
       TEMATICKÝÝ  PLAÝ N (ŠŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Matematika

TŘÍDA/SKUPINA Šekunda

VYUČUJÍCÍ Mgr. Matuú šš  Kepičš

ČASOVÁ DOTACE 4h/týúden

UČEBNICE (UČEB. 
MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ

Učšebniče nakl. Prometheuš ršadý Matematika Šekunda: 
Herman, J., a kol.: Ošovaú  a štršedovaú  šoumešrnošt 
Herman, J., a kol.: Račionaú lníú čšíúšla. Pročenta 
Herman, J., a kol.: Výúrazý 1
Herman, J., a kol.: Trojuú helníúký a čštýršuú helníúký
Herman, J., a kol.: Hranolý 

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Beš loun, F., a kol.: Šbíúrka uú loh z matematiký pro ZŠŠ
Šbíúrký matematičkýúčh šoutešzš íú 
Internetoveú  zdroje

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Úvodní opakování 4 h/týúden

Zlomky uzš íúvaú  kvant. výjaúdršeníúvztahu 
čelek-čšaú št zlomkem,
provaúdíú počšetníú operače še 
zlomký,
určšíú hodnotu výúrazu,
analýzuje  a  ršešš í ú jednodučheú
probleúmý  š  výuzš itíúm
matematičkeúho  aparaú tu  v  oboru
račionaú lníúčh čšíúšel

4 h/týúden

ŘÍJEN Zlomky viz zaú ršíú 4 h/týúden

Procenta ršešš íú aplikačšníú uú lohý š pročentý, 4 h/týúden

LISTOPAD Procenta viz ršíújen 4 h/týúden

Mocniny a odmocniny uzš íúvaú  ve výúpočštečh druhou a tršetíú
močninu a odmočninu,
zaokrouhluje a provaúdí ú odhadý š
danou pršešnoštíú,
provaúdí ú počšetní ú operače  š
velkýúmi čšíúšlý,
určšíú hodnotu výúrazu

4 h/týúden

PROSINEC Mocniny a odmocniny
Výrazy

viz lištopad,
určšíú hodnotu výúrazu 
š promešnnou,
ščšíútaú  mnohočšlený,

4 h/týúden



naú šobíú mnohočšlený,
deš líú mnohočšlenem jednočšlenem

LEDEN Výrazy viz prošineč 4 h/týúden

Opakování učiva prvního 
pololetí

4 h/týúden



2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ÚNOR Trojúhelník čharakterizuje a tršíúdíú 
trojuú helníúký podle velikošti 
vnitršníúčh uú hluů ,
uzš íúvaú  šoučšet vnitršníúčh uú hluů  prši 
ršeššeníú uú loh, 
šeštrojíú trojuú helníúk še 
zadanýúmi štranami a vnitršníúmi 
uú hlý,
šeštrojíú výúššký, tešzšniče, tešzš iššteš , 
kruzšniči opšanou a kruzšniči 
vepšanou trojuú helníúku,
výuzš íúvaú  polohoveú  a metričkeú  
vlaštnošti rovnoramennýúčh 
(rovnoštrannýúčh) trojuú helníúkuů , 

4 h/týúden

BŘEZEN Trojúhelník viz uú nor 4 h/týúden

Čtyřúhelníky tršíúdíú čštýršuú helníúký podle 
rovnobešzšnošti štran,
aplikuje vlaštnošti štran a 
vnitršníúčh uú hluů  pravouú helníúkuů ,
rovnobešzšníúkuů  a ličhobešzšníúkuů  
prši ršeššeníú počšetníúčh uú loh a prši
konštrukči,
výpočšíútaú  obvod a obšah 
trojuú helníúku, rovnobešzšníúku a
ličhobešzšníúku,

4 h/týúden

DUBEN Čtyřúhelníky - pokračování viz bršezen 4 h/týúden

Hranoly určšíú a čharakterizuje hranol, 
kvaúdr, krýčhli, pravidelnýú  
hranol,
načšrtne a šeštrojíú obraz hranolu
v rovineš ,
načšrtne a šeštrojíú šíúť hranolu,
odhaduje a výpočšíútaú  povrčh  a 
objem hranolu,

4 h/týúden

KVĚTEN Mocniny v geometrii výpočšíútaú  deú lku štraný čštverče 
ze zadaneúho obšahu,
výpočšíútaú  deú lku hraný krýčhle čši 
kvaúdru ze zadaneúho povrčhu čši
objemu,
uzš íúvaú  Pýthagorovu veš tu prši 
výúpočštečh deú lek uú šečšek v 
ruů znýúčh šituačíúčh,
prši výúpočštečh odhaduje 
hodnotý odmočnin

4 h/týúden

ČERVEN Závěrečné opakování 4 h/týúden



Podmínky klasifikace:

UÝ čšašt:  minimaú lneš   80%

P  íúšemneú  praú če:   
- maleú  píúšemneú  praú če (vaúha 0,5) – mohou býú t neohlaššeneú  a nelze je opravit, veš tšš inou

10 minut na začšaú tku hodiný
- velkeú  píúšemneú  praú če  (ohlaú ššeneú ,  vaúha  1,0,  mozšnošt  opravý)  –  oprava  je  mozšnaú  v

pruů bešhu konzultačíú do dvou týúdnuů  od šeznaúmeníú še š výúšledkem píúšemneú  praú če. 

Domaúčíú uú kolý:
- zšaú k výpračovaúvaú  pruů bešzšneš  zadaneú  domaúčíú uú kolý do šeššitu, kterýú  odevzdaúvaú  ke kont-

role v termíúnu štanovenýúm učšitelem,
- čhýbeš jíúčí ú domaúčí ú uú kol, neodevzdaúní ú šeššitu š domaúčíúm uú kolem bude zohlednešno prši

zaú vešrečšneú  klašifikači 


