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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CVIČENÍ Z MATEMATIKY  

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematiky pro  2. stupeň ze 

vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, dovednosti, vědomosti postoje získané v předmětu Matematika v tomto volitelném předmětu žáci 

prohlubují a rozšiřují. 

 

Časová dotace: 
8. ročník –  1 hodina  

9. ročník –  1 hodina 

 

Organizace výuky: 
Předmět Cvičení z matematiky  je do rozvrhu začleněn formou jedné hodiny každý týden. Výuka  probíhá v učebně matematiky, popř. v běžné 

učebně. 

 

Cíl předmětu: 
- viz cíle předmětu Matematika 

- předmět je určen pro zdatné počtáře, slouží k prohlubování poznatků získaných v hodinách matematiky, je rovněž přípravou na 

přijímací zkoušky na střední školy. V širší míře jsou zde žáky řešeny nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
- viz povinný vyučovací předmět Matematika 

 

Průřezová témata 
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- viz povinný vyučovací předmět Matematika 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky 

8. ročník 

Tematický okruh: Číslo a proměnná 

Opakování učiva z nižších ročníků 

 

Výstupy z RVP: žák 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

žák 

- provádí zpaměti  i písemně  číselné operace 

s desetinnými čísly – sčítá, odčítá, násobí a dělí 

desetinná čísla 

- aplikuje osvojené početní operace s desetinnými 

čísly – převádí jednotky délky, obsahu, 

hmotnosti a objemu s využitím desetinných čísel 

- aplikuje osvojené početní operace s desetinnými 

čísly při řešení slovních úloh z praxe 

desetinná čísla 

 

 

časový plán a zařazení 

jednotlivých výstupů  

během celého školního 

roku bude upravováno 

dle potřeb a schopností 

žáků ve skupině – dle 

potřeby bude posílená 

část opakovací 

z nižších ročníků či 

procvičovací učivo 

daného ročníku 

V průběhu celého 

okruhu zařazování 

aktivit, vedoucích 

k naplňování výstupů 

průřezových témat: 

OSV 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

 

EVO 4.1 

žák 

- určuje  násobky a dělitele přirozeného čísla 

dělitelnost přirozených čísel - prvočíslo, číslo 

složené, násobek, dělitel, nejmenší společný 
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-  pomocí znaků dělitelnosti určí, zda je číslo 

dělitelné 2,3,4,5,10 (6,8,9,12,25) 

- modeluje a řeší konkrétní situace a úlohy 

s využitím dělitelnosti 

násobek, největší společný dělitel, kritéria 

dělitelnosti 

 

žák 

- provádí početní operace v oboru celých a 

racionálních čísel 

- zjednoduší a vypočítá složený zlomek 

- řeší slovní úlohy a modeluje konkrétní situace 

v oboru celých a racionálních čísel 

celá čísla - čísla navzájem opačná, číselná osa, 

absolutní hodnota čísla 

zlomky - rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, 

složený zlomek 

početní operace s celými čísly, zlomky a 

racionálními čísly 

Domácnost – zlomky 

v receptech 

Fyzika – zlomky 

v měření času 

Dějepis – časová osa 

Přírodopis, zeměpis – 

údaje ve zlomcích 

 

žák 

- porovná dvě i více veličin poměrem 

- řeší slovní úlohy s využitím poměru 

- řeší slovní úlohy s měřítkem plánu a  mapy 

- řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky 

poměr - měřítko, úměra, trojčlenka 

 

 

Zeměpis, dějepis, svět 

práce – měřítko plánů  

map 

Fyzika – rovnováha na 

páce, hydraulické 

zařízení (poměr) 

Chemie – využití 

trojčlenky při 

výpočtech 

EGS 3.1 

žák 

- řeší slovní úlohy s využitím procent 

- řeší slovní úlohy na úrokování 

procenta - procento, promile; základ, 

procentová část, počet procent; jednoduché 

úrokování 

 

 

Zeměpis, dějepis, 

přírodopis – slovní 

úlohy s procenty 

 

VDO 2.1 – práce 

s tabulkami agrafy 

s procenty 

 

EVO 4.1 

 
Procvičování a rozšiřování učiva 8. ročníku 

Výstupy z RVP: žák 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

   

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

žák 

- provádí početní operace s mocninami 

s přirozeným exponentem, určí mocninu součinu, 

zlomku a mocniny 

mocniny a odmocniny - druhá mocnina a 

odmocnina 

 

Fyzika, zeměpis, 

přírodopis, chemie – 

práce s daty zadanými 

ve tvaru   a · 10n 

 

V průběhu celého 

okruhu zařazování 

aktivit, vedoucích 

k naplňování výstupů 

průřezových témat: 

OSV 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

žák 

- sčítá, odčítá, násobí  mnohočleny 

- rozkládá výraz na součin pomocí vytýkání a  

vzorců (a+b)2, (a-b)2, a2 – b2 

výrazy - číselný výraz a jeho hodnota; 

proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny 

 

  

žák 

- řeší jednoduché lineární rovnice o jedné 

neznámé   se závorkami a se zlomky pomocí 

ekvivalentních úprav 

- provádí zkoušku správnosti řešení 

- řeší jednoduché rovnice s neznámou ve 

jmenovateli a provádí zkoušku správnosti řešení 

rovnice - lineární rovnice, soustava dvou 

lineárních rovnic se dvěma neznámými  

slovní úlohy 

 

 

 

Fyzika – slovní úlohy o 

pohybu, vyjádření 

neznámé ze vzorce 

Chemie – slovní úlohy 

o směsích 

 

 

 

 

Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru 
Opakování z nižších ročníků 

 
Výstupy z RVP: žák 
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M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; 

využívá potřebnou matematickou symboliku 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

 
Školní výstup Učivo Poznámky 

(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

žák 

- pracuje s  úhly vedlejšími, vrcholovými, 

souhlasnými, střídavými, dopočítává jejich 

velikosti, řeší příklad na dopočítávání velikosti 

úhlů v rovinných obrazcích 

rovinné útvary – úhel  

metrické vlastnosti v rovině - druhy úhlů 

 

 

  

žák  

- sestrojí v trojúhelníku výšky, těžnice, opíše  a 

vepíše trojúhelníku kružnici 

- určí pomocí trojúhelníkové nerovnosti, zda lze 

trojúhelník sestrojit 

- sestrojí trojúhelník s využitím vět o shodnosti 

trojúhelníků sss, sus, usu  

- odhaduje  a počítá obvod a obsah trojúhelníku 

rovinné útvary - trojúhelník  

metrické vlastnosti v rovině – trojúhelníková 

nerovnost 

 

 

Svět práce – výpočet 

spotřeby materiálu 

Fyzika – určování 

těžiště 
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žák 

- charakterizuje a třídí rovnoběžníky – čtverec, 

obdélník, kosočtverec, kosodélník podle 

základních vlastností  

- sestrojí rovnoběžník - provádí rozbor úlohy, 

zapisuje postup konstrukce, zapíše počet řešení 

úlohy 

-  odhaduje a vypočítá obvod a obsah 

rovnoběžníku 

- charakterizuje  a třídí lichoběžníky 

- odhaduje a vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 

rovinné útvary -  čtyřúhelník (lichoběžník, 

rovnoběžník),  

 

Svět práce – výpočet 

spotřeby materiálu 

 

 

žák 

- narýsuje pravidelný mnohoúhelník – trojúhelník, 

čtyřúhelník, šestiúhelník, osmiúhelník a určuje 

jejich základní vlastnosti 

rovinné útvary -  pravidelné mnohoúhelníky 

 

Výtvarná výchova  

žák  

- sestrojí obraz rovinného obrazce v osové 

souměrnosti 

- sestrojí obraz rovinného obrazce ve středové 

souměrnosti 

- užívá shodná zobrazení v praxi 

konstrukční úlohy - osa úsečky, osa úhlu, osová 

souměrnost, středová souměrnost 

Zeměpis, Dějepis, Svět 

práce – práce s plány a 

mapami 

Výtvarná výchova – 

vzory s využitím 

shodnosti, obrazce 

využívající shodná 

zobrazení 

EGS 3.1 
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žák 

- řeší slovní a problémové úlohy  s pomocí 

výpočtů objem a povrchů těles 

prostorové útvary - kvádr, krychle, kolmý 

hranol 

 

Fyzika – měření 

objemu, převody 

jednotek 

Zeměpis – jednotky 

používané v jiných 

zemích 

Přírodopis – objem plic, 

množství vzduchu 

v místnosti pro určitý 

počet osob apod. 

 

 

 
Procvičování a rozšiřování učiva 8. ročníku 

Výstupy z RVP: žák 

žák 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

 

 
Školní výstup Učivo Poznámky 

(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 
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žák 

- využívá při výpočtech v pravoúhlém 

trojúhelníku Pythagorovu větu  

 

metrické vlastnosti v rovině -  Pythagorova věta 

 

Fyzika – výslednice 

kolmých sil působících 

na těleso v jednom 

bodě, výpočty 

vzdáleností a drah 

V průběhu celého 

okruhu zařazování 

aktivit, vedoucích 

k naplňování výstupů 

průřezových témat: 

OSV 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

VDO 2.1  

žák 

- vypočítá obvod a  obsah kruhu či části kružnice a 

kruhu 

- řeší slovní a problémové úlohy  s pomocí 

výpočtů obvodu a obsahu kruhu 

rovinné útvary - kružnice, kruh  

 

Svět práce – výpočet 

spotřeby materiálu – 

podložky různých 

tvarů („šrafované 

obrázky“) 

 

žák 

- řeší slovní a problémové úlohy  s pomocí 

výpočtů objemů a povrchů těles 

prostorové útvary – rotační válec Fyzika – měření 

objemu, převody 

jednotek 

Zeměpis – jednotky 

používané v jiných 

zemích 

Přírodopis – objem plic 

množství vzduchu 

v místnosti pro určitý 

počet osob apod. 

EGS 3.1 

 

 
9. ročník 

V rámci všech okruhů dojde k opakování a prohlubování tematicky zaměřených skupin úloh z matematiky v podobě blízké reálnému 

formátu přijímacích zkoušek na střední školy 

 

Tematický okruh: Číslo a proměnná 
Výstupy z RVP: žák 
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M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

 
Školní výstup Učivo Poznámky 

(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Počítání s racionálními čísly 

žák 

- provádí zpaměti  i písemně  číselné operace 

s desetinnými čísly  

- aplikuje osvojené početní operace s desetinnými 

čísly – převádí jednotky délky, obsahu, 

hmotnosti a objemu s využitím desetinných 

čísel 

- aplikuje osvojené početní operace s desetinnými 

čísly při řešení slovních úloh z praxe 

- provádí početní operace v oboru celých a 

racionálních čísel 

- zjednoduší a vypočítá složený zlomek 

- určí hodnotu číselného výrazu v daném oboru 

- řeší slovní úlohy a modeluje konkrétní situace 

v oboru celých a racionálních čísel 

desetinná čísla, celá čísla, racionální čísla 

vyjádření části celku různými způsoby - vztah 

mezi zlomky, desetinnými čísly, procenty 

 

 

 

časový plán a zařazení 

jednotlivých výstupů  

během celého školního 

roku bude upravováno 

dle potřeb a schopností 

žáků ve skupině 

 

 

mezipředmětové 

vztahy – viz povinný 

předmět Matematika 

V průběhu všech okruhů 

zařazování aktivit, 

vedoucích k naplňování 

výstupů průřezových 

témat: 

OSV 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9 
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Dělitelnost přirozených čísel 

žák 

- modeluje a řeší konkrétní situace a úlohy 

s využitím dělitelnosti 

dělitelnost přirozených čísel - prvočíslo, číslo 

složené, násobek, dělitel, nejmenší společný 

násobek, největší společný dělitel, kritéria 

dělitelnosti 

  

Poměr, úměra, trojčlenka, měřítko plánu a mapy 

žák 

- řeší slovní úlohy s využitím poměru 

- přepočítá skutečnou vzdálenost do mapy, 

vzdálenost z mapy do skutečnosti a určí ze 

zadané skutečné vzdálenosti a vzdálenosti na 

mapě měřítko plánu či mapy 

- určí, zda je mezi dvěma veličinami přímá či 

nepřímá úměra 

- řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky 

poměr - měřítko, úměra, trojčlenka 

 

 

  

Procenta 

žák 

- řeší slovní úlohy s využitím procent 

- řeší slovní úlohy na úrokování 

procenta - procento, promile; základ, 

procentová část, počet procent; jednoduché 

úrokování 

 

  

Úpravy číselných výrazů, výrazů s proměnnou 

žák 

- provádí početní operace s mocninami 

s přirozeným exponentem, určí mocninu 

součinu, zlomku a mocniny 

- zapíše text jednoduché slovní úlohy pomocí 

výrazu s proměnnou 

- sčítá, odčítá, násobí  mnohočleny 

- dosazením vypočítá hodnotu daného  výrazu 

pro různé hodnoty proměnné 

- rozkládá výraz na součin pomocí vytýkání a  

vzorců (a+b)2, (a-b)2, a2 – b2 

mocniny a odmocniny - druhá mocnina a 

odmocnina 

výrazy - číselný výraz a jeho  hodnota; 

proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny 
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Rovnice  a jejich soustavy 

žák 

- řeší  lineární rovnice o jedné neznámé a provádí 

zkoušku správnosti řešení 

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli a 

provádí zkoušku správnosti řešení 

- řeší soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými metodou dosazovací a sčítací  a 

provádí zkoušku správnosti řešení 

- řeší slovní úlohy s využitím rovnic a jejich 

soustav  - o pohybu, o společné práci, 

s procenty, o směsích 

- vyjádří neznámou ze vzorce 

- řeší slovní úlohy z praxe pomocí rovnic a 

soustav rovnic 

rovnice - lineární rovnice, soustava dvou 

lineárních rovnic se dvěma neznámými 

slovní úlohy 

 

  

 
Tematický okruh: Závislosti, vztahy a práce s daty 
Výstupy z RVP: žák 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

M-9-2-02 porovnává soubory dat 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

 
Školní výstup Učivo Poznámky 

(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 
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Práce s grafy a diagramy 

žák 

- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

- porovnává soubory dat 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

- matematizuje jednoduché reálné situace 

s využitím funkčních vztahů 

závislosti a data – příklady závislostí 

z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, 

schémata, diagramy, grafy, tabulky; 

tvorba grafů získaných 

z údajů týkajících se 

výuky Z, D, Př ,F ,Ch, 

VkO,  diagramy, 

statistiky získané 

v tisku, na internetu  

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování výstupů 

průřezových témat: 

OSV 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

 
Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru 

Výstupy z RVP: žák 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; 

využívá potřebnou matematickou symboliku 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

 
Školní výstup Učivo Poznámky 

(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 
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 Počítání s úhly  

žák 

- počítá s úhly vedlejšími, vrcholovými, 

souhlasnými, střídavými, dopočítává jejich 

velikosti v rovinných útvarech  

rovinné útvary – úhel  

metrické vlastnosti v rovině - druhy úhlů 

 

časový plán a zařazení 

jednotlivých výstupů  

během celého školního 

roku bude upravováno 

dle potřeb a schopností 

žáků ve skupině 

 

 

mezipředmětové 

vztahy – viz povinný 

předmět Matematika 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování výstupů 

průřezových témat: 

OSV 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

 

 

 

Výpočty v rovině 

žák 

- určí pomocí trojúhelníkové nerovnosti, zda lze 

trojúhelník sestrojit 

- popíše  a třídí trojúhelníky podle různých kritérií   

- odhaduje  a počítá obvod a obsah trojúhelníku 

- popíše a třídí čtyřúhelníky podle různých kritérií 

- charakterizuje  a třídí lichoběžníky 

- odhaduje a vypočítá obvod a obsah 

rovnoběžníku a lichoběžníku 

- vypočítá obvod a  obsah kruhu či části kružnice a 

kruhu 

- využívá při výpočtech v pravoúhlém 

trojúhelníku Pythagorovu větu  

rovinné útvary - trojúhelník  

metrické vlastnosti v rovině - trojúhelníková 

nerovnost 

rovinné útvary -  čtyřúhelník (lichoběžník, 

rovnoběžník) 

rovinné útvary - kružnice, kruh 

metrické vlastnosti v rovině -  Pythagorova 

věta 
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Konstrukční úlohy 

žák 

- sestrojí trojúhelník, čtyřúhelník s využitím 

osvojeného matematického aparátu, 

- sestrojí v trojúhelníku výšky, těžnice, opíše  a 

vepíše trojúhelníku kružnici 

- řeší konstrukční úlohy s využitím znalostí 

množiny bodů daných vlastností – provádí 

rozbor úlohy, zapisuje postup konstrukce, zapíše 

počet řešení úlohy 

- sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě kružnice 

a z bodu vně kružnice  s využitím Thaletovy věty 

- analyzuje a řeší další aplikační geometrické 

úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu 

 

konstrukční úlohy - množiny všech bodů dané 

vlastnosti, Thaletova kružnic 

  

Shodná zobrazení 

žák 

- užívá věty o shodnosti  trojúhelníku sss, sus, usu 

k dokázání shodnosti dvou trojúhelníků 

- užívá shodná zobrazení k řešení úloh 

konstrukční úlohy - osa úsečky, osa úhlu, osová 

souměrnost, středová souměrnost 

shodnost  (věty o shodnosti trojúhelníků) 

  

Tělesa 

žák 

- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

prostorové útvary – krychle, kvádr, kolmý 

hranol, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, 

  

 

 
Tematický okruh: Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Výstupy z RVP: žák 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

žák 

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo zkoumaných situací 

- řeší úlohy na prostorovou představivost, 

aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 

z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

 

číselné a logické řady 

číselné a obrázkové analogie 

logické a netradiční geometrické úlohy 

 

 

 

 

V průběhu okruhu 

zařazování aktivit, 

vedoucích 

k naplňování výstupů 

průřezových témat: 

OSV 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

 
 


