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Vzdelávacia oblasť:     Matematika a práca s informáciami 

 

1. Charakteristika učebného predmetu  
 

Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej 
kompetencie tak ako ju formuloval EP.  

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na 
riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí 
sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na 
rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové 
myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

„Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a 
štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických 
termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec 
by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v 
každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by 
mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom 
jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní 
pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“  

 Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 
matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z 
ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj 
žiackych kompetencií, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov: 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

 V  tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje 
vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiak sa 
oboznamuje s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je 
dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.  

V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne 
a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo 
forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu pojmu funkcie.  

 V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými 
útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť 
uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto 
má rozvoj priestorovej predstavivosti.  

 Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa  základnej školy je  
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia systematicky vypisovať 
možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným 
pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. 
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Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a  
rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 
argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.  

 

2. Ciele učebného predmetu  
 
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je: 

§ získať schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote 

§ rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a 
spolupracovať v skupine pri riešení problému 

§ správne používať  matematickú symboliku a znázorňovania  

§ rozvíjať schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce  čísla, závislosti a vzťahy 
a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy 

§ využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo 
viesť k budovaniu  vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností 
s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov 

§ rozvíjať  schopnosti žiakov používať  prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a 
prezentáciu informácií 

§ používať vhodný softvér a uľahčiť tak niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak 
sústredenie sa na podstatu riešeného problému 

§ viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na 
vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, podporiť a upevňovať kladné morálne 
a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, 
sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné 
schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

 
3. Rámcový učebný plán vzdelávacej oblasti Matematika a práca 
s informáciami 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Matematika 3,5 +  
+ 1,5 4  3,5 +  

+ 0,5 4 + 1 4 + 1 19 + 3 Matematika a práca s 
informáciami Informatika 0,5 + 

0,5 
0,5 + 
0,5 

0,5 + 
0,5 

0,5 + 
0,5 

0,5 + 
0,5 

2,5 + 
2,5 

  
 
4. Obsah vzdelávania 
 
Piaty ročník 
( 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne ) 
 
 
Prehľad tematických celkov a ich obsahu 
 
 I. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 – 35 hodín 
 

Obsahový štandard 
Témy Pojmy Výkonový štandard 

Upevnenie a prehĺbenie násobenia 
a delenia prirodzených čísel v obore 

Prirodzené číslo, cifra, 
číslica, číselná os, 

Zobraziť číslo na číselnej osi (k 
danému číslu priradiť jeho 
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násobilky. 
Násobenie a delenie spamäti v obore 
do 100. 
Násobenie ako postupné sčítavanie 
a delenie na rovnaké časti aj ako 
postupné odoberanie. 
Násobenie a delenie po častiach 
(propedeutika distributívnosti). 
Násobenie súčtu a rozdielu 
jednociferným číslom v obore do 100. 

sčítanec, súčet, 
menšenec, menšiteľ, 
rozdiel činiteľ, súčin, 
delenec, deliteľ, podiel, 
neúplný podiel, skúška 
správnosti. 

obraz a opačne). 
Porovnať prirodzené čísla. 
Pohotovo spamäti násobiť 
a deliť v obore do 100. 
Vedieť násobiť pomocou 
sčítania. 
Vedieť deliť pomocou 
postupného odčítania 
a rozdeľovaním na rovnaké 
časti. 

Delenie so zvyškom. 
Delenie so zvyškom v obore do 100. 

Delenec, deliteľ, neúplný 
podiel, zvyšok pri delení, 
skúška správnosti pri 
delení. 

Deliť jednociferným deliteľom 
v obore do 100 so zvyškom (aj 
s kalkulačkou). 

Násobenie a delenie jednoduchých 
čísel spamäti. 
Násobenie a delenie písomne 
jednociferným číslom v obore do 
10 000 (pomocou kalkulačky aj 
dvojciferným a trojciferným číslom). 

Činiteľ, súčin, delenec, 
deliteľ, podiel. 

Písomne násobiť a deliť čísla 
v obore do 10 000. 
Vedieť pohotovo spamäti 
násobiť a deliť v obore malej 
násobilky, násobkami čísla 10. 
Vedieť deliť v obore malej 
násobilky čísla zakončené 
nulami. 
Vedieť pohotovo používať 
kalkulačku pri násobení 
a delení prirodzených čísel 
v obore do 10 000. 

Riešenie aplikačných úloh a úloh 
rozvíjajúcich špecifické myslenie 
s využitím násobenia a delenia. 

Viac, menej, rovnako, 
polovica, tretina, štvrtina, 
... 

Používať prirodzené čísla pri 
opise reálnej situácie. 
Riešiť jednoduché slovné úlohy 
na porovnávanie. 

 
Kompetencie, ktoré má žiak získať: 
 
§ používa prirodzené čísla pri opise reálnej situácie 
§ vykonáva písomne i spamäti násobenie a delenie vo vymedzenom obore 
§ vykonáva odhady a kontroluje správnosť riešení jednotlivých úloh 
 
Postoje, ktoré má žiak dosiahnuť: 
 
§ smelšie kvantifikuje realitu okolo seba 
 
 

II. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión – 22 hodín 
 

Obsahový štandard 
Témy Pojmy Výkonový štandard 

Vytvorenie predstavy o veľkých 
číslach.  
Rád číslice v zápise prirodzeného 
čísla. 
Čítanie a písanie prirodzených čísel.  
 

Rád číslice, stovky, 
tisíce, desaťtisíce, 
stotisíce, ..., zápis 
prirodzeného čísla, 
susedné čísla, párne 
čísla, nepárne čísla. 

Vedieť čítať a zapisovať 
prirodzené čísla. 
Rozkladať prirodzené čísla na 
jednotky rôzneho rádu. 
Skladať prirodzené čísla 
z jednotiek rôzneho rádu. 
Rozlišovať párne a nepárne 
čísla. 

Porovnávanie a usporiadanie 
prirodzených čísel. 
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel 
(nadol, nahor). 
Číselná os, vzdialenosť na číselnej osi. 

Číselná os, rády číslic 
v čísle, znaky <, >, =, 
usporiadanie zostupné 
a vzostupné, 
zaokrúhľovanie nadol, 

Porovnať, usporiadať 
a zaokrúhliť veľké prirodzené 
čísla. 
Zaokrúhliť prirodzené číslo 
nadol, nahor, na .... . 
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Rímske číslice. 
 

nahor, na ... 
Rímske číslice I, V, X, L, 
C, D, M  

Počítať s približnými 
prirodzenými číslami. 
Poznať základné rímske číslice. 

Riešenie slovných úloh na rozvíjanie 
matematickej gramotnosti.  
Kontextové a podnetové úlohy 
z obrázkov, schém, máp, tabuliek, 
diagramov a grafov. 

Schémy, mapy, tabuľky, 
diagramy, grafy. 

Vedieť riešiť jednoduché slovné 
úlohy v ktorých sa vyskytujú 
ako podnet tabuľky, diagramy, 
mapy, schémy, ... . 

 
Kompetencie, ktoré má žiak získať: 
 
§ používa prirodzené čísla pri opise reálnej situácie 
§ číta, zapisuje, porovnáva a zaokrúhľuje prirodzené čísla, zapisuje a číta vzťah rovnosti 

a nerovnosti 
§ vykonáva odhady a kontroluje správnosť riešení jednotlivých úloh 
 
Postoje, ktoré má žiak dosiahnuť: 
 
§ na čísla sa pozerá ako na prostriedky objektívneho poznania reality 
§ smelšie kvantifikuje realitu okolo seba 
 

    III.  Počtové výkony s prirodzenými číslami – 42 hodín 
 

Obsahový štandard 
Témy Pojmy Výkonový štandard 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 
spamäti i písomne. 
Porovnávanie rozdielom. 
Sčítanie a odčítanie ako navzájom 
opačné počtové výkony. 
Sčítanie a odčítanie na kalkulačke. 
  
 

Sčítanec, súčet, 
menšenec, menšiteľ, 
rozdiel, skúška 
správnosti. 

Sčítať a odčítať prirodzené čísla 
mimo obor do 100 spamäti 
i písomne. 
Vykonať skúšku správnosti 
odčítania. 
Zmenšiť alebo zväčšiť 
prirodzené číslo o daný počet. 
Porovnať čísla rozdielom. 
Písomne sčítať viac sčítancov 
(aj s využitím kalkulačky). 
Pohotovo využívať kalkulačku.  
 

Násobenie a delenie prirodzených čísel 
spamäti i písomne (dvojciferným 
a trojciferným číslom). 
Násobenie a delenie prirodzených čísel 
s násobkami 10, 100, ... (aj mimo 
oboru do 100). 
Porovnanie podielom. 
Násobenie a delenie ako navzájom 
opačné počtové výkony.  
 

Činiteľ, súčin, delenec, 
deliteľ, podiel, skúška 
správnosti. 

Spamäti násobiť a deliť 
prirodzené čísla mimo obor do 
100. 
Poznať a vedieť používať 
algoritmus písomného 
násobenia dvojciferným  
i trojciferným číslom. 
Písomne násobiť a deliť 
prirodzené čísla mimo obor do 
100. 
Poznať a vedieť používať 
algoritmus písomného delenia 
dvojciferným  i trojciferným 
číslom, aj delenie so zvyškom. 
Vykonať skúšku správnosti 
delenia. 
Porovnať čísla podielom. 
Pohotovo používať kalkulačku 
pri násobení a delení 
prirodzených čísel. 
Odhadnúť výsledky počtových 
výkonov. 
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Poradie počtových výkonov. 
Kontextové úlohy. 
Propedeutika záporných čísel. 

Počtové výkony 
(operácie), sčítanie, 
odčítanie, násobenie, 
delenie, zátvorka. 

Vedieť správne určiť poradie 
počtových výkonov. 

 
Kompetencie, ktoré má žiak získať: 
 
§ používa prirodzené čísla, orientuje sa na číselnej osi 
§ vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony 
§ tvorí a rieši úlohy v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch 
 
Postoje, ktoré má žiak dosiahnuť: 
 
§ kvantifikuje realitu okolo seba 
§ prostredníctvom možnosti kontroly výpočtov spolieha sa na výsledky zistené jednotlivými 

počtovými výkonmi 
 
 
            IV.  Geometria a meranie – 35 hodín 
 

Obsahový štandard 
Témy Pojmy Výkonový štandard 

Geometrické útvary. Bod, úsečka, priamka, 
polpriamka, trojuholník, 
štvoruholník, štvorec, 
obdĺžnik, vrchol, strana, 
uhlopriečka, kružnica, 
kruh, stred, polomer, 
priemer. 
Kocka, kváder, valec, 
kužeľ, ihlan, guľa 

Rozlišovať, pomenovať, 
načrtnúť rovinné útvary. 
Rozlišovať a pomenovať 
priestorové útvary. 
Poznať základné vlastnosti 
trojuholníka, štvoruholníka, 
štvorca, obdĺžnika, kružnice 
a kruhu. 

Základné pravidlá rysovania. 
Rovnobežka a kolmice v bežnom 
živote. 
Rysovanie rovnobežníka (len 
v štvorcovej sieti) 

Rysovacie pomôcky, 
priamka, úsečka, 
rovnobežky, kolmica, 
päta kolmice. 
Rovnobežník, štvorec, 
obdĺžnik, susedné 
strany, protiľahlé strany, 
vodováha, olovnica. 

Vedieť funkčne využívať 
pomôcky na rysovanie. 
Vedieť narysovať rovnobežné 
a kolmé priamky (úsečky). 
Narysovať úsečku danej dĺžky. 
Zostrojiť štvorec a obdĺžnik 
podľa zadaných rozmerov v cm 
alebo mm. 
Zostrojiť rovnobežník 
v štvorcovej sieti. 

Meranie dĺžky úsečky, jednotky dĺžky. 
Premena jednotiek m, dm, cm a mm 
v obore prirodzených čísel. 
Obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika. 

Úsečka, dĺžka úsečky, 
dĺžka strany trojuholníka, 
štvorca, obdĺžnika, 
obvod, jednotky dĺžky, 
m, dm, cm, mm. 

Odmerať dĺžku úsečky 
s presnosťou na mm, 
vzdialenosť s presnosťou na m. 
Premieňať jednotky dĺžky. 
Riešiť slovné úlohy s premenou 
jednotiek dĺžky a úlohy 
vyžadujúce si poznatky 
o trojuholníku, štvorci 
a obdĺžniku. 
Vypočítať obvod trojuholníka, 
štvorca a obdĺžnika. 

Kocka a kváder (propedeutika). 
Stavba telies zo stavebnicových 
kociek. 
Stavba telies na základe stanovených 
podmienok (podľa plánu). 

Kocka, kváder, stena, 
vrchol, hrana, protiľahlé 
steny, sieť kocky 
a kvádra. 

Vedieť postaviť jednoduchú 
stavbu z kociek podľa návodu 
(náčrt, nákres, popis a pod.) 
a naopak. 

Zväčšovanie a zmenšovanie 
geometrických útvarov vo štvorcovej 

Porovnanie pomerom, 
štvorcová sieť 

Vedieť narysovať trojuholník, 
štvorec, obdĺžnik vo štvorcovej 
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sieti (propedeutika práce s pomerom). sieti. 
Zväčšovať alebo zmenšovať 
útvary vo štvorcovej sieti podľa 
návodu alebo pomocou inej 
siete. 

 
Kompetencie, ktoré má žiak získať: 
 
§ používa správnu terminológiu pri opise útvarov a telies z reálneho života 
§ rozozná, pomenuje a opíše základné rovinné útvary a dokáže špecifikovať ich jednotlivé prvky 
§ pozná meracie prostriedky a ich jednotky 
§ vykonáva v praxi potrebné merania a výpočty obvodov  
§ analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu. 
 
Postoje, ktoré má žiak dosiahnuť: 
 
§ dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí 
§ snaží sa do primeraných praktických úloh vniesť geometriu 
§ snaží sa o presnosť pri meraniach, konštrukciách i výpočtoch 
§ rozvíja vlastnú priestorovú predstavivosť 
  
  
 V. Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické matematické myslenie –  
31 hodín 

 
Obsahový štandard 

Témy Pojmy Výkonový štandard 

Zhromažďovanie, usporiadanie 
a grafické znázornenie údajov. 

Údaje (dáta), triedenie, 
tabuľka, diagram, ... 

Vedieť čítať údaje 
z jednoduchej tabuľky. 
Zhromažďovať, triediť 
a usporiadať údaje. 
Znázorniť údaje jednoduchým 
diagramom. 

Pravdepodobnostné hry, pokusy 
a pozorovania. 
Zisťovanie počtu náhodných udalostí 
pri pokusoch. 
Voľba stratégie. 

Možnosť, počet 
možností, hľadanie 
možností. 

Mať skúsenosť s prácou 
a organizáciou v konkrétnych 
súboroch predmetov. 
Vedieť rozlišovať väčšiu 
a menšiu šancu. 
Vedieť zistiť počet. 
Vedieť pracovať podľa daného 
kritéria, postupu, návodu. 

Riešenie nepriamo sformulovaných 
úloh (kontextové úlohy). 
Propedeutika zlomkov a priamej 
úmernosti. 

 Hľadať stratégiu – spôsoby 
riešenia úloh z bežného života 
(forma problému). 

  
 
Kompetencie, ktoré má žiak získať: 
 
§ prostredníctvom hier a matematických pokusov získa skúsenosti s organizáciou súborov 

predmetov a javov 
§ vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu spĺňajúcu určité kritériá 
§ vykonáva zber, zápis, interpretáciu údajov a vie ich graficky znázorniť 
§ vie rozlišovať šance 
 
Postoje, ktoré má žiak dosiahnuť: 
 
§ je schopný ďalším spôsobom vnímať okolitú realitu 
§ získava sebavedomie pri riešení praktických úloh 
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 Hodinová dotácia bola oproti ŠVP zvýšená o 1,5 hodiny týždenne. Takto vytvorený časový 
priestor je využitý na posilnenie časovej dotácie jednotlivých tematických celkov, najmä však 
tematického celku Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich matematické myslenie. Umožní to vo 
väčšej miere zaraďovať úlohy rozvíjajúce logické myslenie, tvorivosť a úlohy rozvíjajúce matematickú 
čitateľskú gramotnosť, čím sa posilní rozvoj vyššie uvedených kompetencií žiakov. 
 
5. Prierezové tematiky   
 
 Do jednotlivých vyučovacích hodín sú implementované nasledujúce prierezové tematiky: 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 
Dopravná výchova 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 
 
 Jednotlivé prierezové tematiky sú podrobnejšie rozpracované v tematických výchovno-
vzdelávacích plánoch. 
 
6. Prepojenie s inými predmetmi 
 
 Prepojenie s inými predmetmi je možné hlavne pri riešení slovných úloh, ktoré vychádzajú 
jednak z úloh z praktického života a jednak využívajú informácie z geografie, biológie a slovenského 
jazyka, informatiky, výtvarnej výchovy a pod. 
 
7. Metódy a formy práce, stratégie vyučovania  
 
 Na splnenie vytýčených cieľov je potrebné používať aktivizujúce vyučovacie metódy 
a formy práce. Medzi najčastejšie používané budú patriť problémové vyučovanie, didaktické hry, 
situačné hry, projektové vyučovanie. Z organizačných foriem budú využívané: samostatná práca 
žiakov, práca vo dvojiciach, skupinová práca. Klasická vyučovacia hodina bude kombinovaná 
s formami blokového vyučovania. Učiteľ bude svojim individuálnym prístupom usmerňovať rozvoj 
schopností jednotlivých žiakov ale zároveň aj riadiť tvorivú prácu kolektívu triedy.  
 
 Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh  a spoluzodpovednosť za pracovné výsledky 
majú výchovný význam. Objaviteľský prístup pri získaní nových poznatkov a radosť zo samostatne 
vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu. Použitie aktivizujúcich metód a foriem sa 
zabezpečí využitím vhodných pomôcok a didaktickej techniky vrátane IKT. 
 
8. Učebné zdroje 
 
Literatúra: 

 

Šedivý O. a kol: Matematika pre 5.ročník základných škôl, SPN Bratislava 2008 
Repáš V. a kol.: Matematika pre 5.ročník základných škôl - Prirodzené čísla, Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 1997 
Jureníková A.: Zbierka úloh z matematiky pre 3. a 4.ročník základných škôl - Slovné úlohy, Príroda Bratislava 2007 
Bero P., Pytlová Z.: Chcem byť dobrým piatakom, Exam Bratislava 1997 
Berová Z., Bero P.: Pomocník z matematiky I.zošit pre 5.ročník ZŠ, Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 2002 
Bálint Ľ., Kuzma J.: Zbierka úloh z matematiky pre 5.ročník základných škôl, Príroda  Bratislava 2006 
Kolbaská V., Tarábek J.: Osvetľovník z matematiky - Prirodzené a celé čísla, Didaktis Bratislava 2000 
Telepovský M.: Matematické hlavolamy, Enigma Nitra 1996 
Telepovský M.: EKO matematika, Enigma Nitra 2001 
Husar P.: Matematika - príprava na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá, Príroda Bratislava 2004 
Zbierka pracovných listov  – vlastný učebný text vytvorený pre potreby 5.ročníka  
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Bero P., Berová Z.: Matematika pre 4.ročník ZŠ - Pracovný zošit č.1 a 2, Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 2006 
Kaslová M., Čížková R., Laksarová M., Tanglová M.: Barevná matemazika pro páťáky, SPN a.s. 2000 

 
 
Softvér: 
 
CD Matematika pre 1.-4.ročník, Terasoft 
CD Matematika, Didakta 
Cabri geometria 
Vedomosti v hrsti, Langmaster 
Logo Motion 
MS Office 
  
Linky: 
www.infovek.sk/predmety/matem/index.php?k=4 
www.ide.sk 
www.matika.sk 
www.hlavolamy.sk 
www.matematickapointa.sk 
http://pohodovamatematika.sk/index.php?page=zsv&tema=zsv_5r_01 
http://www.ide.sk/indexsk.php?aktdir=mateksk&ut=zau&s=8 
http://www.tady.cz/zabavna.matematika/ 
http://brainden.com/hlavolamy/logicke-ulohy-2.htm 
 
 
 
9. Hodnotenie predmetu 
 
 Hodnotenie a klasifikácia prebieha priebežne počas celého klasifikačného obdobia a výsledná 
známka je stanovená na základe dostatočného množstva rôznych podkladov. 
 Klasifikuje sa vždy len prebrané a precvičené učivo. Všetky písomné práce a testy sú vopred 
oznámené žiakom, aby mali dostatočný čas na prípravu.  Písomné práce v rozsahu 20 minút a viac sa 
zapisujú do prehľadu písomných prác s dostatočným predstihom, pričom na jeden deň je možné 
naplánovať len jednu takúto písomnú prácu. Písomné práce sú rozložené rovnomerne.  
 
 Pri hodnotení a klasifikácii v matematike využijeme tieto metódy: 
 
1. pozorovanie činnosti žiaka 
2. ústne skúšanie 
3. písomné skúšanie, ktoré zahŕňa:  orientačné testy, desaťminútovky 
  tematické a štvrťročné previerky 
  vstupné testy 
  výstupné testy 
 
Pri klasifikácii v prípade písomného skúšania žiakov používame túto 5-stupňovú klasifikačnú škálu: 
100 - 90 % .... 1 
89 - 75 % .... 2 
74 - 50 % .... 3 
49  - 30 % .... 4 
29 -  0   % .... 5  
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