
       TEMATICKÝÝ  PLAÝ N (ŠŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Matematika

TŘÍDA/SKUPINA Kvarta

VYUČUJÍCÍ Mgr. Matúú šš  Kepičš

ČASOVÁ DOTACE 4h/týúden

UČEBNICE (UČEB. 
MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ

Sada učebnic nakladatelství Prometheus
Matematika pro nižššš íú ročšníúký víúčeletýúčh gýmnaúžiíú
Herman, J., a kol.: Geometričkeú  konštrúkče
J. Herman a kol. – Rovniče a jejičh šoúštavý
J. Herman a kol. – Fúnkče
J. Herman a kol. – Podobnošt a fúnkče úú hlú
J. Herman a kol. – Jehlaný a kúžšelý

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Beš loún, F., a kol.: Šbíúrka úú loh ž matematiký pro ZŠŠ
Šbíúrký matematičkýúčh šoútešžš íú 
Internetoveú  ždroje

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Úvodní opakování  - 
konstrukční úlohy

načšrtne  a  šeštrojí ú trojúú helníúk,
čštýršúú helníúk čši krúžšniči výhovújíúčíú
podmíúnkaúm  žadaúníú,
v  rožború  úú lohý  úrčší ú polohú
hledanýúčh  bodúů  a  potršebneú
parametrý,
výúžš íúvaú  prši  tom  polohoveú  a
metričkeú  vlaštnošti  žaúkladníúčh
rovinnýúčh  úú tvarúů ,
úžš íúvaú  vhodnoú šýmbolikú

4 h/týúden

ŘÍJEN Rovnice matematižúje jednodúčheú  šitúače
š výúžš itíúm promešnnýúčh,
formúlúje  a  ršešš í ú reaú lnoú  šitúači
pomočíú rovniče,
štanovíú množš inú ršeššeníú rovniče,
ršešš íú šoúštavú rovnič,
matematižúje jednodúčheú  šitúače
š výúžš itíúm promešnnýúčh,
formúlúje  a  ršešš í ú reaú lnoú  šitúači
pomočí ú rovniče  nebo  šoúštavý
rovnič,
úú čšelneš  výúžš íúvaú  kalkúlaú tor

4 h/týúden

LISTOPAD Rovnice viž ršíújen 4 h/týúden

PROSINEC Rovnice viž ršíújen 4 h/týúden



LEDEN Funkce výjaúdršíú fúnkčšníú vžtah tabúlkoú, 
rovničíú, grafem,
úrčšúje vžtah pršíúmeú  anebo 
nepršíúmeú  úú mešrnošti,
matematižúje jednodúčheú  reaú lneú
šitúače š výúžš itíúm fúnkčšníúčh 
vžtahúů

4 h/týúden



2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ÚNOR Funkce viž leden 4 h/týúden

Přestupová písemná práce 2

BŘEZEN Podobnost geometrických
útvarů

úrčšíú podle obraú žkú dvojiči 
podobnýúčh úú tvarúů ,
ždúů vodníú na žaúkladeš  veš t ššš, 
šúš, úú podobnošt dvoú 
trojúú helníúkúů ,
úžš íúvaú  podobnošti trojúú helníúkúů  
prši ršeššeníú geometričkýúčh úú loh a
v jednodúčhýúčh úú lohaúčh ž
praxe

4 h/týúden

Goniometrické funkce úrčšíú deú lký štran a velikošti 
vnitršníúčh úú hlúů  pravoúú hleúho 
trojúú helníúkú,
úžš íúvaú  goniometričkeú  fúnkče v 
jednodúčhýúčh šitúačíúčh ž praxe

4 h/týúden

DUBEN Goniometrické funkce viž bršežen 4 h/týúden

KVĚTEN Jehlany a kužely špočšíútaú  povrčh a objem jehlanú,
načšrtne šíúť jehlanú,
špočšíútaú  povrčh a objem kúžšelú
načšrtne šíúť kúžšelú,
špočšíútaú  povrčh a objem koúle

4 h/týúden

ČERVEN Závěrečné opakování 4 h/týúden

Podmínky klasifikace:

ÚÝ čšašt:  minimaú lneš   80%

P  íúšemneú  praú če:   
- maleú  píúšemneú  praú če (vaúha 0,5) – mohoú býú t neohlaššeneú  a nelže je opravit, veš tšš inoú

10 minút na žačšaú tkú hodiný
- velkeú  píúšemneú  praú če  (ohlaú ššeneú ,  vaúha  1,0,  možšnošt  opravý)  –  oprava  je  možšnaú  v

prúů bešhú konžúltačíú do dvoú týúdnúů  od šežnaúmeníú še š výúšledkem píúšemneú  praú če. 

Domaúčíú úú kolý:
- žšaú k výpračovaúvaú  prúů bešžšneš  žadaneú  domaúčíú úú kolý do šeššitú, kterýú  odevždaúvaú  ke kont-

role v termíúnú štanovenýúm účšitelem,
- čhýbeš jíúčí ú domaúčí ú úú kol, neodevždaúní ú šeššitú š domaúčíúm úú kolem búde žohlednešno prši

žaú vešrečšneú  klašifikači 


