
Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace 
 

MATEMATIKA - 8. TŘÍDA 
 Zápis do TK (téma hodiny) Učivo dle ŠVP Průřezová témata Výstupy  
ZÁŘÍ  Dělitelnost přirozených čísel 

 Sčítání, odčítání, násobení, dělení 
racionálních čísel 

 Procenta – základ, procentová část, 
počet procent, promile 

 Jednoduché úrokování 
 Rovinné útvary – přímka, polopřímka, 

úsečka 
 Kružnice, kruh, úhel 
 Trojúhelník 
 Čtyřúhelník 
 Druhá mocnina přirozených čísel 
 Vzájemná poloha přímek v rovině 
 Vzájemná poloha přímky a kružnice 

 Mocniny 
 Druhá mocnina 
 Procenta 
 Procento 
 Základ 
 Procentová část 
 Počet procent 
 Promile 
 Jednoduché úrokování 
 Rovinné útvary – přímka, 

polopřímka, úsečka, kruh, 
kružnice, úhel, trojúhelník, 
čtyřúhelník (lichoběžník, 
rovnoběžník) 

 Vzájemná poloha přímek  
v rovině 

 OSV – Rozvoj schopností poznávání, 
vnímání, pozornosti, soustředění, řešení 
problémů, organizace času, kreativita, 
mezilidské vztahy, respektování, 
podpora, pomoc, kooperace, 
komunikace   

 

 Rozezná prvočíslo, číslo složené, provede 
rozklad čísla na součin prvočísel, určí největší 
společný dělitel, nejmenší společný násobek, 
řeší jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení 
n.s.n. nebo n.s.d. Zaokrouhluje, sčítá, odčítá, 
násobí, dělí přirozená a desetinná čísla, 
provádí odhady s danou přesností, využívá 
kalkulátor. Řeší slovní úlohy na procenta, 
slovní úlohy se zlomky. Určí druhou mocninu 
přirozených čísel pomocí tabulek  
a kalkulátoru. Charakterizuje a třídí základní 
rovinné útvary. Používá základní pravidla 
přesného rýsování, sestrojí rovnoběžku  
s danou přímkou. Určí vzájemnou polohu 
přímky a kružnice. Odhaduje a vypočítá obsah 
a obvod pravidelných mnohoúhelníků. 

ŘÍJEN  Desetinná čísla, zlomky, celá čísla 
 Druhá mocnina celých, racionálních, 

desetinných čísel 
 Druhá mocnina zlomků 
 Druhá odmocnina 
 Vzájemná poloha dvou kružnic 
 Délka kružnice, obsah kruhu 

 Desetinná čísla 
 Zlomky 
 Celá čísla 
 Odmocniny 
 Druhá odmocnina 

 OSV – Rozvoj schopností poznávání, 
vnímání, pozornosti, soustředění, řešení 
problémů, organizace času, kreativita, 
mezilidské vztahy, respektování, 
podpora, pomoc, kooperace, 
komunikace   
 

 Určí druhou mocninu celých, racionálních, 
desetinných čísel, zlomků a odmocninu 
pomocí tabulek a kalkulátoru. Odhaduje  
a vypočítá obsah a obvod kružnice, kruhu. 
Určí vzájemnou polohu dvou kružnic. Sestrojí 
soustředné kružnice. 

LISTOPAD  Reálná čísla 
 Výraz a jeho hodnota 
 Číselný výraz 
 Proměnná, výrazy s proměnnou 
 Obsah kruhu, délka kružnice 
 Středový úhel 
 Délka oblouku kružnice 
 Obsah kruhové výseče 

 Výrazy – číselný výraz  
a jeho hodnota, proměnná, 
výrazy s proměnnými 

 OSV – Rozvoj schopností poznávání, 
vnímání, pozornosti, soustředění, řešení 
problémů, organizace času, kreativita, 
mezilidské vztahy, respektování, 
podpora, pomoc, kooperace, 
komunikace   

 

 Rozezná reálná čísla. Určí mocniny  
s přirozeným mocnitelem. Určí hodnotu 
daného číselného výrazu, zapíše slovní text 
pomocí výrazů s proměnnými. Sestrojí 
středový úhel. Odhaduje a počítá délku 
oblouku kružnice, obsah kruhové výseče. 
Seznámí se s Pythagorovou větou.  

 
PROSINEC  Mocniny 

 Mocniny s přirozeným mocnitelem 
 Početní výkony s mocninami 
 Pythagorova věta 
 Výpočet délky přepony a odvěsny 

pravoúhlého trojúhelníku 

 Mocniny 
 Pythagorova věta 
 Rovinné útvary - 

trojúhelník 

 OSV – Rozvoj schopností poznávání, 
vnímání, pozornosti, soustředění, řešení 
problémů, organizace času, kreativita, 
mezilidské vztahy, respektování, 
podpora, pomoc, kooperace, 
komunikace   

 Provádí základní početní operace  
s mocninami. Seznámí se s Pythagorovou 
větou. Počítá délku přepony a odvěsny  
v pravoúhlém trojúhelníku. 

LEDEN  Rozvinutý zápis čísla v desítkové 
soustavě 

 Sčítání, odčítání mnohočlenů 
 Užití Pythagorovy věty v praxi 

 

 Mnohočleny 
 Pythagorova věta 

 OSV – Rozvoj schopností poznávání, 
vnímání, pozornosti, soustředění, řešení 
problémů 

  Zapíše dané číslo v desítkové soustavě 
pomocí mocnin deseti. Rozezná mnohočlen. 
Sčítá, odčítá mnohočleny. Řeší slovní úlohy 
na využití Pythagorovy věty v praxi.  



ÚNOR  Sčítání, odčítání mnohočlenů 
 Násobení mnohočlenu jednočlenem 
 Násobení mnohočlenu mnohočlenem 
 Prostorové útvary – krychle, kvádr, 

kolmý hranol 

 Mnohočleny 
 Prostorové útvary – kvádr, 

krychle, kolmý hranol 

 OSV – Rozvoj schopností poznávání, 
vnímání, pozornosti, soustředění, řešení 
problémů, organizace času, kreativita, 
mezilidské vztahy, respektování, 
podpora, pomoc, kooperace, 
komunikace   

 F – 6. třída – výpočet objemu   
 CH – uspořádání atomů v molekule 

 Sčítá, odčítá mnohočleny. Násobí celistvé 
výrazy (násobí mnohočlen jednočlenem, 
mnohočlen mnohočlenem). Charakterizuje 
základní prostorové útvary (tělesa - kvádr, 
krychle, kolmý hranol), analyzuje jejich 
vlastnosti. Odhaduje a vypočítá objem  
a povrch kvádru, krychle, kolmého hranolu. 
Sestrojí síť kvádru, krychle, kolmého hranolu 
ve volném rovnoběžném promítání,  
v pravoúhlém promítání na dvě průmětny.  

BŘEZEN  Výrazy – vzorce 
 Rovnost 
 Rovnice 
 Rotační válec 
 Objem, povrch rotačního válce 

 Rovnice – lineární rovnice 
 Prostorové útvary – rotační 

válec 

 OSV – Rozvoj schopností poznávání, 
vnímání, pozornosti, soustředění, řešení 
problémů, organizace času, kreativita, 
mezilidské vztahy, respektování, 
podpora, pomoc, kooperace, 
komunikace   
 

 Užívá vzorce. Rozliší rovnost, rovnici. 
Charakterizuje základní prostorový útvar 
(těleso - válec), analyzuje jeho vlastnosti. 
Odhaduje a vypočítá objem a povrch válce. 
Sestrojí síť válce ve volném rovnoběžném 
promítání, v pravoúhlém promítání na dvě 
průmětny. 

DUBEN  Rovnice 
 Lineární rovnice, řešení rovnic 
 Slovní úlohy 
 Výpočet neznámé ze vzorce 
 Konstrukční úlohy – Thaletova věta 
 Thaletova kružnice 
 Množiny bodů dané vlastnosti 
 Osa úsečky, osa úhlu 

 Rovnice 
 Slovní úlohy 
 Konstrukční úlohy – 

množiny všech bodů dané 
vlastnosti (osa úsečky, osa 
úhlu, Thaletova kružnice) 

 OSV – Rozvoj schopností poznávání, 
vnímání, pozornosti, soustředění, řešení 
problémů, organizace času, kreativita, 
mezilidské vztahy, respektování, 
podpora, pomoc, kooperace, 
komunikace   
 

 Řeší rovnice. Řeší lineární rovnice pomocí 
ekvivalentních úprav, provádí zkoušku 
správnosti svého řešení. Vypočítá neznámou 
ze vzorce. Užívá Thaletovu větu v praxi, 
sestrojí Thaletovu kružnici, osu úsečky, osu 
úhlu. Sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě 
kružnice, popř. z daného bodu ležícího vně 
kružnice. 

KVĚTEN  Řešení slovních úloh rovnicemi 
 Lineární nerovnice 
 Závislosti a data – příklady závislostí z 

praktického života a jejich vlastnosti 
 Nákresy, schémata, diagramy, tabulky 
 Četnost znaku, aritmetický průměr 
 Modus, medián 
 Množiny bodů dané vlastnosti 
 Jednoduché konstrukce 
 Pravidelné mnohoúhelníky 
 Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků 

 Závislosti a data – příklady 
závislostí z praktického 
života a jejich vlastnosti, 
nákresy, schémata, 
diagramy, tabulky, četnost 
znaku, aritmetický průměr 

 Vzdálenost bodu od přímky 

 OSV – Rozvoj schopností poznávání, 
vnímání, pozornosti, soustředění, řešení 
problémů, organizace času, kreativita, 
mezilidské vztahy, respektování, 
podpora, pomoc, kooperace, 
komunikace, hledání pomoci při 
potížích 

 F – 6., 7., 8. tř. – řešení slovních úloh  
 

 Řeší slovní úlohy s využitím lineárních 
rovnic. Řeší lineární nerovnice. Provádí 
jednoduchá statistická šetření, zapisuje jeho 
výsledky formou tabulky, vyhodnocuje  
a zpracovává data. Čte tabulky a grafy a umí 
je interpretovat v praxi, určí četnost 
jednotlivých hodnot, vypočítá aritmetický 
průměr, určí z tabulky modus a medián, 
sestrojuje různé diagramy, schémata a grafy. 
Rozlišuje množiny bodů dané vlastnosti. 
Provádí jednoduché konstrukce. Sestrojí 
čtyřúhelník, trojúhelník podle vět sss, sus, usu 
a  pravidelný mnohoúhelník. 

ČERVEN  Logické a netradiční geometrické úlohy 
 Číselné a logické řady 
 Číselné a obrázkové analogie 
 Rovinné útvary – trojúhelník, 

čtyřúhelník  
 Konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku 

 Rovinné útvary – 
pravidelné mnohoúhelníky 

 Logické a netradiční 
geometrické úlohy 

 Číselné a logické řady 
 Číselné a obrázkové 

analogie 

 OSV – Rozvoj schopností poznávání, 
vnímání, pozornosti, soustředění, řešení 
problémů, organizace času, kreativita, 
mezilidské vztahy, respektování, 
podpora, pomoc, kooperace, 
komunikace, hledání pomoci při 
potížích 

 

 Řeší logické a netradiční geometrické úlohy, 
slovní úlohy, nalézá různá řešení 
předkládaných situací. Řeší číselné  
a obrázkové analogie.   

 


