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Charakteristika učebného predmetu  

Predmet matematika je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní 

manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácií nových 

matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané matematické vedomosti 

umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným 

matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné 

vzdelávanie.  

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa :  

- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce 

kompetencie potrebné v ďalšom živote  

- vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania 

argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia  

- súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k 

všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka  

- informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť  

 

Vzdelávací obsah matematika v 1.- 4. roč. ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa zachováva aj 

pre ostatné stupne vzdelania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický 

okruh :  

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

 Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

 Geometria a meranie  

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

 Logika, dôvodenie, dôkazy  

 

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1.stupni ZŠ 

významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave 

zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.  

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník 4.ročník 

Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR 
 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň  vzdelania ISCED  1  

Vyučovací jazyk slovenský 



V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci majú v realite 

objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamujú sa s 

veličinami a ich prvou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch 

tieto aj graficky znázorňujú.  

V tematickom okruhu Geometria a meranie žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa určitých 

pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú základné 

vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa s 

jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality.  

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1.stupni ZŠ je Kombinatorika, pravdepodobnosť 

a štatistika. Tento tematický okruh sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy riešia manipulatívnou 

činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel 

(usporiadavajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú 

ich.  

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1.stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci riešia 

úlohy , v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo 

životných situácií.  

 

Ciele predmetu  
Cieľom predmetu matematika na primárnom stupni ZŠ je rozvoj tých schopností žiakov, pomocou ktorých 

sa pripravia na samostatné získavanie poznatkov, vychádzajúc z vlastných skúseností a za pomoci 

poznávacích metód, zodpovedajúcich veku žiakov.  

  

Kognitívne ciele: (poznávacie)  

 vedieť používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek)  

 správne aplikovať matematickú symboliku  

 vedieť využívať tabuľky, grafy, diagramy  

 rozvíjať numerické zručnosti žiakov (prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne aj na 

kalkulačke)  

 riešením úloh( problémových úloh) budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou  

 viesť žiakov k získavaniu nových vedomostí, zručností a postojov (využitie induktívnych metód)  

 rozvíjať u žiakov matematické, logické a kritické myslenie  

 viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby 

matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model  

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia  

 približovať žiakom dennú prax  

 

Psychomotorické ciele: (výcvikové)  

 vedieť používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu 

informácií  

 rozvíjať numerické zručnosti žiakov  

 na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore  

 poznávať základné vlastnosti rovinných geometrických útvarov a rozvíjať zručnosti pri ich rysovaní 

rôznymi spôsobmi  

 zoznámiť sa a vedieť používať v praxi jednotky dĺžky a hmotnosti  

 vedieť tvoriť priestorové stavby, nakresliť, narysovať stavby  

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce (nožnice, kružidlo)  

 riešiť problémové situácie  

 

Afektívne ciele: (výchovné)  

 podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov  

 vytvárať a rozvíjať kladný vzťah k spoločným európskym hodnotám  

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia  

 byť vytrvalý a sebakritický  

 vedieť sa rozhodovať  



 vedieť s naučiť, komunikovať a spolupracovať s tímom  

 vedieť sa rozhodovať  

 byť otvorený novým veciam, technickým informáciám  

 vzbudiť u žiakov záujem o prírodu a svet techniky  

 

Kľúčové kompetencie vo vyučovaní matematiky  

 

Komunikačné  

 vyjadruje sa výstižne ústnou aj písomnou formou adekvátne primeranému stupňu vzdelávania  

 používa vhodné výrazy a argumenty  

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi  

 rozumie rôznym typom textov a používaným prejavom neverbálnej komunikácie  

 dokáže sústredene načúvať, náležite reagovať  

 vyhľadáva, používa a spracováva informácie  

 

Matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií  

 využívať matematické operácie pri riešení problémov v každodennom živote  

 vie používať vybrané IKT pri vyučovaní a učení sa  

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií  

 

 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 naučiť žiakov používať rôzne vyučovacie programy  

 žiak získava základy algoritmického myslenia  

 naučiť žiaka pracovať s osobným počítačom, s rozličnými zdrojmi informácií ( knihy, časopisy, 

encyklopédie)  

 uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s 

využívaním internetu a IKT  

 

Kompetencie k učeniu  

 žiak má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových pochodov  

 žiak pozná základy rôznych techník učenia sa, fázy učenia, vyberá a hodnotí získané informácie, 

spracováva ich a využíva vo svojom učení  

 uvedomuje si význam vytrvalosti, iniciatívy pre svoj osobný rozvoj  

 získava nové poznatky induktívnou cestou  

 

Interpersonálne, sociálne a občianske kompetencie  

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti  

 kontroluje sa a vie regulovať svoje správanie  

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti  

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine  

 stará sa o svoje zdravie, životné prostredie  

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov  

 uvedomuje si , že má svoje práva a povinnosti  

 dokáže prijímať nové nápady a postupy pri spoločnej práci  

 uznáva ľudské práva a slobody  

 

Zmysel pre iniciatívu a podnikavosť  

 preberať zodpovednosť za svoje konanie  

 na úrovni primeranej veku vie zvoliť postupy riešenia úloh  

 stanoviť si vlastné ciele a zhodnotiť, či ich dokáže splniť  

 motivácia úspechom  

 



Kultúrne povedomie a chápanie umeleckého prejavu  

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote  

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám  

 oceňuje tvorivé prejavy človeka  

 

4. ročník 
 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
 

Prierezové témy 

 

Opakovanie 

z 3. roč./20h 

 

Násobenie 

a delenie  

obore 

násobilky/45h 

 

 

 

 

Násobenie a delenie v 

obore násobilky.  

Propedeutika 

zlomkov 

(rozdeľovanie na 

polovice, tretiny, ...)  

Počítanie spamäti. 

Automatizácia spojov  

Násobenie a delenie 

na kalkulačke v obore 

násobilky do 100.  

Komutatívnosť 

násobenia 

(propedeutika)  

Propedeutika úloh na 

násobenie s 

kombinatorickou 

motiváciou.  

Násobenie a delenie 

ako vzájomne opačné 

matematické operácie 

(propedeutika).  

 

 

 

 

Vedieť spamäti všetky 

základné spoje 

násobenia a delenia v 

obore násobilky do 

100.  

Vedieť urobiť kontrolu 

správnosti násobenia a 

delenia v obore 

násobilky.  

Ovládať algoritmus 

násobenia.  

Vedieť spamäti násobiť 

a deliť 10 a 100.  

Osvojiť si praktické 

násobenie a delenie na 

kalkulačke.  

Vedieť rozlíšiť a použiť 

správnu počtovú 

operáciu v úlohách 

charakterizovaných 

pojmami koľkokrát 

viac, o koľko viac, 

koľkokrát menej, o 

koľko menej.  

Chápať súvislosť medzi 

násobením a delením, 

násobenie a delenie ako 

vzájomne opačné 

matematické operácie.  

 

 

 

Ochrana života a zdravia 

Mediálna výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Environmentálna výchova 

 Riešenie slovných 

úloh na násobenie a 

delenie.  

Riešenie 

jednoduchých 

slovných úloh typu: 

porovnanie podielom.  

Riešenie slovných 

úloh, ktoré vedú k 

zápisu:  

a+ a . b; a + a : b; a . 

b + c; a . b + c . d (aj 

typy úloh z 

predchádzajúceho 

Riešiť slovné úlohy na 

násobenie a delenie.  

Vedieť riešiť 

jednoduché slovné 

úlohy na násobenie v 

obore násobilky do 100 

typu:  

1. určiť súčet 

rovnakých sčítancov,  

2.zväčšiť dané číslo 

niekoľkokrát.  

Vedieť riešiť 

jednoduché slovné 

úlohy na delenie v 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Environmentálna výchova 



ročníka).  

Tvorenie textov k 

numerickým 

príkladom  

Slovné úlohy na 

priamu úmernosť 

(propedeutika).  

Nepriamo 

sformulované slovné 

úlohy.  

Tvorenie slovnej 

úlohy k danému 

príkladu na násobenie 

a delenie v obore 

násobilky do 100.  

 

obore násobilky do 

100:  

1. Rozdeliť dané číslo 

na daný počet rovnako 

veľkých častí (delenie 

na)  

2. Delenie podľa 

obsahu  

3. Zmenšiť dané číslo 

niekoľkokrát  

 

 

Sčítanie 

 a odčítanie  

v obore  

do 10 000/44h 

Písomné sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených čísel do 

10 000.  

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v 

obore do 10 000 

spamäti.  

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v 

obore do 10 000 s 

využitím kalkulačky.  

Sčítanie a odčítanie 

ako vzájomne opačné 

matematické 

operácie.  

Počítanie so 

zaokrúhľovanými 

číslami.  

 

Poznať algoritmus 

písomného sčítania a 

odčítania a vedieť ho 

pohotovo využívať pri 

výpočtoch.  

Písomne sčítať a 

odčítať prirodzené čísla 

v obore do 10 000.  

Spamäti sčítať a 

odčítať prirodzené čísla 

v obore do 10 000 v 

jednoduchých 

prípadoch.  

Sčítať a odčítať 

prirodzené čísla v 

obore do 10 000 na 

kalkulačke.  

Sčítať a odčítať 

primerané troj- a 

štvorciferné čísla 

spamäti.  

Sčítať a odčítať troj- a 

štvorciferné čísla 

pomocou kalkulačky.  

Chápať súvislosť medzi 

sčítaním a odčítaním,  

sčítanie a odčítanie ako 

vzájomne opačné 

matematické operácie.  

Vedieť približne 

počítať so 

zaokrúhľovanými 

číslami na desiatky a 

stovky.  

 

 

Ochrana života a zdravia 

Dopravná výchova 

Environmentálna výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

 Skúška správnosti 

riešenia.  

 

Vedieť urobiť kontrolu 

správnosti sčítania a 

odčítania v obore do   

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Environmentálna výchova 



10000     

 

 Riešenie slovných 

úloh.  

Riešenie všetkých 

typov jednoduchých a 

zložených slovných 

úloh v číselnom 

obore do 10 000.  

Riešenie slovných 

úloh za pomoci 

zaokrúhľovania čísel.  

Riešenie 

jednoduchých 

nerovníc.  

 

Riešiť všetky typy 

jednoduchých slovných 

úloh na sčítanie a 

odčítanie v obore do 10 

000.  

Riešiť všetky typy 

zložených slovných 

úloh na sčítanie a 

odčítanie v obore do 10 

000.  

Riešiť slovné úlohy za 

pomoci 

zaokrúhľovania.  

Samostatne zapísať 

postup riešenia slovnej 

úlohy.  

Vedieť overiť 

správnosť riešenia 

(výsledku) a 

formulovať odpoveď.  

Vedieť zostaviť zápis k 

slovnej úlohe.  

Matematizovať a 

znázorniť primerané 

reálne situácie.  

Riešiť jednoduché 

slovné úlohy na 

sčítanie typu:  

1. Určenie súčtu, keď 

sú dané dva sčítance,  

2. Dané číslo zväčšiť 

o... (o niekoľko viac).  

 

Riešiť jednoduché 

slovné úlohy na 

odčítanie typu:  

1. Určenie jedného 

sčítanca, ak je daný 

súčet a druhý sčítanec. 

 

2. Dané číslo zmenšiť 

o.... (o niekoľko 

menej).  

3. Porovnávanie 

rozdielom.  

 

Riešiť zložené slovné 

úlohy typu:  

4. a + b + c  

5. a – b – c  

6. a – (b + c)  

7. (a + b) – c  

8. a + (a + b)  

Ochrana života a zdravia 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Environmentálna výchova  

Tvorba  

Projektov  prezentačné 

zručnosti 



 

9. a + (a – b)  

  

 

 

Geometria 

a meranie/26h 

Rysovanie – základné 

zásady rysovania.  

Rysovanie štvorca a 

obdĺžnika v 

štvorcovej sieti, 

pomenovanie 

vrcholov a strán, 

dvojíc susedných 

strán.  

Obvod štvorca 

(obdĺžnika) - (len ako 

súčet veľkosti strán, 

propedeutika).  

Súčet a rozdiel dĺžok 

úsečiek.  

Násobok dĺžky 

úsečky.  

 

Osvojiť si a používať 

pri rysovaní základné 

zásady (čistota, 

presnosť, vhodné 

rysovacie pomôcky, 

hygiena a bezpečnosť 

pri rysovaní).  

Vyznačovať body na 

priamke (úsečke) a v 

rovine (na útvare).  

Vedieť narysovať 

úsečku danej dĺžky na 

priamke (v mm; v cm) 

a označovať ju.  

Označovať strany a 

vrcholy veľkým 

tlačeným písmom 

(písmenom A, B, C, 

atď.).  

Poznať vlastnosti 

štvorca, obdĺžnika a 

vedieť ich 

charakterizovať.  

Vedieť narysovať 

štvorec (obdĺžnik) vo 

štvorcovej sieti s danou 

dĺžkou strany (strán).  

Vedieť vypočítať súčet 

a rozdiel dĺžok úsečiek.  

Vedieť vypočítať 

násobok dĺžky úsečky.  

Vypočítať a vedieť 

zapísať obvod štvorca 

(obdĺžnika) ako súčet 

dĺžok strán.  

Ochrana života a zdravia 

Multikultúrna výchova 

Environmentálna výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

 Rysovanie 

trojuholníka 

(ľubovoľného a ak sú 

dané dĺžky strán), 

pomenovanie jeho 

vrcholov a strán.  

Meranie dĺžok strán 

trojuholníka s 

presnosťou na 

centimetre, na 

milimetre.  

Obvod trojuholníka - 

(len ako súčet 

veľkosti strán, 

propedeutika).  

Narysovať ľubovoľný 

trojuholník a 

pomenovať jeho 

vrcholy a strany  

Poznať vlastnosti 

trojuholníka (počet 

vrcholov, strán)  

Odmerať veľkosti 

(dĺžku úsečky) strán 

trojuholníka s 

presnosťou na cm (na 

mm).  

Porovnať strany 

trojuholníka (úsečky) 

podľa ich dĺžky.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Environmentálna výchova 



 Vypočítať obvod 

trojuholníka ako súčet 

dĺžok strán.  

 

 Rysovanie 

ľubovoľnej kružnice 

a kruhu s daným 

stredom, kružnice a 

kruhu s daným 

stredom a 

polomerom.  

Vlastnosti kruhu a 

kružnice.  

 

Poznať základný 

rozdiel medzi kruhom a 

kružnicou.  

Vedieť narysovať 

ľubovoľnú kružnicu 

(kruh) s daným 

stredom.  

Narysovať ľubovoľnú 

kružnicu (kruh) s 

daným stredom a 

polomerom.  

Vedieť vyznačiť 

polomer kružnice.  

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

 Premieňanie 

jednotiek dĺžky.  

Premieňanie 

zmiešaných jednotiek 

dĺžky.  

 

Vedieť premieňať 

jednotky dĺžky.  

Vedieť premieňať 

zmiešané jednotky 

dĺžky /napr. 4 dm 13 

cm na mm/  

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

 Stavba telies z kociek 

podľa vzoru a podľa 

plánu (obrázka).  

Kreslenie plánov 

stavieb z kociek.  

 

Vytvárať (budovať) z 

kociek rôzne stavby 

telies podľa vzoru a 

podľa obrázka.  

Vytvárať a opísať 

vlastné jednoduché 

telesá z kociek.  

Nakresliť plán stavby z 

kociek  

 

Multikultúrna výchova 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie/25h  

 

Propedeutika 

pravdivých a 

nepravdivých 

výrokov.  

 

Vedieť primerane 

rozlíšiť pravdivosť a 

nepravdivosť výrokov.  

Vedieť vytvoriť 

pravdivé a nepravdivé 

tvrdenie.  

Vedieť zdôvodniť 

pravdivosť – 

nepravdivosť výroku.  

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Environmentálna výchova 

 Vytváranie 

stĺpcových 

diagramov z údajov 

získaných žiakmi. 

Výpočet 

aritmetického 

priemeru pre menší 

počet dát 

(propedeutika).  

 

Čítať a nakresliť 

stĺpcový diagram zo 

získaných údajov.  

Vypočítať aritmetický 

priemer pre menší 

počet primeraných dát.  

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Environmentálna výchova 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie/5h 

Riešenie nepriamo 

sformulovaných úloh.  

Slovné úlohy s 

kombinatorickou 

motiváciou.  

 

Vedieť riešiť primerané 

nepriamo sformulované 

úlohy.  

Vedieť získavať a 

zhromažďovať 

potrebné údaje  

Čítať a vytvárať 

stĺpcový diagram zo 

získaných údajov.  

Riešiť slovné úlohy na 

násobenie s 

kombinatorickou 

motiváciou.  

 

Ochrana života a zdravia 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Finančná gramotnosť 

 

 

 

 
7. Hodnotenie predmetu 

 

Na  hodnotenie predmetu   v školskom roku 2013/ 2014 vychádzame z Metodického pokynu č. 22/ 2011  na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Matematiku klasifikujeme v 4. ročníku. 

Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy), schopnosť uplatniť 

vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote, v slov. úl.), úroveň samostatnosti myslenia, presnosť 

a výstižnosť spôsobu vyjadrovania  

Charakteristika klasifikačných stupňov: 

1. výborný 

  - vedomosti o prir. číslach a počtových výkonoch sú pevné, presné, úplné, sústavné 

  - myslenie žiakov je samostatné, dokáže vytvárať vzťahy medzi pojmami, vedomosti vie   aplikovať 

v nových situáciách, presný písomný aj ústny prejav 

2.  chválitebný 

 - vedomosti o prir. číslach sú pevné, presné, sústavné 

 - vedomosti o počtových výkonoch nie sú dostatočne pevné, ale sú presné, úplné, sústavné 

 - myslenie je samostatné, vedomosti vie uplatniť vo všetkých nových situáciách 

3.  dobrý 

 - vedomosti o prir. číslach sú sústavné s nevýraznými chybami- čítať, zapisovať, usporiadať    prir. čísla 

 - vedomosti o počt. výkonoch sú tiež sústavné a celistvé, ale nie sú pevné ani presné 

 - žiak pri počítaní spamäti je pomalý 

 - pri písomnom počítaní sa objavujú omyly, ktoré však po upozornení vie samostatne opraviť 

 - myslenie je málo samostatné a pri úlohách na aplikáciu učiva- slovné úl. potrebuje pomoc učiteľa 

4. dostatočný 

 - vedomosti o prir. číslach sú s nedostatkami, vedomosti o počtových výkonoch sú tiež   s mnohými 

medzerami 

 - sám chyby nenájde, a vie si ich opraviť len s pomocou učiteľa 

 - myslenie je málo samostatné, dokáže riešiť len jednoduché slovné úlohy a len s pomocou učiteľa 

 - zložené slovné úl. nedokáže riešiť 

5. nedostatočný 

 - vedomosti o prir. číslach sú neúplné- nedokáže porovnávať jednociferné a dvojciferné čísla,  vedomosti 

o počtových výkonoch sú na nízkej úrovni 

 -  neovláda ani základné spoje počítania spamäti 

 -  nesamostatné myslenie, nedokáže riešiť ani jednoduché slovné úlohy 

 

 

 



 


