
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: MATEMATIKA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C SKL, JUR, DED 

6. ročník 6.A, 6.B DED, SKL 

7. ročník 7.A, 7.C SKN, JUR 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M SKL, SKL, DED 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M SKN, JUR, JUR 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 4 5 

6. ročník 4 5 

7. ročník 4 5 

8. ročník 4 5 

9. ročník 5 5 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 

Predmet matematika v nižšom strednom vzdelávaní je prioritne zameraný na budovanie základov 

matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomostí (ovládanie faktov, 

postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života), 

zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). 

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

špirálovite , vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku, s výrazným zastrením 

propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby tvorili jednoduché 

hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického 

obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má 

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

Vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností 

s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa 

podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie , spracovanie, 

uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé 

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

vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich 

skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Výučba sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych 

schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné 

prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania tematických celkov rovnako jako ich poradie, 

prípadné rozdelenie na časti a presuny v rámci ročníkov. V porovnaní s predchádzajúcim vzdelávacím 

štandardom sú v tomto štandarde upravené a presunuté niektoré tematické celky. Preto je nutné na 

každej škole prispôsobiť poradie tematických celkov a ich rozloženie do ročníkov tak, aby všetci žiaci 

do skončenia ZŠ absolvovali celý vzdelávací štandard u vedený v tomto dokumente. Poradie 

tematických celkov v ročníku nie je týmto dokumentom určené. Podľa potrieb žiakov je vhodné sa k 

učivu viackrát vracať. Žiaci daného ročníka by mali ovládať výkonový a obsahový štandard školského 

vzdelávacieho programu predchádzajúcich ročníkov, preto je tiež potrebné minimálne na úvod 

každého ročníka a vždy, keď je to podľa učiteľa potrebné, zaradiť primerané opakovanie učiva. 

 

CIELE PREDMETU 
Žiaci 

získajú schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote, 

rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie, 

argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému, 

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

čítajú s porozumením primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty 

obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, 

využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, vedia matematizovať reálnu 

situáciu ainterpretovať výsledok, 

vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných zdrojov vrátane 

samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami, 

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

vzdelávacom štandarde, 

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

samostatným učením sa. 



OBSAH VZDELÁVANIA 

I. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000. Upevnenie a prehĺbenie 

násobenia a delenia prirodzených čísel v obore násobilky. Násobenie a delenie spamäti v 

obore do 100. Násobenie ako postupné sčítavanie a delenie na rovnaké časti aj ako postupné 

odoberanie. Násobenie a delenie po častiach (propedeutika distributívnosti). Násobenie 

súčtu a rozdielu jednociferným číslom v obore do 100. Delenie so zvyškom. Delenie 

(propedeutika) so zvyškom v obore do 100. Násobenie a delenie jednoduchých čísel spamäti. 

Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom v obore do 10 000 (pomocou kalkulačky 

aj dvojciferným a trojciferným číslom). Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické myslenie s využitím násobenia a delenia (aj ako propedeutika zlomkov, 

propedeutika pomeru).  

II. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión. Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. 

Rád číslice v zápise prirodzeného čísla. Čítanie a písanie veľkých prirodzených čísel. 

Porovnávanie, usporiadanie prirodzených čísel. Zaokrúhľovanie prirodzených čísel. 

Zaokrúhľovanie nadol (nahor). Číselná os, vzdialenosť na číselnej osi (aj ako propedeutika 

desatinných čísel – učivo o eurách a centoch). Rímske číslice (zoznámenie sa s týmito 

číslicami). Riešenie slovných úloh a úloh na rozvíjanie matematickej gramotnosti. Kontextové 

a podnetové úlohy z obrázkov, máp, schém, tabuliek, diagramov, grafov,....  

III. Počtové výkony s prirodzenými číslami. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, 

písomne a na kalkulačke (aj mimo oboru do 100 s násobkami 10, 100, atď.). Porovnávanie 

rozdielom. Sčítanie a odčítanie na kalkulačke. Násobenie a delenie prirodzených čísel 

spamäti, písomne (dvojciferným a trojciferným číslom), na kalkulačke (aj mimo oboru do 100 

s násobkami 10, 100, atď.). Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické 

operácie. Poradie počtových výkonov. Kontextové úlohy. Propedeutika záporných čísel. 

IV. Geometria a meranie. Geometrické útvary. Rysovanie – základné pravidla rysovania. 

Rovnobežky, kolmice v bežnomživote. Rysovanie rovnobežníka (len ako propedeutika v 

štvorcovej sieti). Meranie dĺžky úsečky, jednotky dĺžky, premena jednotiek m, dm, cm, mm v 

obore prirodzených čísel. Obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika. Kocka, kváder (ako 

propedeutika). Stavba telies zo stavebnicových kociek. Stavba telies na základe stanovených 

podmienok (podľa plánu). Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických tvarov vo štvorcovej 

sieti (propedeutika práce s pomerom).  

V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie.Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov. Pravdepodobnostné 

hry, pokusy a pozorovania. Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch. Voľba 

stratégie. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh (kontextové úlohy).  

VI. Propedeutika zlomkov a priamej úmernosti. Počtové výkony s prirodzenými číslami. 

Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke vrátane delenia so 

zvyškom. Deliteľnosť dvoma, piatimi, desiatimi – len ako propedeutika. Sčítanie a odčítanie, 

resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie a ich využitie pri riešení 

jednoduchých slovných úloh (aj ako propedeutika rovníc). Dohoda o poradí počtových 

výkonov a porovnanie s poradím operácii na kalkulačke. Propedeutika počítania s približnými 

(zaokrúhlenými číslami).  

VII. Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami. Kladné desatinné číslo – 

rád číslice v jeho zápise. Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi. Vzdialenosť čísel na 

číselnej osi. Porovnávanie, usporiadanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel. Sčítanie, 

odčítanie, násobenie a delenie desatinných čísel (spamäti, písomne a na kalkulačke). 

Násobenie a delenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1000. Násobenie a delenie 



desatinného čísla číslom prirodzeným (napr. aj pri výpočte aritmetického priemeru) a číslom 

desatinným (spamäti, písomne) a na kalkulačke, jednoduché úlohy na poradie počtových 

operácií na riešenie jednoduchších kontextových úloh z reálneho života. Objav periodickosti 

pri delení dvoch prirodzených čísel. Propedeutika zlomkov (desatinný zlomok) a nepriamej 

úmernosti. Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie 

(propedeutika rovníc). Premena jednotiek dĺžky (km, m, dm, cm, mm), hmotnosti (t, kg, dag, 

g, mg).  

VIII. Obsah obdĺžnika a štvorca. Výpočet približného obsahu rovinných útvarov v štvorcovej sieti. 

Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika s celočíselnými (ako počet štvorcov štvorcovej siete) aj s 

desatinnými rozmermi. Jednotky obsahu – premena jednotiek obsahu – mm², cm², dm², m², 

km², ha, a. Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov. 

Kontextové úlohy.  

IX. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami. Veľkosť uhla, jednotky a pomôcky na meranie uhlov. 

Konštrukcia osi uhla. Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov podľa veľkosti. Uhly v 

trojuholníku. Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti uhlov. Uhly vrcholové a susedné. 

Operácie s uhlami. Sčítanie a odčítanie uhlov a ich veľkostí. Násobenie a delenie uhlov 

dvomi. 

X. Kombinatorika v úlohách. Usporiadanie prvkov do radu (rôzne systémy vypisovania). 

Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných čísel (prvkov) z daného počtu číslic (prvkov). Riešenie 

slovných (kontextových) úloh s kombinatorickou motiváciou – rôznymi spôsobmi 

(priebežne). Propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti a kombinatoriky (zhromažďovanie, 

usporiadanie a grafické znázornenie údajov). 

XI. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla. Zlomok, znázornenie zlomkovej časti 

celku (aj vhodným diagramom). Znázornenie zlomkov na číselnej osi. Rovnosť zlomkov pre 

ten istý celok, ich krátenie a rozširovanie. Základný tvar zlomku. Porovnávanie a 

usporadúvanie zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo rovnakými menovateľmi. Sčitovanie a 

odčítavanie zlomkov s rovnakými menovateľmi, sčítanie a odčítanie prevodom na spoločný 

menovateľ (nie nevyhnutne najmenší), objav krížového pravidla. Zmiešane číslo (pravý, 

nepravý zlomok). Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom (ostatné výpočty 

prevažne prevodom na desatinné čísla). Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu 

zlomkovej časti z čísla. Počítanie so zlomkami prevodom na desatinné čísla (hlavne na 

kalkulačke aj približné s danou presnosťou). Vzťah medzi zlomkom a desatinným číslom. 

Zlomok a delenie, vzťah zlomkov a delenia, zlomok ako číslo.  

XII. Percentá. Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent. Promile. 

Použitie promile v praxi. Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel. 

Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným diagramom. Jednoduché úrokovanie. 

Riešenie slovných úloh a podnetových úloh. 

XIII. Objem a povrch kvádra a kocky. Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru (voľné rovnobežné 

premietanie, perspektíva). Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, 

viditeľnosť hrán. Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, nárys, pôdorys, a 

bokorys, úlohy na rozvoj priestorovej predstavivosti (aj príklady jednoduchých a zložených 

telies v reálnom živote ako propedeutika). Sieť kvádra a kocky. Objem kvádra a kocky. 

Jednotky objemu m³, dm³, cm³, mm³ , hl, liter, dl, cl, ml a ich premena. Povrch kvádra a 

kocky.  

XIV. Pomer. Priama a nepriama úmernosť. Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. Mierka 

plánu a mapy. Riešenie úloh. Priama a nepriama úmernosť. Jednoduchá trojčlenka (aj 

zložená). Využitie priamej úmernosti v praxi (kontextové a podnetové úlohy).  



XV. Kombinatorika – riešenie úloh. Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z oblasti 

rôznych hier, športu a z rôznych oblastí života (propedeutika variácií). Rôzne spôsoby 

vypisovania na jednoduchých úlohách (bez podmienok; využiť pravidlo súčtu). Objavovanie 

možností a zákonitostí. Pravidlo súčinu. Úlohy s podmienkami (propedeutika základných 

modelov kombinatoriky). Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh (na základe hier a 

pokusov). Riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami (stromový diagram (stromový 

graf), príprava tabuliek, systematické vypisovanie možností).  

XVI. Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami. Kladné a záporné čísla v rozšírenom obore 

desatinných čísel. Navzájom opačné čísla. Absolútna hodnota celého a desatinného čísla na 

číselnej osi. Absolútna hodnota nuly. Usporiadanie a porovnanie celých a desatinných čísel a 

ich zobrazenie na číselnej osi. Sčitovanie a odčítavanie celých a desatinných čísel. Slovné 

úlohy – kontextové a podnetové. Výpočty so zlomkami (prevodom na desatinné čísla). 

Násobenie a delenie záporného čísla kladným. Slovné úlohy – kontextové a podnetové.  

XVII. Premenná, výraz, rovnica. Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice bez 

formalizácie do podoby rovnice: úvahou, metódou pokus – omyl, znázornením. Lineárna 

rovnica s formálnym zápisom (ako propedeutika). Overenie, či dané číslo je riešením slovnej 

úlohy. Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z porovnávania. Výrazy s 

premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné. Vzorce. Vyjadrenie a výpočet 

neznámej z jednoduchého vzorca. Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých 

vzorcoch. Využitie úloh na priamu a nepriamu úmernosť na propedeutiku funkcií.  

XVIII. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov. Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu), jej 

jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou trojuholníkov. Trojuholník určený stranami - (sss). 

Trojuholník určený stranami a uhlami – (sus, usu). Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku. 

Objav trojuholníkovej nerovnosti a veľkosti súčtu vnútorných uhlov trojuholníka. 

Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník, objav niektorých ich základných vlastností. Výška 

trojuholníka, niektoré ďalšie konštrukčné úlohy. 

XIX. Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka.Rovnobežky preťaté priamkou (priečkou). 

Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobežkách. Rovnobežníky a ich základné vlastnosti 

vyplývajúce z rovnobežnosti. Výška rovnobežníka. Konštrukcia rovnobežníkov. Lichobežník. 

Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník, objav niektorých ich vlastností. Jednoduché 

konštrukcie rovnobežníkov a lichobežníka. Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺžnika a 

trojuholníka. Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z praxe (z reálneho života). Obvod a 

obsah lichobežníka. Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z praxe (z reálneho života).  

XX. Kruh, kružnica. Dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči príslušnému polomeru. Tetiva kružnice. 

Kružnicový oblúk a kruhový výsek (odsek), ich stredový uhol. Obsah kruhu a dĺžkakružnice 

(obvod kruhu). Ako propedeutika aj výpočet medzikružia. Kontextové úlohy.  

XXI. Hranoly Hranol, jeho znázornenie a sieť. Objem a povrch hranola. Použitie vzorcov na 

výpočet objemu a povrchu hranola (aj v slovných úlohách z praxe).  

XXII. Pravdepodobnosť, štatistika Pravdepodobnostné hry a pokusy. Rôzne úlohy na porovnávanie 

šancí rôznych udalostí. Číselné porovnávanie šancí. Plánovitý zber údajov a ich systemizácia 

pri jednoduchých a primeraných experimentoch. Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a 

diagramov.  

XXIII. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel. Druhá a tretia mocnina a odmocnina. Mocniny s 

mocniteľom – prirodzeným číslom. Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami. 

Zápis veľkých čísel v tvare a.10n (pre 1<a<10 a n patrí do N) a práca s takýmito číslami na 

kalkulačke.Vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých číslach.Počítanie s veľkými 

číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku. 



XXIV. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc. Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou 

ekvivalentných úprav.Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc, ich vzťah k príslušnej 

lineárnej rovnici. (Akopropedeutika jednoduché grafické znázornenie riešenia).Riešenie 

jednoduchých lineárnych rovníc s neznámou v menovateli.Vyjadrenie neznámej zo 

vzorca.Riešenie slovných (kontextových) úloh, ktoré vedú k lineárnej rovnici alebo nerovnici. 

XXV. Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch. Valec, ihlan, kužeľ a ich siete.Objem a povrch 

valca, ihlana a kužeľa.Guľa a rez guľou. Objem a povrch gule. Použitie vzorcov na výpočet 

objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule (aj v slovných úlohách z praxe). 

XXVI. Súmernosť v rovine. Osová súmernosť, os súmernosti.Stredová súmernosť, stred 

súmernosti.Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti.Konštrukcia obrazu v stredovej 

súmernosti. Ukážky stredovej súmernosti – útvarov (aj v štvorcovej sieti). 

XXVII. Pytagorova veta, jej odvodenie. Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh. 

XXVIII. Grafické znázorňovanie závislostí. Karteziánsky (pravouhlý - dvojrozmerný) súradnicový 

systém.Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí.Súvis grafu s niektorými základnými 

vlastnosťami závislostí (rast, klesanie, najväčšie a najmenšie hodnoty).Lineárna závislosť 

(lineárna funkcia), jej vlastnosti a graf.Všeobecná rovnica lineárnej funkcie: y = k.x + q). 

Koeficienty k a q v predpise lineárnej funkcie.Znázornenie priamej a nepriamej úmernosti 

graficky.Graf a predpis priamej a nepriamej úmernosti.  

XXIX. Podobnosť trojuholníkov. Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti.Úsečka 

rozdelená v danom pomere.Riešenie primeraných matematických (numerických) a 

konštrukčných úloh.Použitie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností, topografické práce 

v reálnych situáciách. 

XXX. Štatistika. Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber.Realizácia vlastných jednoduchých 

štatistických prieskumov - projektov, ich spracovanie.Tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, 

interpretácia a tvorba, prechod od jedného typuznázornenia k inému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



Ročník: 5 
 

Mesiac 
Ho 

dina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

IX. 
  

Sčítanie a odčítanie v 
obore do 10 000 

Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
spamäti. Sčítanie a 
odčítanie 
prirodzených čísel 
písomne.Zaokrúhľova
nie a porovnávanie 
rozdielom.Sčítanie a 
odčítanie na 
kalkulačke.Zápis čísel 
na číselnej osi. 
Poradie počtových 
výkonov. 

Spamäti sčítať a 
odčítať prirodzené 
čísla mimo obor do 
100. Písomne sčítať 
a odčítať 
prirodzené čísla 
mimo obor do 100. 
Vykonať skúšku 
správnosti 
odčítania. Zmenšiť 
alebo zväčšiť o 
daný počet 
prirodzené číslo. 
Porovnať čísla 
rozdielom. Písomne 
sčítavať aj viac 
sčítancov (aj 
pomocou 
kalkulačky). 
Pohotovo používať 
kalkulačku. 
Znázorniť čísla na 
číselnej osi. Počítať 
podľa pravidiel. 

OSR 

  1.-2 - Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
spamäti 

  3.-5 - Písomné sčítanie a 
odčítanie 

  6. - Číselná os 

  7.-8 - Zaokrúhľovanie a 
porovnávanie 
rozdielom 

  9. - Počítanie podľa 
pravidiel 

  10.-
11 

- Počítame na 
kalkulačke  

  12. - Opakovanie 

  
  

Základné pravidlá 
rysovania 

Bod, úsečka, priamka, 
polpriamka. Dĺžka 
úsečky, meranie jej 
dĺžky.Rovinné útvary - 
trojuholník, 
štvoruholník a ich 
porovnávanie.Kruh, 
kružnica. Základné 
pravidlá rysovania. 
Rysovanie kolmíc a 
rovnobežiek.  

Rozlišovať, 
pomenovať a 
načrtnúť rovinné 
útvary. Merať dĺžku 
úsečky. Narysovať 
úsečku danej dĺžky. 
Odmerať dĺžku 
úsečky s 
presnosťou na 
milimetre, 
vzdialenosť na 
metre.Poznať 
niektoré základné 
vlastnosti 
trojuholníka, 
štvoruholníka, 
štvorca, obdĺžnika, 
kružnice a kruhu. 
Vedieť funkčne 
používať pomôcky 
na rysovanie. 
Vedieť narysovať 
rovnobežné a 
kolmé priamky 

OSR, ENV 

  13.-
14 

- Opakovanie učiva 
4.ročníka 

X. 15. - Rysujeme podľa 
návodu 

  16.-
20 

- Kolmice a rovnobežky 

  21.-
24 

- Kruh, kružnica 

  25.-
28 

- Opakovanie a prvá 
písomná práca 



(úsečky).  

  

  

Násobenie a delenie 
prirodzených čísel v 
obore do 10 000 

Násobenie a delenie 
prirodzených čísel 
písomne 
jednociferným číslomi 
(aj so zvyškom). 
Porovnávanie 
podielom.Využitie 
kalkulačky pri 
násobení a delení. 
Opačné operácie 
(sčítanie - odčítanie, 
násobenie - delenie). 
Úlohy na poradie 
počtových výkonov. 
Rovnice a nerovnice 
(hľadanie 
„chýbajúcich“ čísel, 
metóda pokus – 
omyl).Jednoduché 
slovné a kontextové 
úlohy. 

Poznať algoritmus 
písomného 
násobenia a 
delenia 
jednociferným  
číslom (aj so 
zvyškom).Zmenšiť 
alebo zväčšiť o 
daný počet 
prirodzené číslo. 
Porovnať čísla 
podielom. 
Pohotovo používať 
kalkulačku pri 
násobení a delení 
prirodzených 
čísel.Vedieť správe 
určiť poradie 
počtových výkonov 
v úlohách s 
prirodzenými 
číslami. Riešiť 
slovné úlohy. 
Poznať základné 
znaky deliteľnosti 
prirodzených čísel 
dvoma, piatimi, 
desiatimi.Poznať 
algoritmus 
násobenia 
dvojciferným 
číslom 

OSR, ENV, 
VMR,OZO 

  29.-
30 

- Opakovanie  

  31. - Násobenie  
jednoduchých čísel 
spamäti 

  32.-
36 

- Písomné násobenie 
jednociferným a 
dvojciferným číslom 

XI. 37.-
38 

- Delenie so 
zvyškom.Delenie 
(propedeutika) so 
zvyškom v obore do 
100. 
 Delíme si peniaze 

  39.-
42 

- Písomné delenie 
jednociferným číslom 

  43.-
44 

- Slovné úlohy s 
využitím delenia 

  45. - Opakovanie 

  46. - Projekt "Cesta po 
Európe" 

  
  

Konštrukcia štvorca, 
obdĺžnika, trojuholníka 

Základné pravidla 
rysovania, konštrukcia 
rovinných 
geometrických 
útvarov. 
Trojuholníková 
nerovnosť. 

Zostrojiť 
trojuholník, štvorec 
a obdĺžnik podľa 
základných 
pravidiel rysovania 
s použitím pravítka, 
ceruzky a kružidla. 
Použiť 
trojuholníkovú 
nerovnosť.Zostrojiť 
štvorec, obdĺžnik 
podľa zadaných 
rozmerov v cm, 
resp. v mm (aj 
rovnobežník v 
štvorcovej 
sieti).                    

OSR, MDV 

  47.-
49 

- Konštrukcia štvorca 

  50.-
52 

- Konštrukcia obdĺžnika 

XII. 53.-
55 

- Konštrukcia 
trojuholníka, 
trojuholníková 
nerovnosť 

  56. - Opakovanie učiva 

  
  

Vytvorenie oboru 
prirodzených čísel nad 

Vytvorenie predstavy 
o veľkých číslach. Rád 

Čítať a zapisovať 
prirodzené čísla. 

OSR, ENV, 
OZO 



10 000 číslice v zápise 
prirodzeného čísla.  
Čítanie a písanie 
prirodzených 
čísel.Počítanie po 
stovkách, tisícoch, 
desaťtisícoch. 
Zobrazovanie čísel na 
číselnej osi. 
Porovnávanie a 
usporiadanie 
prirodzených 
čísel.Zaokrúhľovanie 
prirodzených 
čísel.Párne a nepárne 
čísla. 

Rozkladať 
prirodzené číslo na 
jednotky rôzneho 
rádu a opačne. 
Skladať prirodzené 
číslo z jednotiek 
rôzneho rádu. 
Porovnávať, 
zaokrúhľovať a 
usporiadať veľké 
prirodzené čísla. 
Zaokrúhľovať veľké 
prirodzené čísla 
nadol, 
nahor.Počítať s 
približnými 
prirodzenými 
číslami.  Poznať a 
rozlišovať párne a 
nepárne čísla. 

  57.-
58 

- Vytvorenie predstavy 
o veľkých číslach 
Rád číslice v zápise 
prirodzeného čísla 
Čítanie a písanie 
veľkých prirodzených 
čísel 
 Rozvinutý zápis čísla. 

  59.-
60 

- Porovnávanie, 
usporiadanie 
prirodzených čísel 

  61.-
62 

- Číselná os, 
vzdialenosť  na 
číselnej osi (aj ako 
propedeutika 
desatinných čísel – 
učivo o eurách a  
centoch) 

  63.-
66 

- Zaokrúhľovanie  
prirodzených 
číselZaokrúhľovanie 
nadol (nahor) 
Odhad 
 Veľmi veľké čísla. 

I. 67.-
70 

- Opakovanie a druhá 
písomná práca 

  
  

Premeny jednotiek 
dĺžky 

Premena jednotiek 
dĺžky, odhad 
vzdialenosti.  

Premieňať jednotky 
dĺžky.   

OSR 

  71.-
74 

- Jednotky dĺžky – 
premena jednotiek 

  
  

Počítame v obore nad 
10 000 

Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
písomne. Násobenie a 
delenie prirodzených 
čísel písomne 
viaccifernými číslami 
(aj so zvyškom). 
Využitie kalkulačky pri 
násobení a delení. 
Násobenie a delenie 
10, 100, 1000. 
Počítanie na  
kalkulačke.  

Písomne sčítať a 
odčítať prirodzené 
čísla nad 10 000. 
Vykonať skúšku 
správnosti 
odčítania.Poznať 
algoritmus 
písomného 
násobenia a 
delenia 
viaccifernými 
číslami (aj so 
zvyškom). 
Pohotovo používať 
kalkulačku.  

OSR, VMR 

  75.-
76 

- Sčitovanie a 
odčitovanie čísel 

  77.-
81 

- Násobenie 
viacciferným 
činiteľom 

II. 82.-
87 

- Delenie viacciferným 
deliteľom 

  88.-
90 

- Slovné úlohy 

  91. - Počítame na 
kalkulačke 

  92. - Opakovanie 

  
  

Obvod a obsah 
rovinných útvarov 

Obvod a obsah 
geometrického útvaru 
v štvorcovej 
sieti.Slovné úlohy, 
ktoré využívajú 

Vypočítať obvod 
trojuholníka, 
štvorca, obdĺžnika.  
Riešiť slovné úlohy 
s premenou 

MDV, ENV 

  93. - Obvod trojuholníka 

  94.-
95 

- Obvod štvorca a 
obdĺžnika 



III. 96.-
99 

- Výpočet obvodov a 
obsahov obrazcov 
zložených zo štvorcov 
a obdĺžnikov 
Kontextové úlohy 

základné poznatky o 
štvorci a obdĺžniku. 
Jednotky obsahu v 
štvorcovej sieti cm 
štvorcový a mm 
štvorcový . 
Trojuholník, obvod 
trojuholníka. Obvod 
štvorca a obdĺžnika. 
Slovné úlohy na obvod 
trojuholníka, štvorca a 
obdĺžnika. 

jednotiek dĺžky a 
úlohy vyžadujúce si 
základné poznatky 
o trojuholníku, 
štvorci a obdĺžniku. 

  100.
-101 

- Obvod a obsah 
štvorca a obdĺžnika s 
celočíselnými (ako 
počet štvorcov 
štvorcovej siete) 
údajmi 

  102.
-105 

- Slovné úlohy 

  106.
-109 

- Opakovanie a tretia 
písomná práca 

    Telesá a stavby z kociek Telesá – kocka, kváder 
(ako propedeutika). 
Stavba telies zo 
stavebnicových kociek 
podľa plánu, 
kódovaný pôdorys.  

Rozlišovať a 
pomenovať 
priestorové útvary 
– kocku, kváder, 
valec, kužeľ, ihlan, 
guľu.Vedieť 
postaviť 
jednoduchú stavbu 
z kociek podľa 
návodu (náčrtu, 
nákresu, kódovania 
a naopak).  

OSR, ENV 

  110.
-111 

- Telesá, stena, vrchol, 
hrana 

IV. 112.
-114 

- Stavba telies z kociek 
podľa vzoru a podľa 
plánu (obrázka) 
Kreslenie plánov 
stavieb z kociek 

  115.
-116 

- Kocka, kváder (ako 
propedeutika) 

  117. - Opakovanie 

    Trochu iné čísla Rímske 
číslice.Riešenie 
slovných a 
kontextových úloh (z 
tabuliek, diagramov, 
máp, schém). 

Spoznať základné 
rímske číslice. 
Vedieť riešiť 
jednoduché slovné 
úlohy, v ktorých sa 
vyskytujú ako 
podnet dáta 
(tabuľky, diagramy, 
mapy, schémy).  

MUV 

  118. - Rímske číslice 
(zoznámenie sa s 
týmito číslicami) 

  119.
-121 

- Zápis rímskych čísel 

  122.
-124 

- Počítame s eurami a 
centmi 

  125.
-126 

- Obchodnícke počty 

  127. - Opakovanie 

  128. - Projekt "Školský 
časopis" 

  

  

Zväčšovanie a 
zmenšovanie v 
štvorcovej sieti 

Zväčšovanie a 
zmenšovanie 
geometrických 
útvarov vo štvorcovej 
sieti. 

Zväčšovať a 
zmenšovať útvary 
vo štvorcovej sieti 
podľa návodu. 

MDV 

  129.
-131 

- Zväčšovanie a 
zmenšovanie 
geometrických tvarov 
vo štvorcovej 
sieti(propedeutika 
práce s pomerom) 
Geometrické útvary 

V.   Riešenie aplikačných Zhromažďovanie, Vedieť čítať údaje z OSR 



úloh  usporiadanie a 
grafické znázornenie 
údajov. Vypisovanie 
všetkých možností 
podľa zadania. 
Hľadanie systému 

jednoduchej 
tabuľky. 
Zhromažďovať, 
triediť, usporiadať 
dáta (údaje). 
Znázorniť údaje 
jednoduchým 
diagramom. Mať 
skúsenosť s prácou 
a organizáciou v 
konkrétnych 
súboroch 
predmetov. Vedieť 
vypísať všetky 
možnosti podľa 
zadania. 

  132.
-135 

- Tabuľky a grafy 

  136.
-138 

- Vypisovanie možností 
a hľadanie systému 

  139. - Opakovanie 

    Súmernosť v rovine Súmernosť 
geometrických 
útvarov, zhodnosť, 
stred súmernosti, 
stredová súmernosť, 
os súmernosti, osová 
súmernosť, útvary 
osovo a stredovo 
súmerné, vzor, 
obraz.Základné 
pravidla rysovania, 
konštrukcia rovinného 
geometrického útvaru 
v osovej a stredovej 
súmernosti. 

Vedieť určiť, či sú 
geometrické útvary 
súmerné podľa osi 
resp. podľa 
stredu.Nájsť os 
súmernosti osovo 
súmerného 
útvaru.Zostrojiť 
obraz bodu, 
úsečky, priamky, 
kružnice alebo 
jednoduchého 
útvaru (obrazca) 
zloženého z úsečiek 
a častí kružnice  v 
osovej (aj v 
stredovej) 
súmernosti.Vedieť 
určiť osi súmernosti 
(štvorec, obdĺžnik, 
trojuholníky, 
kružnica – kruh, 
atď.). Vedieť určiť 
stredovo súmerné 
rovinné útvary 
(štvorec, obdĺžnik, 
kruh). 

OSR, MDV 

  140. - Symetria 

  141.
-143 

- Osová súmernosť, os 
súmernosti 
Konštrukcia obrazu v 
osovej súmernosti 

  144. - Stredová súmernosť, 
stred súmernosti 
Konštrukcia obrazu v 
stredovej súmernosti 

  145. - Ukážky osovej a 
stredovej súmernosti 
útvarov (aj v 
štvorcovej sieti) 

  146.
-149 

- Opakovanie a štvrtá 
písomná práca 

VI.   Záverečné opakovanie .     

  150.
-154 

- Opakovanie 
prirodzených čísel 

  155.
-159 

- Opakovanie rysovania 

  160.
-165 

- Opakovanie obvodu a 
obsahu útvarov 
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Mesiac 
Ho- 
dina Tematický celok Obsahový štandard 

Výkonový 
štandard 

Prierezové 
témy 

IX. 

  

Počtové výkony s 
prirodzenými číslami 

Začíname hrou – 
opakovanie. Prirodzené 
čísla a počtové 
operácie s nimi.Zápis 
čísel – cifry, číslice a 
veľké čísla.Číselná os, 
porovnávanie 
čísel.Sčítanie a 
odčítanie prirodzených 
čísel spamäti a 
písomne.Sčítanie a 
odčítanie väčších čísel. 
Násobíme 
jednociferným číslom 
(spamäti aj 
písomne).Násobíme 
viaciferným číslom 
(písomne).Delíme 
jednociferným číslom 
bez zvyšku.Bádame o 
zvyšku.Znaky 
deliteľnosti dvoma, 
piatimi, 
desiatimi.Delenie 
dvojciferným 
číslom.Delenie 
trojciferným 
číslom.Zahrajme sa – 
deliteľnosť.Čo má 
prednosť?Zaokrúhľuje
me.Porovnávame.Záko
ny algebry v príkladoch 
(komutatívny, 
distributívny, 
asociatívny).Používanie 
kalkulačky pri počítaní s 
viacerými 
operáciami.Propedeuti
ka rovníc – machuľkové 
rovnosti. 

Vedieť v obore 
prirodzených čísel 
násobiť a deliť, 
vrátane delenia so 
zvyškom (aj na 
kalkulačke), 
ovládať algoritmus 
násobenia a 
delenia 
viacciferných 
prirodzených čísel 
viacciferným 
prirodzeným 
číslom, vykonať 
skúšku správnosti 
prevedenej 
počtovej operácie, 
poznať základné 
znaky deliteľnosti 
prirodzených čísel 
dvoma, piatimi, 
desiatimi, 
analyzovať text 
slovnej úlohy a 
diagnostikovať 
dané a hľadané 
údaje potrebné 
pre riešenie úlohy. 
Správne nájsť 
optimálnu 
stratégiu riešenia 
úlohy a použiť 
jednotlivé 
operácie pri 
riešení 
jednoduchých 
slovných úloh, 
vedieť jednoducho 
zapísať riešenia 
úlohy a odpovede, 
analyzovať zápis 
úlohy obsahujúcej 
viaceré počtové 
operácie (aj s 
použitím 
zátvoriek), pri 
riešení úloh s 
viacerými 

OSR, ENV 



počtovými úkonmi 
vedieť rozhodnúť 
o poradí ich 
riešenia, správne 
riešiť úlohy napr. 
typu  2 .6 + 20 : 4 
(aj na kalkulačke). 

  1.-
10 

- Násobenie a delenie 
prirodzených čísel 
spamäti, písomne a 
na kalkulačke vrátane 
delenia so zvyškom 
Deliteľnosť dvoma, 
piatimi, desiatimi (len 
ako propedeutika) 

   

  11.-
20 

- Sčítanie a odčítanie, 
resp. násobenie a 
delenie ako navzájom 
opačné operácie a ich 
využitie pri riešení 
jednoduchých 
slovných úloh (aj ako 
propedeutika rovníc) 

X. 21.-
31 

- Dohoda o poradí 
počtových výkonov a 
porovnanie s poradím 
operácii na kalkulačke 
Propedeutika 
počítania s 
približnými 
(zaokrúhlenými 
číslami) 

     

  

  

Deliteľnosť Násobok a deliteľ. 
Znaky deliteľnosti 2, 3, 
4, 5, 6, 9, 10. Prvočíslo, 
zložené číslo. 
Algoritmus hľadania 
najväčšieho 
spoločného deliteľa a 
najmenšieho 
spoločného násobku. 

Vedieť rozložiť 
zložené číslo na 
súčin menších čísel 
v obore malej a 
veľkej násobilky. 
Zistiť podľa 
daného návodu, či 
je dané číslo 
deliteľné 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 10,  riešiť 
slovné úlohy s 
využitím 
spoločného 
deliteľa a násobku. 

OSR, OZO 

  32.-
33 

- Násobok a deliteľ 

   XI. 34.-
36 

- Kritériá deliteľnosti 2, 
5, 10, 3, 9, 4, 6 



  37.-
38 

- Prvočísla, zložené 
čísla 

  39.-
43 

- Slovné úlohy s 
využitím spoločného 
násobku a deliteľa 

  44.-
47 

- Opakovanie a prvá 
písomná práca 

  

  

Uhol a jeho veľkosť, 
operácie s uhlami 

Uhly okolo nás. Uhly v 
matematike.Uhol a 
jeho veľkosť. 
Porovnávanie uhlov. 
Pomenovanie uhlov. 
Pravý, ostrý, tupý, 
priamy. Uhly v 
trojuholníkoch. 
Meranie uhlov. 
Uhlomer. Rysovanie 
uhlov.Stupne a minúty. 
Os uhla. Uhly vrcholové 
a susedné. Operácie s 
uhlami, sčítanie a 
odčítanie uhlov.Sčítanie 
a odčítanie veľkostí 
uhlov.Násobenie a 
delenie uhlov dvomi. 

Odmerať veľkosť 
narysovaného uhla 
v stupňoch, 
odhadnúť 
primerane veľkosť 
uhla, premeniť 
stupne na minúty 
a naopak, zostrojiť 
os uhla pomocou 
uhlomera, poznať 
vlastnosti osi uhla, 
porovnávať uhly 
podľa ich veľkosti 
numericky. Vedieť 
pomenovať 
trojuholník podľa 
jeho vnútorných 
uhlov, vedieť 
vypočítať veľkosť 
tretieho 
vnútorného uhla v 
stupňovej miere 
ak poznáme jeho 
dva vnútorné 
uhly.                         
                                -
Poznať a rozlišovať 
uhly vrcholové, 
susedné, vedieť 
určiť a vypočítať 
veľkosť uhlov 
v obrazcoch, 
sčítať, odčítať, 
násobiť a deliť 
dvomi veľkosti 
uhlov (v stupňoch) 
a 
konštrukčne.          
                                  
                                  
                                  
                                  
                                    

OZO, ENV 

  48.-
52 

- Uhol a jeho velkost 
Veľkosť uhla,    



jednotky a pomôcky 
na meranie uhlov 

XII. 53. - Konštrukcia osi uhla 

  54. - Porovnávanie uhlov. 
Rozdelenie uhlov 
podľa veľkosti 

  55.-
56 

- Uhly v trojuholníku 
Rozdelenie 
trojuholníkov podľa 
veľkosti uhlov 

  57.-
58 

- Uhly vrcholové a 
susedné 

  59.-
62 

- Operácie s uhlami 
Sčítanie a odčítanie 
uhlov a ich veľkostí 
Násobenie a delenie 
uhlov dvomi 

  

  

Desatinné čísla. 
Počtové výkony 
(operácie) s 
desatinnými číslami 

Desatinné číslo. Rád 
číslic v desatinnom 
čísle. Desatinné čísla na 
číselnej osi. 
Porovnávanie, 
usporadúvanie desat. 
čísel. Zaokrúhľovanie 
desat. čísel. Počtové 
výkony s desat. číslami 
- písomne a na 
kalkulačke. Periodické 
čísla, perióda. 
Aritmetický priemer. 
Slovné úlohy. Premena 
jednotiek dĺžky a 
hmotnosti. 

Zobraziť desatinné 
číslo na príslušnej 
číselnej osi, vedieť 
zistiť vzdialenosť 
desatinného čísla 
na číselnej osi, 
vedieť porovnávať, 
usporadúvať podľa 
predpisu 
(zostupne, 
vzostupne) a 
zaokrúhľovať 
podľa predpisu 
desatinné číslo na 
celé číslo, na 
desatiny, na 
stotiny, na tisíciny, 
..., sčítať, odčítať, 
násobiť a deliť 
primerané 
desatinné čísla 
spamäti, ostatné 
písomne alebo 
pomocou 
kalkulačky, násobiť 
a deliť kladné 
desatinné čísla 
číslami 0,1; 0,01; 
0,001..., vedieť 
desatinné číslo 
deliť číslom 
prirodzeným  a 
číslom desatinným 
a správne zapísať 
zvyšok (aj na 

OSR, MUV 



kalkulačke). Vedieť 
urobiť skúšku 
správnosti a 
rozhodnúť o 
potrebe realizácie 
tejto skúšky 
vzhľadom na 
operácie odčítania 
a delenia, 
vypočítať 
jednoduchý 
aritmetický 
priemer.                  
Analyzovať 
základné operácie 
sčítania 
(násobenia) a 
odčítania (delenia) 
ako opačné 
operácie a s tým 
súvisiace skúšky 
správnosti riešenia 
úlohy, riešiť 
jednoduché slovné 
úlohy. 

  63.-
64 

- Kladné desatinné 
číslo – rád číslice v 
jeho zápise 
Zobrazenie 
desatinného čísla na 
číselnej osi 
Vzdialenosť čísel na 
číselnej osi 

   

  65.-
69 

- Porovnávanie, 
usporiadanie a 
zaokrúhľovanie 
desatinných čísel 

I. 70.-
77 

- Sčítanie, odčítanie, 
násobenie a delenie 
desatinných čísel 
(spamäti, písomne a 
na kalkulačke) 
Násobenie a delenie 
desatinných čísel 
číslami 10, 100, 1000 

  78.-
81 

- Opakovanie a druhá 
písomná práca 

II. 82.-
96 

- Násobenie a delenie 
desatinného čísla 
číslom prirodzeným 
(napr. aj pri  výpočte 
aritmetického 



priemeru) a číslom 
desatinným(spamäti, 
písomne) a  na 
kalkulačke 
Jednoduché úlohy na 
poradie počtových 
operácií na riešenie  
jednoduchších 
kontextových úloh z 
reálneho života 
Objav periodickosti  
pri delení dvoch 
prirodzených čísel 
Propedeutika 
zlomkov(desatinný  
zlomok) a nepriamej 
úmernosti 

III. 97.-
100 

- Sčítanie a odčítanie, 
resp. násobenie a 
delenie ako navzájom 
opačné operácie 
(propedeutika rovníc) 

  101.
-104 

- Premena jednotiek 
dĺžky (km, m, dm, cm, 
mm), hmotnosti (t, 
kg, dag, g, mg) 

  105.
-107 

- Aritmetický priemer 

  

  

Trojuholník, zhodnosť 
trojuholníkov 

Vlastnosti vnútorných a 
vonkajších uhlov 
trojuholníka. 
Trojuholníková 
nerovnosť. 
Rovnoramenný 
trojuholník a jeho 
vlastnosti. 
Rovnostranný 
trojuholník a jeho 
vlastnosti. Výška 
trojuholníka. Stredná 
priečka a ťažnica 
trojuholníka. Zhodnosť 
trojuholníkov. 
Konštrukcia 
trojuholníkov. 

Vedieť rozlíšiť 
základné prvky 
trojuholníka.Pozna
ť vetu o 
vnútorných uhloch 
trojuholníka a 
vedieť vypočítať 
vonkajšie uhly 
trojuholníka.Pozna
ť vetu o súčte 
vnútorného a 
vonkajšieho uhla 
trojuholníka pri 
tom istom 
vrchole.Samostatn
e riešiť úlohy s 
využitím vlastností 
vnútorných a 
vonkajších 
uhlov.Vedieť 
vykonať rozbor 
konštrukčnej 
úlohy. Vysvetliť a 
zapísať 

ENV, OZO 



konštrukčný 
postup zostrojenia 
trojuholníka, aj 
pomocou 
matematickej 
symboliky.Poznať 
vetu o 
trojuholníkovej 
nerovnosti. Vedieť 
urobiť skúšku 
(splnenie 
podmienok úlohy) 
správnosti 
zostrojenia 
trojuholníka. 
Vedieť zostrojiť 
trojuholník podľa 
konštrukčného 
postupu s využitím 
vety sss, sus, usu. 
Vedieť popísať 
rovnostranný a 
rovnoramenný 
trojuholník a ich 
vlastnosti.Vedieť 
presne a čisto 
narysovať 
ľubovoľný 
rovnostranný a 
rovnoramenný 
trojuholník. Poznať 
a uviesť príklady 
rovnostranného a 
rovnoramenného 
trojuholníka z 
reálneho života.  
Poznať vlastnosti 
výšok, ťažníc, 
stredných priečok  
v trojuholníku. 
Vedieť zostrojiť 
výšky, ťažnice a 
stredné priečky 
trojuholníka.Vedie
ť zostrojiť 
priesečník výšok, 
ťažníc v 
ľubovoľnom 
trojuholníku.Riešiť 
ďalšie konštrukčné 
úlohy s využitím 
poznatkov o výške 



trojuholníka. 

  108.
-109 

- Vnútorné a vonkajšie 
uhly trojuholníka 
Súčet vnútorných 
uhlov v trojuholníku 
Objav trojuholníkovej 
nerovnosti  

   

  110. - Rozdelenie 
trojuholníkov podľa 
veľkosti strán 

IV. 111.
-112 

- Rovnoramenný a 
rovnostranný 
trojuholník, objav 
niektorých ich 
základných vlastností 

  113.
-117 

- Výška trojuholníka, 
stredná priečka, 
ťažnica trojuholníka 

  118.
-121 

- Opakovanie a tretia 
písomná práca 

  122.
-127 

- Konštrukcia 
trojuholníka (sss, sus, 
usu), jej 
jednoznačnosť a súvis 
so  zhodnosťou 
trojuholníkov 
Trojuholník určený 
stranami - (sss).  
Trojuholník určený 
stranami a uhlami – 
(sus, usu). 

  

  

Obsah obdĺžnika a 
štvorca 
 

Obsah štvorca, 
obdĺžnika, pravouhlého 
trojuholníka - približne 
v štvorcovej sieti a 
podľa vzorca. Jednotky 
obsahu. Obsahy a 
obvody zložitejších 
útvarov. 

Určiť približný 
obsah rovinného 
útvaru vo 
štvorcovej sieti, 
vedieť vypočítať 
obvod a obsah 
štvorca a 
obdĺžnika, 
premieňať 
základné jednotky 
obsahu s 
využívaním 
vlastnosti 
desatinných čísel, 
využiť získané 
poznatky z 
výpočtu obvodu a 
obsahu štvorca a 
obdĺžnika pri 
výpočte obvodu a 
obsahu obrazcov 

OZO, MUV 



zložených zo 
štvorcov a 
obdĺžnikov, 
analyzovať útvary 
zložené zo 
štvorcov a 
obdĺžnikov, 
navrhovať vlastné 
metódy vedúce k 
výpočtu obvodu a 
obsahu útvarov 
zložených zo 
štvorcov a 
obdĺžnikov,  riešiť 
úlohy z praxe. 

  128. - Výpočet približného 
obsahu rovinných 
útvarov vo štvorcovej 
sieti 

   

  129.
-130 

- Obvod a obsah 
štvorca a obdĺžnika s 
celočíselnými (ako 
počet štvorcov 
štvorcovej siete) aj s 
desatinnými 
rozmermi 

V. 131.
-134 

- Jednotky obsahu – 
premena jednotiek 
obsahu – mm2, cm2, 
dm2, m2, km2, ha, a 

  135.
-137 

- Výpočet obvodov a 
obsahov obrazcov 
zložených zo štvorcov 
a obdĺžnikov 
Kontextové úlohy 

  138. - Obsah pravouhlého 
trojuholníka 

  

  

Objem a povrch kvádra 
a kocky 

Jednotky objemu a ich 
premena. Sieť kvádra a 
kocky. Stavby telies a 
ich objem ako počet 
kociek. 

Zostaviť na 
základe náčrtu 
alebo opisu teleso 
skladajúce sa z 
kociek a kvádrov-
vzťah 1liter =1 
decimeter kubický 

OZO, MUV, 
OSR 

  139.
-141 

- Telesá zložené z 
kvádrov a kociek, Sieť 
kvádra a kocky 

   
  142.

-144 
- Jednotky objemu m3, 

dm3, cm3, mm3 , hl, 
liter, dl, cl, ml a ich 
premena 

    Kombinatorika v Usporiadanie prvkov do Systematicky OZO, OSR 



úlohách radu (rôzne systémy 
vypisovania).Tvorenie 
dvoj-, troj-, 
štvorciferných čísel 
(prvkov) z daného 
počtu číslic (prvkov). 
Zahrajme sa – 
kombinatorické úlohy. 
Riešenie slovných 
(kontextových) úloh s 
kombinatorickou 
motiváciou – rôznymi 
spôsobmi. 
Zhromažďovanie, 
usporiadanie a grafické 
znázornenie údajov. 

usporiadať daný 
malý počet prvkov 
podľa predpisu, z 
daných prvkov 
vybrať skupinu 
prvkov s danou 
vlastnosťou, určiť 
počet týchto 
prvkov,  
pokračovať v 
danom systéme 
usporiadania, 
zvoliť stratégiu 
riešenia 
kombinatorickej 
úlohy, zvoliť 
optimálny spôsob 
zápisu riešenia 
tabuľkou a 
diagramom. 

  145.
-147 

- Usporiadanie prvkov 
do radu (rôzne 
systémy vypisovania) 
Tvorenie dvoj-, troj-, 
štvorciferných 
čísel(prvkov) z 
daného počtu číslic 
(prvkov) 

   

  148.
-152 

- Riešenie slovných 
(kontextových) úloh s 
kombinatorickou 
motiváciou – rôznymi 
spôsobmi (priebežne) 
Propedeutika 
štatistiky, 
pravdepodobnosti a 
kombinatoriky(zhrom
ažďovanie, 
usporiadanie a 
grafické znázornenie 
údajov) 

VI. 
  

Opakovanie   Zopakovať učivo 6. 
ročníka 

  

  153.
-156 

- Opakovanie a štvrtá 
písomná práca 

     157.
-165 

- Záverečné 
opakovanie 

 

 

 



Ročník:7 

Mesiac 
Ho-
dina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 
témy 

IX. 

  

Opakovanie Desatinné čísla a 
prirodzené čísla, číselná 
os. Usporiadanie a 
porovnávanie 
desatinných 
čísel.Zaokrúhľovanie 
desatinných 
čísel.Sčítanie a 
odčítanie desatinných 
čísel. Násobenie 
desatinných 
čísel.Delenie 
desatinných čísel. 
Premena jednotiek 
dĺžky a obsahu, obvod a 
obsah štvorca, 
obdĺžnika.Obvod a 
obsah útvaru zloženého 
zo štvorcov a 
obdĺžnikov.Uhly v 
trojuholníku, vrcholové 
a susedné uhly, os 
uhla.Sčitovanie, 
odčitovanie uhlov, 
násobenie uhlov 
dvomi.Najväčší 
spoločný deliteľ a 
najmenší spoločný 
násobok. Objem kocky 
a kvádra. 
Kombinatorika. 

Vedieť čítať a 
zapisovať desatinné 
čísla, zobraziť ich na 
číselnej osi. Vedieť 
ich porovnávať, 
usporiadať a 
zaokrúhľovať. Vedieť 
sčítať, odčítať, 
násobiť a deliť 
primerané desatinné 
čísla spamäti, ostatné 
písomne alebo 
pomocou kalkulačky. 
Vedieť využívať 
vlastnosti 
desatinných čísiel pri 
premene jednotiek 
dĺžky a hmotnosti. 
Vedieť desatinné číslo 
deliť číslom 
prirodzeným a číslom 
desatinným.  Riešiť 
jednoduché slovné 
úlohy. Odmerať 
veľkosť narysovaného 
uhla v stupňoch. 
Premeniť stupne na 
minúty a naopak. 
Zostrojiť os uhla.  
Vedieť  vypočítať 
veľkosť tretieho 
vnútorného uhla 
trojuholníka.  Poznať 
a rozlišovať uhly 
vrcholové, susedné, 
vedieť vypočítať ich 
veľkosť. Sčítať a 
odčítať veľkosti 
uhlov. Násobiť a deliť 
uhly dvomi. Vedieť 
nájsť najmenší 
spoločný násobok a 
najväčší spoločný 
deliteľ. 

OSR, ENV, 
OZO 

  1.-
11 

- Opakovanie učiva 
6.ročníka 
 Počtové výkony s 
prirodzenými číslami 

   



Znaky deliteľnosti 
Uhol  
Desatinné čísla 
Trojuholník. 
Obsah obdĺžnika 
a štvorca 
Objem kocky a kvádra 
Kombinatorika 

  

  

Zlomky 
Počtové výkony so 
zlomkami 
Racionálne čísla 

Pojem zlomku, 
znázornenie zlomkovej 
časti celku. 
Rozširovanie a krátenie 
zlomkov, rovnosť 
zlomkov pre ten istý 
celok.Porovnávanie a 
usporiadanie zlomkov s 
rovnakými čitateľmi 
alebo rovnakými 
menovateľmi, krížové 
pravidlo.  Sčítanie a 
odčítanie zlomkov. 
Znázornenie zlomkov 
na číselnej osi. Pravý a 
nepravý zlomok. 
Násobenie a delenie 
zlomku prirodzeným 
číslom. Interpretácia 
násobenia zlomkom 
ako výpočtu zlomkovej 
časti z čísla. Zmiešané 
číslo.Počítanie so 
zlomkami prevodom na 
desatinné čísla (s 
použitím kalkulačky aj 
bez). Zlomok a delenie. 
Zložený 
zlomok.Riešenie 
slovných úloh s 
praktickou tematikou.  

Vedieť čítať a 
zapisovať desatinné 
čísla, zobraziť ich na 
číselnej osi. Vedieť 
ich porovnávať, 
usporiadať a 
zaokrúhľovať. Vedieť 
sčítať, odčítať, 
násobiť a deliť 
primerané desatinné 
čísla spamäti, ostatné 
písomne alebo 
pomocou kalkulačky. 
Vedieť využívať 
vlastnosti 
desatinných čísiel pri 
premene jednotiek 
dĺžky a hmotnosti. 
Vedieť desatinné číslo 
deliť číslom 
prirodzeným a číslom 
desatinným.  Riešiť 
jednoduché slovné 
úlohy. Odmerať 
veľkosť narysovaného 
uhla v stupňoch. 
Premeniť stupne na 
minúty a naopak. 
Zostrojiť os uhla.  
Vedieť  vypočítať 
veľkosť tretieho 
vnútorného uhla 
trojuholníka.  Poznať 
a rozlišovať uhly 
vrcholové, susedné, 
vedieť vypočítať ich 
veľkosť. Sčítať a 
odčítať veľkosti 
uhlov. Násobiť a deliť 
uhly dvomi. Vedieť 
nájsť najmenší 
spoločný násobok a 
najväčší spoločný 
deliteľ.Písomne 

OSR, MDV, 
OZO 



násobiť a deliť 
zlomok prirodzeným 
číslom. Vedieť 
vypočítať zlomkovú 
časť z celku. Písomne 
násobiť a deliť 
zlomok zlomkom.  
Vedieť zlomok zapísať 
v tvare zmiešaného 
čísla a naopak. Vedieť 
pomocou kalkulačky s 
prevodom na 
desatinné čísla s 
danou presnosťou 
sčítať, odčítať, 
násobiť a deliť 
zlomky. Vedieť čítať a 
písať desatinné 
zlomky. Rozumieť 
pojmom: perióda, 
odhad výsledku, 
zaokrúhlenie na daný 
počet miest (napr. na 
stotiny). Previesť a 
zapísať zlomok v 
tvare desatinného 
čísla a opačne. Vedieť 
určiť periódu pri 
prevode zlomku na 
desatinné číslo. 

  12.-
17 

- Zlomok, znázornenie 
zlomkovej časti celku 
(aj vhodným 
diagramom) 
Znázornenie zlomkov 
na číselnej osi 
Rovnosť zlomkov pre 
ten istý celok, ich 
krátenie a 
rozširovanie Základný 
tvar zlomku 
Porovnávanie a 
usporadúvanie 
zlomkov s rovnakými 
čitateľmi alebo 
rovnakými 
menovateľmi 

   

X. 18.-
27 

- Sčitovanie a 
odčítavanie zlomkov s 
rovnakými 
menovateľmi, 
sčítanie a odčítanie 



prevodom na 
spoločný menovateľ 
(nie nevyhnutne 
najmenší), objav 
krížového pravidla 
Zmiešane číslo (pravý, 
nepravý zlomok) 

  28.-
32 

- Násobenie a delenie 
zlomku prirodzeným 
číslom (ostatné 
výpočty prevažne 
prevodom na 
desatinné čísla) 
Interpretácia 
násobenia zlomkom 
ako výpočtu 
zlomkovej časti z čísla 
 Počítanie so 
zlomkami prevodom 
na desatinné čísla 
(hlavne na kalkulačke 
aj približne s danou 
presnosťou) 

XI. 33.-
36 

- Vzťah medzi zlomkom 
a desatinným číslom. 
Zlomok a delenie, 
vzťah zlomkov a 
delenia, zlomok ako 
číslo 

  

  

Rovnobežníky a ich 
konštrukcie 

Súhlasné a striedavé 
uhly, rovnobežky 
preťaté priečkou. 
Rovnobežník a jeho 
vlastnosti. Výška 
rovnobežníka. 
Konštrukcia 
rovnobežníkov. 

Vedieť zostrojiť dve 
rovnobežné priamky 
a, b preťaté priečkou 
p. Vedieť určiť a 
vymenovať súhlasné 
a striedavé uhly na 
dvoch rovnobežkách 
preťatých 
priečkou.Poznať 
vlastnosti súhlasných 
a striedavých 
uhlov.Riešiť úlohy s 
využitím vlastností 
súhlasných a 
striedavých uhlov. 
Načrtnúť a 
pomenovať 
rovnobežníky : 
štvorec, kosoštvorec, 
obdĺžnik, kosodĺžnik a 
poznať ich základné 
vlastnosti. Správne 
rozlišovať (vedieť 

ENV, MDV 



vysvetliť rozdiel) 
medzi pravouhlým a 
kosouhlým 
rovnobežníkom. 
Vedieť narysovať 
štvorec, kosoštvorec, 
obdĺžnik, kosodĺžnik a 
správne označiť ich 
základné prvky. 
Vedieť riešiť a 
narysovať primerané 
konštrukčné úlohy 
pre štvoruholníky s 
využitím vlastností 
konštrukcie 
trojuholníka. Zostrojiť 
a odmerať v 
rovnobežníku 
(štvorec, kosoštvorec, 
obdĺžnik, kosodĺžnik) 
jeho dve výšky. 

  37.-
39 

- Rovnobežky preťaté 
priamkou (priečkou). 
Striedavé a súhlasné 
uhly pri 
rovnobežkách. 

   

  40.-
46 

- Rovnobežníky a ich 
základné vlastnosti 
vyplývajúce z 
rovnobežnosti. Výška 
rovnobežníka. 
Konštrukcia 
rovnobežníkov. 

  47.-
50 

- Opakovanie a prvá 
písomná práca 

XII. 

  

Percentá Pojmy základ, jedno 
percento, percentová 
časť. Jedno 
percento.Časť 
prislúchajúca k počtu 
percent. Základ. Počet 
percent.Slovné úlohy s 
percentami.Promile. 
Použitie promile v 
praxiVzťah percent 
(promile), zlomkov a 
desatinných 
čísel.Počítanie 10, 20, 
25 a 50 % bez prechodu 
na 1%. Znázorňovanie 
časti celku a počtu 
percent vhodným 

Vedieť vypočítať 1 
percento (%) ako 
stotinu základu. 
Rozlíšiť, pomenovať a 
vypočítať hodnotu 
časti prislúchajúcej k 
počtu percent. 
Rozlíšiť, pomenovať a 
vypočítať základ. 
Vedieť vypočítať 
počet percent, ak je 
daný základ a časť 
prislúchajúca k počtu 
percent. Riešiť 
jednoduché slovné 
úlohy z praktického 
života. Vedieť 

OSR, ENV, 
VMR 



diagramom - využitie 
IKT.Jednoduché 
úrokovanie, istina, 
úrok, úroková 
miera.Riešenie 
slovných úloh s 
praktickou tematikou. 
Projekt z finančnej 
matematiky. 

vypočítať 1 promile.  
Poznať vzťah medzi 
zlomkami, 
percentamia 
desatinnými číslami. 
Vedieť vypočítať  
10%, 20%, 25%, 50% 
bez prechodu cez 1%. 
Vedieť znázorniť na 
základe odhadu časť 
celku (počtu percent, 
počtu promile) v 
kruhovom 
diagrame.Vedieť 
vypočítať úrok z 
danej istiny za určité 
obdobie pri danej 
úrokovej miere. 
Vykonávať 
jednoduché 
úrokovanie.Vypočítať 
hľadanú istinu.  

  51.-
56 

- Percento, základ, časť 
prislúchajúca k počtu 
percent, počet 
percent. Promile. 
Použitie promile v 
praxi. Vzťah percent 
(promile), zlomkov a 
desatinných čísel. 

   

  57.-
58 

- Znázorňovanie časti 
celku a počtu percent 
vhodným diagramom. 

  59.-
62 

- Jednoduché 
úrokovanie. Riešenie 
slovných úloh a 
podnetných úloh. 

  63.-
64 

- Finančná matematika 

  65.-
67 

- Slovné úlohy 

I. 68.-
71 

- Opakovanie a druhá 
písomná práca 

  

  

Objem a povrch kvádra 
a kocky 

Niektoré spôsoby 
zobrazovania priestoru 
(voľné rovnobežné 
premietanie, 
perspektíva).Obrazy 
kvádra a kocky vo 
voľnom rovnobežnom 
premietaní, viditeľnosť 
hrán.Telesá zložené z 

Poznať rôzne spôsoby 
zobrazovania 
priestoru.Vedieť 
načrtnúť a narysovať 
obraz kvádra a kocky 
vo voľnom 
rovnobežnom 
premietaní, vyznačiť 
na náčrte kvádra a 

OZO, MDV, 
ENV 



kvádrov a kociek, ich 
znázorňovanie (využitie 
IKT).Nárys, bokorys, 
pôdorys.Úlohy na 
rozvoj priestorovej 
predstavivosti.Príklady 
jednoduchých a 
zložitých telies v 
reálnom živote.Objem 
kocky a kvádra, 
premena jednotiek 
objemu.Sieť kvádra a 
kocky (aj s použitím 
IKT). Povrch kocky. 
Povrch kvádra.Slovné 
úlohy na objem a 
povrch kvádra a kocky. 

kocky ich viditeľné a 
neviditeľné hrany a 
ich základné prvky. 
Zostavovať a zhotoviť 
náčrt telies skladajúci 
sa z kvádrov a kociek. 
Kresliť nárys, bokorys 
a pôdorys 
zostavených telies z 
kvádrov a kociek. 
Vyznačiť na náčrte 
základné prvky 
kvádra a kocky. 
Poznať vzťah 1 liter = 
1 dm3 a vedieť 
premieňať základné 
jednotky objemu. 
Vedieť vypočítať 
objem kocky a 
kvádra. Vedieť opísať 
a samostatne 
načrtnúť sieť kvádra a 
kocky. Vedieť 
vypočítať povrch 
kocky. Vedieť 
vypočítať povrch 
kvádra. Riešiť 
primerané slovné 
úlohy na výpočet 
povrchu kvádra a 
kocky s využitím 
premeny jednotiek 
obsahu. 

  72.-
76 

- Niektoré spôsoby 
zobrazovania 
priestoru (voľné 
rovnobežné 
premietanie, 
perspektíva). Obrazy 
kvádra a kocky vo 
voľnom 
rovnobežnom 
premietaní, 
viditeľnosť hrán. 

   

  77.-
81 

- Telesá zložené z 
kvádrov a kociek, ich 
znázorňovanie, nárys, 
pôdorys, a bokorys, 
úlohy na rozvoj 
priestorovej 
predstavivosti (aj 
príklady 



jednoduchých a 
zložených telies v 
reálnom živote ako 
propedeutika). Sieť 
kvádra a kocky. 

II. 82.-
89 

- Objem kvádra a 
kocky. Jednotky 
objemu m?, dm?, 
cm?, mm? , hl, liter, 
dl, cl, ml a ich 
premena.Povrch 
kvádra a kocky. 

  

  

Pomer. Priama a 
nepriama úmernosť 

Pomer, rozdeľovanie 
celku v danom 
pomere.Zväčšenie a 
zmenšenie celku v 
danom pomere.Priama 
a nepriama 
úmernosť.Slovné úlohy 
na priamu a nepriamu 
úmernosť.Jednoduchá 
a zložená 
trojčlenka.Využitie 
priamej úmernosti v 
praxi.Mierka plánu a 
mapy.Riešenie 
praktických úloh s 
použitím mierky plánu 
a mapy. 

Vedieť vysvetliť 
pojmy pomer, 
prevrátený pomer, 
postupný pomer. 
Vedieť zapísať a 
upraviť daný pomer. 
Deliť dané číslo 
(množstvo) v danom 
pomere. Zväčšiť 
(zmenšiť) dané číslo v 
danom 
pomere.Chápať 
postupný pomer ako 
skrátený zápis 
jednoduchých 
pomerov. Vedieť 
zapísať a upraviť 
postupný pomer. 
Riešiť primerané 
jednoduché slovné 
úlohy na pomer. 
Riešiť úlohy 
jednoduchou (aj 
zloženou) 
trojčlenkou. Riešiť 
úlohy s využitím 
vzťahu  priamej a 
nepriamej úmernosti. 
Riešiť úlohy z praxe 
na priamu a 
nepriamu úmernosť. 
Riešiť praktické úlohy 
rôzneho typu s 
použitím mierky 
plánu a mapy.Vedieť 
riešiť primerané  
podnetové úlohy z 
oblasti finančnej 
matematiky.O 

ENV, OSR, 
OZO 

  90.- - Pomer, rozdeľovanie 
   



99 celku v danom 
pomere.Mierka plánu 
a mapy.Riešenie úloh 

III. 100.
-111 

- Priama a nepriama 
úmernosť. 
Jednoduchá 
trojčlenka (aj 
zložená). Využitie 
priamej úmernosti v 
praxi (kontextové a 
podnetné úlohy). 

IV. 112.
-119 

-    Riešenie úloh a 
Projekt   z finančnej 
matematiky  

  120.
-123 

- Opakovanie a tretia 
písomná práca 

  

  

Kombinatorika - 
riešenie úloh 

Úlohy na tvorbu skupín 
predmetov a ich počte 
z oblasti rôznych hier, 
športu   a rôznych 
oblastí života.Rôzne 
spôsoby vypisovania na 
jednoduchých úlohách. 
Objavovanie možností a 
zákonitostí.Pravidlo 
súčinu.Úlohy s 
podmienkami. Riešenie 
jednoduchých 
kombinatorických úloh 
rôznymi metódami. 

Vypisovať všetky 
možnosti podľa 
určitého systému. 
Tvoriť systém  na 
vypisovanie všetkých 
možností. Objavovať 
spôsob tvorenia 
všetkých možných 
riešení. Systematicky 
usporiadať daný 
počet predmetov 
(prvkov, údajov) 
všetkými možnými 
spôsobmi do skupín. 
Získať skúsenosť s 
prácou a organizáciou 
v konkrétnych 
súboroch predmetov. 
Riešiť rôzne 
primerané 
kombinatorické 
úlohy. Použiť pravidlá 
súčtu a súčinu pri 
riešení jednoduchých 
kombinatorických 
úloh.Vedieť vypočítať 
kombinatorické úlohy 
podľa pravidla súčinu 
a pomocou názoru. 
Znázorniť dáta 
(údaje) v tabuľke  
stromovým 
diagramom (grafom).  

OSR 

  124.
-128 

- Úlohy na tvorbu 
skupín predmetov a 
ich počte z oblasti 

   



rôznych hier, športu a 
z rôznych oblastí 
života (propedeutika 
variácií). Rôzne 
spôsoby vypisovania 
na jednoduchých 
úlohách (bez 
podmienok; využiť 
pravidlo súčtu). 
Objavovanie 
možností a 
zákonitostí. Pravidlo 
súčinu. Úlohy s 
podmienkami 
(propedeutika 
základných modelov 
kombinatoriky). 

  129.
-132 

- Riešenie 
jednoduchých 
kombinatorických 
úloh (na základe hier 
a pokusov). 

V. 133.
-138 

- Riešenie 
kombinatorických 
úloh rôznymi 
metódami (stromový 
diagram (stromový 
graf), príprava 
tabuliek, 
systematické 
vypisovanie 
možností). 

  139.
-142 

- Opakovanie a štvrtá 
písomná práca 

  

  

Trochu iné čísla Záporné čísla ako 
propedeutika merania 
teploty a nadmorskej 
výšky. 

Vedieť odmerať 
teplotu a nadmorskú 
výšku a vyznačiť ich 
hodnoty na číselnej 
osi. 

ENV, MUV 

  143.
-146 

- Záporné čísla 

     147.
-150 

- Opakovanie a štvrtá 
písomná práca 

VI.   Opakovanie učiva       

  151.
-165 

- Zhrnutie a 
opakovanie učiva    

 

 

 

 



Ročník: 8 

Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok 

Obsahový 
štandard Výkonový štandard 

Prierezo
vé témy 

IX. 
  

Opakovanie 
učiva 7. ročníka 

Zápis zlomku, 
desatinné číslo. 
Porovnávanie 
zlomkov s 
rovnakým a 
rôznym 
menovateľom, 
usporiadanie 
zlomkov zostupne 
a vzostupne, 
šípkové pravidlo, 
úprava na 
rovnakého 
menovateľa. 
Počtové operácie 
s racionálnymi 
číslami, riešenie 
praktických 
slovných úloh so 
zlomkami. 
Percento, zlomok, 
desatinné číslo, 
výpočet 1%, 
percentovej časti, 
základu a počtu 
percent, slovné 
úlohy. Pomer, 
členy pomeru, 
vzťah priamej a 
nepriamej 
úmernosti, 
trojčlenka, zmena 
a rozdelenie v 
danom pomere. 
Jednotky objemu 
a ich 
premieňanie, 
riešenie 
praktických 
slovných úloh. 

Vedieť zapísať zlomok, poznať jeho 
hodnotu, zapísať ho v tvare 
desatinného čísla a naopak. Vedieť 
porovnať zlomky s rovnakým a 
rôznym menovateľom, upraviť ich 
na rovnakého menovateľa. 
Pohotovo riešiť úlohy so zlomkami 
so všetkými matematickými 
operáciami – súčet, rozdiel, súčin a 
podiel. Rozlíšiť, pomenovať a 
vypočítať hodnotu časti 
prislúchajúcej k počtu percent a 
vedieť uplatniť dané vedomosti pri 
riešení jednoduchých slovných 
úloh z praktického života. Riešiť 
úlohy s využitím vzťahu  priamej a 
nepriamej úmernosti. Rozlíšiť 
rozdiel v zmene a rozdelení v 
danom pomere. Vedieť pohotovo 
premieňať jednotky objemu. Riešiť 
primerané praktické slovné úlohy 
na výpočet objemu a povrchu 
kvádra a kocky. 

ENV, 
VMR, 
OSR   1.-14 - Opakovanie 

učiva 7. 
ročníka - 
zlomky, 
percentá, 
promile, 
kváder a kocka, 
pomer, priama 
a nepriama 
úmernosť, 
rovnobežník, 
kombinatorika 

X. 15. - Vstupná 
previerka 

  
  

Počtové výkony s 
celými číslami 

Číselná os, kladné 
a záporné čísla, 
kladné a záporné 
desatinné čísla. 
Navzájom opačné 
čísla. Absolútna 
hodnota celého a 
desatinného čísla, 

Poznať    vlastnosti    celých    
čísel    a    príklady využitia   celých  
čísel  (kladných   a záporných) v 
praxi. Čítať  a písať  celé  čísla  (aj  z 
rôznych  tabuliek a grafov). 
Vymenovať    a vypísať dvojice 
navzájom opačných celých čísel (aj 
z číselnej osi). Určiť  absolútnu  

ENV, 
VMR, 
OSR, 
MDV 

  16.-21 - Kladné a 
záporné čísla v 
rozšírenom 
obore 
desatinných 
čísel. Navzájom 



opačné čísla. 
Absolútna 
hodnota 
celého a 
desatinného 
čísla na číselnej 
osi. Absolútna 
hodnota nuly. 
Usporiadanie a 
porovnanie 
celých a 
desatinných 
čísel a ich 
zobrazenie na 
číselnej osi. 

číselná os. 
Usporiadanie 
celých čísel, 
porovnanie celých 
a desatinných 
čísel. Sčítanec, 
súčet, menšenec, 
menšiteľ, rozdiel, 
kladné, záporné 
čísla, 
znamienkové 
pravidlá. Riešenie 
praktických 
slovných úloh. 
Násobenie, 
činiteľ, súčin, 
delenie, delenec, 
deliteľ, podiel, 
skúška správnosti. 
Riešenie 
primeraných 
slovných úloh na 
násobenie a 
delenie. 

hodnotu  celého  a desatinného 
čísla (racionálneho čísla) a nuly na 
číselnej osi. Porovnávať  celé  čísla  
a usporiadať  ich  podľa veľkosti. 
Vedieť zobraziť celé čísla na 
číselnej osi. Priradiť  k celému  
číslu  obraz  na  číselnej  osi a 
opačne. Sčitovať a odčítavať celé a 
desatinné čísla. Riešiť primerané 
slovné úlohy na sčítanie a 
odčítanie celých a desatinných 
čísel (kladných a záporných). 
Vedieť   jednoducho   zapísať   
postup   riešenia slovnej úlohy, 
výpočet a odpoveď. 

  22.-29 - Sčitovanie a 
odčítavanie 
celých a 
desatinných 
čísel. Slovné 
úlohy – 
kontextové a 
podnetové. 

  30.-37 - Násobenie a 
delenie celých 
 a desatinných 
čísel. Slovné 
úlohy – 
kontextové a 
podnetové. 

XI. 
  

Obvod a obsah 
rovnobežníka 

Rovnobežnosť, 
rovnobežné 
priamky, 
rôznobežky, 
priečka, uhol, 
veľkosť uhla, 
štvoruholníky, 
rovnobežníky, 
štvorec, 
kosoštvorec, 
obdĺžnik, 
kosodĺžnik, 
strany, veľkosti 
strán, vnútorné 
uhly 
rovnobežníka 
(štvoruholníka), 
výšky 
rovnobežníka, 
uhlopriečky, 
priesečník (stred) 
uhlopriečok 

Načrtnúť a pomenovať 
rovnobežníky: štvorec, 
kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik a 
poznať ich základné vlastnosti. 
Správne rozlišovať (vedieť vysvetliť 
rozdiel) medzi pravouhlým a 
kosouhlým rovnobežníkom. Vedieť 
narysovať štvorec, kosoštvorec, 
obdĺžnik, kosodĺžnik a správne 
označiť ich základné prvky. Poznať 
základné vzorce pre výpočet 
obsahu a obvodu štvorca, 
kosoštvorca, obdĺžnika, 
kosodĺžnika. Vypočítať obsah a 
obvod štvorca, kosoštvorca, 
obdĺžnika, kosodĺžnika aj z obsahu. 
Riešiť slovné úlohy z reálneho 
života.   

MUV, 
TBZ, 
VMR   38.-47 - Rovnobežníky 

a ich základné 
vlastnosti 
vyplývajúce z 
rovnobežnosti. 
Výška 
rovnobežníka. 
Obsah 
rovnobežníka. 
Slovné úlohy. 

  48.-50 - Opakovanie a 
prvá písomná 
práca 



rovnobežníka 
(vlastnosti), súčet 
vnútorných uhlov. 
Odvodenie 
vzorcov pre 
výpočet obvodu a 
obsahu 
rovnobežníka.  

XII.   Výrazy Číselný výraz, 
priorita 
matematických 
operácií pri 
výpočte hodnoty 
číselného výrazu. 
Výrazy s 
premennou– 
algebrický výraz, 
koeficient, 
premenná, člen s 
premennou, 
počet členov 
výrazu. Hodnota 
výrazu po 
dosadení číselnej 
hodnoty za 
konkrétnu 
premennú. Členy 
výrazu, koeficient, 
poradie členov 
výrazu. Sčítanie a 
odčítanie výrazov 
s rovnakou 
premennou. 
Násobenie a 
delenie výrazov s 
premennou 
číslom rôznym od 
nuly, vynímanie 
pred zátvorku, 
vyjadrenie 
neznámej zo 
vzorca, pravouhlá 
sústava súradníc v 
rovine, bod v 
sústave súradníc, 
súradnice bodu, 
graf, znázornenie 
priamej a 
nepriamej 
úmernosti 
grafom. 

Vedieť vypočítať hodnotu 
číselného výrazu a uplatniť pri jeho 
výpočte prioritu matematických 
operácií. Vedieť rozlišovať medzi 
číselným výrazom a výrazom s 
premennou. Zostaviť jednoduchý 
výraz s premennou, určiť vo výraze 
členy s premennou a členy bez 
premennej, určiť počet členov 
výrazu. Určiť hodnotu výrazu, keď 
je daná hodnota premennej. 
Vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch 
výrazov. Sčitovať a odčítavať výrazy 
s premennou. Násobiť a deliť 
výrazy číslom rôznym od nuly, 
vynímať pred zátvorku.  Vedieť 
zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu 
súradníc v rovine. Vyznačiť body v 
pravouhlej sústave súradníc v 
rovine, vedieť určiť jeho 
súradnice.Vedieť znázorniť graf 
priamej a nepriamej úmernosti v 
pravouhlej sústave súradníc.  

MDV,OS
R, ENV   51.-56 - Číselný výraz. 

Počtové 
operácie s 
číselnými 
výrazmi. 
Slovné úlohy. 

  57.-70 - Výrazy s 
premennými, 
hodnota 
výrazu. 
Sčitovanie a 
odčitovanie 
výrazov. 
Násobenie a 
delenie 
výrazov číslom 
rôznym od 
nuly. 
Vynímanie 
pred 
zátvorku.Vyjad
renie neznámej 
zo vzorca. 

I. 71.-72 - Znázorňovanie 
bodov v 
pravouhlej 
súradnicovej 
sústave. 
Priama a 
nepriama 
úmernosť - 
grafy.  

    Obvod a obsah Výška Vedieť vypočítať obvod ENV, 



trojuholníka trojuholníka, 
obvod a obsah 
trojuholníka. 

trojuholníka. Odvodiť vzorec na 
výpočet obsahu trojuholníka. 
Vedieť vypočítať obsah 
trojuholníka. Riešiť slovné úlohy z 
reálneho života.   

MUV, 
TBZ   73.-76 - Obvod a obsah 

trojuholníka 
  77.-80 - Slovné úlohy 

II. 81.-83 - Opakovanie a 
druhá písomná 
práca 

    Lichobežník Základňa, rameno 
a výška  
lichobežníka, 
všeobecný, 
pravouhlý a 
rovnoramenný 
lichobežník.Konšt
rukcia 
lichobežníka 
podľa zadaných 
prvkov. 
Odvodenie 
vzorcov pre 
výpočet obvodu a 
obsahu 
lichobežníka, 
formálne výpočty 
obvodu a obsahu 
lichobežníka. 

Načrtnúť lichobežník, pomenovať a 
opísať jeho základné prvky. Vedieť 
zostrojiť ľubovoľný lichobežník 
podľa zadaných prvkov a na 
základe konštrukčného postupu s 
využitím vlastností konštrukcie 
trojuholníka a rovnobežníkov. 
 Poznať základné vzorce pre 
výpočet obsahu a obvodu 
lichobežníka.  

ENV, 
OZO   84. - Vlastnosti 

lichobežníka. 
Pravouhlý a 
rovnoramenný 
lichobežník 

  85.-86 - Konštrukcia 
rovnoramenné
ho 
lichobežníka 

  87.-88 - Konštrukcia 
pravouhlého 
lichobežníka 

  89.-90 - Konštrukcia 
všeobecného 
lichobežníka 

  91.-94 - Obvod a obsah 
lichobežníka 

  
  

Pravouhlá 
sústava súradníc 

Pravouhlá sústava 
súradníc v rovine, 
bod v sústave 
súradníc, 
súradnice bodu, 
graf, znázornenie 
priamej a 
nepriamej 
úmernosti 
grafom. 

Vedieť zvoliť vhodnú pravouhlú 
sústavu súradníc v rovine. Vyznačiť 
body v pravouhlej sústave súradníc 
v rovine, vedieť určiť jeho 
súradnice.Vedieť znázorniť graf 
priamej a nepriamej úmernosti v 
pravouhlej sústave súradníc. 
Vedieť čítať z grafov. 

TBZ 

  95. - Znázornenie 
bodov v 
pravouhlej 
súradnicovej 
sústave - 
opakovanie 

III. 96. - Priama a 
nepriama 
úmernosť v 
grafoch 

  97. - Čítanie grafu 

    Hranoly Teleso, kocka, 
kváder, hranol – 
kolmý, 
pravidelný, 
trojboký, 
štvorboký, 
šesťboký, sieť, 
plášť, podstava, 
vrcholy, hrany, 
steny. Povrch, 
objem, jednotky 
obsahu a objemu, 

Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo 
voľnom rovnobežnom premietaní. 
Poznať vlastnosti podstavy plášťa a 
hranola. Vedieť určiť počet hrán, 
stien a vrcholov hranola. Zostrojiť 
sieť kolmého hranola. Vedieť 
použiť príslušné vzorce na výpočet 
objemu a povrchu (kocky, hranola, 
kvádra). Vypočítať objem a povrch 
kocky, hranola a kvádra (aj v 
slovných úlohách). 

ENV, 
MUV, 
RLK, TBZ 

  98.-
100 

- n-boký hranol, 
sieť hranola, 
premena 
jednotiek 
obsahu a 
objemu.  

  101.-
104. 

- Povrch hranola 

  105.-
108 

- Objem hranola 

  109.- - Slovné úlohy z 



112 praxe s 
využitím 
objemu a 
povrchu 
hranola 

odvodenie 
vzorcov pre 
výpočet povrchu 
a objemu 
hranolov. 
Riešenie slovných 
úloh z reálneho 
života. 

IV. 113.-
116 

- Opakovanie a 
tretia  písomná  
práca 

    Kružnica a kruh Kruh K, kružnica k 
ako množiny 
bodov určitej 
vlastnosti, stred 
kruhu (kružnice), 
polomer a 
priemer kruhu 
(kružnice), 
hraničná kružnica. 
Vzájomná poloha 
kružnice a 
priamky, sečnica, 
nesečnica, 
dotyčnica ku 
kružnici, tetiva, 
vzdialenosť 
stredu od tetivy, 
Tálesova kružnica. 
Kružnicový oblúk, 
stredový uhol, 
kruhový výsek 
(odsek). Obsah 
kruhu, dĺžka 
kružnice, 
medzikružie, 
Ludolfovo číslo, 
polomer, 
priemer, riešenie 
jednoduchých 
praktických 
slovných úloh. 

Zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh 
K s daným polomerom r, alebo s 
daným priemerom d. Vedieť 
vysvetliť vzťah medzi polomerom a 
priemerom kružnice k (kruhu K). 
Určiť vzájomnú polohu kružnice k a 
priamky p. Zostrojiť dotyčnicu ku 
kružnici k v určenom bode 
ležiacom na kružnici k. Zostrojiť 
dotyčnicu ku kružnici k z daného 
bodu, ktorý leží mimo kružnice k 
zvonku a opísať postup tejto 
konštrukcie približnou metódou aj 
pomocou Tálesovej kružnice. 
Vedieť ku kružnici vyznačiť 
kružnicový oblúk, prípadne 
kružnicový oblúk prislúchajúci 
danému stredovému uhlu, Vedieť v 
kruhu vyznačiť kruhový výsek, 
prípadne  kruhový výsek 
prislúchajúci danému stredovému 
uhlu. Vedieť  v kruhu vyznačiť 
kruhový odsek. Vedieť určiť a 
odmerať stredový uhol 
prislúchajúci k danému 
kružnicovému oblúku alebo 
kruhovému výseku. Poznať 
približné hodnoty Ludolfovho čísla 
π = 3,14 resp.   pre použitie v 
písomných výpočtoch obsahu 
kruhu a dĺžky kružnice. Poznať 
základné vzťahy pre výpočet dĺžky 
kružnice a obsahu kruhu. Vedieť 
vypočítať obsah kruhu a dĺžky 
kružnice a svoje vedomosti vedieť 
aplikovať pri riešení jednoduchých 
slovných úloh z reálneho života. 

ENV, TBZ 

  117.-
118 

- Kružnica, kruh 
a tetiva 

  119. - Vzájomná 
poloha 
priamky a 
kružnice 

  120.-
121 

- Dotyčnica ku 
kružnici, 
konštrukcia 
dotyčnice 

  122.-
124 

- Tálesova 
kružnica, 
konštrukčné 
úlohy s 
využitím 
Tálesovej 
kružnice 

  125.-
126 

- Vzájomná 
poloha dvoch 
kružníc 

  127.-
128 

- Dĺžka kružnice, 
obvod kruhu  

  129.-
133 

- Obsah kruhu, 
slovné úlohy  

V. 134.-
138 

- Dĺžka 
kružnicového 
oblúkam 
kruhový výsek, 
slovné úlohy 

  139.-
141 

- Opísaná a 
vpísaná 
kružnica 

  
  

Pravdepodobnos
ť a štatistika 

Udalosť, 
pravdepodobnosť
, pokus, 
početnosť, 
relatívna 
početnosť, možné 
a nemožné 

Získať skúsenosti z porovnávania 
rôznych udalostí z pohľadu na ich 
mieru pravdepodobnosti. Vedieť 
uskutočňovať jednoduché 
primerané experimenty. Vedieť 
posúdiť a rozlíšiť možné, ale aj 
nemožné udalosti. Vedieť 

TBZ, 
VMR 

  142.-
144 

- Šanca, možná a 
nemožná 
udalosť  

  145.-
146 

- Absolútna a 
relatívna 



početnosť udalosti. 
Štatistika, 
štatistický súbor, 
štatistické 
zisťovanie, 
jednotka a znak, 
početnosť javu, 
aritmetický 
priemer. Tabuľka, 
grafické 
znázornenie 
údajov, kruhový 
diagram, stĺpcový 
graf, interpretácia 
údajov. 

rozhodnúť o pravdepodobnosti 
udalosti. Vypočítať relatívnu 
početnosť udalosti. Vedieť 
spracovať, plánovite a 
systematicky zhromažďovať a 
triediť údaje v  experimente. Zo 
zhromaždených údajov vedieť 
vybrať štatistický súbor. Vypočítať 
aritmetický priemer z primeraných 
údajov. Zaznamenávať a 
usporadúvať údaje do tabuľky. 
Čítať údaje z tabuľky, z kruhového 
diagramu a z stĺpcového grafu. 
Znázorniť údaje z tabuľky 
kruhovým diagramom a stĺpcovým 
grafom.  

  147.-
148 

- Hádžeme 
mincami alebo 
kockami 

  149.-
151 

- Slovné úlohy 

VI. 152.-
153 

- Štatistický 
súbor a jeho 
vlastnosti 

  154. - Aritmetický 
priemer 

  155.-
156 

- Grafy a 
diagramy 

  157.-
159 

- Opakovanie a 
štvrtá písomná 
práca 

  
  

Záverečné 
opakovanie 

  Zopakovať nadobudnuté 
vedomosti a zručnosti z 
jednotlivých tematických celkov. 

  

  160.-
165. 

- Záverečné 
opakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ročník 
 

     Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok 

Obsahový 
štandard Výkonový štandard 

Prierezové 
témy 

IX.   Mocniny a odmocniny Súčin rovnakých 
činiteľov, druhá 
mocnina, druhá 
mocnina ako 
obsah štvorca, 
zápis druhej 
mocniny reálneho 
čísla, základ 
mocniny 
(mocnenec), 
exponent 
(mocniteľ), x2 = 
(−x)2 druhá 
odmocnina, znak 
odmocnenia, 
základ odmocniny 
(odmocnenec), 
zápis druhej 
odmocniny, tretia 
mocnina, tretia 
mocnina ako 
objem kocky, zápis 
tretej mocniny x    
zápis tretej 
odmocniny, 
mocniny čísla 10, 
n-tá mocnina 
ľubovoľného čísla 
(a) pre konkrétne 
hodnoty n, kde n 
je prirodzené číslo. 
Zápis čísla, veľmi 
veľké a veľmi malé 
čísla, čísla 
zapísané v tvare 
a.10 na n-tu, 
odhad, 
zaokrúhľovanie.  

Prečítať správne 
zápis druhej 
mocniny 
ľubovoľného 
racionálneho čísla 
a určiť v ňom 
mocnenca (základ) 
a mocniteľa 
(exponent). Vedieť 
zapísať druhú a  
mocninu 
ľubovoľného 
racionálneho čísla 
ako súčin rovnakých 
činiteľov. Vedieť 
vysvetliť vzťah  x2 = 
(−x)2.   Vypočítať 
spamäti hodnotu 
druhej a tretej 
mocniny malých 
prirodzených čísel 
a hodnotu druhej 
odmocniny z čísel 4, 
9, 16, 25, ..., 100. 
Prečítať správne 
zápis druhej 
odmocniny 
ľubovoľného 
kladného 
racionálneho čísla a 
určiť v ňom stupeň 
odmocnenia a 
odmocnenca 
(základ).  Vypočítať 
druhú mocninu 
ľubovoľného 
racionálneho čísla 
a druhú odmocninu 
kladného 
racionálneho čísla 
na kalkulačke. 
Prečítať správne 
zápis tretej mocniny 
ľubovoľného 
racionálneho čísla 
a určiť v ňom 
mocnenca 
(základ)a mocniteľa 

OSR, ENV 

  1.-2 - Výrazy s mocninami 

  3.-6 - Druhá a tretia 
mocnina 

  7.-10 - Počítame s 
mocninami 

  11.-13 - Výrazy s 
odmocninami 

  14.-16 - Druhá a tretia 
odmocnina 

X. 17.-19 - Mocniny, odmocniny 
v  slovných úlohách 
(štvorec).  

  20.-21 - Zápis veľkých čísel v 
tvare  a. 10n  (pre 
1 <a <10 a n N) a 
práca s takýmito 
číslami na kalkulačka 

  22.-25 - Opakovanie a prvá  
písomná  práca 



(exponent). Vedieť 
zapísať  tretiu 
mocninu 
ľubovoľného 
racionálneho čísla 
ako súčin rovnakých 
činiteľov.  Prečítať 
správne zápis  tretej 
odmocniny 
ľubovoľného 
kladného 
racionálneho čísla 
a určiť v ňom 
stupeň odmocnenia 
a odmocnenca 
(základ). Vedieť 
vypočítať tretiu 
mocninu 
ľubovoľného 
racionálneho čísla a 
tretiu odmocninu 
kladného 
racionálneho čísla 
na kalkulačke. 
Zapísať aj súčin 
konkrétneho 
väčšieho počtu 
rovnakých činiteľov 
do tvaru mocniny a 
opačne. Poznať 
zápis n-tej mocniny 
ľubovoľného čísla a, 
kde n je prirodzené 
číslo (a). Vedieť 
zapísať ako 
mocninu čísla: 100, 
1000, 10 000,... . 
Vedieť zapísať veľmi 
veľké čísla v tvare 
a.10 na n-tú (pre 1 
<a <10 a n patrí N). 
Napr.: 70 000 = 
7.10 na štvrtú. 
Riešiť primerané 
numerické a slovné 
úlohy s veľkými 
číslami s využitím 
zručností odhadu a 
zaokrúhľovania. 
Používať 
zaokrúhľovanie a 
odhad pri riešení 



praktických úloh.  

  
  

Ďalšie konštrukcie 
trojuholníka 

Konštrukcia 
trojuholníka (sss, 
sus, usu), jej 
jednoznačnosť a 
súvis so 
zhodnosťou 
trojuholníkov. 
Trojuholník určený 
stranami - (sss). 
Trojuholník určený 
stranami a uhlami 
– (sus, usu). Súčet 
vnútorných uhlov 
v trojuholníku. 
Trojuholníková 
nerovnosť. 
Konštrukcia 
trojuholníka s 
využitím vlastnosti 
výšok, ťažníc, 
Tálesovej kružnice. 

Vedieť narysovať 
trojuholník podľa 
viet (sss, sus, 
usu).Využiť 
podmienky 
riešiteľnosti 
úlohy.Trojuholníkov
á nerovnosť. Využiť 
pri konštrukcii 
trojuholníka 
vlastnosti výšok, 
ťažníc, Tálesovej 
kružnice. Dbať na 
presnosť rysovania. 

OSR, MUV 

  26.-27 - Konštrukcia 
trojuholníka (sss, sus, 
usu) 

  28.-32 - Konštrukcia 
trojuholníka s 
využitím výšky, 
ťažnice a Tálesovej 
kružnice 

XI. 33. - Konštrukcie 
trojuholníka s 
kružnicami 

  34. - Opakovanie 

  
  

Lineárne rovnice a 
nerovnice 

Rovnosť  dvoch 
algebrických 
výrazov. Lineárna 
rovnica s jednou 
neznámou, ľavá a 
pravá strana 
rovnice, riešenie 
(koreň) rovnice, 
znamienka 
rovnosti, skúška 
správnosti. Slovná 
(kontextová) 
úloha, zápis, 
matematizácia 
textu. Výraz, 
lomený výraz, 
výraz s neznámou 
v menovateli, 
rovnica s jednou 
neznámou, 
podmienky pre 
riešenie rovnice 
(neznámu v 
menovateli), 
skúška 
správnosti,... 
úlohy, postup 
riešenia, 
zostavenie 
lineárnej rovnice, 

Vedieť rozhodnúť o 
rovnosti  dvoch 
číselných 
(algebrických) 
výrazov. Vedieť 
rozlíšiť zápisy 
rovnosti, rovnice. 
Riešiť jednoduchú 
lineárnu rovnicu 
(napr. 2x + 3 = 3x – 
6) a urobiť skúšku 
správnosti. Riešiť 
lineárne rovnice so 
zátvorkami. Riešiť 
jednoduché rovnice 
s neznámou v  
menovateli. Vedieť 
urobiť skúšku 
správnosti riešenia 
lineárnej rovnice 
s neznámou 
v menovateli. 
Vedieť určiť 
podmienky riešenia  
rovnice. Vedieť 
vyjadriť neznámu zo 
vzorca (z 
primeraných 
matematických a 
fyzikálnych 

ENV, TBZ, OSR 

  35.-36 - Rovnica a jej riešenie 

  37.-42 - Riešenie 
jednoduchých 
lineárnych rovníc 
pomocou 
ekvivalentných úprav 

  43.-48 - Slovné úlohy, ktoré 
vedú k lineárnej 
rovnici 

  49.-53 - Riešenie lineárnych  
nerovníc, (ich vzťah k 
príslušnej lineárnej 
rovnici. Ako 
propedeutika 
jednoduché grafické 
znázornenie riešenia.) 

XII. 54.-57 - Lineárna rovnica s 
neznámou v 
menovateli 

  58.-61 - Spoločná práca a 
úlohy o pohybe 

  62.-64 - Vyjadrenie neznámej 
zo vzorca 

  65.-68 - Opakovanie a druhá 
písomná práca 

I. 69.-70 - Projekt "Rekordy 
rýchleho 



občerstvenia" skúška, odpoveď.  vzorcov). Vedieť 
urobiť zápis úlohy a 
zapísať postup 
riešenia slovnej 
úlohy. Vedieť určiť a 
vybrať vhodnú 
stratégiu riešenia 
slovnej úlohy 
rovnicou, 
tipovaním. Riešiť 
jednoduché slovné 
(kontextové) úlohy 
vedúce k lineárnej 
rovnici. Vedieť 
overiť správnosť 
riešenia slovnej 
úlohy.  

    Pytagorova veta Pravouhlý 
trojuholník, 
základné  prvky a 
vlastnosti 
pravouhlého 
trojuholníka – 
pravý uhol, 
odvesny, prepona, 
Pytagoras, 
Pytagorova veta 
pre pravouhlý Δ 
ABC. Pytagorová 
veta v 
kontextových 
úlohách, význam a 
využitie 
Pytagorovej vety. 
Vyjadrenie 
neznámej zo 
vzorca. Využitie 
Pytagorovej vety 
v planimetrii.   
Vzťah medzi 
geometriou a 
aritmetikou 
(algebrou).  

Poznať a 
vymenovať 
základné prvky 
pravouhlého 
trojuholníka 
(odvesna, prepona, 
súčet dvoch ostrých 
uhlov je 90 
stupňov). Vedieť 
pre aký útvar platí 
Pytagorova veta. 
Poznať a vedieť 
formuláciu 
Pytagorovej vety a 
jej význam. Zapísať 
Pytagorovu vetu 
vzťahom. 
Samostatne vyjadriť 
a zapísať zo 
základného vzťahu 
Pytagorovej vety 
výpočet odvesien 
trojuholníka.  
Vedieť vypočítať 
dĺžku tretej strany 
pravouhlého 
trojuholníka, ak sú 
známe dĺžky jeho 
dvoch zvyšných 
strán. Samostatne 
používať 
Pytagorovu vetu pri 
riešení úloh z 
planimetrie. 
Samostatne 

MUV, MDV, 
ENV   71. - Pravouhlý trojuholník 

  72. - Pytagorova veta,  jej 
odvodenie. Zápis 
Pytagorovej vety 

  73.-74 - Výpočet strán 
pravouhlého 
trojuholníka 

  75.-78 - Pytagorova veta v 
rovinných 
geometrických 
útvaroch 
(rovnoramenných 
rovnostranných  
trojuholníkoch 
a lichobežníkoch 

  79.-81 - Aplikácie Pytagorovej 
vety 

II. 82.-84 - Pytagorova veta v 
telesách 

  85. - Opakovanie 



používať 
Pytagorovu vetu na 
riešenie 
kontextových úloh z 
reálneho 
praktického života.  

    Lineárne  nerovnice Rovnosť a 
nerovnosť dvoch 
algebrických 
výrazov. Lineárna 
nerovnica s jednou 
neznámou, ľavá a 
pravá strana 
 nerovnice, 
riešenie (koreň), 
nerovnice, 
znamienka 
nerovnosti, skúška 
správnosti, znaky 
nerovnosti, ostré a 
neostré nerovnice. 
Slovná 
(kontextová) 
úloha, zápis, 
matematizácia 
textu, postup 
riešenia, 
zostavenie 
lineárnej 
nerovnice, skúška, 
odpoveď. 

Vedieť rozhodnúť o 
rovnosti 
(nerovnosti) dvoch 
číselných 
(algebrických) 
výrazov. Vedieť 
rozlíšiť zápisy , 
nerovnosti, 
nerovnice. Riešiť 
jednoduché 
lineárne nerovnice 
(napr.: 2(x+8)>42. 
Vedieť určiť a 
vybrať vhodnú 
stratégiu riešenia 
slovnej úlohy 
 nerovnicou, 
tipovaním. Riešiť 
jednoduché slovné 
(kontextové) úlohy 
vedúce k lineárnej 
nerovnici. Vedieť 
overiť správnosť 
riešenia slovnej 
úlohy. 

OSR, ENV 

  86.-87 - Číselná os. Intervaly a 
množiny 

  88.-90 - Riešenie nerovníc 

  91. - Slovné úlohy na 
nerovnice 

  92. - Opakovanie 

    Objem a povrch telies Teleso, rotačný 
valec, ihlan 
(pravidelný 
štvorboký), 
rotačný kužeľ, sieť, 
podstava, kruh, 
kružnica, plášť, 
objem a povrch 
valca, polomer, 
výška, výška steny, 
vrchol, strana 
kužeľa, horná 
dolná podstava, 
jednotky obsahu a 
objemu. Teleso, 
rotačný valec, 
ihlan (pravidelný 
štvorboký), 
rotačný kužeľ, sieť, 
podstava, kruh, 
kružnica, plášť, 

Vedieť opísať valec, 
ihlan, kužeľ a 
pomenovať ich 
základné prvky. 
Vedieť určiť počet 
hrán, stien a 
vrcholov ihlana. 
Načrtnúť valec, 
ihlan, kužeľ vo 
voľnom 
rovnobežnom 
premietaní. Vedieť 
zostrojiť sieť valca, 
ihlana, kužeľa 
Vedieť opísať valec, 
ihlan, kužeľ a 
pomenovať ich 
základné prvky. 
Vedieť určiť počet 
hrán, stien a 
vrcholov ihlana. 

ENV, MUV, TBZ 

  93.-94 - Jednotky  obsahu a 
objemu. Opakovanie 
objemov a povrchov 
telies 

  95.-98 - Valec, jeho objem a 
povrch 

III. 99.-
101 

- Ihlan, jeho objem a 
povrch 

  102.-
104 

- Rotačný kužeľ, jeho 
objem a povrch 

  105. - Guľa   

  106.-
108 

- Použitie vzorcov na 
výpočet objemu a 
povrchu valca, ihlana, 
kužeľa a gule (aj v 
slovných úlohách z 
praxe) 

  109. - Projekt "Autá, autá, 
autá..." 



objem a povrch 
valca, polomer, 
výška, výška steny, 
vrchol, strana 
kužeľa, horná 
dolná podstava, 
jednotky obsahu a 
objemu. Teleso, 
guľa, guľová 
plocha, rovina, 
hlavná kružnica 
guľovej plochy, 
Povrch a objem 
gule, stred gule, 
polomer, rez 
guľou, kruh. 
Objem, povrch, 
valec, ihlan, kužeľ, 
guľa, vzorec, 
výpočet, jednotky 
obsahu a objemu.  

Načrtnúť valec, 
ihlan, kužeľ vo 
voľnom 
rovnobežnom 
premietaní. a 
zostrojiť sieť valca, 
ihlana, kužeľa. 
Dosadením do 
vzorcov vedieť 
vypočítať objem a 
povrch telies Vedieť 
opísať guľu a  
pomenovať jej 
základné prvky. 
Dosadením do 
vzorcov vedieť 
vypočítať objem a 
povrch gule. 
Používať vzorce pre 
výpočet objemu a 
povrchu valca, 
ihlana. Riešiť 
primerané slovné 
úlohy na výpočet 
objemu a povrchu 
valca, ihlana, kužeľa 
a gule. Používať 
vzorce pre výpočet 
objemu a povrchu  
kužeľa a gule.  

    Funkcie Pravouhlý systém 
súradníc, sústava 
súradníc v rovine, 
osi súradníc, 
priesečník 
súradnicových osí, 
súradnice bodu, 
sústava súradníc, 
karteziánsky 
súradnicový 
systém. Grafy, 
hodnoty v tabuľke, 
najmenšia  a 
najväčšia hodnota, 
nulová hodnota, 
závislosť dvoch 
hodnôt, priebeh, 
rastúcej a 
klesajúcej funkcie. 
Lineárna závislosť, 
lineárna funkcia, 
priama úmernosť, 

Opísať a zostrojiť 
pravouhlý 
súradnicový 
systém. Zobraziť 
bod (úsečku, 
trojuholník, atď.) v 
pravouhlom 
súradnicovom 
systéme napr. A[3 ; 
2]; úsečka XY, ak 
X[2 ; -4] a Y[-3 ; 3], 
Zostrojiť graf 
lineárnej závislosti 
podľa údajov z 
tabuľky pre 
hodnoty x a y. 
Vedieť opísať 
základné vlastnosti 
grafu lineárnej 
funkcie (lineárnej 
závislosti) – tvar 
grafu, súvislosť čísla 

OSR 

  110. - Pravouhlá 
(karteziánska) sústava 
súradníc  

IV. 111. - Zobrazovanie 
v pravouhlej sústave 
súradníc 

  112.-
114 

- Funkčná závislosť 
medzi veličinami, jej 
vlastnosti a graf 

  115.-
116 

- Známe funkcie, 
priama a nepriama 
úmernosť 

  117.-
119 

- Lineárna funkcia a 
graf funkcie. Význam 
konštánt k, q, funkcia  
klesajúca, rastúca 

  120.-
123 

- Slovné úlohy 

  124.-
127 

- Opakovanie a tretia 
písomná práca 



obor reálnych 
čísel, nezávislá 
(napr. x) a závislá 
premenná (napr. 
y), priamka v 
karteziánskom 
súradnicovom 
systéme, priamka 
= graf lineárnej 
závislosti 
(funkcie), 
vlastnosti grafu 
lineárnej funkcie, 
konštantná 
funkcia.  

k v predpise 
lineárnej funkcie y = 
kx + q s jej rastom 
alebo klesaním. 
Vedieť uviesť 
dvojicu veličín, 
medzi ktorými je 
lineárna funkčná 
súvislosť. Vedieť 
zostaviť tabuľku a 
zostrojiť graf 
lineárnej funkcie v 
obore reálnych 
čísel. Poznať 
význam 
koeficientov k a q  v 
predpise lineárnej 
funkcie y = kx + q. 
Vedieť určiť, či je 
lineárna funkcia 
rastúca (klesajúca). 
Vedieť zapísať tvar 
konštantnej funkcie 
napr. y = a, kde a je 
reálne číslo. 
Správne čítať údaje 
z grafu priamej a 
nepriamej 
úmernosti a vedieť 
ich použiť pri 
výpočte. Vedieť 
určiť druhú 
súradnicu bodu, 
ktorý leží na grafe. 
Určiť koeficient 
priamej a nepriamej 
úmernosti. Správne 
riešiť slovné úlohy 
na využitie 
závislosti prvkov v 
priamej a nepriamej 
úmernosti.  

  
  

Podobnosť 
trojuholníkov 

Zhodnosť a 
podobnosť 
geometrických 
útvarov v rovine, 
podstata 
podobnosti. 
Pomer podobnosti 
k dvoch 
geometrických 
útvarov,  rozdeliť 

Vedieť vysvetliť 
podstatu 
podobnosti dvoch 
geometrických 
útvarov. Rozhodnúť 
o podobnosti 
dvojice daných 
útvarov v rovine 
(štvorce, obdĺžniky, 
trojuholníky, atď.). 

MDV,OSR 

  128.-
129 

- Podobnosť 
geometrických 
útvarov, pomer  
podobnosti 

V. 130.-
132 

- Vety o podobnosti 
trojuholníkov 

  133.-
135 

- Použitie podobnosti 
pri riešení 



geometrických úloh úsečku podľa 
daného pomeru 
koeficient 
podobnosti. 
Trojuholník, 
podobnosť 
trojuholníkov, vety 
o podobnosti 
trojuholníkov (sss, 
sus, uu). 
Podobnosť 
útvarov v praxi, 
vety o podobností 
geometrických 
útvarov – 
trojuholníkov, 
pomer 
podobnosti. 

Vypočítať pomer 
podobnosti k pre 
dva rovinné útvary. 
Vedieť použiť 
pomer podobnosti 
k dvoch podobných 
rovinných útvarov 
pri výpočtovej a 
primeranej 
konštrukčnej úlohe. 
Poznať základné 
vety o podobnosti 
trojuholníkov  (sss, 
sus, uu). Na základe 
viet o podobnosti 
trojuholníkov 
správne riešiť 
primerané 
matematické 
(numerické) a 
konštrukčné úlohy. 
Vedieť použiť 
pomer podobnosti 
k dvoch podobných 
útvarov pri 
výpočtovej úlohe. 
Vedieť využívať 
vlastností 
podobností 
trojuholníkov pri 
riešení praktických 
úloh zo života pri 
meraní 
(odhadovaní) 
vzdialeností a 
výšok.  

  136.-
138 

- Použitie podobnosti 
pri riešenie 
praktických úloh 

    Štatistika Štatistický 
prieskum, 
štatistický súbor, 
rozsah 
štatistického 
súboru, štatistický 
znak, štatistická 
jednotka, 
absolútna 
početnosť, 
štatistické 
triedenie, 
náhodný výber, 
početnosť a 
relatívna 

Vedieť zrealizovať 
primeraný 
štatistický 
prieskum. Vedieť 
popísať triedenie 
štatistických 
jednotiek a 
náhodný výber zo 
súboru. Pripraviť a 
spracovať 
jednoduchý vlastný 
projekt zameraný 
na štatistický 
prieskum určitej 
udalosti s 

OSR, TBZ 

  139. - Štatistický súbor, 
štatistická jednotka, 
štatistický znak, 
početnosť javu 

  140. - Aritmetický priemer 

  141. - Početnosť, relatívna 
početnosť udalosti a 
jej výpočet 

  142.-
143 

- Grafické spracovanie 
údajov 

  144. - Štatistické prieskumy 
triedenie, náhodný 
výber.  

  145.- - Realizácia vlastných 



146 štatistických 
prieskumov(projektov
), ich spracovanie 

početnosť javu. 
Tabuľka, graf, 
diagram, hodnoty, 
údaje  
interpretácia, 
Znázornenie  
hodnôt ,údajov, 
rôzne spôsoby 
znázornenia 
hodnôt , údajov, 
využitie IKT 
v štatistike.  

vyjadrením 
početnosti určitého 
javu. Riešiť 
primerané úlohy zo 
štatistiky s využitím 
výpočtu 
aritmetického 
priemeru. vedieť 
spracovať, 
plánovite a 
systematicky 
zhromažďovať a 
triediť údaje v 
experimente, zo 
zhromaždených 
údajov vybrať 
štatistický súbor, 
vypočítať 
aritmetický priemer 
z primeraných 
údajov, 
zaznamenávať a 
usporadúvať údaje 
do tabuľky, čítať 
(interpretovať) 
údaje z tabuľky, z 
kruhového 
diagramu a zo 
stĺpcového grafu, 
znázorniť údaje z 
tabuľky kruhovým 
diagramom a 
stĺpcovým grafom 
Vedieť spracovávať 
získané hodnoty - 
údaje z vlastného 
štatistického 
prieskumu do  
tabuľky. 
Interpretovať údaje 
z tabuľky a 
prostredníctvom 
viacerých druhov 
diagramov - grafov, 
(kruhový, koláčový, 
stĺpcový, 
spojnicový), 
znázorniť hodnoty - 
údaje.  

  147.-
148 

- Tabuľky, grafy a 
diagramy, ich čítanie, 
interpretácia a 
tvorba, prechod od 
jedného typu 
znázornenia k inému. 

  149.-
152 

- Opakovanie a štvrtá 
písomná práca 

VI.   Opakovanie Pomer, 
podobnosť, INF – 
MS Word, Excel – 

Vedieť aplikovať 
získané vedomosti 
pri spracovaní 

OSR, ENV 

  153.-
155 

- Záverečný projekt – 
štatistické 



spracovanie údajov na 
PC 

tabuľky, využitie 
jednoduchých 
vzorcov, 
PowerPoint 
Druhá, tretia 
mocnina 
s prirodzeným  
mocniteľom, 
odmocnina,  
Riešenie 
lineárnych rovníc, 
nerovníc. Slovné 
úlohy, zápis, 
matematizácia 
textu, postup 
riešenia.  Valec, 
kužeľ,  Ihlan – 
štvorboký, n-boký,  
objemy, povrchy 
Pytagorova veta – 
rovinné 
geometrické 
útvary. Pytagorova 
veta v slovných 
úlohách. 
Podobnosť 
geometrických  
útvarov. Vety o 
podobnosti 
trojuholníkov. 
Pravouhlá sústava 
súradníc.  Lineárna 
funkcia, priama a 
nepriama 
úmernosť, graf 
funkcie.  

projektu Upevniť, 
utriediť a prehĺbiť 
prebrané učivo. 
Upevniť riešenie 
rovníc a nerovníc, 
skúška a zápis 
riešenia. Utriediť 
poznatky o 
objemoch a 
povrchoch 
priestorových 
geometrických 
útvarov. Upevniť, 
systematizovať 
vedomosti o 
Pytagorovej vete a 
jej využití. Precvičiť 
výpočtové úlohy. 
Zopakovať a 
upevniť riešenie 
úloh na podobnosť. 
Systematizovať a 
zopakovať základné 
vedomosti.  

  156. - Opakovanie – 
mocniny, odmocniny 

  157. - Opakovanie – 
lineárne rovnice,  
nerovnice 

  158. - Slovné úlohy na 
rovnice 

  159. - Objem a povrch valca, 
kužeľa 

  160. - Objem a povrch 
ihlana 

  161. - Objem a povrch telies 
v slov. úlohách 

  162. - Pytagorova veta 

  163. - Využitie Pytagorovej 
vety 

  164. - Podobnosť 
trojuholníkov 

. 165. - Lineárna funkcia 

 


