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Učebnica č.1: J. Žabka, P. Černek : Matematika pre 8.ročník základných škôl a 3. ročník s osemročným štúdiom, 1. časť., OrbisPictus 
Istropolitana, Bratislava, 2010  
Učebnica č.2: J. Žabka, P. Černek : Matematika pre 8.ročník základných škôl a 3. ročník s osemročným štúdiom, 2. časť. OrbisPictus 
Istropolitana, Bratislava. 2011  

www.planetavedomosti.iedu.sk 
www.zborovna.sk(Zbierka úloh z matematiky pre 6. a 7. ročník ZŠ)  
www.nucem.sk (Zbierka úloh z finančnej gramotnosti) 

Časová dotácia: 5.hodín týždenne  (165hodín ročne) 

z toho ŠVP - 4 hodiny a ŠkVP – 1 hodina na upevnenie a precvičenie vedomostí a zručností žiakov, rozvoj komunikačných schopností žiakov 

http://www.planetavedomosti.iedu.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.nucem.sk/


M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Úvodná 
hodina/1hod. 
 
Opakovanie učiva 
z 7. ročníka/  
23hod. 
 
 

Úvod do predmetu, poučenie žiakov 
o bezpečnom správaní sa na 
vyučovaní. 
 
Zlomky a ich znázornenie 
 
Rovnosť zlomkov, ich rozšírenie 
a krátenie 
 
Racionálne číslo 
 

Žiak vie bezpečne sa správať 
na hodinách matematiky 
 
Graficky znázorniť a zapísať 
zlomkovú časť celku.  
Krátiť zlomok a rozšíriť zlomok 
daným číslom.  
Krátením upraviť zlomok na 
základný tvar.  

- motivačný rozhovor 
Hromadná 
 

  

IX/II  
 
 
 

 
Číselná os a porovnanie racionálnych 
čísel  
 
Sčítanie a odčítanie zlomkov 
 
Násobenie a delenie zlomkov 
 
Výpočty so zlomkami / 2hod. 
 

Správne znázorniť zlomok na 
číselnej osi.  
Zistiť vzdialenosť zlomku na 
číselnej osi.  
Sčítať a odčítať zlomky s 
nerovnakými menovateľmi.  
Nájsť ľubovoľného 
spoločného menovateľa 
(upraviť zlomky na rovnakého 
menovateľa).  
Písomne sčítať, odčítať, 
násobiť a deliť zlomok od 
zlomku, desatinného čísla a 
zmiešaného čísla a naopak. 
 

Motivačné - motivačné 
rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné– rozprávanie, 
rozhovor, vysvetľovanie, 
demonštrácia, 
pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi 
Fixačné- ústneopakov. 
učiva žiakom pri tabuli 
alebo na mieste, metóda 
otázok a odpovedí (učiteľ 
kladie otázky celej triede 

OSR 
Rozvíjanie logického 
myslenia, pozornosti 
a tvorivosti žiakov pri 
riešení rôznych úloh 
ENV 
V príkladmi z praxe 
poukázať na 
dôležitosť získaných 
vedomostí 

 
Uč.I. 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 
 
 

 

IX/III  
 
 

 
Časti celku, 1 percent a 1 promile 
 
Výpočet celku 
 
Výpočet časti celku, výpočet počtu 
percent a promile / 2hod. 
 

Vypočítať počet percent, ak je 
daný základ a časť 
prislúchajúca k počtu percent 
a uplatniť dané vedomosti pri 
riešení jednoduchých 
slovných úloh z praktického 
života.  
Poznať vzťah medzi zlomkami, 

alebo vyvolanému 
žiakovi, žiaci kladú otázky 
navzájom) 
písomné opakovanie 
(test), domáce úlohy 
Diagnostické- ústne 
skúšanie,  slovné 
hodnotenie, písomné 
skúšanie 

OSR 
Rozvíjanie schopnosti 
čítať s porozumením 
 
DV:  

Poznať a vysvetliť 
dopravné značky  
na ktorých je 

Uč.I. 
IT – cvič. – 
práca s 
počítačom 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

Rôzne základy 
 

percentami (promile) a 
desatinnými číslami.  
 

 

Frontálna  výučba, 
individuálna práca 
žiakov, skupinová práca 
žiakov 

promile.  
 

IX/IV  
 
 

 
Znázorňovanie kocky, kvádra a ďalších 
telies 
 
Nárys , bokorys a pôdorys 
 
Sieť a povrch kocky a kvádra 
 
Jednotky objemu a objem kvádra a 
kocky 
 
Kombinatorika 
  

Vypočítať povrch a objem 
kocky a kvádra, ak poznáme 
dĺžky hrán.  
Vyriešiť primerané slovné 
úlohy z praxe na výpočet 
objemu.  
 
Vybrať z daného počtu prvkov 
usporiadanú skupinu prvkov 
menšiu ako je daný počet a 
určiť počet takto 
usporiadaných skupín prvkov.  
Vypisovať všetky možnosti 
podľa určitého systému.  

 OŽZ 
Bezpečnosť pri práci 
s rysovacími 
pomôckami 
 

Uč.I. 
IT – cvič. – 
práca s 
počítačom 

X/I  
 
 
 
 

 
Priama a nepriama úmernosť 
 
Diagramy 
 
Finančná matematika – dane, úroky 
 
Pomer  
 
Mierka mapy a plánu 
 

Rozhodnúť, či daný vzťah je 
alebo nie je 
priamou/nepriamou 
úmernosťou.  
Riešiť kontextová slovné úlohy 
(aj z praxe) s využitím priamej 
a nepriamej úmernosti 
pomocou jednoduchej 
trojčlenky.  
Vypočítať skutočnú 
vzdialenosť, vzdialenosť na 
mape a mierku mapy.  
 

FG: 
Téma č.5:  
Úver a dlh  
Čiastková 
kompetencia 1:  
Identifikovať prínosy a 
náklady jednotlivých 
typov úverov.  
Čiastková 
kompetencia 3:  
Mať základné 
informácie o 
jednotlivých druhoch 
spotrebiteľských 
úverov.  

 

 
ENV 
Slovné úlohy s danou 
tematikou 

Uč.I. 
IT – cvič. – 
práca s 
počítačom 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

X/II  

 

 

 

 

Kladné a záporné 

čísla. Počtové 

výkony s celými 

číslami /21hod. 
 
 

 
Vstupná previerka 
 
Analýza vstupnej previerky  
 
Čísla s mínusom – počítame poschodia 
 
Nadmorská výška 
 
Účtovné knihy 

 
 
 
 
 
Uviesť príklady využitia 
kladných a záporných celých 
čísel v praxi 
Prečítať a zapísať celé čísla. 

 
 
 
 
 
 
Motivačné - motivačné 
rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné– rozprávanie, 
rozhovor, vysvetľovanie, 
demonštrácia, 
pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi 
Fixačné- ústneopakov. 

 
 
 
 
 
OSR -Osvojovať si 
študijné zručnosti, 
vedieť si obhájiť svoj 
názor, byť tolerantný 
k názorom druhých, 
učiť sa zodpovednosti 
za svoju prácu 

 
 
Uč.I. 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 

X/III   
Číslanavzájom opačné 
 
Absolútna hodnota čísla 
 
Usporiadanie a porovnanie celých čísel 
/ 2 hod. 
 
Meranie teploty  

Určiť k danému číslu číslo 
opačné. Vymenovať a vypísať 
dvojice navzájom opačných 
celých čísel (aj z číselnej osi). 
Určiť absolútnu hodnotu 
celého, desatinného čísla a 
racionálneho čísla.  
Porovnať celé a racionálne 
čísla a usporiadať ich podľa 
veľkosti.  

učiva žiakom pri tabuli 
alebo na mieste, metóda 
otázok a odpovedí (učiteľ 
kladie otázky celej triede 
alebo vyvolanému 
žiakovi, žiaci kladú otázky 
navzájom) 
písomné opakovanie 
(test), domáce úlohy 
Diagnostické- ústne 
skúšanie,  slovné 
hodnotenie, písomné 
skúšanie. 

 Uč.I. 
IT – cvič. – 
práca s 
počítačom, 
výučbovými 
programami 

X/IV   
Číselná os 
 
Sčítanie celých čísel  
 
Odčítanie celých čísel 
  
Sčítanie a odčítanie celých čísel /2hod. 

Správne zobraziť celé čísla na 
číselnej osi.Priradiť k celému 
číslu obraz na číselnej osi. 
Zobraziť kladné a záporné 
desatinné čísla na číselnej osi. 
Sčítať a odčítať celé a 
desatinné čísla. Vyriešiť 
primerané slovné úlohy na 

Frontálna  výučba, 
individuálna práca 
žiakov, skupinová práca 
žiakov 

 

ENV 
Učiť sa plánovať 
svoju činnosť 
v matematike – riešiť 
známe typy slovných 
úloh – praktické 
aplikácie získaných 
vedomostí 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

 
 

sčítanie a odčítanie celých a 
desatinných čísel (kladných a 
záporných).  

 

XI/I   
1.písomná práca 
 
Oprava 1.písomnej práce 
 
 

Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z tematického 
celku : kladné a záporné čísla.   
Analyzovať a doplniť 
nedostatky z tematického 
celku : kladné a záporné čísla.  
 

 FG:  
Téma č.6:  
Sporenie a 
investovanie  
Čiastková 
kompetencia 1:  

 

XI/II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Násobenie a delenie celých čísel / 
3hod 
 
Racionálne čísla 
 
Účtovné knihy 
 
 

Spamäti, písomne a na 
kalkulačke vynásobiť a vydeliť 
záporné číslo kladným číslom. 
Vyriešiť primerané slovné 
úlohy na násobenie a delenie 
celých čísel. Jednoducho 
zapísať postup riešenia 
slovnej úlohy, výpočet 
a odpoveď.  
 
 

 
Motivačné - motivačné 
rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné– rozprávanie, 
rozhovor, vysvetľovanie, 
demonštrácia, 
pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi 
Fixačné- ústneopakov. 
učiva žiakom pri tabuli 
alebo na mieste, metóda 
otázok a odpovedí (učiteľ 

Diskutovať o tom, 
ako sporenie 
prispieva k finančnej 
prosperite.  
Téma č.4: Plánovanie 
a hospodárenie s 
peniazmi.  
Čiastková 
kompetencia 3:  
Uplatniť 
spotrebiteľské 
zručnosti pri 
zodpovednom 
rozhodovaní o 
nákupe.  

 
 
 
 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 

XI/III  

 

 

 

 

Premenná, výraz, 

rovnica / 25 hod. 

Kladné a záporné racionálne čísla 
a výpočty s nimi / 2hod 
 
Opakovanie tematického celku 
 
Závislosti a písmená - o niekoľko viac, 
o niekoľko menej  
 
Niekoľko krát viac, niekoľko krát menej 

 
 
 
Sčítať, odčítať, vynásobiť a 
vydeliť primerané číselné 
výrazy. Rozhodnúť o rovnosti 
dvoch číselných výrazov. 
Zapísať postup riešenia 
slovnej úlohy. Overiť skúškou 

kladie otázky celej triede 
alebo vyvolanému 
žiakovi, žiaci kladú otázky 
navzájom) 
písomné opakovanie 
(test), domáce úlohy 
Diagnostické- ústne 
skúšanie,  slovné 
hodnotenie, písomné 
skúšanie 

OSR 
Rozvíjanie schopnosti 
čítať s porozumením 
FG:  
Téma č.6:  
Sporenie a 
investovanie  
Čiastková 
kompetencia 1:  

Uč.II. 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

 
 

správnosti, či dané číslo je 
riešením slovnej úlohy. 

Frontálna  výučba, 
individuálna práca 
žiakov, skupinová práca 
žiakov 

 

Diskutovať o tom, 
ako sporenie 
prispieva k finančnej 
prosperite.  

XI/IV   
Časť celku 
 
Porovnávame časťou celku 
 
Krížom – krážom s výrazmi 
 
Slovné úlohy / 2hod. 
 
 
 

Zostaviť podľa slovného opisu 
jednoduchý výraz 
s premennou. Určiť vo výraze 
s premennou členy 
s premennou a členy bez 
premennej. Určiť hodnotu 
výrazu, keď je daná hodnota 
premennej. 
 

  Uč.I. 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom, 
výučbovými 
programami 

XII/I  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Výrazy, vzorce a rovnice / 3hod. 
 
Rovnice na súčet a rozdiel / 2hod. 
 

Vyriešiť jednoduché slovné 
úlohy vedúce k lineárnej 
rovnici bez formalizácie do 
podoby rovnice. 

 
 

OSR 
Rozvíjanie logického 
myslenia, pozornosti 
a tvorivosti žiakov pri 
riešení rôznych úloh 
TPPZ 
Rozvíjať u žiakov 
schopnosť 
komunikovať, 
argumentovať 

 
 

XII/II  
 
 
 
 
 
 

 
Rovnice na súčin a podiel / 2hod  
 
Riešenie jednoduchých slovných úloh 
vedúcich na lineárne rovnice 
a kontrola ich riešení / 2hod. 
 
Zložitejšie rovnice  
 

Sčítať a odčítať výrazy 
s premennou. Vynásobiť a 
vydeliť primerané výrazy s 
premennou číslom rôznym od 
nuly. Vyjadriť neznámu z 
jednoduchých vzorcov (napr. 
o = 4 . a). 
 

 FG: 
Téma č.3: 
Zabezpečenie peňazí 
pre uspokojovanie 
životných potrieb – 
príjem a práca  
Čiastková 
kompetencia 3: 
Identifikovať zdroje 

Uč.I 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom, 
výučbovými 
programami 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

osobných príjmov. 

XII/III  
 
 
 

 
Zložitejšie rovnice  
 
Znázorňovanie priamej a nepriamej 
úmernosti graficky / 2hod. 
 
Využitie IKT na prehĺbenie vedomostí, 
matematické hry / 2hod. 
 
 

Zvoliť vhodnú pravouhlú 
sústavu súradníc v rovine. 
Vyznačiť body v pravouhlej 
sústave súradníc v rovine 
podľa súradníc. Určiť 
súradnice daného bodu 
zobrazeného v pravouhlej 
sústave súradníc.  
 

 ENV 
V príkladmi z praxe 
poukázať na 
dôležitosť získaných 
vedomostí 
 

 

I/I  

 
 
 
Trojuholník, 
zhodnosť 
trojuholníkov / 
16 hod. 
 

 
Súhrnné cvičenia / 2hod. 
 
Kontrolná práca 
 
Jednoduché konštrukcie 
 
Objav trojuholníkovej nerovnosti 
 
 
 

  MEV - žiak chápe 
podstatu internetu 
ako informačného 
a vzdelávacieho 
média 
- žiak ho dokáže 
využiť s mierou pre 
uspokojovanie 
vlastných potrieb 

 

I/II  
 

 
Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka 
 
Zhodnosť trojuholníkov, vety 
o zhodnosti trojuholníkov / 2hod. 
 
Strany a uhly v trojuholníku 
 

Vypočítať veľkosť vonkajších 
uhlov trojuholníka. Vyriešiť 
úlohy s využitím vlastností 
vnútorných a vonkajších uhlov 
trojuholníka. Rozhodnúť o 
zhodnosti dvoch 
trojuholníkov.  

 
 

   

I/III  
 
 

 
2.písomná práca 
 

Opísať rovnostranný a 
rovnoramenný trojuholník a 
ich základné vlastnosti 

Motivačné - motivačné 
rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačná 

 IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

Oprava 2. písomnej práce 
 
Rovnoramenný trojuholník  
 
Rovnostranný trojuholník 
 

(veľkosti strán a uhlov, 
súmernosť). Presne a čisto 
narysovať rovnostranný a 
rovnoramenný trojuholník. 
Zostrojiť výšky trojuholníka (v 
ostrouhlom, tupouhlom a 
pravouhlom) a ich priesečník.  
 

demonštrácia 
Expozičné– rozprávanie, 
rozhovor, vysvetľovanie, 
demonštrácia, 
pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi 
Fixačné- ústneopakov. 
učiva žiakom pri tabuli 

I/IV  
 

 
Výška trojuholníka /2hod. 
 
Konštrukcia trojuholníka /2hod. 
 
 

Narysovať trojuholník a 
správne označiť všetky ich 
základné prvky. Zostrojiť a 
odmerať v trojuholníku výšky. 

alebo na mieste, metóda 
otázok a odpovedí (učiteľ 
kladie otázky celej triede 
alebo vyvolanému 
žiakovi, žiaci kladú otázky 
navzájom) 
písomné opakovanie 
(test), domáce úlohy 

 

ENV 
V príkladmi z praxe 
poukázať na 
dôležitosť získaných 
vedomostí 
 

IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 

II/I  
 
 
 

 
Využitie IKT na prehĺbenie a rozšírenie 
vedomostí z danej problematiky / 
2hod. 
 
Súhrnné cvičenia  
 
Kontrolná práca 
 
 

 Diagnostické- ústne 
skúšanie,  slovné 
hodnotenie, písomné 
skúšanie 
Frontálna  výučba, 
individuálna práca 
žiakov, skupinová práca 
žiakov 

 

 
OSR 
Rozvíjanie logického 
myslenia, pozornosti 
a tvorivosti žiakov pri 
riešení rôznych úloh 
 

 
 
 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 

II/II  
Rovnobežníky, 
lichobežníky, 
obsah trojuholníka 
/18hod. 
 
 

 
Štvoruholníky 
 
Trojuholníky a uhly 
 
Striedavé a súhlasné uhly  
 
Rovnobežníky  

Zostrojiť rovnobežky, ktoré sú 
preťaté priečkou. Určiť 
súhlasné a striedavé uhly pri 
dvoch rovnobežných 
priamkach preťatých 
priečkou. Vyriešiť úlohy s 
využitím vlastností súhlasných 
a striedavých uhlov. Načrtnúť 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

 
 

 
Rozdelenie rovnobežníkov 
 

a pomenovať rovnobežníky: 
štvorec, kosoštvorec, 
obdĺžnik, kosodĺžnik. 
 

II/III  
 
 

 
Lichobežník, pravouhlý 
a rovnoramenný lichobežník 
 
Konštrukcia rovnobežníka 
a lichobežníka/2hod. 
 
Výška a obsah rovnobežníka 
 
Výška a obsah trojuholníka 
 

Rozlíšiť a vysvetliť rozdiel 
medzi pravouhlými a 
kosouhlými rovnobežníkmi. 
Narysovať štvorec, 
kosoštvorec, obdĺžnik, 
kosodĺžnik a správne označiť 
všetky ich základné prvky. 
Zostrojiť a odmerať v 
rovnobežníku (štvorci, 
kosoštvorci, obdĺžniku, 
kosodĺžniku) jeho dve rôzne 
výšky. Vypočítať obvod a 
obsah štvorca, kosoštvorca, 
obdĺžnika, kosodĺžnika, 
lichobežníka a trojuholníka.  

Motivačné - motivačné 
rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné– rozprávanie, 
rozhovor, vysvetľovanie, 
demonštrácia, 
pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi 
Fixačné- ústneopakov. 
učiva žiakom pri tabuli 
alebo na mieste, metóda 
otázok a odpovedí (učiteľ 
kladie otázky celej triede 
alebo vyvolanému 
žiakovi, žiaci kladú otázky 

  

III/I  
 

 
Obsah lichobežníka 
 
Slovné úlohy na výpočty obsahov 
a obvodov/ 2hod. 
 
Konštrukcie mnohouholníkov / 2hod. 
 
 

Vyriešiť slovné (kontextové a 
podnetové) úlohy z reálneho 
života s využitím poznatkov o 
obsahu a obvode 
rovnobežníka, lichobežníka a 
trojuholníka a s využitím 
premeny jednotiek dĺžky a 
obsahu. Zostrojiť ľubovoľný 
lichobežník (všeobecný, 
pravouhlý, rovnoramenný) 
podľa daných prvkov a na 
základe daného 
konštrukčného postupu.  

navzájom) 
písomné opakovanie 
(test), domáce úlohy 
Diagnostické- ústne 
skúšanie,  slovné 
hodnotenie, písomné 
skúšanie 

 

  

III/II  
 

 
Využitie IKT na prehĺbenie a rozšírenie 

Vyriešiť primerané 
konštrukčné úlohy pre 

Frontálna  výučba, 
individuálna práca 
žiakov, skupinová práca 

OSR 
Rozvíjanie logického 

 
 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 

vedomostí z danej problematiky 
 
Súhrnné opakovanie 
 
Kontrolná práca z tematického celku 

štvoruholníky s využitím 
vlastností konštrukcie 
trojuholníka a s využitím 
poznatkov o rovnobežníkoch 
a lichobežníkoch. 
 
 

žiakov 

 
myslenia, pozornosti 
a tvorivosti žiakov pri 
riešení rôznych úloh. 
Rozvíjanie schopnosti 
čítať s porozumením 
 

Uč.II. 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom, 
internetom, 
výučbovými 
programami 

III/III  
Hranoly, ich objem 
a povrch /15 hod. 

 
Hranol a jeho vlastnosti 
 
Znázornenie a sieť hranola 

 

Povrch hranola a jednotky obsahu / 

3hod. 

 

Načrtnúť kocku, kváder a 
hranol (trojboký, štvorboký) 
vo voľnom rovnobežnom 
premietaní.  
Opísať hranol a identifikovať 
jeho základné prvky. Určiť 
počet hrán, stien a vrcholov 
hranola. 

 DV, ENV 
Príkladmi z praxe 
poukázať na 
dôležitosť získaných 
vedomostí. 

 

III/IV   
Slovné úlohy na výpočet povrchu 
hranola /2hod. 
 
3.písomná práca 
 
Oprava 3. písomnej práce 
 

   
 

 

IV/I   

Objem hranola a jednotky objemu / 

3hod. 

 

Slovné úlohy na výpočet objemu 

hranola/ 2hod. 

 

Zostrojiť sieť kolmého 
hranola. Použiť príslušné 
vzorce na výpočet objemu a 
povrchu (kocky, kvádra, 
hranola). Vypočítať objem a 
povrch kocky, kvádra, 
hranola. Vyriešiť slovné úlohy 
s využitím objemu alebo 
povrchu kocky, kvádra a 
hranola.  

Motivačné - motivačné 
rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné– rozprávanie, 
rozhovor, vysvetľovanie, 
demonštrácia, 
pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi 
Fixačné- ústneopakov. 
učiva žiakom pri tabuli 

OŽZ 
Bezpečnosť pri práci 
s rysovacími 
pomôckami 

 
Uč.II.str. 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

 

IV/II  
 
 
 
Kruh, kružnica / 16 
hod. 

 
Súhrnné opakovanie / 2hod. 
 
Kontrolná práca z tematického celku 
 
Kruh a kružnica (priemer a polomer) 
 
Vlastnosti kružnice, tetiva  
 

 
 
 
Zostrojiť kružnicu s daným 
polomerom alebo s daným 
priemerom. Vysvetliť vzťah 
medzi polomerom a 
priemerom kružnice. 

alebo na mieste, metóda 
otázok a odpovedí (učiteľ 
kladie otázky celej triede 
alebo vyvolanému 
žiakovi, žiaci kladú otázky 
navzájom) 
písomné opakovanie 
(test), domáce úlohy 

TPPZ 
Rozvíjať u žiakov 
schopnosť 
komunikovať, 
argumentovať 

 
 
 
Uč.II. 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 

IV/III   
Vlastnosti kružnice, tetiva  
 

Vzájomná poloha kružnice a priamky 

 

Vzájomná poloha  dvoch kružníc 

Určiť vzájomnú polohu 
kružnice a priamky. Zostrojiť 
dotyčnicu ku kružnici v 
určenom bode ležiacom na 
tejto kružnici. Zostrojiť 
dotyčnicu ku kružnici z 
daného bodu, ktorý leží mimo 
tejto kružnice. 

Diagnostické- ústne 
skúšanie,  slovné 
hodnotenie, písomné 
skúšanie 
Frontálna  výučba, 
individuálna práca 
žiakov, skupinová práca 
žiakov 

 

OSR 
Rozvíjanie logického 
myslenia, pozornosti 
a tvorivosti žiakov pri 
riešení rôznych úloh 
 

 
Uč.II. 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 

IV/IV   

Talesova kružnica 

 

Konštrukcia dotyčnice (aj pomocou 

Talesovej kružnice) / 2hod. 

 

Slovne opísať postup 
konštrukcie dotyčnice ku 
kružnici približnou metódou aj 
pomocou Tálesovej kružnice. 
Vyznačiť na kružnici 
kružnicový oblúk a kružnicový 
oblúk prislúchajúci danému 
stredovému uhlu.  
 

 ENV 
Slovné úlohy s danou 
tematikou 
 

 

V/I   
Dĺžka kružnice a obvod kruhu 

 

Obsah kruhu 

 

Kružnicový oblúk, kruhový výsek, 

Vypočítať obsah a obvod 
kruhu a dĺžku kružnice. 
Vyriešiť slovné úlohy, ktoré 
využívajú výpočet obsahu 
alebo obvodu kruhu, alebo 
dĺžku kružnice.  
Vyznačiť v kruhu kruhový 

  
 

Uč.II. 
IT – cvič. – 
práca 
s počítačom 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

stredový uhol 

 

Kontextové úlohy / 2hod. 

 
 

výsek a kruhový výsek 
prislúchajúci danému 
stredovému uhlu. Vyznačiť v 
kruhu kruhový odsek. Určiť a 
odmerať stredový uhol 
prislúchajúci k danému 
kružnicovému oblúku alebo 
kruhovému výseku.  
 

V/II  
 

Súhrnné cvičenie / 2hod. 
 
Kontrolná práca 
 

    

V/III  
Pravdepodobnosť 
a štatistika / 
18hod. 
 

 
Tombola 
 
Pravdepodobnosť / 2hod. 
 
Hádžeme hracou kockou 
 

Uskutočniť primerané 
pravdepodobnostné 
experimenty. Posúdiť a rozlíšiť 
možné a nemožné udalosti 
(javy). Rozhodnúť o 
pravdepodobnosti 
jednoduchej udalosti. 
Vypočítať relatívnu početnosť 
udalosti.  

Motivačné - motivačné 
rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné– rozprávanie, 
rozhovor, vysvetľovanie, 
demonštrácia, 
pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi 
Fixačné- ústneopakov. 

ENV 
Slovné úlohy s danou 
tematikou 
 

 

V/IV   
Hádžeme mincami 
 
Hráme sa ďalšie hry / 3hod. 
 

 učiva žiakom pri tabuli 
alebo na mieste, metóda 
otázok a odpovedí (učiteľ 
kladie otázky celej triede 
alebo vyvolanému 
žiakovi, žiaci kladú otázky 
navzájom) 
písomné opakovanie 
(test), domáce úlohy 
Diagnostické- ústne 

  

VI/I   
Vyberáme skupiny 
 

 
Spracovať, zhromaždiť a 
roztriediť údaje 

skúšanie,  slovné 
hodnotenie, písomné 
skúšanie 
Frontálna  výučba, 

OSR -Osvojovať si 
študijné zručnosti, 
vedieť si obhájiť svoj 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

Hazardné hry 
 
Párne či nepárne 
 
Súhrnné cvičenia 
 
Kontrolná práca 
 

v experimente. Vytvoriť zo 
zhromaždených údajov 
štatistický súbor. 

individuálna práca 
žiakov, skupinová práca 
žiakov 

 

názor, byť tolerantný 
k názorom druhých, 
učiť sa zodpovednosti 
za svoju prácu 

VI/II  
 
 

 
Zhromažďovanie, usporiadania 
a grafické spracovanie údajov/2hod. 
 
Tvorba grafov a diagramov / 2hod. 
 

Vypočítať aritmetický priemer 
z údajov v tabuľke alebo 
grafe. Zaznamenať a 
usporiadať údaje do tabuľky. 
Prečítať a interpretovať údaje 
z tabuľky, z kruhového a 
stĺpcového diagramu. 
Znázorniť údaje z tabuľky 
kruhovým a stĺpcovým 
diagramom a naopak.  

 

 MEV 
Grafy a diagramy 
FG:  
Téma č.2: Finančná 
zodpovednosť a 
prijímanie 
rozhodnutí.  
Čiastková 
kompetencia 2:  
Nájsť a vyhodnotiť 
informácie z rôznych 
zdrojov.  
 

IT – cvič. – 
práca 
s počítačom, 
výučbovými 
programami 

VI/III  Opakovanie učiva IV. Štvrťroku 
 
4.písomná práca 
 
Oprava 4. písomnej práce 
 

Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z tematických 
celkov. Analyzovať a doplniť 
nedostatky z tematických 
celkov. 

  práca 
s počítačom 

VI/IV   
Záverečné hodnotenie a klasifikácia 
žiakov/2hod 
 

    

 

 



 

TEMATICKÉ CELKY  

ZÁKLADNÉ UČIVO (132+33 hod.-voliteľné hodiny, ktoré rozširujú a prehlbujú základné učivo) 

1. Opakovanie učiva z 7. ročníka (24h.)  

2. Kladné a záporné čísla(21 h.) 

3. Premenná, výraz, rovnica(25 h.) 

4. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov (16 h.) 

5. Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka (18h.) 

6. Hranoly, ich objem a povrch (15 h.) 

7. Kružnica, kruh (16 hodín) 

8. Pravdepodobnosť  a štatistika (18 hodín) 

 

 

PÍSOMNÉ PRÁCE 

Vstupný test (2h.) 

Písanie a oprava štvrťročných prác (8h.) 

Záverečné hodnotenie a klasifikácia žiakov (2h.) 

 

 


