
MATEMATIKA - 6. ročník
učivo základní pojmy

ARITMETIKA

přirozená čísla - opakování Zobrazování čísel na číselné ose, zápis čísla v desítkové soustavě, zaokrouhlování, početní výkony s přirozenými čísly

Desetinná čísla Čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování, početní operace s des.čísly, převody jednotek s využitím des. čísel, vztah zlomek x desetinné číslo, zlomek jako část celku

Dělitelnost násobek, dělitel, znaky dělitelnosti,prvočísla, čísla složená, rozklad na prvočísla, společný násobek čísel, společný dělitel čísel, soudělnost a nesoudělnost čísel

Aritmetický průměr

GEOMETRIE

Rovinné útvary Základy rovinné geometrie, Obvody rovinných obrazců, obsah čtverce a obdélníku, jednotky délky a obsahu, jejich převody,

Trojúhelník
Základní charakteristika vnitřní a vnější úhly trojúhelníka třídění trojúhelníků trojúhelníková nerovnost výšky a těžnice trojúhelníka kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná 
konstrukce trojúhelníka podle věty sss

Úhly Velikost úhlu porovnávání úhlů třídění úhlů osa úhlu sčítání a odčítání úhlů násobek úhlu, dělení úhlu úhly vrcholové a vedlejší úhly souhlasné a střídavé

Osová souměrnost
Osová souměrnost a její vlastnosti osově souměrné obrazce osa úsečky, osy stran trojúhelníka

Tělesa Objem a povrch krychle a kvádru

MATEMATIKA - 7. ročník
učivo základní pojmy

ARITMETIKA

Celá čísla Kladná a záporná, porovnávání, absolutní hodnota, matematické operace s celými čísly

Racionální čísla Zlomek - úvodní pojem,  rozšiřování a krácení, porovnávání, smíšená čísla, početní operace se zlomky, vztah zlomek/desetinné číslo, složené zlomky

Procenta pojem, počítání procentové části, počtu procent a základu, slovní úlohy na procenta, procenta v denním životě, diagramy a procenta

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost určování poměru, změna čísla v daném poměru, dělení celku v daném poměru, postupný poměr, měřítko plánu a mapy, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, trojčlenka
GEOMETRIE

Shodnost geometrických útvarů shodnost trojúhelníků - věty o shodnosti trojúhelníků - středová souměrnost - útvary středově souměrné

Čtyřúhelníky základní pojmy, rovnoběžníky, druhy rovnoběžníků, obvod a obsah rovnoběžníka, konstrukce rovnoběžníka

MATEMATIKA - 8. ročník
učivo základní pojmy

ARITMETIKA

Druhá mocnina a odmocnina výpočet druhé mocniny a odmocniny, určování druhé mocniny a odmocniny z tabulek a kalkulátorem, mocniny s přirozenými mocniteli,mocniny kladného, záporného čísla a 
nuly, sčítání a odčítání mocnin, násobení a dělení mocnin, mocnina součinu, zlomky a mocniny

Výrazy a jejich užití číselný výraz, výrazy s proměnnou, hodnota výrazu

Jednočlen a mnohočlen sčítání a odčítání jednočlenů a mnohočlenů, násobení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem, druhá mocnina dvojčlenu, rozdíl druhých mocnin, dělení jednočlenu 
jednočlenem, dělení mnohočlenu jednočlenem, rozklad mnohočlenů na součin, slovní úlohy řešené užitím výrazů

Lineární rovnice rovnost výrazů, ekvivalentní úpravy rovnic, lineární rovnice s jednou neznámou, lineární rovnice se zlomky, slovní úlohy řešené rovnicemi

Statistika  základní pojmy ze statistiky, statistický soubor, jednotka, znak a četnost, statistické třídění a vyhodnocování, aritmetický průměr, diagramy, slovní úlohy

GEOMETRIE

Pythagorova věta výpočet přepony a odvěsny trojúhelníka, využívání Pythagorovy věty v praxi



Kruh a kružnice základní pojmy, vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha dvou kružnic, Thaletova věta, délka kružnice a obvod kruhu, obsah kruh

Válec siť, povrch, objem

Konstrukční úlohy v rovině  množiny bodů dané vlastnosti,konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti, konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků

MATEMATIKA - 9. ročník

učivo základní pojmy

ARITMETIKA

Lomený výraz a jeho definiční obor  rozšiřování a krácení výrazů; společný dělitel a násobek výrazů; početní operace s lomenými výrazy

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
 lineární rovnice se 2 neznámými, řešení soustav rovnic sčítací a dosazovací metodou, grafické řešení soustav lin. rovnic, slovní úlohy,, soustavy rovnic (společná práce, 
pohyb, směsi a roztoky)

Jednoduché úrokování 

GEOMETRIE

Podobnost geometrických tvarů v rovině podobnost trojúhelníků, poměr podobnosti, dělení úseček v daném poměru, využití podobnosti v praxi

Tělesa Jehlan, kužel, koule - objem, povrch

Pojem funkce graf funkce,lineární funkce, funkce rostoucí, klesající a konstantní, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, kvadratická funkce, grafy a diagramy

Goniometrické funkce základní pojmy, výpočet délek stran a velikosti ostrých úhlů pravoúhlých trojúhelníků, užití goniometrických funkcí


