
Cvičenia z matematiky (7.- 9. ročník) 

 
Charakteristika  predmetu 

Základnou funkciou vyučovania predmetu CVM na 2. stupni základnej školy, konkrétne v 7. – 9. ročníku je prioritne zamerať sa na budovanie 

základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných 

vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a 

vzťahov). 

Vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a 

tvorbou matematických modelov. Výučba sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Pri 

objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s 

aplikáciou už osvojených poznatkov. Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania 

tematických celkov. 

Ciele predmetu 

Keďže predmet Cvičenia z matematiky sa stal integrálnou súčasťou predmetu matematika, má v mnohých rovinách a podobách obdobné 

charakteristiky a ciele. 

Žiaci 

 získajú schopnosť čítať s porozumením primeraný text obsahujúci matematicky vyjadrené jednoduché symboly a znaky, 

matematické zápisy a postupy, 

 vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných zdrojov vrátane samostatnej práce s textami,  

 získavajú schopnosť reálnu situáciu zapísať pomocou matematického jazyka, 

 argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému, 

 spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok, 

 orientovať sa v tabuľkách, jednoduchých štatistických súboroch, v rovinnom zobrazení priestoru a získavať z nich informácie, 

 na riešenie matematického problému vybrať vhodné nástroje a metódy, posúdiť reálnosť výsledku a správne ho interpretovať, 



 osvoja si základné primerané matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo vzdelávacom štandarde,  

 rozvíjajú zručnosti, ktoré súvisia s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s racionálnym a samostatným učením sa. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 
V oblasti identifikácie a riešenia  problémov: 

 uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení 

 byť otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formulovaniu argumentov a dôkazov na 
obhájenie svojich výsledkov 

 spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomovať si aj potrebu zvažovať 

 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov 

 korigovať nesprávne riešenia problému 

 riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie. 

 
 V oblasti  sociálnych a komunikačných kompetencií: 

 uvedomovať si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

 dokázať kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať 

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie rozvojové možnosti 

 využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, mať adekvátny ústny a písomný 
prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie 

 efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie 

 prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používať odborný jazyk 

 primerane komunikovať 

 správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 

 byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si pomáhať 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení. 
 



Metódy Postupy Formy práce 

motivačné motivačné rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačný problém 

práca s prac. listom, práca  s knihou 
a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, 
individuálna práca, skupinová práca, práca vo dvojici, 
rozprávanie, objasňovanie, rozhovor, diskusia,  
ukážky riešenia úloh, práca s IKT, frontálne vyučovanie,  
 

expozičné rozprávanie,  vysvetľovanie,  
metóda aktívneho počúvania, 
korigovanie nesprávneho riešenia  
rozhovor, problémové metódy,  
praktické aktivity, práca s textom, 
testovanie 

fixačné metódy opakovania a precvičovania 

 

Profil absolventa 

Hlavným cieľom  predmetu Cvičenia z matematiky je, aby žiak ZŠ: 
 vedel čítať s porozumením primeraný text obsahujúci matematicky vyjadrené jednoduché symboly a znaky, matematické zápisy a 

postupy, 

 abstrahoval z textu informácie o číselnom obsahu, množstve a matematických vzťahoch, 

 reálnu situáciu zapísal pomocou matematického jazyka, 

 orientoval sa v tabuľkách, jednoduchých štatistických súboroch, v rovinnom zobrazení priestoru a získavať z nich informácie, 

 interpretoval vizuálnu informáciu, rovinné zobrazenie priestorovým modelom mentálnym aj reálnym, 

 prepojil, našiel súvislosti a interpretoval údaje z rôznych jednoduchých reprezentácií a modelov, 

 na riešenie matematického problému vybral vhodné nástroje a metódy, vedel posúdiť reálnosť výsledku a správne ho interpretoval, 

 vedel nájsť chyby v argumentácii, v postupe riešenia, opravil nájdené chyby, posúdil pravdivosť tvrdení. 

 

 

 

 



Hodnotenie predmetu 
 
   Hodnotenie a klasifikácia žiakov je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a bude realizovaná v súlade s Metodickým pokynom 
č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Zručnosť  žiaka  budeme  hodnotiť  známkou  s dôrazom  na  samostatnosť a správnosť plnených 
úloh, na aktívne zapájanie sa do vyučovania. 
Oblasti hodnotenia: 

 aktivita, zapojenie sa do činnosti 

 snaha, usilovnosť  

 samostatná práca – schopnosť samostatne hľadať riešenie  

 práca v tíme 

 kontrola vedomostí 
 
  Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy: 

1. verbálna forma kontroly – prezentovať poznatky žiaka na základe jeho odpovede. Hodnotiť podľa vzdelávacieho štandardu. 
2. preverovať úroveň samostatnej práce žiakov – písomné testy 

Kritéria hodnotenia: 

 dbať na informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu hodnotenia 

 dbať na pravidelnosť v hodnotení 

 kombinovať klasifikáciu s ústnym hodnotením 

 rešpektovať vekové a individuálne osobitosti žiaka 

 pri priebežnom hodnotení prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť 

 pri súhrnom hodnotení objektívne hodnotiť kvalitu jeho vedomostí, zručností a návykov 
Stupnica hodnotenia písomných previerok: 

100% – 90% výborný (1), 

 89% – 75% chválitebný (2), 

 74% – 50% dobrý (3), 

 49% – 30% dostatočný (4), 
 29%  – 0% nedostatočný (5). 



OBSAHOVÉ A VÝKONOVÉ ŠTANDARDY - 7. ročník 
 

Nový predmet: Cvičenia z matematiky 
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 
témy 
 

I. Desatinné čísla 
(2 hod.) 

Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie 
desatinných čísel, premena jednotiek 
obsahu.  

Žiak dokáže: 
Sčítať, odčítať, vynásobiť, vydeliť 
desatinné čísla spamäti 
a písomne. Premeniť základné 
jednotky obsahu s využitím 
desatinných čísel. 

OSR 

II. Uhly  
(2 hod.) 

Meranie a rysovanie uhlov, vrcholové 
a susedné uhly v trojuholníku. 

Žiak dokáže: 
Odmerať veľkosť uhla 
v stupňoch. Narysovať uhol danej 
veľkosti. Vypočítať veľkosť 
tretieho vnútorného uhla 
trojuholníka ak pozná veľkosť 
jeho dvoch vnútorných uhlov. 
Vypočítať veľkosť vrcholového 
a susedného uhla k danému 
uhlu. 

OŽZ Bezpečnosť pri 
práci s rysovacími 
pomôckami 

III. Zlomky 
(10 hod.) 

Rovnosť zlomkov, rozširovanie a krátenie 
zlomkov, úprava zlomku na základný tvar, 
porovnávanie a usporiadanie zlomkov, 
Sčítanie a odčítanie zlomkov, násobenie 
zlomkov, delenie zlomkov, prevrátený 
zlomok, zmiešaný zlomok, zložený 

Žiak dokáže: 
Uviesť príklad rovnakého zlomku 
v inom tvare. Vykrátiť a rozšíriť 
zlomok daným číslom. Krátením 
upraviť zlomok na základný tvar. 
Porovnať a usporiadať zlomky s 
rovnakým menovateľom ( 

OSR 
ENV Slovné úlohy 
s danou tematikou. 



zlomok, úlohy s viacerými počtovými 
operáciami. 

čitateľom). Sčítať a odčítať 
zlomky s rovnakými aj 
nerovnakými menovateľmi. 
Sčítať a odčítať zlomky s 
rovnakými aj nerovnakými 
menovateľmi. Vynásobiť zlomok 
prirodzeným číslom a zlomkom. 
Vydeliť zlomok prirodzeným 
číslom a zlomkom. Zmiešané 
číslo previesť na zlomok 
a naopak. Vypočítať zložený 
zlomok. Pri počítaní dodržať 
poradie operácií, správne 
používať zátvorky. 

IV. Percentá 
(5 hod.) 

Hodnota prislúchajúca k počtu percent, 
základu, počet percent, promile a jeho 
použitie v praxi, jednoduché úrokovanie.  

Žiak dokáže: 
Rozlíšiť, určiť a vypočítať 
hodnotu časti prislúchajúcej 
k počtu percent. Rozlíšiť, určiť 
a vypočítať základ. Rozlíšiť, určiť 
a vypočítať počet percent. 
Vyriešiť jednoduché úlohy 
z praxe. Vypočítať úrok z danej 
istiny za určité obdobie pri danej 
úrokovej miere. 

MEV, ENV Slovné 
úlohy s danou 
tematikou. 
Rozvíjanie finančnej 
gramotnosti. 

V. Objem kvádra 
a kocky 
(5 hod.) 

Obrazy kocky a kvádra vo voľnom 
rovnobežnom premietaní, telesá zložené 
z kvádrov a kociek – nárys, pôdorys, 
bokorys, jednotky objemu a ich premena, 
objem kvádra a kocky, povrch kvádra 
a kocky. 

Žiak dokáže: 
Načrtnúť a narysovať obraz 
kvádra a kocky vo voľnom 
rovnobežnom premietaní. 
Vyznačiť ich viditeľné 
a neviditeľné hrany a ich 

OŽZ Bezpečnosť pri 
práci s rysovacími 
pomôckami 



základné prvky. Nakresliť nárys, 
bokorys a pôdorys telies 
zostavených z kvádrov a kociek. 
Premeniť základné jednotky 
objemu. Vypočítať objem kvádra 
a kocky. Vypočítať povrch kvádra 
a kocky. 

VI. Priama 
a nepriama 
úmernosť 
(5 hod.) 

Rozdelenie celku v danom pomere, 
priama a nepriama úmernosť, využitie 
priamej a nepriamej úmernosti v praxi, 
trojčlenka pri riešení úloh s percentami, 
mierka mapy a plánu. 

Žiak dokáže: 
Rozdeliť dané číslo v danom 
pomere. Rozhodnúť, či daný 
vzťah je alebo nie je 
priamou/nepriamou 
úmernosťou. Vyriešiť úlohy 
s využitím priamej a nepriamej 
úmernosti. Vyriešiť úlohy 
s využitím trojčlenky. Vyriešiť 
praktické úlohy s použitím 
mierky plánu a mapy. 

ENV Slovné úlohy 
s danou tematikou. 
OSR 
Geografia Mapy a ich 
mierky. 

VII. Kombinatorika 
(4 hod.) 

Kombinatorika – systematické 
vypisovanie možností (pravidlo súčtu), 
úlohy na tvorbu skupín predmetov 
z oblastí hier, športu a rôznych oblastí 
života, pravidlo súčinu, riešenie 
kombinatorických úloh pomocou rôznych 
metód. 

Žiak dokáže: 
Vypísať všetky možnosti podľa 
určitého systému. Vytvoriť 
systém na vypisovanie možností 
(strom možností). Systematicky 
usporiadať daný počet 
predmetov. Vyriešiť 
kombinatorické úlohy s použitím 
pravidla súčinu. Vyriešiť 
kombinatorické úlohy, vrátane 
použitia pravidla súčtu a súčinu. 

ENV Slovné úlohy 
s danou tematikou. 

 



 

OBSAHOVÉ A VÝKONOVÉ ŠTANDARDY - 8. ročník 
Nový predmet: Cvičenia z matematiky 
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 
Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
 

VIII. Kladné a záporné 
čísla, počtové 
výkony s celými a 
desatinnými 
číslami, racionálne 
čísla 
(6 hod.) 

kladné a záporné číslo, kladné a záporné 
desatinné číslo, usporiadanie čísel, 
porovnanie čísel, pojem racionálneho čísla, 
súčet, rozdiel, súčin a podiel celých, 
desatinných a racionálnych čísel 
   

Žiak dokáže: 
Porovnať celé a racionálne čísla a 
usporiadať ich podľa veľkosti. Zobraziť 
kladné a záporné celé a desatinné čísla na 
číselnej osi; sčítať, odčítať, vynásobiť a 
vydeliť celé a desatinné čísla; vyriešiť 
primerané slovné úlohy s celými a 
desatinnými číslami (kladné a záporné). 

 
Fyzika  
Teplota 
a teplomery. 
 
Rozvíjanie 
finančnej 
gramotnosti 

 

II. Premenná, výraz  
             (7 hod.) 

rovnosť a nerovnosť číselných výrazov, 
hodnota číselného výrazu, výraz s 
premennou (algebrický výraz), 
dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné 
rovnica dopočítavanie chýbajúcich údajov v 
jednoduchých vzorcoch koeficient, 
premenná, člen s premennou, číslo (člen 
bez premennej) neznáma veličina vo vzorci, 
vzorec (skrátený zápis vzťahov), vyjadrenie 
a výpočet neznámej z jednoduchého 
vzorca, vynímanie pred zátvorku riešenie 
jednoduchých úloh vedúcich na lineárne 
rovnice bez formalizácie do podoby 

Žiak dokáže:     
Sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť 
primerané číselné výrazy. Rozhodnúť o 
rovnosti dvoch číselných výrazov; vyriešiť 
jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej 
rovnici bez formalizácie do podoby rovnice. 
Určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota 
premennej; sčítať a odčítať výrazy 
s premennou; vynásobiť a vydeliť primerané 
výrazy s premennou číslom rôznym od nuly; 
vyjadriť neznámu z jednoduchých vzorcov 
(napr. o = 4 . a); zvoliť vhodnú pravouhlú 
sústavu súradníc v rovine; vyznačiť body v 

OSR 
Podporovanie 
pozornosti, 
húževnatosti a 
vytrvalosti žiakov 
pri riešení rôznych 
úloh. 

 
 



rovnice: úvahou, metódou pokus – omyl, 
znázornením, propedeutika riešenia 
lineárnych rovníc s jedným výskytom 
neznámej,  
 
 

pravouhlej sústave súradníc v rovine podľa 
súradníc; určiť súradnice daného bodu 
zobrazeného v pravouhlej sústave súradníc.
  

III. Rovnobežník, 
lichobežník, obvod 
a obsah 
rovnobežníka, 
lichobežníka 
a trojuholníka  

       (5 hod.) 

rovnobežnosť, priečka, rovnobežky preťaté 
priečkou súhlasné a striedavé uhly a ich 
vlastnosti, štvoruholníky, strany, veľkosti 
strán, vnútorné uhly rovnobežníka 
(štvoruholníka), súčet vnútorných uhlov 
štvoruholníka (α + β + γ + δ = 360º) 
obvod a obsah rovnobežníka (kosoštvorca, 
kosodĺžnika), lichobežníka a trojuholníka 
(objavovanie výpočtu obsahu týchto 
útvarov)  

Žiak dokáže:      
Zostrojiť dve rovnobežné priamky 
(rovnobežky), ktoré sú preťaté priečkou. 
Určiť súhlasné a striedavé uhly pri dvoch 
rovnobežných priamkach preťatých 
priečkou, 
 Vyriešiť úlohy s využitím vlastností 
súhlasných a striedavých uhlov. 
Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky: 
štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik.  
 Narysovať štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, 
kosodĺžnik, lichobežník a správne označiť 
všetky ich základné prvky. Vypočítať obvod 
a obsah štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, 
kosodĺžnika, lichobežníka a trojuholníka.  
Vyriešiť slovné (kontextové a podnetové) 
úlohy z reálneho života s využitím poznatkov 
o obsahu a obvode rovnobežníka, 
lichobežníka a trojuholníka a s využitím 
premeny jednotiek dÍžky a obsahu. 
 

OSR 
 
 
DOV 
Dopravné značky. 
 
 
 
 
 
OŽZ 
Bezpečnosť pri 
práci s rysovacími 
pomôckami. 

 

IV. Hranol (5hod.) teleso, kocka, kváder, vrcholy, hrany, steny 
hranol (kolmý, pravidelný, trojboký, 
štvorboký, šesťboký, ...) 

Žiak dokáže: OŽZ 
Bezpečnosť pri 
práci 



sieť, podstava, plášť a ich vlastnosti 
povrch, objem, vzorce na ich výpočet 
jednotky povrchu (mm2, cm2, dm2, m2, ...) 
a objemu (mm3, cm3, dm3, m3, ...) 
     
      

Načrtnúť kocku, kváder a hranol (trojboký, 
štvorboký) vo voľnom rovnobežnom 
premietaní. 
Opísať hranol a identifikovať jeho základné 
prvky. 
Vypočítať objem a povrch kocky, kvádra, 
hranola. 
Vyriešiť slovné úlohy s využitím objemu 
alebo povrchu kocky, kvádra a hranola.  

s rysovacími 
pomôckami. 

 
 
ENV, DOV 
Slovné úlohy 
s danou tematikou. 

V. Kruh, kružnica (5 
hod.) 

kružnica, kruh, medzikružie, stred kruhu 
(kružnice), polomer a priemer kruhu 
(kružnice) a ich vzťah vzájomná poloha 
kružnice a priamky 
sečnica, nesečnica, dotyčnica ku kružnici, 
tetiva, ich vlastnosti, vzdialenosť stredu 
kružnice od tetivy, Talesova kružnica, 
kružnicový oblúk, stredový uhol, kruhový 
výsek, kruhový odsek 
Ludolfovo číslo a jeho približné hodnoty, 
obsah a obvod kruhu, dĺžka kružnice 

Žiak dokáže: 
Vysvetliť vzťah medzi polomerom a 
priemerom kružnice. 
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici v určenom 
bode ležiacom na tejto kružnici. 
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici z daného 
bodu, ktorý leží mimo tejto kružnice. 
Vyznačiť na kružnici kružnicový oblúk a 
kružnicový oblúk prislúchajúci danému 
stredovému uhlu. 
Vyznačiť v kruhu kruhový výsek a kruhový 
výsek prislúchajúci danému stredovému 
uhlu. 
Vyznačiť v kruhu kruhový odsek, 
určiť a odmerať stredový uhol prislúchajúci 
k danému kružnicovému oblúku alebo 
kruhovému výseku. Vypočítať obsah a 
obvod kruhu a dĺžku kružnice, vyriešiť 
slovné úlohy, ktoré využívajú výpočet 
obsahu alebo obvodu kruhu, alebo dĺžku 

OSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENV 
Slovné úlohy 
s danou tematikou. 



kružnice.     
     

VI. Pravdepodobnosť 
a štatistika (5 hod.) 

udalosť, pravdepodobnosť, pokus, 
početnosť, relatívna početnosť možné a 
nemožné udalosti 
porovnávanie rôznych udalostí vzhľadom 
na mieru ich pravdepodobnosti, štatistika, 
štatistický súbor, štatistické zisťovanie 
jednotka a znak, početnosť javu, 
aritmetický priemer tabuľka, kruhový 
diagram, stĺpcový diagram 

Žiak dokáže: 
Uskutočniť primerané pravdepodobnostné 
experimenty. Posúdiť a rozlíšiť možné a 
nemožné udalosti (javy), rozhodnúť o 
pravdepodobnosti jednoduchej udalosti, 
vypočítať relatívnu početnosť udalosti. 
Spracovať, zhromaždiť a roztriediť údaje 
v experimente. Vytvoriť zo zhromaždených 
údajov štatistický súbor. 
Vypočítať aritmetický priemer z údajov v 
tabuľke alebo grafe, zaznamenať a 
usporiadať údaje do tabuľky, prečítať a 
interpretovať údaje z tabuľky, z kruhového 
a stĺpcového diagramu. 
Znázorniť údaje z tabuľky kruhovým a 
stĺpcovým diagramom a naopak. 

OSR 
 
Rozvíjanie 
finančnej 
gramotnosti 

 
  



OBSAHOVÉ A VÝKONOVÉ ŠTANDARDY - 9. ročník 
Nový predmet: Cvičenia z matematiky 
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 
Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
 

I. Mocniny a odmocniny, 
zápis veľkých čísel 

(6 hod.) 

súčin rovnakých činiteľov, jeho zápis pomocou 
mocniny 
druhá mocnina, druhá mocnina ako obsah štvorca, 
zápis druhej mocniny reálneho čísla tretia 
mocnina, tretia mocnina ako objem kocky, zápis 
tretej mocniny základ mocniny (mocnenec), 
exponent (mocniteľ), druhá odmocnina, znak 
odmocnenia, základ odmocniny (odmocnenec), 
zápis druhej odmocniny tretia odmocnina, znak 
odmocnenia, zápis tretej odmocniny mocniny čísla 
10, predpony a ich súvis s mocninami zápis čísla, 
vedecký zápis čísla, zápis čísla v tvare a . 10n a 
práca s takýmito číslami na kalkulačke veľmi veľké 
a veľmi malé čísla, vytváranie predstavy o nich 
odhad, odhad výsledku, zaokrúhľovanie 
   

Žiak dokáže: 
Zapísať druhú a tretiu mocninu ľubovoľného 
racionálneho čísla ako súčin rovnakých 
činiteľov. Zapísať súčin konkrétneho 
väčšieho počtu rovnakých činiteľov v 
tvare mocniny a opačne. Zapísať druhú 
odmocninu ľubovoľného kladného 
racionálneho čísla a tretiu odmocninu 
ľubovoľného racionálneho čísla. Vypočítať 
na kalkulačke druhú a tretiu mocninu 
ľubovoľného racionálneho čísla, druhú 
odmocninu kladného racionálneho čísla a 
tretiu odmocninu ľubovoľného racionálneho 
čísla. Zapísať ako mocninu 10 čísla 100, 1 
000, 10 000..., zapísať čísla v tvare a . 10n  – 
vedecký zápis čísla. 
Vyriešiť primerané numerické a slovné 
úlohy s veľkými číslami s využitím zručností 
odhadu a zaokrúhľovania v praxi. 

OSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENV 
Slovné úlohy 
s danou 
tematikou. 

II. Pytagorova veta 
           (4 hod.) 

pravouhlý trojuholník, základné prvky a vlastnosti 
pravouhlého trojuholníka – pravý uhol, odvesny, 
prepona, súčet dvoch ostrých uhlov je 90 stupňov, 

Žiak dokáže:     
Vymenovať základné prvky a vlastnosti 
pravouhlého trojuholníka. 

OSR 
 



Pytagorova veta pre pravouhlý trojuholník 
a prislúchajúce vzťahy, význam a využitie 
Pytagorovej vety vyjadrenie neznámej zo vzorca 
 
 

Zapísať Pytagorovu vetu v pravouhlom 
trojuholníku ABC s pravým uhlom pri 
vrchole C vzťahom c2 = a2 + b2, ale aj 
vzťahom pri inom označení strán 
pravouhlého trojuholníka. Vyjadriť a zapísať 
zo základného vzťahu Pytagorovej vety 
obsah štvorca nad odvesnami (a2 = c2 – b2, 
b2 = c2 – a2), podobne aj pri inom označení 
strán trojuholníka, vyjadriť vzťah pre 
výpočet dĺžky odvesien pomocou odmocnín, 
podobne aj pri inom označení strán 
trojuholníka, vypočítať dĺžku tretej strany 
pravouhlého trojuholníka, ak sú známe 
dĺžky jeho dvoch zvyšných strán. 
Samostatne použiť Pytagorovu vetu na 
riešenie kontextových úloh z reálneho 
praktického života.  

 III. Ihlan, valec, kužeľ, 
guľa, ich objem a povrch 
(4 hod.) 

(rotačný) valec, (rotačný) kužeľ, guľa, guľová 
plocha 
ihlan (pravidelný, trojboký, štvorboký, ...) 
sieť, podstava (horná, dolná), plášť, výška, vrchol 
strana kužeľa, stred gule, polomer a priemer gule 
objem, povrch  

Žiak dokáže:     
Načrtnúť ihlan, valec a kužeľ vo voľnom 
rovnobežnom premietaní, 
Dosadením do vzorcov vypočítať objem a 
povrch ihlana, valca, kužeľa a gule. 
Vyriešiť primerané slovné úlohy na 
výpočet objemu a povrchu ihlana, 
valca, kužeľa a gule. 

OSR 
 

IV. Riešenie lineárnych 
rovníc a nerovníc s 
jednou neznámou 
(8hod.) 

rovnosť a nerovnosť dvoch algebrických výrazov 
lineárna rovnica s jednou neznámou lineárna 
nerovnica s jednou neznámou, ľavá a pravá strana 
rovnice (nerovnice), riešenie (koreň) rovnice 
a nerovnice, znamienka rovnosti (nerovnosti), 

Žiak dokáže: 
Vyriešiť jednoduchú lineárnu rovnicu s 
jedným výskytom neznáme., 

OSR 
 
 
 
 



znaky nerovnosti, ostré a neostré, nerovnosti, 
skúška správnosti, výraz, lomený výraz, výraz s 
neznámou v menovateli rovnica s jednou 
neznámou, podmienky pre riešenie rovnice (s 
neznámou v menovateli), skúška správnosti, 
slovná (kontextová) úloha, zápis, matematizácia 
textu úlohy postup riešenia, zostavenie lineárnej 
rovnice (nerovnice), skúška, odpoveď, vyjadrenie 
neznámej zo vzorca    
      
  

Vyriešiť jednoduchými úpravami lineárnu 
rovnicu s viacnásobným výskytom neznámej 
(napr. 2x + 3 = 3x – 4). 
Vyriešiť jednoduché lineárne nerovnice s 
jedným výskytom neznámej (napr.: 2(x + 8) 
> 42). Vyriešiť jednoduché rovnice s jedným 
výskytom neznámej  v menovateli   
Urobiť skúšku správnosti riešenia 
jednoduchej rovnice s neznámou v 
menovateli, určiť podmienky riešenia 
rovnice s neznámou v menovateli. Vyjadriť 
neznámu zo vzorca (z primeraných 
matematických a fyzikálnych vzorcov). 
Vyriešiť slovné (kontextové) úlohy vedúce k 
lineárnej rovnici (nerovnici).    

 
 
 
 
 
 
 
Fyzika 
Fyzikálne 
vzorce 

 
ENV 
Slovné úlohy 
s danou 
tematikou. 

V. Podobnosť 
trojuholníkov  
(4 hod.) 

geometrické útvary v rovine, zhodnosť 
geometrických útvarov, podobnosť geometrických 
útvarov, podstata podobnosti, pomer podobnosti 
dvoch geometrických útvarov podobnosť 
trojuholníkov, vety o podobnosti trojuholníkov 
(sss, sus, uu), podobnosť trojuholníkov v praxi 

Žiak dokáže: 
Rozhodnúť o podobnosti dvojice 
trojuholníkov v rovine, vypočítať pomer 
podobnosti dvoch podobných trojuholníkov. 
Využiť vlastnosti podobnosti trojuholníkov 
pri riešení praktických úloh zo života pri 
meraní (odhadovaní) vzdialeností a výšok. 
Určiť skutočnú vzdialenosť (mierka mapy) a 
skutočné rozmery predmetov (mierka 
plánu).  

OSR 
 
 

VI. Štatistika (3 hod.) štatistický prieskum, štatistický súbor, rozsah 
štatistického súboru, štatistický znak, triedenie, 
absolútna početnosť, početnosť a relatívna 
početnosť javu tabuľka, graf – diagram, prechod 
od jedného typu znázornenia k inému, hodnoty – 

Žiak dokáže: 
Štatistický prieskum, štatistický súbor, 
rozsah štatistického súboru. 
Štatistický znak, triedenie, absolútna 
početnosť, početnosť a relatívna početnosť 

OSR 
 
Rozvíjanie 
finančnej 
gramotnosti 
 



údaje, ich znázornenie a interpretácia využitie IKT 
v štatistike, prieskum 

javu tabuľka, graf – diagram, prechod od 
jedného typu znázornenia k inému. Hodnoty 
– údaje, ich znázornenie a interpretácia 
využitie IKT v štatistike, prieskum. 

MEV 
Grafy 
a diagramy 

VII. Grafické 
znázorňovanie 
závislostí  
(4 hod.) 

pravouhlý systém súradníc, sústava súradníc v 
rovine 
súradnicové osi, priesečník súradnicových osí 
súradnice bodu, graf, hodnota, hodnoty v tabuľke, 
najmenšia hodnota, nulová hodnota, najväčšia 
hodnota, závislosť dvoch hodnôt, nezávislá a 
závislá premenná graf priamej úmernosti, graf 
nepriamej úmernosti lineárna závislosť, lineárna 
funkcia, graf lineárnej funkcie 

Žiak dokáže: 
Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.) V 
pravouhlom súradnicovom systéme. 
Zostrojiť graf priamej úmernosti a lineárnej 
závislosti podľa údajov z tabuľky. Určiť k 
danej prvej súradnici druhú súradnicu bodu, 
ktorý leží na danom grafe. Prečítať údaje z 
grafu priamej a nepriamej úmernosti a 
použiť ich pri výpočte. Vyriešiť slovné úlohy 
na využitie grafov priamej a nepriamej 
úmernosti. 

 
 
 
 
 
 
 
MEV 
Grafy 
a diagramy. 

 

 

Prierezové témy:  

 

 

 

OSR Osobnostný a sociálny rozvoj 

ENV Environmentálna výchova 

VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

MEV Mediálna výchova 

MUV Multikultúrna výchova 

OŽZ Ochrana života a zdravia 


