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MATEMATIKA  Ročník 8. 
 

Výstupy Učivo Průřezová témata 
Provádí početní operace s racionálními čísly 
Analyzuje a řeší jednoduché problémy s využitím racionálních čísel 
Určuje absolutní hodnotu racionálních čísel 

Racionální čísla  

Sestrojí kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou  Trojúhelník  
Zobrazuje celá čísla na číselné ose 
Provádí početní operace s celými čísly 
Určuje absolutní hodnotu celých čísel 

Celá čísla  

Provádí početní operace s desetinnými čísly, určuje aritmetický 
průměr 
Řeší slovní úlohy z praxe   Užívá kalkulátor  

Desetinná čísla  

Užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech 
Řeší slovní úlohy z praxe a úlohy  
s geometrickou tématikou pomocí druhé mocniny a odmocniny 

Druhá mocnina a odmocnina  

Seznámí se s pojmem třetí mocnina Třetí mocnina  
Zapíše a čte mocniny s přirozeným mocnitelem 
Zapíše čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti 
Provádí operace s mocninami s přirozeným mocnitelem 

Mocniny s přirozeným mocnitelem  

Určuje hodnotu výrazu 
Sčítá a násobí mnohočleny 
Používá vzorce (násobení mnohočlenů) 
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných 

Výrazy  

Řeší slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části a celku 
Řeší jednoduché příklady na výpočet úroků 

Procenta  

Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků 
Užívá poměr podobnosti 

Rovinné útvary - podobnost  

Řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav 
Provádí zkoušku správnosti řešení 
Určuje neznámou ze vzorce  
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 
Řeší soustavu rovnic 

Lineární rovnice  

Vyjadřuje funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 
Zapíše rovnici lineární funkce, narýsuje její graf 

Funkce  

Určuje dělitelnost číslem 9 
Provádí rozklad čísla na součin prvočísel 
Určuje čísla soudělná a nesoudělná 

Dělitelnost  

Vyjádří funkční závislost grafem   
Používá pojmy množiny, podmnožiny, průnik, sjednocení  
Porovnává soubory dat 

Závislosti, vztahy, práce s daty  

Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
Porovnává soubory dat 
Provádí jednoduchá statistická šetření, sestavuje tabulky a 
diagramy 
Určuje aritmetický průměr 

Základy statistiky  

Rozlišuje pojmy kruh, kružnice, rozlišuje poloměr, průměr kružnice. 
Rýsuje tečnu ke kružnici  
Počítá obvod kruhu 
Analyzuje a řeší úlohy s využitím výpočtu obvodu kruhu 

Kruh, kružnice  

Užívá Pythagorovu větu k výpočtu délek stran pravoúhlého 
trojúhelníku 
Analyzuje a řeší slovní úlohy s využitím Pythagorovy věty 

Pythagorova věta  

Provádí jednoduché konstrukce 
Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k řešení 
konstrukčních úloh 
Využívá Thaletovu větu 

Konstrukční úlohy  

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a 
problémů 

Číselné a logické řady  

 


