
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět   

v 6. - 9. ročníku  -       4 - 5 hodiny týdně 

 

Vzdělávání  v matematice zaměřeno na: 

-užití matematiky v reálných situacích 

-osvojení  pojmů, matem. postupů 

-rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 

      -logické a kritické usuzování 

      -řešení polohových a metrických úloh a problémů vycházejících z běžných životních situací 

 

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty: 

Fy – převody jednotek, rovnice, vyjádření neznámé ze vzorce 

Ze - měřítko mapy, rozloha 

Che – koncentrace roztoků, úprava chem. rovnic, výpočty molárních hmotností 

 

 

Předmětem se prolínají průřezová témata: 

OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost, 

schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost  

 

EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí, problémy životního 

prostředí…. 

EGS – srovnání států, HDP, grafy,…. 

MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (reklamy-slevy, statistiky...) 

 

 
Výuka matematiky přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: 

 
Kompetence k učení 

- podporování  u žáka rozvoje schopností abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných 

problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod. 

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

úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe 

využívání prostředků výpočetní techniky 

 

Kompetence k řešení problémů 

 provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků 

 volba správného postupu k vyřešení slovních úloh a reálných problémů 

 rozvíjení spolupráce při řešení problémových úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k 

využití získaného řešení v praxi 

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

 

Kompetence komunikativní 

 užívání matematického jazyka a symboliky k přesnému a stručnému vyjadřování  

 provádění rozboru a zápisu při řešení úloh 

 zdokonalování grafického projevu – grafy, tabulky, diagramy 

 využívání informačních a komunikačních prostředků pro řešení úkolů 



 

Kompetence sociální a personální 

 učení se týmové spolupráci 

 učení se porozumět myšlenkám druhých, plynule a kultivovaně obhajovat vlastní názory 

 

Kompetence občanské 

 propojení problematiky dítěte, jeho zájmové činnosti a společnosti (slovní úlohy, kvízy, hádanky) 

 řešení úloh souvisejících s ekologickou problematikou 

 

Kompetence pracovní 

 vedení k zodpovědnému přístupu  k zadaným úkolům, úplnému dokončení práce a dodržení 

dohodnutých termínů (systematičnost, vytrvalost, přesnost, sebekontrola při každém kroku postupu 

řešení) 

 vytváření dovedností modelovat a vyrábět různá tělesa 

 

 
Předmět Matematická cvičení na druhém stupni 

 

- v předmětu si žáci rozvíjejí a osvojují probíranou látku v předmětu matematika 

- využíváme i programy na počítačích 

 

 


