VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

Matematika a její aplikace
Matematika

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu Matematika je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Matematika a její aplikace pro 2.
stupeĖ ze vzdČlávací oblasti Matematika a její aplikace.
ýasová dotace:
6. roþník – 4 hodin
7. roþník – 5 hodiny
8. roþník – 4 hodiny
9. roþník – 4 hodiny
Organizace výuky:
Výuka je realizována formou vyuþovací hodiny (45 minut týdnČ), probíhá pĜevážnČ v kmenové tĜídČ, pĜípadnČ v uþebnČ informatiky.
Cíl pĜedmČtu:
VzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím, že vede žáka k:
y
využívání matematických poznatkĤ a dovedností v praktických þinnostech - odhady, mČĜení a porovnávání velikostí a
vzdáleností, orientace
y
rozvíjení pamČti žákĤ prostĜednictvím numerických výpoþtĤ a osvojováním si nezbytných matematických vzorcĤ a algoritmĤ
y
rozvíjení kombinatorického a logického myšlení
y
rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení
y
vytváĜení zásoby matematických nástrojĤ (poþetních operací, algoritmĤ, metod Ĝešení úloh) a k efektivnímu využívání
osvojeného matematického aparátu
y
provádČní rozboru problému a plánu Ĝešení, odhadování výsledkĤ, volbČ správného postupu k vyĜešení problému a
vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
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y
y
y

pĜesnému a struþnému vyjadĜování užíváním matematického jazyka vþetnČ symboliky
rozvíjení spolupráce pĜi Ĝešení problémových a aplikovaných úloh vyjadĜujících situace z bČžného života a následnČ k využití
získaného Ĝešení v praxi
rozvíjení dĤvČry ve vlastní schopnosti a možnosti pĜi Ĝešení úloh, k soustavné sebekontrole pĜi každém kroku postupu Ĝešení,
k rozvíjení systematiþnosti, vytrvalosti a pĜesnosti

Výchovné a vzdČlávací strategie smČĜující k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt Matematika):
Kompetence k uþení
Na konci 9. roþníku žák:
a) vybírá a využívá pro efektivní uþení vhodné zpĤsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a Ĝídí vlastní uþení, projevuje
ochotu vČnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu uþení
- uþivo je probíráno rĤznými zpĤsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupnČ uvČdomovat, jaký styl mu
vyhovuje
- uplatĖujeme individuální pĜístup k žákĤm
- pĜistupujeme k žákĤm dle jejich individuálních schopností
- pĜi výuce povzbuzujeme a zamČstnáváme rychlejší žáky vČtším množstvím úloh
- žáci, kteĜí probírané uþivo zvládli, vhodným zpĤsobem pomáhají pomalejším
- žáci mohou využít nabídky volitelného pĜedmČtu þi zájmového kroužku Cviþení z matematiky, kde svoje
schopnosti a vČdomosti dále rozvíjejí
b)vyhledává a tĜídí informace a na základČ jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivnČ využívá v procesu uþení,
tvĤrþích þinnostech a praktickém životČ
- vedle uþebnic používáme jiné zdroje - sbírky, vlastnoruþnČ vytvoĜené texty, které
žákĤm zĤstávají a mohou si tak vytváĜet vlastní portfolio
- žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v encyklopediích, jiných uþebnicích, na internetu
- žákĤm jsou zadávány úkoly, pĜi jejichž Ĝešení kombinují informace z rĤzných zdrojĤ
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- žákĤm jsou zadávány k Ĝešení úlohy vycházející z reálné situace, úlohy, které budou jednou ve svém životČ Ĝešit
c) operuje s obecnČ užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí vČci do souvislostí, propojuje do širších celkĤ poznatky z
rĤzných vzdČlávacích oblastí a na základČ toho si vytváĜí komplexnČjší pohled na matematické a pĜírodní jevy
- souþástí výuky jsou projekty propojující uþivo matematiky s dalšími pĜedmČty
- škola postupnČ vytváĜí systém výuky, ve kterém se snažíme smysluplnČ prolínat uþivo jednotlivých
pĜírodovČdných pĜedmČtĤ tak, aby základní vČdomosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové vČdomosti
v jiné oblasti
- uþivo v matematice doplĖuje probírané uþivo ve fyzice a chemii
- uþitelé rozvíjejí pamČĢ žákĤ prostĜednictvím numerických výpoþtĤ a osvojováním nezbytných matematických
vzorcĤ a algoritmĤ
d) samostatnČ pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závČry pro využití
v budoucnosti
- v matematice nejsou poznatky žákĤm pouze pĜedkládány, ale jsou vedeni k vlastnímu pozorování a vyvozování (
napĜíklad tvorba modelĤ matematických tČles z dostupných materiálĤ, odvození výpoþtu povrchu tČles
z vlastnoruþnČ vytvoĜené sítČ tČlesa apod.)
- žáci jsou vedeni k tomu,aby matematické poznatky a dovednosti umČli využívat v praktických þinnostech – pĜi
mČĜení, odhadování, porovnávání velikostí a vzdáleností, pĜi orientaci
e) poznává smysl a cíl uþení, má pozitivní vztah k uþení, posoudí vlastní pokrok a urþí pĜekážky þi problémy bránící uþení,
naplánuje si, jakým zpĤsobem by mohl své uþení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého uþení a diskutuje o nich
- žáci jsou vedeni k samostatné práci
- výuka je doplĖována motivaþními úlohami
- základním motivaþním faktorem je žákova svoboda – žáci si v mnoha pĜípadech mohou vybírat z vČtšího množství
nabízených úloh dle svých schopností
- žáci jsou vedeni k sebeevaluaci – pĜi samostatné práci i pĜi práci ve skupinČ
- u žáka je rozvíjena dĤvČra ve vlastní schopnosti a možnosti, k soustavné sebekontrole pĜi každém kroku Ĝešení
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Kompetence k Ĝešení problémĤ
Na konci 9. roþníku žák:
a) rozpozná a pochopí problém, pĜemýšlí o nesrovnalostech a jejich pĜíþinách, promyslí a naplánuje zpĤsob Ĝešení problémĤ
a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
- žáci jsou vedeni k otevĜenému upozorĖování na problémy
- pĜi výuce matematiky se žáci stále setkávají s problémovými úlohami, kdy je vedeme k tomu, aby umČli provést
rozbor problému a plán Ĝešení, odhadnout výsledek, volit správný postup a vyhodnocovat správnost výsledku
vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
b), c), d) vyhledá informace vhodné k Ĝešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané
vČdomosti a dovednosti k objevování rĤzných variant Ĝešení, nenechá se odradit pĜípadným nezdarem a vytrvale hledá koneþné
Ĝešení problému
samostatnČ Ĝeší problémy; volí vhodné zpĤsoby Ĝešení; užívá pĜi Ĝešení problémĤ logické, matematické a empirické postupy
ovČĜuje prakticky správnost Ĝešení problémĤ a osvČdþené postupy aplikuje pĜi Ĝešení obdobných nebo nových problémových
situací, sleduje vlastní pokrok pĜi zdolávání problémĤ
kriticky myslí, þiní uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvČdomuje si zodpovČdnost za
svá rozhodnutí a výsledky svých þinĤ zhodnotí
- uþitel vytváĜí u žákĤ výukou matematické nástroje (poþetní operace, algoritmy, metody Ĝešení úloh) a možnost
efektivního využívání osvojeného matematického aparátu a tím schopnost samostatného Ĝešení problému
- žákĤm je umožnČno vlastní poĜadí pĜi Ĝešení úloh
- žáci jsou vedeni k vnímání složitosti vnČjšího svČta, k rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním a
k vedení k poznání, že realita je složitČjší než její matematický model
- uþitelé výbČrem vhodných uþebních metod u žákĤ rozvíjejí abstraktní a logické myšlení (pĜedevším v nejvyšších
roþnících), vedou žáky ke kritickému uvažování a srozumitelné argumentaci prostĜednictvím Ĝešení
matematického problému
- žáci jsou vedeni k poznávání možnosti, že k výsledku lze dospČt rĤznými zpĤsoby
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Kompetence komunikativní
Na konci 9. roþníku žák:
a) formuluje a vyjadĜuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadĜuje se výstižnČ, souvisle a kultivovanČ v písemném i
ústním projevu
c) rozumí rĤzným typĤm záznamĤ
d) využívá informaþní a komunikaþní prostĜedky a technologie pro kvalitní a úþinnou komunikaci s okolním svČtem
e) využívá získané komunikativní dovednosti k vytváĜení vztahĤ potĜebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s
ostatními lidmi
- žáci jsou vedeni k tomu, aby umČli prezentovat výsledky své práce pĜed ostatními spolužáky
- dovednosti získané v hodinách informatiky žák využívá pĜi práci v hodinách matematiky
- žák je v hodinách matematiky veden k pĜesnému a struþnému užívání matematického jazyka vþetnČ symboliky,
provádČním rozborĤ zápisĤ pĜi Ĝešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
Kompetence sociální a personální
Na konci 9. roþníku žák:
a) úþinnČ spolupracuje ve skupinČ, podílí se spoleþnČ s pedagogy na vytváĜení pravidel
práce
v týmu,
b) podílí se na utváĜení pĜíjemné atmosféry v týmu,
c) pĜispívá k diskusi v malé skupinČ i k debatČ celé tĜídy, chápe potĜebu efektivnČ spolupracovat s druhými pĜi Ĝešení daného
úkolu
- škola využívá skupinové práce a kooperativního uþení
- žáci jsou vedeni ke vzájemné pomoci
- žáci jsou vedeni k tomu, aby ve skupinČ zastávali urþité role a za svoji práci byli zodpovČdní
- pĜi výuce je využíván brainstorming, pĜedevším tehdy, kdy potĜebujeme co nejvČtší množství nápadĤ a podnČtĤ
- žáci jsou pĜi skupinové práci vedeni k rozvíjení spolupráce pĜi Ĝešení problémových úloh vyjadĜujících situace
z bČžného života a následnČ k využití získaného Ĝešení v praxi
Kompetence obþanská
Na konci 9. roþníku žák:
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b) chápe základní principy, na nichž spoþívají zákony a spoleþenské normy, je si vČdom svých práv a povinností ve škole i mimo
školu
- žáci se Ĝídí podle pĜedem daných a domluvených pravidel, pokud tato pravidla nedodržuje, je si vČdom
následkĤ, které za svoje jednání ponese

Kompetence pracovní
Na konci 9. roþníku žák:
a) dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na zmČnČné nebo nové pracovní podmínky
b) pĜistupuje k výsledkĤm pracovní þinnosti nejen z hlediska kvality, funkþnosti, hospodárnosti
a spoleþenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých
- - žáci pĜi všech þinnostech zachovávají bezpeþnost práce, se zásadami bezpeþného chování jsou vyuþujícím
seznámeni na zaþátku roku a pĜi neobvyklé þinnosti pĜed zapoþetím þinnosti

PrĤĜezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy
ZŠ Pardubice – Studánka

Žáci jsou vedeni v hodinách matematiky k sebehodnocení, úþastní se dle svých schopností
matematických soutČží: 6. – 7. roþ. Pythagoriáda školní a okresní kolo, 5. – 9. roþ. matematická
olympiáda školní a okresní kolo, 2. – 9. roþ. mezinárodní soutČž Klokan,
Dobrovolné domácí úkoly, dobrovolná úþast v matematických soutČžích,
rozvržení práce pĜi 45 minutových kontrolních pracích
StĜídání rĤzných forem práce, pohybové hry u procviþování
RĤzné zpĤsoby Ĝešení slovních úloh, konstrukþních úloh, z nabízených cest Ĝešení si žák vybírá tu,
která mu nejvíce vyhovuje a pro nČj nejlepší, žáci sami tvoĜí slovní úlohy
Vzájemná pomoc pĜi vysvČtlování algoritmĤ jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit
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Komunikace
Kooperace a kompetice

myšlenkové pochody svých spolužákĤ
Opravovat , vysvČtlovat jednotlivé úlohy (napĜ. slovní), pĜesvČdþovat spolužáky o vlastní pravdČ
v Ĝešení složitČjší úlohy
práce ve skupinách, po dvojicích

Morální rozvoj
6. – 9. roþ.: slovní úlohy, pĜednost poþetních operací, konstrukþní úlohy
ěešení problémĤ a
rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBýANA
Formy participace obþanĤ v
politickém životČ

Práce s tabulkami, diagramy a grafy – sledování volebních preferencí jednotlivých politických
stran

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
7. roþ.: PomČr - práce s mapou – mČĜítko plánu a mapy
Objevujeme Evropu a svČt
9. roþ.: Podobnost - mČĜítko mapy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
6. – 9. roþník – slovní úlohy využitím ekologické tématiky, jejich zaĜazení v hodinách tam, kde je to
vhodné
Použité zkratky:

OSV – osobnostní a sociální výchova
VDO – výchova demokratického obþana
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MV – multikulturní výchova
EVO – environmentální výchova, MEV – mediální výchova
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu Matematika
Tématický okruh: ýíslo a promČnná, Závislosti, vztahy a práce s daty, Nestandardní aplikaþní úlohy a problémy
Desetinná þísla
Oþekávané výstupy z RVP: Provádí poþetní operace s desetinnými þísly, úþelnČ využívá kalkulátorĤ, užívá rĤzné zpĤsoby
kvantitativního vyjádĜení celku – þást – desetinným þíslem, vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, užívá logickou úvahu a
kombinaþní úsudek pĜi
Ĝešení úloh a nalézá rĤzná Ĝešení pĜedkládaných nebo zkoumaných situací
Poznámka: Souþástí tematického okruhu je projekt zamČĜený na vyhledávání zadaných informací v tisku, knihách þi na
internetu, jejich porovnávání, zapisování do tabulek a tvorba grafu – samostatnČ i s využitím poþítaþe.
Oþekávaný
výstup

Uþivo

MezipĜedmČtové vztahy

PrĤĜezová témata

žák þte, zapisuje a
porovnává
desetinná þísla, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
desetinných
þísel,
zobrazí na þíselné ose
desetinné þíslo, provádí zpamČti
jednoduché þíselné
operace
poþetních operací s des.
þísly,
zaokrouhluje desetinná
þísla
na pĜedem daný poþet
dese. míst, þi pĜedem daný
poþet platných þíslic,
využívá pĜi

zápis desetinného þísla,

zemČpis - vzdálenos-

EVO - pĜíklady z

þtení desetinných þísel,

ti, plochy území za-

ekologie využívající

zobrazení desetinného þísla na

dané des. þísly

pĜi Ĝešení práci s des.

þíselné ose, porovnávání dese-

pĜírodopis - práce s

þísly,

tinných þísel,

hmotnostmi a rozmČ-

EGS - pĜíklady z tis-

zaokrouhlování desetinných þísel,
poþetní operace s desetinnými

ry rĤzných živoþichĤ
zadaných des. þísly

ku, knih, internetu,
které využívají pĜi Ĝešení des. þísla a
zabývají-

mi þísly, pĜevody délkových, ploš-

tČlesná výchova -mČ-

cí se globálními a ev-

ných jednotek a jednotek hmotnosti
vyhledávání dat zadaných dese-

Ĝení výkonĤ a zaznamenávání
pomocí des. þísel

ropskými problémy
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Poznámky
6. roþník

Ĝešení slovních úloh s desetinný-

pamČtném i písemném
poþítání
asociativnost a
komutativnost
sþítání a násobení, využívá
distributivnost, odhaduje
výsledky
s danou
pĜesností,
aplikuje osvojené poþetní
operace s desetinnými
þísly,
pĜevádí jednotky délky,
obsahu
a hmotnosti s využitím
desetinných þísel, odhaduje, mČĜí
a porovnává vzdálenosti,
výsledky
mČĜení zapisuje s využitím
desetinných þísel
samostatnČ vyhledává a
vyhodnocuje informace z
encyklopedií
tisku nebo pomocí internetu
a takto získaná data
zpracovává,
Ĝeší þíselné a logické Ĝady
s využitím desetinných þísel
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tinnými þísly, jejich porovnávání,

fyzika - mČĜení délky,

vyhodnocování, zapisování

pĜevody jednotek dél-

do tabulky, vytvoĜení grafu

ky, hmotnosti a ob-

bodového a sloupcového

sahu
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Tématický okruh: ýíslo a promČnná, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
DČlitelnost pĜirozených þísel
Oþekávané výstupy z RVP: modeluje a Ĝeší situace s využitím dČlitelnosti v oboru pĜirozených þísel, užívá logickou úvahu a
kombinaþní úsudek pĜi Ĝešení úloh a nalézá rĤzná Ĝešení pĜedkládaných nebo zkoumaných situací.
MezipĜedmČtové
Oþekávaný výstup
Uþivo
vzt.
PrĤĜezová témata
Poznámky
žák zná pojem násobek a
dČlitel pĜirozeného þísla a
u menších pĜirozených þísel je
urþuje zpamČti
pomocí znakĤ dČlitelnosti urþí,
zda je þíslo dČlitelné 2,3, 4, 5,
10 (6,8,9,12, 25)
žák urþuje, zda je dané pĜirozené þíslo prvoþíslo þi þíslo složené, umí
nachází dČlitele þísla,
rozloží pĜirozené þíslo na souþin
prvoþísel, urþí spoleþné
dČlitele dvou i více þísel a urþí,
zda se jedná o þísla soudČlná
þi nesoudČlná
žák nachází nejvČtšího spoleþného dČlitele a nejmenší spoleþný násobek dvou i více þísel
u menších þísel urþuje D i n
zpamČti, u vČtších þísel pomocí
rozkladu na souþin prvoþísel,
žák modeluje a Ĝeší situace využitím dČlitelnosti v oboru
pĜirozených þísel,
žák užívá v rámci svých
schopností logické úvahy
pĜi Ĝešení úloh a problémĤ
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násobek a dČlitel pĜirozených
þísel
kritéria dČlitelnosti
prvoþísla a þísla složená
þísla soudČlná a nesoudČlná
spoleþný dČlitel a spoleþný
násobek
nejvČtší spoleþný dČlitel
nejmenší spoleþný násobek

6. roþník
dČjepis - historické
úlohy na využití
dČlitelnosti
pĜirozených þísel
Tv - Ĝady, zástupy
s rĤznými poþty
prvkĤ
Pþ - množství
materiálu pĜi obkladu
max., min.

slovní úlohy Ĝešené s využitím
dČlitelnosti pĜirozených þísel
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Tématický okruh: ýíslo a promČnná, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
Celá a racionální þísla
Oþekávané výstupy z RVP: provádí poþetní operace v oboru celých a racionálních þísel, užívá rĤzné zpĤsoby vyjádĜení vztahu
celek – þást (desetinným þíslem a zlomkem) , analyzuje a Ĝeší jednoduché problémy , modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních þísel, užívá logickou úvahu a kombinaþní úsudek pĜi Ĝešení úloh a nalézá rĤzná
Ĝešení pĜedkládaných nebo zkoumaných situací
Oþekávaný výstup

Uþivo

žák zobrazuje racionální
þíslo na þíselné ose
porovnává dvČ celá i
racionální þísla
urþuje þíslo pĜevrácené
k danému þíslu
pĜevádí zlomek na
smíšené þíslo a naopak
pracuje se složeným
zlomkem
provádí všechny poþetní
operace v oboru celých i
racionálních
þísel

uspoĜádání celých a
racionálních þísel
poþetní operace v oboru celých a
racionálních þísel
þíslo opaþné

využívá pĜi
poþítání
s celými i racionálními
þísly
zákony asociativnosti,

þíslo pĜevrácené

MezipĜedmČtové
vztahy
Domácnost – zlomky v
receptech
Fyzika –
zlomky
v mČĜení
þasu

PĜĤĜezová témata

Poznámky

EGS
7. roþník
EVO

složený zlomek
DČjepis – þasová osa
PĜírodopis, zemČpisúdaje

udávané

ve zlomcích

komutativnosti a
distributivnosti
žák využívá poþetní
výkony
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s celými a racionálními
þísly
žák Ĝeší slovní úlohy na
užití celých a racionálních
þísel
žák urþí absolutní
absolutní
hodnotu racionálního
hodnota
þísla, vysvČtlí pojem
absolutní hodnota þísla
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Školní vzdČlávací program

Tématický okruh: ýíslo a promČnná, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
Procenta
Oþekávané výstupy z RVP: Užívá rĤzné zpĤsoby kvantitativního vyjádĜení celek – þást (procentem), Ĝeší aplikaþní úlohy na
procenta (i v pĜípadČ, že procentová þást je vČtší než celek), užívá logickou úvahu a kombinaþní úsudek pĜi Ĝešení úloh a nalézá
rĤzná Ĝešení pĜedkládaných nebo zkoumaných situací
Oþekávaný výstup

Uþivo

žák umí urþit, kolik procent

procento, promile, základ,

je daná þást z celku,

procent.

jak velkou þást celku tvoĜí daný

poþet procent, úrok,

poþet procent,

jednoduché úrokování

þást

MezipĜedmČtové
vztahy
Z, D, PĜ
–
slovní úlohy z
tČchto
pĜedmČtĤ na %

PrĤĜezová
témata

7. roþník
EVO –
úlohy s
%

urþí celek z dané þásti, z daného poþtu procent,
Ĝeší slovní úlohy s využitím procent
Ĝeší slovní úlohy na výpoþet úrokĤ
sestavuje a þte rĤzné diagramy
a grafy, v nichž jsou položky zadány v %
žák užívá v rámci svých
schopností logické úvahy
pĜi Ĝešení úloh a problémĤ
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Poznámky

EGS,

Školní vzdČlávací program

Tématický okruh: ýíslo a promČnná, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
PomČr
Oþekávané výstupy z RVP: Žák Ĝeší modelováním a výpoþtem situace vyjádĜené pomČrem, pracuje s mČĜítky plánĤ a map, užívá
rĤzné zpĤsoby vyjádĜení celek – þást (pomČrem), užívá logickou úvahu a kombinaþní úsudek pĜi Ĝešení úloh a nalézá rĤzná Ĝešení
pĜedkládaných nebo zkoumaných situací
Oþekávaný výstup
žák porovná 2 a více veliþin pomČrem
rozdČluje celek v daném pomČru na 2,3 þásti
zvČtšuje a zmenšuje þísla v daném pomČru
krátí pomČr na základní tvar
Ĝeší slovní úlohy s využitím pomČru
zhotoví jednoduchý plánek a orientuje se v
mČĜítku
plánu a map
zapíše tabulku pĜímé a nepĜímé úmČrnosti
urþí u závislosti dvou veliþin o jakou úmČrnost
se jedná
pracuje v pravoúhlé soustavČ souĜadnic
Ĝeší slovní úlohy s využitím trojþlenky

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo
pojem pomČr
krácení pomČru
pĜevrácený pomČr
zvČtšování a zmenšování v daném
pomČru
postupný pomČr
mČĜítko plánu a mapy, trojþlenka
slovní úlohy Ĝešené trojþlenkou
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MezipĜedmČtové
vztahy
Z, D
mČĜítka plánĤ a map

PrĤĜezová témata
EVO, EGS - slovní
úlohy

F,Z,PĜ
slovní úlohy
využívající
pomČr, rovnováha
páky, hydraulické
zaĜízení

Školní vzdČlávací program

Poznámky
7. roþník

Tématický okruh: ýíslo a promČnná, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
Geometrie v rovinČ a v prostoru
Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova vČta
Oþekávané výstupy z RVP: žák užívá pĜi výpoþtech druhou mocninu a odmocninu, úþelnČ využívá kalkulátor, analyzuje a Ĝeší
aplikaþní geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu, Ĝeší úlohy na prostorovou pĜedstavivost
MezipĜedmČtové
Oþekávaný výstup
Uþivo
vztahy
PrĤĜezová témata
Poznámky
žák urþuje druhou mocninu a
odmocninu pomocí tabulek a
kalkulátorem,
Ĝeší slovní úlohy z praxe
s užitím druhé mocniny a
odmocniny
žák zná Pythagorovu vČtu,
její algebraický i geometrický
význam a Ĝeší úlohy z praxe
s využitím Pythagorovy vČty
žák Ĝeší geometrické
úlohy s využitím uþiva o
mocninách a Pythagorovy vČty
žák provádí poþetní
operace s mocninami s pĜir.
mocnitelem, urþí
mocninu souþinu, zlomku a
mocniny
žák zapíše rozšíĜený zápis
þísla v desítkové soustavČ
žák umí urþit mocniny s pĜirozeným
mocnitelem
žák užívá v rámci svých
schopností logické úvahy
pĜi Ĝešení úloh a problémĤ
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druhá mocnina a odmocnina,
Pythagorova vČta
mocniny s pĜirozeným mocnitelem
operace s mocninami s pĜirozeným
mocnitelem
zápis þísel v desítkové soustavČ
pomocí mocnin deseti
F, Z, PĜ - práce s daty
zadanými ve tvaru a krát 10n
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fyzika - výpoþty
vzdáleností a drah
výpoþet výslednice
sil,
technické þinnost výpoþet spotĜeby
materiálu na výrobu
tČlesa

8. roþník

Školní vzdČlávací program

Tématický okruh: ýíslo a promČnná, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
Výrazy
Oþekávané výstupy z RVP: matematizuje jednoduché reálné situace s využitím promČnných, urþí hodnotu
výrazu, sþítá a násobí mnohoþleny, provádí rozklad na souþin pomocí vzorcĤ a vytýkáním
Oþekávaný výstup
žák urþí hodnotu daného þís.
výrazu, zapíše text jed. slovní
úlohy pomocí
výrazĤ s promČnnými
v jednoduchých pĜípadech,
sþítá, odþítá a násobí
mnohoþleny
urþí hodnotu výrazu dosazením za promČnnou,
žák rozkládá mnohoþleny
na souþin pomocí vytýkání
vzorcĤ (a+b)2, (a-b)2, a2 - b2

MezipĜedmČtové
vztahy

Uþivo
þíselný výraz a jeho hodnota,

PrĤĜezová témata

Poznámky
8. roþník

promČnná,
výrazy s promČnnými,
mnohoþlen,
vzorce (a+b)2, (a-b)2, a2 - b2
Vytýkání
pĜed
závorku

žák užívá v rámci svých
schopností logické úvahy
pĜi Ĝešení úloh a problémĤ
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Školní vzdČlávací program

Tématický okruh: ýíslo a promČnná, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
Rovnice a jejich soustavy
Oþekávané výstupy z RVP: formuluje a Ĝeší reálnou situaci s pomocí rovnic a jejich soustav, analyzuje a Ĝeší jednoduché
problémy,modeluje konkrétní situace, využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních þísel, užívá logickou úvahu a
kombinaþní úsudek pĜi Ĝešení úloh a nalézá rĤzná Ĝešení pĜedkládaných nebo zkoumaných situací
Oþekávaný výstup
žák Ĝeší jednoduché lineární
rovnice pomocí ekvivalentních
úprav,
provádí zkoušky správnosti
Ĝešení,
Ĝeší jednoduché rovnice s
neznámou ve jmenovateli a
provádí zkoušky správnosti
Ĝešení,
Ĝeší soustavy dvou lineárních
rovnic se dvČma neznámými
metodou dosazovací a sþítací,
žák Ĝeší slovní úlohy s využitím
lineárních rovnic a soustav
dvou lineárních rovnic
žák Ĝeší slovní úlohy
o pohybu, o spoleþné práci,
o smČsích
žák vyjadĜuje neznámou ze
vzorce
žák užívá v rámci svých
schopností logické úvahy
pĜi Ĝešení úloh a problémĤ
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MezipĜedmČtové
vztahy

Uþivo
lineární rovnice
soustava dvou lineárních rovnic
se dvČma neznámými,
rovnost, vlastnosti rovnosti,
koĜen - Ĝešení rovnice,
ekvivalentní úprava rovnic
zkouška

Fy, Ch - úlohy
Ĝešené rovnicí
Ch - smČsi
F - úlohy o pohybu

PrĤĜezová témata
EGS, EVO - slovní
úlohy

Poznámky
8. roþník

9. roþník
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Tématický okruh: Geometrie v prostoru a rovinČ, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
Rovinné útvary
Oþekávané výstupy z RVP: žák zdĤvodĖuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarĤ pĜi Ĝešení
úloh a jednoduchých
praktických problémĤ, využívá potĜebnou matematickou symboliku, charakterizuje a tĜídí základní rovinné útvary, odhaduje a
vypoþítává
obsah a obvod základních rovinných útvarĤ, naþrtne a sestrojí rovinné útvary, Ĝeší úlohy na prostorovou pĜedstavivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z rĤzných tematických a vzdČlávacích oblastí
Oþekávaný výstup

MezipĜedmČtové
vzt.

Uþivo

žák narýsuje pĜímku, polopĜímku, úseþku, urþí
délku úseþky, urþí
vzájemnou polohu pĜímky a bodu,
dvou a více pĜímek v rovinČ,
rýsuje rovnobČžky a kolmice daným bodem
žák zapíše útvary v rovinČ
pomocí matematické symboliky

bod, pĜímka, polopĜímka,
pĜímky rovnobČžné, kolmice,
prĤseþík pĜímek

žák tĜídí a popíše rĤzné

trojúhelník, strany troj. ¨, troj.

druhy trojúhelníku
sestrojí výšky a tČžnice, kružnici
opsanou a vepsanou trojúhelníku
umí zmČĜit vnitĜní a vnČjší úhly
v trojúhelníku, dopoþítává
velikost vnitĜního úhlu, zná-li
zbývající dva
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nerovnost, výšky, tČžnice, kružnice
opsaná a vepsaná troj., vnČjší a
vnitĜní úhly v troj., troj.
rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, ostroúhlý,
tupoúhlý, obsah a obvod troj.
vČty sss, sus, usu
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PrĤĜezová
témata

Poznámky
6. roþník

6. roþník
Fyzika –
urþování
tČžištČ

Školní vzdČlávací program

žák urþuje pomocí trojúhelníkové nerovnosti, zda lze troj.
sestrojit
žák sestojí trojúhelník
pomocí vČt sss, sus, usu
žák odhaduje a vypoþítá
obsah a obvod trojúhelníku

6. roþník
7. roþník

žák charakterizuje a tĜídí
rovnobČžníky - þtverec, obdélník,
kosoþtverec, kosodélník ,
zná jejich vlastnosti,

rovnobČžník a jeho vlastnosti,
výšky a úhlopĜíþky v rovnobČžníku,
þtverec, obdélník, kosoþtverec,
kosodélník, obod a obsah rovn.,

žák rozlišuje jednotlivé druhy
lichobČžníkĤ
žák umí sestrojit rovnobČžník
a lichobČžník
žák odhaduje a vypoþítá
obvod a obsah rovnobČžníku
a lichobČžníku
žák umí dopoþítat vnitĜní úhly
v rovnobČžníku, zná-li jeden vnitĜní
úhel
žák umí dopoþítat þtvrtý úhel v
lichobČžníku a obecném þtyĜúhelníku
zná-li zbývající tĜi vnitĜní úhly
žák Ĝeší slovní úlohy a úlohy
z praxe na obvod a obsah
þtyĜúhelníkĤ

lichobČžník, vlastnosti lichobČžníku
obvod a obsah lichobČžníku,
vnitĜní úhly v þtyĜúhelníku

žák sestojí kružnici daného
polomČru,
urþuje vzájemnou polohu pĜímky
a kružnice, vzájemnou polohu
dvou kružnic, umí sestrojit teþnu

kruh, kružnice, stĜed, polomČr,
prĤmČr,
teþna, seþna vnČjší pĜímka,
vzájemná poloha dvou kružnic,
vnČjší a vnitĜní dotyk dvou kružnic,
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Úlohy
z praxe:
spotĜeba
materiálu
na
zhotovení
podložky
tvaru
þtyĜúhelníku,
a pod.

7. roþník

6. roþník
8. roþník

Školní vzdČlávací program

ke kružnici v daném bodČ a
z daného bodu ležícího vnČ
kružnice,
žák vypoþítá obsah a obvod
kruhu, délku kružnice,
žák Ĝeší slovní úlohy a
úlohy z praxe na výpoþet obsahu
a obvodu kruhu
žák Ĝeší logické a netradiþní geometrické
úlohy
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stĜedná,
obsah kruhu, délka kružnice, þíslo
pí,
Thaletova vČta
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Tématický okruh: Geometrie v rovinČ a v prostoru, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
Úhel a jeho velikost
Oþekávané výstupy z RVP: žák urþuje velikost úhlu mČĜením a výpoþtem, Ĝeší úlohy na prostorovou pĜedstavivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti z rĤzných tematických a vzdČlávacích oblastí
Oþekávaný výstup

Uþivo

MezipĜedmČtové vztahy
a prĤĜezová témata

Poznámky
6. roþník

Žák by mČl být schopen:
Narýsovat úhel dané velikosti
urþené ve stupních
ZmČĜit velikost úhlu pomocí
úhlomČru
Užívat jednotky stupeĖ, minuta
Odhadnout velikost úhlu
Graficky sþítat a odþítat úhly
Sþítat a odþítat velikosti úhlĤ
udané ve stupních a minutách
Násobit dČlit úhel a jeho
velikost dvČma
Vyznaþit vrcholové, vedlejší
úhly, urþit jejich velikosti
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zavedení pojmu úhel
velikost úhlu – stupeĖ, minuta
úhly: pĜímý, ostrý, pravý, tupý,
konvexní a nekonvexní úhel
sþítaní, odþítání
násobení a dČlení (2,4) úhlĤ
poþetnČ i graficky, osa úhlu
úhly vedlejší a vrcholové
(stĜídavé, souhlasné)
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Informatika
vyhledávání témat
na Internetu

Školní vzdČlávací program

Tématický okruh: Geometrie v prostoru a rovinČ, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
Shodnost a podobnost trojúhelníkĤ, stĜedová a osová soumČrnost
Oþekávané vstupy z RVP: žák užívá k argumentaci a pĜi výpoþtech vČty o shodnosti trojúhelníkĤ, naþrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru ve stĜedové a osové soumČrnosti, urþí stĜedovČ a osovČ soumČrný útvar, Ĝeší úlohy na prostorovou pĜedstavivost, aplikuje
a kombinuje poznatky a dovednosti z rĤzných tematických a vzdČlávacích oblastí
MezipĜedmČtové
vztahy

Oþekávaný výstup

Uþivo

Poznámky

žák pomocí prĤsvitky urþí,
zda jsou dva rovinné útvary
shodné, užívá vČty o shodnosti
trojúhelníku sss, sus, usu,
sestrojí obraz rovinného
obrazce v osové a stĜedové
soumČrnosti,
urþí osu soumČrnosti osovČ
soumČrného obrazce,
umí narýsovat osu úseþky,
urþí stĜed soumČrnosti stĜedovČ
soumČrného obrazce,
užívá shodná zobrazení v praxi,
rýsuje pravidelné
mnohoúhelníky (šestiúhelník,
osmiúhelník) a urþuje jejich
základní vlastnosti

shodnost

6. roþník
útvary shodné a
VČty o shodnosti – 7. roþník podobné - mapy,
plánky - Z, DČ, Tp
útvary soumČrné - Vv
pravidelné
mnohoúhelníky 6. roþník – os. soumČrnost
PĜ - plástve medu
7. roþník – stĜed. soum.

žák urþí, zda jsou dva útvary v rovinČ podobné,
urþuje a používá pomČr
podobnosti, sestrojí
rovinný útvar podobný danému,
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vČty o shodnosti
trojúhelníkĤ
osová a stĜedová
soumČrnost

PrĤĜezová
témata

pravidelné
mnohoúhelníky

podobnost
vČty o podobnosti
trojúhelníkĤ

9. roþník
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MČní rovinné útvary v daném pomČru,
rozdČluje úseþky v daném pomČru,
užívá pomČr podobnosti pĜi
práci s plány a mapami,
umí urþit, zda jsou dva trojúhelníky
podobné pomocí vČt o podobnosti
trojúhelníkĤ
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Tématický okruh: Geometrie v prostoru a rovinČ, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
Geometrická místa bodĤ
Oþekávané výstupy z RVP: žák využívá pojem množina všech bodĤ dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k Ĝešení polohových
a nepolohových konstrukþních úloh, analyzuje a Ĝeší aplikaþní geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu, ,
Ĝeší úlohy na prostorovou pĜedstavivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z rĤzných tematických a vzdČlávacích oblastí

Oþekávaný výstup

Uþivo

Žák by mČl být schopen:

Geometrická místa bodĤ:

používat základní pravidla pĜesného
rýsování

osa úseþky

Poznámky

PrĤĜezová témata

Informatika

MedV

6. roþník

sestrojovat základní úlohy s použitím
množin bodĤ dané vlastnosti

osa úhlu

6. roþník

analyzovat a Ĝešit aplikaþní
geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu

dvojice rovnobČžek v dané
vzdálenosti od pĜímky

8. roþník

sestrojit osu úseþky

Thaletova kružnice

6. roþník

sestrojit osu úhlu

soustĜedné a nesoustĜedné kružnice

6. roþník
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MezipĜedmČtové
vztahy
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VMEG
vyhledávání témat na
internetu

Školní vzdČlávací program

sestrojit rovnobČžky s pĜímkou v
dané vzdálenosti

konstrukce ¨ a þtyĜúhelníkĤ - TV

6. roþník

sestrojit soustĜedné kružnice
sestrojit teþnu ke kružnici v daném bodČ

8. roþník

sestrojit teþnu ke kružnici v bodČ ležícím
vnČ kružnice
sestrojit trojúhelníky a þtyĜúhelníky, v
postupu budou žáci muset využít znalostí
GMB - Thaletova vČta
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Tématický okruh: Geometrie v rovinČ a v prostoru, Nestandardní aplikaþní problémy a úlohy
Matematická tČlesa (krychle, kvádr, kolmý hranol, rotaþní válec a kužel, jehlan, koule)
Oþekávané výstupy z RVP: urþuje a charakterizuje základní prostorové útvary, analyzuje jejich vlastnosti, odhaduje a vypoþítává
objem a povrch tČles,
naþrtne a sestrojí sítČ základních tČles, naþrtne a sestrojí obraz jednoduchých tČles v rovinČ, analyzuje
a Ĝeší aplikaþní geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu, Ĝeší úlohy na prostorovou
pĜedstavivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z rĤzných tematických a vzdČlávacích oblastí

Oþekávaný výstup
žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní tČlesa,
nachází v realitČ jejich reprezentaci, analyzuje vlastnosti tČchto
tČles, naþrtne a sestrojí
sítČ tČchto tČles, naþrtne a
sestrojí obraz tČchto tČles
v rovinČ,
odhaduje a umí vypoþítat objem
a povrch,
zná a umí pĜevádČt jednotky
obsahu a jednotky objemu,
Ĝeší úlohy z praxe na výpoþty
objemĤ a povrchĤ tČles
žák Ĝeší úlohy na prostorovou
pĜedstavivost
analyzuje a Ĝeší aplikaþní
geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického
aparátu
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Uþivo

Poznámky

krychle, kvádr,kolmý hranol,rot. válec
jehlan, rot. kužel, koule
siĢ, obraz v rovinČ, popis,
objem, povrch tČles
jednotky obsahu - pĜevody
jednotky objemu - pĜevody
výpoþet povrchu a objemu tČles
ve slovních úlohách

krychle
a kvádr 6. roþník
kolmý
hranol 8. roþník
válec
8. roþníkk

logické a netradiþní geometrické
úlohy s užitím sítí a obrazĤ
v rovinČ u tČles

462

jehlan,
kužel,
koule – 9. roþník

MezipĜedmČtové
vztahy
PrĤĜezová témata
fyzika - mČĜení obve slovních úlohách
jemu, pĜevody jedno- EGS, EVO, OSV
tek objemu,
dČjepis - dĜíve používané jednotky
objemu u nás
zemČpis - jednotky
objemu používané
v jiných zemích
pĜírodopis - objem
plic, jeho mČĜení,
množství vzduchu v
místnosti pro urþitý
poþet lidí

Školní vzdČlávací program

Tématický okruh: Závislosti, vztahy a práce s daty
Funkce pĜímá a nepĜímá úmČrnost, lineární funkce
Oþekávané výstupy z RVP: žák vyhledává a zpracovává data, porovnává soubory dat, urþuje vztah pĜímé
nebo nepĜímé úmČrnosti, vyjádĜí funkþní vztah tabulkou, rovnicí grafem, matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím funkþních vztahĤ,
MezipĜedmČtové
Oþekávaný výstup
Uþivo
Poznámky
vztahy
žák urþuje z tabulek a grafĤ
rĤzné závislosti
urþuje u závislostí jejich vlastnosti, znázorĖuje je do diagramĤ
a grafĤ,
pracuje s pravoúhlou soustavou
souĜadnic,
þte souĜadnice bodĤ,
zakresluje body s danými
souĜadnicemi,
urþí, zda je vztah úmČrnost,
sestrojuje a þte grafy pĜímé a
nepĜímé úmČrnosti,
rozliší lineární funkci od ostatních funkcí,
urþí rostoucí, klesající a konstantní
lineární funkci,
užívá grafy lineární funkce k Ĝešení úloh z praxe,
graficky Ĝeší soustavu dvou
lineárních rovnic
žák užívá v rámci svých
schopností logické úvahy
pĜi Ĝešení úloh a problémĤ
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závislost
pĜíklady závislostí z praktického
života a jejich vlastnosti
nákresy, schémata, diagramy, grafy
tabulky,
pravoúhlá soustava souĜadnic,
závislá a nezávislá promČnná,
funkce, graf funkce,
definiþní obor funkce,
obor hodnot funkce,
funkce rostoucí, klesající, konstantní
lineární funkce, její vlastnosti,
graf lineární funkce,
pĜímá a nepĜímá úmČrnost,
jejich graf,
grafické Ĝešení soustavy dvou
lineárních rovnic
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fyzika,
zemČpis,
pĜírodopis,
chemie rĤzné typy závislostí,
závislé veliþiny

PrĤĜezová témata
EVO - slovní úlohy
tvorba grafĤ dle
údajĤ
získaných z tisku
þi na internetu
o stavu
životního prostĜedí

7. roþník
9. roþník

Školní vzdČlávací program

Tématický okruh: Závislosti, vztahy a práce s daty
Základy statistiky
Oþekávané výstupy z RVP: žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává
soubory dat, matematizuje
jednoduché reálné situace s využitím funkþních vztahĤ
Oþekávaný výstup

žák provádí konkrétní statistická
šetĜení, tĜídí podle kvantitativních
nebo kvalitativních znakĤ,
zapisuje zjištČné údaje do
tabulky, urþuje þetnost hodnoty
znaku,
vypoþítá aritmetický prĤmČr,
þte a sestrojuje sloupkové,
kruhové, spojnicové diagramy,
þte a sestrojuje rĤzné diagramy
s údaji zadanými v procentech
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Uþivo

Poznámky

závislost
pĜíklady závislostí z praktického
života a jejich vlastnosti
nákresy, schémata, diagramy, grafy
tabulky,
pravoúhlá soustava souĜadnic,
závislá a nezávislá promČnná,
þetnost znaku, aritmetický prĤmČr,
druhy diagramĤ
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9. roþník

MezipĜedmČtové
vztahy

tvorba grafĤ
z údajĤ získaných
z údajĤ v
Z, D, PĜ, F, Ch

PrĤĜezová témata

EVO, EGS
grafy, diagramy
statistiky
získané z tisku,
imternetu,
a další práce
s nimi
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