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Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA - 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět matematika je vyučován ve všech ročnících 2. stupně. Jeho cílem je 

využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, rozvíjet paměť 

žáků prostřednictvím numerických výpočtů, rozvíjet logické myšlení, rozvíjet důvěru ve 

vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, vést k soustavné sebekontrole, k vytrvalosti, 

k přesnosti a pečlivosti. Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 

4 hodiny týdně, v 7., 8. a 9. ročníku 5 hodin týdně. Výuka probíhá většinou v kmenových 

třídách, je-li možnost využít výpočetní techniku k probíraným celkům, pak v učebně 

informatiky. Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (např. fyzika, chemie, 

technické kreslení, zeměpis...). 

 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 osvojovat zákl. mat. pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných 

jevů 

 vytvářet zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení 

úloh) 

 využívat prostředků výpočetní techniky 

 vést žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě  

 

Kompetence k řešení problémů 

 provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků  

 učit se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 

 vést žáky k ověřování výsledků 

 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky zdůvodňovat matematické postupy 

 komunikovat na odpovídající úrovni 

 vést žáky k používání správné terminologie a symboliky 
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Kompetence sociální a personální 

 spolupracovat ve skupinách, pomáhat méně zdatným ve skupině 

 podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 dodržovat pravidla slušného chování 

 

Kompetence občanské 

 respektovat názor ostatních 

 hodnotit na základě jasných kritérií svoji činnost nebo její výsledky 

 formovat si volní a charakterové vlastnosti 

 

Kompetence pracovní 

 zdokonalení grafického projevu 

 vést k efektivitě při organizování vlastní práce 


