
 

 

Predmet: MATEMATIKA 4. roč. 

  
Názov ŠVP ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Matematika 

Ročník štvrtý 

Rozsah ŠVP hodiny/týždenne 3 ,ŠkVP ,hodina/týždenne 1  Spolu : hodín/rok 
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1. Charakteristika predmetu 

 

Matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ) po materinskom jazyku najviac 

časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na 

realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a 

intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe 

sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto 

spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom 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. Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. 

Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou 

aktivizáciou žiakov.  

 

  2. Ciele učebného predmetu 

 

Cieľom učebného predmetu matematika v 4.ročníku ZŠ je aby si žiaci osvojili poznatky, 

v ktoré priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať 

a rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších 

poznatkov. 

 

Kľúčové kompetencie: 

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi 

rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, 

pracovnom a pod.),  

 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.  

Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických 

okruhov. Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom 

stupni nemusí byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov:  

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 má na 1. stupni 

ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri počtových 

výkonoch s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.  

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

objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. 

Zoznamovať sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a 

diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňovať.  

V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické 

útvary podľa určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s 

ich rysovaním. Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa 

učiť porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa jednotlivými dĺžkovými mierami 

a riešiť primerané metrické úlohy z bežnej reality.  

Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ 

objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou 

činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa 

určitých pravidiel (usporadúvať, triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať 

frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávať ju.  

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa na 1. stupni ZŠ bude objavovať len v 

podobe úloh. Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a 

nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií. 

  

 3.Obsah vzdelávania 

 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Počet 

hodín 

Pr.t 

TC1:  

Násobenie a 

delenie v 

obore 

násobilky  
 

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).  

 

 

 

 

 

Žiak vie: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.  

39  

 

 

ENV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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.  

Chápať súvislosť medzi 

násobením a delením, 

násobenie a delenie ako 

vzájomne opačné 

matematické operácie.  

  

 

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 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  

Vedieť riešiť jednoduchú 

slovnú úlohu typu: 

porovnanie podielom.  

Riešiť zložené slovné 

úlohy vedúce k zápisu 

typu:  

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

c; a . b + c . d.  

Matematizovať 

primerané reálne 

situácie.  

Riešiť slovné úlohy na 

priamu úmernosť 

(propedeutika).  

Riešiť nepriamo 

sformulované slovné 

úlohy.  

Vytvoriť slovnú úlohu k 

danému príkladu na 

násobenie a delenie v 

obore násobilky do 100.  

Vedieť overiť správnosť 

 

 

 

 

 

 

 

DOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 



riešenia (výsledku) a 

formulovať odpoveď.  

Vedieť zostaviť zápis k 

slovnej úlohe s pomocou 

učiteľa.  

TC2:  

Sčítanie a 

odčítanie v 

obore do  

10 000  
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skúška správnosti riešenia.  

 

 

 

 

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.  

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.  

 

 

Vedieť urobiť kontrolu 

správnosti sčítania a 

odčítania v obore do 10 

000.  

 

 

Riešiť všetky typy 

jednoduchých slovných 

úloh na sčítanie a 

odčítanie v obore do 10 

000.  

Riešiť všetky typy 
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OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)  

9. a + (a – b)  

 

 

 

 

 

FIG 

TC3:  

Geometria a 

meranie  
 

Rysovanie – základné zásady 

rysovania.  

Rysovanie štvorca a obdĺžnika 

v štvorcovej sieti, pomenovanie 

vrcholov a strán, dvojíc 

susedných strán.  

Osvojiť si a používať pri 

rysovaní základné 

zásady (čistota, presnosť, 

vhodné rysovacie 

pomôcky, hygiena a 

bezpečnosť pri 
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MUV 

 

 

 



Obvod štvorca (obdĺžnika) - 

(len ako súčet veľkosti strán, 

propedeutika).  

Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.  

Násobok dĺžky úsečky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

 

 

 

 

 

Rysovanie ľubovoľnej kružnice 

a kruhu s daným stredom, 

kružnice a kruhu s daným 

stredom a polomerom.  

Vlastnosti kruhu a kružnice.  

 

 

 

 

 

 

Premieňanie jednotiek dĺžky.  

Premieňanie zmiešaných 

jednotiek dĺžky. 

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.  

 

 

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.  

Vypočítať obvod 

trojuholníka ako súčet 

dĺžok strán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEV 



 

 

 

 

Stavba telies z kociek podľa 

vzoru a podľa plánu (obrázka).  

Kreslenie plánov stavieb z 

kociek.   

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.  

 

 

Vedieť premieňať 

jednotky dĺžky.  

Vedieť premieňať 

zmiešané jednotky dĺžky 

/napr. 4 dm 13 cm na 

mm/  

 

 

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  

TC4:  

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie  
 

Propedeutika pravdivých a 

nepravdivých výrokov.  

 

 

 

 

 

 

 

Vytváranie stĺpcových 

diagramov z údajov získaných 

žiakmi.  

Výpočet aritmetického 

priemeru pre menší počet dát 

(propedeutika).  

 

 

Riešenie nepriamo 

sformulovaných úloh.  

Slovné úlohy s 

Vedieť primerane 

rozlíšiť pravdivosť a 

nepravdivosť výrokov.  

Vedieť vytvoriť pravdivé 

a nepravdivé tvrdenie.  

Vedieť zdôvodniť 

pravdivosť – 

nepravdivosť výroku.  

 

 

Čítať a nakresliť 

stĺpcový diagram zo 

získaných údajov.  

Vypočítať aritmetický 

priemer pre menší počet 

primeraných dát.  

 

 

Vedieť riešiť primerané 

nepriamo sformulované 
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kombinatorickou motiváciou.  úlohy.  

Vedieť získavať a 

zhromažďovať potrebné 

údaje  

Čítať a vytvárať stĺpcový 

diagram zo získaných 

údajov.  

Riešiť slovné úlohy na 

násobenie s 

kombinatorickou 

motiváciou.  

 

OSR 

 

4. Bola pridaná   1 vyučovacia hodina  týždenne kvôli zopakovaniu učiva z predošlého 

ročníka  a kvôli prehĺbovaniu  učebnej látky zo 4.ročníka.  

 

5.Formy a metódy práce: 

 

 Frontálna, samostatná, individuálna práca. Práca s pracovným zošitom, vo dvojiciach.     

Metóda vysvetľovania, demonštrácia. 

-práca s knihou a textom 

-vysvetľovanie, rozprávanie 

-práca s doplnkovou literatúrou 

-problémové vyučovanie 

-skupinové vyučovanie 

-fixačné metódy 

-manipulácia s predmetmi 

-projektové vyučovanie 

 

6.Učebné zdroje 

 

Učebnica : Matematika pre 4. ročník- RNDr.Pavol Černek,CSc, PaedDr. Svetlana 

Bendárová,PhD 

Pracovný zošit: Matematika pre štvrtý ročník - RNDr.Pavol Černek,CSc, PaedDr. Svetlana 

Bendárová,PhD  

Internetové stránky 

 Odborné časopisy  

 Odborné knihy 

 Učebné pomôcky 

 Materiálno-technické a didaktické prostriedky: Počítač, 

            Internet, 

            Didaktické CD, 

            Projektor, 

            CD-ROM: Alík – Veselá matematika, 

      Internetové stránky, on-line programy 

 

V 4. ročníku používame : pracovný zošit a učebnicu, ktorá je určená MŠ SR. 

7.Hodnotenie predmetu 

 



 Počas roka hodnotíme ústne, známkami, pochvalou, individuálne a frontálne. Písomné 

previerky po tematických celkoch, polročné a celoročné testy známkami.  

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou 

od 1.5.2011. 

 

Legenda: Pz. t – prierezové témy  
               DOV – dopravná výchova 

                  ENV – enviromentálna výchova 

                  TPP – tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

                  MEV – mediálna výchova  

                  MUV – multikultúrna výchova 

                  FIG – finančná gramotnosť 


