
Učebné osnovy 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby  

Ročník 1. 2. 3. 4. SPOLU 

Štátny vzdelávací program 4 4 3 1 12 

Školský vzdelávací program 4 4 4 1 13 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J 00 gymnázium 

Stupeň vzdelania Vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 

 
 Charakteristika predmetu  
Učebný predmet matematika na gymnáziách 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).“ 

Tento predmet zahŕňa: 

  matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať vo svojom ďalšom živote 

(osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektami, rozvíjajúce 

kompetencie potrebné v ďalšom živote 

 rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického 

myslenia 

 súhrn matematického aparátu, ktorý patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

  informácie, dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť. 

 Súčasťou vyučovania matematiky v štvrtom ročníku je rozvíjanie finančnej gramotnosti pomocou 

on-line vzdelávania (programu „Viac ako peniaze“) s časovou dotáciou 30 hodín. 

Ciele vyučovacieho predmetu  
Cieľom matematiky na gymnáziách je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo 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 dôležitý nástroj pre spoločnosť. 

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť študentom, aby získavali nové vedomosti 

špirálovite a s množstvom propedeutiky, 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. Má 

napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. Má poskytnúť 

vzdelanie v oblasti finančnej gramotnosti, rozvíjať schopnosť kritického myslenia pri výbere bankových 

produktov. 

Výsledkom vyučovania matematiky na gymnáziách by malo byť správne používanie matematickej 

symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a 

vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Študent by mal vedieť využívať pochopené a 

osvojené postupy a algoritmy 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. Matematika na gymnáziách sa podieľa na rozvíjaní schopností študentov 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. 

Matematika na gymnáziách má viesť študentov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom 

učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. 

Matematika na gymnáziách si kladie za cieľ aj to, aby študent spoznal v matematike súčasť ľudskej kultúry a 

silný a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť. 

 

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)  

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

 rozvíjať schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, 

presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

  naučiť sa pracovať s návodmi, nariadeniami, zákonmi 

Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 

 počítať s presnými aj približnými hodnotami, a to viacerými spôsobmi (spamäti, na papieri, 

pomocou kalkulačky) a efektívne používať kalkulačku 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

 naučiť sa modelovať a algebrizovať jednoduché vzťahy, vytvárať a interpretovať grafickú 

reprezentáciu vzťahu dvoch veličín a vedieť tieto prostriedky využiť pri riešení úloh 

 rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov 

Geometria a meranie 

 používať základné geometrické koncepty (symetria, zhodnosť, podobnosť), spôsoby dvojrozmernej 

reprezentácie priestoru (mapy, rezy, priemety) a súradnicovú sústavu pri opise a analýze rovinných a 

priestorových vzťahov, na základe toho rozvíjať priestorovú predstavivosť a schopnosť orientácie v 

priestore 

 analyzovať charakteristické vlastnosti a vzájomné vzťahy geometrických útvarov a prostredníctvom 

geometrie rozvíjať matematickú argumentáciu, jednoduché zručnosti riešenia problémov a 

používanie jednoduchých algoritmov 

Meranie 

 použiť vhodnú metódu, nástroje a vzorce pri určovaní dĺžok, obsahov a objemov 

Kombinatorika 

 navrhnúť organizáciu súboru obsahujúceho veľký počet dát 

 používať a prispôsobovať rôzne stratégie zisťovania počtu možností 

Pravdepodobnosť 

 pochopiť a používať základné pravdepodobnostné pojmy 

     Štatistika 

 rozumieť bežným štatistickým vyjadreniam (prezentovaným napr. v médiách), vedieť takéto 

vyjadrenia používať a v jednoduchých situáciách posúdiť správnosť alebo nesprávnosť 

interpretácie alebo prezentácie štatistických údajov 

 v rámci možností porovnať dva súbory dát 

 čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov(každému z nich zodpovedá 

jedna kapitola tohto vzdelávacieho štandardu): 

 

 



TEMATICKÝ CELOK VÝKONOVÝ ŠTANDARD OBSAHOVÝ ŠTANDARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSLA, 

PREMENNÁ A 

POČTOVÉ 

VÝKONY S 

ČÍSLAMI 

Žiak vie/dokáže 

-Používať kalkulačku na 

(približný) výpočet 

číselných výrazov a hodnôt 

funkcií, pričom zvolí 

spôsob výpočtu, ktorý v 

danej situácii vedie k čo 

najpresnejšiemu výsledku, 

porovnať dve reálne čísla 

na úrovni presnosti 

kalkulačky (napr. výpočtom 

ich rozdielu), 

-vyplniť číselné údaje vo 

formulári vyžadujúcom 

použitie základných 

počtových operácií a 

výpočet percent,  

-využiť počítanie s 

mocninami 10 (súčin a 

podiel) 

pri rádovom odhade 

výsledku, 

pri premene 

jednotiek,upraviť reálne 

číslo na tvar na10N., kde n 

je celé číslo a a je  číslo z 

intervalu <1,10) 

-používať, prečítať, zapísať, 

sčítať, odčítať, násobiť 

a deliť čísla zapísané 

vedeckým 

spôsobom,používať 

pravidlá pre počítanie s 

mocninami a odmocninami 

pri úprave jednoduchých 

výrazov, -

zaokrúhliť(aritmeticky, 

nahor, nadol) na daný počet 

platných číslic, používať 

zjednodušené pravidlá na 

počítanie s približnými 

číslami, 

- vysvetliť odhad chyby 

súčtu dvoch približných 

čísel a súčinu presného a 

nepresného čísla,počítať s 

približnými hodnotami 

vrátane odhadu absolútnej 

chyby súčtu viacerých 

sčítancov, resp. súčinu 

presného a približného 

čísla,  

Pojmy: konštanta, premenná, n–ciferné číslo, 

desatinný rozvoj (konečný, nekonečný a 

periodický), desatinné číslo, racionálne číslo, 

iracionálne číslo, reálne číslo, odmocnina 

(druhá), n-tá odmocnina, mocnina (s 

prirodzeným, celočíselným a racionálnym 

exponentom), základ mocniny, exponent, 

číslo vypočítané s danou presnosťou (na daný 

počet desatinných miest), zaokrúhlená 

hodnota, približná hodnota, platná číslica (v 

zápise približného čísla), (absolútna) chyba 

približného čísla, vedecký zápis čísel, 

pozičná číselná sústava, desiatková a 

dvojková sústava, dekadický a dvojkový 

zápis. Vlastnosti a vzťahy: 

zátvorky a poradie operácií pri výpočtoch,  

racionálne čísla majú konečný alebo 

nekonečný periodický desatinný rozvoj, 

iracionálne čísla majú nekonečný nepe-

riodický desatinný rozvoj 

A0 =1 

 

 

 

 

 

 

 
zjednodušené  pravidlá  pre  počítanie  s 

približnými  číslami (presnosť súčtu a 

rozdielu, počet platných cifier súčinu a 

podielu). 



-vysvetliť princíp zápisu v 

pozičnej sústave a na 

základe toho prepísať číslo 

z pozičnej sústavy s iným 

základom ako 10 do 

desiatkovej sústavy,  

-vysvetliť princíp sčítania a 

násobenia v pozičnej 

sústave (napr. dvojkovej). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ 

VÝPOČTOVÉ 

POSTUPY 

Žiak vie/dokáže 

-Použiť percentá, 

trojčlenku, priamu a 

nepriamu úmernosť 

a pomer na riešenie jedno-

duchých úloh(napr. práca s 

mierkou mapy) a odvodenie  

jednoduchých  vzťahov  

(napr.  vzorec  na  výpočet 

obsahu kruhového výseku) 

, 

-posúdiť správnosť tvrdení 

vychádzajúcich z percen-

tuálnych údajov (napr. 

údaje o veľkosti zľavy), 

-„ručne“  alebo  pomocou  

tabuľkového  kalkulátora  

(kalkulačky) riešiť 

jednoduché úlohy na 

pravidelné vkladanie alebo 

vyberanie súm z banky, na 

konkrétnom príklade 

vysvetliť princíp splácania 

pôžičky,  

-v  jednoduchých  

prípadoch  na  základe 

výpočtu  úrokovej  miery 

porovnať výhodnosť dvoch 

pôžičiek. 

Pojmy: úmernosť(priama a nepriama), 

trojčlenka, pomer, percento, promile, základ 

(pre počítanie s percentami), úrok, (ročná) 

úroková miera, jednoduché a zložené 

úrokovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMENNÉ A 

ROVNICE 

Žiak vie/dokáže 

-Dosadiť do vzorca, 

zapísať jednoduché vzťahy 

opísané slovne pomocou 

premenných, konštánt, 

rovností a nerovností, 

nájsť všetky riešenia 

lineárnej a kvadratickej 

rovnice, 

- zdôvodniť postup riešenia 

lineárnej rovnice a opísať 

prípady, kedy má lineárna 

rovnica jedno, žiadne alebo 

nekonečne veľa riešení, 

-na konkrétnom príklade 

vysvetliť myšlienku 

Pojmy: rovnica, nerovnica, sústava rovníc, 

neznáma, koreň, diskriminant, doplnenie do 

štvorca (pre kvadratický mnohočlen), 

kontrola (skúška) riešenia, úpravy rovnice 

(ekvivalentné, neekvivalentné, dôsledkové). 

Vlastnosti a vzťahy 

 

 
ekvivalentné úpravy: pripočítanie čísla k 

obidvom stranám rovnice, vynásobenie 

obidvoch strán rovnice nenulovým číslom, 

pripočítanie výrazu tvaru axn (a je reálna 



riešenia kvadratickej 

rovnice ax2 +bx+c =0v 

prípade 0b, 0c 

rozkladom na súčin, 

v prípade 0b, 0c 

úpravou na úplný 

štvorec,nájsť všetky 

riešenia rovníc s jednou 

neznámou, ktoré možno 

previesť na riešenie 

lineárnej alebo kvadratickej 

rovnice niektorou z 

ekvivalentných alebo 

dôsledkových úprav 

uvedených 

- v časti Vlastnosti a 

vzťahy, 

možno vynímaním pred 

zátvorku zapísať v tvare 

sú  

zapísané  v tvare 

f(x).g(x)=0,  pričom  vie 

riešiť  rovnice f(x)=0 a g(x) 

= 0 

-pri riešení konkrétnych 

rovníc zdôvodniť, ktoré z 

použitých úprav sú 

ekvivalentné a ktoré 

neekvivalentné, v prípade 

dôsledkových úprav 

vykonať skúšku ako súčasť 

riešenia, - nájsť všetky 

riešenia sústavy dvoch 

lineárnych rovníc s2 

neznámymi, 

-Nájsť všetky riešenia 

sústavy 2 rovníc s2 

neznámymi, ktorú možno 

použitím dosadzovacej 

metódy (z jednej z rovníc 

vie vyjadriť jednu neznámu 

pomocou druhej)  

-previesť na riešenie 

rovnice s jednou 

neznámou(napr. sústava 

kvadratickej a lineárnej 

rovnice 

konštanta, x je neznáma, n je prirodzené 

číslo) k obidvom stranám rovnice, 

dôsledkové úpravy: umocnenie obidvoch 

strán rovnice na druhú, vynásobenie 

obidvoch strán rovnice lineárnym výrazom 

ax+b , a, b sú reálne konštanty, x je 

neznáma), 

diskriminant kvadratickej rovnice 

 
Riešením kvadratickej rovnice 

 
vzťah medzi diskriminantom a počtom 

(navzájom rôznych) koreňov kvadratickej 

rovnice,  

vzťah medzi znamienkom súčinu (podielu) 

dvoch výrazov a znamienkom jednotlivých 

činiteľov(delenca a deliteľa). 

VZŤAHY, 

FUNKCIE,  

 

 

 

Žiak vie/dokáže 
Z grafu funkcie odčítať s 

dostatočnou presnosťou 

veľkosť funkčnej hodnoty a 

naopak  

Pojmy:  

premenná (veličina), nezávisle a závisle 

premenná, funkcia, predpis funkcie, funkčná 

hodnota (v danom bode), definičný obor 

funkcie, obor hodnôt funkcie, graf funkcie, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABUĽKY, 

DIAGRAMY 

–zaznačiť známu veľkosť 

funkčnej hodnoty do 

grafu, 

-nájsť pre dané hodnoty 

nezávislých premenných 

hodnotu závisle premennej, 

ak je vzťah medzi závislou 

a jednou alebo dvoma 

nezávislými premennými 

opísaný vzorcom alebo 

tabuľkou, 

-v jednoduchých prípadoch 

rozhodnúť, či niektorá z 

dvoch daných premenných 

veličín je funkciou druhej z 

nich, 

-Zostrojiť graf lineárnej a 

kvadratickej funkcie podľa 

jej predpisu,  

-určiť predpis lineárnej 

funkcie na základe jej 

grafu, 

určiť súradnice vrcholu 

paraboly z predpisu 

kvadratickej funkcie alebo 

jej grafu, 

-na základe vlastností 

priamej úmernosti 

zdôvodniť, prečo jej grafom 

je priamka prechádzajúca 

počiatkom súradnicovej 

sústavy, 

-na intervaloch (,-1) 

(-1,0), (0,1(1, 

),schematicky načrtnúť 

a porovnať grafy funkcií 

yx n pre rôzne hodnoty 

nZ, 

-načrtnúť grafy funkcií ax, 

sinx, cosx ,tgx, logx  

-použiť tabuľkový 

kalkulátor na zostrojenie 

grafu funkcie f a približné 

riešenie rovníc tvaru 

f(x)=0 f(x)= a kde aj e 

dané číslo), res.f(x)=g(x) 

-rozhodnúť o existencii 

riešenia rovnicef(x)=0 

,f(x)=a resp. f(x)=g(x), 

pokiaľ vie načrtnúť alebo 

pomocou tabuľkového 

kalkulátora zostrojiť graf 

súradnicové osi, súradnice bodu, bodové a 

spojnicové grafy, rastúca, klesajúca, 

monotónna funkcia, maximum (minimum) 

funkcie, zhora (zdola) ohraničená funkcia, 

ohraničená funkcia, periodická funkcia, 

lineárna a kvadratická funkcia (závislosť), 

vrchol paraboly, mocninová funkcia, 

exponenciálna funkcia, základ 

exponenciálnej funkcie, logaritmus, 

goniometrická funkcia, jednotková kružnica, 

sínus, kosínus, tangens, interval (otvorený, 

uzavretý, ohraničený, neohraničený), prienik 

a zjednotenie intervalov.  

Vlastnosti a vzťahy: 

súvis koreňov rovnice f(x)=0a priesečníkov 

grafu funkcie f s osou x,  

súvis riešenia rovnice f(x) = as grafom 

funkcie f,  

súvis riešenia rovnice f(x)=g(x)s grafmi 

funkcií f a g, 

grafom konštantnej a lineárnej (resp. 

kvadratickej) funkcie je priamka (resp. 

parabola),  

-súvis koeficientov k a q s podobou grafu 

lineárnej funkcie y = kx + q, jej rastom, resp. 

klesaním a rýchlosťou zmeny, 

kvadratická funkcia má na R jediný extrém, 

minimum v prípade kladného koeficientu pri 

kvadratickom člene, maximum v opačnom 

prípade, 

parabola (t.j. graf kvadratickej funkcie) je 

súmerná podľa rovnobežky s osou y, 

prechádzajúcej vrcholom paraboly, 

súvis medzi rastom/klesaním 

exponenciálnej funkcie y= ax hodnotou a, 

hodnoty goniometrických funkcií pre uhly 

na intervale(0,900 )ako pomery strán 

pravouhlého trojuholníka 

 

 



funkcie f, resp. grafy 

funkcií f a g, 

-nájsť pomocou kalkulačky 

riešenie rovnice f(x)=a kde 

fj e niektorá z 

goniometrických funkcií 

sin, cos, tg,  

Z daného grafu funkcie 

(vrátane prípadov, keď na 

zostrojenie grafu treba 

použiť tabuľkový 

kalkulátor) 

určiť(presne alebo 

približne)jej extrémy 

,intervaly, na ktorých 

funkcia rastie (klesá, je 

konštantná), jej najväčšie, 

resp. najmenšie hodnoty na 

danom intervale ,body 

(alebo intervaly), v ktorých 

nadobúda kladné, resp. 

záporné, resp. nulové 

hodnoty, 

zistiť, či je na danom 

intervale I zdola (zhora) 

ohraničená, 

Opísať a pomocou grafov 

funkcií interpretovať 

množinu všetkých riešení 

dvoch lineárnych rovníc s 

2neznámymi,  

-na základe tejto 

interpretácie opísať 

prípady, kedy má takáto 

sústava jedno, žiadne alebo 

nekonečne veľa riešení, 

-u daného grafu na 

intuitívnej úrovni pracovať 

s pojmom rýchlosť zmeny, 

 
-načrtnúť graf funkcie 

daných jednoduchých 

vlastností (rast/klesanie, 

lokálne maximá/minimá, 

kladnosť/zápornosť, 

ohraničenosť, súmernosti), 

-graficky znázorniť na 

číselnej osi množinu riešení 

nerovnice f(x)*a kde * je 

jeden zo symbolov  , , 

,,,,, pokiaľ vie načrtnúť 

alebo pomocou 

tabuľkového kalku- 



látora zostrojiť graf funkcie 

f, 

-nájsť všetky riešenia 

nerovnice f(x)*a pokiaľ vie 

riešiť rovnicu f(x)=a presne 

alebo s určenou presnosťou 

pomocou tabuľkového 

kalkulátora a súčasne vie 

načrtnúť alebo pomocou 

tabuľkového kalkulátora 

zostrojiť graf funkcie f 

-riešiť lineárne a 

kvadratické nerovnice,  

Vysvetliť súvis medzi 

riešením kvadratickej 

rovnice a kvadratickej 

nerovnice 

-rozlíšiť lineárnu a 

exponenciálnu závislosť 

a uviesť typické príklady 

týchto závislostí, 

-vysvetliť pravidlá pre 

počítanie s  

Mocninami  

 
pre prirodzené a celočíselné 

exponenty r, s pre 

prirodzené n, 

-na konkrétnom príklade 

vysvetliť, ako z opisu 

exponenciálneho rastu (za 

rovnaký čas x sa hodnota y 

zväčší vždy o rovnaký 

počet percent) vyplýva 

predpis exponenciálnej 

funkcie  y=ax 

Vyriešiť jednoduché 

príklady na výpočet 

úrokov, pravidelné 

vkladanie alebo vyberanie 

peňazí z banky 

Použiť goniometrické 

funkcie pri výpočte prvkov 

pravouhlého trojuholníka, 

vyjadriťαsin, αcos, tg α pre 

αR ako sínus, kosínus 

alebo tangens vhodného 

uhla β(0,π/2) 

-v jednoduchých prípadoch 

zvoliť vhodnú 

reprezentáciu daného 



vzťahu medzi dvoma 

veličinami, -jednoduchý 

vzťah opísaný 

slovne(špeciálne lineárnu 
závislosť 

-zapísať pomocou konštánt 

a premenných 

 

GEOMETRIA 

A MERANIE 

 

 

ZÁKLADNÉ 

ROVINNÉ 

ÚTVARYA ICH 

VLASTNOSTI 

Žiak vie/dokáže 

-rozhodnúť, či sú dva 

trojuholníky zhodné alebo 

podobné, 

-vlastnosti zhodnosti a 

podobnosti použiť vo 

výpočtoch a pri 

odvodzovaní ďalších 

vzťahov(napr. niektorých 

vzorcov pre výpočet obsahu 

alebo vzťahov pre výpočet 

neprístupných dĺžok), 

Odvodiť Pytagorovu a 

Euklidove vety, vypočítať 

dĺžky i vzdialenosti 

pomocou týchto viet, 

-vysvetliť myšlienku 

odvodenia vzorcov pre 

obsah rovnobežníka, 

trojuholníka a lichobežníka 

-vysvetliť(napr. pomocou 

priamej úmernosti) 

odvodenie vzorca na 

výpočet dĺžky kruhového 

oblúka a obsahu kruhového 

výseku 

-používať vzorce na 

výpočet obsahu základných 

rovinných útvarov vrátane 

jednoduchých prípadov, 

keď je potrebné niektoré 

údaje dopočítať z ostatných 

údajov 

-vypočítať obsah rovinných 

útvarov rozložiteľných na 

základné rovinné útvary, 

-približne vypočítať obvod 

a obsah narysovaných 

trojuholníkov, n-uholníkov, 

kruhov a ich častí, 

Rozhodnúť o vzájomnej 

polohe 

priamky a kružnice, 

dvoch kružníc, ak pozná 

ich polomery a vzdialenosť 

stredov 

-odvodiť Tálesovu vetu 

a využiť ju pri 

Pojmy: 

Bod, priamka, polpriamka, úsečka, stred 

úsečky, polrovina, rovnobežné a rôznobežné 

priamky, uhol (ostrý, pravý, tupý), vrchol a 

rameno uhla, uhlová miera: stupeň, minúta, 

sekunda, susedné, vrcholové, súhlasné a 

striedavé uhly, os úsečky, os uhla, kolmé 

priamky, kolmica.  

Kružnica, jej stred, polomer a priemer, 

kružnicový oblúk, dotyčnica ku kružnici, 

kruhový výsek a odsek, medzikružie. 

-Trojuholník, ostrouhlý, pravouhlý, tupouhlý, 

rovnoramenný a rovnostranný trojuholník, 

vrchol, strana a výška trojuholníka, ťažnica a 

ťažisko trojuholníka, kružnica trojuholníku 

vpísaná a opísaná. 

Vrchol, strana a uhlopriečka štvoruholníka a 

mnohouholníka, rovnobežník, kosoštvorec, 

obdĺžnik, štvorec, lichobežník, 

rovnoramenný a pravouhlý lichobežník, 

základňa a rameno lichobežníka, výška 

rovnobežníka a lichobežníka, pravidelný 

mnohouholník. 

 Obsah a obvod rovinného útvaru. 

(Karteziánska) súradnicová sústava na 

priamke (číselná os) a v rovine, súradnice 

bodu. Os súmernosti. Stred súmernosti. 

Osovo (stredovo) súmerný útvar. 

Vlastnosti a vzťahy: 

súhlasné uhly pri dvoch rovnobežkách sú 

rovnaké, 

striedavé uhly pri dvoch rovnobežkách sú 

rovnaké, 

súčet susedných uhlov je 180, 

vrcholové uhly sú rovnaké, 

trojuholníková nerovnosť, 

súčet vnútorných uhlov trojuholníka, 

oproti väčšej (rovnakej) strane leží väčší 

(rovnaký) uhol, oproti rovnakým stranám 

ležia rovnaké uhly, 

vyjadrenie obsahu trojuholníka pomocou 

dĺžky strany a k nej príslušnej výšky, 

Pytagorova veta, Euklidove vety, 

goniometria pravouhlého trojuholníka 

,zhodné a podobné trojuholníky, vety oz 

hodnosti (sss, sus, usu, Ssu) a podobnosti 

(sss, sus, uu) trojuholníkov, 



jednoduchých 

konštrukčných úlohách 

-použiť geometriu 

pravouhlého trojuholníka 

na výpočet veľkosti jeho 

uhlov a dĺžok strán,  

rozhodnúť, či je daný útvar 

osovo (stredovo) súmerný. 

vzťah medzi pomerom podobnosti dvoch 

trojuholníkov a  

dĺžkami odpovedajúcich si úsečiek 

veľkosťami odpovedajúcich si uhlov, 

ich plošnými obsahmi, 

kolmosť dotyčnice k príslušnému polomeru 

kružnice, 

Tálesova veta,  

závislosť vzájomnej polohy kružnice a 

priamky na polomere kružnice a vzdialenosti 

jej stredu od priamky 

,dotykový bod dvoch kružníc leží na 

spojnici stredov kružníc, závislosť vzájomnej 

polohy dvoch kružníc od vzdialenosti stredov 

kružníc a ich polomerov, 

vzťahy pre výpočet obvodu a obsahu kruhu, 

dĺžku kružnicového oblúka a obsahu 

kruhového výseku, 

rovnobežnosť a rovnaká veľkosť 

protiľahlých strán rovnobežníka, 

rozpoľovanie uhlopriečok v rovnobežníku, 

rovnosť protiľahlých vnútorných uhlov v 

rovnobežníku, 

zhodnosť uhlopriečok obdĺžnika a štvorca, 

vzájomná kolmosť uhlopriečok štvorca a 

kosoštvorca, 

pravidelnému n-uholníku sa dá vpísať a 

opísať kružnica, 

v rovnoramennom lichobežníku sú rovnaké 

uhlopriečky a rovnaké uhly pri základni, 

obsah rovnobežníka vyjadrený pomocou 

strany a príslušnej výšky,  

obsah lichobežníka vyjadrený pomocou 

výšky a veľkosti základní. 

MNOŽINY BODOV 
DANÝCH 
VLASTNOSTÍ 
AKONŠTRUKCIE 

Žiak vie/dokáže 

geometricky opísať, 

načrtnúť a narysovať 

množiny bodov, ktoré majú 

konštantnú vzdialenosť 

od   bodu, 

priamky, 

kružnice, 

rovnakú vzdialenosť od 

dvoch bodov, 

dvoch rovnobežných 

priamok, 

dvoch rôznobežných 

priamok, 

-zdôvodniť, prečo tieto 

množiny majú uvedenú 

podobu a použiť tieto 

množiny bodov pri riešení 

 Pojmy: 

Rozbor, náčrt, konštrukcia, postup 

konštrukcie. 



jednoduchých 

konštrukčných úloh, 

-vysvetliť myšlienku 

konštrukcie osi uhla a osi 

úsečky, kolmice na danú 

priamku daným bodom 

(ležiacim na priamke alebo 

mimo nej), 

-v jednoduchých prípadoch 

skonštruovať základné 

rovinné útvary, špeciálne 

zostrojiť 

trojuholník určený 

    dvoma stranami a 

uhlom nimi zovretým, 

dvoma uhlami a stranou, 

tromi stranami, 

ťažisko a priesečník výšok 

daného trojuholníka, 

kružnicu 

   do trojuholníka vpísanú, 

   trojuholníku opísanú, 

dotyčnicu kružnice v 

danom bode kružnice, 

dotyčnicu kružnice 

zdaného vonkajšieho bodu 
-na základe daného rozboru 

napísať postup konštrukcie 
-uskutočniť konštrukciu 

danú opisom 

ZNÁZORŇOVANIE 
TROJROZMERNÉHO 
PRIESTORU 

Žiak vie/dokáže 

v „štandardnej verzii“ 

rovnobežného premietania 

(obrazy úsečiek kolmých na 

priemetňu sa skracujú na 

polovicu a zvierajú uhol 

45° s obrazmi zvislých 

úsečiek 

-načrtnúť kváder, 

jednoduché teleso zložené z 

malého počtu kvádrov, 

pravidelný n-boký ihlan a 

hranol, 

-nakresliť bokorys, pôdorys 

a nárys jednoduchých 

útvarov zložených z 

kvádrov, -opísať možnosti 

pre vzájomné polohy 

ľubovoľných dvoch 

lineárnych útvarov 

(priamok a rovín) v 

priestore a dokumentovať 

ich príkladmi, 

Pojmy: 

(voľné rovnobežné) premietanie, nadhľad a 

podhľad sprava a zľava, priemet 

priestorového útvaru do roviny, bokorys, 

pôdorys a nárys. 

Bod, priamka a rovina v priestore, 

rovnobežné, rôznobežné a mimobežné 

priamky, rovnobežnosť a rôznobežnosť 

priamky a roviny, rovnobežné a rôznobežné 

roviny, priesečnica dvoch rovín, rez telesa 

rovinou. 

Vlastnosti a vzťahy : 

voľné rovnobežné premietanie zachováva 
deliaci pomer a rovnobežnosť,  

rovnobežné (rôznobežné) priamky ležia v  

jednej rovine, mimobežné priamky neležia v 

jednej rovine,  

priesečnice roviny s dvoma rovnobežnými 

rovinami sú rovnobežné. 



Rozhodnúť o vzájomnej 

polohe dvoch lineárnych 

útvarov v priestore 

pomocou ich obrazu vo 

voľnom rovnobežnom 

premietaní, 

  Zostrojiť rovinný rez 

kocky, kvádra rovinou 

určenou tromi bodmi 
ležiacimi v rovinách stien, z 

ktorých aspoň dva ležia v 

tej istej stene daného telesa, 

Vysvetliť základné princípy 

zostrojenia rovinného rezu 

kvádrom 

Poznať príklady iných 

spôsobov znázorňovania 

priestoru (napr. vrstevnice, 

lineárna perspektíva). 
TELESÁ, ICH 
OBJEMY A 
POVRCHY 

Žiak vie/dokáže 

rozhodnúť, či daná sieť je 

sieťou telesa daného 

obrazom vo voľnom 

rovnobežnom premietaní 

-načrtnúť sieť telesa daného 

obrazom vo voľnom 

rovnobežnom premietaní 

-vypočítať povrch a objem 

telies pomocou žiakovi 

známych alebo daných 

vzorcov vrátane 

jednoduchých prípadov, 

keď je potrebné niektoré 

údaje dopočítať z ostatných 

údajov , 

-vysvetliť súvislosť rezu 

guľou a uhlov s 

geografickým 

súradnicovým systémom 

poludníkov a rovnobežiek 

Pojmy: 

Teleso, vrchol, hrana a stena, kocka, sieť 

kocky, hranol, kolmý a pravidelný hranol, 

kváder, ihlan, pravidelný (n-boký) ihlan, 

podstava a výška ihlana, štvorsten, 

pravidelný štvorsten, guľa, valec, kužeľ, 

objem a povrch telesa.  

Vlastnosti a vzťahy : 

vzorce na výpočet objemu a povrchu 

kolmého n-bokého hranola, ihlana, kužeľa, 

valca a gule. 

MERANIE Žiak vie/dokáže 

Použiť vhodnú metódu, 

nástroje a vzorce pri 

určovaní dĺžok (na papieri, 

v miestnosti, v prírode), 

obsahov, objemov a 

veľkostí uhlov, -premieňať 

jednotky dĺžky, obsahu a 

objemu,  

 Zistiť približné rozmery 
nedostupných útvarov 
použitím podobnosti, 

trigonometrie alebo 

merania vzdialeností na 

 



pláne zostrojenom vo 

vhodnej mierke. 

KOMBINATORIK

A, 

PRAVDEPODOBN

OSŤ, ŠTATISTIKA 

Kombinatorika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravdepodobnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie/dokáže 

-navrhnúť v jednoduchých 

prípadoch organizáciu 

súboru obsahujúceho veľký 

počet dát, 

-používať rôzne stratégie 

zisťovania počtu možností: 

vypisovaním všetkých 

možností, pričom 

vie vytvoriť systém (strom 

logických možností) na 

vypisovanie všetkých 

možností (ak sa v tomto 

strome vyskytujú niektoré 

možnosti viackrát,  

Vie určiť násobnosť ich 

výskytu), 

dokáže objaviť podstatu 

daného systému a 

pokračovať vo vypisovaní 

všetkých možností, 

na základe vytvoreného 

systému vypisovania 

všetkých možností určí(pri 

väčšom počte možnosti 

algebraickým spracovaním) 

počet všetkých možností, 

použitím kombinatoric-

kého pravidla súčtu a 

súčinu, 

využitím vzorcov pre 

počet kombinácií, variácií, 

variácií s opakovaním a 

permutácií. 

-uviesť príklady náhodných 

dejov a javov, 

-Vyriešiť úlohy na 

pravdepodobnosť, založené 

na 

úvahách o ideálnych 

pokusoch 

,hľadaní pomeru všetkých 

priaznivých a všetkých 

možností, resp. všetkých 

nepriaznivých a všetkých 

priaznivých možností, ak 

vie tieto počty určiť 

riešením jednoduchých 

kombinatorických úloh, 

doplnkovej 

pravdepodobnosti, 

Pojmy:  

(kombinatorické) pravidlo súčtu, 

(kombinatorické) pravidlo súčinu, 

permutácie, variácie a variácie s opakovaním, 

kombinácie, faktoriál, kombinačné číslo. 

Vlastnosti a vzťahy: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmy: náhodný dej, náhodný jav, 

pravdepodobnosť, doplnková 

pravdepodobnosť, nezávislé javy, 

Laplaceova schéma, istý jav, nemožný jav, 

rozdelenie pravdepodobností, Pascalov 

trojuholník, geometrická pravdepodobnosť. 

Vlastnosti a vzťahy: 

pre pravdepodobnosť P udalosti A platí  

 

 , kde Aje doplnková 

udalosť k udalosti A, 

pravdepodobnosť istej udalosti je 

1,nemožnej je 0, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatistika 

 

 

jednoduchom použití 

geometrickej 

pravdepodobnosti, 

použitím vzorcov na súčet, 

alebo súčin pravdepodob-

ností, na príklade vysvetliť 

rozdiel medzi javom s 

pravdepodobnosťou 0 a 

nemožným javom, resp. 

javom s pravdepodob-

nosťou 1 a istým javom, 

vysvetliť, ako vyplývajú 

pravidlá P(a)+P(A´)=1 (kde 

Aje doplnková udalosť k 

udalosti A) a  

P(A U B)=P(A)+P(B) kde 

A, B sú navzájom 

vylučujúce sa udalosti) 

 z Laplaceovej schémy, 

resp. z interpretácie 

pravdepodob-nosti ako 

ideálnej relatívnej 

početnosti, 

rozhodnúť v jednoduchých 

prípadoch o správnosti 

použitia rovnosti  

 
Žiak vie/dokáže 

Zostaviť tabuľky 

absolútnych frekvencií, 

urobiť triedenie a znázorniť 

ho,  

Spracovať údaje do vhodne 

zvolených diagramov, 

vypočítať aritmetický 

priemer daných čísel, 

na konkrétnych príkladoch 

(napr. priemerná úroková 

miera) vysvetliť, ako pojem 

priemerná hodnota závisí 

od kontextu a uviesť 

príklady, v ktorých takouto 

priemernou hodnotou bude 

aritmetický priemer, resp. 

hodnota rôzna od 

aritmetického priemeru, 

zistiť v danom súbore 

(pôvodnom alebo v súbore, 

ktorý vznikol triedením) 
modus, medián, strednú 

hodnotu, rozptyl, 

smerodajnú odchýlku 

(ručne alebo použitím 

vhodného softvéru, napr. 

. ak A,B sú 
nezávislé javy 

ak A,B sú 
navzájom sa vylučujúce javy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojmy:diagram (stĺpcový, kruhový), 

histogram , absolútna a relatívna početnosť 

(frekvencia), rozdelenie početností 

(absolútnych alebo relatívnych), 

bernoulliovské  pokusy, rozdelenie 

pravdepodobnosti, binomické anormálne 

rozdelenie pravdepodobnosti, triedenie, 

modus, medián, aritmetický priemer, stredná 

hodnota, priemerná hodnota (v závislosti od 

kontextu), vážený priemer, smerodajná 

odchýlka, rozptyl, základný a výberový 

súbor. 

Vlastnosti a vzťahy: 

súvis medzi binomickým anormálnym 

rozdelením pravdepodobnosti, 

rozloženie hodnôt v súbore s približne 

normálnym rozdelením početností 

 



tabuľkového kalkulátora) a 

získané hodnoty 

interpretovať 

uviesť príklady náhodných 

dejov, ktoré nie je vhodné 

modelovať normálnym 

rozdelením,  

uviesť príklady iných 

rozdelení početnosti 

/pravdepodobnosti, 

opísať(napr. pomocou 

„urnového modelu“ 

abernoulliovských 

pokusov)výsledok 

náhodného výberu zo 

súboru, v ktorom 

pravdepodobnosť vybrať 

prvok s danou vlastnosťou 

je p %, 

vysvetliť myšlienku odhadu 

relatívnej frekvencie 

skúmaného znaku v 

základnom súbore 

pomocou jeho relatívnej 

frekvencie v súbore 

získanom náhodným 

výberom, 

v jednoduchých prípadoch 

rozhodnúť, či informácie 

získané z výberového 

súboru možno zov-

šeobecniť na základný 

súbor, 

 navrhnúť realizáciu (resp. 

realizovať) prieskum, 

graficky ho spracovať a 

interpretovať 

LOGIKA, 

DÔVODENIE, 

DÔKAZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie/dokáže 

určiť, či daná vetná 

konštrukcia je výrokom 

(vrátane prípadov, keď ide 

o všeobecný výrok 

vyjadrený bez použitia 

všeobecných 

kvantifikátorov  

správne vnímať logické 

spojky v rôznych 

prostrediach, 

na konkrétnych príkladoch 

vysvetliť rozdiel medzi 

vylučovacím a nevylu-

čovacím chápaním spojky 

alebo 

Pojmy: 

výrok, úsudok, hypotéza, tvrdenie (pravdivé 

a nepravdivé), definícia, logické spojky, 

negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, 

ekvivalencia, vylučovacie a nevylučovacie 

alebo, vyplýva, je ekvivalentné, kvantifikátor 

(existenčný, všeobecný, aspoň, najviac, 

práve).Vlastnosti a vzťahy:implikácia 

ABje ekvivalentná s implikáciou BA, 

výroky A, B sú ekvivalentné, ak platia obe 

implikácie ABBA,,pravdivosť 

konjunkcie, disjunkcie, implikácie, 

ekvivalencie a negácie, negácia konjunkcie, 

disjunkcie (de Morganove pravidlá) a 

implikácie, 

negácia výroku xM:V(X)(protipríklad) 

a výroku  xM, negácia výrokov o počte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôkazy 

vysvetliť rozdiel medzi 

implikáciou a 

ekvivalenciou, tvoriť 

zložené výroky a zistiť 

štruktúru a pravdivosť 

výrokov zložených z 

malého počtu 

jednoduchých výrokov 

pomocou logických spojok 

utvoriť negáciu výroku 

pomocou pravidiel pre 

negáciu základných 

zložených výrokov a 

negáciu jednoduchých 

kvantifikátorov 

vysvetliť de Morganove 

pravidlá pre negáciu 

výrokov ABa AB 

dokumentovať použitie 

poznatkov opravdivosti 

implikácií a ekvivalencií pri 

riešení rovníc na 

konkrétnych príkladoch, 

hľadať chyby v argumen-

tácii a usudzovaní 

pracovať s jednoduchými 

návodmi, odbornými 

textami a ukážkami 

nariadení vrátane posúdenia 

správnosti z nich 

odvodených tvrdení 

Žiak vie/dokáže 

vysvetliť, kedy na dôkaz 

nepravdivosti tvrdenia 

možno použiť protipríklad, 

v jednoduchých prípadoch 

vysloviť kontrapríklad 

všeobecných tvrdení, 

opísať základné druhy 

dôkazov (priamy, sporom) 

a dokumentovať ich 

príkladmi,  

vysvetliť súvis základných 

druhov dôkazov s 

poznatkami o pravdivosti 

implikácie, 

aplikovať základné druhy 

dôkazov v jednoduchých 

prípadoch aj v situáciách 

bežného života 

objektov s danou vlastnosťou (napr. „aspoň 

pre tri n platí ...“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmy 

:priamy dôkaz, protipríklad , dôkaz sporom 

 Vlastnosti a vzťahy: 

schéma priameho dôkazu a dôkazu sporom 

 

 

 



Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stupeň a kvalita dosiahnutia vytýčených cieľov vyučovania matematiky závisí najmä od vyučovacích 

metód, od postupov odovzdávania poznatkov žiakom, od organizácie vyučovania. Vo vyučovaní 

matematiky sa v podstate rovnocenne uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné a diagnostické metódy. 

Motivačné rozhovory, výzvy, úlohy, aktualizácia obsahu má byt vždy na začiatku a podľa možností aj 

v priebehu získavania a objavovania nových poznatkov, no i pred kontrolou a pri určovaní domácej 

úlohy. Pri motivácii sa využíva skutočnosť, že matematické pojmy, operácie, vety a metódy vznikli pri 

riešení konkrétneho problému, že matematika vychádza predovšetkým zo skúseností a z potrieb riešiť 

reálne situácie. 

Funkciou expozičných metód je oboznámiť žiakov s novými pojmami, vzťahmi, zákonitosťami, 

pracovnými postupmi a s nimi spojenými metódami. Najúčinnejšie sú heuristické metódy a to nielen z 

hľadiska kvality osvojenia si nových poznatkov a zručnosti, ale i z hľadiska normatívneho, pretože 

rozvíjajú schopnosť samostatne sa vzdelávať. 

Fixačné metódy vedú žiaka od orientačného oboznámenia sa s poznatkami, cez ich reprodukčné 

ovládanie až k tvorivému zvládnutiu. Nesmie sa však zabúdať na systematické utváranie vzťahov 

medzi starým a novým učivom, na systematické hľadanie súvislostí medzi jednotlivými tematickými 

celkami.  

 

 

 Metódy Formy 

Čísla, premenná a počtové 

výkony s číslami 

Slovné – súvislý výklad učiteľa 

(prednáška), súvislý výklad žiaka 

(referát), práca s textom, riešenie 

typových úloh, riešenie problémových 

úloh 

Názorné – grafické znázorňovanie, 

Praktické – metódy merania, domáce 

práce 

Aktivizujúce – diskusia, riešenie 

problémov 

Frontálne vyučovanie 

Samostatná práca žiakov 

Práca s literatúrou 

Vyučovanie prostredníctvom 

IKT 

 
 
 
 
 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy 

Slovné – súvislý výklad učiteľa 
(prednáška), súvislý výklad žiaka 
(referát), práca s textom, riešenie 
typových úloh, riešenie 
problémových úloh 
Názorné – grafické znázorňovanie, 
práca s aplikačným softvérom, 
Praktické – riešenie grafických 
úloh, metódy merania, domáce 
práce, on-line vyučovanie 
Aktivizujúce – diskusia, riešenie 
problémov 

Frontálne vyučovanie 
Partnerské vyučovanie 
Samostatná práca žiakov 
Práca s literatúrou 
Vyučovanie 
prostredníctvom IKT 
Projektové vyučovanie 
E-learning 

 
 
 
 
 

Geometria a meranie 

Slovné – súvislý výklad učiteľa 
(prednáška), práca s textom, 
riešenie typových úloh, riešenie 
problémových úloh 
Názorné – grafické znázorňovanie, 
práca s aplikačným softvérom, 
pozorovanie modelov 
Praktické – riešenie grafických 
úloh, metódy merania, domáce 
práce 

Frontálne vyučovanie 
Partnerské vyučovanie 
Samostatná práca žiakov 
Práca s literatúrou 
Vyučovanie 
prostredníctvom IKT 
Projektové vyučovanie 



Aktivizujúce – diskusia, riešenie 
problémov 

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 

Slovné – súvislý výklad učiteľa 
(prednáška), súvislý výklad žiaka 
(referát), práca s textom, riešenie 
typových úloh, riešenie 
problémových úloh 
Názorné – grafické znázorňovanie, 
práca s aplikačným softvérom, 
prezentácia, 
Praktické – riešenie grafických 
úloh, domáce práce 
Aktivizujúce – diskusia, riešenie 
problémov 

Frontálne vyučovanie 
Partnerské vyučovanie 
Samostatná práca žiakov 
Práca s literatúrou 
Vyučovanie 
prostredníctvom IKT 
Projektové vyučovanie 

Logika, dôvodenie, dôkazy Slovné – súvislý výklad učiteľa 
(prednáška), práca s textom, 
riešenie typových úloh, riešenie 
problémových úloh 
Praktické – domáce práce 
Aktivizujúce – diskusia, riešenie 
problémov 

Frontálne vyučovanie 
Samostatná práca žiakov 
Práca s literatúrou 

ROZVHNUTIE UČIVA DO ROČNÍKOV 

ročník učivo 

 
 
1. 

Čísla ,premenná a počtové výkony s číslami 

Číselné množiny 

Logika, dôvodenie 

Čísla a operácie, vzťahy ,závislosti a zmena 

Planimetria  

 
2. 

Planimetria 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Funkcie 

 
 
3. 

Funkcie 

Stereometria  

Postupnosti 

Analytická geometria 

 
4. 

Kombinatorika 

Pravdepodobnosť  

Štatistika 

 

KRITÉRA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

Spôsoby hodnotenia 

V procese diagnostiky a hodnotenia žiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom poskytnúť 

žiakovi šancu dosiahnuť úspech. Žiak sa aktívne zapája do procesu hodnotenia. Výsledná klasifikácia 

môže byť vyjadrená známkou a percentami. Výsledná klasifikácia zahŕňa nasledovné formy a metódy 

overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov: 

 písomné – testy, previerky, referáty, projekty, praktických cvičení, domáce úlohy 



  praktické – experimenty, tvorba modelov, získavanie a spracovávanie údajov potrebných na 

riešenie matematických úloh, on-line testovanie 

  ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na 

kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v 

praktických súvislostiach 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie vychádzajú z Metodického usmernenia č. 15/2006-R zo 7. júna 

2006. Nadväzujú na celoškolský Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov. 

Vo výslednej klasifikácii sa odzrkadľuje: 

- sumatívne (súhrnné) hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného v 

obsahovom a výkonovom štandarde; výsledná klasifikácia závisí od miery jeho zvládnutia 

- formatívne (priebežné) hodnotenie, ktoré môže celkovú známku ovplyvniť maximálne o jeden 

stupeň, preveruje aj schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy v prírodovedných 

predmetoch a jeho schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych 

úloh 

- účasť v olympiádach a iných súťažiach v rámci daného predmetu; tieto aktivity žiaka v 

predmete môžu výslednú klasifikáciu zlepšiť 

Hodnotenie a klasifikácia v predmete matematika 

 Všeobecné zásady a princípy hodnotenia v predmete. 

 Predmet vyučujeme v rôznych ročníkoch s rôznou časovou dotáciou 4, 4,4 a1 vyučovacia hodina 

do týždňa.  

 

 

Spôsob overenia  
Vedomostí, 
Zručností 
a kľúčových 
kompetencií 

Forma skúšania Časový 
rozsah 

Spôsob 
hodnotenia 

Frekvencia 
hodnotenia 

1. Štvrťročná 
práca 

Veľká komplexná písomná 
práca 

45 
minút 

Úspešnosť v 
percentách 

Dvakrát počas 
polroka 

2. Priebežná 
písomná 
práca 

Písomná práca z učiva 
tematického celku alebo 
jeho časti 

25-45 
minút 

Úspešnosť v 
percentách 

mesačne 

3. Ústna 
odpoveď 

Odpoveď pri tabuli 
s dôrazom na vystupovanie 
a komentovanie riešenia 
jednej matematickej úlohy 

5-15 
minút 

Slovné 
hodnotenie , 
známkou 

Aspoň raz za 
polrok 

4.úspešné riešenie 
súťaží 

Úspešné riešenie súťaží ------- Hodnotenie 
známkou 

 

5.dobrovoľné 
domáce úlohy 

Písomná práca z učiva 
tematického celku 

--------- Hodnotenie 
známkou 

Frekvencia podľa 
záujmu, hodnotí 
sa len známkou 1 
ak ide o originálne 
riešenie 



6. projekt Spracovanie učiva 
matematiky alebo jeho 
aplikácie do praxe 
netradičnou formou( 
poster,prezentácia, mode...) 

 Slovné 
hodnotenie, 
známka 

Podľa potreby 

 
 
 
 

Žiak je klasifikovaný, ak napísal aspoň 75 % priebežných písomných prác a všetky štvrťročné písomné 

práce. 

Percentuálna úspešnosť na konci klasifikačného obdobia = priemer všetkých získaných percentuálnych 

hodnotení + percentá zo známok. Takto získaná celková percentuálna úspešnosť je premietnutá do známky 

podľa nižšie uvedenej stupnice 

Prevod známok na percentá Prevod celkovej percentuálnej úspešnosti na 

výslednú známku 

1 +2% 100%-90% Výborný 

 

2 +1% 89%-75% Chválitebný 

3 0% 74%-50% Dobrý 

4 -1% 49%-33% Dostatočný 

5 -2% 32% nedostatočný 

 

 
 
Učebné zdroje  
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 Odborná literatúra Didaktická 
technika a 
materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Čísla, premenná a 
počtové výkony s číslami 

Smida, Šedivý – Matematika pre 1. ročník 
gymnázia 
Smida - Matematika pre 1. ročník gymnázia 
– Úvod do teórie čísel 
Smida - tematika pre 1. ročník gymnázia – 
Algebra rovnice a nerovnice 
Smida - Zbierka úloh z matematiky pre 1. 
ročník 
Čermák, Červinková – Zmaturuj z 
matematiky 1. časť 

Tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Kalkulačky 

 
Knižnica 
Internet 
Učebné texty 
Testové úlohy 
CD – interaktívne 
úlohy 

  

Vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy 

Odvárko - Matematika pre 1. ročník 
gymnázia – funkcie1 
Odvárko - Matematika pre 2.ročník 
gymnázia 
Odvárko - Matematika pre 2.ročník 
gymnázia – Funkcie 2 
Smida - Postupnosti a rady pre gymnázium 
Smida - Zbierka úloh z matematiky pre 2. 
ročník 
Čermák, Červinková – Zmaturuj z 
matematiky 1. časť 
Černek, Kubáček – Nová maturita 
matematika – testy 

Tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Rysovacie 
pomôcky 
Kalkulačky 

Internet 
Knižnica 
Učebné texty 
Testové úlohy 
CD – interaktívne 
úlohy 



Riečan - Matematika pre 4.ročník gymnázia 
– Diferenciálny a integrálny počet 

Geometria a meranie Šedivý - Matematika pre 3.ročník gymnázia 
Božek - Matematika pre 2.ročník gymnázia – 
Základy geometrie v priestore 
Šedivý –Matematika pre 3.ročník gymnázia 
– Analytická geometria lineárnych útvarov 
Šedivý –Matematika pre 3.ročník gymnázia 
– Analytická geometria kvadratických 
útvarov 
Smida - Zbierka úloh z matematiky pre 2. 
ročník 
Bálintová, Burianová – Matematika strednej 
školy v testoch -1., 2. časť 

Tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Rysovacie 
pomôcky 
Modely telies 
Stavebnice 
Kalkulačky 
Meracia 
technika 

Internet 
Knižnica 
Učebné texty 
Testové úlohy 
CD – interaktívne 
úlohy 

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, 
štatistika 

Riečan - Matematika pre 4.ročník gymnázia 
Smida – Kombinatorika pre 2. ročník 
Riečan - Matematika pre 3.ročník gymnázia 
– Pravdepodobnosť a štatistika 
Smida - Postupnosti a rady pre gymnázium 
Smida - Zbierka úloh z matematiky pre 4. 
ročník 
Bálintová, Burianová – Matematika strednej 
školy v testoch -1., 2. časť 
Černek, Kubáček – Nová maturita 
matematika – testy 

Tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Kalkulačky 

Internet 
Knižnica 
Učebné texty 
Testové úlohy 
CD – interaktívne 
úlohy 

Logika, dôvodenie, dôkazy Smida, Šedivý – Matematika pre 1. ročník 
gymnázia 
Smida - Matematika pre 1. ročník gymnázia 
– Úvod do teórie čísel 
Smida - Zbierka úloh z matematiky pre 1. 
ročník 

Tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Kalkulačky 

Internet 
Knižnica 
Učebné texty 
Testové úlohy 
CD – interaktívne 
úlohy 

 

 

 

 

 

 

 



ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA  - 4. ročník 4 hodiny týždenne,  

spolu 132vyučovacích hodín ročne 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny 

Medzipredmetové 

vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov 

poznámky 

Čísla, premenná a 

počtové výkony s 

číslami 

37+2 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

 

Percentá a promile 

 

 

3 1.-3 

 

 

 

 

Fyzika, 

geografia, 

Chémia 

 

Vedieť  trojčlenku, použiť 

priamu a nepriamu úmernosť 

pri jednoduchých príkladoch 

Vedieť vyplniť tlačivo –daňové 

priznanie 

 

Vedel správne použiť trojčlenku pri riešení úloh z praxe 

NŠFG: 

Téma 4. Úver 

a dlh 

Komp.1,2,3 

Téma 5:sporenie 

a investovanie 

Komp. 2 

Metódy práce: 

Informačno-

receptívna  

Heuristická 

Riadený rozhovor 

Pracovné listy 

Písomka 

 

 

Pomer 1 4 

Priama úmernosť 1 5 

Mierka mapy 1 6 
Poznať pojem mierka mapy, 

vedieť vysvetliť  
Vie pomocou mierky mapy vypočítať vzdialenosti  

Kurzy peňazí 
1 7 

Vedieť rozdiel medzi pojmom 

valuta, devíza, vedieť 

vypočítať sumu v danej mene 

Vedel rozdiel medzi pojmom valuta, devíza, vedel  

vypočítať sumu v danej mene 

Práca s jednotkami  

 

1 8 

flexibilne používať a navzájom 

premieňať jednotky ,používať 

vhodné jednotky pri 

jednotlivých úlohách, 

 

Vysvetlil vzájomné súvislosti medzi základnými a odvodenými 

jednotkami. Efektívne premieňal jednotky dĺžky, obsahu, 

objemu, hmotnosti, času a rýchlosti.  

 

1 Číselné množiny – 

prirodzené a celé čísla  

 

1 9 
 

 

 

Počítať s presnými aj približnými 

hodnotami viacerými spôsobmi  

Vysvetlil zápis čísla pomocou mocniny čísla 10. Odhadol 

výsledok výpočtu s veľkými číslami. Počítal s presnými aj 

približnými hodnotami  



Zápis čísla v tvare 

mocniny a.10n 

 

2 
10.-

11 

 

 

 

 

Fyzika 

chémia 

Vysvetliť zápis veľkého a malého 

čísla  

 

  

Formy práce: 

Frontálna výučba 

Individuálna práca 

Práca na počítači 

Racionálne a reálne čísla  

 
4 

12.-

15 

Vedieť vzťahy pre 

zjednodušovanie výrazov s 

mocninami a odmocninami  

 

Vie pri riešení úloh použiť vzťahy pre počítanie s mocninami a 

odmocninami  

 

Mocniny s prirodzeným 

exponentom  

 

2 
16.

17 

Mocniny s celočíselným 

exponentom  

 

2 
18.-

19 

Mocniny s racionálnym 

exponentom  

 

4 
20.-

23 

Druhá a tretia odmocnina 
3 

24.-

26 

1.školská písomná práca 27.

-

28. 

 

 
 

 
 

Rímska sústava  

 
1 29. 

 

Vedieť zapísať číslo v rímskej 

sústave, prečítať rímske čísla  

Chápať význam používania 

číselných sústav v bežnom 

živote. Zakódovať číslo v 

binárnej aj hexadecimálnej 

sústave a prevádzať ich do 

desiatkovej sústavy  

Počítať v binárnej sústave  

Ovládať základné pravidlá 

deliteľnosti, zapísať prvočíselný 

rozklad, určiť počet deliteľov  

Určiť NSD, NSN dvoch alebo 

viacerých prirodzených čísel, 

riešiť slovné úlohy s ich využitím  

 

Identifikoval cifry zadaného čísla v ľubovoľnej sústave. 

Efektívne previedol číslo z jednej sústavy do inej. Zakódoval text 

do hexadecimálnej sústavy pomocou ascii tabuľky. Sčítal a 

násobil v binárnej sústave.  

Ovládal pravidlá deliteľnosti, správne zapísal prvočíselný rozklad  

 určil počet deliteľov daného čísla 

Správne určil NSD, NSN daných čísel a vyriešil slovné úlohy.  

 

 

Binárna a hexadecimálna 

sústava  

 
2 

30.-

31 

Sčitovanie a násobenie v 

binárnej sústave  

 

2 
32.-

33 

Deliteľnosť prirodzených 

čísel, prvočísla a zložené 

čísla  

 

2 
34.-

35. 

Najväčší spoločný deliteľ, 

najmenší spoločný 

násobok  

 

4 
36.-

39 



Logika, dôvodenie  

 19 
 

Žiak má: Žiak: 
poznámka 

Výrok, definícia, hypotéza, 

tvrdenie, úsudok, 

pravdivostná hodnota, 

negácia výroku  

 

2 
40.-

41 

 

 

 

Občianska náuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk 

Rozhodnúť či je tvrdenie výrok, 

zistiť pravdivostnú hodnotu 

výroku a vytvoriť  

negáciu daného výroku  

Preformulovať niektoré tvrdenia 

vyjadrené pomocou 

kvantifikátorov na ekvivalentné 

tvrdenia používajúce iný 

kvantifikátor.  

Používať základné pravidlá 

usudzovania v matematike a v 

situáciách z bežného života  

Rozlíšiť používanie a význam 

logických spojok („a“, „alebo“, 

„ak, tak“, „práve vtedy, keď“) vo 

vyjadrovaní v bežnom živote, vo 

formulácii zákonov, nariadení, 

zmlúv, návodov a v matematike. 

Presne sa vyjadrovať a 

formulovať otázky.  

Rozhodnúť o pravdivostnej 

hodnote zloženého výroku, 

vytvoriť negáciu zloženého 

výroku.  

Zovšeobecňovať niektoré 

tvrdenia, abstraktne a hypoteticky 

uvažovať. Rozvíjať schopnosť 

logicky argumentovať, 

usudzovať, hľadať chyby v 

argumentácii  

Rozumieť pojmom množina, 

podmnožina, nadmnožina, prvok 

množiny, interval. Používať 

operácie s množinami  

 

Vysvetlil základné vlastnosti tvrdenia a výroku  

Určil pravdivostnú hodnotu výroku  

 

 

Preformuloval tvrdenia vyjadrené pomocou kvantifikátorov na 

ekvivalentné tvrdenia používajúce iný kvantifikátor  

 Vytvoril negáciu tvrdenia s kvantifikátorom  

Identifikoval v slovnom zadaní logické spojky a matematicky ho 

zapísal. Vytvoril tabuľku pravdivostných hodnôt a aplikoval ju na 

slovné zadanie  

Analyzoval zložený výrok a rozhodol o jeho pravdivosti  

Vytvoril negáciu zadaného zloženého výroku  

Diskutoval, logicky argumentoval a hľadal chyby v argumentácii 

na príkladoch v bežnom živote  

Zo slovného zadania zakreslil zadané množiny, identifikoval 

jednotlivé časti zadania (zjednotenie, prienik, doplnok), vypočítal 

dané hodnoty a aplikoval výsledky v jazyku pôvodného zadania.  

 

Metódy práce: 

Informačno-

receptívna  

Heuristická 

Riadený rozhovor 

Pracovné listy 

Písomka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy práce: 

Frontálna výučba 

Individuálna práca 

Práca na počítači 

Kvantifikátory (existenčný, 

všeobecný, aspoň, najviac, 

najmenej, práve, 

minimálne, maximálne) a 

vzťahy medzi nimi, 

negácie  

 

1 42 

Logické spojky 

(konjunkcia, alternatíva, 

implikácia, ekvivalencia), 

ich používanie v bežnom 

živote a matematike 

 

 

 

2 

43.-

44. 

Zložené výroky a ich 

negácie (De Morganove 

pravidlá)  

 

2 45.-

46 

Slovné úlohy - výroky  

 
3 47.-

49 

Interval  

 
3 

53.-

55 

 Zapísať prienik, zjednotenie, 

doplnok.  

 

Vyznačil interval ako úsek na číselnej osi, vyznačený úsek 

zapísal pomocou intervalu  

 

 



Slovné úlohy – množiny  

 
3 

56.-

58 

 Modelovať slovné zadanie 

pomocou sústavy rovníc. Nájsť 

všetky riešenia sústavy rovníc 

použitím vhodných metód a to aj 

v prípade, keď sústava má 

nekonečne veľa riešení alebo 

nemá žiadne riešenie. 

Interpretovať získané riešenie v 

jazyku pôvodného zadania  

 

Modeloval slovné zadanie pomocou sústavy rovníc. Zvolil 

vhodnú metódu riešenie sústavy a našiel všetky riešenia. 

Interpretoval získané riešenie v jazyku pôvodného zadania.  

 

 

Čísla a operácie, vzťahy, 

závislosti a zmena  
 

46

+4 

 
 Žiak má: Žiak: 

  

 

Mnohočleny – sčitovanie a 

odčitovanie, hodnota  

 
1 59 

Fyzika 

Upraviť mnohočlen na súčin 

vynímaním pred zátvorku, 

použitím vzťahov pre rozklad. 

Doplniť kvadratický trojčlen, 

rozširovať a krátiť výrazy, 

upravovať výrazy s absolútnou 

hodnotou  

 

Aplikoval základné vzorce na úpravu mnohočlenov na súčin. 

 Vysvetlil postup úpravy kvadratického trojčlena na štvorec  
 

Metódy práce: 

Informačno-

receptívna  

Heuristická 

Riadený rozhovor 

Pracovné listy 

Písomka 

 

 

Formy práce: 

Frontálna výučba 

Individuálna práca 

Práca na počítači  

 

 
  

Mnohočleny – násobenie  
 

1 60 

Mnohočleny – delenie  

 
3 

61.-

63 

Rozklad na súčin 

(vynímaním aj vzorcom)  

 
4 

64.-

67 

2.školská písomná práca 
2 

68.-

69 

Lomené výrazy a ich 

úprava  

 
5 

70.-

74 

Výrazy s absolútnou 

hodnotou  

 
3 

75.-

77 



Lineárne rovnice a 

ekvivalentné úpravy  

 
3 

78.-

80 

Rovnice s neznámou v 

menovateli  
 

5 
81.-

84 

 

Určiť podmienky riešiteľnosti, 

Zdôvodniť počet riešení rovnice  

Efektívne odstrániť absolútnu 

hodnotu, korigovať riešenie na 

základe preddefinovaných 

intervalov  

Zapísať nerovnicu v tvare 

intervalu, daný interval zapísať 

charakteristickou vlastnosťou. 

Riešiť nerovnicu, vyznačiť na 

číselnej osi riešenie a zapísať 

situáciu intervalom  
 

Riešil rovnicu s využitím ekvivalentných alebo dôsledkových 

úprav, zdôvodnil svoj postup pri riešení. Získané riešenie 

interpretoval na určenom intervale.  

Efektívne vyriešil nerovnicu, výsledok graficky znázornil a 

zapísal intervalom.  

 

 

   

Rovnice s absolútnou 

hodnotou  

 
4 

85.-

88. 

Lineárne nerovnice  

 
2 

89.-

90 

3.školská písomná práca 
91.

-92  
   

 

Nerovnice v podielovom a 

súčinovom tvare, 

nerovnice s absolútnou 

hodnotou  

 

5 
93.-

97 

 

Efektívne vyriešiť nerovnicu 

(viaceré spôsoby – tabuľkou, 

graficky, podmienkami) a 

správne zapísať riešenie  

Modelovať slovné zadanie 

pomocou sústavy rovníc. Nájsť 

všetky riešenia sústavy rovníc 

použitím vhodných metód a to aj 

v prípade, keď sústava má 

nekonečne veľa riešení alebo 

nemá žiadne riešenie. 

Interpretovať získané riešenie v 

jazyku pôvodného zadania.  

 

Efektívne vyriešil nerovnicu, výsledok graficky znázornil a 

zapísal intervalom 

Modeloval slovné zadanie pomocou sústavy rovníc. Zvolil 

vhodnú metódu riešenie sústavy a našiel všetky riešenia. 

Interpretoval získané riešenie v jazyku pôvodného zadania  

 

 

Sústavy lineárnych rovníc 

o dvoch neznámych  

 

2 
98.-

99 

Sústavy lineárnych 

nerovníc o dvoch 

neznámych  

 

3 

100

-

102 

Sústavy lineárnych rovníc 

o viacerých neznámych  

 
3 

103

-

105 

Slovné úlohy  

 
3 

106 

108 



Planimetria 24  
 

Základné rovinné útvary 

(bod, priamka, úsečka, 

polpriamka, polrovina, 

uhol, pás, trojuholník, 

kruh, kruhový odsek, 

výsek, mnohouholníky)  

 

1 109 

 

Znázorniť rovinné útvary, 

identifikovať ich zápis, vysvetliť 

ako vznikli  

V obrázku identifikovať dvojice 

uhlov, definovať ich 

charakteristické vlastnosti  

Odvodiť vzťah medzi stredovými 

a obvodovými uhlami. Počítať 

veľkosti uhlov v 

mnohouholníkoch pomocou 

obvodových uhlov  

Identifikovať vlastnosti 

trojuholníka. Vypočítať v 

trojuholníku strany, uhly, dĺžky 

ťažníc a výšok, polomer opísanej 

a vpísanej kružnice.  

Vedieť určiť funkciu na výpočet 

strany pomocou uhla 

Znázorniť v pravouhlom 

trojuholníku štvorec vyjadrujúci 

Euklidovu vetu. Zostrojiť štvorec 

s rovnakým obsahom ako je 

zadaný obdĺžnik. Dopočítať 

ostatné rozmery trojuholníka s 

dvoch zadaných údajov,  

Analyzovať charakteristické 

vlastnosti a vzájomné vzťahy 

geometrických útvarov, 

formulovať nové súvislosti a 

zdôvodniť ich  

 

Definoval základné rovinné útvary, zapísal ich matematickým 

zápisom.  

Identifikoval dvojice uhlov a dopočítal ich hodnoty  

Odôvodnil vzťah medzi stredovými a obvodovými uhlami. 

Aplikoval poznatky o kružnici na výpočet uhlov v 

mnohouholníkoch.  

Klasifikoval trojuholníky na základe ich vlastností.  

Analyzoval zadané údaje o trojuholníku a dopočítal ostatné 

rozmery.  

Vedel správne použiť funkciu na výpočet strany v trojuholníku 

Aplikoval Pytagorovu vetu a Euklidove vety pri výpočtoch v 

trojuholníku. Zo zadaného obdĺžnika zostrojil štvorec s rovnakým 

obsahom. Znázornil úsečkou v pravouhlom trojuholníku 

iracionálne číslo (napr. √6)  

Klasifikoval štvoruholníky na základe ich vlastností. 

Identifikoval susedné, vrcholové, súhlasné a striedavé uhly.  

 

 

 

Dvojice uhlov (striedavé, 

susedné, vrcholové, 

súhlasné, priľahlé)  

 

1 110 

Obvodový a stredový uhol  
 

2 

111 

-

112 

Doplnenie poznatkov o 

trojuholníku (vlastnosti, 

uhly, klasifikácia 

trojuholníkov  

 

3 

113

-

115 

Pravouhlý trojuholník- sin, 

cos, tan 
2 

116

-

117 

Euklidove vety – 

konštrukcia, výpočty  
 

2 

118

. 

119 

Doplnenie poznatkov o 

štvoruholníkoch a 

mnohouholníkoch 

(vlastnosti, uhly, 

klasifikácia štvoruholníkov  

 

2 

120

-

121 



Doplnenie poznatkov o 

kružnici a kruhu (časti 

kruhu a kružnice, 

dotyčnica  

 

2 

122

-

123 

 

Odvodiť vzťah medzi stredovými 

a obvodovými uhlami. Počítať 

veľkosti uhlov v 

mnohouholníkoch pomocou 

obvodových uhlov  

Vedieť zostrojiť množinu G 

Odôvodnil vzťah medzi stredovými a obvodovými uhlami. 

Aplikoval poznatky o kružnici na výpočet uhlov v 

mnohouholníkoch.  

Vedel zostrojiť množinu G 

 
Talesova kružnica 1 124 

Konštrukcia množiny G 2 
125 

126 

Konštrukčné úlohy 4 

127

-

130 

 
Vedieť použiť množinu G pri 

konštrukcii trojuholníkov 
Vedel správne použiť pri konštrukcii množinu G 

 

4.písomná práca 2 

131

-

132 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   

MATEMATIKA  - 2. ročník 

4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny  

Medzipredmeto

vé vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

poznámka 

Planimetria 
14. 

 
Ziak má Žiak 

 

Obvod a obsah rovinných 

útvarov 3 1.-3 
 

 

Fyzika 

Použiť vhodné vzorce pri určovaní 

obvodov a obsahov trojuholníkov, 

 n-uholníkov, kruhov a ich častí. 

Identifikovať vlastnosti trojuholníka. 

Vypočítať v trojuholníku strany, uhly, dĺžky 

ťažníc a výšok, polomer opísanej a vpísanej 

kružnice 

Analyzovať charakteristické vlastnosti a 

vzájomné vzťahy geometrických útvarov, 

formulovať nové súvislosti a zdôvodniť ich  

Vedieť zostrojiť množinu G 

Vedieť použiť množinu G pri konštrukcii 

trojuholníkov 

 

Použil vhodné vzorce pri 

určovaní obvodov a obsahov 

rovinných útvarov. 

Klasifikoval trojuholníky na 

základe ich vlastností.  

Analyzoval zadané údaje o 

trojuholníku a dopočítal ostatné 

rozmery 

Klasifikoval štvoruholníky na 

základe ich vlastností. 

Identifikoval susedné, vrcholové, 

súhlasné a striedavé uhly.  

Vedel zostrojiť množinu G 

Vedel správne použiť pri 

konštrukcii množinu G 

. 

Metódy práce: 

Informačno-receptívna  

Heuristická 

Riadený rozhovor 

Pracovné listy 

Písomka 

Formy práce: 

Frontálna výučba 

Individuálna práca 

Práca na počítači 

Doplnenie poznatkov o 

trojuholníku (vlastnosti, 

uhly, klasifikácia 

trojuholníkov  

 

3 4.-6. 

Doplnenie poznatkov o 

štvoruholníkoch a 

mnohouholníkoch 

(vlastnosti, uhly, klasifikácia 

štvoruholníkov  

 

2 7.-8 

Konštrukčné úlohy 

množiny G 2 9.-10 

Konštrukčné úlohy 4 11.-14 

Logika, dôvodenie, 

dôkazy 
8 

 

Žiak má Žiak 

 



Dôkaz vynímaním deliteľa 2 15.-16 
 

Opísať základné druhy dôkazov 

a dokumentovať ich príkladmi 

Vie použiť základné druhy 

dôkazov pri dokazovaní 

jednoduchých tvrdení 

 

Priamy dôkaz 2 17.-18 

Nepriamy dôkaz 2 19.-20 

Dôkaz sporom 2 21.-22 

Funkcia  
 

 Žiak má:  
 

Súradnicová sústava v rovine  

 
1 23. 

fyzika 

Zobraziť v súradnicovej sústave v rovine 

bod, úsečku a priamku. Orientovať sa v 

plánoch a mapách  

Vytvárať a interpretovať grafickú 

reprezentáciu dvoch veličín. Pri priamo 

závislých veličinách vedieť vyjadriť jednu 

pomocou druhej.  

Na základe množiny bodov (tabuľka) 

rozhodnúť či body vytvárajú funkciu, 

načrtnúť graf funkcie. Z grafu určiť definičný 

obor, obor hodnôt, periodickosť, párnosť, 

nepárnosť a extrémy. Nájsť intervaly na 

ktorom je funkcia rastúca prípadne klesajúca  

Modelovať a algebrizovať jednoduché 

vzťahy. Nájsť predpis lineárnej funkcie, ak 

pozná hodnoty v dvoch bodoch.  

Objaviť súvislosť medzi lineárnou funkciou s 

absolútnou hodnotou a bez nej.  

 

Vytvoril v súradnicovej sústave 

obraz bodu,priamky  

Vyjadril jednu veličinu pomocou 

druhej a vytvoril grafickú 

reprezentáciu týchto veličín.  

Analyzoval zadanú funkciu, 

vytvoril graf a určil jej vlastnosti  

Algebraizoval lineárnu funkciu na 

základe jej grafu. Modeloval 

lineárnu funkciu na základe jej 

predpisu.  

Vysvetlil súvislosť medzi 

lineárnou funkciou s absolútnou 

hodnotou a bez nej.  

 

Metódy práce: 

Informačno-receptívna  

Heuristická 

Riadený rozhovor 

Pracovné listy 

Písomka 

 

 

 

Formy práce: 

Frontálna výučba 

Individuálna práca 

Práca na počítači 

Graf funkcie jednej 

premennej  

 
1 24 

Opis základných vlastností 

funkcií na základe ich grafu 

(rast, klesanie, lokálne a 

globálne extrémy, 

ohraničenosť, periodickosť, 

definičný obor, obor hodnôt, 

párnosť, nepárnosť)  

 

6 25.-30 

Lineárna funkcia a jej 

vlastnosti  

 
2 31.-32 

Lineárna funkcia s 

absolútnou hodnotou  

 
2 33.-34 

1.písomná práca 2 35.-36     



Kvadratická funkcia, graf, 

vlastnosti 
3 27.-39 

 

Upraviť predpis funkcie na vrcholový tvar, 

určiť súradnice vrcholu. K danému predpisu 

modelovať graf. Identifikovať vlastnosti 

funkcie.  

Riešiť rovnice pomocou diskriminantu alebo 

rozkladu, zostaviť rovnicu s predpísanými 

koreňmi, rozložiť kvadratický trojčlen na 

koreňové činitele.  

Riešiť kvadratické nerovnice výpočtom  

K danému predpisu modelovať graf. 

Identifikovať vlastnosti funkcie.  

Vedieť vzťahy pre zjednodušovanie výrazov 

s mocninami a odmocninami  

Vedieť schematicky načrtnúť a porovnať 

grafy funkcií y=xn 

Vedieť schematicky načrtnúť a porovnať 

grafy funkcií  

Modeloval kvadratickú funkciu 

na základe jej predpisu a určil jej 

vlastnosti.  

Riešil rovnice pomocou 

diskriminantu alebo rozkladu, 

zostavil rovnicu s predpísanými 

koreňmi, rozložil kvadratický 

trojčlen na koreňové činitele.  

Riešil kvadratické nerovnice 

výpočtom 

Modeloval kvadratickú funkciu s 

absolútnou hodnotou na základe 

jej predpisu a určil jej vlastnosti  

Vie pri riešení úloh použiť vzťahy 

pre počítanie s mocninami a 

odmocninami  

Vie schematicky načrtnúť grafy 

funkcií y =xn, pre rôzne  

Vie porovnať dve čísla pomocou 

grafu 

Vie schematicky načrtnúť grafy 
funkcií  

 

Kvadratická rovnica 5 40-44 

Vzťahy medzi koreňmi a 

koeficientami kvadratickej 

rovnice  

 

3 45.-47 

Riešenie kvadratických 

nerovníc  

 
3 48.-50 

Kvadratická funkcia s 

absolútnou hodnotou  
 

2 51.-52 

Mocniny a odmocniny 7 53.-59 

Mocninová funkcia 2 60.-61 

Mocninové funkcie 

s absolútnou hodnotou 
2 62.-63 

2.Písomná práca 2. 64.-65 
 

   

Riešenie rovníc a nerovníc 

pomocou grafov funkcií 
4 66.-69.. 

fyzika 

Vedieť pomocou grafu vyriešiť rovnicu, 

nerovnicu 

Poznať graf exponenciálnej funkcie 

Vedieť riešiť exponenciálne rovnice 

Vedieť riešiť exponenciálne nerovnice 

Poznať graf logaritmickej funkcie 

Vedieť vzťahy pre počítanie 

s logaritmami 

Poznať pojmy prirodzený a dekadický 
logaritmus 

Vedel pomocou grafu vyriešiť 

danú rovnicu 

Vie riešiť exponenciálne 

rovnice a nerovnice 

Vie rozhodnúť o raste alebo 

klesaní funkcie ax 

Vie rozhodnúť o ohraničenosti 

Vie načrtnúť graf tejto funkcie, 

vyznačiť jeho význačné body 

NŠFG: 

Téma 3:  

Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov 

Kompetencie 

č.2,3,4 

Exponenciálna funkcia 5 70.-74 

Exponenciálna rovnica  6 75.-80 

Exponenciálna nerovnica 4 81.-83 

Logaritmická funkcia 4.. 84.-87 

Logaritmus 2 88.-89 

Vety o logaritmoch 4 90.-93 



Dekadický logaritmus 1 94 Porovnať pomocou grafu dva 

logaritmy 

Vie riešiť logaritmické rovnice 

Vie počítať s logaritmami 

Prirodzený logaritmus 1 95 

3.Písomná práca 2. 96.-97     

Logaritmické rovnice 7 98.-104 

 

Vedieť zakresliť uhol na jednotkovej 

kružnici, vedieť prevod uhla zo stupňovej 

do oblúkovej miery a naopak 

Vedieť načrtnúť grafy funkcií sin x, cos x, 

tan x 

Vedieť určiť ich vlastnosti 

Vedieť použiť goniometrické vzorce na 

úpravu výrazu 

Vie hodnoty goniometrických 

funkcií pre uhly 0,π/6, π/4,π/3, 

π/2 

Vie zakresľovať  na 

jednotkovej kružnici 

Vie načrtnú grafy funkcií sin x, 

cos x, tan x s ich 

charakteristickými hodnotami 

Metódy práce: 

Informačno-receptívna  

Heuristická 

Riadený rozhovor 

Pracovné listy 

Písomka 

Formy práce: 

Frontálna výučba 

Individuálna práca 

Práca na počítači 

Goniometria – veľkosť uhla 

v stupňovej a oblúkovej 

miere  

 

2 
105.-

106 

Zobrazenie množiny R  do 

jednotkovej kružnice 
2 

107.-

108 

Funkcia sínus a kosínus 5 
109.-

113 

Funkcia tangens 2 
114.-

115 

Základné goniometrické 

vzťahy 
3 

116.-

118 

Vzorce sin2x, cos 2x, , 4 119-122 

Goniometrické rovnice 5 
123.- 

127 

4.Písomná práca 1 128     

Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu MATEMATIKA, 

3. ročník 

4hodiny týždenne,  

spolu 132 vyučovacích hodín ročne 



Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 

Medzipredmeto

vé vzťahy Očakávané vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
poznámka 

Funkcia -goniometria 6.     

Riešenie pravouhlého 

trojuholníka 
1 1. 

 

Použiť goniometrické funkcie pri riešení 

pravouhlého trojuholníka.  

Vedieť riešiť všeobecný trojuholník 

Vie vyjadriť hodnoty 

goniometrických funkcií ako 

pomery strán pravouhlého 

trojuholníka.  

Vie vypočítať neznáme prvky 

všeobecného trojuholníka 

 
Sínusová a kosínusová 

veta  

 

5 2.-6 

Stereometria 31+2   Žiak má Ziak   

Základné pojmy 

stereometrie 
1 7. 

 

 
opísať možnosti pre vzájomné polohy 
ľubovoľných dvoch lineárnych útvarov,  

rozhodnúť o vzájomnej polohe dvoch 
lineárnych útvarov  
 
zostrojiť rovinný rez kocky, kvádra 
rovinou určenou tromi bodmi ležiacimi v 
rovinách stien, z ktorých aspoň dva ležia 
v tej istej stene daného telesa.  

 
zostrojiť priesečník priamky (určenej 
dvoma bodmi ležiacimi v rovinách stien 
kocky, resp. hranola) s rovinou steny 
daného telesa ,s telesom 

Vie určiť uhol dvoch priamok, 
Vie dokázať, že priamka je kolmá na 
rovinu 
Overiť kolmosť rovín 
Vypočítať vzdialenosť bodu od 
roviny, rovín a priamok navzájom 
Vedieť vypočítať uhol dvoch rovín, uhol 
priamky a roviny 

Opísal možnosti pre vzájomné 
polohy ľubovoľných dvoch 
lineárnych útvarov,  

rozhodol o vzájomnej polohe 
dvoch lineárnych útvarov  

 
zostrojil rovinný rez kocky, 
kvádra rovinou určenou tromi 
bodmi ležiacimi v rovinách 
stien, z ktorých aspoň dva 
ležia v tej istej stene daného 
telesa.  
 
zostrojil priesečník priamky 
(určenej dvoma bodmi 
ležiacimi v rovinách stien 
kocky, resp. hranola) s rovinou 
steny daného telesa  

 
Vedel určiť uhol dvoch 
priamok 
Dokázal ,že priamka je 
kolmá na rovinu 
Vedel overiť kolmosť rovín 

Metódy práce: 

Informačno-receptívna  

Heuristická 

Riadený rozhovor 

Pracovné listy 

Písomka 

 

Formy práce: 

Frontálna výučba 

Individuálna práca 

Práca na počítači 

Siete telies 2 8.-9 

Bokorys, pôdorys, nárys 2 10.-11 

Vzájomné polohy priamok 

a rovín 
1 12 

Rovnobežnosť 1 13. 

Rezy kocky 5. 14.-18 

Rezy mnohostenov 2. 19.-20 

Priesečník priamky 

s rovinou, 

S telesom 

2 21. 

Uhol priamok 2 22.-23 



Priamka kolmá na rovinu 1 24. Vie vypočítať vzdialenosť 
bodu od priamky, od roviny 

Vedel vypočítať uhol dvoch 

rovín, uhol priamky a roviny Kolmosť rovín 1 25. 

Vzdialenosť bodu od 

roviny 
2. 26.-27 

Vzdialenosť rovín a 

priamok 
2 28.-29 

Uhol dvoch rovín 2 30.-31 

1.písomná práca        2 34.-35     

Objemy a povrchy telies 4 36.-39 

 Vypočítať povrch a objem telies 

pomocou žiakovi známych alebo daných 

vzorcov vrátane jednoduchých prípadov, 

keď je potrebné niektoré údaje dopočítať 

z ostatných údajov, 

 

Vypočítal objem telesa, jeho 

povrch 
 

Funkcie-postupnosti 28+2   Žiak má: Žiak:  

Pojem postupnosti 1 40.  
Definovať niekoľko spôsobov určenia 

postupnosti, znázorniť postupnosť 

Pre zadanú aritmetickú postupnosť nájsť 

zodpovedajúci rekurentný vzťah  

 určiť na základe grafu jej vlastnosti  
 Dokázať, že je rastúca alebo klesajúca 

Vedieť určiť a dokázať ohranicennosť 

Určiť hodnotu ľubovoľného člena 
postupnosti, ak pozná dva rôzne členy 
tejto postupnosti.  
Efektíve spočítať n-členov postupnosti.  

Uviedol rôzne príklady definovania postupnosti, znázornil postupnosť 

grafom, určil vlastnosti postupnosti  

Našiel pre zadanú aritmetickú 
postupnosť rekurentný vzťah. 
Na základe rekurentného 
vzťahu určil niekoľko členov 
postupnosti a tieto graficky 
znázornil  
Určil pomocou grafu 

monotónnosť 

Vedel dokázaťz grafu určil 

ohraničennosť 

NŠFG 

Téma2: 

Finančná 

zodpovednosť a 

 prijímanie 

rozhodnutí  
Čiastková 

kompetencia 2:  

Prijímať finančné 

rozhodnutia 

zvažovaním alternatív 

a ich dôsledkov 

Rekurentné určenie 

postupnosti 
2 41.-42 

Monotónnosť postupnosti 2 43.-44 

Ohraničennosť 

postupnosti 
2 45.-46 

Aritmetická postupnosť 6 47.-52 

Geometrická postupnosť 6 53.-58 



Úlohy riešené pomocou 

postupností 
5 59.-63 

Vedieť vypočítať konkrétne úroky 

pomocou jednoduchého a zloženého 

úrokovania 

Rozpoznal aritmetickú a 

geometrickú postupnosť. 

Vyjadril diferenciu prípadne 

kvocient postupnosti a vysvetlil 

súvis s rastom prípadne 

klesaním postupnosti. 

Aplikoval základné vzťahy pre 

určenie prvého člena, n-tého 

člena postupnosti a súčtu n-

členov postupnosti.  

Vedel použiť jednoduché 

a zložené úrokovanie 

3. Uplatniť 

spotrebiteľské 

zručnosti pri 

zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe 

Úrokovanie 4. 64.-67 

2.písomná práca 68.-69..      

Analytická geometria 

(E2+E3) 
  

 
Žiak má: Žiak:  

 

Súradnicová sústava v rovine  a priestore 3 70.-72 fyzika Zostrojiť v danej súradnicovej sústave 

obrazy bodov ak pozná ich súradnice. 

Vypočítať súradnice stredu úsečky 

prípadne bodu, ktorý danú úsečku 

rozdeľuje v pomere 

Znázornil v súradnicovej 
sústave bod, úsečku, priamku, 
rovinu, teleso(aj viditeľnosť 
hrán). Vypočítal súradnice 
bodu, ktorý rozdeľuje úsečku 
v danom pomere 

 Vektor 

 
3 73.-75 



Priamka, polpriamka 

,úsečka 
10 76.-85 

Znázorniť vektor ako orientovanú úsečku, Vyjadriť 

orientovanú úsečku pomocou vektoru, Dopočítať 

veľkosť vektoru ako vzdialenosť dvoch bodov. 

Geometricky aj analyticky vektory sčítať, odčítať a 

násobiť konštantou. Poznať súvislosť medzi 

normálovým a smerovým vektorom, vypočítať 

skalárny súčin vektorov.  

Vysvetliť spôsob určenia parametrickej a 

všeobecnej rovnice priamky. Napísať 

analytické vyjadrenie priamky  

prechádzajúcej dvoma danými bodmi,  

daným bodom rovnobežne s priamkou, 

daným bodom kolmo na priamku. 

Umiestnil vektor v rôznych 
bodoch v súradnicovej 
sústave, Na základe 
umiestnenia orientovanej 
úsečky určil vektor, Dopočítal 
veľkosť vektoru ako 
vzdialenosť dvoch bodov  
Geometricky aj analyticky 

vektory skladal (sčítal, odčítal 

a násobil konštantou). K 

danému vektoru v rovine určil 

naň kolmý (smerový a 

normálový vektor), dopočítal 

skalárny súčin vektorov.  

Vysvetlil spôsob analytického 
určenia priamky. Vyjadril 
priamku prechádzajúcu dvoma 
danými bodmi,  daným bodom 
rovnobežne s priamkou, 
daným bodom kolmo na 
priamku 

3.školská písomná práca 86.-87      

Rovina, polrovina 7 88.-94  
Vysvetliť spôsob určenia parametrickej a 

všeobecnej rovnice roviny. Napísať 

analytické vyjadrenie roviny  

prechádzajúcej tromi danými bodmi,  

daným bodom kolmo na priamku 

Na základe analytického predpisu určiť 

vzájomnú polohu: 

Vysvetlil spôsob analytického 

určenia roviny. Vyjadril rovinu 

prechádzajúcu tromi danými 

bodmi,  daným bodom kolmo 

na priamku 

Správne rozhodol o vzájomnej 

polohe priamok, rovín, priamky 

a roviny 

 

Vzájomné polohy dvoch 

priamok, dvoch rovín, 

priamky a roviny 

7 95.-101 

Uhol 2 priamok, uhol 2 

rovín, uhol priamky 

a roviny. 

4 
102 

105 



Vzdialenosť bodu od 

priamky a roviny 
5 

106 

110 

- dvoch priamok  (nájsť súradnice ich 

priesečníka) 

- rovín ,priamky a roviny 

Vie vypočítať uhol dvoch priamok, rovín 

a priamky a roviny 

Na základe predpisu vie určiť 

vzdialenosť bodu od priamky a roviny 

Správne vypočítal uhol dvoch 

priamok, dvoch rovín 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   

MATEMATIKA  - 4. ročník 
1 hodiny týždenne,  

spolu 30 vyučovacích hodín ročne 

Názov tematického celku 

Témy 

Hodiny 

 

Medzipr. 

vzťahy 

 

Očakávané vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Poznámka 

Kombinatorika 9 + 2      

Faktoriál, Kombinačné 

číslo 
2 1.-2 

 

Vyčísliť hodnotu konkrétneho 

kombinačného čísla buď priamo 

z definície alebo využitím súčtového 

vzťahu (Pascalovho trojuholníka) 

Zjednodušiť výrazy s faktoriálmi. 

Riešiť jednoduché kombinatorické úlohy 

s použitím permutácií.  

Analyzovať zadanie a rozhodnúť či sa 

jedná o variácie s opakovaním alebo bez 

opakovania. Riešiť zložitejšie 

kombinatorické úlohy s použitím variácií. 

 

Upravil správne výraz 

s faktoriálmi. Vysvetlil vzťahy 

medzi kombinačnými číslami. 

Vyčíslil hodnotu konkrétneho 

kombinačného čísla. 

 

Upravil správne výraz 

s faktoriálmi.  Riešil 

jednoduché kombinatorické 

úlohy s použitím permutácií. 

s použitím variácií. 

Aplikoval kombinatorické 

pravidlo súčtu a súčinu na 

zložitejšie kombinatorické 

úlohy. 

 

 

Permutácie 1 3. 

Variácie (bez opakovania,  

s opakovaním) 
2 4.-5 

Kombinácie bez 

opakovania,  

 

2 6.-7. 

1.Školská písomná práca 2 8.-9. .    



Binomická veta 2 10.-11. fyzika. 

Zapísať mocninu (𝑎 ± 𝑏)𝑛 pomocou 

binomickej vety.  

Vyjadriť ktorýkoľvek člen v zápise . 

Aplikoval binomické pravidlo 

na ľubovoľné zadanie 

mocniny. 

Určil hodnotu člena výpočtom 

alebo pomocou Pascalovho 

trojuholníka 

 

Pravdepodobnosť 8      

Šanca a porovnávanie 

šancí 
1 12. 

 Diskutovať o šanci v hrách:  mince, 

kocky, ruleta,...  Analyzovať 

a porovnávať šance na výhru. 

Rozumieť pojmom: náhodný pokus, 

pravdepodobnosť, jav istý, jav nemožný 

a opačný jav. Identifikovať javy závislé 

a nezávislé. 

Aplikovať La Placeovu schému na 

náhodný pokus. 

Experimetálne overil 

početnosť javu. Analyzoval 

šancu a porovnával rôzne 

javy. Diskutoval 

a argumentoval o šanci. 

Vysvetlil pojmy 

pravdepodobnosti, javu... 

Aplikoval La Placeovu schému 

na príklady zo života. 

 Pojem pravdepodobnosti 

a niektoré vlastnosti 
3 13.-15. 

2.školská písomná práca 2      

Zjednotenie a prienik 

pravdepodobností 
2 18.-19. 

 

Aplikovať vzťahy pre pravdepodobnosť 

prieniku javov a pravdepodobnosť 

zjednotenia javov. 

Aplikovať Bernoulliho schému na 

príklady zo života 

Vysvetlil pojmy zjednotenie 

a prienik javov. 

Aplikoval vzťahy na príklady 

zo života. 

Vysvetlil zákon veľkých čísel 

Aplikoval Bernoulliho schému 

na príklady zo života 

 

Pravdepodobnostné 

vyjadrovanie v živote, 

odhad rizika, 

pravdepodobnosť 

v súťažiach 

2 20.-21. 

 

Štatistika 
14 + 4 

+ 2 
 

 
   

Štatistický súbor, 

štatistická jednotka, 

kvantitatívny znak 

1 22. 

 Vyhodnotiť získané údaje, usporiadať ich 
a vytvoriť tabuľku hodnôt 
Analyzovať štatistické údaje v tabuľke, 

určiť absolútnu aj relatívnu početnosť 

daného znaku 

Vypočítať priemer daných čísel 

Vyhodnotil štatistické údaje, 

usporiadal ich a vytvoril 

tabuľku hodnôt 

Určil súbor, znak, rozsah 

súboru, absolútnu a relatívnu 

očetnosť 

NŠFG 

Téma2: Plánovanie. 

príjem a práca 

Komp.3 

Rozsah súboru, absolútna 

početnosť, relatívna 

početnosť 

2 23.-24 



Charakteristiky úrovne 

 aritmetický priemer, 

harmonický priemer, 

geometrický priemer 

2 25.-26. 

Zistiť v danom súbore modus, medián 

Zistiť v danom súbore rozptyl, 

smerodajnú odchýlku a uviesť 

interpretáciu získaných výsledkov 

Vypočítal priemer aritmetický, 

harmonický aj geometrický 

Zistil modus a medián daného 

znaku, vysvetlil rozdiel medzi 

nimi 

Vypočítal charakteristiky 

variability 

 

Charakteristiky úrovne 

Modus, medián 
1 27. 

Charakteristiky variability  

rozptyl, smerodajná 

odchýlka, variačný 

koeficient 

2 28.-29 

Projekt (štatistika) 1  

 

Uviesť príklad súboru s požadovanými 

podmienkami na modus, medián, 

priemer, rozptyl, smerodajnú odchýku 

Znázorniť a vyhodnotiť namerané 

hodnoty 

Aplikoval základy štatistického 

spracovania údajov vo 

vlastnom projekte, vytvoril 

tabuľku a graf, výsledky 

spracovania údajov 

interpretoval v slovnom jazyku 

(obhajoba) 

 

 

 

 




