
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

Predmet: Matematika 5. roč.  

 

Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Matematika 

Ročník piaty 

Rozsah ŠVP    3,5 hodina/týždeň ,ŠkVP  0,5  hodina/týždeň    

Spolu :  132   hodín/rok 

 

 

 

1. Charakteristika predmetu  

  

Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej 

kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: 

 „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie 

na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých 

numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická 

kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely 

myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, 

tabuľky).“ 

 „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a 

štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických 

termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. 

Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a 

postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu 

argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický 

dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v 

matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich 

platnosť.“ 

 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. 

 

2. Ciele učebného 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, keď žiak postupne získava schopnosti 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 ako dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. 

 

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

vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, 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. Vyučovanie matematiky 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 

matematické symboliky, terminológie, frazeológie a získanie schopnosti čítať s porozumením 

súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy 

a diagramy, využívanie pochopených a osvojených postupov a algoritmov 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 

rozvíjanie schopností Žižkov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, 

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

namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného 

problému, rozvíjanie zručností žiakov súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na 

vyučovaní a s racionálnym a samostatným prístupom k učeniu sa, podporeniu a k 

upevňovaniu kladných morálnych a vôľových vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, 

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

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

 

V 5.ročníku by mal žiak získať nasledovné kompetencie:  

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

Kompetencie, ktoré má žiak získať:  

 

 používa prirodzené, celé pri opise reálnej situácie,  

 číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, používa, zapisuje a číta vzťah rovnosti a 

nerovnosti,  

 zobrazí čísla na číselnej osi,  

 zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových 

výkonov,  

 

Geometria a meranie  

Kompetencie, ktoré má žiak získať:  

 

 rozozná, pomenuje a opíše jednotlivé základné  geometrické tvary, nachádza v realite 

ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich jednotlivé prvky  

 vie vykonať v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty obvodu štvorca 

obdĺžníka a trojuholníka, 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.  

 

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,  

 

5.ročník 

 

Počet hodín týždenne:  ŠVP-3,5 hod. +ŠkVP 0,5 hod.-časová dotácia 

Počet hodín ročne:      132 hod. 

 
 

3. Obsah vzdelávania  

 

Cieľ a kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez 

témy 

Počet 

hodín 

Rozvíjanie 

pohotového 

počítania spamäti 

v prípadoch, kde 

rýchlosť počítania 

spamäti je väčšia 

ako pri počítaní na 

kalkulačke. 

Rozvíjanie 

algoritmického 

myslenia 

žiakov 

 

 

Násobenie a 

delenie 

v obore do 

10 000. 

 

 

 

 

 

 

 

Násobenie a delenie spamäti 

mimo obor 

násobilky v obore do 100. 

Delenie so zvyškom 

v obore do 100. Násobenie a 

delenie písomne 

jednociferným číslom a v 

jednoduchých 

prípadoch aj spamäti v 

obore do 10 000. 

Násobenie a delenie 

pomocou kalkulačky aj 

dvojciferným číslom. 

Kontrola správnosti 

výpočtu. Riešenie slovných 

úloh na násobenie a delenie 

 

 

Vedieť pohotovo spamäti 

násobiť a deliť v obore do 

100, v jednoduchých 

prípadoch aj vo vyššom 

obore. Poznať a vedieť 

používať algoritmus 

písomného násobenia 

jednociferným 

a dvojciferným číslom. 

Poznať a vedieť používať 

algoritmus písomného 

delenia jednociferným 

číslom aj zo zvyškom. 

 

ENV 

OaSR 

 

 

 

23h 

Ďalšie rozvíjanie 

nazerania žiakov na 

vzťah reality 

a matematiky 

prostredníctvom 

lepšej 

orientácie žiakov 

medzi 

veľkými číslami. 

Vytvorenie 

oboru 

prirodzenýc

h čísel do a 

nad milión 

Vytvorenie predstavy o 

veľkých číslach. 

Počítanie po desaťtisícoch, 

tisícoch, stovkách. 

Čítanie a písanie 

prirodzených čísel. Rád 

číslice v zápise 

prirodzeného čísla, 

porovnanie, 

Vedieť čítať, písať, 

znázorňovať, 

zaokrúhľovať, porovnať 

dve prirodzené čísla, 

rozkladať na jednotky 

rôzneho rádu a opačne, 

 

skladať z jednotiek 

rôzneho rádu dané číslo. 

ENV 

MeV 

20h 



Dotvorenie 

správnej 

interpretácie 

zaokrúhleného 

čísla. 

 

 

 

 

usporiadanie, 

zaokrúhľovanie, 

zobrazovanie na 

číselnej osi. Vzťahy medzi 

číslami, susedné 

čísla, párne, nepárne čísla 

Rímske číslice. 

Riešenie slovných úloh. 

 

Vedieť riešiť slovné úlohy 

na porovnávanie dvoch 

čísel. 

 

 

Bližšie zoznámenie 

sa 

s princípom práce 

kalkulačiek a hlbšie 

zamyslenie sa nad 

poradím počtových 

výkonov v kontexte 

so 

skúmaním ich 

vlastností 

(komutatívnosť, 

asociatívnosť, 

distributívnosť) a 

pri ich 

využívaní pre 

racionálnejší 

postup 

počítania. 

Rozvíjanie 

schopnosti žiakov 

odhadnúť výsledok 

počtového výkonu, 

ako 

metódy skúšky 

približnej 

presnosti výpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počtové 

výkony 

s prirodzený

mi číslami 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel spamäti, 

písomne a na kalkulačke 

(písomne hlavne kvôli 

pochopeniu princípu). 

Násobenie a delenie 

prirodzených čísel spamäti 

(v obore do 100, 

mimo obor do 100 s 

násobkami 10, 100, atď. ), 

písomne dvojcifernými a 

trojcifernými deliteľmi 

aj so zvyškom. Na 

kalkulačke všetky prípady 

delenia vrátane delenia so 

zvyškom. Znaky 

deliteľnosti 2, 3, 5, 10. 

Sčítanie a odčítanie, 

resp. násobenie a delenie 

ako navzájom 

opačné operácie, využitie 

tejto vlastnosti pri 

riešení jednoduchých úloh 

ako propedeutiku 

riešenia rovníc. Dohoda o 

poradí počtových 

výkonov, porovnanie s 

poradím operácií na 

kalkulačkách používaných 

žiakmi. Propedeutika 

počítania s približnými 

(zaokrúhlenými) číslami. 

 

 

 

 

Vedieť pohotovo počítať 

spamäti praktického 

hľadiska primerané 

príklady na všetky 

počtové výkony , vrátane 

aj delenia zo zvyškom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť pohotovo počítať 

na kalkulačke. 

 

VMR 

ENV 

FG 

32h 

 

Získanie skúseností 

s rovinnými 

a priestorovými 

útvarmi. 

Pociťovanie celého 

Geometria a 

meranie 

Rovinné útvary trojuholník, 

štvoruholník a ich 

porovnanie, kruh, kružnica. 

Vytváranie 

rovinných útvarov 

rysovaním kolmíc 

Vytvárať rovinné 

a priestorové útvary 

zodpovedajúce udaným 

podmienkam. 

Spoznať geometrickú 

vlastností a na základe 

VMR 

ENV 

25h 



útvaru a jeho častí. 

Rozvíjanie 

schopnosti 

stanovenia polohy. 

Dbať na presnosť 

pri 

meraniach, 

úhľadnosť 

pri rysovaniach a 

na 

rozvíjanie jemnej 

motoriky rúk 

 

 

 

 

 

 

 

a rovnobežiek. Meranie 

dĺžky úsečky, súčet 

a rozdiel dĺžok úsečiek, 

násobok dĺžky úsečky. 

Obvod trojuholníka , štvorca 

a obdĺžnika. 

Stavba telies zo 

stavebnicových kociek na 

základe stanovených 

podmienok. Zväčšovanie 

a zmenšovanie 

geometrických tvarov vo 

štvorcovej sieti. 

 

toho výber útvaru tejto 

vlastnosti. 

Vedieť odmerať dĺžku 

úsečky s presnosťou na 

milimeter, vzdialenosť na 

metre, narysovať úsečku 

danej dĺžky. 

Vedieť premieňať 

jednotky dĺžky. 

Vedieť rysovať 

trojuholník, štvoruholník, 

označiť jeho vrcholy 

a strany, kružnicu, určiť 

jeho polomer a priemer. 

Vedieť rysovať vo 

štvorcovej sieti štvorec 

a obdĺžnik, zväčšovať 

a zmenšovať ich. 

 

 

Rozvíjanie 

pozorovacej 

a analytickej 

schopnosti. 

Rozvíjanie 

štatistického 

a 

pravdepodobnostné

ho 

nazerania žiakov 

 

 

Riešenie 

aplikačních 

úloh a úloha 

rozvíjajúce 

špecifické 

matematické 

myslenie 

Zhromažďovanie, 

usporiadanie 

a grafické znázornenie 

údajov. 

Pravdepodobnostné hry, 

pokusy, pozorovania. 

Zisťovanie počtu náhodných 

udalostí pri pokusoch. 

Riešenie 

nepriamo sformulovaných 

úloh. 

 

 

 

Na konkrétnych 

príkladoch 

rozoznať istú a nemožnú 

udalosť 

 

OaSR 

MeV 

 

7h 

 

Písanie  štvrťročných prác - 4h 

Opakovanie učiva 4. ročníka 

Celoročné opakovanie učiva 5.roč.   – spolu 21 

 

Prierezové témy: 

 
OaSR – osobnostný a sociálny rozvoj  

ENV –enviromentálna výchova  

MeV – mediálna výchova  

MKV – multikultúrna výchova 

FG- finančná gramotnosť 

VMR- vých. manželstvu a rodičovstvu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Metódy a formy práce: 

  

Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné používať aktivizujúce 

vyučovacie metódy, a to predovšetkým samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a 

skupinovú prácu. Okrem samostatnej práce zacielenej na získanie počtových návykov a 

ďalších zručností je nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a 

vlastnou činnosťou. Pre učiteľa znamená, že individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje 

rozvoj schopností jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. 

Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním vhodných 

demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Ide predovšetkým o IKT pre samostatnú a 

skupinovú prácu. 

Pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie učiva, riešenie 

primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo vzťahu k individuálnemu rozvoju žiakov.  

Účinnou formou na rýchle zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré sa 

zaraďujú spravidla na začiatok vyučovacej hodiny. 

  Dôležitá je rýchla kontrola výsledkov práce žiakov, napríklad spätným projektorom, 

a rozbor chýb žiakov tak, aby si každý žiak uvedomil, aké vedomosti si musí individuálne 

doplniť. Na túto prácu so žiakmi učiteľ využíva zbierky úloh. 

Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu vyučujúceho k žiakom je starostlivosť o 

zaostávajúcich žiakov. Obtiažnosť matematiky pre týchto žiakov spočíva v tom, že 

neosvojenie jedného pojmu nedáva predpoklad na zvládnutie ďalšieho učiva. Preto je u týchto 

žiakov nevyhnutné individuálnou starostlivosťou doplniť osvojenie si všetkých základných 

pojmov a vedomostí. Na zvládnutie numerických zručností u týchto žiakov výrazne 

pomáhajú kalkulačky. 
Metódy vyučovania:  

a₎ motivačné: -motivačný rozhovor  

-motivačné rozprávanie  

-problém ako motivácia  

b₎ expozičné: -rozprávanie  

-vysvetľovanie  

-rozhovor  

-demonštrácia  

-manipulácia s predmetmi  

-problémové vyučovanie  

c₎ fixačné: -ústne opakovanie učiva  

-opakovací rozhovor  

-opakovanie s vyuţitím učebnice  

-domáca úloha  

-riešenie príkladov, slovných úloh 

 

5. Učebné zdroje: 

 
Žabka, J., Černek, P.: MATEMATIKA pre 5.ročník základných škôl, 1.časť  

Žabka, J., Černek, P.: MATEMATIKA pre 5.ročník základných škôl, 2.časť  

kol.: HRAVÁ MATEMATIKA, Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ 
Zbierky úloh: -  J. Česenek a kol.: Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ 



Palánkainé, Szederkényiné, Vincze: Zbierka úloh z matematiky pre žiakov  10-14 rokov 

Horváth Lászlóné, Nagy Lajos: Aritmetika- Matematické úlohy a riešenia pre5-6. ročník 

Materiálno- technické a didaktické prostriedky: Súbor kociek 

Počítač, Internet, Didaktické CD, Projektor, Švorcová sieť,  Súbor rovinných útvarov, 

Kalkulačky, Tabuľka na premeny jednotek, Meotar s fóliemi, Kružidlo a pravítko 

        

6. Hodnotenie predmetu: 

 
Predmet matematika v 5. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným 

metodickým pokynom, viď. Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii 

Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami 

dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami.  

Predpísané sú 4. školské úlohy na konci každého klasifikačného obdobia. Vyhodnotené budú 

percentuálne aj s známkou. 

Na konci každého tematického celku bude napísaná tematická písomná práca. Podľa potreby budú 

žiaci písať priebežné previerky, a odpovedajú aj ústnou formou. 


