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ÚVOD
Vzdelávací štandard z matematiky pre 2. stupeň základnej školy, pozostávajúci z dvoch relatívne
samostatných častí, z obsahového a výkonového štandardu, patrí medzi základné pedagogické dokumenty,
slúžiace spolu s učebným plánom a učebnými osnovami na riadenie a reguláciu výchovy a vzdelávania
v učebnom predmete matematika.
Okrem úvodu pozostáva tento dokument zo štyroch oblastí učiva: z aritmetiky, algebry, z geometrie
a z kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky a z dvadsiatich tematických celkov. Každý tematický celok
je členený na obsahovo totožné, ale funkčne odlišné časti.
V obsahovej časti jednotlivých tematických celkov štandard u sú vymenované prvky obsahu patriace do
základného učiva jednotlivých tematických celkov. Je to tá časť učiva z celého druhého stupňa, ktorá do
daného tematického celku napríklad Lineárne rovnice a ich sústavy patrí, a má byť sprístupnená na každej
škole všetkým žiakom.
Druhá výkonová časť štandardu jednotlivých tematických celkov má názov "Požiadavky na vedomosti
a zručnosti žiakov". Obsahuje v podobe požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov tú časť učiva, ktorá má
byť osvojená po preberaní učiva jednotlivých tematických celkov všetkými žiakmi aj keď na kvalitatívnej
odlišnej úrovni.
Pri svojej práci učiteľ vzdelávací štandard spolu s učebnými osnovami využije pri vypracovaní
tematického plánu, tematických a štvrťročných písomných skúšok. Okrem učiteľovi, sprostredkovane,
prostredníctvom písomných skúšok a testov, vzdelávací štandard môže slúžiť aj ku kontrolnej činnosti pre
vedenie školy, inšpekčné orgány, pre stredné školy pri prijímacích skúškach, ale aj pre rodičov na orientáciu,
do akej šírky a hĺbky si majú žiaci osvojiť učivo jednotlivých tematických celkov.
Upozorňujeme, že vo vzdelávacom štandarde z matematiky nie sú zachytené tie ciele vyučovania
matematiky, ktoré konkretizujú oblasť hodnôt a postojov žiakov, nakoľko ich bezprostredná kontrola je
zatiaľ didakticky nevyriešená. V osnovách sú sformulované a pri vyučovaní matematiky je potrebná ich
dôsledná realizácia. Bez splnenia takých cieľov, ako je výchova k logickému mysleniu, k presnej formulácii
svojich myšlienok, vytrvalosti, ústavnosti, presnosti a podobne, by vyučovanie matematiky nesplnilo ciele,
ktoré od nej pri ýchove a vzdelávaní žiakov 2. stupňa ZŠ očakávame.

ARITMETIKA
1. PRIRODZENÉ ČÍSLA
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia
Obsah
Prirodzené čísla a ich znázornenie na číselnej osi, porovnávanie a zaokrúhľovanie. Sčítanie a odčítanie,
násobenie a delenie aj so zvyškom. Riešenie slovných úloh.
Znaky deliteľnosti, Prvočíslo, zložené číslo, rozklad na súčin prvočiniteľov. Deliteľ, spoločný deliteľ,
najväčší spoločný deliteľ; násobok, spoločný násobok, najmenší spoločný násobok. Algoritmizácia výpočtu
najväčšieho spoločného deliteľa a najmenšieho spoločného násobku.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Čítať a zapisovať prirodzené čísla.
2. K danému číslu priradiť jeho obraz na číselnej osi a opačne.
3. Porovnať prirodzené čísla.

4. Zaokrúhľovať prirodzené čísla.
5. Pohotovo riešiť jednoduché príklady na sčítanie a odčítanie spamäti, náročnejšie príklady písomne.
6. Pohotovo riešiť jednoduché príklady na násobenie a delenie spamäti, náročnejšie príklady písomne
(násobiť najviac trojciferným číslom, deliť dvojciferným). Vedieť urobiť kontrolu správnosti
riešenia.
7. Deliť so zvyškom a previesť skúšku správnosti.
8. Riešiť všetkých 11 typov jednoduchých slovných úloh.
9. Riešiť zložené slovné úlohy najviac s tromi počtovými výkonmi (napr. a + b + c, a + b + c + d,
(a + b) (c + d), a + (a + b), a + (a b), a . b + c . d atď.).
10. Vedieť vypočítať ľubovoľný násobok daného čísla, spoločné násobky dvoch čísel, najmenší
spoločný násobok dvoch čísel.
11. Vedieť vypočítať deliteľov daného čísla, spoločných deliteľov dvoch čísel, najväčší spoločný deliteľ
dvoch čísel.
2. DESATINNÉ ČÍSLA
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia
Obsah
Desatinné číslo, rád desatinného čísla, porovnanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel. Sčitovanie,
odčitovanie, násobenie a delenie desatinných čísel. Slovné úlohy vedúce k počtovým výkonom s desatinnými
číslami, úlohy na priamu úmernosť a aritmetický priemer v obore desatinných čísel.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vedieť udať príklady desatinných čísel.
Čítať a zapisovať desatinné čísla.
Znázorniť desatinné číslo (číselná os, napodobeniny peňazí).
Porovnávať, usporiadať a zaokrúhľovať desatinné čísla.
Pohotovo riešiť jednoduché príklady na sčítovanie a odčitovanie desatinných čísel spamäti,
náročnejších príkladov písomne.
Násobiť desatinné číslo najviac trojciferným číslom.
Deliť menšie prirodzené číslo väčším (najviac dvojciferným).
Deliť desatinné číslo prirodzeným číslom.
Deliť prirodzené číslo desatinným číslom.
Deliť desatinné číslo desatinným číslom.
V obore desatinných čísel riešiť všetky typy jednoduchých a zložených slovných úloh, ktoré žiaci
riešili v obore prirodzených čísel.

3. CELÉ ČÍSLA
Očakávaná úroveň zvládnutia: 70% a vyššia
Obsah
Kladné a záporné čísla, navzájom opačné čísla, číselná os, interpretácia absolútnej hodnoty čísla,
usporiadanie celých čísel, pojem záporného desatinného čísla. Počtové výkony s celými číslami. Riešenie
slovných úloh.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vedieť udať príklady celých čísel.
Vedieť udať dvojice navzájom opačných celých čísel a poznať ich základné vlastnosti.
Porovnávať celé čísla a usporiadať podľa veľkosti.
Čítať a písať celé čísla.
Pohotovo sčitovať a odčitovať, násobiť a deliť spamäti aj písomne celé čísla.
Riešiť slovné úlohy s celými číslami.

4. ZLOMKY, RACIONÁLNE ČÍSLA
Očakávaná úroveň zvládnutia: 67% a vyššia
Obsah
Zlomok, rovnosť zlomkov. Krátenie a rozširovanie zlomkov. Zápis zlomku pomocou desatinného čísla.
Racionálne číslo. Usporiadanie zlomkov podľa veľkosti. Počtové výkony so zlomkami.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Správne chápať zlomok.
Čítať a zapisovať zlomok.
Časť celku zapísať zlomkom.
Porovnávať zlomky a výsledok porovnávania vyznačiť znakmi >, <, =.
Rozširovať a krátiť zlomok.
Vedieť upraviť zlomok na základný tvar.
Zapísať zlomok v tvare desatinného čísla a opačne.
Správne chápať pojem racionálne číslo.
Znázorniť racionálne číslo na číselnej osi.
Porovnať racionálne čísla znakmi >, <, =.
Správne chápať pojem zmiešaného čísla.
Zapísať zmiešané číslo v tvare zlomku a opačne.
Sčitovať a odčitovať zlomky.
Sčitovať a odčitovať zmiešané čísla.
Vypočítať zlomkovú časť celku.
Násobiť zlomok zlomkom.
Deliť celé číslo zlomkom a opačne.
Deliť zlomok zlomkom.
Riešiť známe typy slovných úloh na výpočty s racionálnymi číslami.

5. PERCENTÁ
Očakávaná úroveň zvládnutia: 65% a vyššia
Obsah
Percento, základ, časť prislúchajúca počtu percent, počet percent. Stĺpcový a kruhový diagram. Riešenie
slovných úloh na percentá aj z oblasti finančnej matematiky.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vedieť vypočítať 1 percento (%).
Vedieť rozlíšiť, pomenovať a vypočítať základ, počet percent a hodnotu príslušnú k počtu percent.
Vedieť (odhadnúť) určiť počty percent pomocou kruhového alebo stĺpcového diagramu.
Vypočítať úrok z danej istiny za určité obdobie pri danej úrokovej miere.
Určiť hľadanú istinu.
Vykonávať jednoduché úrokovanie.
Vedieť riešiť primerané slovné úlohy na percentá aj z oblasti finančníctva.

6. POMER. PRIAMA A NEPRIAMA ÚMERNOSŤ
Očakávaná úroveň zvládnutia: 65% a vyššia
Obsah
Pomer, prevrátený pomer, postupný pomer. Priama a nepriama úmernosť, graf priamej a nepriamej
úmernosti. Jednoduchá a zložená trojčlenka. Mierka plánov a máp. Riešenie úloh.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Správne chápať pojmy pomer, prevrátený pomer, postupný pomer a vedieť ich aplikovať pri riešení
úloh.
2. Deliť dané číslo v danom pomere.
3. Zväčšiť dané číslo v danom pomere.
4. Zmenšiť dané číslo v danom pomere.
5. Vyznačiť body v pravouhlej sústave súradníc v rovine.
6. Určiť súradnice bodu v pravouhlej sústave súradníc v rovine.
7. Správne chápať pojem priamej úmernosti a vedieť ju znázorniť v súradnicovej sústave v rovine.
8. Správne chápať pojem nepriamej úmernosti a vedieť ju znázorniť v pravouhlej súradnicovej sústave
v rovine.
9. Vedieť čítať z grafu priamej a nepriamej úmernosti.
10. Riešiť úlohy na priamu a nepriamu úmernosť vrátane úloh z praxe.
11. Riešiť úlohy jednoduchou a zloženou trojčlenkou.
12. Riešiť úlohy s použitím mierky mapy a plánu.

7. MOCNINY A ODMOCNINY
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia
Obsah
Druhá a tretia mocnina a odmocnina. Mocniny s prirodzeným mocniteľom, operácie mocninami
s prirodzeným mocniteľom, mocniteľ nula. Zápis čísel typu a.10n, kde 1 <= a < 10.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Vedieť napísať súčin rovnakých činiteľov do tvaru mocniny a opačne.
2. Vedieť prečítať prirodzenú mocninu ľubovoľného racionálneho čísla a pomenovať jednotlivé čísla
v mocnine.
3. Vedieť prečítať druhú a tretiu odmocninu ľubovoľného kladného racionálneho čísla a pomenovať
jednotlivé čísla v odmocnine.
4. Vypočítať hodnotu druhej a tretej mocniny a odmocniny spamäti (pri malom základe) a na
kalkulačke.
5. Vedieť vypočítať druhú mocninu súčinu dvojakým spôsobom.
6. Vedieť vypočítať druhú odmocninu súčinu nezáporných čísel.
7. Zapísať čísla v tvare a.10n, kde 1 <= a < 10.
8. Sčitovať a odčitovať mocniny s rovnakým základom a rovnakým prirodzeným mocniteľom.
9. Násobiť a deliť mocniny s rovnakým základom.
10. Umocniť súčin a podiel.
11. Umocniť mocninu.

ALGEBRA
1. VÝRAZY A JEHO ÚPRAVY
Očakávaná úroveň zvládnutia: 65% a vyššia
Obsah
Číselný výraz, výraz s premennou. Počtové výkony s číselnými výrazmi. Počtové výkony celistvými
výrazmi. Úprava výrazu vynímaním a pomocou použitia vzorcov (a ± b)2, a2 b2. Lomený výraz, počtové
výkony s lomenými výrazmi.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Spresniť chápanie písmena vo význame čísla.
2. Na základe písaného alebo hovoreného textu správne zapísať číselné výrazy alebo výrazy
s premennou a určiť ich hodnotu.
3. Sčitovať a odčitovať, násobiť a deliť číselné výrazy.
4. Sčitovať a odčitovať celistvé algebraické výrazy.
5. Násobiť celistvé výrazy.
6. Upraviť výrazy vynímaním pred zátvorku.
7. Upraviť výrazy pomocou vzorcov (a ± b)2, a2 b2.
8. Vedieť rozoznať lomený výraz od celistvého výrazu.
9. Vedieť udať alebo zapísať lomený výraz.
10. Určiť podmienky pri ktorých má lomený výraz význam.
11. Krátiť a rozšíriť lomený výraz.
12. Sčitovať a odčitovať lomené výrazy.
13. Násobiť lomený výraz celistvým aj lomeným výrazom.
14. Deliť lomený výraz celistvým aj lomeným výrazom.
15. Vyjadriť neznámu zo vzorca.
2. LINEÁRNE ROVNICE A ICH SÚSTAVY
Očakávaná úroveň zvládnutia: 80% a vyššia
Obsah
Rovnosť výrazov. Riešenie lineárnych rovníc pomocou ekvivalentných úprav. Riešenie rovníc s neznámou
v menovateli. Riešenie sústav dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi. Vyjadrenie neznámej zo vzorca.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti

1. Rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných výrazov.
2. Rozhodnúť o rovnosti dvoch algebraických výrazov.
3. Vedieť urobiť ekvivalentné úpravy rovnice a pomocou nich riešiť lineárne rovnice s jednou
neznámou.
4. Vedieť riešiť lineárne rovnice s neznámou v menovateli.
5. Vedieť urobiť skúšku správnosti riešenia lineárnej rovnice.
6. Riešiť sústavu dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi.
7. Riešiť slovné úlohy, ktoré vedú k riešeniu lineárnou rovnicou s jednou neznámou alebo sústavou
dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi.
3. LINEÁRNE NEROVNICE
Očakávaná úroveň zvládnutia: 80% a vyššia
Obsah
Riešenie lineárnych nerovníc postupným dosadzovaním a pomocou ekvivalentných úprav.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Riešiť lineárnu nerovnicu.
2. Násobiť lineárnu nerovnicu záporným číslom.
3. Riešiť slovné úlohy, ktoré vedú na lineárne nerovnice.
4. FUNKCIE, LINEÁRNA FUNKCIA
Očakávaná úroveň zvládnutia: 73% a vyššia
Obsah
Funkcia, nezávislá a závislá premenná, definičný obor a obor hodnôt funkcie. Lineárna funkcia, graf
lineárnej funkcie. Vlastnosti lineárnej funkcie.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Vedieť udať dvojicu veličín, medzi ktorými je lineárna funkčná závislosť.
2. Vedieť zostrojiť graf lineárnej funkcie na základe tabuľky.
3. Poznať význam parametrov v rovnici lineárnej funkcie.

GEOMETRIA
1. UHOL A JEHO VEĽKOSŤ, OPERÁCIE S UHLAMI
Očakávaná úroveň zvládnutia: 80% a vyššia
Obsah
Uhol, prenášanie uhla, zhodnosť uhlov, os uhla a jej konštrukcia. Sčitovanie a odčitovanie uhlov a ich
veľkostí, delenie a násobenie uhla dvoma.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Odmerať veľkosť narysovaného uhla, výsledok zapísať.
2. Narysovať uhol danej veľkosti v stupňoch.
3. Narysovať, pomenovať a popísať druhy uhlov: ostrý uhol, pravý uhol, tupý uhol, priamy uhol,
vrcholové a susedné uhly. Striedavé uhly, súhlasné uhly, vnútorný a vonkajší uhol trojuholníka.
4. Prenášať uhol.
5. Zostrojiť os uhla.
6. Porovnať uhly podľa ich veľkosti numericky a graficky.
7. Sčitovať a odčitovať uhly graficky i numericky v stupňoch.
8. Násobiť a deliť veľkosť uhla dvoma.
2. TROJUHOLNÍK
Očakávaná úroveň zvládnutia: 70% a vyššia
Obsah
Vnútorné a vonkajšie uhly v trojuholníku a ich vlastnosti. Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník.
Výška trojuholníka, ťažnica a ťažisko trojuholníka. Stredná priečka. Konštrukcia trojuholníka s použitím viet

sss, sus, usu, algoritmizácia riešenia konštrukčných úloh. Výpočet obvodu a obsahu trojuholníka. Pytagorova
veta a jej využitie v praxi. Goniometria ostrého uhla pravouhlého trojuholníka.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Určiť v trojuholníku vnútorné a vonkajšie uhly.
2. Riešiť úlohy s využitím súčtu vnútorných uhlov trojuholníka a súčtu vnútorného a vonkajšieho uhla
pri tom istom vrchole trojuholníka.
3. Popísať a zostrojiť rovnostranný a rovnoramenný trojuholník.
4. Zostrojiť stredné priečky trojuholníka, poznať vlastnosti strednej priečky.
5. Zostrojiť ťažnice a ťažisko trojuholníka, poznať jeho vlastnosti.
6. Zostrojiť výšky trojuholníka.
7. Zostrojiť trojuholník z troch strán.
8. Zostrojiť trojuholník z dvoch strán a uhla, ktorý tieto strany zvierajú.
9. Zostrojiť trojuholník zo strany a dvoch k nej priľahlých uhlov.
10. Vypočítať obvod a obsah trojuholníka, riešiť slovné úlohy s využitím premeny jednotiek dĺžky
a obsahu.
11. Zapísať Pytagorovu vetu pri každom označení trojuholníka.
12. Vypočítať preponu alebo odvesnu pravouhlého trojuholníka s využitím pri riešení úloh z praxe.
13. Vypočítať a určiť hodnoty sin a, cos a, tg a, pre 0° <= a <= 90° pomocou tabuľky a kalkulačky.
14. Riešiť pravouhlý trojuholník s využitím goniometrie ostrého uhla.
15. Použiť goniometriu ostrého uhla pri riešení úloh z praxe.
3. ROVNOBEŽNÍKY
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia
Obsah
Rovnobežník a jeho vlastnosti. Obdĺžnik, kosodĺžnik, štvorec, kosoštvorec. Konštrukcia rovnobežníkov.
Algoritmizácia riešenia konštrukčných úloh. Obsah a obvod rovnobežníka, riešenie slovných úloh s využitím
premeny jednotiek dĺžky a obsahu.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Načrtnúť a pomenovať všetky druhy rovnobežníkov a poznať ich základné vlastnosti.
2. Zostrojiť obdĺžnik, kosodĺžnik, štvorec, kosoštvorec.
3. Vypočítať obvod a obsah obdĺžnika, kosodĺžnika, štvorca a kosoštvorca, riešiť slovné úlohy
s využitím premeny jednotiek dĺžky a obsahu.
4. LICHOBEŽNÍK
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia
Obsah
Lichobežník, konštrukcia lichobežníka. Obvod a obsah lichobežníka.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Načrtnúť lichobežník, pomenovať a charakterizovať jeho základné prvky.
2. Zostrojiť lichobežník s dodržaním základných pravidiel rysovania.
3. Vypočítať obvod a obsah lichobežníka, riešiť slovné úlohy s využitím premeny jednotiek dĺžky
a plochy.
5. KRUH, KRUŽNICA
Očakávaná úroveň zvládnutia: 80% a vyššia
Obsah
Kruh, kružnica, vzájomná poloha kružnice a priamky a dvoch kružníc. Algoritmizácia riešenia
konštrukčných úloh. Obsah kruhu, dĺžka kružnice. Kružnicový oblúk, stredový a obvodový uhol, kruhový
výsek. Slovné úlohy na výpočet obsahu kruhu a dĺžky kružnice.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Vedieť pomenovať základné prvky kružnice a kruhu.
2. Zostrojiť a zapísať kružnicu a kruh s daným stredom a polomerom.

3. Vyznačiť kružnicový oblúk a kruhový výsek.
4. Určiť vzájomnú polohu kružnice a priamky. Riešiť príslušné jednoduché konštrukčné úlohy, hlavne
na konštrukciu dotyčníc v danom bode kružnice.
5. Určiť vzájomnú polohu dvoch kružníc. Riešiť príslušné jednoduché konštrukčné úlohy.
6. Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici z daného bodu, ležiaceho mimo kružnice. Využiť Thalesovú
kružnicu.
7. Vypočítať obsah kruhu a dĺžku kružnice, riešiť slovné úlohy s využitím premeny jednotiek dĺžky
a obsahu.
6. ZHODNOSŤ ROVINNÝCH ÚTVAROV
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia
Obsah
Zhodnosť geometrických útvarov v rovine. Stredová súmernosť, konštrukcia obrazu geometrického útvaru
v stredovej súmernosti, stredové súmerné geometrické útvary; osová súmernosť, konštrukcia obrazu
geometrického útvaru v osovej súmernosti, osove súmerné geometrické útvary. Zhodnosť trojuholníkov, vety
o zhodnosti trojuholníkov. Riešenie úloh.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dodržiavať základné pravidlá rysovania.
Zostrojiť obraz bodu, úsečky, trojuholníka a štvoruholníka v stredovej súmernosti.
Zistiť či sú preberané rovinné geometrické útvary stredove súmerné.
Zostrojiť obraz bodu, úsečky, trojuholníka a štvoruholníka v osovej súmernosti.
Zistiť či sú preberané rovinné geometrické útvary osove a stredove súmerné.
Popísať zhodnosť dvoch rovinných útvarov.
Určiť zhodné útvary v rovine.
Vedieť pohotovo používať vety o zhodnosti dvoch trojuholníkov pri jednoduchých dôkazoch
a konštrukciách.

7. PODOBNOSŤ ROVINNÝCH ÚTVAROV
Očakávaná úroveň zvládnutia: 60% a vyššia
Obsah
Podobnosť geometrických útvarov. Pomer podobnosti. Podobnosť trojuholníkov. Použitie podobnosti
v praxi.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1.
2.
3.
4.
5.

Vysvetliť podstatu podobnosti dvoch geometrických útvarov.
Určiť podobné útvary v rovine.
Zostrojiť rovinný obraz podobný danému.
Vedieť určiť a použiť pomer podobnosti dvoch geometrických útvarov.
Využiť vety o podobnosti trojuholníkov na riešenie matematických a praktických úloh vrátane
konštrukčných úloh.
6. Vedieť deliť danú úsečku v danom pomere.

8. RIEŠENIE KONŠTRUKČNÝCH ÚLOH
Očakávaná úroveň zvládnutia: 60% a vyššia
Obsah
Množiny bodov danej vlastnosti. Thalesova kružnica. Jednoduché konštrukčné úlohy s využitím množín
bodov danej vlastnosti. Algoritmizácia riešenia konštrukčnej úlohy.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Riešiť konštrukčné úlohy s využitím množín budov danej vlastnosti (os úsečky, os uhla, rovnobežné
priamky s danou vzdialenosťou, zvonku sa dotýkajúce kružnice danej kružnice, stredy kružníc
dotýkajúcich sa dvoch rôznobežiek).
2. Vedieť vykonať rozbor konštrukčnej úlohy, zápis postupu konštrukcie a prevedenie konštrukcie.
3. Vedieť pohotovo využiť Thalesovu kružnicu pri jednoduchých konštrukciách.

9. GONIOMETRIA OSTRÉHO UHLA
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia
Obsah
Sin, cos, tg ako pomer dĺžok strán pravouhlého trojuholníka. Určovanie hodnôt sin, cos, tg pomocou
tabuľky hodnôt a kalkulačky. Použitie goniometrie ostrého uhla v praxi slovné úlohy.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Aplikovať pomer podobnosti na pravouhlý trojuholník.
2. Vypočítať a určiť hodnoty sin a, cos a, tg a 0° < a < 90° (ako pomer dĺžok strán pravouhlého
trojuholníka) pomocou tabuľky a kalkulačky.
3. Použiť goniometriu ostrého uhla pri riešení geometrických úloh a úloh z praxe.
10. OBJEM A POVRCH GEOMETRICKÝCH TELIES
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia
Obsah
Kváder, kocka, hranol, valec, ihlan, kužeľ, ich objem a povrch. Guľa. Premena jednotiek objemu a obsahu.
Riešenie úloh z praxe na výpočty objemov a povrchov telies s využitím goniometrie ostrého uhla a použitím
kalkulačky.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Načrtnúť kváder, kocku, hranol, valec, ihlan a kužeľ, s vyznačením ich základných prvkov.
2. Načrtnúť siete kvádra, kocky, hranola, valca, ihlana a kužeľa.
3. Vypočítať povrch kvádra, kocky, hranola, valca, ihlana a kužeľa. Riešiť slovné úlohy s využitím
goniometrie ostrého uhla a premeny jednotiek obsahu.
4. Výpočet objemu kvádra, kocky, hranola, valca, ihlana a kužeľa. Riešiť slovné úlohy s využitím
goniometrie ostrého uhla a premeny jednotiek objemu.
5. Popísať guľu a pomenovať jej základné prvky.

KOMBINATORIKA, PRAVDEPODOBNOSŤ, ŠTATISTIKA
1. KOMBINATORIKA
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia
Obsah
Riešenie rôznych kombinatorických úloh.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Vedieť systematicky usporiadať daný počet (menší ako 6) prvkov (cifier, písmen atď.) všetkými
možnými spôsobmi a určiť počet všetkých možných usporiadaní.
2. Vedieť z daného počtu (menší ako 6) prvkov (cifier, písmen atď.) vybrať menší počet prvkov ako je
daný počet a tieto vybrané prvky usporiadať. Určiť počet takto vybraných a usporiadaných prvkov.
3. Vedieť z daného počtu (menší ako 6) prvkov (cifier, písmen atď.) vybrať usporiadanú skupinu
prvkov menšiu ako je daný počet. Určiť počet takýchto usporiadaných skupín prvkov.
4. Vedieť vypočítať kombinatorické úlohy podľa pravidla súčinu pomocou názoru.
2. PRAVDEPODOBNOSŤ
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia
Obsah
Pojem pravdepodobnosti. Početnosť, relatívna početnosť a jej výpočet.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Získať skúsenosti v porovnávaní rôznych udalostí z hľadiska miery ich pravdepodobnosti.
2. Rozoznať isté, možné, ale aj nemožné udalosti.
3. Vedieť vypočítať relatívnu početnosť.
3. ŠTATISTIKA
Očakávaná úroveň zvládnutia: 75% a vyššia

Obsah
Štatistický súbor, jednotka, znak, početnosť javu, výpočet aritmetického priemeru.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti
1. Vedieť zaznamenať a usporiadať údaje získané z praxe.
2. Vedieť uskutočniť jednoduché štatistické zisťovanie a výsledky zapísať formou tabuľky alebo
zaznamenať stĺpcovým diagramom.
3. Čítať tabuľky a grafy a vedieť ich interpretovať v praxi.
4. Vedieť vypočítať aritmetický priemer.

