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Vyučovací předmět:   CVIČENÍ Z MATEMATIKY 
 

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. 
 
a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematiky pro 2. 
stupeň ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, dovednosti, vědomosti a postoje získané v předmětu Matematika v tomto 
volitelném předmětu žáci prohlubují a rozšiřují. 
Cílem předmětu je aktivizace a rozšiřování matematických dovedností pro usnadněný přechod ze základního vzdělávání 
matematiky na středoškolskou výuku matematiky v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. 
Obsahem předmětu je prohlubování matematických vědomostí a znalostí ze zaměřením na přípravu a vypracovávání testových 
úloh k přijímacímu řízení na školy druhého cyklu; využívaní vzorových testů a testových úloh z minulých let, jež byly vypracovány 
společností Scio– efektivní práce při řešení zadaných příkladů a následným výběrem správného výsledku; aplikace nestandardních 
matematických úloh, které vyžadují logické myšlení, představivost                       a matematický úsudek; vybírání příkladů 
z internetových zdrojů, které formou on-line systému nabízí okamžité vyhodnocování správného či chybného výběru výsledku 
řešení; seznámení se s matematickými pojmy, které rozšiřují a zasahují do dalších vědních oborů – propojenost s praktickým 
životem – práce s grafy, vyhodnocování číselných údajů a dat. 
Předmět Cvičení z matematiky je do rozvrhu začleněn formou dvou vyučovacích hodin každý týden pro žáky devátého ročníku. 
 
b) Výchovné a vzdělávací strategie 
 

- viz povinný vyučovací předmět Matematika 
 
B. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
9. ročník 

 
Tématický okruh: Číslo a proměnná 

 

 
      Výstupy 
 

 
 Učivo 

Průřezová témata (PT) 
Mezipředmětové vztahy (MV) 
Evaluační nástroje (E) 
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      Žák : 
 zopakuje početní úkony v oboru 

přirozených, celých a racionálních čísel  
 prozkoumá slovní příklady na poměr 
 použije znalost trojčlenky k řešení slovních 

úloh 
 zopakuje a rozšíří znalosti řešení úloh na 

procenta 
 aktivizuje znalosti o početních výkonech                        

s mocninami 
 zapisuje číselné výrazy a používá znalosti                    

o úpravách mnohočlenů při rozkladu na 
součin pomocí vzorců 

    zopakuje znalosti o lineárních rovnicích 
použitím slovních příkladů z praxe 

 
 
 
   

 
Aktivizace učiva z nižších ročníků 

 
Početní výkony s desetinnými čísly, 
s celými čísly, se zlomky 
 
Poměr 
 
Trojčlenka 
 
Procenta 
 
Početní výkony s mocninami 
 

   Číselné výrazy – vytýkání před  
závorku,  
   rozklad na součin pomocí vzorců, 
početní 
   výkony s mnohočleny 
 
   Lineární rovnice – výpočet neznámé 
   ze vzorce; slovní úlohy 
        

  
MV: 
Fyzika – výpočet neznámé ze vzorce - 
elektrický odpor, hmotnost, výkon, 
práce, množství tepla, dráha 
E:  
samostatná práce žáka – řešení 
testových úloh, vytváření prezentací na 
dané téma 
autoevaluace –  sebehodnocení žáka  

 

     
      Žák : 
    použije znalosti rozkladu na součin pomocí 

vytýkání a vzorců při zjednodušování 
lomeného výrazu 

    provede sčítání, odčítání, násobení a 
dělení lomených výrazů a přitom určuje 
podmínky, kdy má lomený výraz smysl. 
  

 
 
Lomený výraz 
 

   Početní výkony s lomenými výrazy 
 
 

    
 

  
E:  
samostatná práce žáka – orientace 
v pojmech související s lomenými 
výrazy, schopnost najít smysl výrazu, 
optimální způsob krácení, sčítání, 
odčítání, násobení a dělení lomeného 
výrazu 
autoevaluace –  sebehodnocení žáka  
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      Žák   
    použije vědomosti o lineární rovnici 

s neznámou             ve jmenovateli 
k výpočtu neznámé ze vzorce 

    prozkoumá způsob úpravy soustavy rovnic 
o dvou neznámých a navrhne její řešení 
sčítací nebo dosazovací metodou a 
zdůvodní zkouškou 

    použije znalosti o lineární rovnici, rovnici 
s neznámou ve jmenovateli a soustavě 
lineárních rovnic se dvěma neznámými 
k počítání slovních úloh o pohybu, o 
společné práci a počítání směsi 

    zkoumá řešení jednoduchých typů 
nerovnic 
 

 
Rovnice 
 

   Lineární rovnice s neznámou ve 
jmenovateli 
 
   Soustava dvou lineárních rovnic  
   se dvěma neznámými 
    

Slovní úlohy o pohybu, o společné 
 práci a počítání směsi 
 
Nerovnice a jejich  řešení 

 

MV: 
Fyzika – výpočet neznámé ze vzorce - 
elektrický odpor, hmotnost, výkon, 
práce, množství tepla, dráha 
Chemie – příprava roztoků určené 
koncentrace a množství 
E:  
samostatná práce žáka – nacházet 
nejvhodnější způsob úpravy lineární 
rovnice s neznámou ve jmenovateli, 
grafické znázornění nerovnice, volba 
vhodné metody pro řešení soustavy 
rovnic s dvěma neznámými, sestavení 
rovnice pro slovní úlohu, plnění 
domácích úkolů autoevaluace –  
sebehodnocení žáka  

 
9. ročník 

 
Tématický okruh: Závislosti, vztahy a práce s daty 

 

 
      Výstupy 
 

 
 Učivo 

Průřezová témata (PT) 
Mezipředmětové vztahy (MV) 
Evaluační nástroje (E) 

     
      Žák : 
 zopakuje vlastnosti pravoúhlé soustavy 

souřadnic 
 charakterizuje vlastnosti funkce a její 

definiční obor 

 
 

Funkce 
 
Lineární funkce, její vlastnosti a 

graf 

  
MV: 
Fyzika 
Energie – vzájemné přeměny různých 
forem energie a jejich přenos 
Informatika 
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 vyloží způsob vyjádření funkce – rovnicí, 
tabulkou, grafem 

 prozkoumá lineární funkci a její vlastnosti a 
vytvoří tabulku a graf lineární funkce 

 prozkoumá konstantní funkci a její 
vlastnosti                  a vytvoří její graf  

 zopakuje přímou úměrnost jako zvláštní 
případ lineární funkce a vytvoří její tabulku 
a graf 

 navrhne grafické řešení soustavy rovnic a 
zdůvodní výpočtem 

 prozkoumá kvadratickou funkci a její 
vlastnosti                  a vytvoří tabulku a 
graf kvadratické funkce 

 zopakuje nepřímou úměrnost a její 
vlastnosti               a sestaví její tabulku a 
graf 

 

 
Konstantní funkce 
 
Přímá úměrnost jako zvláštní 

případ 
lineární funkce 
 
Grafické řešení soustavy dvou 

lineárních 
rovnic 
 
Kvadratická funkce 
 
Nepřímá úměrnost 
 

Zpracování a využití informací – práce 
s textovými, grafickými tabulkovými 
editory             a využívání vhodných 
aplikací 
 
E:   
samostatná práce žáka – samostatnost 
při plnění požadovaných aktivit - 
sestavování tabulky,  rýsování grafu, 
logický úsudek a kombinační schopnosti 
žáka při vyhodnocování grafů a tabulek 
určité funkce, možnost prezentace 
využitím PC – word, excel, powerpoint  
autoevaluace –  sebehodnocení žáka 
dle uvedených možností 
 

 
9. ročník 

 
Tématický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru 

 

 
      Výstupy 
 

 
 Učivo 

Průřezová témata (PT) 
Mezipředmětové vztahy (MV) 
Evaluační nástroje (E) 

     
      Žák : 
 použije vzorce pro výpočet obvodů a 

obsahů rovinných útvarů 
 využije při výpočtech v pravoúhlém 

trojúhelníku Pythagorovu větu 

 
 

Aktivizace učiva z nižších ročníků 
 
   Početní geometrie 
 

  
E:  
samostatná práce žáka – pečlivost a 
kvalita během rýsování, zápisy, užívání 
potřebné symboliky, schopnost popisu 
(postupu) konstrukce  
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 vyřeší slovní úlohy na obvod a obsah 
trojúhelníku            a s využitím 
Pythagorovy věty 

 vypočítá obvod a obsah kruhu či části 
kružnice             a kruhu 

 zopakuje znalosti o hranolu a válci a počítá 
jejich povrch a objem  

 sestrojí tečnu ke kružnici z daného bodu 
využitím Thaletovy kružnice 

 

   Pythagorova věta 
 
Kruh, kružnice 
 
Hranol a válec 
 
Thaletova věta 

autoevaluace –  sebehodnocení žáka  
 
 
 
 
 
 
 

 

    
      Žák : 
 charakterizuje poměr podobnosti a použije 

příslušnou symboliku 
 použije znalosti vět o podobnosti ∆ -  sss , 

sus a uu při konstrukci podobných ∆ a při 
určení podobnosti rovinných útvarů 

 rozdělí úsečku v určeném poměru pomocí 
redukčního úhlu a použitím znalostí o 
podobnosti ∆ 

 

 
 

   Rovinné útvary 
 
   Podobnost  trojúhelníků  –   
   věty o podobnosti  trojúhelníků    
 

  
E:  
samostatná práce žáka – pečlivost a 
kvalita během rýsování, zápisy, užívání 
potřebné symboliky, schopnost popisu 
(postupu) konstrukce, využití znalostí o 
podobnosti při práci s mapou a jejím 
měřítkem  
 
 
 
 

     
      Žák : 
 použije obecný vzorec k výpočtu objemu                    

a povrchu jehlanu, který specifikuje podle 
konkrétního typu jehlanu  

 odhadne objem a povrch jehlanu 
v příkladech z praktického života a 
následně vypočítá reálnou číselnou 
hodnotu s přiřazením příslušných jednotek 

 odhadne objem a povrch rotačního kužele 

 
 

   Prostorové útvary 
    
   Jehlan 
 
   Rotační kužel 
 
   Koule 

 
E:  
samostatná práce žáka – dosazení 
správných číselných  hodnot do vzorce 
pro výpočet objemu a povrchu jehlanu, 
rotačního kužele a koule, účelné využití 
kalkulátoru 
autoevaluace –  sebehodnocení žáka  
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v příkladech z praktického života a 
následně vypočítá reálnou číselnou 
hodnotu s přiřazením příslušných jednotek 

 odhadne objem a povrch koule 
v příkladech z praktického života a 
následně vypočítá reálnou číselnou 
hodnotu s přiřazením příslušných jednotek 

 
 

     
      Žák : 
 charakterizuje goniometrické funkce – 

tangens, sinus a kosinus 
 vytvoří goniometrickou funkci pomocí 

poměru délek stran pravoúhlého 
trojúhelníka  

 najde hodnotu goniometrické funkce 
ostrého úhlu v matematických tabulkách 
nebo užitím kalkulátoru 

 použije goniometrické funkce v praktických 
výpočtech 

 

 
 

Goniometrické  funkce 

  
E:   
samostatná práce žáka – samostatnost 
při plnění požadovaných aktivit – výběr 
optimální goniometrické funkce pro 
výpočet délky strany nebo velikosti 
ostrého úhlu, vyhledání goniometrické 
funkce v tabulkách, užití kalkulátoru  
 

 
 
 


