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Žákovské kompetence U�ivo - obsah MTZ, metodické 
poznámky

Mezip�edm�tové 
vztahy

Vysv�tlí pojem mocnina,odmocnina.
Odhadne,vypo�ítá,ur�í z tabulek ,na kalkula�ce druhou 
mocninu i odmocninu racionálního �ísla.
Druhou mocninu,odmocninu užije ve výpo�tech.
Vysv�tlí pojem reálné �íslo,iracionální �íslo.

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA
• Ur�ování druhé mocniny a odmocniny pomocí tabulek, kalkula�ky
• �ešení úloh z praxe na užití druhé mocniny a odmocniny
Reálná �ísla

Vysv�tlí Pythagorovu v�tu.
Vypo�ítá t�etí stranu trojúhelníku.
Ur�í,zda je trojúhelník pravoúhlý užitím obrácené 
Pyth.v�ty.
Ú�eln� využívá tabulky,kalkula�ku.
Analyzuje a �eší úlohy z praxe s využitím získaných 
znalostí,

PYTHAGOROVA V�TA
• Znalost Pythagorovy v�ty, obrácené Pythagorovy v�ty
• Užití Pythagorovy v�ty v praxi
• �ešení úloh vedoucích k užití Pythagorovy v�ty

D�jepis 6.ro� -�ecká 
v�da

Vypo�ítá mocninu s p�irozeným 
exponentem,zpam�ti,pomocí tabulek nebo kalkula�ky.
Používá pravidla a algoritmy pro po�ítání s mocninami.
Provede sou�et,rozdíl,sou�in,podíl mocnin.
Umocní sou�in,zlomek,mocninu.
Provede rozvoj �ísla v desítkové soustav� ve tvaru a . 
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MOCNINY S P�IROZENÝM EXPONENTEM
• Ur�ování mocnin s p�irozeným mocnitelem
• Provád�ní základních po�etních operací s mocninami
• Znalost zápisu �ísla v desítkové soustav� pomocí mocnin deseti
• Ur�ování t�etí a vyšších mocnin pomocí kalkula�ky

Ur�í hodnotu výrazu.
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
prom�nných(zapíše text pomocí výrazu s prom�nnou).
S�ítá a násobí mnoho�leny.
Upraví daný výraz pomocí vzorc�,pomocí po�et.operací 
s výrazy.
Provádí rozklad mnoho�lenu na sou�in pomocí vzorc� a 
vytýkáním.

VÝRAZY S PROM�NNOU
• Hodnota �íselných výraz�
• Pojem prom�nná
• Slovního textu pomocí výraz� s prom�nnými
• Operací s mnoho�leny
• Úprava výrazu na sou�in
• Užití vzorc� ke zjednodušení výrazu

Vysv�tlí pojem rovnost dvou 
výraz�,prom�nná,neznámá,rovnice.
Vy�eší rovnici pomocí ekvivalentních úprav.
Dodržuje algoritmus �ešení rovnic,provede zkoušku 
správnosti.
Formuluje a �eší reálnou situaci pomocí rovnic.
Vyjád�í neznámou ze vzorce ,uv�domí si vazby mezi 
jednotkami veli�in ve vzorci.

LINEÁRNÍ ROVNICE
• �ešení lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav
• Provád�ní zkoušky správnosti �ešení 
• �ešení slovních úloh pomocí sestavení a vy�ešení lineární rovnice
• Užití �ešení lineárních rovnic v praxi
• Výpo�et neznámé ze vzorce

Chemie 8.ro�.-názvosloví 
solu�enin
Fyzika 7.ro�.-rovnom�rný 
pohyb
Fyzika 6.-9.ro�.-vazby 
mezi jednotkami veli�in 
ve vzorci
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Vysv�tlí rozdíl mezi kruhem ,kružnicí,charakterizuje oba 
útvary,používá pojmy množina všech bod� dané 
vlastnosti.
Vysv�tlí význam polom�ru a pr�m�ru a vztahy mezi nimi
Zd�vodní a využije polohové a metrické vlastnosti mezi 
p�ímkou a kružnicí,mezi dv�ma kružnicemi
Situaci na�rtne,narýsuje a zapíše matematickou 
symbolikou.
Vysv�tlí Thaletovu v�tu .
Aplikuje Thaletovu kružnici v konstruk�ních 
úlohách(te�na ke kružnici).
Vypo�ítá obsah,obvod kruhu,délku kružnice pomocí 
vzorc�.
.Aplikuje poznatky k �ešení reálných situací.

KRUŽNICE,KRUH
• Definice pojm�
• Vzájemná poloha kružnice a p�ímky, dvou kružnic
• Thaletova v�ta a její užití v konstrukcích
• Obsah, obvod kruhu
• Úlohy z praxe

D�jepis 6.ro�.-�ecká 
v�da

Využívá pojem množina všech bod� dané vlastnosti k 
�ešení polohových a nepolohových konstruk�ních úloh.
Sestrojí trojúhelník,�try�úhelníkze zadaných prvk�.
T�ídí a využívá vztahy mezi geom.útvary.
Používá základní pravidla rýsování s d�razem na 
p�esnost a �istotu .
Dodrží :
rozbor,zápis konstrukce pomocí 
symboliky,konstrukci,ov��ení správnosti,po�et �ešení.

KONSTRUK�NÍ ÚLOHY -trojúhelník,�ty�úhelník
MNOŽINY BOD� DANÉ VLASTNOSTI
• Konstrukce pomocí množin bod� dané vlastnosti
• Sestrojení trojúhelníku podle v�ty sss, sus, usu
• Sestrojení trojúhelník� a �ty�úhelník� zadaných r�znými prvky
• Dodržení postupu:
  - rozbor
  - zápis konstrukce
  - konstrukce
  - ur�ení po�tu �ešení

Ur�í a charakterizuje pojem válec.
Analyzuje vlastnosti,uv�domí si a porovná souvislosti s 
vlastnostmi kolmého hranolu.
Odhadne a vypo�ítá povrch a objem válce.
Osvojené znalosti využije p�i �ešení reálné situace.

ROTA�NÍ VÁLEC
• Ná�rt
• Sí	
• Objem, povrch
• Úlohy z praxe
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Vysv�tlí základní pojmy-
jednotka,soubor,znak,�etnost,aritm.pr�m�r,modus,medi
án,schéma.diagram,graf,tabulka.
Vypo�ítá aritmetický pr�m�r.
Ur�í z tabulky modus,medián.
�eší jednoduché praktické úlohy,zapisuje výsledky do 
tabulky,zpracovává diagramy-sloupcový,kruhový.
�te tabulky,grafy a umí je interpretovat.

STATISTIKA-ZÁKLADY
• Základní pojmy
• Aritmetický pr�m�r
• Zápisy formou tabulky, diagram�
• �tení tabulek, graf�
• �etnost, modus, medián a jejich užití v praxi

Opakování probraného u�iva. ZÁV�RE�NÉ OPAKOVÁNÍ

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:


