
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

Predmet: Matematika 8. 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 Ôsmy 

Rozsah ŠVP    4 hodina/týždeň ,ŠkVP  1  hodina/týždeň    

Spolu :  165  hodín/rok 

 

 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu: 

Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (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, 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 uţ osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne 

zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

 

 

2. Ciele učebného predmetu 

 
Cieľom matematiky je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom 

živote. Má rozvíjať žiakovo logické myslenie a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, 

komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku 

ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločnosť. Vyučovanie musí byť vedené snahou 

umožniť žiakom, aby získali nové vedomosti špirálovite, prostredníctvom riešenia úloh s rôznym 

kontextom tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, rozvíjali svoju schopnosť 



orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosť 

pracovať s návodmi a tvoriť ich.  

 

V 8.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, zlomkom, desatinným číslom, percentom), rieši kontextové a 

aplikačné úlohy,  

 rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom  

 matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla 

(premennú, určí hodnotu výrazu),  

 matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc  

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

výkonoch a algebrickom aparáte.  

 

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 a rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť,  

 znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje.  

 

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),  

 používa k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov,  



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

činnosťou získava schopnosť pochopiť a osvojiť si jednoduché geometrické 

transformácie, 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 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  

 

 

8.ročník 

 

Počet hodín týždenne:  ŠVP-4 hod.,+ŠkVP- časová dotácia 1 hod. týždenne 

Počet hodín ročne:      165 hod. 

 



3. Obsah vzdelávania 
 

TEMATICK

Ý CELOK 

OBSAHOVÝ 

ŠTANDARD 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 

PRIER. 

TÉMY 

POČET 

HODÍN 

Úvodná 

hodina 

1 hodina 

Plán práce,aktivity, spôsob 

hodnotenia, oboznámenie 

s témami 

 

Osvojiť si systém a organizáciu 

vyučovacieho procesu 

  

 

Opakovanie 

učiva 

7.ročníka 
 

 

 

Zlomky, zápis, 

porovnávanie, 

usporiadanie, rozširovanie, 

krátenie, základný tvar. 

Zmiešané čísla, zložené 

zlomky 

Počtové výkony 

so zlomkami 

a racionálnymi číslami. 

Percentá – počet percent, 

základ, časť.Slovné úlohy 

s percentami, promile. 

Kváder a kocka – 

vlastnosti. 

Premena jednotiek 

objemu. 

Objem a povrch kvádra 

a kocky. 

Pomer, rozdeľovanie 

celku. 

Mierka mapy a plánu. 

Priama a nepriama 

úmernosť. 

Kombinatorika, diagramy. 

 

Správne chápať, čítať a zapisovať zlomok 

Porovnávať a usporadúvať zlomky 

.Vedieť krátiť zlomok (krátením upraviť 

aj na základný tvar) a rozširovať zlomok. 

Sčitovať a odčitovať zlomky,písomne 

násobiť a deliť zlomok zlomkom.  

prirodzeným číslom.  

Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať hodnotu 

časti prislúchajúcej k počtu percent a 

vedieť uplatniť dané vedomosti pri 

riešení jednoduchých slovných úloh z 

praktického života 

Poznať vzťah medzi zlomkami, 

percentami a desatinnými číslami. 

 Vedieť riešiť primerané úlohy z 

oblasti bankovníctva a finančníctva. 

Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich 

viditeľné a neviditeľné hrany a ich 

základné prvky.Poznať vzťah 1liter = 

1dm3 a vedieť premieňať základné 

jednotky objemu.Riešiť primerané slovné 

úlohy na výpočet objemu a povrchu 

kvádra a kocky 

Riešiť primerané jednoduché slovné 

úlohy na pomer rôzneho typu a praktické 

úlohy s použitím mierky mapy a plánu. 

Riešiť úlohy s využitím vzťahu v priamej 

a nepriamej úmernosti. Riešiť rôzne 

primerané a jednoduché kombinatorické 

úlohy. Zhromažďovať, triediť a 

systematicky vytvárať všetky možné 

riešenia. 

ENV 

OaSR 

18 

 

Celé čísla. 

Počtové 

výkony 

s celými 

číslami. 

 

Kladné   a záporné   čísla   

v rozšírenom   obore 

desatinných čísel.  

 

 

 

Navzájom opačné čísla. 

 

 

 

Poznať    vlastnosti    celých    čísel    a    

príklady využitia   celých  čísel  

(kladných   a záporných) v praxi. 

Čítať  a písať  celé  čísla  (aj  z rôznych  

tabuliek a grafov). 

 

Vymenovať a vypísať dvojice 

navzájom opačných celých čísel (aj z 

číselnej osi). 

 

ENV 

VMR 

FG 

26 



Absolútna  hodnota  

celého  a desatinného  čísla 

na číselnej osi. Absolútna 

hodnota nuly. 

 

Usporiadanie a porovnanie 

celých a desatinných čísel 

a ich zobrazenie na 

číselnej osi. 

 

 

Sčitovanie  a   odčítovanie  

celých  a desatinných 

čísel. 

 

Slovné úlohy – kontextové 

a podnetové. 

 

Násobenie a delenie  

záporného čísla kladným. 

Slovné úlohy – kontextové 

a podnetové. 

Riešenie slovných úloh s 

praktickou tematikou 

Využitie IKT na 

prehĺbenie vedomostí 

z danej problematiky 

Určiť  absolútnu  hodnotu  celého  a 

desatinného čísla (racionálneho čísla) a 

nuly na číselnej osi. 

 

Porovnávať  celé  čísla  a usporiadať  ich  

podľa veľkosti.Vedieť zobraziť celé čísla 

na číselnej osi. Priradiť  k celému  číslu  

obraz  na  číselnej  osi a opačne. 

 

Sčitovať a odčitovať celé a desatinné 

čísla. 

 

Riešiť primerané slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie celých a desatinných čísel 

(kladných a záporných). 

Vedieť   jednoducho   zapísať   postup   

riešenia slovnej úlohy, výpočet a 

odpoveď. 

Vedieť  spamäti  i písomne  násobiť  a 

deliť  celé čísla. 

Vedieť    rozhodnúť,    či    výsledok    

násobenia a delenia   dvoch   celých   

bude   kladný   alebo záporný. 

Riešiť  primerané  slovné  úlohy  na  

násobenie. 

 

Premenná, 

výraz, 

rovnica 

 

 

 

Riešenie    jednoduchých    

úloh    vedúcich k 

lineárnym  rovniciam    

bez  formalizácie  do  

podoby rovnice:   úvahou,   

metódou   pokus   –   

omyl, znázornením. 

 

 

Lineárna   rovnica   s 

formálnym   zápisom   

(ako 

propedeutika). Overenie,   

či   dané   číslo   je   

riešením   slovnej úlohy. 

Zápis  vzťahov  

vychádzajúcich  z  

jednotlivých operácií, z 

porovnávania 

 

Výrazy  s  premennými,  

dosadzovanie  čísel  za 

  

Osvojiť si pojem číselný výraz. 

Sčítať,    odčítať,    násobiť    a deliť    

primerané číselné výrazy. 

Určiť počet členov v číselnom výraze. 

Vedieť  rozhodnúť  o rovnosti  dvoch  

číselných výrazov. Riešiť jednoduché 

slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici 

 

Vedieť zapísať postup riešenia slovnej 

úlohy.Správne a primerane so zadaním 

slovnej úlohy využívať počtové  

výkony - sčítanie,odčítanie, násobenie, 

delenie. 

Vedieť overiť skúškou správnosti, či dané 

číslo je riešením slovnej úlohy. 

 

 

 

 

Vedieť   rozlišovať   medzi   číselným   

výrazom a výrazom s premennou. 

Zostaviť jednoduchý výraz s premennou. 

ENV 

VMR 

32 



jednotlivé premenné. 

Vzorce. 

Vyjadrenie a výpočet 

neznámej z jednoduchého 

vzorca. 

 

 

 

Dopočítavanie  

chýbajúcich údajov v 

jednoduchých vzorcoch. 

 

 

 

 

Využitie úloh na priamu a 

nepriamu úmernosť na 

propedeutiku funkcií. 

Propedeutika 

znázorňovania priamej  a 

nepriamej úmernosti 

graficky. 

 

 

 

 

Určiť vo výraze s premennou členy 

s premennou a členy bez premennej. 

Určiť  hodnotu  výrazu,  keď  je  daná  

hodnota premennej. 

 

Sčitovať a odčitovať výrazy s 

premennou. 

Násobiť a  deliť primerané výrazy 

s premennou číslom rôznym od nuly. 

Vedieť vyjadriť a vypočítať neznámu 

z jednoduchých vzorcov (napr. o = 2.(a + 

b);   o= z + 2.a ). 

 

Vyznačiť  body  vo vhodne zvolenej 

pravouhlej  sústavy  súradnícv rovine. 

Vedieť určiť súradnice daného   

bodu zobrazeného v pravouhlej sústave 

súradníc. 

Vedieť znázorniť graf priamej 

(nepriamej) úmernosti v pravouhlej 

sústave súradníc (znázorniť priamu a 

nepriamu úmernosť graficky) ako 

propedeutika. 

 

 

 

Trojuholník, 

zhodnosť 

trojuholníko

v 

 

Konštrukcia   trojuholníka   

(sss,   sus,   usu),   jej 

jednoznačnosť a súvis so 

zhodnosťou trojuholníkov. 

 

Trojuholník určený 

stranami -(sss). 

Trojuholník  určený  

stranami  a uhlami  –  (sus, 

usu). 

Súčet vnútorných uhlov v 

trojuholníku. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Objav   trojuholníkovej   

nerovnosti   a   veľkosti 

súčtu vnútorných uhlov 

trojuholníka. 

Vedieť rozlíšiť základné prvky 

trojuholníka. 

Poznať  vetu  o vnútorných  uhloch  

trojuholníka a  vedieť vypočítať 

vonkajšie uhly trojuholníka. 

Samostatne  riešiť  úlohy  s využitím  

vlastností vnútorných a vonkajších uhlov. 

Vedieť vykonať rozbor konštrukčnej 

úlohy. 

 Vysvetliť a zapísať konštrukčný postup 

zostrojenia    trojuholníka    (aj    

pomocou    skôr osvojenej matematickej 

symboliky). 

Vedieť zostrojiť trojuholník podľa 

konštrukčného postupu s využitím vety 

sss, sus a usu. Vedieť   urobiť   skúšku   

(splnenie   podmienok úlohy) správnosti 

zostrojenia trojuholníka. 

Vedieť narysovať pravidelný 

šesťuholník. 

 

 

Poznať  vetu   o trojuholníkovej   

nerovnosti   pri konštrukcii trojuholníka 

 18 



 

 

 

 

Rovnoramenný   a 

rovnostranný   trojuholník, 

objav niektorých ich 

základných vlastností. 

 

 

 

Výška trojuholníka, 

niektoré ďalšie 

konštrukčnéúlohy. 

podľa sss. 

Poznať  vetu  o vnútorných  uhloch  

trojuholníka a o súčte vnútorného a 

vonkajšieho uhla pri tom istom vrchole 

trojuholníka. 

 

Vedieť popísať rovnostranný 

a rovnoramenný trojuholník a ich 

vlastnosti. Poznať a uviesť príklady 

rovnostranného a rovnoramennéhot 

rojuholníka z reálneho života. 

 

Poznať vlastnosti výšok v trojuholníku. 

Vedieť zostrojiť výšky trojuholníka 

(v ostrouhlom, tupouhlom a 

pravouhlom). 

Vedieť zostrojiť priesečník  výšok 

v ľubovoľnom trojuholníku. 

Riešiť   ďalšie   konštrukčné   úlohy   

s využ itím poznatkov

 o konštrukcii trojuholníka 

(rovnobežníky, štvoruholníky,...). 

 

Rovnobežní

ky, 

lichobežníky

Obsah 

trojuholníka 

 

Rovnobežky preťaté 

priamkou (priečkou). 

Striedavé a súhlasné uhly 

pri rovnobežkách. 

 

 

 

 

 

Rovnobežníky a ich 

základné vlastnosti 

vyplývajúce z 

rovnobežnosti. Výška 

rovnobežníka. Konštrukcia 

rovnobežníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichobežník. 

Pravouhlý  a 

rovnoramenný  

lichobežník,  objav 

niektorých ich vlastností. 

Vedieť    zostrojiť    dve    rovnobežné    

priamky(rovnobežky) a, b, ktoré sú 

preťaté priečkou p. 

Vedieť určiť a  vymenovať súhlasné a 

striedavé uhly pri dvoch rovnobežných 

priamkach preťatých priečkou. 

Poznať   vlastnosti   súhlasných   

a striedavých uhlov. 

 

Načrtnúť  a   pomenovať rovnobežníky:  

štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, 

kosodĺžnik a poznať ich základné   

vlastnosti   (o   stranách,   vnútorných 

uhloch, uhlopriečkach a ich priesečníku). 

Správne  rozlišovať  (vedieť  vysvetliť  

rozdiel). Narysovať štvorec, obdĺžnik, 

rovnobežník, kosoštvorec, kosodĺžnik 

správne  označiťvšetkyich 

základné prvky. 

Zostrojiť   a odmerať   v rovnobežníku   

jeho   dve výšky 

Načrtnúť lichobežník, pomenovať a 

opísať jeho základné prvky. 

Vedieť zostrojiť ľubovoľný 

lichobežník (obecný,  pravouhlý, 

rovnoramenný)  podľa zadaných  

prvkov  a na  základe  konštrukčného 

postupu. 

ENV 

VMR 

FG 

24 



Jednoduché konštrukcie 

rovnobežníkov a 

lichobežníka. 

 

 

 

 

Obsah a obvod 

kosoštvorca, kosodĺžnika a 

trojuholníka. 

Slovné (kontextové a 

podnetové) úlohy z praxe 

(z reálneho života). 

 

 

Obvod a obsah 

lichobežníka. 

Slovné (kontextové a 

podnetové) úlohy z praxe 

 

Vedieť riešiť a narysovať primerané 

konštrukčné úlohy pre štvoruholníky s 

využitím vlastností konštrukcie 

trojuholníka . 

 

Poznať  základné  vzorce  pre  výpočet  

obvodu a obsahu štvorca, kosoštvorca, 

obdĺžnika, kosodĺžnika , trojuholníka 

a lichobežníka. Vypočítať obvod a obsah 

útvarov. 

Riešiť  slovné  (kontextové  a podnetové)  

úlohy z reálneho života s využitím 

poznatkov o obsahu a  obvode 

rovnobežníkov, trojuholníka a s využitím 

premeny jednotiek dĺžky a obsahu. 

 

 

 

Hranoly, ich 

objem a 

povrch. 

 

 

Hranol, jeho znázornenie a 

sieť. 

 

Objem a povrch hranola. 

 

 

Načrtnúť   kocku,   kváder,   hranol   vo   

voľnom rovnobežnom premietaní. 

Poznať vlastnosti podstavy a plášťa 

hranola. Vedieť   určiť   počet   hrán,   

stien   a vrcholov hranola. 

Zostrojiť sieť kolmého hranola. 

Vedieť   použiť   príslušné   vzorce   na   

výpočet objemu a povrchu (kocky, 

hranola a kvádra). 

Vypočítať    objem    a povrch    kocky,    

hranolaa kvádra (aj v slovných úlohách). 

VMR 

FG 

8 

 

Kruh, 

kružnica 

 

 

Kruh, kružnica. 

 

 

 

Dotyčnica ku kružnici, jej 

poloha voči príslušnému 

polomeru. Tetiva kružnice. 

 

 

 

 

 

Kružnicový oblúk a 

kruhový výsek (odsek), ich 

stredový uhol. 

 

 

Zostrojiť   a zapísať   kružnicu   a kruh    

s daným polomerom(alebop riemerom ). 

Vedieť    vysvetliť    vzťah    medzi    

polomerom a priemerom kružnice 

(kruhu). 

Určiť vzájomnú polohu kružnice a 

priamky  

Zostrojiť  dotyčnicu  ku  kružnici    v 

určenom bode ležiacom na kružnici, ale 

aj  

z daného bodu,   ktorý   leží   mimo   

kružnice  zvonku a opísať  (stačí  slovne)  

postup  tejto  konštrukcie približnou   

metódou   aj   pomocou   Talesovej 

kružnice. 

Vedieť na kružnici vyznačiť kružnicový 

ENV 

VMR 
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Obsah kruhu a dĺžka 

kružnice (obvod kruhu). 

Medzikružie.  Kontextové 

úlohy. 

 

oblúk, prípadne  kružnicový oblúk 

prislúchajúci danému stredovému uhlu.. 

Vedieť v kruhu  vyznačiť kruhový 

výsek, prípadne  kruhový  výsek  

prislúchajúci  danému stredovému uhlu. 

Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový odsek 

Vedieť určiť a odmerať stredový uhol 

Poznať  približné  hodnoty  Ludolfovoho  

čísla  π 

Vedieť vypočítať obsah kruhu a dĺžku 

kružnice 

Poznať  základné  vzťahy  (vzorce)  pre  

výpočet obsahu kruhu a dĺžky kružnice. 

Pravdepodo

bnosť a 

štatistika 

 

Pravdepodobnostné hry a 

pokusy. 

Rôzne  úlohy  na  

porovnávanie  šancí  

rôznych udalostí. Číselné 

porovnávanie šancí. 

 

 

 

 

 

Plánovitý zber údajov a 

ich systemizácia pri 

jednoduchých a 

primeraných 

experimentoch 

 

 

 

 

 

Zobrazenie skupín

 údajov, 

tvorba grafova diagramov. 

Získať   skúsenosti   z   porovnávania   

rôznych udalosti z pohľadu na ich mieru 

pravdepodobnosti. 

Vedieť  uskutočňovať  jednoduché  a 

primerané experimenty. 

Vedieť posúdiť a rozlíšiť možné, ale aj 

nemožné udalosti. 

Vedieť rozhodnúť o pravdepodobnosti 

udalosti. 

 

Vedieť   spracovať,   plánovite   a    

systematicky zhromažďovať a triediť 

údaje v experimente. 

Zo  zhromaždených  údajov  vybrať  

štatistický súbor. 

Vypočítať  aritmetický  priemer   z 

primeraných údajov. 

 

Zaznamenávať a usporadúvať údaje do 

tabuľky. 

 

Čítať (interpretovať) údaje z 

tabuľky, 

z kruhového diagramu a z stĺpcového 

grafu. 

Znázorniť údaje z tabuľky 

kruhovým diagramom a stĺpcovým 

grafom. 

MeV 
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Záverečné 

opakovanie 

 

Využitie IKT. 

Precvičovanie vedomostí. 

záverečné  opakovanie vedomostí, využiť 

v maximálnej  miere IKT 

OaSR 10 

 

Predpísané písomné práce a ich oprava : 8 hodín 

 

 

 

 



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 8.ročník základných škôl, 1.časť  

Žabka, J., Černek, P.: MATEMATIKA pre 8.ročník základných škôl, 2.časť  

kol.: HRAVÁ MATEMATIKA, Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ 
Šedivý, O.: MATEMATIKA pre 6.ročník základných škôl, 1.časť  

Šedivý, O.: MATEMATIKA pre 6.ročník základných škôl, 2.časť  

Šedivý, O.: MATEMATIKA pre 7.ročník základných škôl, 1.časť  

Šedivý, O.: MATEMATIKA pre 7.ročník základných škôl, 2.časť 

Zbierka úlohy: 

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

 

 

 

6. Hodnotenie predmetu 
 

Predmet matematika v 8. 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. 

 

 


