆ pri 

riešení konštrukčných úloh 

 

 

OSR– presnosť rysovania, budovanie 

sebadôvery 

 

 

Poznanie pojmu 3-boký, 4-boký,...,  n-boký 

kolmý hranol, podstava, bočná stena, plášť 

hranola. Schopnosť narysovať sieť kolmého 

hranola s využitím poznatkov o kocke 

a kvádre a telesách zložených z kociek 

a vypočítať povrch kolmého hranola. 

Poznanie jednotiek obsahu a objemu a ich 

vzájomnú premenu. 

Využitie poznatkov pri riešení slovných úloh 

a úloh z praxe 

VI. Kolmý hranol. Povrch a objem 

kolmého hranola 

Počet hodín: 15 

Kolmý hranol 

Objem hranola 

Sieť hranola 

Povrch  hranola 

Slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu 

Žiak má: 

Vedieť, čo je kolmý hranol (3-boký, 4-boký,...), aké má 

vlastnosti. Vedieť, ktoré steny kolmého hranola tvoria 

podstavy a ktoré tvoria plášť. Vedieť zostrojiť sieť 

jednoduchého kolmého hranola. Poznať základné 

vzťahy na výpočet objemu a povrchu a jednotky obsahu 

a objemu (aj ich vzájomné prevody). Vedieť  vypočítať 

objem a povrch hranola z vopred  zadaných rozmerov. 

Vedieť využiť poznatky pri riešení slovných úloh a úloh 

z praxe. 

 

 

MUV – preberanie kultúrnych znakov 

inými národmi 

 

ENV– ochrana prírody (regulácia, ochrana 

lesov) 

 

 

Rozvíjanie pozorovacej a analytickej 

schopnosti. 

Rozvíjanie štatistického 

a pravdepodobnostného nazerania žiakov. 

Schopnosť zaznačiť skúmané údaje do 

tabuľky a zobraziť ich graficky pomocou 

stĺpcového a kruhového diagramu. 

 

VII. Pravdepodobnosť a štatistika 

Počet hodín: 8 

Pravdepodobnostné hry a pokusy 

Využitie poznatkov z kombinatoriky 

Zobrazenie skupín údajov; tvorba grafov 

a diagramov 

Plánovitý zber údajov a ich systematizácia 

 

Žiak má: 

Vedieť previesť pravdepodobnostnú hru a pokus, 

spraviť záznam skúmaných údajov do tabuľky. Vedieť 

využiť poznatky z kombinatoriky – podľa počtu variácií 

a kombinácií určiť pravdepodobnosť nastania určitej 

udalosti. Vedieť zobraziť údaje pomocou grafov 

a diagramov (stĺpcovým a kruhovým). Mať schopnosť 

plánovite zbierať údaje a zosystematizovať ich. 

 

OSR– presnosť a prehľadnosť riešených 

úloh 

 

FIGA – pravdepodobnosť výhry v 

lotériách 

 

Poznanie rozdielu medzi kruhom 

a kružnicou a ich vlastností. Poznanie 

vzájomných polôh priamky a kružnice 

a dvoch kružníc. Osvojenie pojmu 

Ludolfovo číslo a jeho približnej hodnoty, 

vzorcov  na výpočet dĺžky kružnice a obsahu 

kruhu. Poznanie pojmov oblúk kružnice, 

kruhový výsek a stredový uhol. Schopnosť 

pomocou trojčlenky vypočítať dĺžku oblúka 

kružnice a kruhového výseku. Poznanie 

pojmu a vlastností Talesovej kružnice 

a schopnosť využiť vlastnosti tejto  kružnice 

pri konštrukcii dotyčníc kružnice. 

Využitie poznatkov pri riešení slovných úloh 

VIII. Kruh, kružnica 

Počet hodín: 16 

Kruh, kružnica 

Tetiva kružnice 

Vzájomná poloha priamky a kružnice 

Vzájomná poloha dvoch kružníc 

Dĺžka kružnice 

Obsah kruhu 

Stredový uhol 

Oblúk kružnice 

Kruhový výsek 

Talesova kružnica 

Slovné úlohy na  výpočet obsahu kruhu 

a dĺžky kružnice 

Žiak má: 

Poznať rozdiel medzi kruhom a kružnicou, vedieť  ich 

vlastnosti. Vedieť, akú vzájomnú polohu môžu mať 

kružnica a priamka a dve kružnice. Poznať pojem 

Ludolfovo číslo  (ᴨ - pí) a vedieť jeho približnú hodnotu 

na s presnosťou na dve desatinné miesta. Poznať vzorce 

na výpočet dĺžky kružnice a obsahu kruhu a vedieť 

pomocou nich vypočítať dĺžku kružnice a obsah kruhu. 

Poznať pojem oblúk kružnice, kruhový výsek a stredový 

uhol, vedieť s využitím trojčlenky vypočítať dĺžku 

oblúka kružnice a kruhového výseku. Vedieť, čo je 

Talesova kružnica a poznať jej vlastnosti, vedieť ju 

využiť pri konštrukcii dotyčnice kružnice. 

Vedieť využiť poznatky pri riešení slovných úloh a úloh 

MUV– preberanie kultúrnych znakov 

inými národmi 

 

ENV – ochrana prírody  (regulácia, 

ochrana lesov) 

 

MDV– zodpovedný prístup k eliminácii 

negatívnych vplyvov médií 

 



a úloh z praxe.  z praxe. 

Poznanie spôsobu zobrazovania 

jednoduchých geometrických útvarov 

v osovej a stredovej súmernosti; schopnosť 

nájsť os  resp. stred súmernosti útvarov 

súmerných v rovine; určiť útvary osovo 

alebo stredovo súmerné. 

IX. Súmernosť v rovine 

Počet hodín: 5 

Osová súmernosť, os súmernosti 

Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti 

Stredová súmernosť, stred súmernosti 

Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti 

Osovo a stredovo súmerné útvary 

Žiak má: 

Vedieť určiť, či sú geometrické útvary súmerné podľa 

osi resp. podľa stredu; nájsť os resp. stred súmernosti 

súmerného útvaru. Vedieť zostrojiť obraz bodu, úsečky, 

priamky, kružnice alebo jednoduchého útvaru zloženého 

z úsečiek a častí kružnice v osovej aj v stredovej 

súmernosti. Vedieť určiť stredovo a osovo súmerné 

rovinné útvary (štvorec, obdĺžnik, kruh). 

 

 

OSR – presnosť, dôslednosť 

 

MUV – súmernosti v erboch, štát. 

symboloch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rozpis učiva predmetu: matematika Ročník: deviaty 

5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 
  

Ciele - kompetencie 
Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) Prierezové témy 

Poznanie pojmov druhá a tretia mocnina 

a odmocnina, schopnosť určiť základ 

a exponent; prečítať správne zápis mocniny 

a odmocniny a správne ich aj z počutého 

zapísať. Schopnosť určiť druhú a tretiu 

mocninu a odmocninu ľubovoľnému Q číslu 

pomocou tabuliek aj kalkulačky; vypočítať 

spamäti hodnotu druhej a tretej mocniny 

malých prirodzených čísel a hodnotu druhej 

odmocniny z čísel 4, 9, 16, 25,..., 100.  

Schopnosť zapísať veľmi malé a veľmi 

veľké čísla v tvare a.10
n
 (pre 1a10 a 

nN); zapísať ako mocninu čísla 10 čísla: 

100,  1000, 10 000, ... Zvládnutie riešenia 

praktických úloh s veľkými číslami využitím 

odhadu a zaokrúhľovania. 

I.  Mocniny a odmocniny, zápis veľkých 

čísel 

Počet hodín: 14 

Druhá a tretia mocnina 

Odmocnina 

Mocniny s prirodzeným mocniteľom  

Operácie s mocninami s N mocniteľom, 

mocniteľ nula 

Sčitovanie a odčitovanie  mocnín 

Súčin a podiel mocnín s rovnakým 

základom 

Mocnina súčinu a podielu 

Umocňovanie mocnín 

Zápis čísla typu  a.10
n  

(pre 1a10 a nN) 

Počítanie s veľmi veľkými  a veľmi malými 

číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku 

Žiak má: 

Vedieť prečítať správne zápis druhej a tretej mocniny 

ľubovoľného racionálneho čísla,  určiť v ňom  základ a 

exponent. Vedieť zapísať druhú a tretiu mocninu 

ľubovoľného racionálneho čísla ako súčin rovnakých 

činiteľov. Chápať vzťah x
2
=(−x)

2
 a x

3
(−x)

3
. 

Vedieť prečítať správne zápis druhej a tretej odmocniny 

ľubovoľného racionálneho čísla a vedieť to zapísať 

Poznať zápis n-tej mocniny ľubovoľného čísla a, kde n 

je prirodzené číslo (a
n
). Vedieť vypočítať druhú 

mocninu  a odmocninu kladného Q čísla na kalkulačke 

a zistiť ju aj pomocou tabuliek; vypočítať spamäti 

hodnotu druhej a tretej mocniny malých prirodzených 

čísel a hodnotu druhej odmocniny z čísel 4, 9, 16, 25, ..., 

100.  Vedieť zapísať ako mocninu čísla 10 čísla: 100,  

1000, 10 000, ...  ;vedieť zapísať veľmi veľké a veľmi 

malé čísla v tvare a.10
n
 (pre 1a10 a nN); riešiť 

primerané numerické a slovné úlohy s veľkými číslami s 

využitím odhadu a zaokrúhľovania. Vedieť používať 

zaokrúhľovanie a odhad pri riešení praktických úloh. 

 

 

OSR – rešpekt. názorov spolužiakov 

 

 

 

OSR – dôvera vo vlastné sily 

 

 

 

OŽO – škodlivosť fajčenia 

 

 

 

ENV – nebezpečenstvo emisií 

skleníkových plynov 

Schopnosť samostatne riešiť jednoduché 

rovnice aj nerovnice, rovnice s neznámou 

v menovateli aj nelineárne rovnice so 

žiadnym alebo nekonečne veľa riešeniami. 

Schopnosť skontrolovať správnosť riešenia 

a prípadnú chybu si opraviť.  

Schopnosť samostatne riešiť slovné úlohy 

pomocou rovníc a nerovníc (úlohy o pohybe, 

spoločnej práci, zmesiach). 

II. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc 

Počet hodín:27 

Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc 

pomocou ekvivalentných úprav 

Riešenie lineárnych rovníc s neznámou 

v menovateli 

Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc 

(s grafickým znázornením riešenia) 

Vyjadrenie neznámej zo vzorca 

Riešenie slovných úloh pomocou 

lineárnych rovníc alebo nerovníc 

Riešenie slovných úloh o pohybe 

Riešenie slovných úloh o spoločnej práci 

Riešenie slovných úloh o zmesiach 

Žiak má: 

Vedieť rozhodnúť o rovnosti či nerovnosti dvoch 

číselných  výrazov aj výrazov s premennou. Vedieť 

rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, rovnice a nerovnice. 

Vedieť riešiť jednoduché lineárne rovnice (aj rovnice 

s neznámou v menovateli) a nerovnice pomocou 

ekvivalentných úprav a urobiť skúšku správnosti 

dosadením koreňa do Ľ a P strany. Vedieť riešiť aj 

jednoduché nelineárne rovnice, ktoré majú nekonečne 

veľa alebo žiadne riešenie a overiť správnosť riešenia. 

Vedieť určiť podmienky riešenia rovnice s neznámou v 

menovateli. Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca (v 

primeraných matematických a fyzikálnych vzorcoch). 

Vedieť urobiť zápis a zapísať postup riešenia slovnej 

úlohy, vybrať vhodnú stratégiu riešenia úlohy(rovnicou, 

 

 

 

OSR – presnosť, dôslednosť  

 

 

 

 

OSR – sebadôvera, sebaúcta, sebaistota 

 

 

 

 

OŽO – škodlivosť fajčenia 

 



nerovnicou, tipovaním, ...).  

Riešiť jednoduché slovné (kontextové) úlohy vedúce k 

lineárnej rovnici (nerovnici).  

Vedieť overiť správnosť riešenia slovnej úlohy. 

 

FIGA – čo je finančne výhodné a čo 

nevýhodné 

Poznanie základných vlastností ihlana, 

kužeľa, valca, gule – tvar, počet hrán, 

vrcholov a  stien, tvar siete,... 

Schopnosť vypočítať objem a povrch týmto 

telesám; riešiť primerané slovné úlohy na 

objem a povrch telies. 

III. Niektoré ďalšie telesá, ich objem 

a povrch 

Počet hodín: 18 

Jednotky obsahu a objemu 

Objem a povrch kocky, kvádra a hranola 

Objem a povrch valca, sieť valca 

Objem a povrch ihlana, sieť ihlana 

Objem a povrch kužeľa, sieť kužeľa 

Guľa, objem a povrch gule 

Slovné úlohy z praxe 

Žiak má: 

Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ a pomenovať ich 

základné prvky. Vedieť určiť počet hrán, stien a 

vrcholov ihlana, načrtnúť valec, ihlan a kužeľ vo 

voľnom rovnobežnom premietaní. Poznať vzorce 

a vedieť pomocou nich vypočítať povrch a objem valca, 

ihlana a kužeľa. Vedieť zostrojiť sieť valca, ihlana a 

kužeľa. Vedieť opísať guľu a pomenovať jej základné 

prvky. Dosadením do vzorcov vedieť vypočítať objem a 

povrch gule. Riešiť primerané slovné úlohy na objem 

a povrch telies. 

 

 

MUV – preberanie kultúrnych znakov 

inými národmi 

 

 

 

ENV – ochrana prírody (regulácia, 

ochrana lesov) 

Poznanie definície Pytagorovej vety 

a schopnosť jej využitia na overenie 

pravouhlosti trojuholníka a dopočítania 

ľubovoľnej tretej chýbajúcej strany 

v pravouhlom trojuholníku v jednoduchých 

úlohách aj v úlohách z praxe. 

IV. Pytagorova veta 

Počet hodín: 12 

Pravouhlý trojuholník 

Pytagorova veta a jej odvodenie 

Použitie Pytagorovej vety pri riešení úloh 

z praxe 

Žiak má: 

Poznať a vymenovať základné prvky pravouhlého 

trojuholníka (odvesna, prepona, súčet ostrých uhlov je 

90 °). Poznať a vedieť formuláciu Pytagorovej  vety a 

jej význam, zapísať ju  vzťahom c
2
=a

2
+b

2
 , ale aj 

vzťahom pri inom označení strán pravouhlého 

trojuholníka. Vedieť vyjadriť a zapísať zo základného 

vzťahu Pytagorovej  vety obsah štvorca nad 

jednotlivými odvesnami a dĺžky oboch odvesien. Vedieť 

vypočítať dĺžku  ľubovoľnej tretej strany pravouhlého 

trojuholníka, ak sú známe dĺžky jeho dvoch zvyšných 

strán; vedieť zistiť, či je trojuholník pravouhlý. Vedieť 

samostatne používať Pytagorovu vetu na riešenie 

praktických úloh. 

 

 

 

OSR – rešpekt. názorov spolužiakov 

 

 

 

OSR – dôvera vo vlastné sily 

 

Pochopenie spôsobu zobrazovania bodov 

roviny v pravouhlom súradnicovom 

systéme; schopnosť zostrojiť graf danej 

lineárnej funkcie z vopred zadanej funkcie 

pomocou tabuľky alebo rovnice; schopnosť 

zostaviť tabuľku z grafu; určiť priebeh 

funkcie (rastúca, klesajúca, konštantná). 

Poznanie príkladov vzájomne závislých 

a nezávislých veličín z praxe. Schopnosť 

riešiť slovné úlohy na využitie závislosti 

prvkov v priamej a nepriamej úmernosti; 

zostrojiť ich graf. 

V. Grafické znázorňovania závislostí 

Počet hodín: 11 

Karteziánsky súradnicový systém 

Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy 

závislostí 

Lineárna funkcia, jej vlastnosti a graf 

Graf priamej a nepriamej úmernosti 

Žiak má: 

Vedieť opísať 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; opísať základné vlastnosti grafu lineárnej funkcie 

– 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. Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť 

graf lineárnej funkcie v obore N aj R čísel. Poznať 

význam koeficientov k a q v predpise lineárnej funkcie  

y = kx + q. Vedieť určiť, či je lineárna funkcia rastúca, 

klesajúca, konštantná. Vedieť čítať údaje z grafu 

priamej a nepriamej úmernosti a vedieť ich použiť pri 

 

TBZ - tvorba grafov funkcií 

v súradnicovom systéme 

 

OSR - presnosť rysovania, budovanie 

sebadôvery 

 

 

DOV – dopravné značky na cestách 

 

 

OSR – presnosť, dôslednosť 

 

 

FIGA – závislosť úroku a výšky pôžičky 



výpočte. Vedieť určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leží 

na grafe. Riešiť slovné úlohy na využitie závislosti 

prvkov v priamej a nepriamej úmernosti. 

Pochopenie podstaty podobnosti 

geometrických útvarov; schopnosť 

rozhodnúť o podobnosti jednoduchých 

geometrických útvarov v rovine. Schopnosť 

použiť vety o podobnosti trojuholníkov a na 

ich základe riešiť numerické a konštrukčné 

úlohy.  

Pochopenie vzťahu mierka mapy 

a skutočnosť, schopnosť vypočítať skutočnú 

vzdialenosť z údajov získaných z mapy 

a naopak. 

VI. Podobnosť trojuholníkov 

Počet hodín: 12 

Zhodnosť trojuholníkov a geometrických 

útvarov 

Podobnosť geometrických útvarov, pomer 

podobnosti 

Podobnosť trojuholníkov 

Riešenie primeraných numerických 

a konštrukčných úloh 

Použitie podobnosti pri meraní výšok 

a vzdialeností, topografické práce 

v reálnych situáciách 

 

Žiak má: 

Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti dvoch 

geometrických útvarov, rozhodnúť o podobnosti dvojice 

daných útvarov v rovine (štvorce, obdĺžniky, 

trojuholníky, ...). Vedieť vypočítať a použiť pomer 

podobnosti k pre dva rovinné útvary pri výpočtovej a 

konštrukčnej úlohe.  Poznať základné vety o podobnosti 

trojuholníkov (sss, sus, uu) a na ich základe riešiť 

primerané numerické a konštrukčné úlohy. Vedieť ich 

využívať pri riešení praktických úloh (odhadovanie 

vzdialeností,  výšok).  Vedieť riešiť jednoduché  

topografické úlohy s využitím vlastností podobnosti 

trojuholníkov. Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť a 

rozmery predmetov (mierka plánu a mapy). 

 

 

 

 

 

OSR – presnosť rysovania, budovanie 

sebadôvery 

Schopnosť zrealizovať jednoduchý 

štatistický prieskum, zatriediť získané 

štatistické údaje podľa zvolených kritérií, 

graficky ich vyhodnotiť. 

Schopnosť čítať grafy a diagramy. 

VII. Štatistika 

Počet hodín: 6 

Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný 

výber 

Početnosť, relatívna a absolútna početnosť 

Aritmetický priemer 

Grafické znázornenie údajov (tabuľky, 

grafy a diagramy, ich čítanie, interpretácia 

a tvorba) 

Žiak má: 

Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum.  

Vedieť popísať triedenie štatistických jednotiek a 

náhodný výber zo súboru,  pripraviť a spracovať 

jednoduchý vlastný projekt zameraný na štatistický 

prieskum určitej udalosti s vyjadrením početnosti 

určitého javu. Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s 

využitím výpočtu aritmetického priemeru. Vedieť 

spracovávať získané hodnoty - údaje z vlastného 

štatistického prieskumu do tabuľky a interpretovať 

údaje z tabuľky a prostredníctvom viacerých druhov 

diagramov - grafov, (kruhový, koláčový, úsečkový, 

stĺpcový, spojnicový)  znázorniť hodnoty - údaje. 

 

 

 

OSR – presnosť a prehľadnosť riešených 

úloh 

 

 

 

FIGA – zadĺženosť štátov EÚ,  jej vývoj 

a možné dôsledky 

Poznanie základných výpočtových metód 

riešenia sústav dvoch lineárnych rovníc 

s dvoma neznámymi, schopnosť ich 

samostatného použitia pri riešení sústav 

a kontroly správnosti riešenia pomocou 

skúšky správnosti. 

Schopnosť riešiť jednoduché slovné úlohy 

pomocou sústav rovníc.  

Pochopenie grafickej metódy, jej výhody 

a nevýhody. 

VIII. Sústavy dvoch lineárnych rovníc 

s dvoma neznámymi /rozširujúce učivo/ 

Počet hodín: 10 

Dosadzovacia metóda 

Sčítacia metóda 

Porovnávacia metóda 

Slovné úlohy riešené pomocou sústav 

Grafická metóda 

 

 

 

Žiak má: 

Poznať pojem sústava lineárnych rovníc, vedieť riešiť 

jednoduché sústavy pomocou dosadzovacej, sčitovacej 

a porovnávacej metódy, pochopiť grafickú metódu; 

vedieť overiť riešenie sústavy pomocou skúšky 

správnosti. Vedieť zostaviť sústavu rovníc a pomocou 

nej vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu. 

 

 

 

OSR – rešpekt. názorov spolužiakov 

 

 

 

OSR– dôvera vo vlastné sily 



Poznanie pojmu celistvý výraz, lomený 

výraz, zložený lomený výraz, definičný obor 

a obor hodnôt.  

Schopnosť samostatne upravovať celistvé aj 

lomené výrazy na najjednoduchší tvar; 

výrazy sčitovať, odčitovať, deliť, násobiť, 

upravovať na súčin vynímaním pred 

zátvorku a pomocou vzorcov. 

Schopnosť zistiť výpočtom hodnotu výrazu; 

vypočítaním hodnoty výrazu pred úpravou 

a po nej zistiť správnosť prevedenej úpravy. 

IX. Úprava celistvých a algebraických 

výrazov /rozširujúce učivo/ 

Počet hodín: 13 

Celistvý výraz, lomený výraz; definičný 

obor a obor hodnôt lomeného výrazu 

Sčitovanie a odčitovanie celistvých 

a lomených výrazov 

Násobenie a delenie celistvých  a lomených 

výrazov 

Zložené lomené výrazy 

Násobenie a delenie mnohočlena 

jednočlenom 

Úprava výrazov vynímaním pred zátvorku 

Úprava výrazov pomocou vzorcov(ab)
2
, 

a
2
-b

2
 

Žiak má: 

Poznať pojem celistvý výraz, lomený výraz, zložený 

lomený výraz, definičný obor a obor hodnôt lomeného 

výrazu; vedieť ich určiť pre zadaný výraz. Vedieť 

sčitovať a odčitovať celistvé výrazy a lomené výrazy, 

vedieť ich násobiť a deliť. Vedieť upraviť výrazy 

vynímaním pred zátvorku, rozložiť ich na súčin 

pomocou vzorcov (ab)
2
,   a

2
-b

2
. 

Vedieť upraviť výrazy krátením na čo najjednoduchší  

tvar. Vedieť vypočítať hodnotu výrazu; pomocou 

hodnoty výrazu pred zjednodušením a po ňom vedieť 

skontrolovať správnosť svojho riešenia. 

 

 

 

 

 

OSR – rešpekt. názorov spolužiakov 

 

 

 

 

OSR – dôvera vo vlastné sily 

Poznanie základných pojmov z finančnej 

matematiky, schopnosť využiť poznatky na 

výpočet jednoduchých úloh z praxe – úroku, 

výhodnosť/nevýhodnosť sporenia/pôžičky,... 

IX.  Riešenie úloh z finančnej 

matematiky 

Počet hodín: 4 

Úrok, istina 

Úroková miera, jednoduchý úrok 

Riešenie úloh z praxe 

Žiak má: 

Poznať pojmy úrok, istina, úroková miera, jednoduché 

úrokovanie. Vedieť pomocou vzťahov určiť veľkosť 

úroku, úrokovej miery, istiny, doby sporenia/pôžičky pri 

danej úrokovej miere. Vedieť využiť poznatky 

v jednoduchých úlohách z praxe. 

 

FIGA – výhodnosť a nevýhodnosť služieb 

ponúkaných bankami 

 

 

 

Prierezové témy a ich skratky: MUV– multikultúrna          MDV – mediálna          OSR– osobnostný a sociálny rozvoj          ENV – environmentálna          DOV– dopravná          

                                                   OŽO – ochrana života a zdrav          TBV – práca na projekte        RLK- regionálna        FIGA – národný štandard finančnej gramotnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


