
5. 2 Vzdělávací oblast:    Matematika a její aplikace 

5. 2.1 Vzdělávací obor:    Matematika a její aplikace 

5. 2.1.2 Vyučovací předmět:   MATEMATIKA 

      1.STUPEŇ 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři 

tematické okruhy. V okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojují aritmetické operace 

v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je 

operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit 

s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a 

zaokrouhlováním.  

V  tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn 

a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa 

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci určují a znázorňují geometrické 

útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se 

vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině, učí se 

porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod a obsah, zdokonalovat svůj grafický projev. 

Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení problémů, které vycházejí z běžných životních 

situací. 

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, 

jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské 

matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat 

všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit 

problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a 

podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž 

obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělostí žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní 

schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně 

úspěšní. 

Žáci se učí užívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový 

software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje 

přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích 

technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. 

Časová dotace: 

1.ročník – 4 hodiny 

2. – 5.ročník – 5 hodin týdně 

4. – 5.ročník se zabývá v širší míře tematickým okruhem Nestandardní aplikační úlohy a 

problémy, kterému je vyčleněna 1 hodina za dva týdny v rámci volitelného předmětu 

Nestandardní úlohy(NSÚ) / Standardní úlohy (SÚ) 

 

 

 

 

 

 



Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, 

úsudky, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

- rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si 

nezbytných matematických vzorců a algoritmů 

- rozvíjení kombinatorického a logického myšlení , ke kritickému usuzování 

a srovnatelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů 

- rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních 

matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na 

základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů 

- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení 

úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu 

- vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění, k rozvíjení zkušenosti 

s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování 

matematického modelu a hranic jeho použití, k poznání, že realita je složitější než její 

matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna 

situace může být vhodný pro různorodé situace může být  vyjádřena různými modely 

- provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného 

postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem 

k podmínkám úlohy nebo problému 

- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 

prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu 

- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících 

situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi: k poznávání 

možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby 

- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné 

sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti 

a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo 

pokusu k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů 

- ke schopnosti pochopení a poznání role matematiky ve světě 

 

Důsledným plněním všech cílů žáci zvyšují svoji matematickou gramotnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


