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Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby 4/1  hodín týždenne , spolu 165 hodín ročne.  

Ročník piaty 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP SYSEĽ 

Stupeň vzdelania ISCED  2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby 4/1 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne.  

Ročník šiesty 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP SYSEĽ 

Stupeň vzdelania ISCED  2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, 

zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k 

presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, 

ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

 

Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých a 

racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Na tomto stupni sa kladú základy 

algebry (riešenie rovníc a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj 

priestorová geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických útvaroch, žiaci sa 

naučia vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov a povrch a objem priestorových útvarov. 

Zoznamujú sa s meraním dĺžky obsahu a objemu ako aj meraním veľkosti uhlov. 

 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, 

z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na 

rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

 



Predmet je obsahovo zaradený do vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami, je 

povinnou súčasťou učebných plánov stupňa ISCED-2. 

Pozostáva z piatich tematických okruhov: 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

 

V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie 

pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiak sa oboznamuje s 

algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je 

dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc. 

 

V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a 

priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou 

vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu 

pojmu funkcie. 

 

V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými 

geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, 

meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické 

úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti. 

 

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa základnej školy je 

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia systematicky 

vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, 

rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. 

 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a 

rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 

argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 



Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ a v 5.ročníku osobitne je, zavŕšiť dôležité 

obdobie v procese vyučovania matematiky, v ktorom prevládalo vytváranie nových poznatkov 

a zručností na skúsenostnej báze s využívaním induktívnej metódy. Je to zároveň aj začiatok 

novej etapy učenia sa matematike. 

 

Žiak má získať schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má 

rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a 

spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť 

ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Má mať schopnosť analyzovať a 

syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v 

praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 

formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

 

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

vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s 

rôznorodým kontextom, 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 viesť žiakov k získaniu a 

rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k 

racionálnemu a samostatnému učeniu sa. 

Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a 

sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

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

ich. 

 

Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie 

matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty 

obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. 

Žiak by mal vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, 

pričom 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 pri vzdelávaní. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty 

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

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

-učiteľ vedie žiaka k systematickému ukladaniu vedomostí 

-žiak si zdokonaľuje techniku čítania s porozumením a prácu s rôznymi druhmi informácií 

-učiteľ vedie žiakov k rozoznávaniu podstatných informácií od nepodstatných  

 

kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky 

- učiteľ vedie žiakov k používaniu matematického myslenia na riešenie praktických 

problémov v každodenných situáciách 

- žiak používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) 

- učiteľ vedie žiakov k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 

formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

- žiak si osvojuje schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 

argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

 

kompetencia riešiť problémy 

- učiteľ sa snaží o vytvorenie motivačného a aktivizujúceho pracovného prostredia a 

podmienok na riešenie praktických a teoretických problémových úloh a situácií, 

- žiak uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení 

- pri riešení problémov je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika 

- schopný analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia 

problémov a overovať ich v praxi  



- žiak sa zdokonaľuje vo vyjadrení a formulovaní problému, ktorý sa objaví pri jeho 

matematickom vzdelávaní, hľadaní, navrhovaní alebo používaní ďalších metód a informácií, 

ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 

- žiak je schopný posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, 

jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne 

riešenia daného problému, korigovať nesprávne riešenia problému, používať osvojené metódy 

riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania, pokiaľ sú dané metódy v týchto 

oblastiach aplikovateľné 

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať:  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie 

 číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, používa, zapisuje a číta 

vzťah rovnosti a nerovnosti 

 zobrazí čísla na číselnej osi 

 vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony 

 zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových 

výkonov 

 pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok – časť 

(prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným číslom, percentom), rieši aplikačné úlohy 

 rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou máp a 

plánov 

 matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla 

(premennú, určí hodnotu výrazu), 

 matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc a ich sústav 

 tvorí a rieši úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových 

výkonoch a algebrickom aparáte 

Dosiahnuté postoje 

► na čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality ◙ smelšie kvantifikuje 

realitu okolo seba ◙ prostredníctvom možnosti kontroly výpočtov spolieha sa na počtovými 

výkonmi zistené výsledky ◙ prostredníctvom veličín vystupujúcich pri výpočte percent, 

získava pocit, že poznáva realitu z inej strany ◙ je vedomí toho, že pomer a mierka sú veľmi 



blízke dennému životu ◙ poznaním písmen vo význame čísla získava pocit, že je bohatší o 

dôležité využiteľné vedomosti ◙ poznanie rovníc mu dáva rýchlejší a univerzálnejší 

prostriedok riešenia úloh. 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 udáva tabuľky jednoduchých lineárnych súvislostí, doplňuje chýbajúce údaje na 

základe objaveného pravidla a znázorňuje údaje 

 objavuje funkčné vzťahy medzi premennými a znázorňuje ich v pravouhlej 

súradnicovej sústave 

 vyjadrí lineárne funkcie rovnicou, tabuľkou, grafom, vie uviesť príklady nelineárnych  

funkcií 

 vytvára tabuľky a grafy pre jednoduché funkcie 

 objavuje rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť 

 znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje 

Dosiahnuté postoje 

► získava pozitívny vzťah k tvorivému prístupu k údajom ◙ vidí potrebu samostatnosti pri 

objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia ◙ vytvára naklonenosť k využívaniu 

grafických prostriedkov vyjadreniu kvantitatívnych súvislostí ◙ rozvážne posudzuje 

pravdivosť a nepravdivosť výrokov ◙ má záujem na zdokonaľovanie svojho logického 

myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych 

algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia ◙ získava istotu a kladný vzťah k využívaniu 

priamej a nepriamej úmernosti pri riešení bežných úloh zo života ◙ je priaznivo naklonený na 

rozvíjanie svojich schopnosti a objavenia pravidelnosti okolo seba ◙ zoznamuje sa s 

premennou, pripraví žiaka na iný spôsob prístupu k veličinám a realite. 

 

Geometria a meranie 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 rozozná, pomenuje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, 

nachádza v realite ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich jednotlivé prvky 

(telesová uhlopriečka, vzťah hrán) 



 pozná, vie popísať, pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné 

útvary, pozná ich základné prvky a ich vlastnosti a najdôležitejšie relácie medzi týmito 

prvkami a ich vlastnosťami 

 užíva k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov 

 rozoznáva a modeluje osovo a stredove súmerné útvary v rovine, manipulatívnou 

činnosťou je žiak privedení k pochopeniu a osvojeniu jednoduchých geometrických 

transformácií, pozná základné vlastnosti dvojíc súmerných útvarov a vie ich využívať 

pri jednoduchých konštrukciách 

 vie vykonať v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu, 

povrchu a objemu geometrických útvarov 

 pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, využíva vlastnosti známych dvojíc 

uhlov(susedné, súhlasné,  striedavé, vrcholové)  pri výpočte vnútorných a vonkajších 

uhlov rovinných útvarov 

 pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri 

praktických meraniach. 

 analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu 

Dosiahnuté postoje 

► nie je ľahostajný k svojmu okoliu ◙ dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických 

tvarov vo svojom okolí ◙ snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu ◙ 

je naklonený v jednote používať odhad, meranie a výpočet ◙ postupne zvyká na potrebu 

dôkazu a v odôvodnených prípadoch ho aj nárokuje ◙ snaha o presnosť pri meraniach, 

konštrukcii a výpočtoch je pre neho samozrejmé ◙ ochotne používa náčrty, rôzne spôsoby 

znázornenia geometrických telies a predmetov, vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej 

predstavivosti ◙ často sa opiera o svoje vedomosti a zručnosti z oblasti zhodnosti a 

podobnosti geometrických útvarov ◙ trvá na používaní správnej geometrickej terminológie v 

praxi. 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou 

konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred 

daného určitého kritéria 



 vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom prvkov podľa určeného 

pravidla a vypočítať počet možností výberu 

 vykonáva zber, zápis, interpretácia údajov a ich grafické znázornenie 

 je schopný orientovať sa v množine údajov 

 vie prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu 

 vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu v 

jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav 

Dosiahnuté postoje 

► iný spôsob vnímania okolitej skutočnosti ◙ vedomie určitej nadvlády nad svojím okolím ◙ 

uspokojenie nad ovládaním ďalšieho prostriedku riešenia úloh ◙ uspokojenie nad novým 

pohľadom na realitu ◙ spokojnosť nad novou možnosťou zachytávania kvantifikácie reality. 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 dokáže kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu kvantifikovaných 

výrokov 

 vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení 

 posúdi správnosť použitých spojok „a“, „alebo“, buď alebo“, „ak, tak“ 

 posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov 

 pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textoch 

Dosiahnuté postoje 

► sebadôvera pri interpretácii matematických a nematematických textov ◙ pripravenosť na 

posúdenie pravdivosti matematických výrokov, ktorými sa v priebehu svojej učebnej činnosti 

stretol ◙ získa nadhľad nad celkovým chápaním matematického textu, z hľadiska jeho 

štrukturácie na definície, vety, hypotézy, dôkazy. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

-motivačný rozhovor  

-riadený rozhovor 

-problém ako motivácia 

-výklad a vysvetľovanie javov 



-dlhodobé pozorovanie 

-využívanie demonštračných pomôcok a didaktickej techniky, najmä IKT 

-aktivizujúce vyučovacie metódy: didaktická hra, samostatná práca žiakov, práca vo 

dvojiciach, skupinová práca, riešenie problému, experimentovanie 

-opakovací rozhovor  

-písomné precvičovanie  

-písomné práce, kontrolné práce, ústne skúšanie, testovanie - opakovanie a kontrola 

vedomostí a zručností  

-prvky individuálneho vyučovania: riešenie domácich úloh, samostatná práca 

 

Učebné zdroje 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje 

-učebnice matematiky príslušných ročníkov 

-zbierky úloh, doplnkové učebné texty 

-nástenné tabule, pojmové mapy 

-multimediálne CD 

 

Hodnotenie žiakov 

 

Žiaci budú počas školského roka hodnotení  nasledovne :  

- písomné práce  ( 5 ): vstupná , 1.- štvrťročná , 2. –polročná , 3. – trištvrteročná, 4. –

koncoročná   

- ústne odpovede : aspoň 3 – krát za polrok 

- samostatná práca – dobrovoľná, povinná 

- domáce úlohy : priebežná kontrola a klasifikácia  

- krátke testy – desaťminútovky : podľa potreby 

- matematické diktáty : podľa potreby  

 

 



Rozpis učiva predmetu: matematika Ročník: piaty 

5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 
  

Ciele - kompetencie 
Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) Prierezové témy 

Rozvíjanie pohotového počítania 

spamäti v prípadoch, kde rýchlosť 

počítania spamäti je väčšia ako 

pri počítaní na kalkulačke. 

Rozvíjanie algoritmického 

myslenia žiakov. 

Schopnosť  N čísla rozložiť 

v rozšírenom tvare, porovnávať 

a usporiadať ich, zaznačiť ich na 

číselnej osi s rôznou jednotkovou 

vzdialenosťou.   

Poznanie a schopnosť využitia 

pravidiel zaokrúhľovania N čísel. 

Schopnosť používať rímske čísla 

na zápis čísel do 1000. 

1.Prirodzené čísla 

Počet hodín: 15 

Prirodzené čísla 

Čítanie a písanie N čísel 

Rozklad N čísla 

Párne čísla 

Nepárne čísla 

Porovnávanie N  čísel 

Usporiadanie N čísel 

Číselná os 

Jednotková vzdialenosť 

Znázorňovanie N čísel na číselnej osi 

Zaokrúhľovanie N čísel 

Rímske číslice 

Žiak má: 

Vedieť zapísať a prečítať N číslo, vedieť N číslo zapísať 

v rozšírenom tvare v desiatkovej sústave. Poznať 

rozdelenie čísel na párne a nepárne. Vedieť N čísla 

porovnávať a usporiadať zostupne a vzostupne. 

Poznať pojem jednotková vzdialenosť a vedieť vyznačiť 

N číslo na číselnej osi s rôznou jednotkovou 

vzdialenosťou. Vedieť N číslo zaokrúhliť na 10-ky, 100-

ky, 1000-ky. Poznať rímske čísla, vedieť prepísať 

arabské čísla na rímske a naopak. 

 

MUV – rôzne kultúry a rôzne písmo, prebratie 

určitých kultúrnych znakov inými národmi 

 

MDV – vyhľadanie informácií k projektu na 

internete 

 

OSR - schopnosť prezentovať svoje názory 

Poznanie jednoduchých 

geometrických útvarov v rovine – 

bodu, priamky, úsečky, 

trojuholníka, štvoruholníka, 

štvorca, obdĺžnika, kružnice 

a kruhu. Poznanie jednoduchých 

telies v priestore. 

Schopnosť používať trojuholník 

s ryskou na rysovanie kolmíc 

a rovnobežiek.  

2. Rysovanie 

Počet hodín: 15 

Bod 

Úsečka  

Priamka 

Trojuholník 

Štvoruholník  

Štvorec 

Obdĺžnik  

Kružnica  

Kruh  

Kocka, kváder, ihlan, guľa, kužeľ, valec 

Kolmice a rovnobežky 

Žiak má: 

Poznať, aké rôzne čiary existujú a na čo sa ktoré 

používajú. Vedieť rysovať kolmice a rovnobežky 

pomocou  ∆ s ryskou, pomocou 2 pravítok, pomocou 

kružidla. 

Poznať jednoduché priestorové telesá – kocka, kváder, 

guľa, ihlan, kužeľ, valec. 

Vedieť zakresliť do siete pravouhlé geometrické útvary 

(štvorec, obdĺžnik, útvary zložené zo štvorcov 

a obdĺžnikov). 

  

 

ENV - ochrana ŽP 

 

 

OSR - presnosť, dôkladnosť, sebadôvera 

 

 

 

 

 

Schopnosť  pohotovo N čísla  

sčitovať,  odčitovať, porovnávať 

rozdielom. Schopnosť  používať 

algoritmus písomného sčitovania 

a odčitovania. Schopnosť 

používať kalkulačku pri sčitovaní 

a odčitovaní viacciferných čísel, 

pri samostatnom riešení úloh. 

Pochopenie pojmu záporného 

čísla, zlomku, desatinného čísla 

a ich využitia v praxi. 

3. Sčítanie a odčítanie N čísel 
Počet hodín: 14 

Sčítanie spamäti 

Odčítanie spamäti 

Písomné sčítanie  

Písomné odčítanie 

Sčítanie na kalkulačke 

Odčítanie na kalkulačke 

Porovnávanie rozdielom 

Čísla kladné a záporné 

Zlomky 

Desatinné čísla 

Žiak má: 

Vedieť  sčitovať a odčitovať N čísla spamäti a písomne, 

vedieť na sčitovanie a odčitovanie väčších čísel 

a zložitejších úloh používať kalkulačku. 

Vedieť porovnávať čísla rozdielom. 

Poznať, že existujú aj iné, ako N čísla – čísla kladné 

a záporné, zlomky, desatinné čísla, vedieť, kde a na čo 

sa využívajú 

 

 

ENV - ochrana ŽP 

 

MUV – rôzne kultúry a rôzne písmo, prebratie 

určitých kultúrnych znakov inými národmi 

 

OSR – rozvoj sebaúcty, sebadôvery               

 

OSR – presnosť, dôkladnosť 

 



 

Pochopenie pojmov zlomok, 

desatinný zlomok, čitateľ, 

menovateľ, desatinné číslo. 

Schopnosť prepisovať desatinné 

zlomky na desatinné čísla 

a naopak; určiť rád číslice 

v zápise desatinného čísla; 

desatinné čísla porovnávať, 

znázorňovať na číselnej osi, 

zaokrúhľovať, sčitovať, 

odčitovať, násobiť a deliť 

mocninami čísla 10. 

Poznanie významu 

zaokrúhľovania desatinných čísel 

v bežnom živote. 

4.  Desatinné čísla  

Počet hodín: 23 

Zlomok, desatinný zlomok 

Prepis desatinného zlomku na desatinné číslo 

a naopak 

Pojem desatinné číslo, rád číslice v jeho zápise 

Porovnávanie desatinných čísel a ich 

usporiadanie 

Zobrazenie desatinných čísel na číselnej osi, 

jednotková vzdialenosť 

Zaokrúhľovanie desatinných čísel 

Sčitovanie a odčitovanie desatinných čísel 

Násobenie a delenie desatinných čísel mocninami 

č. 10 

Slovné úlohy v obore desatinných čísel, úlohy na 

finančnú gramotnosť  

Žiak má: 

Poznať pojem a porozumieť, čo je  zlomok, vedieť, 

z ktorých častí sa skladá, čo určuje čitateľ, čo 

menovateľ.  

Vedieť, čo je desatinný zlomok, vedieť 

vysvetliť pojem desatinné číslo, na čo všetko sa 

používa. Vedieť určiť rád číslice v jeho zápise.  

Vedieť prepisovať desatinné číslo na tvar desatinného 

zlomku a naopak.  

Vedieť desatinné čísla porovnávať, znázorňovať na 

číselnej osi, zaokrúhľovať, sčitovať a odčitovať, násobiť 

a deliť mocninami čísla 10 (ako príprava na premieňanie 

jednotiek). 

Vedieť, ako sa využíva zaokrúhľovanie desatinných 

čísel v praxi.  

 

 

OSR – rešpektovanie názorov spolužiakov 

 

 

 

OSR – sebaúcta samostatnosť 

 

 

 

 

Pochopenie pojmu symetria, 

pojmov osová a stredová 

súmernosť. Schopnosť zobraziť 

jednoduché geometrické útvary 

v rovine v stredovej a osovej 

súmernosti. Schopnosť nájsť osi 

a stredy súmernosti útvarom 

súmerným v rovine. 

5. Súmernosť 

Počet hodín: 12 

Osová súmernosť, os súmernosti 

Stredová súmernosť, stred súmernosti 

Zobrazovanie v osovej súmernosti 

Zobrazovanie v stredovej súmernosti 

Osovo súmerné geometrické útvary 

Stredovo súmerné geometrické útvary 

Žiak má: 

Poznať, čo je symetria, vedieť zobraziť jednoduché 

geometrické útvary v osovej a stredovej súmernosti. 

Poznať jednoduché stredovo a osovo súmerné útvary 

a vedieť nájsť ich stred resp.os súmernosti. 

 

OSR – presnosť, dôkladnosť 

 

OSR – budovanie  

sebadôvery  

Schopnosť  pohotovo N čísla  

násobiť a deliť spamäti v obore 

do 100 mimo oboru násobilky, 

porovnávaťpodielom. Schopnosť  

používať algoritmus písomného 

násobenia dvojciferným 

a viacciferným číslom; používať 

algoritmus písomného delenia 

dvojciferným číslom bezo zvyšku 

aj so zvyškom a schopnosť overiť 

si správnosť svojho riešenia. 

Schopnosť používať kalkulačku 

pri samostatnom riešení úloh. 

 

6. Násobenie a delenie N čísel 

Počet hodín: 30 

Násobenie do 100 mimo oboru násobilky 

Delenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky 

Matematické operácie +, -, ., : a zátvorky 

Násobenie súčtu a rozdielu jednociferným číslom 

v obore do 100 

Delenie so zvyškom v obore do 100 

Násobenie jednociferným číslom spamäti 

Písomné násobenie jednociferným číslom 

Delenie jednociferným číslom spamäti 

Približné počítanie 

Delenie jednociferným deliteľom písomne 

Písomné delenie dvojciferným deliteľom bezo 

zvyšku 

Písomné delenie dvojciferným deliteľom so 

zvyškom 

Písomné delenie trojciferným deliteľom 

Počítanie na kalkulačke 

Žiak má: 

Vedieť vynásobiť a vydeliť N číslo  do 100 spamäti 

mimo oboru násobilky. Vedieť vynásobiť viacciferné N 

číslo 1- aj viacciferným číslom. Vedieť deliť N čísla 1-

ciferným deliteľom – bezo zvyšku aj so zvyškom, 

naučiť skontrolovať správnosť výsledku a vedieť si 

chybu opraviť. Vedieť deliť N čísla 2-ciferným – bezo 

zvyšku aj so zvyškom, naučiť urobiť skúšku správnosti, 

v prípade nesprávneho výsledku si vedieť nájsť chybu 

a vedieť si ju opraviť. 

 

 

MDV – zodpovedný prístup k eliminácii 

negatívnych vplyvov médii 

 

 

MUV – rôzne kultúry a rôzne písmo, prebratie 

určitých kultúrnych znakov inými národmi 

 

OSR – rozvoj sebaúcty, sebadôvery  

              

 

OSR – presnosť, dôkladnosť 



Poznanie jednotiek dĺžky, objemu 

a hmotnosti;  schopnosť ich 

vzájomného premieňania. 

Poznanie spôsobu výpočtu 

obvodu  štvorca, obdĺžnika 

a trojuholníka a pravouhlých 

útvarov zložených zo štvorcov 

a obdĺžnikov,  jednoduchých 

útvarov zakreslených v štvorcovej 

sieti. Schopnosť využiť poznatky 

pri riešení slovných úloh 

zameraných na výpočet obvodu.  

7.Meranie, obvod a obsah 

Počet hodín: 9 

Meranie dĺžky úsečky 

Premena jednotiek dĺžky, objemu a hmotnosti 

Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika 

Obsah štvorca a obdĺžnika 

Žiak má: 

Vedieť odmerať dĺžku úsečky, vedieť premieňať 

jednotky dĺžky. Poznať, čo je obvod  trojuholníka, 

štvorca a obdĺžnika, vedieť  ho vypočítať. Vedieť, čo je 

obsah štvorca a obdĺžnika a vedieť ho určiť, ak je 

geometrický útvar narysovaný v štvorcovej sieti. Vedieť 

poznatky o obvode využiť pri riešení slovných úloh 

a úloh z praxe. 

MDV – zodpovedný prístup k eliminácií 

negatívnych vplyvov médií 

 

OSR – budovanie  

sebadôvery 

 

VMR – členovia rodiny vo výpočtových  

úlohách 

Rozvíjanie pozorovacej a 

analytickej schopnosti. 

Rozvíjanie štatistického 

a pravdepodobnostného nazerania 

žiakov. 

 

8.Riešenie aplikačných úloh 

Počet hodín: 8 

Práca s údajmi 

Triedenie údajov podľa vlastností 

Grafické znázorňovanie údajov – stĺpcový 

a kruhový diagram 

Pravdepodobnostné hry a pozorovania 

Niekoľko rôznych úloh 

Žiak má: 

Prostredníctvom hier vedieť usporiadať súbory 

predmetov podľa určitého kritéria. 

Vedieť z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným 

počtom prvkov podľa určeného pravidla. Vedieť 

vypočítať pomocou kalkulačky aritmetický priemer 

a vedieť, kedy a na čo sa používa. Vedieť „čítať“ 

informácie zo stĺpcového a kruhového diagramu 

 

MDV – zodpovedný prístup k eliminácii 

negatívnych vplyvov médií 

 

OSR - schopnosť prezentovať a obhájiť svoje 

názory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Rozpis učiva predmetu: matematika Ročník: šiesty 

5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 
  

Ciele - kompetencie 
Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) Prierezové témy 

Rozvíjanie pohotového počítania 

spamäti v prípadoch, kde rýchlosť 

počítania spamäti je väčšia ako 

pri počítaní na kalkulačke. 

Rozvíjanie algoritmického 

myslenia žiakov. 

Poznanie poradia poč.výkonov 

v reťazových príkladoch. 

Vedieť rozlíšiť prvočíslo od zlož. 

čísla, rozložiť zložené číslo na 

súčin prvočísel; nájsť spoločné 

násobky a delitele pre dve, tri N 

čísla. 

Znalosť čítania grafov. 

 

1.Počtové výkony s N číslami 

Počet hodín: 20 

Násobenie a delenie spamäti a písomne.  

Sčitovanie a odčitovanie, násobenie a delenie ako 

navzájom opačné operácie – jednoduché úlohy 

ako propedeutika rovníc. 

Dohoda o počtových výkonov. 

Násobok a deliteľ, znaky deliteľnosti č. 2, 3, 4, 5, 

9 a 10, rozdelenie čísel na párne a nepárne. 

Prvočísla a zložené čísla, rozklad zloženého čísla 

na súčin prvočísel. 

Najmenší spoločný násobok a najv.spoločný 

deliteľ – využitie v slovných úlohách. 

Rozvoj matematickej gramotnosti – práca 

s grafmi a tabuľkami. 

Žiak má: 

Vedieť pohotovo spamäti násobiť a deliť v obore do 

100, v jednoduchých prípadoch aj vo vyššom obore. 

Poznať a vedieť používať algoritmus písomného 

násobenia  dvojciferným i a trojcifernými číslami. 

Poznať a vedieť používať algoritmus písomného delenia  

aj zo zvyškom. Vedieť používať dohodu o počtových 

výkonoch. Poznať znaky deliteľnosti č. 2, 3, 4, 5, 9 a 10, 

rozdelenie čísel na párne a nepárne. Vedieť, čo je číslo 

zložené a prvočíslo, poznať prvočísla do 50, vedieť 

rozložiť zložené číslo na súčin prvočísel. Poznať pojem 

najmen.spol.násobok a najv.spol.deliteľ a vedieť ich 

nájsť pre ľubovoľnú dvojicu – trojicu čísel. 

Rozumieť reči tabuliek a grafov. 

 

 

OSR – rešpekt. názorov spolužiakov 

 

 

OSR – dôvera vo vlastné sily 

 

 

OSR – presnosť rysovania, budovanie 

sebadôvery 

 

Získanie skúseností s rovinnými a 

priestorovými útvarmi. 

Pomenovanie celého útvaru a jeho 

častí. 

Rozvíjanie schopnosti stanovenia 

polohy. 

Dbať na presnosť pri meraniach, 

úhľadnosť pri rysovaniach a na 

rozvíjanie jemnej motoriky rúk 

Pojem uhol, označovanie uhlov, 

rozdelenie uhlov podľa veľkosti,  

poznanie dôležitých dvojíc uhlov. 

Schopnosť využiť poznatky o osi 

a prenášaní uhla na konštrukciu 

určitých uhlov bez použitia 

uhlomera.  

 

  

2. Geometria a meranie - uhly 

Počet hodín: 24  

Definícia uhla, označovanie písmenami latinskej 

a gréckej abecedy, rozdelenie uhlov podľa 

veľkosti. 

Meranie veľkosti  uhla, konštrukcia  uhla danej 

veľkosti. 

Zhodnosť uhlov, prenášanie a porovnávanie 

uhlov. 

Os uhla a jeho konštrukcia. 

Grafické a číselné sčitovanie a odčitovanie uhlov. 

Grafické a číselné násobenie uhlov č. 2,3,4. 

Grafické a číselné delenie uhlov č. 2, 4. 

Konštrukcia uhlov určitej veľkosti bez použitia 

uhlomera. 

Konštrukcia pravidelných mnohouholníkov. 

Veľkosť uhla v stupňoch a minútach. 

Významné dvojice uhlov, vnútorné a vonkajšie 

uhly v trojuholníku. 

Žiak má: 

Poznať pojem uhol, vedieť označovať uhly písmenami 

latinskej a gréckej abecedy, vedieť merať uhly a správne 

ich narysovať; vedieť používať rôzne druhy uhlomerov. 

Vedieť zostrojiť os uhla, prenášať uhly a pomocou 

prenášania uhly porovnávať. Vedieť uhly graficky 

sčitovať, odčitovať, násobiť dvoma, troma, štyrmi, deliť 

na dve a štyri časti.  

Bez použitia uhlomera narysovať uhol 60°, 45°, 30°, 

15°, 120°, 90°, 135°, 150°- s využitím grafického súčtu, 

rozdielu, súčinu a podielu. 

Vedieť zostrojiť pravidelný 5 - , 6 - , 8 – uholník. 

Poznať jednotky menšie ako stupeň, vedieť s nimi 

pracovať – sčitovať a odčitovať uhly, ktorých veľkosť je 

daná v stupňoch a minútach. 

Poznať vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka a ich 

vlastnosti; vedieť, čo sú uhly súhlasné a striedavé a ich 

vlastnosti, pomocou nich  poznať vlastnosti uhlov  v  

rovnobežníkoch . 

 OSR– rešpektovanie názorov spolužiakov 

   -  presnosť 

   -  dôslednosť 

   -  dôkladnosť 

 

 

MUV– rôzne kultúry – rôzne písmo – 

preberanie určitých kultúrnych  znakov inými 

národmi ( Grécka abeceda na pomenovanie 

uhlov ) 

 

 

ENV– ochrana prírody ( lesov – recyklácia 

papiera ) 

 

 

Poznanie pojmu desatinné číslo, 

jeho prepis na desatinný zlomok, 

porovnávanie, zaokrúhľovanie; 

znázornenie na číselnej osi;  

Vedieť desatinné čísla sčitovať, 

odčitovať, násobiť a deliť; poznať 

3. Desatinné čísla, počtové výkony 

s desatinnými číslami  

Počet hodín: 43 

Pojem desatinné číslo a desatinný zlomok, ich 

vzájomný prepis, znázornenie na číselnej osi, 

porovnávanie a usporiadanie, zaokrúhľovanie 

Žiak má: 

Vedieť, čo je desatinné číslo a desatinný zlomok, ako sa 

navzájom prepisujú, ako sa znázorňujú na číselnú os 

vzhľadom na jednotkovú vzdialenosť, ako sa 

porovnávajú a usporiadavajú vzostupne a zostupne, 

vedieť ich zaokrúhľovať využívajúc vedomosti zo 

 

 

OSR – rešpektovanie názorov spolužiakov 

   -  sebaúcta, samostatnosť 

 

 



pojem periodičnosť; 

Schopnosť uplatniť poznatky 

o desatinných číslach 

v podmienkach reálneho života  

 

 

 

 

 

 

desatinných čísel. 

Sčitovanie a odčitovanie desatinných čísel 

spamäti aj písomne, násobenie a delenie 

desatinného čísla mocninami č. 10, číslom 

prirodzeným a desatinným, periodičnosť podielu 

2 N čísel. 

Slovné úlohy v obore desatinných čísel, využitie 

opačných operácií pri riešení jednoduchých úloh 

( propedeutika rovníc ). 

Rozvoj matematickej gramotnosti – práca 

s grafmi a tabuľkami  

 

zaokrúhľovania prirodzených čísel, poznať ich 

dôležitosť v praxi. 

Vedieť desatinné čísla sčitovať, odčitovať – spamäti, 

písomne; vedieť desatinné čísla násobiť a deliť spamäti 

mocninami čísla 10, písomne násobiť a deliť desatinné 

čísla( na ľubovoľný počet desatinných miest). 

Poznať pojem periodičnosť, vedieť zistiť periódu 

podielu dvoch N čísel. 

Vedieť riešiť slovné úlohy na sčitovanie, odčitovanie, 

násobenie a delenie v obore desatinných čísel. 

Vedieť používať informácie v grafoch a tabuľkách. 

MUV – rôzne národy – rôzne písmo ( rímske 

čísla ) 

   -  mnohé národy spája jedna spoločná mena  

( Euro ) 

 

 

 

 

 

 

Poznanie základných prvkov ∆ 

(strany, vrcholy, vonkajšie 

a vnútorné uhly, výška); 

schopnosť poznať druh ∆  podľa 

veľkostí uhlov a strán; poznať 

vlastnosti rovnostranného 

a rovnoramenného ∆; schopnosť 

∆ narysovať podľa vety sss (a 

predtým overiť trojuholníkovú 

nerovnosť) 

4.Trojuholník 

Počet hodín:16 

Vonkajšie a vnútorné uhly trojuholníka 

Dopočítanie chýbajúcich vonkajších 

a vnútorných uhlov v trojuholníku 

Výška trojuholníka 

Rôznostranný trojuholník 

Rovnoramenný trojuholník 

Základňa a ramená rovnoramenného trojuholníka 

Rovnostranný trojuholník 

Vlastnosti rovnoramenného a rovnostranného 

trojuholníka 

Žiak má: 

Poznať vlastnosti vnútorných a vonkajších uhlov 

trojuholníka 

Vedieť dopočítať na základe vlastností chýbajúce 

vonkajšie a vnútorné uhly v trojuholníku 

Poznať rozdelenie trojuholníkov na rôznostranné, 

rovnoramenné a rovnostranné  

Poznať vlastnosti rovnoramenného a rovnostranného 

trojuholníka 

Vedieť narysovať trojuholník pri zadaní jeho 3 strán 

Vedieť zapísať jednoduchý postup konštrukcie 

pomocou dohovorených značiek 

 

OSR – presnosť, samostatnosť 

   -  sebakontrola 

   -  dôslednosť 

 

 

 

Pochopiť pojem obsah a obvod 

a rozdiel medzi nimi. Poznanie 

jednotiek obsahu a obvodu, 

schopnosť vzájomne premieňať 

jednotky. Vedieť zistiť obsah 

a obvod geometrických útvarov 

zložených zo štvorcov 

a obdĺžnikov ( v štvorcovej sieti 

aj bez nej ). Schopnosť využiť 

poznatky pri riešení slovných 

úloh, pri grafickom znázornení 

údajov. 

5.Obsah obdĺžnika a štvorca 

Počet  hodín: 14 

Obvod a obsah obdĺžnika a štvorca 

Jednotky obvodu a obsahu 

Premena jednotiek obsahu 

Obsah a obvod útvarov zložených zo štvorcov 

a obdĺžnikov 

Pravouhlý trojuholník 

Obsah pravouhlého trojuholníka v štvorcovej 

sieti 

Slovné úlohy na obsah a obvod štvorca a 

obdĺžnika 

Žiak má: 

Poznať jednotky dĺžky a ich vzájomnú premenu 

Vedieť vypočítať obvod jednoduchých  geometrických  

útvarov – štvorca, obdĺžnika, útvarov z nich zložených 

Vedieť použiť poznatky o obvode štvorca, obdĺžnika 

a trojuholníka v slovných  úlohách – hlavne v úlohách 

z praxe 

Poznať čítanie stĺpcového diagramu 

Vedieť, ako sa mení obvod útvaru so zmenou jeho 

rozmerov 

 

 

 

 

 

OSR – dôvera vo vlastné sily 

 

 

VMR – členovia rodiny vo výpočtových  

úlohách 

Schopnosť vypočítať povrch 

kocky a kvádra a telies zložených 

z rovnakých malých kociek. 

Poznať jednotky obsahu a objemu 

a ich vzájomnú premenu; 

 

6.Objem kocky a kvádra 

Počet hodín:4 

Kocka, kváder 

Jednotky objemu – ich vzájomná premena 

Objem kocky a kvádra 

Objem telesa postaveného z rovnakých malých 

kociek 

Žiak má: 

Poznať jednotky objemu a ich vzájomnú premenu 

Vedieť zistiť objem telies vymodelovaných z malých 

kociek 

 

 

OŽO – škodlivosť fajčenia a používania 

alkoholických nápojov 

Rozvíjanie pozorovacej a 

analytickej schopnosti. 

Rozvíjanie štatistického 

5. Kombinatorika 

Počet hodín: 5  

Pravdepodobnostné hry a pokusy. 

Žiak má: 

Vedieť usporiadať súbory predmetov podľa určitých 

kritérií, vedieť zozbierať potrebné informácie a zapísať 

 

MDV– zodpovedný prístup k eliminácii 

negatívnych vplyvov médií 



 

 

Prierezové témy a ich skratky: MUV– multikultúrna          MDV – mediálna          OSR– osobnostný a sociálny rozvoj          ENV – environmentálna           

                                                   OŽO – ochrana života a zdravia               VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a pravdepodobnostného nazerania 

žiakov 

Plánovaný zber údajov a ich systematizácia. 

Práca s grafmi a tabuľkami. 

ich do tabuľky; rozumieť grafom a tabuľkám a vedieť si 

z nich získať potrebné informácie. Poznať sposob 

zisťovania pravdepodobnosti. 

   -  pravdivosť mediálne šírených posolstiev 

 

OŽO– škodlivosť fajčenia, alkoholu, drog   


