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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet:  Matematika 

Vyučovací jazyk:  slovenský 
Stupeň vzdelávania: primárne vzdelanie – ISCED 1 
Ročník:    druhý 
Počet hodín týždenne: 4 
Počet hodín ročne: 132 
Školský rok:  2016/2017 
 
 
Matematika  
 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Matematika je predmet založený na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností 
žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné 
matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním. 
 
Učebný predmet matematika v druhom ročníku základnej školy zahŕňa: 

• elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote, 

• vytváranie presných učebných návykov, rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, 

• súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 
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Vzdelávací obsah matematiky v druhom ročníku je rozdelený do  piatich tematických celkov: 
 

• Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 
 

• Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100 
Prirodzené čísla 20 – 100. Počítanie počtu vecí, ... po jednom, po dvoch, po desiatich, uzatváranie skupín vecí, ... o danom počte. Čítanie a písanie čísel 20 
– 100. Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, rovnako). 

 
• Geometria 

Budovanie telies z kociek podľa vzoru, obrázka. Bod, priamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke. Meranie dĺžky 
úsečky. Jednotka centimeter (cm), meter (m). porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky. 

 
• Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 

Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Počítanie spamäti. Písomné počítanie. Riešenie úloh na sčítanie a odčítanie.  
 

• Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 
Vyslovenie tvrdení o činnostiach, obrázkoch, posúdenie ich pravdivosti. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Sformulovanie pravidla tvorenia 
postupnosti predmetov, čísel. Hľadanie všetkých možností usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen, čísel. 
 
 
 
Ciele predmetu 
 

Cieľom učebného predmetu matematika v 2.ročníku ZŠ je naučiť žiakov induktívnym poznaním zakladajúcim sa na žiackych skúsenostiach 
rozvíjať tie schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie základných matematických poznatkov a schopností. Na dosiahnutie tohto 
cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.  
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Vyučovanie matematiky v 2. ročníku má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej 
osobnosti: 

• veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné 
využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov, ako prostriedkov pri riešení 
úloh, 

• v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti i písomne rozvíjať numerické zručnosti žiakov, 
• na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore, 
• riešením úloh a problémov postupne budovať vzťah medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových 

vedomostí, zručností a  postojov rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie, 
• spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k 

vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií, 
• viesť žiakov k získavaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa a samostatného učenia sa, 
• systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov ako je 

napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritickosť, 
• ochraňovať a zveľaďovať okolitú prírodu, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám, 
• vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európským hodnotám, permanentnému poznávanie kultúrnych a iných hodnôt 

vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj naším Slovenskom. 
 
Vyučovanie matematiky na 1.stupni ZŠ a teda aj v 2. ročníku, má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických okruhoch 
realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov. 
 
 
Rozvrhnutie vyučovacích hodín matematiky v stupni vzdelania ISCED 1: 
 

Matematika 2. ročník 

Štátny vzdelávací program 4 
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Obsahový a výkonový štandard z matematiky  pre 2. ročník ZŠ: 
 

Tem 
celok 

Učivo Obsahový štandard Výkonový štandard 

Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
matematické 
myslenie 
 

Sčítanie a odčítanie do 20 bez 
prechodu cez základ 10. 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez 
základ 10. 

Vedieť správne definovať pojmy 
a termíny. Žiak správne rieši 
operácie sčítania a odčítania 
v danom obore. Vie sa orientovať 
v danom obore. 
 

Sčítavanie s prechodom cez 10 
v obore do 20. 
 

Sčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na 
automatizáciu týchto príkladov. 

Žiak správne pracuje pri aktivite 
s operáciami sčítania a odčítania do 
20 s prechodom cez základ 10. 

Odčítanie s prechodom cez 10 
v obore do 20. 

Odčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na 
automatizáciu týchto príkladov. 

Žiak správne pracuje pri aktivite 
s operáciami sčítania a odčítania do 
20 s prechodom cez základ 10. 

Sčítanie viacerých sčítancov. 
Počítanie spamäti s prechodom 
cez 10 v obore do 20. 
Riešenie jednoduchých 
slovných úloh na sčítanie 
a odčítanie s prechodom cez 10 
v obore do 20. 

Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 
s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov. Nácvik 
vhodných stratégií riešenia. 
Nácvik vhodných stratégií riešenia s využitím 
viacnásobného sčítania. Nepriamo sformulované 
úlohy. 
 

Vedieť automaticky sčítavať 
a odčítavať čísla do 20 s prechodom 
cez 10 cez rôzne typy úloh. 

Vytváranie predstáv 
o prirodzených 
číslach v obore do 
100. 

Číselný rad v obore do 30. 
Čítanie, písanie dvojciferných 
čísel v obore do 30. Určenie 
počtu v obore do 30. 
Porovnávanie čísel v obore do 
30. 

Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, po 
desiatich, utváranie skupín vecí o danom počte. 
Porovnávanie čísel. 
Počítanie príkladov typu a+b+c. 
Rozkladanie čísel na desiatky a jednotky. 
 

Vedieť počítať od 0 – 30 a späť po 
jednom, po dvoch, po desiatich. 
Vedieť utvárať skupiny vecí 
o danom počte, vedieť čítať a písať 
prirodzené čísla v obore do 30. 
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Vytváranie predstáv 
o prirodzených 
číslach v obore do 
100. 

Dvojciferné čísla a ich zápis Čísla v obore do 100. 
Dvojciferné čísla, desiatky, jednotky, porovnávanie 
čísel a zápis výsledku pomocou znakov >,<,= 

Žiak vie čítať a písať čísla v obore 
do 100.Dvojciferné číslo zapísať ako 
súčet desiatok a jednotiek 

Orientácia v číselnom rade do 100. Ich usporiadanie Rozložiť dvojciferné číslo na 
desiatky a jednotky. Porovnať dve 
čísla a výsledok porovnania zapísať 
znakmi >,<,= 
Orientovať sa v rade čísel 0 – 100, 
poznať vzťahy pred, za, hneď pred, 
hneď za, prvý, posledný, ... 

Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
do 100 
 

Pripočítanie a odčítanie 
jednociferného čísla bez 
prechodu cez základ 10 typu: 
52 + 5 = 
68 - 3 = 

Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100 bez 
prechodu cez základ 10. Nácvik vhodných stratégií 
riešenia s konečným zautomatizovaným počítaním. 

Vedieť spamäti sčítať a odčítať 
jednociferné číslo k/ od 
dvojciferného bez prechodu cez 
základ 10. Riešiť nepriamo 
sformulované úlohy. 

Pripočítanie a odčítanie celých 
desiatok typu: 
64 + 30 = 
97 – 30 = 

Automatizácia spojov sčítania a odčítania 
dvojciferného čísla a desiatky. Riešenie slovných 
úloh  
 

Klásť dôraz na zautomatizovanie 
tohto typu sčítania a odčítania. Na 
základe názoru riešiť v obore do 100 
slovné úlohy charakterizované 
vzťahmi menej, rovnako viac 

Pripočítanie a odčítanie 
dvojciferného čísla bez 
prechodu cez základ 10 typu: 
34 + 25 =    87 – 25 = 

Rôzne stratégie počítania týchto spojov a výber 
najvhodnejšej pre žiaka. 
Nepriamo sformulované úlohy. 

V obore do 100 spamäti sčítať 
a odčítať dvojciferné čísla bez 
prechodu cez základ 10. 
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Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
do 100 
 

Pripočítanie jednociferného 
čísla s prechodom cez základ 
10 typu:  
47 + 5 =. 

Vlastnosti sčítania. 
Vzťah medzi sčítaním a odčítaním. 
Skúška správnosti 
Písomné sčítanie a odčítanie 

Vedieť riešiť jednoduché slovné 
úlohy a zložené úlohy vedúce 
k zápisu a + b + c 
               A + b – c  
                A – b – c v obore do 100 

Odčítanie jednociferného čísla 
s prechodom cez základ 10 
typu: 83 – 6 = 
 

Sčítanec, sčítanec, súčet 
Menšenec, menšiteľ, rozdiel 

Porozumieť matematickej 
terminológii. Vyriešiť nepriamo 
sformulované úlohy na sčítanie a 
odčítanie v obore do 100. 

Odčítanie dvojciferných čísel 
s prechodom cez základ 10 
typu 
 68 – 19 = 

Rôzne stratégie počítania týchto spojov a výber 
najvhodnejšej pre žiaka. 
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh 

Žiak vie riešiť príklady pomocou 
niektorého spôsobu. Vie písomne 
odčítať dvojciferné čísla 

Geometria 

Bod, priamka, úsečka. 
Rysovanie priamok a úsečiek. 
Vyznačenie úsečiek na 
priamke a na danom 
geometrickom útvare. 
Jednotky dĺžky – cm, dm, m. 
Meranie dĺžky úsečky. 
Porovnávanie úsečiek podľa 
ich dĺžky.  
Budovanie telies z kociek 
podľa vzoru alebo podľa 
obrázka. Stavba jednoduchých 
telie. 

Vedieť definovať prebrané geometrické útvary 
Bod,priamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek, 
značenie bodu. Správne vyznačiť úsečku na 
priamke.Vzdialenosť, jednotky dĺžky, dĺžka úsečky. 
Telesá z kociek podľa vzoru, obrázka. 

Vie vyznačiť body na priamke 
(úsečke) a v rovine.Označovať ich 
veľkým tlačeným písmom. Vedieť 
narysovať úsečku (v cm) a označiť 
ju. Odmerať dĺžku úsečky v cm s 
presnosťou nacentimetre.Porovnať 
úsečky podľa ich dĺžky. Zostaviť 
jednoduché stavby (teleso) podľa 
vzoru alebo podľa obrázka. Vytvárať 
jednoduché telesá z kociek.  
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Výchovné a vzdelávacie stratégie - stratégia vyučovania: 
 
V rámci predmetu matematika budeme uplatňovať tieto základné vyučovacie metódy a formy práce:  

1. Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti: 

2. Skupinová práca 

• práca s učebnicou 
• práca s pracovným zošitom a učebnými pomôckami 
• rozhovor, kladenie otázok 
• práca vo dvojici 
 

3. Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa: 

• sebareflexívne stratégie v samostatnej práci 

4. Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy: 

• tvorivé písanie 
• myslenie nahlas 
• diskusia 
 

5. Motivačné metódy: 

• metódy používané na motiváciu žiakov k tvorivej a uvedomenej činnosti 

6. Expozičné metódy: 

• umožnia žiakom získať správnu predstavu o riešení úloh a návod na prácu. 

7. Fixačné metódy: 

• vytvárajú základy technického myslenia, tvorivej fantázie a schopnosti samostatne pristupovať k riešeniu každej úlohy. 
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8. Diagnostické metódy: 

• umožnia učiteľovi správne overiť a zhodnotiť žiacke vedomosti, zručnosti a návyky. 

Kľúčové kompetencie žiaka, ktoré má na hodinách matematiky získať: 
 

• pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 100 a vie ich využiť na popis a riešenie problémov z reálnej situácie 
• vykonáva z pamäti i písomne základné počtové výkony 
• rieši a vytvára numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a správne pri nich aplikuje osvojené poznatky o číslach 

a počtových výkonoch 
• vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel a sám vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel 
• interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje schopnosti a kreativitu, kontrolou správnosti riešenia úloh 

zisťuje účinnosť svojej práce 
• pozná jednotlivé základné geometrické tvary, nachádza ich v realite 
• pozná základné útvary v rovine 
• pozná meracie prostriedky dĺžky, vie ich používať 
• prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa vopred zvoleného kritéria 
• zaznamenáva počet určitých udalostí 

 
Očakávané postoje žiakov: 
 

• prestáva mať „strach“ z čísel 
• sebavedome robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel 
• je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, dokáže uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu 
• pozoruje vzťahy medzi číslami a veličinami 
• samostatnosť pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia 
• záujem o zdokonaľovanie logického myslenia 
• je pozitívne motivovaný na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja 
• triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov 
• získava potrebu vedieť zdôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov 
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Kritériá hodnotenia: 
 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho 
možností a schopností. Snaha každého učiteľa 2. ročníka je pozitívne hodnotenie.  
MŠ schválilo  a navrhlo  klasifikovanie matematiky a práce s informáciami v druhom ročníku v školskom roku 2009/2010. Matematika a práca 
s informáciami je predmet, ktorý sa na 1.stupni klasifikuje . Klasifikácia sa  upltňuje pri samostatnej práci (individuálnej práci žiaka). Súčasťou je 
i sebahodnotenie žiaka (svoj  postoj , svoj estetický i hodnotiaci názor). 
Učiteľ používa inovatívne vyučovacie metódy zohľadňujúce úroveň vedomostí a zručností žiaka, ním nadobudnuté kompetencie a vekové zvláštnosti. 
Klasifikácia sa vyjadruje určenými piatimi stupňami podľa Metodického pokynu  č.22/2011-R z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, 
vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v Bratislave 2011. 
 
Prospech žiaka v tomto vyučovacom predmete sa klasifikuje týmito stupňami: 
1-výborný 
2-chválitebný 
3-dobrý 
4-dostatočný 
5-nedostatočný 
 
Opis kritérií: 
Stupeň hodnotenia 1- výborný: 
Žiak je samostatný, iniciatívny a tvorivý. Výborne pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 100. Písomne aj spamäti vykonáva 
základné počtové výkony podľa požiadaviek ročníkových kompetencií, rieši jednoduché i zložené úlohy na sčítanie a odčítanie. Podľa požiadaviek 
ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni vytvára postupnosti z predmetov, kresieb a čísel, zisťuje kontrolu správnosti riešenia úloh. Pozná a vie 
narysovať bod, priamku, polpriamku, úsečku. Na výbornej úrovni má osvojené jednotky dĺžky – cm, m. Výborne rieši jednoduché logické úlohy. Jeho 
ústny a písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. 
 
Stupeň hodnotenia 2-chválitebný:                                                                                                 
Žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý. Jeho ústny aj písomný prejav má menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. 
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Stupeň hodnotenia 3- dobrý: 
Žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu samostatnosť, iniciatívnosť, tvorivosť. Má  medzery v presnosti, celistvosti a úplnosti poznatkov 
podľa požiadaviek ročníkových kompetencií. Pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú podstatné chyby. Jeho ústny i písomný prejav má 
vážne nedostatky. Grafický prejav je málo estetický, vyskytujú sa v ňom chyby. S pomocou učiteľa dokáže vážne chyby opraviť.   
 
Stupeň hodnotenia 4- dostatočný 
Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti  a poznatky v nových oblastiach. Vážne 
chyby a nedostatky dokáže s pomocou učiteľa opraviť. 
 
Stupeň hodnotenia 5- nedostatočný 
Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o poznatky z matematiky, neguje vyučovací proces. 
 
Záverečná poznámka pri klasifikovaní:- proporcie medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych daností žiaka 
 
Písomné práce, známka vyjadrená v percentách: 
 
Známka % 

1 100 - 90 
2 89 – 75 
3 74 – 50 
4 49 – 25 
5 24 - 0 
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Učebné zdroje: 
 
Učebnica: Belic, M., Striežovská, J.: Matematika pre 2. ročník ZŠ (učebnica, pracovný zošit 1. a 2.časť);  AITEC, 2013 
Súvisiace používané tituly: Matematika pre 2. ročník ZŠ – multimediálny disk (MMD); AITEC, 2012 
 Belic, M., Striežovská, J.: Zbierka úloh z matematiky 2 (Zb.:), AITEC, 2014  
 

 

 

• Spracované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa ZŠ – ISCED 1. 

• Vychádza sa zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
• MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 Základné školy 

vzdelávajú žiakov 1. a 2. ročníka 
 

Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
MUV – multikultúrna výchova  
MDV – mediálna výchova 
OSR –  osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV –  environmentálna výchova 
DOV –  dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
OZO –  ochrana človeka a zdravia 
TBZ –   tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
RGV –  regionálna výchova 
 
Prerokované na MZ dňa: 06. 09. 2016 
Vedúca MZ: Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková 
 
 


