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Žákovské kompetence U�ivo - obsah MTZ, metodické 
poznámky

Vyjád�í kvantitativn� vztah celek-
zlomek,modeluje,používá �íselnou osu.
Rozší�í a zkrátí zlomek.
Uspo�ádá a porovná zlomky.
P�evede smíšená �ísla na zlomky a naopak.
Umí p�evrátit zlomek a užít p�i výpo�tech.
Provádí po�etní operace se zlomky( + - * : )
Upraví složený zlomek na jednoduchý

ZLOMKY
• Pojem zlomek
• Porovnávání
• Rozši�ování, krácení zlomk�
• S�ítání a od�ítání zlomk�
• Násobení a d�lení zlomk�
• Smíšená �ísla
• Složený zlomek
• Slovní úlohy

 Chemie 8.ro� -
hmotnostní zlomek

Vysv�tlí pojem shodnost rovinných útvar�,shodnost 
trojúhelník� a matematicky je vyjád�í.
Rozhodne a zd�vodní shodnost dvou trojúhelník� 
pomocí v�t o shodnosti trojúhelník�.
Využívá matemat.symboliku zápisu.
Sestrojí trojúhelník podle v�ty-sss,sus,usu.
Provede rozbor ,zápis konstrukce,konstrukci,ov��ení 
správnosti.
Ur�í vlastnosti útvar� ve st�edové soum�rnosti
Na�rtne a sestrojí obraz útvaru ve st�edové soum�rnosti.
Ur�í útvar st�edov� soum�rný
Sestrojí pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník

SHODNOST
• Shodnost geometrických útvar�, shodnost trojúhelník�
• V�ty o shodnosti- sss, sus, usu
• Shodná zobrazení
Konstrukce trojúhelníku -sss,sus,usu
  ST�EDOVÁ SOUM�RNOST
• Samodružný bod
• Sestrojit bod, p�ímku, obrazec ve st�edové soum�rnosti
• Útvary st�edov� soum�rné
Pravidelné mnohoúhelníky
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Vysv�tlí pojem celé �íslo.
Zobrazí celé �íslo na �íselné ose.
Vytvo�í a pozná navzájem opa�ná �ísla.
Vysv�tlí pojem absolutní hodnota �ísla a znázorní na 
ose.
Provádí po�etní operace v oboru celých �ísel.
Zobrazí záporné desetinné �íslo na �íselné ose.
Vysv�tlí pojem racionální �íslo.
P�evede zlomek na desetinné �íslo a naopak.
Uv�domí si kvantitativní vztah mezi �íslem 
celým,desetinným,ve tvaru zlomku.
Uspo�ádá a porovná racin.�ísla.
Provádí po�etní operace o oboru racionálních �ísel.
Modeluje,analyzuje a �eší jednoduché konkrétní 
situace,v nichž využívá matematické dovednosti o oboru 
racion.�ísel.

CELÁ A RACIONÁLNÍ �ÍSLA
�ísla celá-kladná a záporná a nula
�ísla opa�ná
Absolutní hodnota
Po�etní operace
ZÁPORNÁ DESETINNÁ �ÍSLA
RACIONÁLNÍ �ÍSLA
Uspo�ádání
Po�etní operace
Slovní úlohy

Chemie 8. ro�. -oxida�ní 
�ísla prvk� ve 
slou�eninách

Rozliší rovnob�žník,lichob�žník,�ty�úhelník.
Charakterizuje a t�ídí rovnob�žníky -
�tverec,obdélník,koso�tverec,kosodélník.
Popíše a využije v konkrétních situacích vlastnosti 
rovnob�žník�.
Vypo�ítá obvod a obsah rovnob�žník�.
Na�rtne a sestrojí rovnob�žník.
Odvodí a vypo�ítá obsah trojúhelníku.
Charakterizuje a t�ídí lichob�žníky-
rovnoramenný.pravoúhlý,obecný.
Popíše a využije  v kokrétních situacích vlastnosti 
lichob�žník�.
Vypo�ítá obvod a obsah.
Na�rtne a sestrojí lichob�žník.
Ur�í a charakterizuje hranol.
Vyvodí a popíše vlastnosti.
Na�rtne a sestrojí sí�.
Odhadne a vypo�ítá povrch a objem htanolu.
Aplikuje poznatky p�i �ešení reálných situací.

�TY�ÚHELNÍKY A KOLMÉ HRANOLY
Rovnob�žník
Obvod,obsah
Konstrukce
Trojúhelník -obsah
Lichob�žník
Obvod,obsah
Konstukce
Kolmý hranol
Sí�
Povrch,objem

Fyzika 7.ro�.-skládání a 
rozklad sil
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Vysv�tlí pojem pom�r a postupný pom�r.
Provádí úpravy pom�ru-krácení,rozši�ování.
Modeluje a vypo�ítá úlohy zadané pom�rem.
Pracuje s m��ítky map a plán� a matematizuje situaci.
Vyhodnotí a ur�í vztah vedoucí k p�ímé �i nep�ímé 
úm�rnosti.
Vypo�ítá neznámý �len úm�ry.
Sestaví troj�lenku,vy�eší ji,posoudí odhadem správnost 
�ešení.

POM�R
• D�lení celku na �ásti v daném pom�ru
• Krácení a rozši�ování pom�ru
• Zv�tšení a zmenšení v daném pom�ru
• M��ítka map a plán�
P�ímá, nep�ímá úm�rnost
• Zápis tabulky p�ímé., nep�ímé úm�rnosti
• Slovní úlohy na p�ímou a nep�ímou úm�rnost
• Troj�lenka

Vysv�tlí pojem procento,základ,po�et 
procent,procentová �ást-menší �i v�tší než základ.
Používá algoritmus výpo�tu procentové 
�ásti,základu,po�tu procent -odhaduje a modeluje 
situaci.
Aplikuje úlohy na procenta k �ešení jednoduchého 
úrokování ,k �ešení úloh z praxe.

PROCENTA, ÚROKY
• Základní pojmy (základ, procentová �ást, po�et procent)
• Slovní úlohy
  Úrok
• Základní pojmy finan�ní matematiky
• Úlohy z praxe

Chemie 8.ro�.-
hmotnostní zlomek

Opakování probraného u�iva ZÁV�RE�NÉ OPAKOVÁNÍ

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:


