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Žákovské kompetence U�ivo - obsah MTZ, metodické 
poznámky

Mezip�edm�tové 
vztahy

Vysv�tlí pojmy násobek,d�litel,prvo�íslo,�íslo složené.
Ur�í podle znak� d�litelnosti d�litele �ísla.
Ur�í pomocí rozkladu �ísel na sou�in prvo�ísel jejich 
nejmenší spol.násobek,nejv�tšího spol.d�litele .
Modeluje a �eší situace  s využitím d�litelnosti v oboru 
p�irozených �ísel.

D�LITELNOST P�IROZENÝCH �ÍSEL
Znaky d�litelnosti
Prvo�ísla,�ísla složená,soud�lná a nesoud�lná
 Ur�ování násobk� a d�litel�, nejmenšího spole�ného násobku a nejv�tšího spole�ného 
d�litele
 Rozklad �ísla na sou�in prvo�ísel
 Ur�ení všech d�litel� �ísla
 Aplikace v�t o d�litelnosti p�i �ešení slovních úloh

Popíše úhel.
Ur�í velikost úhlu m��ením ,výpo�tem.
Rozliší druhy úhl�-ostrý,pravý,tupý,p�ímý.
Narýsuje daný úhel,p�enese úhel,provede graficky osu 
úhlu,sou�et,rozdíl úhl�,dvojnásobek úhlu.
Pozná dvojice vedlejších,vrcholových,souhlasných a 
st�ídavých úhl�-popíše jejich vlastnosti a ur�í velikosti.

ÚHEL
Definice,popis.
Druhy úhl�.
Jednotky velikosti-stupn�,minuty.
Konstrukce úhlu pomocí úhlom�ru,pomocí pravítka a kružítka.
M��ení velkosti.
Osa úhlu,p�enášení úhlu.Sou�et ,rozdíl,násobení a d�lení dv�ma-graficky i výpo�tem.
Úhly souhlasné,st�ídavé,vrcholové,vedlejší.

Ur�í vlastnosti útvar� v osové soum�rnosti.
Na�rtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
soum�rnosti.
Ur�í útvar osov� soum�rný.
Využívá pot�ebnou matematickou symboliku.

OSOVÁ SOUM�RNOST 
Vlastnosti.
Osov� soum�rné obrazce.
Konstrukce bodu,úse�ky,p�mky,kružnice ,mnohoúhelník� v osové soum�rnosti.

Modeluje a užívá kvantitativní vyjád�ení vztahu celek a 
�ást vyjád�ená desetin.�íslem.
Umí �ísla porovnat ,uspo�ádat,zobrazit na �íselné ose.
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou p�esností.
Provádí po�etní operace s desetinnými �ísly rozší�ené o 
násobení desetinných �ísel a d�lení desetinným �íslem.
Ú�eln� využívá kalkula�ku.
Analyzuje a �eší jednoduché problémy,modeluje 
konkrétní situace,ve kterých využívá poznatk� o 
deset.�íslech.

DESETINNÁ �ÍSLA-ROZŠÍ�ENÍ
�ád tisícin,desetitisícin,..
Porovnávání,uspo�ádání.
Zaokrouhlování na setiny,tisíciny.
Násobení desetinným �íslem,d�lení deset.�íslem.
Po�etní operace.
Výpo�ty na kalkula�ce.
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Charakterizuje a t�ídí trojúhelníky podle velikosti 
stran,vnit�ních úhl�
Uv�domí si vztahy mezi prvky v trojúhelníku
Vymezí pojmy vnit�ní a vn�jší úhly a vztahy mezi nimi.
Na�rtne  a narýsuje výšku,t�žnici,st�ední p�í�ku a ur�í 
jejich vlastnosti.
Charakterizuje a narýsuje kružnici opsanou a vepsanou.
Modeluje a uplat�uje poznatky o trojúhelníkové 
nerovnosti p�i konstrukci (sss)
Na�rtne a sestrojí trojúhelník  daný 3 stranami,zapíše 
matematickou symbolikou popis konstrukce
Odhadne a vypo�ítá obvod trojúhelníku.

TROJÚHELNÍKY
Vnit�ní,vn�jší úhly.
T�íd�ní-rovnostranný,rovnoramenný,r�znostranný.
          ostro-,pravo-,tupoúhlý trojúhelník.
Výšky,t�žice,t�žišt�,st�ední p�í�ky.
Kružnice opsaná,vepsaná.
Trojúhelníková nerovnost.
Konstrukce-sss.
Obvod trojúhelníku.

Ur�í a charakterizuje kvádr,krychli.
Analyzuje vlastnosti.
Odhaduje a vypo�ítává objem a povrch.
Používá a p�evádí jednotky obsahu;objemu.
Analyzuje ,aplikuje a �eší geometrické úlohy z praxe 
pomocí získaných v�domostí.
Na�rtne a sestrojí sí	 kvádru,krychle.
Na�rtne a sestrojí obraz kvádru a krychle.

KVÁDR,KRYCHLE
Objem.
Sí	 a povrch.
Volné rovnob�žné promítání.

Fyzika 6. ro�. -jednotky 
objemu

Opakování probraného u�iva ZÁV�RE�NÉ OPAKOVÁNÍ

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:
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Ostatní:


