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programu (2012) : MI Burda, YI Malovany, EP Nelin,  

DA Nomirovsky, AV Pankov, NA Tarasenkova, MV Chemeris, MS Anchor 

Vykládky programu (2015) se zúčastnili: MI Burda,  

AV Pankov, MS Yakir, DA Nomirovsky 

          Na aktualizaci programu (2017) pracovali následující : MI Burda,  

BV Kudrenko, O. Ya. Bilyanina, AI Azarenkova, OI Bukovskaya, TS Kindyukh,  

OE Lysenko, AV Mylyanyk, N. V. Panova, AV Pankov 
 

VYSVĚTLIVKA 

Účel základního všeobecného středního vzdělání : rozvoj a socializace osobnosti 

žáků, utváření jejich národní identity, obecné kultury, světonázoru, ekologického stylu 

myšlení a chování, kreativity, badatelských dovedností a dovedností pro podporu života, 

schopnosti seberozvoje a sebe sama -učení se v globálních změnách a výzvách. 

Absolvent základní školy je patriot Ukrajiny, který zná její historii; nositel 

ukrajinské kultury, který respektuje kulturu jiných národů; kompetentní mluvčí, který 

hovoří plynně státním jazykem, ovládá i svůj rodný (v případě odlišnosti) a jeden nebo 

více cizích jazyků, má chuť a schopnost se vzdělávat, je aktivní a zodpovědný ve 

veřejném i soukromém životě, je schopen podnikavost a iniciativu, má představu o 

vesmíru, šetrně zachází s přírodou, bezpečně a účelně využívá výdobytky vědy a 

techniky, vyznává zdravý životní styl. 

Vedoucím prostředkem k dosažení tohoto cíle je zavedení kompetenčního 

přístupu do vzdělávacího procesu střední školy prostřednictvím utváření předmětových a 

klíčových kompetencí. 

Kurz matematiky základní školy logicky navazuje na realizaci úloh matematické 

výchovy žáků, započaté na základní škole, rozšiřující a doplňující tyto úlohy v souladu s 

věkem a kognitivními schopnostmi žáků. Základem pro budování obsahu a organizace 

procesu vyučování matematice je kompetenční přístup , podle kterého jsou konečným 

výsledkem osvojování předmětu utvářeny určité kompetence , jako je schopnost žáka 

uplatnit své znalosti ve vzdělávacích a reálných situacích, plně se zapojit do společnosti, 

nést odpovědnost za své činy. Výuka matematiky na základní škole zahrnuje utváření 

oborové matematické kompetence, jejíž podstatný popis je uveden v části „Očekávané 

výsledky vzdělávací a poznávací činnosti“ tohoto programu. Utváření této kompetence je 

podmíněno naplňováním obecných cílů školního matematického vzdělávání. Obsahují: 

• formování postoje k matematice jako nedílné součásti obecné lidské kultury, 

nezbytná podmínka pro jeho plnohodnotný život v moderní společnosti na základě 

seznámení se s myšlenkami a metodami matematiky jako univerzálního jazyka vědy a 

techniky, efektivní nástroj modelování a zkoumání procesy a jevy; 

• zajištění zvládnutí matematického jazyka, porozumění matematické symbolice, 

matematickým vzorcům a modelům jako takovým, které umožňují popsat obecné 

vlastnosti objektů, procesů a jevů; 
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• formování schopnosti logicky zdůvodňovat a dokazovat matematická tvrzení, 

aplikovat matematické metody v procesu řešení vzdělávacích a praktických problémů, 

využívat matematické znalosti a dovednosti při studiu jiných předmětů; 

• rozvoj dovedností pracovat s učebnicí, zpracovávat matematické texty, 

vyhledávat a využívat doplňkové vzdělávací informace, kriticky hodnotit získané 

informace a jejich zdroje, vyzdvihovat hlavní, analyzovat, vyvozovat závěry, využívat 

získané informace v osobním životě; 

• utváření schopnosti posuzovat správnost a racionalitu řešení matematických 

úloh, zdůvodňovat tvrzení, rozhodovat se z hlediska neúplných, nadbytečných, přesných 

a pravděpodobnostních informací. 

Kromě těchto obecně vzdělávacích úkolů na základní škole jsou pro tuto etapu 

výuky matematiky realizovány tyto specifické vzdělávací úkoly: 

• rozšiřování znalostí o číslech (od přirozených čísel k reálným), formování 

kultury ústních, písemných, instrumentálních výpočtů; 

• utváření systému funkčních pojmů, schopnost využívat funkce a jejich grafy 

k charakterizaci vztahů mezi veličinami, popisy jevů a procesů; 

• poskytnout studentům zvládnutí jazyka algebry, schopnost transformovat 

algebraické výrazy, řešit rovnice, nerovnice a jejich soustavy, modelovat reálné situace 

pomocí rovnic, vysvětlit získané výsledky; 

• zajištění zvládnutí jazyka geometrie, rozvoj jejich prostorových zobrazení a 

představivosti, schopnost provádět základní geometrické konstrukce pomocí 

geometrických nástrojů (pravítka s dílky, dopravník, čtverec, kružítko a pravítko); 

• utváření znalostí o geometrických útvarech na rovině, jejich vlastnostech, 

jakož i schopnost aplikovat získané znalosti ve vzdělávacích a životních situacích; 

• vytváření představ o nejjednodušších geometrických útvarech v prostoru a 

jejich vlastnostech, stejně jako primární dovednosti je aplikovat ve vzdělávacích a 

životních situacích; 

• seznámení se způsoby a metodami matematických důkazů, formování 

dovedností jejich praktického využití; 

• utváření znalostí o základních geometrických veličinách (délka, plocha, 

objem, úhel), způsobech jejich měření a výpočtu pro planimetrické a jednoduché 

stereometrické útvary a také schopnost aplikovat získané znalosti ve vzdělávacích a 

životních situacích; 

• studium geometrických transformací roviny a jejich nejjednodušších 

vlastností, jakož i rozvíjení funkčních představ studentů o geometrickém obsahu; 

Výuka matematiky by navíc měla přispívat k utváření klíčových kompetencí. 

 

  Klíčové kompetence Komponenty 

1 Komunikace ve 

státních (av případě 

odlišnosti 

Dovednosti: klást otázky a rozpoznat problém; 

uvažovat, vyvozovat závěry na základě informací 

prezentovaných v různých formách (v tabulkách, 
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mateřských) jazycích tabulkách, grafech); porozumět, vysvětlit a 

transformovat texty matematických úloh (ústně i 

písemně), kompetentně se vyjadřovat ve svém rodném 

jazyce; v řeči je vhodné a správné používat 

matematickou terminologii, jasně, stručně a jasně 

formulovat názor, argumentovat, dokazovat správnost 

tvrzení; doplnit si slovní zásobu. 

Postoj: pochopení důležitosti jasné a stručné 

formulace. 

Učební zdroje: definice pojmů, formulace vlastností, 

důkaz teorémů 

2 Komunikace v cizích 

jazycích 

Schopnost: komunikovat v cizím jazyce pomocí 

číslovek, matematických pojmů a nejčastěji 

používaných termínů; klást otázky, formulovat 

problém; porovnat matematický termín nebo písmenné 

označení s jeho původem z cizího jazyka, správně 

používat matematické termíny v běžném životě. 

Postoj: povědomí o důležitosti učení se cizím jazykům 

pro porozumění matematickým termínům a symbolům, 

vyhledávání informací v zahraničních zdrojích. 

Učební zdroje: texty v cizím jazyce s využitím 

statistických dat, matematické pojmy 

3 Matematická 

kompetence 

Dovednosti: pracovat s číselnými informacemi, 

geometrickými objekty v rovině a v prostoru; 

navazovat vztahy mezi reálnými objekty okolní reality 

(přírodní, kulturní, technické atd.); řešit problémy, 

zejména praktický obsah; budovat a studovat 

nejjednodušší matematické modely reálných objektů, 

procesů a jevů, interpretovat a vyhodnocovat výsledky; 

předpovídat v rámci vzdělávacích a praktických úkolů; 

používat matematické metody v životních situacích. 

Postoj: povědomí o významu matematiky pro 

plnohodnotný život v moderní společnosti, rozvoj 

technologického, ekonomického a obranného 

potenciálu státu, úspěšné studium dalších oborů. 

Učební zdroje: řešení matematických problémů, 

včetně těch, které simulují skutečné životní situace 

4 Základní kompetence 

v přírodních vědách a 

technologiích 

Dovednosti: rozpoznat problémy, které vznikají v 

prostředí a které lze řešit matematikou; budovat a 
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studovat matematické modely přírodních jevů a 

procesů. 

Postoj: povědomí o důležitosti matematiky jako 

univerzálního jazyka vědy, techniky a inženýrství. 

Učební zdroje: sestavování grafů a tabulek, které 

znázorňují funkční vztahy výsledků působení člověka 

na přírodu 

5 Informační a digitální 

kompetence 

Dovednosti: strukturní data; jednat podle algoritmu a 

skládat algoritmy; určit dostatek dat k vyřešení 

problému; používat různé znakové systémy; najít 

informace a posoudit jejich spolehlivost; dokázat 

pravdivost tvrzení. 

Postoj: kritické porozumění informacím a zdrojům 

jejich příjmu; povědomí o významu ICT pro efektivní 

řešení matematických problémů. 

Učební zdroje: vizualizace dat, konstrukce grafů a 

tabulek pomocí softwaru 

6 Schopnost učit se po 

celý život 

Dovednosti: určit účel vzdělávací činnosti, vybrat a 

aplikovat potřebné znalosti a metody činnosti k 

dosažení tohoto cíle; organizovat a plánovat své 

vzdělávací aktivity; modelovat vlastní vzdělávací 

dráhu, analyzovat, kontrolovat, upravovat a 

vyhodnocovat výsledky své vzdělávací činnosti; 

dokázat správnost vlastního úsudku nebo přiznat omyl. 

Postoj: uvědomění si vlastních vzdělávacích potřeb a 

hodnoty nových znalostí a dovedností; zájem o 

poznávání světa; pochopení významu celoživotního 

učení; chuť zlepšovat výsledky své činnosti. 

Učební zdroje: modelování vlastní vzdělávací 

trajektorie 

7 Iniciativa a 

podnikavost 

Dovednosti: vytvářet nové nápady, řešit životní 

problémy, analyzovat, vyhrožovat, činit optimální 

rozhodnutí; používat kritéria racionality, praktičnosti, 

efektivity a přesnosti pro výběr nejlepšího řešení; 

argumentovat a obhajovat svůj postoj, diskutovat; 

používat různé strategie, hledat nejlepší způsoby, jak 

vyřešit životní problém. 

Postoj: iniciativa, zodpovědnost, sebevědomí; 

přesvědčení, že úspěch týmu je i osobním úspěchem; 
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pozitivní hodnocení a podpora konstruktivních nápadů 

druhých. 

Učební zdroje: úkoly podnikatelského obsahu 

(optimalizační úkoly) 

8 Sociální a občanská 

kompetence 

Schopnost: vyjádřit vlastní názor, naslouchat a 

naslouchat druhým, hodnotit argumenty a měnit svůj 

názor na základě důkazů; argumentovat a bránit svůj 

postoj; činit informovaná rozhodnutí v životních 

situacích; spolupracovat v týmu, přidělovat a plnit 

vlastní roli v týmové práci; analyzovat vlastní 

ekonomickou situaci, rodinný rozpočet pomocí 

matematických metod; zaměřit se na širokou škálu 

služeb a zboží na základě jasných kritérií, činit 

spotřebitelská rozhodnutí, zejména na základě 

matematických údajů. 

Postoj: šetrnost a umírněnost; rovné zacházení s 

ostatními bez ohledu na bohatství, sociální původ; 

odpovědnost za společnou věc; ochota logicky 

zdůvodnit stanovisko bez předčasného přechodu k 

závěrům; dodržování lidských práv, aktivní postavení 

v boji proti diskriminaci. 

Učební zdroje: úkoly sociálního obsahu 

9 Uvědomění a 

sebevyjádření v 

oblasti kultury 

Schopnost: provádět nezbytné výpočty pro stanovení 

proporcí, reprodukce perspektivy, vytváření 

trojrozměrných kompozic; vizualizovat matematické 

modely, zobrazovat obrázky, grafy, kresby, diagramy, 

tabulky. 

Postoj: povědomí o vztahu mezi matematikou a 

kulturou na příkladech z architektury, malířství, hudby 

atd.; pochopení významu přínosu matematiků pro 

světovou kulturu. 

Zdroje školení: matematické modely v různých 

uměních 

10 Environmentální 

gramotnost a zdravý 

životní styl 

Dovednosti: analyzovat a kriticky hodnotit 

socioekonomické dění v zemi na základě statistických 

údajů; zohlednit právní, etické, environmentální a 

sociální důsledky rozhodnutí; rozpoznat, jak lze 

interpretace výsledků řešení problémů použít k 

manipulaci. 
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Přístup: povědomí o vztahu matematiky a ekologie na 

základě statistických údajů; šetrný a pečlivý přístup k 

přírodním zdrojům, čistota životního prostředí a 

dodržování hygienických norem života; zvážení 

srovnávacích charakteristik pro volbu zdravého 

životního stylu; vlastní názor a postoj k alkoholu, 

zneužívání nikotinu atd. 

Vzdělávací zdroje: vzdělávací projekty, úkoly 

socioekonomického, ekologického obsahu; úkoly, 

které přispívají k uvědomění si hodnoty zdravého 

životního stylu 

 

 

Klíčové kompetence, jako je schopnost učit se, iniciativa a podnikavost, environmentální 

gramotnost a zdravý životní styl, sociální a občanské kompetence lze utvářet najednou 

prostřednictvím všech předmětů. Zdůraznění průřezových linií klíčových kompetencí, 

jako je „Bezpečnost životního prostředí a udržitelný rozvoj“, „Občanská 

odpovědnost“, „Zdraví a bezpečnost“, „ Podnikatelská a finanční gramotnost“ , je v 

učebních osnovách zaměřeno na formování schopnosti studentů aplikovat znalosti a 

dovednosti v situacích reálného života. 

 

Přes linky a jejich realizace 

Průřezové linie jsou prostředkem integrace klíčových a obecných předmětových 

kompetencí, předmětů a předmětových cyklů; musí být zohledněny při utváření školního 

prostředí. 

Průřezové linie jsou společensky významná průřezová témata, která žákům 

pomáhají utvářet si představy o společnosti jako celku, rozvíjejí schopnost aplikovat 

získané poznatky v různých situacích. 

Školení prostřednictvím průřezových linií je realizováno především 

prostřednictvím: 

organizace vzdělávacího prostředí - obsah a cíle průřezových témat jsou 

zohledňovány při utváření duchovního, sociálního a fyzického učebního prostředí; 

předměty - na základě průřezových témat při studiu předmětu jsou vhodné 

výklady, příklady a metody výuky, realizované mimoškolní, mezitřídní a školní projekty. 

Role předmětů ve výuce průřezových témat je různá a závisí na cílech a obsahu předmětu 

a na tom, jak úzce daný cyklus předmětů souvisí s konkrétním průřezovým tématem; 

volitelné položky ; 

práce v projektech ; 

mimoškolní výchovná práce a práce kroužků . 

 

 

Stručný popis průchozích čar  
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1. Průřezová linie „ Bezpečnost životního prostředí a udržitelný rozvoj “ je 

zaměřena na formování společenské aktivity, odpovědnosti a ekologického uvědomění 

studentů, ochoty podílet se na řešení problémů životního prostředí a společnosti, 

povědomí o důležitosti udržitelného rozvoje pro budoucí generace. 

Problematika průřezové linie "Bezpečnost životního prostředí a udržitelný 

rozvoj" je v matematice realizována především prostřednictvím problémů s reálnými daty 

o využívání přírodních zdrojů, jejich zachování a zvyšování. Analýza těchto dat 

podporuje rozvoj respektu k životnímu prostředí, ekologii, formování kritického myšlení, 

schopnost řešit problémy, kriticky hodnotit perspektivy rozvoje životního prostředí a 

člověka. Výuka venku je možná. Při zvažování tohoto řádku zaujímají důležité místo 

procentuální výpočty, funkce, prvky statistiky. 

2. Realizace průřezové linie " Občanská odpovědnost " přispěje k formování 

odpovědného člena komunity a společnosti, který rozumí principům a mechanismům 

společnosti. Tato průřezová linie je osvojována především prostřednictvím kolektivních 

činností (výzkum, skupinová práce, projekty atd.), které propojují matematiku s dalšími 

předměty a rozvíjejí ochotu žáků ke spolupráci, toleranci k různým způsobům práce a 

myšlení. 

Výuka matematiky by měla v žácích vyvolat co nejvíce pozitivních emocí a svým 

obsahem by měla směřovat k výchově slušnosti, pracovitosti, systematičnosti, 

důslednosti, vytrvalosti a poctivosti. Příklad učitele je navržen tak, aby hrál důležitou roli 

při formování tolerantního postoje k vrstevníkům bez ohledu na úroveň studijních 

výsledků. Stejná průřezová linie zahrnuje například úrokové výpočty, prvky statistiky, 

které umožňují studentům pochopit význam kvantitativních ukazatelů při charakterizaci 

společnosti a jejího vývoje. 

3. Úkolem průřezové linie „ BOZP “ je stát se studentem jako emocionálně 

stabilním členem společnosti, schopným vést zdravý životní styl a vytvářet bezpečné 

životní prostředí. 

Průřezová linie "Zdraví a bezpečnost" v matematice je realizována 

prostřednictvím úloh s reálnými údaji o bezpečnosti a ochraně zdraví (textové úlohy 

související s dopravním prostředím, provozem chodců a vozidel, zájmovými výpočty a 

grafy souvisejícími s rizikovými faktory). Zvláště důležitá je analýza příčin dopravních 

nehod spojených s překročením rychlosti. Při studiu základů matematické statistiky stojí 

za to věnovat pozornost problémům spojeným s riziky pro život a zdraví. Vyřešte 

problémy nalezené pomocí „aha efektu“ 2, uvažování o krásných geometrických 

strukturách, hledání optimálních metod řešení problémů atd. může u žáků vyvolat mnoho 

radostných emocí. 

4. Průřezová linie „ Podnikání a finanční gramotnost “ si klade za cíl rozvíjet 

iniciativy vůdcovství, schopnost úspěšně fungovat v rychle se měnícím technologickém 

prostředí, poskytovat studentům lepší porozumění praktickým aspektům finančních 

záležitostí (úspory, investice, půjčky, pojištění, půjčky atd.). 

 
2„Aha-efektem“ je myšleno společné řešení problému s efektem náhlého dohadu, „heuréka“. 
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Tato průřezová linie souvisí s řešením praktických problémů podnikatelského 

plánování a skutečného posouzení vlastních schopností, sestavení rodinného rozpočtu, 

formování ekonomického přístupu k přírodním zdrojům. Realizuje se při studiu 

procentuálních výpočtů, rovnic a funkcí. 

Nezbytnou podmínkou pro utváření kompetencí je činnostní zaměření učení, které 

obnáší neustálé zapojování žáků do různých typů pedagogicky vhodných aktivních 

vzdělávacích a poznávacích činností i jeho praktické zaměření. Je účelné tam, kde je to 

možné, nejen ukázat původ matematického faktu z praktické situace, ale ilustrovat jeho 

aplikaci v praxi. Utváření matematických a klíčových kompetencí je usnadněno 

založením a implementací do výuky matematiky mezipředmětových a 

vnitropředmětových vazeb, a to: obsahových a informačních, provozních a organizačních 

a organizačních a metodických. Jejich používání zvyšuje kognitivní zájem studentů o 

učení a zvyšuje úroveň jejich obecné kultury, vytváří podmínky pro systematizaci 

vzdělávacího materiálu a formování vědeckého vidění světa. Studenti získávají 

zkušenosti s aplikací znalostí v praxi a jejich přenosem do nových situací. 

Důležitou roli ve výuce matematiky hraje systematické využívání historického 

materiálu, který zvyšuje zájem o studium matematiky, podněcuje touhu po vědecké 

kreativitě, probouzí kritický postoj k faktům, dává studentům představu o matematice 

jako integrální součástí lidské kultury. Srozumitelné příklady by měly studentům ukázat, 

jak se vyvíjely matematické pojmy a vztahy, teorie a metody. K národní a vlastenecké 

výchově školáků přispěje seznámení studentů se jmény a životopisy významných vědců, 

kteří matematiku tvořili, včetně významných ukrajinských matematiků. 

 

Charakteristika vzdělávacího obsahu a rysy jeho realizace 

Obsah výuky matematiky na základní škole je strukturován podle sémantických 

linií: čísla; výrazy; rovnice a nerovnice; funkce; geometrické tvary; geometrické veličiny. 

Každý z nich je rozvíjen s přihlédnutím k úkolům studia matematiky v tomto stupni 

školního vzdělávání, který rozlišuje dvě hlavní etapy: 5-6 ročníků a 7-9 ročníků. 

Vzdělávací úkoly na prvním stupni jsou realizovány v procesu studia jednoho kurzu 

matematiky, na druhém - dvou kurzů: algebry a geometrie. 

Kurz matematiky 5 - 6 tříd zahrnuje rozvoj, obohacování a prohlubování znalostí 

studentů o číslech a dějích na nich, o číselných a písmenných výrazech, o veličinách a 

jejich měření, o rovnicích, číselných nerovnicích, ale i o představách o jednotlivých 

geometrických útvarech v rovina a prostor. Pojmový aparát, výpočetní algoritmy, 

grafické dovednosti a schopnosti, které si v této fázi kurzu osvojíte, jsou základem pro 

úspěšné studium v dalších hodinách algebry a geometrie, ale i dalších předmětech, kde se 

využívají matematické znalosti. 

Základem kurzu je rozvoj pojmu čísla a vytvoření silných počítačových a 

grafických dovedností. V 5.-6. ročníku dochází k postupnému rozšiřování množiny 

přirozených čísel na množinu racionálních čísel postupným zaváděním zlomků 

(obyčejných a desetinných), jakož i záporných čísel spolu s vytvářením kultury ústního, 

písemného, instrumentální výpočty. 
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Vzdělávací materiál týkající se výrazů, veličin, rovnic a nerovnic, geometrických 

obrazců má obecně propedeutický charakter. Seznámení s ní připravuje studenty na 

vědomé systematické studium relevantních témat v kurzech algebry a geometrie. Studenti 

by si měli především udělat představu o použití písmen pro psaní zákonů aritmetických 

operací, vzorců, naučit se vypočítat význam jednoduchých písmenných výrazů, skládat 

úlohy a řešit nejprve jednoduché rovnice prvního stupně na základě vztahů. mezi 

složkami aritmetických operací a následně pomocí základních vlastností rovnic. Důležité 

pro přípravu studentů na systematické studium algebry, geometrie a dalších předmětů 

jsou základní informace o metodě souřadnic, které dostanou studenti 5-6 ročníků: obrázky 

čísel na souřadnicové čáře, pravoúhlý souřadnicový systém v rovině, provedení 

příslušných konstrukce, konstrukce a rozbor závislostí jednotlivých grafů mezi 

veličinami. 

Významné místo ve studiu předmětu zaujímají textové úlohy, jejichž hlavní 

funkcí je rozvoj logického myšlení studentů a ilustrace praktické aplikace matematických 

znalostí. Studenti se také učí používat matematické modely při řešení slovních úloh. 

Řešení takových problémů doprovází studium všech témat zahrnutých v programu. 

Obsahem geometrického materiálu jsou výchozí informace o planimetrických 

(úsečka, paprsek, úsečka, úhel, trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh, kruh) a 

stereometrických (pravoúhlý rovnoběžnostěn, krychle, jehlan) tvarech. Studenti získají 

dovednosti v měření délky úsečky a stupně úhlu, zjišťování ploch a objemů některých 

obrazců, sestrojování geometrických obrazců pomocí pravítka, čtverce, úhloměru a 

kružítka. Představy studentů o měření geometrických veličin na příkladech měření a 

porovnávání úseček a úhlů, sestrojování úseček dané délky a úhlů s daným stupněm, práce 

se vzorci obvodů, ploch a objemů geometrických útvarů - hledání neznámé složky výseče. 

vzorec. Sestrojení úhlu pomocí úhloměru nebo čtverce (pravý úhel), přímky a úsečky s 

pravítkem se používá při sestrojování trojúhelníků, obdélníků, kolmých a rovnoběžných 

čar. 

Studium geometrických útvarů by mělo zahrnovat využití názorných ilustrací, 

příkladů z prostředí, životních zkušeností žáků, realizaci konstrukcí a přispět k rozvoji 

dovedností rozlišovat tvar a velikost jako hlavní vlastnosti geometrických útvarů. 

Upevňování pojmů je doprovázeno jejich tříděním (úhly, trojúhelníky, vzájemné umístění 

úseček na rovině). Vlastnosti geometrických obrazců jsou nejprve experimentálně a 

induktivně doloženy, následně aplikovány v konkrétních situacích, což přispívá k rozvoji 

schopnosti uvažování žáků. 

Základy integrace geometrického materiálu s aritmetickými a algebraicko - 

numerickými charakteristikami (délka, plocha, objem) geometrických útvarů. Jsou 

shrnuty znalosti studentů o jednotkách délky, plochy, objemu a schopnosti přecházet z 

jedné jednotky do druhé, neboť tyto znalosti a dovednosti jsou využívány při studiu 

přírodních věd a při pracovním výcviku. 

Je důležité rozvíjet schopnost studentů prezentovat data ve formě tabulek, grafů a 

grafů různého typu a na základě jejich analýzy vyvozovat vhodné závěry. 

Studium matematiky v 5.-6. ročníku probíhá s převahou induktivního uvažování 

především na vizuálně-intuitivní úrovni se zapojením praktických zkušeností žáků a 
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příkladů z okolí. Postupně přibývá teoretického materiálu, který vyžaduje doložení 

zkoumaných tvrzení. To připravuje studenty na širší využití deduktivních metod v další 

fázi výuky matematiky. 

V 7.–9. ročníku se studují dva předměty: algebra a geometrie. 

Hlavní úkoly Kurz algebry je utváření dovedností provádět shodné transformace 

celočíselných a zlomkových výrazů, řešit rovnice a nerovnice a jejich soustavy dostatečné 

pro jejich vědomé využití při studiu matematiky a příbuzných předmětů i pro praktické 

aplikace. Důležitým úkolem je zapojit studenty do využívání rovnic a funkcí jako 

prostředku matematického modelování reálných procesů a jevů, řešení aplikovaných úloh 

na tomto základě. V procesu studia předmětu hraje roli zdůvodňování matematických 

tvrzení, induktivní a deduktivní uvažování, tvorba různých algoritmů, které by měly 

podporovat rozvoj logického myšlení a algoritmické kultury studentů. 

V této fázi školního matematického vzdělávání se žáci začínají seznamovat s 

reálnými čísly. Množina iracionálních čísel se tak přidává k numerickým množinám, které 

studenti znají. 

Základem kurzu je transformace racionálních a iracionálních výrazů. Je důležité 

zajistit formování dovedností studentů provádět základní typy transformací takových 

výrazů, což je předpokladem pro další úspěšné zvládnutí předmětu a využití 

matematického aparátu při studiu dalších školních předmětů. Je uvažován pojem stupně 

s celočíselným exponentem a jeho vlastnosti. 

Významný vývoj nabývá sémantická řada rovnic a nerovnic. Proces řešení 

rovnice je interpretován jako postupné nahrazování této rovnice ekvivalentními 

rovnicemi. Na základě zobecnění informací o rovnicích získaných v předchozích letech 

je zaveden pojem lineární rovnice s jednou proměnnou. Předmět zahrnuje studium 

lineárních rovnic, kvadratických rovnic a rovnic, které jsou redukovány na lineární nebo 

kvadratické. Jsou uvažovány soustavy lineárních rovnic a rovnic druhého stupně se 

dvěma proměnnými. U posledně jmenovaných je důraz kladen na systémy, kde jedna 

rovnice je druhého stupně a druhá je prvního stupně. Uvažuje se uvažovat pouze o 

nejjednodušších soustavách rovnic, ve kterých jsou obě rovnice druhého stupně. 

Významné místo je věnováno aplikaci rovnic k řešení různých problémů. Tato 

práce by měla prostupovat všemi tématy kurzu. Důležitý význam je kladen na utváření 

dovedností aplikovat algoritmus pro řešení problému pomocí rovnice. 

Základní informace o numerických nerovnicích jsou doplňovány a rozšiřovány 

studiem vlastností numerických nerovnic, lineárních nerovnic s jednou proměnnou a 

kvadratických nerovnic. Uvažuje se řešení soustav dvou lineárních nerovnic s jednou 

proměnnou. 

V 7. ročníku se zavádí jeden ze základních matematických pojmů - pojem funkce. 

Ve stejné třídě se uvažuje lineární funkce a její graf. Tyto informace slouží ke grafickému 

znázornění řešení lineární rovnice s jednou proměnnou a také soustavy dvou lineárních 

rovnic se dvěma proměnnými. Další typy funkcí jsou zvažovány v souvislosti se studiem 

relevantního materiálu týkajícího se zbytku obsahových řádků kurzu. Zejména v 8. 

ročníku v tématech „Racionální výrazy“ a „Odmocniny“ se žáci seznamují s funkcemi 
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y y = x 2 a _ =y x a jejich vlastnosti. V 9. stupni se uvažuje kvadratická funkce. 

Studium jeho vlastností je spojeno zejména s řešením kvadratických nerovnic. 

Funkční přímka tak prostupuje celým kurzem algebry základní školy a rozvíjí se 

v těsné souvislosti se shodnými transformacemi, rovnicemi a nerovnicemi. Vlastnosti 

funkcí se zpravidla zjišťují podle jejich grafů, tj. na základě vizuálních zobrazení, a pouze 

některé vlastnosti jsou podloženy analyticky. Jak studenti zvládají teoretický materiál, 

postupně se zvyšuje počet studovaných vlastností. Při studiu funkcí je kladen důraz na 

utváření dovedností vytvářet a analyzovat grafy funkcí, charakterizovat procesy, které 

popisují, schopnost chápat funkci jako matematický model reálného procesu. 

Žáci devátých tříd se také naučí základní pojmy z kombinatoriky, teorie 

pravděpodobnosti a statistiky. 

Hlavní linie kurz geometrie - geometrické tvary a jejich vlastnosti. Hlavní pojmy 

kurzu jsou: bod, přímka, rovina, patřit, ležet mezi. První tři pojmy jsou základní 

geometrické útvary a poslední dva základní vztahy. Jsou to neurčité pojmy – nejsou pro 

ně formulovány definice, ale jejich význam se odhaluje prostřednictvím popisu, 

zobrazení, popisu. Jsou definovány další pojmy kurzu a jejich vlastnosti jsou stanoveny 

důkazními úvahami. Žák si musí uvědomit, že při dokazování vět je možné používat 

definice a dříve dokázané věty. 

Obrazce studované na rovině - bod, úsečka, úsečka, paprsek, úhel, trojúhelník, 

čtyřúhelník, mnohoúhelník, kružnice, kružnice. Žák musí formulovat definici 

planimetrických útvarů a jejich prvků, znázornit je na obrázku, klasifikovat úhly, 

trojúhelníky, čtyřúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky. 

V 7. ročníku se žáci seznamují se základy geometrické vědy - definice, věty, 

základní metody dokazování vět, základní konstrukční problémy. Jsou prohloubeny a 

systematizovány informace o geometrických veličinách: délková a stupňová míra úhlu. 

Jedním z hlavních problémů studovaných v kurzu geometrie je řešení trojúhelníků. 

V 8. ročníku se řeší problém řešení pravoúhlého trojúhelníku. K tomu zavedeme pojem 

kosinus, sinus, tangens ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku, Pythagorovu větu. Toto 

téma pokračuje i v 9. ročníku - řeší se libovolné trojúhelníky. To vyžaduje zavedení 

vzorců pro hledání sinusu a kosinusu tupého úhlu a dokazování vět o kosinech a sinech. 

Informace o geometrických veličinách jsou prohloubeny a systematizovány : délka, 

míra úhlu, plocha. V 8. ročníku se zavádí jeden z nejobtížnějších pojmů školního kursu - 

pojem oblast. Odvození vzorců pro výpočet ploch planimetrických obrazců (obdélník, 

rovnoběžník, trojúhelník, kosočtverec, lichoběžník) vychází ze základních vlastností 

ploch. Studium vzorců ploch obrazců umožňuje řešit řadu aplikovaných problémů. 

V 9. ročníku se rozšiřují představy žáků o analytické úloze geometrických útvarů, 

zejména jsou odvozeny rovnice přímky, kružnice, vzorce délky úsečky, souřadnice středu 

úsečky, koncept souřadnicové metody. se používá k dokazování teorémů a řešení 

problémů. 

Vektorové veličiny se přičítají ke skalárním veličinám, které studenti znají. Uvažují 

se úrovňové, opačné, kolineární vektory. 

Struktura programu 
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Program je prezentován v tabulkové formě, která obsahuje dvě části: očekávané 

výsledky vzdělávací a poznávací činnosti žáků a obsah vzdělávacího materiálu 

nezbytného k jejich dosažení. V pravé části je uveden studijní materiál, který se má v 

příslušné učebně studovat. Očekávané výsledky vzdělávací a poznávací činnosti žáků se 

zaměřují na výsledky učení, které jsou předmětem kontroly a hodnocení. Kromě toho je 

na konci každé hodiny seznam aplikovaných úkolů, které mohou studenti během školení 

provádět. Tyto úkoly souvisejí s realizací průřezových linií klíčových kompetencí a také 

s praktickým zaměřením výukového materiálu. Seznam úkolů není povinný (učitel si 

může vybrat úkoly, které nejlépe vyhovují třídě a konkrétním žákům) a není úplný (učitel 

může žákům nabídnout jakékoliv jiné praktické úkoly dle vlastního uvážení). Obsah 

vzdělávacího materiálu je strukturován na témata příslušných vzdělávacích kurzů s 

určením minimálního počtu hodin pro jejich studium. Na začátku každé hodiny je značné 

množství náhradních hodin, které může učitel dle svého uvážení věnovat systematizaci a 

opakování látky na začátku a na konci roku, čímž se zvyšuje počet hodin na každé z těchto 

témat. 

 

 

 

5. třída 

 

MATEMATIKA 

 

( 140 hodin, 4 hodiny týdně, rezerva - 40 let ) 

 

Očekávané výsledky vzdělávací a 

poznávací činnosti žáků 

Obsah výukového materiálu 

Téma 1. PŘIROZENÁ ČÍSLA A AKCE S NIMI. GEOMETRICKÉ ÚDAJE A 

VELIKOSTI ( 40 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: přirozená čísla; 

měřítko; číselné a abecední výrazy, 

vzorce; rovnice ;  

najde na obrázcích: úsečku dané délky 

a úhlu daného stupně; geometrické 

obrazce specifikované v obsahu; 

rozpoznává v prostoru a koreluje s 

objekty okolní reality: krychle, 

pravoúhlý rovnoběžnostěn, pyramida; 

rozlišuje: čísla a čísla 

čte a zapisuje : přirozená čísla v rámci 

miliardy ; 

  

Přirozená čísla. Číslo je nula. 

 

Postavy. Desetinný zápis přirozených 

čísel. 

 

Porovnání přirozených čísel. 

 

Aritmetické operace s přirozenými čísly 

a jejich vlastnosti. Čtverec a krychle 

přirozeného čísla. 

 

Rozdělení se zbytkem. 
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použití: vlastnosti aritmetických operací 

s přirozenými čísly ; 

napíše a vysvětlí vzorce: obvod 

geometrických obrazců uvedený v 

obsahu; plocha obdélníku, čtverce; 

objem pravoúhlého rovnoběžnostěnu a 

krychle ; 

vysvětluje, co je: přirozené číslo; 

čtverec a krychle přirozeného čísla; 

rovný; paprsek; souřadnicový paprsek; 

úhel; trojúhelník; náměstí; obdélník; 

pravoúhlý rovnoběžnostěn; krychle; 

rovnice; řešit rovnice ; 

vysvětluje pravidla: sčítání, odčítání, 

násobení, dělení, porovnávání; 

provedení rozdělení se zbytkem ; 

klasifikuje: úhly podle stupně; 

trojúhelníky podle typů jejich úhlů ; 

znázorňuje: segment dané délky a úhlu 

daného stupně; geometrické obrazce 

specifikované v obsahu pomocí pravítka, 

čtverce, dopravníku; paprsek souřadnic, 

přirozená čísla na paprsku souřadnic ; 

měří a vypočítává: délku segmentu; 

míra stupně úhlu; obvod trojúhelníku a 

obdélníku ; 

řeší cvičení, která zahrnují: zápis čísla 

ve tvaru součtu bitových členů; 

provádění čtyř aritmetických operací s 

přirozenými čísly; zvýšení přirozeného 

čísla na druhou mocninu a krychli; 

porovnávání přirozených čísel; rozdělení 

se zbytkem; výpočet hodnot číselných a 

písmenných výrazů, obvodu a plochy 

obdélníku, čtverce a objemu 

pravoúhlého rovnoběžnostěnu a krychle 

; 

řeší: rovnice na základě vztahů mezi 

komponentami a výsledkem početních 

operací; textové problémy, zejména 

kombinatorické 

 

Číselné výrazy. Písmenné výrazy a 

vzorce. 

 

Rovnice. Segment, čára, paprsek. 

 

Měřítko. Souřadnicový paprsek. 

 

Úhel a jeho míra stupně. Typy úhlů. 

 

Trojúhelník a jeho obvod. Typy 

trojúhelníků pod úhly. 

 

Obdélník. Náměstí. 

 

Plocha a obvod obdélníku a čtverce. 

Obdélníkový rovnoběžnostěn. Krychle. 

 

Objem pravoúhlého rovnoběžnostěnu a 

krychle. 

 

Pyramida 

Téma 2. ZLOMKOVÁ ČÍSLA A AKCE S NIMI ( 60 let ) 
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Student: 

uvádí příklady: běžné a desetinné 

zlomky ; 

rozlišuje : běžné a desetinné zlomky; 

správné a nesprávné zlomky 

vysvětluje, co je: čitatel a jmenovatel 

zlomku; smíšené číslo ; 

čte a zapisuje: běžné a desetinné 

zlomky; smíšená čísla ; 

formuluje definici: správného a 

nesprávného zlomku; zájem; aritmetický 

průměr ; 

řeší cvičení, která zahrnují: 

porovnávání, sčítání a odčítání 

společných zlomků se stejnými 

jmenovateli; porovnávání, 

zaokrouhlování, sčítání, násobení a 

dělení desetinných zlomků; převod 

smíšeného čísla na nesprávný zlomek; 

převod nesprávného zlomku na smíšené 

číslo nebo přirozené číslo; zjištění 

procenta čísla a čísla jeho procentem; 

nalezení aritmetického průměru několika 

čísel, střední hodnoty 

Obyčejné zlomky. Správné a nesprávné 

zlomky. Obyčejné zlomky a dělení 

přirozených čísel. Smíšená čísla. 

 

Porovnání společných zlomků se 

stejnými jmenovateli. 

 

Sčítání a odčítání společných zlomků se 

stejnými jmenovateli. 

Desetinný. Zaznamenejte desetinné 

zlomky. Porovnání desetinných zlomků. 

Zaokrouhlování desetinných zlomků. 

 

Aritmetické operace s desetinnými 

zlomky. 

 

Zájem. 

 

Aritmetický průměr. Průměrná hodnota 

Řeší problémy s parcelami s reálnými údaji o : využívání přírodních zdrojů 

původní země; bezpečnost provozu; zjištění obvodů a ploch pozemků, podlah tříd, 

objemu objektů, které mají tvar pravoúhlého rovnoběžnostěnu; kalkulace rodinného 

rozpočtu, možnost velkých nákupů; výpočty související s kalendářem a hodinami 

atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. třída 

 

MATEMATIKA 
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( 140 hodin, 4 hodiny týdně, rezerva - 40 let ) 

 

Očekávané výsledky vzdělávací a 

poznávací činnosti žáků 

Obsah vzdělávacího materiálu 

Téma 1. DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL ( 10 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: prvočísla a složená 

čísla; sudá a lichá čísla; čísla dělitelná 2, 

3, 5, 9, 10; 

rozlišuje: prvočísla a složená čísla; 

dělitele a násobky přirozeného čísla; 

formuluje definice pojmů: dělitel, 

násobek, prvočíslo, složené číslo, 

společný dělitel; znaky dělitelnosti 2, 3, 

5, 9, 10; 

řeší cvičení, která zahrnují: použití 

znamének dělitelnosti čísel 2, 3, 5, 9, 10; 

rozklad přirozených čísel na 

prvočinitele; hledání společných dělitelů 

dvou čísel; největší společný dělitel 

(NSD) dvou čísel v rámci jednoho sta; 

nalezení nejmenšího společného 

násobku (NPS) dvou čísel v rámci 

jednoho sta 

 

Dělitelé a násobky přirozeného čísla. 

 

Znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 9, 10. 

 

Prvočísla a složená čísla. 

 

Rozklad čísel na prvočinitele. 

 

Největší společný dělitel. 

 

Nejmenší společný násobek 

 

 

  

Téma 2. OBYČEJNÉ ZLOMKY ( 26 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: konečných a 

nekonečných periodických desetinných 

zlomků; vzájemně inverzní čísla; 

rozlišuje: konečné a nekonečné 

periodické desetinné zlomky; 

čte a zapisuje: nekonečné periodické 

zlomky; 

rozumí pravidlům: porovnávání, sčítání, 

odčítání, násobení a dělení společných 

zlomků; nalezení zlomku čísla a čísla za 

jeho zlomkem; 

formuluje základní vlastnost zlomku; 

 

Hlavní vlastnost zlomku. Snížení 

frakce. Nejmenší společný jmenovatel 

zlomků. Redukce zlomků na 

společného jmenovatele. Porovnání 

zlomků. 

Aritmetické operace s běžnými 

zlomky. 

 

Hledání zlomku čísla a čísla za jeho 

zlomkem. 

 

Převeďte běžné zlomky na desetinné. 
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řeší cvičení, která zahrnují: 

zmenšování zlomků; redukce zlomků na 

společného jmenovatele; srovnání 

zlomků; sčítání, odčítání, násobení a 

dělení společných zlomků; zaznamenat 

běžný zlomek ve tvaru desetinného 

zlomku; nalezení zlomku čísla a čísla za 

jeho zlomkem 

Nekonečné periodické desetinné 

zlomky. Desetinné aproximace 

běžného zlomku 

Téma 3. VZTAHY A PROPORCE ( 24 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady úměrných veličin; 

rozlišuje : kruh a kruh; přímá a nepřímá 

úměrnost; typy diagramů; 

rozumí tomu, co je: postoj; přímá a 

nepřímo úměrná závislost; měřítko; 

kruh, kruh, kruhový sektor; schéma; 

formuluje: definice proporce; hlavní 

vlastnost proporce; 

zobrazuje a nalézá na obrázcích: kruh 

a kruh; kruhový sektor; sloupcové a 

koláčové grafy; 

řeší cvičení, která zahrnují: nalezení 

poměru čísel a množství; použití 

měřítka; nalezení neznámého člena 

proporce; zaznamenat úrok ve formě 

obyčejných a desetinných zlomků; 

zjištění délky kruhu a plochy kruhu; 

analýza sloupcových a koláčových grafů 

; 

řeší: hlavní problémy s úroky; problémy 

na poměrné veličiny a poměrné dělení 

Vztah. Proporce. Hlavní vlastnost 

proporce. Přímá a nepřímo úměrná 

závislost. Rozdělení čísla v tomto 

ohledu. 

 

Měřítko. 

 

Procento dvou čísel. Úrokové platby 

 

Kruh. Obvod. Kruh. 

 

Kruhová oblast. Kruhový sektor. 

Sloupcové a koláčové grafy 

  

Téma 4. RACIONÁLNÍ ČÍSLA A AKCE S NIMI ( 40 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: kladných a záporných 

čísel; protilehlá čísla; celá čísla a 

racionální čísla; 

rozumí tomu, co je: modul čísla; 

protilehlá čísla; celá čísla; racionální 

čísla; souřadnicová čára; souřadnicová 

rovina; podobné termíny; 

 

Kladná a záporná čísla, číslo nula. 

Souřadnicová čára. 

Opačná čísla. Modul čísel. 

Celá čísla. Racionální čísla. 

Porovnání racionálních čísel. 

Aritmetické operace s racionálními 

čísly. 
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staví: souřadnicovou linii; souřadnicová 

rovina; kolmé a rovnoběžné čáry s 

pravítkem a čtvercem; grafy závislostí 

mezi hodnotami na bodech; 

řeší cvičení, která zahrnují: nalezení 

modulu čísla; porovnávání racionálních 

čísel; sčítání, odčítání, násobení a dělení 

racionálních čísel; výpočet hodnot 

číselných výrazů obsahujících kladná a 

záporná čísla; otevírací konzoly, 

vztyčování podobných podmínek; 

zjištění souřadnic bodu na souřadnicové 

rovině a sestrojení bodu podle jeho 

souřadnic; analýza grafů vztahů mezi 

veličinami (vzdálenost, čas; teplota, čas 

atd.); 

řeší: rovnice pomocí pravidel 

vycházejících ze základních vlastností 

rovnice; textové úlohy pomocí rovnic 

Vlastnosti sčítání a násobení 

racionálních čísel. 

Otevírací závorky. Podobné pojmy a 

jejich shrnutí. 

Rovnice. Základní vlastnosti rovnic. 

Kolmé a rovnoběžné čáry, jejich 

konstrukce pomocí pravítka a čtverce. 

Souřadnicová rovina. Příklady grafů 

vztahů mezi veličinami 

Řeší problémy se zakreslením na : výpočet procenta různých veličin (například 

pracující populace regionu, kalorie atd.); rozhodování v oblasti finančních 

operací, kalkulace vlastních a rodinných financí, platby za energie; schopnost 

hospodařit s vlastními prostředky, odhadovat očekávané a skutečné náklady v 

jednoduchých situacích apod. 

 

7. třída 

  

ALGEBRA 

 

( 70 let, 2 hodiny týdně, rezerva - 12 let ) 

 

Očekávané výsledky vzdělávací a 

poznávací činnosti žáků 

Obsah vzdělávacího materiálu 

Téma 1. CÍLE ( 30 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: číselné výrazy; výrazy 

s proměnnými; členové; polynomy 

vysvětluje:  

 

Výrazy s proměnnými. Celé racionální 

výrazy. 

 

Identita. Identické transformace 

výrazu. 
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·   jak najít číselnou hodnotu výrazu s 

proměnnými pro dané hodnoty 

proměnných; 

·   co je: shodné výrazy, shodná 

transformace výrazu, jednočlen 

standardního tvaru, koeficient; 

formuluje: 

·   definice: jednosemestrální, titul s 

přirozeným exponentem; 

mnohočlen, podobné členy 

mnohočlenu , stupeň mnohočlenu; 

·   vlastnosti stupně s přirozeným 

exponentem; 

·  pravidla: násobení mnohočlenu a 

mnohočlenu, násobení dvou 

mnohočlenů; 

 

řeší cvičení, která zahrnují: výpočet 

hodnot výrazů s proměnnými; redukce 

monomiálu na standardní formu; 

transformace součinu mnohočlenu a 

mnohočlenu, součet, rozdíl, součin dvou 

mnohočlenů na mnohočlen; rozklad 

polynomu na činitele metodou odečtení 

společného činitele pomocí závorek, 

metodou seskupování, pomocí vzorců 

zkráceného násobení a několika 

způsoby; využití těchto transformací v 

procesu řešení rovnic, dokazování 

tvrzení 

 

Stupeň s přirozeným ukazatelem. 

Vlastnosti stupně s přirozeným 

exponentem. 

 

Monomiální. Elevace monomiálů na 

stupeň. Násobení monočlenů. 

Polynom. Podobné členy polynomu a 

jejich shrnutí. 

Stupeň polynomu. 

 

Sčítání, odčítání a násobení polynomů. 

 

Vzorce druhé mocniny binomu, rozdíl 

druhých mocnin, součet a rozdíl 

krychlí. 

 

Rozklad polynomů na faktory 

Téma 2. FUNKCE ( 10 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: funkčních závislostí; 

lineární funkce; 

vysvětluje , co to je: argument; funkce; 

oblast definice funkce; rozsah hodnot 

funkce; rozvrh funkcí; 

formuluje definice pojmů: funkce; 

rozvrh funkcí; lineární funkce; přímá 

úměrnost; 

Funkční závislost mezi veličinami jako 

matematický model reálných procesů. 

 

Funkce. Definice oblasti a rozsahu 

funkčních hodnot. Způsoby nastavení 

funkce. Funkční graf. 

 

Lineární funkce jejího grafu a 

vlastnosti 
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pojmenuje a na příkladech ilustruje 

způsoby nastavení funkce; 

popisuje konstrukci grafu funkce, 

zejména lineární a jejího samostatného 

typu - přímá úměrnost; 

řeší cvičení, která zahrnují: nalezení 

oblasti definice funkce; nalezení 

hodnoty funkce pro danou hodnotu 

argumentu; vykreslení lineární funkce; 

zjištění hodnoty funkce na grafu funkce 

pro danou hodnotu argumentu a naopak; 

stanovení jednotlivých charakteristik 

funkce podle jejího harmonogramu 

(kladné hodnoty, záporné hodnoty, 

nuly); 

skládá a řeší problémy na: přímé 

úměrnosti na základě životní zkušenosti; 

vykreslování grafů při modelování 

reálných procesů pomocí lineární funkce 

apod. 

Téma 3. LINEÁRNÍ ROVNICE A JEJICH SYSTÉMY ( 18 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: rovnice s jednou a 

dvěma proměnnými; lineární rovnice s 

jednou a dvěma proměnnými; soustavy 

dvou lineárních rovnic se dvěma 

proměnnými; 

vysvětluje: 

·   co je soustava dvou lineárních 

rovnic se dvěma proměnnými; 

·   kolik řešení může mít soustava dvou 

lineárních rovnic se dvěma 

proměnnými; 

formuluje definice: lineárních rovnic s 

jednou a dvěma proměnnými; řešení 

rovnice se dvěma proměnnými; řešení 

soustavy dvou lineárních rovnic se 

dvěma proměnnými; 

vytváří grafy lineárních rovnic se 

dvěma proměnnými; 

 

Lineární rovnice s jednou proměnnou. 

Lineární rovnice se dvěma 

proměnnými a její graf. 

 

Systém dvou lineárních rovnic se 

dvěma proměnnými. 

 

Řešení soustav dvou lineárních rovnic 

se dvěma proměnnými: grafická 

metoda; způsob substituce; způsob 

přidávání. 

 

Lineární rovnice a jejich soustavy jako 

matematické modely textových úloh 
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popisuje způsoby řešení soustavy dvou 

lineárních rovnic se dvěma 

proměnnými; 

charakterizuje případy kdy systém 

dvou lineárních rovnic se dvěma 

proměnnými má jedno řešení; má 

mnoho řešení; nemá řešení; 

sestává z : rovnic a soustav rovnic za 

podmínky textového problému; 

řeší: lineární rovnice s jednou 

proměnnou a rovnice na ně redukované; 

textové úlohy pomocí lineárních rovnic 

s jednou proměnnou; soustavy dvou 

lineárních rovnic se dvěma proměnnými 

uvedenými v obsahu; textové úlohy 

pomocí soustav dvou lineárních rovnic 

se dvěma proměnnými 

Řeší dějové problémy: na cestách z hlediska jeho bezpečnosti; disponovat 

vlastními a rodinnými financemi; finanční obsah prizmatem historických událostí 

atp. 

 

 

 

 

8. třída 

 

ALGEBRA 

 

( 70 hodin, 2 hodiny týdně, rezerva - 20 hodin ) 

 

Očekávané výsledky vzdělávací a 

poznávací činnosti žáků 

Obsah vzdělávacího materiálu 

Téma 1. RACIONÁLNÍ VYJÁDŘENÍ ( 24 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: racionální vyjádření; 

racionální zlomek; stupeň s celým 

ukazatelem; 

rozeznává: celé racionální výrazy; 

zlomkové racionální výrazy; 

vysvětluje : 

Stupeň s celočíselným indikátorem a 

jeho vlastnosti. 

 

Standardní zobrazení čísel. 

 

Racionální výrazy. 
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·   jak provést redukci frakcí; jak 

zmenšit zlomek na nového 

jmenovatele; jak zredukovat zlomky 

na společného jmenovatele; 

·   jaký je standardní typ čísla; 

formuluje: 

·   hlavní vlastnost zlomku; vlastnosti 

stupně s celočíselným indexem; 

·   pravidla: sčítání, odčítání, násobení, 

dělení zlomků, umocňování zlomku; 

·   podmínka rovnosti zlomku nula; 

·   definice: stupeň s nulovou 

hodnotou; stupeň s celou zápornou 

hodnotou ; 

popisuje vlastnosti funkce 𝑦 =
𝑘

𝑥
podle 

jejího rozvrhu; 

řeší cvičení, která zahrnují: 

zmenšování zlomků; redukce zlomků na 

společného jmenovatele; zjištění součtu, 

rozdílu, součinu, zlomku; shodné 

transformace racionálních výrazů; 

řešení rovnic s proměnnou ve 

jmenovateli zlomku; transformace 

stupňů s celým ukazatelem; 

zaznamenejte číslo ve standardním 

tvaru; vykreslení funkce𝑦 =
𝑘

𝑥
 

Racionální zlomky. Hlavní vlastnost 

racionálního zlomku. 

 

Aritmetické operace s racionálními 

zlomky. 

 

Racionální rovnice. 

Ekvivalentní rovnice. 

 

Funkce 𝑦 =
𝑘

𝑥
, její rozvrh a vlastnosti 

Téma 2. ČTVERCOVÉ KOŘENY. SKUTEČNÁ ČÍSLA ( 10 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: racionálních čísel; 

iracionální čísla; 

vysvětluje, co je: racionální číslo; 

iracionální; reálné číslo; 

formuluje: definici aritmetické druhé 

odmocniny čísla; vlastnosti aritmetické 

odmocniny; 

charakterizuje: vlastnosti funkcí 𝑦 =

𝑥2, 𝑦 = √𝑥,  podle jejich rozvrhů; 

řeší cvičení, která zahrnují: použití 

konceptu aritmetické odmocniny pro 

výpočet hodnot výrazů, zjednodušení 

 

Funkce y = x 2 , její graf a vlastnosti. 

 

Aritmetická druhá odmocnina. 

Vlastnosti aritmetické odmocniny. 

 

Racionální čísla. 

 

Iracionální čísla. Reálná čísla. 

 

Funkce 𝑦 = √𝑥, její rozvrh a 

vlastnosti 
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výrazů, řešení rovnic, porovnávání 

hodnot výrazů; transformace výrazů s 

využitím odčítání násobilky od 

znaménka odmocniny, zavedení 

násobilky pod znaménko odmocniny, 

osvobození od iracionality ve 

jmenovateli zlomku; vykreslovací 

funkce 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = √𝑥; 

Téma 3. ČTVERCOVÉ ROVNICE ( 16 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: kvadratických rovnic; 

čtvercové trojčleny; 

formuluje: 

·  definice kvadratické rovnice a 

kvadratického trinomu; kořen 

kvadratické rovnice; 

·   Vietova věta; 

píše: vzorec pro kořeny kvadratické 

rovnice; vzorec pro rozklad 

kvadratického trinomu na lineární 

faktory; 

sestaví kvadratickou rovnici za 

podmínky textové úlohy; 

řeší cvičení, která zahrnují: hledání 

kořenů kvadratických rovnic; 

faktorizace kvadratického trinomu; 

hledání kořenů kvadratických rovnic; 

sestavování a řešení kvadratických 

rovnic a rovnic na ně redukovaných 

jako matematické modely aplikovaných 

úloh 

 

Kvadratické rovnice. 

 

Vzorec pro kořeny kvadratické 

rovnice. 

 

Vietova věta. 

 

Čtvercový trojčlen. 

 

Rozklad kvadratického trinomu na 

lineární faktory. 

 

Řešení rovnic, které jsou redukovány 

na kvadratické. 

 

Kvadratické rovnice a rovnice 

redukované na kvadratické jako 

matematické modely aplikovaných 

úloh 

Řeší dějové problémy na : využití vztahů ekonomických jevů; druhy a 

výpočty daní, plateb; hnutí; produktivita; Náklady na zboží; společná práce; 

směsi a slitiny atd. 

 

 

 

9. třída 

 

ALGEBRA 
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( 70 let, 2 roky týdně, rezerva - 18 let ) 

 

Očekávané výsledky vzdělávací a 

poznávací činnosti žáků 

Obsah vzdělávacího materiálu 

Téma 1. Nerovnosti ( 14 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: číselné nerovnosti; 

nerovnosti s proměnnými; lineární 

nerovnosti s jednou proměnnou; dvojité 

nerovnosti; 

vysvětluje, co je to sjednocení a průnik 

číselných intervalů; 

formuluje: 

·   vlastnosti numerické nerovnice , 

vlastnosti nerovnic s proměnnou; 

·  definice: řešení lineární nerovnice s 

jednou proměnnou, ekvivalentní 

nerovnice; 

dokládá vlastnosti číselných nerovnic; 

zobrazuje na souřadnicové čáře: 

sjednocení a průnik číselných intervalů, 

daných nerovnostmi číselné intervaly; 

provádí inverzní úlohu; 

zaznamenává řešení nerovnic a jejich 

soustav ve formě kombinování 

číselných intervalů nebo ve formě 

odpovídajících nerovnic; 

řeší: lineární nerovnosti s jednou 

proměnnou; soustav lineárních nerovnic 

s jednou proměnnou 

 

Numerické nerovnosti. Základní 

vlastnosti numerických nerovnic. 

 

Nerovnosti s proměnnými. Lineární 

nerovnosti s jednou proměnnou. 

 

Číselné intervaly. 

 

Ekvivalentní nerovnosti. 

 

Soustavy lineárních nerovnic s jednou 

proměnnou 

 

Téma 2. KVADRATICKÁ FUNKCE ( 20 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady kvadratické funkce; 

vypočítá hodnotu funkce v bodě 

vysvětluje transformaci grafů funkce: f ( x 

) → f ( x ) + a ; f ( x ) → f ( x + a ); F ( x ) 

→ kf ( x ), f ( x ) -> - f ( x ); algoritmus pro 

vykreslení kvadratické funkce ; 

 

Vlastnosti funkce. Nuly funkce, 

intervaly známosti, vzestup a pád 

funkce, největší a nejmenší hodnoty 

funkce. 

Převod funkčních grafů. 
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charakterizuje funkci podle jejího 

rozvrhu 

řeší cvičení, která zahrnují: vynesení 

kvadratické funkce; řešení 

kvadratických nerovnic; hledání řešení 

soustav dvou rovnic se dvěma 

proměnnými, z nichž alespoň jedna 

rovnice druhého stupně; sestavování a 

řešení soustav rovnic se dvěma 

proměnnými jako matematických 

modelů aplikovaných úloh 

Kvadratická funkce, její graf a 

vlastnosti. 

Čtvercová nerovnost. Systém dvou 

rovnic se dvěma proměnnými. 

Systém dvou rovnic se dvěma 

proměnnými jako matematický model 

aplikovaného problému 

Téma 3. ČÍSELNÉ SEKVENCE ( 10 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: číselné posloupnosti; 

aritmetické a geometrické posloupnosti; 

formuluje definici a vlastnosti 

aritmetických a geometrických 

posloupností; 

zaznamenává a vysvětluje: 

·   vzorce : n - tý člen aritmetických a 

geometrických posloupností , 

součet prvních n členů těchto 

posloupností; 

·   vlastnosti aritmetických a 

geometrických posloupností 

řeší cvičení, která zahrnují: výpočet 

členů postupu; stanovení progresí na 

základě jejich členů nebo vztahů mezi 

nimi; výpočet součtů prvních n členů 

aritmetických a geometrických 

posloupností; použijte vzorce obecných 

pojmů a součtů posloupností k nalezení 

neznámých prvků posloupností 

Číselné posloupnosti. 

 

Aritmetické a geometrické 

posloupnosti, jejich vlastnosti. Vzorce 

n-tého členu aritmetických a 

geometrických posloupností. 

 

Vzorce pro součet prvních n členů 

aritmetických a geometrických 

posloupností 

Téma 4. ZÁKLADY KOMBINATORIKY, TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI 

A STATISTIKY ( 8 hodin ) 

V chen / student: 

uvádí příklady: náhodné události, 

prezentace statistických dat ve formě 

tabulek, tabulek, grafů, aplikace 

kombinatorických pravidel 

Základní pravidla kombinatoriky. 

 

Četnost a pravděpodobnost náhodné 

události. 
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vysvětluje, co to je : frekvence náhodné 

události, pravděpodobnost náhodné 

události 

vyhledá, vybere a uspořádá informace 

z dostupných zdrojů 

řeší problémy zahrnující : 

použití kombinatorických pravidel 

součtu a součinu; zjištění 

pravděpodobnosti náhodné události; 

výpočet četnosti náhodné události; 

prezentace statistických dat ve formě 

tabulek, tabulek, grafů 

Prvotní informace o statistikách. 

 

Metody prezentace a zpracování dat 

Řeší zápletkové úlohy na : výpočet a analýzu finanční kapacity rodiny; výpočet 

výše zaplacených daní; rozhodování o osobních a kolektivních finančních 

záležitostech atd. 

 

7. třída 

 

GEOMETRIE 

 

( 70 let, 2 hodiny týdně, rezerva - 20 let ) 

 

Očekávané výsledky vzdělávací a 

poznávací činnosti žáků 

Obsah vzdělávacího materiálu 

Téma 1. ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ OBRAZY A JEJICH VLASTNOSTI 

( 8 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady geometrických obrazců 

uvedených v obsahu; 

vysvětluje, co je: bod, přímka, náležet, 

ležet mezi, úsečka, paprsek, úhel, délka 

úsečky, míra úhlu, stejné úsečky, stejné 

úhly, sečna úhlu, vzdálenost mezi body; 

formuluje : vlastnosti: umístění bodů 

na přímce; měření a depozice segmentů 

a úhlů; 

klasifikuje úhly (ostré, rovné, tupé, 

rozšířené); 

 

Geometrické tvary. 

 

Bod, přímka, segment, paprsek, úhel. 

Jejich vlastnosti. 

 

Měření segmentů a úhlů. Osa úhlu. 

 

Vzdálenost mezi dvěma body 
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měří a vypočítává: délku úsečky, 

stupňovou míru úhlu s využitím 

vlastností jejich měření; 

zobrazuje a nalezne na obrázcích 

geometrické obrazce uvedené v obsahu 

aplikuje studované definice a vlastnosti 

k řešení problémů 

 

Téma 2. VZÁJEMNÉ UMÍSTĚNÍ LINKY V LETADLE ( 12 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady geometrických obrazců 

uvedených v obsahu 

koreluje s objekty okolní reality: 

sousední a vertikální úhly, rovnoběžné a 

kolmé čáry; 

vysvětluje : 

·    co je věta, definice, znaménko, 

důsledek, podmínka a požadavek věty, 

přímé a inverzní tvrzení, důkaz věty; 

·    podstata dokazování opaku; 

formuluje: 

·   ·  definice: sousední a svislé úhly, 

rovnoběžné a kolmé čáry, kolmice, 

vzdálenost od bodu k přímce; 

·  ·  vlastnosti: sousední a vertikální úhly; 

rovnoběžné a kolmé přímky, úhly 

sevřené průsečíkem rovnoběžek v lednu; 

·   ·   znaky rovnoběžných čar 

měří a vypočítává vzdálenost od bodu 

k přímce ; 

zobrazuje a na obrázcích nachází: 

rovnoběžné a kolmé čáry; kolmý; úhly 

vytvořené v průsečíku dvou přímek; 

dokládá rovnoběžnost a kolmost 

přímek; 

dokazuje: vlastnosti sousedních a 

vertikálních úhlů; rovnoběžky; kolmé 

čáry; 

aplikuje studované definice a vlastnosti 

k řešení problémů 

Přilehlé a svislé úhly, jejich vlastnosti. 

Rovnoběžné a kolmé čáry, jejich 

vlastnosti. 

 

Kolmý. Vzdálenost od bodu k řádku. 

Úhel mezi dvěma protínajícími se 

čarami. 

 

Úhly vytvořené v průsečíku dvou 

přímek. Znaky rovnoběžných čar. 

 

Vlastnosti úhlů vytvořených v 

průsečíku rovnoběžných přímek 
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Téma 3. TROJÚHELNÍKY. ZNAKY ROVNOSTI TROJÚHELNÍKŮ ( 22 

hodin ) 

Student: 

uvádí příklady: geometrických 

obrazců uvedených v obsahu; stejná 

čísla; 

vysvětluje, co jsou stejná čísla; 

formuluje: 

·   · definice: vnější roh trojúhelníku ; 

různé typy trojúhelníků ; osy, výšky, 

mediány trojúhelníku; 

·   ·   vlastnosti: rovnoramenný a pravoúhlý 

trojúhelník; 

·   znaky: rovnost trojúhelníků , 

rovnoramenný trojúhelník; 

třídí trojúhelníky podle stran a úhlů; 

zobrazuje a na výkresech najde: 

rovnostranné, rovnoramenné, pravoúhlé 

trojúhelníky a jejich prvky; vnější roh 

trojúhelníku; stejné trojúhelníky; 

zdůvodňuje: příslušnost trojúhelníku k 

určitému typu; rovnost trojúhelníků; 

dokazuje: vlastnosti a znaky 

rovnoramenného trojúhelníku; vlastnost 

úhlů trojúhelníku; vlastnost vnějšího 

rohu trojúhelníku ; 

aplikuje studované definice a vlastnosti 

k řešení problémů praktického obsahu 

 

Trojúhelník a jeho prvky. Výška, osa a 

medián trojúhelníku. 

 

Rovnost geometrických obrazců. 

Značky rovnosti trojúhelníků. 

 

Typy trojúhelníků. 

 

Rovnoramenný trojúhelník, jeho 

vlastnosti a vlastnosti. 

 

Nerovnice trojúhelníku. 

 

Součet úhlů trojúhelníku. 

 

Vnější roh trojúhelníku a jeho 

vlastnosti. 

 

Vlastnosti pravoúhlých trojúhelníků 

Téma 4. KRUH A KRUH ( 8 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady geometrických obrazců 

uvedených v obsahu; 

formuluje: 

·      definice: kružnice, kružnice, jejich 

prvky; tečna ke kružnici; střed kolmo k 

segmentu; kružnice opsané trojúhelníku 

a kružnice vepsané trojúhelníku; 

·      vlastnosti: střed kolmý na segment; 

osy úhlu; tečna ke kružnici; průměr a 

tětivy kruhu; střední kolmice ke stranám 

trojúhelníku; osy úhlů trojúhelníku; 

 

Kruh. Kruh. 

 

Tečna ke kružnici a její vlastnosti. 

 

Hlavní úkoly pro stavbu: 

- konstrukce trojúhelníku na třech 

stranách; 

- konstrukce úhlu rovného tomuto; 

- konstrukce osy tohoto úhlu; 

- rozdělení tohoto segmentu na 

polovinu; 
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zobrazuje a na obrázcích najde: kruh 

a jeho prvky; tečna ke kružnici; kruh 

vepsaný do trojúhelníku; kruh opsaný 

kolem trojúhelníku; 

plní úkoly kružítka a pravítka ke stavbě 

uvedené v obsahu; 

aplikuje studované definice a vlastnosti 

k řešení problémů, zejména praktického 

obsahu 

- konstrukce přímky k tomu kolmé. 

 

Kruh popsaný kolem trojúhelníku. 

 

Kruh vepsaný do trojúhelníku 

 

Řeší problémy praktického obsahu na: zjištění vzdálenosti k nepřístupnému 

bodu; stanovení ekvidistantních vzdáleností objektů na povrchu Země; použití 

trojúhelníkové tuhosti ve stavebnictví atd. 

 

 

 

8. třída 

 

GEOMETRIE 

 

( 70 let, 2 hodiny týdně, rezerva - 12 let ) 

 

Očekávané výsledky vzdělávací a 

poznávací činnosti žáků 

Obsah výukového materiálu 

 

Téma 1 . QUADRANGLES ( 22 let ) 

 

Student: 

uvádí příklady geometrických obrazců 

uvedených v obsahu; 

vysvětluje , co to je: čtyřúhelník; 

konvexní a nekonvexní čtyřúhelník; 

čtyřúhelníkové prvky; 

 

 

formuluje: 

·      definice a vlastnosti čtyřúhelníků 

specifikovaných v obsahu; 

centrální a vepsané rohy; vepsané a 

popsané čtyřúhelníky; střední čára 

trojúhelníku a lichoběžníku; 

 

Čtyřúhelník, jeho prvky. Součet úhlů 

čtyřúhelníku. Rovnoběžník, jeho 

vlastnosti a vlastnosti. 

 

Obdélník, kosočtverec, čtverec a jejich 

vlastnosti. Trapéz. 

 

Popsané a středové rohy. Vepsané a 

popsané čtyřúhelníky. 

 

Thalesova věta. Střední čára 

trojúhelníku, její vlastnosti. 
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·      znaky rovnoběžníku; vepsané a 

popsané čtyřúhelníky; 

·      věta: Thales; o součtu úhlů 

čtyřúhelníku; 

klasifikuje čtyřúhelníky; 

zobrazuje a nachází na obrázcích 

čtyřúhelníky různých typů a jejich 

prvky; 

dokládá příslušnost čtyřúhelníku k 

určitému typu; 

dokazuje: vlastnosti a znaky 

rovnoběžníku; vlastnosti obdélníku, 

kosočtverce, čtverce; 

aplikuje studované definice a vlastnosti 

k řešení problémů, zejména praktického 

obsahu 

Střední čára lichoběžníku, její 

vlastnosti 

Téma 2. PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ ( 10 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady podobných 

trojúhelníků; 

vysvětluje vztah mezi rovností a 

podobností geometrických obrazců; 

formuluje: 

·   věta : o mediánech trojúhelníku; na 

vlastnosti osy trojúhelníku; 

·   definice podobných trojúhelníků; 

·   znaky podobnosti trojúhelníků; 

·   zobecněný Thalesův teorém; 

zobrazuje a nachází podobné 

trojúhelníky na obrázcích; 

 

dokládá podobnost trojúhelníků; 

aplikuje studované definice a vlastnosti 

k řešení problémů, zejména při 

zjišťování vzdáleností na zemi 

 

Thalesova věta je zobecněná. 

 

Podobné trojúhelníky. 

 

Znaky podobnosti trojúhelníků. 

 

Vlastnost mediánu a osy trojúhelníku 

  

 

Téma 3 . ŘEŠENÍ OBDÉLNÍKŮ TROJÚHELNÍKŮ ( 14 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady geometrických útvarů a 

vztahů uvedených v obsahu; 

 

Sinus, kosinus, tangens ostrého úhlu 

pravoúhlého trojúhelníku. 



31 
 

vysvětluje : co je to sklon a jeho 

projekce; což znamená „vyřešit 

pravoúhlý trojúhelník“; 

formuluje: 

·   vlastnosti kolmé a nakloněné; 

·   definice sinusu, kosinusu, tečny 

ostrého úhlu pravoúhlého 

trojúhelníku; 

·   Pythagorova věta ; 

·  vztah mezi stranami a úhly 

pravoúhlého trojúhelníku; 

nalezne na výkresech strany 

pravoúhlého trojúhelníku, jejichž poměr 

je roven sinu, kosinu, tečně zadaného 

ostrého úhlu; 

vypočítá hodnoty sinus, kosinus, tečna 

pro úhly 30 °, 45 °, 60 °; 

dokazuje Pythagorovu větu; 

řeší pravoúhlé trojúhelníky 

aplikuje studované definice a vlastnosti 

k řešení problémů, zejména praktického 

obsahu 

 

Pythagorova věta. 

 

Kolmé a nakloněné, jejich vlastnosti. 

 

Vztah mezi stranami a úhly 

pravoúhlého trojúhelníku. 

 

Hodnoty sinus, kosinus, tangens 

některých úhlů. 

 

Řešení pravoúhlých trojúhelníků 

 

Téma 4. POLYGONÁGY. OBLASTI POLYGONŮ  

( 12 hodin ) 

Student: 

uvádí příklady geometrických obrazců 

uvedených v obsahu; 

vysvětluje, co je mnohoúhelník a jeho 

prvky; oblast polygonu; mnohoúhelník 

vepsaný do kruhu a popsaný kolem 

kruhu; 

formuluje: 

·   definice: mnohoúhelník vepsaný do 

kruhu; mnohoúhelník opsaný 

kolem kruhu; 

·   věta: o ploše obdélníku, 

rovnoběžníku, trojúhelníku, 

lichoběžníku; 

 

Polygon a jeho prvky. 

 

Mnohoúhelník vepsaný do kruhu a 

mnohoúhelník opsaný kolem kruhu. 

 

Koncept oblasti polygonu. 

 

Plochy obdélníku, rovnoběžníku, 

kosočtverce, trojúhelníku, lichoběžníku 
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evidence a vysvětluje vzorce pro 

oblast geometrických obrazců 

specifikovanou v obsahu; 

zobrazuje a na obrázcích najde: 

mnohoúhelník a jeho prvky; 

mnohoúhelník vepsaný do kruhu; 

mnohoúhelník popsaný kolem kruhu; 

koreluje s předměty okolní reality 

specifikovanými v obsahu figury; 

vypočítá plochu čísel uvedených v 

obsahu; 

aplikuje nastudované definice, 

vlastnosti a vzorce k řešení problémů, 

zejména hledání oblastí reálných 

objektů; 

řeší problémy na : rozdělení 

mnohoúhelníku na stejné; studium 

rovnosti mnohoúhelníků atd. 

Řeší problémy praktického obsahu na : určení vzdálenosti k nepřístupnému 

bodu; výšky objektů; zjištění úhlů (úhel vozovky, sklon, úhel, pod kterým je 

objekt viditelný) atd. 

 

 

9. třída 

 

GEOMETRIE 

 

( 70 let, 2 hodiny týdně, rezerva - 24 let ) 

 

Očekávané výsledky vzdělávací a 

poznávací činnosti žáků 

Obsah vzdělávacího materiálu 

Téma 1. SOUŘADNICE V ROVNĚ (8 hodin) 

Student: 

uvádí příklady vztahů uvedených v 

obsahu; 

vysvětluje : 

· Jaký je sinus, kosinus, tangens úhlů 

od 0° do 180°; rovnice obrázku; 

·   jak můžete nastavit na souřadnicové 

rovině: rovný; kruh; 

Sinus, kosinus, tangens úhlů od 0° do 

180°. 

Totožnosti: 

sin (180 ° - α) = sin α; 

cos (180 ° - α) = - cos α. 

 

Souřadnice středu segmentu. 
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formuluje věty o:  

vzdálenosti mezi dvěma body; 

souřadnice středu segmentu; 

evidence a vysvětluje: 

·   vzorce souřadnic středu segmentu, 

vzdálenost mezi dvěma body; 

·   rovnice kružnice, přímka; 

znázorní a najde na výkresech 

geometrický obrazec (přímka, kružnice) 

podle jeho rovnice v daném souřadném 

systému; 

počítá: 

·      souřadnice středu segmentu; 

·      vzdálenost mezi dvěma body 

daná jejich souřadnicemi; 

dokazuje větu o: vzdálenosti mezi 

dvěma body; souřadnice středu 

segmentu; 

aplikuje nastudované vzorce a rovnice 

obrazců k řešení úloh 

Vzdálenost mezi dvěma body s danými 

souřadnicemi. 

 

Rovnice kružnice a přímky 

 

Téma 2. VEKTORY V LETADLE ( 12 hodin ) 

Student: 

navrhnout příklady: stejné, opačné, 

kolineární vektory; 

vysvětluje: 

·      co je : vektor; modul a směr 

vektoru; jediný vektor; nulový 

vektor; kolineární vektory; opačné 

vektory; vektorové souřadnice; 

součet a rozdíl vektorů; součin 

vektoru číslem; 

·      jak nastavit vektor; 

·      jak odložit vektor z daného bodu; 

·      podle jakých pravidel najít : 

součet vektorů; součin vektoru 

číslem; 

formuluje: 

·      definice : rovné vektory; skalární 

součin vektorů; 

·      vlastnosti : působení na vektory; 

 

Vektor. Modul a směr vektoru. 

Rovnost vektorů. 

 

Vektorové souřadnice. Sčítání a 

odčítání vektorů. Násobení vektoru 

číslem. Kolineární vektory. Skalární 

součin vektorů 
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zobrazuje a na obrázcích nachází: 

vektor; vektor stejný nebo opačný k 

datům, kolineární s daty, včetně jejich 

souřadnic; vektor rovný součtu (rozdílu) 

vektorů, součin vektoru číslem; 

počítá: 

·   vektorové souřadnice, součet 

(rozdíl) vektorů, součin vektoru 

číslem; 

·   délka vektoru, úhel mezi dvěma 

vektory; 

zdůvodňuje: rovnost, kolinearita 

vektorů; 

aplikuje studované definice a vlastnosti 

k řešení problémů 

 

Téma 3. ŘEŠENÍ TROJÚHELNÍKŮ ( 10 let ) 

Student: 

vysvětluje , co znamená „vyřešit 

trojúhelník“; 

formuluje větu: kosinus; dutiny; 

evidence a vysvětluje vzorce pro oblast 

trojúhelníku (Heron; na dvou stranách a 

úhel mezi nimi); 

znázorní a najde na výkresech prvky 

trojúhelníku potřebné k výpočtu jeho 

neznámých prvků; 

vypočítá: délky neznámých stran a 

stupně neznámých úhlů trojúhelníku; 

oblasti trojúhelníků; 

aplikuje studované vzorce a vlastnosti k 

řešení problémů 

Kosinové a sinové věty. 

 

Vzorce pro nalezení oblasti 

trojúhelníku 

Téma 4. PRAVIDELNÉ MNOHOÚHELNÍKY. OBVOD. OBLAST KRUHU 

( 10 let ) 

Student: 

uvádí příklady geometrických obrazců 

uvedených v obsahu; 

vysvětluje , co to je: oblouk kruhu; 

obvod; oblast kruhu; pravidelný 

mnohoúhelník (trojúhelník, čtyřúhelník, 

 

Pravidelný mnohoúhelník, jeho typy a 

vlastnosti. 

 

Pravidelný mnohoúhelník vepsaný do 

kruhu a popsaný kolem kruhu. 
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šestiúhelník) vepsaný do kruhu a 

popsaný kolem kruhu; 

koreluje s předměty okolní reality 

specifikovanými v obsahu figury; 

počítá: poloměr kružnice na straně 

pravidelného mnohoúhelníku do ní 

vepsaného (trojúhelník, čtyřúhelník, 

šestiúhelník) a naopak; poloměr 

kružnice na straně pravého 

mnohoúhelníku popsaného kolem něj 

(trojúhelník, čtyřúhelník, šestiúhelník) a 

naopak; délky kruhů a kruhové oblouky; 

oblast kruhu, sektor 

staví; pravoúhlý trojúhelník, 

čtyřúhelník, šestiúhelník; 

aplikuje studované definice, vlastnosti a 

vzorce k řešení problémů 

 

Obvod. Délka oblouku auta. 

 

Oblast kruhu a jeho části 

Téma 5. GEOMETRICKÉ POSUNY ( 6 let ) 

Student: 

uvádí příklady: · postavy a jejich 

obrazy při geometrických pohybech 

specifikovaných v obsahu; obrazce, 

které mají střed souměrnosti, osu 

souměrnosti; stejná čísla; 

vysvětluje , co to je: pohyb (pohyb); 

obraz postavy při geometrickém 

pohybu; obrazec symetrický k bodu 

(přímka); symetrie vzhledem k bodu 

(přímka); paralelní přenos; otočit se; 

rovnost čísel; 

formuluje: 

·   definice : stejná čísla; 

·   vlastnosti : pohyb; symetrie kolem 

bodu (přímky); alelické přenosové 

páry ; otočit se; 

zobrazuje a nalézá na postavách 

postavy, do kterých tyto postavy 

přecházejí různými druhy pohybů; 

zdůvodňuje: symetrie dvě číslice 

vzhledem k bodu (přímka); přítomnost 

 

Posun (pohyb) a jeho vlastnosti. 

 

Symetrie vzhledem k bodu a přímce, 

rotace, paralelní přenos. 

 

Rovnost postav 
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středu (osy) symetrie na obrázku; 

rovnost figur s využitím posunů; 

aplikuje studované definice a vlastnosti 

k řešení problémů 

Řeší problémy na : hledání neznámých prvků reálných objektů; hledání oblastí 

skutečných objektů, pokrytí roviny pravidelnými polygony atd. 

 


