
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

Predmet: Matematika 6. 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 Šiesty 

Rozsah ŠVP    4 hodina/týždeň ,ŠkVP  0  hodina/týždeň    

Spolu :  132   hodín/rok 

 

 

 
1. Charakteristika učebného predmetu 

 

Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávani (na 2. stupni ZŠ) je zameraný 

na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Europský parlament: 

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na 

riešenie rôznych problémov v každodenných situáciach. Vychadzajúc z dobrých numerických 

znalosti sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia 

zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslela 

(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, 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 vhodne pomôcky. 

Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny 

a posudzovať ich platnosť.“ 

Obsah vzdelavania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchadzajúceho matematického vzdelania žiakov, 

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

rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Obsahový a výkonový 

štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v 

uvedenom ročníku. 

 

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 

matematickém 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 6.ročníku by mal žiak získať nasledovné kompetencie:  

 

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,  

 zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových 

výkonov,  

 pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok – časť 

(prirodzeným číslom, desatinným číslom), rieši kontextové a aplikačné úlohy,  

 

Geometria a meranie  

Kompetencie, ktoré má žiak získať:  

 

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

ich reprezentáciu 

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

geometrických 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.  



 

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,  

 vykonáva zber, zápis, interpretáciu údajov a ich grafické znázornenie,  

 je schopný orientovať sa v množine údajov  

 

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.  

 

6.ročník 

 

Počet hodín týždenne: ŠVP- 4 hod., ŠkVP-časová dotácia 0 hod. týždenne 

Počet hodín ročne:      132 hod. 

 

 

 

 

 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

 

Tematick

ý celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prier. 

témy 

Poč. 

hodí

n 

spol

u 

 

 

 

 

 

Počtové 

výkony 

s 

prirodze

 Násobenie a delenie 

prirodzených čísel spamäti, 

písomne a na kalkulačke, 

delenia so zvyškom. 

 Deliteľnosť 

dvoma,piatimi,desiatimi  

 Sčítanie a odčítanie, 

násobenie a 

Vedieť v obore prirodzených čísel 

násobiť a deliť, delenie so 

zvyškom (aj na kalkulačke). 

Ovládať algoritmus násobenia a delenia 

Vykonať skúšku správnosti. 

Analyzovať text slovnej úlohy nájsť 

stratégiu riešenia úlohy a použiť 

operácie pri riešení slovných úloh. 

Vedieť zapísať riešenia úlohy a 

ENV 

MV 

FG 

 

15 



nými 

číslami  

 

delenie ako navzájom opačné 

operácie a  riešenie 

jednoduchých slovných úloh 

 Dohoda o poradí 

počtových  

výkonov a porovnanie s 

poradím operácií na 

kalkulačke 

 Propedeutika počítania s  

približnými (zaokruhlenými 

číslami). 

 

odpovede. 

Pri riešení úloh s viacerými počtovými 

úkonmi vedieť rozhodnúť o poradí ich 

riešenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desatin

né čísla. 

Počtové 

výkony  

s 

desatinn

ými 

číslami  

 

 Kladné desatinné číslo – 

rád  

číslice v jeho zápise  

 Zobrazenie desatinneho  

čísla na  

číselnej osi 

 Vzdialenosť čísel na 

číselnej osi. 

 Porovnávanie, 

usporiadanie a    

zaokruhľovanie desatinných 

čísel. 

 Sčítanie, odčítanie, 

násobenie a  

delenie desatinných čísel  

 Násobenie a delenie 

desatinných  

čísel číslami 10, 100, 1000. 

 Násobenie a delenie 

desatinného  

čísla číslom prirodzeným   a 

číslom desatinným 

 Jednoduché úlohy na 

poradie  

počtových operáciií 

 Objav periodickosti pri 

delení  

dvoch prirodzených čísel.  

 Propedeutika zlomkov 

(Destinný  

zlomok) a nepriamej 

úmernosti. 

 Sčítanie a odčítanie, 

násobenie a  

delenie ako navzájom opačné 

operácie  

 Premena jednotiek dĺžky a   

 

 

Vedieť čítať a zapisovať desatinné čísla. 

a určiť rád číslice v zápise desetinného 

čísla. 

Zobraziť  a zistiť vzdialenosť 

desetinného čísla na číselnej osi. 

Vedieť porovnávať, usporadúvať  

a zaokruhľovať desatinné číslo  

Sčítať, odčítať, násobiť a deliť 

primerane desatinné čísla spamäti, 

ostatne písomne alebo pomocou 

kalkulačky. 

Vypočítať jednoduchý aritmetický 

priemer. 

Riešiť jednoduché slovné úlohy. 

Vedieť využívať vlastnosti desetinných 

čísiel pri premene jednotiek dĺžky a 

hmotnosti. 

 

FG 

ENV 

VMR 
47 



hmotnosti  

 

 

 

 

 

Obsah 

obdĺžni

ka a 

štvorca  

 

 Výpočet približného 

obsahu  

rovinných útvarov v 

štvorcovej sieti. 

 Obvod a obsah štvorca a  

obdĺžníka s celočíselnými  aj s 

desatinnými rozmermi. 

 Jednotky obsahu – 

premena  

jednotiek obsahu  

 Výpočet obvodov a 

obsahov  

obrazcov zložených zo 

štvorcov a obdĺžníkov. 

 Kontextové úlohy. 

 

Určiť približný obsah rovinného útvaru 

vo štvorcovej sieti. 

Vedieť vypočítať obvod a obsah štvorca 

a obdĺžníka. 

Premieňať základné jednotky obsahu 

Využiť získane poznatky z výpočtu 

obvodu a obsahu štvorca a obdĺžníka při 

výpočte obvodu a obsahu obrazcov 

zložených zo štvorcov a obdĺžníkov. 

Riešiť úlohy z praxe. 

 

MeV 

ENV 

VMR 
16 

 

 

 

 

 

 

Uhol a 

jeho 

veľkosť, 

operácie 

s uhlami  

 

 Uhol a jeho veľkosť. 

 Veľkosť uhla, jednotky a  

pomôcky na meranie uhlov 

 Konštrukcia osi uhla. 

 Porovnávanie uhlov. 

 Rozdelenie uhlov podľa 

veľkosti. 

 Uhly v trojuholníku.   

  Rozdelenie trojuholníkov 

podľa veľkosti uhlov. 

 Uhly vrcholové a susedné. 

 Operácie s uhlami. 

 Sčítanie a odčítanie uhlov 

a ich veľkosti. 

 Násobenie a delenie uhlov 

dvomi. 

 

Odmerať veľkosť narysovaného uhla 

v stupňoch. 

Odhadnúť primerane veľkosť uhla. 

Premeniť stupne na minúty a naopak. 

 Zostrojiť os uhla pomocou uhlomera. 

Poznať vlastnosti osi uhla. 

Porovnávať uhly podľa ich veľkosti 

numericky. 

Vedieť pomenovať trojuholník podľa 

jeho vnútorných uhlov. 

Vedieť vypočítať veľkosť tretieho 

vnútorného uhla v stupňovej miere ak 

poznáme jeho dva vnútorné uhly. 

Poznať a rozlišovať a vypočítať uhly 

vrcholové, susedné. 

Sčítať a odčítať veľkosti uhlov  

Násobiť a deliť uhly dvomi  

OaSR 

 
23 

 

 

 

 

Kombin

atorika 

v 

úlohách  

 

 Usporiadanie prvkov do 

radu  

(rôzne systémy vypisovania). 

 Tvorenie dvoj-, troj-,  

štvorciferných čísel (prvkov) z 

daného počtu číslic (prvkov). 

 Riešenie slovných  

(kontextových) úloh s 

kombinatorickou motiváciou  

 Propedeutika štatistiky,  

pravdepodobnosti a 

kombinatoriky 

(zhromažďovanie, 

usporiadanie a grafické 

znázornenie údajov). 

 

 

Systematicky usporiadať daný malý 

počet prvkov podľa predpisu. 

Z daného počtu prvkov vybrať 

usporiadanú skupinu prvkov. 

Vedieť pokračovať v zadanom systéme. 

Zvoliť optimalný spôsob zápisu riešenia 

tabuľkou a diagramom. 

 

OaSR 

ENV 
16 



 
 

 

Písanie a oprava štvrťročných prác - 8h 

Celoročné opakovanie učiva 6.roč.   – 7h 

 

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 

 

Učebnice: 
Žabka, J., Černek, P.: MATEMATIKA pre 6.ročník základných škôl, 1.časť  

Žabka, J., Černek, P.: MATEMATIKA pre 6.ročník základných škôl, 2.časť  

kol.: HRAVÁ MATEMATIKA, Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ 
Matematika pre 5. ročník základných škôl- 1. a 2. časť, O. Šedivý, Čeretková, Malperová 

Matematika pre 6. ročník základných škôl- 1. a 2. časť, O. Šedivý, Čeretková, Malperová 

Zbierky úloh: -  J. Česenek a kol.: Zbierka úloh z matematiky pre 6. 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 

Diószeginé N. Romea, Zsákay Edit: Cvičenie z matematiky I. a II. 

Palánkainé J. Ágnes, Szederkényi Antalné: Som pripravená? (úlohy pre žiakov ZŠ) 

Dr. Hajdu Sándor: Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ZŠ 

Materiálno- technické a didaktické prostriedky: Počítač, Didaktic, Švorcová sieť, Súbor 

rovinných útvarov, Kalkulačky, Tabuľka na premeny jednotiek, Kružidlo a pravítko, 

Matematické programy z inernetu   

    

 

6.  Hodnotenie predmetu 

 
Predmet matematika v 6. 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. 

 
 

 


