
Predmet: MATEMATIKA 2. roč.  

 

Názov ŠVP ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Matematika 

Ročník druhý 

Rozsah ŠVP hodina/týždenne 4 ,ŠkVP ,hodina/týždeň 0 Spolu : hodín/rok 132 

 

 

1. Charakteristika učebného 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. 

Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť 

najneskôr v uvedenom ročníku. 

   

   2. Ciele učebného predmetu 

    Cieľom učebného predmetu  matematika v 2.ročníku základnej školy je rozvoj tých  

schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na smostatné získavanie poznatkov. 

Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, : ktoré vyústia do poznávacích metód 

zodpovedajúcich veku ţižakov. 

 

  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, , premenná a počtové 

výkony s číslami 

 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 na 1. stupni ZŠ sa 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 

TC 1: Sčítanie 

a odčítanie v obore 

do 20 s prechodom 

cez základ 10 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

20 

s prechodom cez základ 10 (aj 

pomocou 

znázorňovania). 

Sčítanie dvoch alebo troch 

rovnakých 

sčítancov napr. 2 + 2 + 2 (aj 

ako 

propedeutika k budúcemu 

násobeniu 

prirodzených čísel) 

Počítanie spamäti. 

Automatizácia spojov. 

Žiak má vedieť: 

Osvojiť si spoje sčítania a 

odčítania 

s prechodom cez základ 

10. 

Vie spamäti všetky spoje 

sčítania 

a odčítania s prechodom 

cez základ 10 

v obore do 20. 
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ENV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riešenie jednoduchých 

slovných úloh a na 

sčítanie a odčítanie s 

prechodom cez 

základ 10 v obore do 20. 

Jednoduché slovné úlohy na 

sčítanie typu: 

- určenie súčtu, keď sú dané 

sčítance 

- zväčšenie daného čísla o 

niekoľko 

jednotiek 

- určenie jedného sčítanca, ak 

je 

daný súčet a druhý sčítanec 

- zmenšenie daného čísla o 

niekoľko 

jednotiek 

- porovnávanie rozdielom. 

Zloženú slovnú úlohu: (a + b + 

c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie nepriamo 

sformulovaných úloh. 

Tvorenie textov k numerickým 

príkladom. 

 

 

Vyriešiť jednoduchú 

slovnú úlohu na 

sčítanie typu: urči súčet, 

keď sú dané 

sčítance. 

Vyriešiť jednoduchú 

slovnú úlohu na 

sčítanie typu: zväčší dané 

číslo 

o niekoľko jednotiek. 

Vyriešiť jednoduchú 

slovnú úlohu na 

odčítanie typu: urči 

jedného sčítanca, ak 

je daný súčet a druhý 

sčítanec. 

Vyriešiť jednoduchú 

slovnú úlohu na 

odčítanie typu: zmenšenie 

daného čísla 

o niekoľko jednotiek. 

Vyriešiť jednoduchú 

slovnú úlohu na 

odčítanie typu: 

porovnávanie rozdielom. 

Vyriešiť zloženú slovnú 

úlohu, ktorá 

vedie k zápisu (a + b + c). 

 

 

 

Riešiť nepriamo 

sformulované slovné 

úlohy na sčítanie a 

odčítanie 

s prechodom cez základ 

10 v obore do 

20. 

Samostatne tvoriť k 

primeranej situácii 

(podnetu) príklad (slovnú 

úlohu) na 

sčítanie a odčítanie s 

prechodom cez 10 

v obore do 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSR 

TC 2: Vytváranie 

predstáv 

o prirodzených 

Prirodzené čísla 20 – 100. 

Predstavy o prirodzenom čísle 

do 100. 

Určiť počet predmetov v 

danej skupine 

a vyjadriť tento počet v 
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číslach v obore do 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítanie a písanie čísel 20 – 

100. 

Dvojciferné číslo ako súčet 

desiatok 

a jednotiek v obore od 20 do 

100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určovanie počtu,..., po 

jednom, po dvoch, 

desiatich, utváranie skupín 

vecí, o danom 

počte. 

 

 

Porovnávanie čísel. Riešenie 

úloh na 

porovnávanie. 

Slovné úlohy na porovnávanie. 

obore do 100. 

Priradiť príslušný počet 

predmetov 

k danému číslu v obore do 

100. 

Vedieť usporiadať čísla 

od 20 do 100. 

 

 

Vedieť čítať a písať čísla 

v obore do 100. 

Rozložiť dvojciferné číslo 

v obore do 100 

(od 10 do 99) na desiatky 

a jednotky. 

Zapísať dvojciferné číslo 

v obore ako 

súčet desiatok a jednotiek 

a graficky to 

znázorniť. 

Porovnať a zapísať čísla v 

obore do 100 

pomocou znakov <, >, = 

(aspoň pomocou 

znázornenia). 

 

 

Vedieť sa orientovať v 

číselnom rade 

v obore do 100. 

 

 

 

 

Vedieť porovnať 

dvojciferné čísla 

pomocou radu čísel. 

Porovnať pomocou 

znázornenia a zapísať 

dvojice dvojciferných 

čísel 

v obore do 100 pomocou 

znakov <, >, =. 

Vedieť určiť správne 

poradie čísel 

a poznať vzťahy medzi 

číslami v obore 

do 100 (prvý, druhý, 

posledný, hneď 

pred, hneď za, atď.). 

 

FIG 

 

 

 

 

 

 

 

DOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riešiť aspoň pomocou 

ilustračného 

obrázka jednoduchú 

slovnú úlohu (viac, 

menej, rovnako) a zapísať 

pomocou 

znakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 3: Geometria Bod, priamka, úsečka. 

Rysovanie priamok 

a úsečiek. Vyznačovanie 

úsečiek na 

priamke a na danom 

geometrickom útvare.. 

 

 

 

 

 

 

Jednotky dĺžky – cm, dm, m. 

Meranie dĺžky 

úsečky. Porovnávanie úsečiek 

podľa ich 

dĺžky. 

 

 

Budovanie telies z kociek 

podľa vzoru alebo 

podľa obrázka. Stavba 

jednoduchých telies. 

Vie vyznačovať body na 

priamke 

(úsečke) a v rovine (na 

útvare). 

Označovať ich veľkým 

tlačeným písmom 

(písmenom A, B, C, atď.) 

Narysovať a označovať 

úsečku 

a priamku. 

Vedieť narysovať úsečku 

danej dĺžky 

(v cm) a označovať ju. 

 

 

Odmerať dĺžku úsečky v 

cm 

s presnosťou na 

centimeter. 

Porovnať úsečky podľa 

ich dĺžky. 

 

 

 

Zostaviť jednoduché 

stavby (teleso) 

podľa vzoru alebo podľa 

obrázka. 

Vytvárať a opísať 

jednoduché telesá 

z kociek. 
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ENV 

TC 4: Sčítanie 

a odčítanie 

prirodzených čísel 

v obore do 100 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

100. 

Sčítanie dvojciferného a 

jednociferného 

čísla bez prechodu a s 

prechodom cez 

základ 10 v obore do 100. 

Odčítanie jednociferného čísla 

od 

dvojciferného bez prechodu 

Vedieť sčítavať spamäti 

dvojciferné 

a jednociferné čísla bez 

prechodu aj 

s prechodom cez 10 v 

obore do 100. 

Vedieť spamäti odčítať 

jednociferné číslo 

od dvojciferného bez 

prechodu aj 

 

56 

 

 



cez základ 10 

a s prechodom cez základ 10 v 

obore do 

100. 

Vlastnosti sčítania 

(komutatívnosť, 

asociatívnosť). 

Písomné sčítanie a odčítanie 

dvojciferných 

čísel. Počítanie spamäti a 

písomne. 

Vzťah medzi sčítaním a 

odčítaním, skúška 

správnosti. 

 

Riešenie jednoduchých, 

zložených úloh, 

ktoré vedú k zápisu a + b + c; 

 a + b - c; a – b – c. 

 

Riešenie nepriamo 

sformulovaných úloh na 

sčítanie a odčítanie v obore do 

100. 

s prechodom cez základ 

10 v obore do 

100. 

Riešiť všetky typy 

príkladov na sčítanie 

a odčítanie dvojciferných 

čísel spamäti 

(náročnejšie písomne). 

Poznať vlastnosti sčítania 

a vedieť ich 

správne použiť pri riešení 

príkladov 

(komutatívnosť, 

asociatívnosť). 

Vie urobiť skúšku 

správnosti pri riešení 

jednoduchých slovných 

úloh. 

Vedieť riešiť jednoduché 

a zložené úlohy 

vedúce k zápisu a + b + c; 

a + b - c; 

a – b – c; v obore do 100. 

Vyriešiť nepriamo 

sformulované úlohy na 

sčítanie a odčítanie v 

obore do 100. 

TC 5: Riešenie 

aplikačných úloh 

a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie 

Názorný úvod k učivu z 

logiky. 

Výroky a tvrdenia o 

činnostiach, obrázkoch 

a posúdenie ich správnosti. 

 

 

 

Dichotomické triedenie. 

Tvorba postupnosti 

podľa daného pravidla. 

Objavenie a sformulovanie 

pravidla tvorenia 

postupnosti predmetov, čísel. 

 

 

 

 

 

 

Riešenie nepriamo 

sformulovaných úloh. 

Úlohy na zbieranie a 

Vedieť primerane rozlíšiť 

istý a nemožný 

jav (pravdivý, 

nepravdivý). 

 

 

 

Triediť predmety (veci, 

prvky) podľa 

jedného znaku ( napr. 

podľa farby, tvaru, 

veľkosti a pod.). 

Vedieť nájsť jednoduché 

pravidlo 

postupnosti. 

Vedieť pokračovať vo 

vytvorenej 

postupnosti. 

 

 

 

Hľadať všetky možnosti 

usporiadania 
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OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zoskupovanie údajov. 

Hľadanie všetkých možností 

usporiadania 

dvoch, troch predmetov, farieb, 

písmen, 

čísel. 

dvoch, troch predmetov 

(vecí, prvkov). 

Vedieť vytvoriť systém 

pri hľadaní 

a všetky možnosti 

zapísať. 

Vedieť urobiť zo 

získaných 

a znázornených udalostí 

jednoduché 

závery. 

FIG 

 

4. Predmet matematika v druhom ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými hodinami 

 

5. Formy a metódy 

 

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

Metóda vysvetľovania, demonštrácia. 

 

6. Učebné zdroje 

 

   Věra Kárová: Matematika 2 (1. – 2. časť) pre 2. ročník ZŠ – PZ 

   Pavol Černek: Matematika - učebnica 

   CD-ROM: Alík – Veselá matematika 

   Internetové stránky, on-line programy 

 

 

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 

 

 


