
6. úroveň
Úpravím lomenné 

výrazy

Vyřeším kvadratické 

rovnice

Výzvy - vyřeším 

rozšiřující úlohy 

Výzvy - rozšiřující 

konstrukční úlohy 

zvládnu sestrojit

Řeším výpočtové úlohy 

na Tělesa

Vzájemně závislá dat zaposuji do 

tabulek, určím vztah přímé a 

nepřímé úměrnosti; znázorním 

závoslost do grafu; načrtnu grafy 

funkci; najdu chyby ve znázornění 

závislotí

5. úroveň

Aplikuji práci s 

proměnnými v 

praktických úlohách

Vyřeším rovnice s 

neznámou ve 

jmenovateli a provedu 

zkoušku

Vyřeším nestandardní 

slovní úlohy

Pracuji s pojmem 

množina bodů daných 

vlastností, umím 

sestrojit dané množiny

Vyřeším geometrické 

úlohy na téma Kruh, 

kružnice

K popisu souboru dat 

používám běžné statistické 

pojmy; provedu statistické 

šetření; pracuji s 

pravděpodobností 

4. úroveň
Dokáži pracovat s 

"algebraickými vzorci"

Vyřeším soustavu rovnic 

o dvou neznámých a 

provedu zkoušku

Umím řešit slovní 

úlohy o pohybu, 

společné prácí a o 

směsích

Zvládnu konstrukci 

mnohoúhelníků

Poradím si s 

geoemtrickou úlohou 

na Mnohoúhelníky

K zápisu dat používám 

tabulky, grafy, vlastní 

znázornění; pracuji se 

statistickými pojmy - 

MODUS, MEDIÁN

3. úroveň

Úpravím algebraické 

výrazy vč. vyjádření 

neznámé ze vzorce

Vyřeším rovnici se 

zlomkem a provedu 

zkoušku

Vyřeším slovní úlohy 

se zlomky a procenty

Narýsuji čtyřúhelníky 

na základě jejich 

vlastností

Poradím si s 

geoemtrickou úlohou 

na Čtyřúhleníky

Orientuji se ve 

složitějších grafech a 

tabulkách. K zápisu 

získaných údajů použiji 

tabulky i grafu.

2. úroveň

Pracuji s mocninami a 

odmocnimi v číselných 

výrazech

Řeším rovnice se 

závorkami a provedu 

zkoušku

Umím řešit slovní 

úlohy řešené rovnicí o 

dvou neznámých

Sestrojím trojúhelníky 

na základě jejich 

vlastností

Řeším geoemtrické úlohy na 

Trojúhelníky (Aplikuji 

Pythagorovu větu, vlastnosti 

výšek, těžnic, středních příček 

trojúhleníku)

Orientuji se, zapíšu 

informace v tabulkách, 

časové ose, sloupcovém 

grafu

1. úroveň
Počítám s racionálními 

čísly

Vyřeším jednoduché 

lineární rovnice a 

provedu zkoušku

Vyřeším jednoduché 

slovní úlohy

Sestrojít úhly pomocí 

úhloměru a dokáži s nimi 

pracovat, sestrojím základní 

úhly (30°, 60°, 90°, 120°, 

apod.) bez úhloměru

Vyřeším velikosti úhlů v 

geometrickém obrazci na základě 

výpočtu (znalosti typu úhlů a úhlů 

v geometrických obrazcích)

Orientuji se v 

tabulkách, časové ose, 

sloupcovém grafu

ČÍSLO A 

PROMĚNNÁ
ROVNICE SLOVNÍ ÚLOHY

KONSTRUKČNÍ 

ÚLOHY

VÝPOČTOVÁ 

GEOMETRIE
PRÁCE S DATY

Moje znalosti 9.ročník 2019/2020




