
 

 

 

 

STANDARDY 

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Příloha od 1.9.2016 



  



Změny v evaluačních standardech 

Český jazyk a literatura 

přidáno 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

o ČJL-5-2-06.3 rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 

pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

o ČJL-9-1-01.2 si nad informačním zdrojem odpoví na otázku o jeho 

důvěryhodnosti, u získaného údaje hledá další pramen pro ověření 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 

o ČJL-9-1-02.1 odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od faktů 

o ČJL-9-1-02.2 najde v textu prvky (motivy nebo jazykové prostředky), které 

naznačují, co chce komunikační partner svou promluvou říct, kam směřuje 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

o ČJL-9-1-04.3 změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v řeč kultivovanou, 

se stylově neutrálními a společensky přijatelnými výrazy a s uspořádanou 

stavbou výpovědí, když se obrací k osobě váženější a v situacích formálních 

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 

nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

o ČJL-9-1-06.1 zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil přiměřeným 

tempem, zda vhodně frázoval, zda jeho intonace odpovídala druhům vět, zda 

všechna slova zřetelně vyslovoval 

o ČJL-9-1-06.2 po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru tématu a o způsobu 

přednesení pronese souvislou a převážně spisovnou řečí krátké sdělení o 

něčem, čemu by ostatní měli podle něho věnovat pozornost 

o ČJL-9-1-06.3 pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje soukromě a 

jak je vhodné mluvit na veřejnosti 

 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

o ČJL-9-1-07.1 formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu 

o ČJL-9-1-07.2 se bez konfliktů a podstatných nedorozumění zapojí do řízené 

diskuse 

 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 

samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

o ČJL-9-1-08.4 vytvoří/zapíše krátké shrnutí jednoduchého textu nebo vybere 

hlavní informaci z nabízených možností 

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 

projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 

svých dispozic a osobních zájmů 

o ČJL-9-1-10.5 vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je určen a jaký 

záměr má vyjádřit; svoje tvrzení doloží konkrétními jazykovými prostředky 

užitými v textu 

 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace 

o ČJL-9-2-05.1 využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném 



 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 

výrazné představitele 

o ČJL-9-3-06.2 navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit čtený text 

o ČJL-9-3-06.3 odliší, zda uvedený text je próza, poezie, nebo drama 

o ČJL-9-3-06.4 vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního textu, 

filmu, divadelního kusu) 

 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 

zdrojích 

o ČJL-9-3-09.3 vyhledá v odborné publikaci místa, která pojednávají o zadaném 

pojmu 

změny 

 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

o  

ČJL-5-1-01.1 navrhne vhodný nadpis 

o  

ČJL-5-1-01.4 vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 

 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává 

o  

ČJL-5-1-02.1 vybere z nabídky vhodná slova vztahující se k textu 

o  

ČJL-5-1-02.2 vypíše z textu požadovanou informaci 

o  

ČJL-5-1-02.3 rozhodne, které informace jdou pro daný text nepodstatné 

 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

o  

ČJL-5-1-03.1 sestaví a napíše adresu, zprávu, vzkaz, oznámení, pozvánku 

o  

ČJL-5-1-03.2 posoudí, zda jsou adresa, zpráva, vzkaz, oznámení nebo 

pozvánka úplné 

o  

ČJL-5-1-03.3 sestaví z vět nebo krátkých odstavců příběh s dodržením dějové 

posloupnosti 

o  

ČJL-5-1-03.4 vybere z nabídky vhodný závěr k dané ukázce 

 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

o  

ČJL-5-1-04.1 vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje ústně nebo 

písemně jeho obsah 

o  

ČJL-5-1-04.2 vyslechne nebo přečte vzkaz a reprodukuje ho ústně nebo 

písemně další osobě 

 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

o  

ČJL-5-1-05.1 na základě zadaných informací vede dialog, telefonický hovor (s 

dospělým, s kamarádem), zanechá vzkaz na záznamníku 



o  

ČJL-5-1-05.2 posoudí, zda v uvedené ukázce (dialogu, telefonického 

rozhovoru, vzkazu na záznamníku) nechybí některá z důležitých informací 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

o  

ČJL-5-1-06.1 vybere z předložených ukázek tu, která chce upoutat, přesvědřit 

a ovlivnit rozhodování člověka (adresáta) 

o  

ČJL-5-1-06.2 vyhledá na internetu, v časopise, v denním tisku příklad 

manipulativní reklamy 

 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 

o  

ČJL-5-1-07.1 přečte/řekne s náležitou intonací, přízvukem a tempem řeči 

oznámení, příkaz, prosbu, omluvu a respektuje při tom rozdílného adresáta 

 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 

situace 

o  

ČJL-5-1-08.1 rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou výslovnost 

(zme, dyž vo tom apod.) 

o  

ČJL-5-1-08.2 využívá spisovnou výslovnost ve veřejné komunikační situaci 

 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

o  

ČJL-5-1-09.1 píše vypravování obsahově i formálně správně, dodržuje dějovou 

posloupnost; pracuje podle rozvité/heslovité osnovy 

o  

ČJL-5-1-09.2 sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis pracovního 

postupu, dodržuje logickou návaznost; pracuje podle otázkové osnovy 

o  

ČJL-5-1-09.3 v ukázce dopisu doplní, co chybí 

 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný 

projev s dodržením časové posloupnosti 

o  

ČJL-5-1-10.1 k vybranému textu přiměřené délky vytvoří rozvitou nebo 

heslovitou osnovu (nejméně o třech bodech) 

o  

ČJL-5-1-10.2 zařadí do přečtené ukázky na vhodné místo nabízený text 

 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 

vícevýznamová 

o  

ČJL-5-2-01.1 vybere z nabídky slovo, které je významem nejblíže k zadanému 

slovu 

o  

ČJL-5-2-01.2 nahradí slovo v textu slovem významem protikladným, 

podobným, citově zabarveným, nespisovné slovo slovem spisovným 

 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

o  

ČJL-5-2-02.1 rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých 

o tvary téhož slova 



o  

ČJL-5-2-02.2 rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem 

o  

ČJL-5-2-02.3 určí kořen slova, část příponovou, předponovou 

 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 

tvarech ve svém mluveném projevu 

o  

ČJL-5-2-03.1 zařadí vyznačené plnovýznamové slovo z textu ke slovnímu 

druhu (podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce) 

o  

ČJL-5-2-03.2 vybere z krátkého textu větu, která obsahuje / neobsahuje zadaný 

slovní druh 

o  

ČJL-5-2-03.3 používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary 

podstatných a přídavných jmen (kromě pravopisu přídavných jmen 

přivlastňovacích) 

o  

ČJL-5-2-03.4 používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary sloves ve 

způsobu oznamovacím 

 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

o  

ČJL-5-2-04.1 vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného jména, přídavného 

jména, slovesa a nahradí ho tvarem spisovným 

o  

ČJL-5-2-04.2 doplní do věty tvar podstatného jména ve správném tvaru (1. a 4. 

pád rod mužský životný) 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

o  

ČJL-5-2-06.2 vytvoří z věty jednoduché souvětí 

 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

o  

ČJL-5-2-08.1 správně píše (doplní) i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech s 

nimi příbuzných 

o  

ČJL-5-2-08.2 píše správně z hlediska pravopisu lexikálního 

 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

o  

ČJL-5-2-09.1 uplatňuje základní poučení o správných tvarech příčestí 

minulého činného v mluveném i psaném projevu 

o  

ČJL-5-2-09.2 doplní správně čárky do zadaného textu (několikanásobný větný 

člen, jednoduchá souvětí) 

 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

o  

ČJL-5-3-01.1 zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho 

spolužákům jako mluvní cvičení nebo referát, záznam zakládá do portfolia 

nebo zapisuje do čtenářského deníku 

o  

ČJL-5-3-01.2 řekne, jak na něj vyslechnutá / přečtená ukázka působí, jaký v 

něm vyvolala dojem 



 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

o  

ČJL-5-3-03.1 rozhodne, z kterého druhu / žánru je úryvek a) umělecký (poezie, 

komiks, pohádka) b) neumělecký (naučný text, návod k použití) 

 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 

o  

ČJL-5-3-04.1 rozhodne, zda uvedená ukázka je pohádka, pověst nebo bajka 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 

pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

o  

ČJL-9-1-01.1 po přečtení textu dokáže vybrat z nabízených možností ty, které 

vyjadřují některý z názorů pisatele textu 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

o  

ČJL-9-1-03.1 najde výrazný prostředek manipulace v textu 

o  

ČJL-9-1-03.2 rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu 

o  

ČJL-9-1-03.3 zaujme kritický postoj k cílům manipulace (k záměrům 

manipulátora) 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

o  

ČJL-9-1-04.1 najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci a nahradí 

je vhodnějším 

o  

ČJL-9-1-04.2 rozhodne podle komunikační situace, zda je namístě mluvit 

spisovně 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

o  

ČJL-9-1-05.1 vybere z nabízených možností text, který je pro danou 

komunikační situaci nejvhodnější 

o  

ČJL-9-1-05.3 nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho komunikační záměr 

výrazy vhodnějšími 

 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 

samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

o  

ČJL-9-1-08.1 vyhledá v krátkém textu klíčová slova 

o  

ČJL-9-1-08.2 posoudí, zda je daná informace obsažena v textu 

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 

dodržováním pravidel mezivětného navazování 

o  

ČJL-9-1-09.1 uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická návaznost či 

dějová posloupnost 

o  

ČJL-9-1-09.2 vytvoří souvislý a srozumitelný text, v němž se svou myšlenkou 



nebo pocitem a s vlastním záměrem osloví adresáta, kterého si sám zvolí. 

Délku textu přizpůsobí potřebě svého sdělení. 

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 

projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 

svých dispozic a osobních zájmů 

o  

ČJL-9-1-10.1 najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, stylistickou 

chybu) a navrhne vhodnou opravu 

o  

ČJL-9-1-10.2 rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho soudržnost, 

a navrhuje opravu 

o  

ČJL-9-1-10.3 před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu správnosti 

pomocí příruček, konzultací a dalších/jiných zdrojů 

o  

ČJL-9-1-10.4 rozpozná, zda předložený text nese převážně znaky stylu 

odborného, publicistického (žurnalistického), uměleckého, či 

prostěsdělovacího 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

o  

ČJL-9-2-01.1 umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 

a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve 

frazérech 

o  

ČJL-9-2-02.1 pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná 

o  

ČJL-9-2-02.3 vytvoří slova složená a rozliší je od slov odvozených 

o  

ČJL-9-2-02.4 nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty 

o  

ČJL-9-2-02.5 vybere z nabídky slovo, které je přeneseným pojmenováním 

o  

ČJL-9-2-02.6 prokáže schopnost interpretovat význam/porozumět významu 

přeneseného pojmenování 

o  

ČJL-9-2-02.7 ovládá zásady tvoření slov 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 

dalšími slovníky a příručkami 

o  

ČJL-9-2-03.1 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem 

spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

o  

ČJL-9-2-04.1 přiřadí slovo ke slovnímu druhu 

o  

ČJL-9-2-04.2 určí slovní druh u slov odvozených od stejného základového 

slova 



o  

ČJL-9-2-04.3 uřije ve větách slova v náležitých tvarech množného čísla (slova 

jsou uvedena v č. j. v 1. p.) 

o  

ČJL-9-2-04.4 zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům (stejné slovo 

může mít ve větě různou slovnědruhovou platnost) 

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

o  

ČJL-9-2-06.1 spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic 

o  

ČJL-9-2-06.2 nahradí jednoduchý větný člen větným členem 

několikanásobným, správně doplní interpunkční znaménko nebo spojku 

o  

ČJL-9-2-06.3 doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a určí 

doplněný větný člen (podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení 

místa, času, způsobu) 

o  

ČJL-9-2-06.4 vybere z několika vzorců ten, který odpovídá zadanému souvětí; 

žák vybere k zadanému vzorci z několika souvětí to, které je jím znázorněno 

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

o  

ČJL-9-2-07.1 píše bez pravopisných chyb 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

o  

ČJL-9-2-08.1 v textu odliší jazykové prostředky útvarů národního jazyka 

(např.: spisovný jazyk x obecná čeština; spisovný jazyk x dialekt apod.) 

o  

ČJL-9-2-08.2 nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným 

o  

ČJL-9-2-08.3 posoudí vhodnost, či nevhodnost užití jazykových prostředků 

různých útvarů národního jazyka např. v umělecké literatuře, divadelní hře, 

veřejném projevu apod. 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního 

díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

o  

ČJL-9-3-01.1 jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy přečteného 

příběhu, řekne, kde se odehrává, stručně vystihne hlavní děj, případně které 

hlavní děje se proplétají – odliší vedlejší děj od hlavního 

o  

ČJL-9-3-01.2 v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a názor vypravěče 

a kde je vyjádřen pohled nebo názor postavy 

o  

ČJL-9-3-01.3 rozpozná v textu místa, která se liší od běžného dorozumívání 

svou formou nebo významem, a vysvětlí, jak na něj místo působí (i bez použití 

termínů) 

o  

ČJL-9-3-01.4 vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního, 

filmového, divadelního) 

 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 



o  

ČJL-9-3-02.1 rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se úryvek 

liší od neutrálního, neprofesionálního podání nějaké situace 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

o  

ČJL-9-3-03.1 sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje důvody, proč se 

mu líbilo či nelíblo, nebo čeho si na díle cení a proč 

 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 

základě literární teorie 

o  

ČJL-9-3-04.1 vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text se 

zajímavým tématem a působivým vyjadřováním, které odpovídá tématu i 

záměru žáka jako autora, svůj záměr a volbu žánrové formy vysvětlí jako 

dodatek k textu 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 

o  

ČJL-9-3-05.1 posoudí a zdůvodní, co v literárním textu považuje za hodnotné a 

proč 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 

výrazné představitele 

o  

ČJL-9-3-06.1 uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží svůj názor 

několika příklady, nejlépe z vlastní četby 

 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 

literatuře 

o  

ČJL-9-3-07.1 posoudí, zda je text svým podáním spíše realistický, nebo 

romantický, spíše starobylý, nebo moderní, spíše citový, nebo intelektuální. Ke 

zjištění přidá jako příklad jméno některého autora píšícího podobně a uvede 

přibližné období jeho působení (určí půlstoletí) 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 

o  

ČJL-9-3-08.1 uvede, proč upřednostňuje filmové zpracování díla nebo literární 

četbu, případně proč přijímá obojí 

 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 

zdrojích 

o  

ČJL-9-3-09.1 uvede vedle internetových vyhledavačů (Google aj.) další zdroje, 

v nichž může najít určitý typ informace 

o  

ČJL-9-3-09.2 odlišuje v médiích informační prameny, které mají rysy 

profesionální, od těch, které jsou zřetelně osobní 

odebráno 

 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

o ČJL-5-1-01.5 vystihne hlavní myšlenku textu 



 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává 

o ČJL-5-1-02.4 utřídí přečtené informace, vybere podstatná fakta 

 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

o ČJL-5-1-05.3 změní dialog na vzkaz apod. 

 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

o ČJL-5-1-09.4 v ukázce dopisu doplní, co chybí 

 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 

tvarech ve svém mluveném projevu 

o ČJL-5-2-03.5 určí osobu, číslo, způsob (u způsobu oznamovacího čas) u 

slovesa, užívá slovesa ve správných tvarech mluveném i psaném projevu 

o ČJL-5-2-03.6 rozliší, zda věta je/není napsaná gramaticky správně 

 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje 

základ věty 

o ČJL-5-2-05.2 vyhledá ve větě určovací skladební dvojice (bez terminologie) 

 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

o ČJL-5-3-02.3 napíše pohádku, bajku 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

o ČJL-9-1-03.4 zaujme kritický postoj k důvodům, které vedly k manipulaci 

o ČJL-9-1-03.5 vybere dle svého postoje nejpravděpodobnější variantu 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

o ČJL-9-1-05.4 rozhodne o vhodnosti / nevhodnosti použití nespisovného výrazu 

v textu 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 

a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve 

frazérech 

o ČJL-9-2-02.8 ovládá zásady tvoření slov 

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

o ČJL-9-2-06.5 užije uvedené sloveso ve větách, které vypovídají něco o 

povětrnostních podmínkách jako větu jednočlennou a jako větu dvojčlennou 

(maximum) 

o ČJL-9-2-06.6 vybere z nabízených možností grafickou stavbu souvětí a přiřadí 

ji k danému souvětí (lze i obráceně – přiřadí ke grafu jedno z nabízených 

souvětí) 

 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

o ČJL-9-3-02.2 seřadí úryvky z literárních děl v pořadí, ve kterém vznikly 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

o ČJL-9-3-03.2 zformuluje alespoň tři důvody, proč se mu určitá kniha nelíbila 

o ČJL-9-3-03.3 na základě návštěvy divadelního představení v dopise 

kamarádovi či kamarádce sdělí dojmy ze zhlédnutého představení 

 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 

literatuře 

o ČJL-9-3-07.2 popíše základní znaky literárního směru na vybrané ukázce 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 

o ČJL-9-3-08.2 porovná film a jeho literární předlohu a popíše základní shody a 

rozdíly v obsahu obou uměleckých děl 



Cizí jazyk 

přidáno 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 

pečlivou výslovností 

o CJ-5-1-01.1 porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s 

osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, 

vykoná činnost) 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a 

týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

o CJ-5-1-02.1 rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, 

zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, 

který se vztahuje k osvojovaným tématům 

o CJ-5-1-02.2 porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k 

osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k 

dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, 

obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, 

vykoná činnost) 

o CJ-5-1-02.3 porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k 

osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k 

dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, 

obrázek nebo text znázorňující význam dané věty nebo její části, vykoná 

činnost) 

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu 

o CJ-5-1-03.1 zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 

zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém 

jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, 

má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 

o CJ-5-1-03.2 porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového 

textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální 

nebo zvukovou oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo 

text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

o CJ-5-2-01.1 použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, 

rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

o CJ-5-2-01.2 se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve 

kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, 

předmětech, činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. představí 

sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, nebo se na totéž 

zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

o CJ-5-2-02.1 se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má 

rád/nerad za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

o CJ-5-2-02.2 sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích 

(např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití 

jednoduchých slovních spojení a vět 



o CJ-5-2-02.3 popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např. předměty, 

zvířata, činnosti), za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

o CJ-5-2-03.1 reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na 

otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí 

jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má rád/nerad) 

o CJ-5-2-03.2 odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, 

zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k 

osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

o CJ-5-2-03.3 se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, 

činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k 

osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům 

o CJ-5-3-01.1 najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 

zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém 

jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

o CJ-5-3-02.1 rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, 

zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 

o CJ-5-3-02.2 porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, 

které se vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

o CJ-5-3-02.3 porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z 

běžného života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní 

znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

o CJ-5-4-01.1 napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, 

uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad 

o CJ-5-4-01.2 napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí 

členy své rodiny, kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, 

vlastní, umí, mají rádi/neradi 

o CJ-5-4-01.3 sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informace nebo se na 

ně zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá, vlastní a umí, zda souhlasí, či 

nesouhlasí) za použití základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, 

pozdrav, rozloučení, poděkování) 

 vyplní osobní údaje do formuláře 

o CJ-5-4-02.1 doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, 

slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 

předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává 

 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 

zřetelně 

o CJ-9-1-01.1 zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o 

osobách, prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, způsobu 



života) v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům 

 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se 

týká osvojovaných témat 

o CJ-9-1-02.1 porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu 

zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

 se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích 

o CJ-9-2-01.1 se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně 

strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, 

prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li 

mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci 

o CJ-9-2-01.2 se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně 

strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání reaguje 

o CJ-9-2-01.3 se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně 

strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam 

půjde, a na podobné výpovědi reaguje 

o CJ-9-2-01.4 se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně 

strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si 

přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje 

o CJ-9-2-01.5 poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v 

každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí, jakým 

prostředkem se dostane na určité místo, kde se co nalézá) za použití slovních 

spojení a vět 

 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 

o CJ-9-2-02.1 krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem připravené 

osnovy nebo s vizuálním oporou) 

 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

o CJ-9-2-03.1 popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, 

každodenní činnosti a potřeby a způsob života za použití jednoduchých vět 

o CJ-9-2-03.2 vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za 

použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, 

protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

o CJ-9-2-03.3 popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených 

např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

o CJ-9-2-03.4 popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo 

propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, 

nakonec 

 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

o CJ-9-3-01.1 najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o 

prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém 

okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se 

kterými se může běžně setkat ve svém životě 

 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 



o CJ-9-3-02.1 porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se 

každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo 

text znázorňující obsah daného textu) 

o CJ-9-3-02.2 odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v 

jednoduchém textu 

o CJ-9-3-02.3 porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech, 

které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

o CJ-9-4-01.1 zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, 

které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které 

běžně vykonává 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

o CJ-9-4-02.1 sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších osob, 

prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a 

minulých událostí za použití vět propojených např. spojkami a, ale, nebo, 

protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

o CJ-9-4-02.2 napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující 

např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět 

o CJ-9-4-02.3 napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za 

použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, 

protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

o CJ-9-4-02.4 popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených 

např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

o CJ-9-4-02.5 popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo 

propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, 

nakonec 

 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

o CJ-9-4-03.1 odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 

na krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného, dalších osob, 

prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života 

Další cizí jazyk 

přidáno 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 

pečlivou výslovností a reaguje na ně 

o DCJ-9-1-01.1 se řídí jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při práci 

s učebnicí, pohybu ve třídě, řešení jazykových úkolů) 

o DCJ-9-1-01.2 porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými 

tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, 

přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 

se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

o DCJ-9-1-02.1 rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, 

zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, 

který se vztahuje k osvojovaným tématům 

o DCJ-9-1-02.2 porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k 

osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k 



dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, 

obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, 

vykoná činnost) 

o DCJ-9-1-02.3 porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k 

osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k 

dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, 

obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, 

vykoná činnost) 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 

každodenních témat 

o DCJ-9-1-03.1 zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 

zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém 

jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním tématům 

o DCJ-9-1-03.2 porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a jednoduchý 

poslechový text, který se vztahuje ke každodenním tématům (např. vybere, 

přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah 

daného textu) 

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

o DCJ-9-2-01.1 použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, 

rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

o DCJ-9-2-01.2 se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve 

kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, 

předmětech, činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. představí 

sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad, nebo 

se na totéž zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

o DCJ-9-2-02.1 se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má 

rád/nerad, za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

o DCJ-9-2-02.2 sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích 

(např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití 

jednoduchých slovních spojení a vět 

o DCJ-9-2-02.3 popíše skutečnosti (např. předměty, zvířata, činnosti), se kterými 

se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a podobné otázky pokládá 

o DCJ-9-2-03.1 reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na 

otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí 

jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má rád/nerad) 

o DCJ-9-2-03.2 odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace (např. o 

předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se 

vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních 

spojení a vět 

o DCJ-9-2-03.3 se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, 

činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k 

osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

o DCJ-9-3-01.1 porozumí jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, 

pokynům, příkazům, zákazům na informačních tabulích, s nimiž se setkává v 



každodenním životě (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, 

doplní odpověď, vykoná činnost) 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 

o DCJ-9-3-02.1 rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, 

zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 

o DCJ-9-3-02.2 porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, 

které se vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, 

a vyhledá v něm požadovanou informaci 

o DCJ-9-3-03.1 porozumí tématu/obsahu krátkého textu, který se vztahuje k 

tématům z každodenního života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, 

ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného 

textu) 

o DCJ-9-3-03.2 najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 

zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém 

jednoduchém textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života a je 

podpořen obrazem 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

o DCJ-9-4-01.1 zapíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i nečíselné 

povahy týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat, předmětů, které ho 

bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

o DCJ-9-4-02.1 napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se 

představí, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí 

o DCJ-9-4-02.2 napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých např. 

představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde 

bydlí, co dělají, co vlastní a umí 

o DCJ-9-4-02.3 sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se 

na ni zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá, zda souhlasí, či nesouhlasí), za 

použití základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 

poděkování) 

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

o DCJ-9-4-03.1 odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 

na krátká sdělení či otázky týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat 

nebo předmětů z jeho okolí a činností, které běžně vykonává 

Matematika 

přidáno 

 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

o M-5-1-05.1 vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou 

zlomkem na příkladech z běžného života 

o M-5-1-05.2 využívá názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku 

o M-5-1-05.3 vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 

desetiny 



 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel 

o M-5-1-06.1 porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, 

třetiny,pětiny, desetiny) 

o M-5-1-06.2 sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků (např. čtvercová síť, 

kruhový diagram, číselná osa) a tyto početní operace zapisuje 

 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

o M-5-1-07.1 vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou 

desetinným číslem na příkladech z běžného života 

o M-5-1-07.2 přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin na číselné 

ose a jejích úsecích, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu 

o M-5-1-07.3 porovná desetinná čísla v řádu desetin 

 porozumí významu znaku „-" pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na 

číselné ose 

o M-5-1-08.1 znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v 

rozmezí –100 až +100 

o M-5-1-08.2 nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě 

 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

o M-9-3-12.3 sestrojí krychli ve volném rovnoběžném promítání 

změny 

 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a 

násobení 

o  

M-5-1-01.3 využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení jednoduchých 

úloh s užitím závorek 

 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

o  

M-5-1-02.2 využívá při písemném výpočtu znalost přechodu mezi číselnými 

řády 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 

přirozených čísel 

o  

M-5-1-04.1 porozumí textu jednoduché úlohy (rozlišuje informace důležité pro 

řešení úlohy) a úlohu řeší 

o  

M-5-1-04.2 zformuluje odpověď k získanému výsledku 

o  

M-5-1-04.3 vytvoří jednoduchou slovní úlohu podle vzoru 

 vyhledává, sbírá a třídí data 

o  

M-5-2-01.2 porovnává zadaná data podle daného kritéria 

 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

o  

M-5-2-02.2 vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data 

o  

M-5-2-02.3 vyhledá údaje z různých typů diagramů (sloupcový a kruhový 

diagram bez použití procent) 



o  

M-5-2-02.4 používá jednoduché převody jednotek času při práci s daty (např. v 

jízdních řádech) 

 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); 

užívá jednoduché konstrukce 

o  

M-5-3-01.1 rozezná základní rovinné útvary (kruh, čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnice) nezávisle na jejich natočení, velikosti nebo označení 

o  

M-5-3-01.2 určí rovinné útvary pomocí počtu vrcholů a stran, rovnoběžnosti a 

kolmosti stran 

o  

M-5-3-01.3 využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné geometrii 

(čáry: křivá, lomená, přímá; bod, úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, 

rovnoběžky, kolmice) 

o  

M-5-3-01.4 rozpozná jednoduchá tělesa (krychle, kvádr, válec) a určí na nich 

základní rovinné útvary 

o  

M-5-3-01.5 narýsuje kružnici s daným poloměrem 

o  

M-5-3-01.6 narýsuje obecný trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými 

délkami stran 

o  

M-5-3-01.7 narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce rovnoběžek a 

kolmic 

o  

M-5-3-01.8 dodržuje zásady rýsování 

 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho stran 

o  

M-5-3-02.2 určí s pomocí čtvercové sítě nebo měřením obvod rovinného 

útvaru (trojúhelníku, čtyřúhelníku, mnohoúhelníku) 

o  

M-5-3-02.3 graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky 

o  

M-5-3-02.4 určí délku lomené čáry graficky i měřením 

o  

M-5-3-02.5 převádí jednotky: kilometry na metry, metry na centimetry, 

centimetry na milimetry 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

o  

M-5-3-03.1 vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek ve čtvercové síti 

o  

M-5-3-03.2 načrtne a narýsuje kolmici a rovnoběžku 

 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

o  

M-5-3-04.1 určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit 

ze čtverců a obdélníků 



o  

M-5-3-04.2 používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez 

vzájemného převádění 

 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech 

druhou mocninu a odmocninu 

o  

M-9-1-01.4 užívá znalosti druhých mocnin celých čísel od 1 do 20 a využívá je 

při výpočtech (i ke stanovení odpovídajících druhých odmocnin) 

o  

M-9-1-01.6 provádí základní úpravy zlomků (rozšiřuje a krátí zlomek, vyjádří 

zlomek v základním tvaru, převádí zlomek na smíšené číslo a naopak) 

o  

M-9-1-01.7 určí absolutní hodnotu celého čísla 

 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

o  

M-9-1-03.1 rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo složené; společný dělitel a 

společný násobek 

o  

M-9-1-03.2 využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 5, 10) 

o  

M-9-1-03.3 rozloží dvojciferné číslo na součin prvočísel 

 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a 

plánů 

o  

M-9-1-05.1 využívá daný poměr v reálných situacích 

o  

M-9-1-05.3 využívá měřítko mapy nebo plánu k výpočtu 

 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

o  

M-9-1-06.1 určí počet procent, je-li dána procentová část a základ 

o  

M-9-1-06.2 určí procentovou část, je-li dán procentový počet a základ 

o  

M-9-1-06.3 určí základ, je-li dán procentový počet a procentová část 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, 

sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

o  

M-9-1-07.1 vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných 

o  

M-9-1-07.2 využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorce (a + b)^2, (a – b)^2, 

a^2 – b^2 

o  

M-9-1-07.3 vybere odpovídající výraz, který popisuje jednoduchou reálnou 

situaci 

 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

o  

M-9-1-08.1 vyřeší rovnici a soustavu dvou jednoduchých lineárních rovnic 

pomocí ekvivalentních úprav 



o  

M-9-1-08.2 ověří správnost řešení slovní úlohy 

 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

o  

M-9-1-09.1 řeší jednoduché úlohy v oboru celých čísel 

o  

M-9-1-09.2 popíše konkrétní situace s využitím racionálních čísel 

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

o  

M-9-2-01.3 pracuje s časovou osou 

o  

M-9-2-01.4 převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak 

o  

M-9-2-01.5 samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu 

 porovnává soubory dat 

o  

M-9-2-02.1 porovná kvantitativní vztahy, které jsou uvedeny v různých 

tabulkách nebo v tabulce a diagramu 

 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

o  

M-9-2-03.1 vytvoří tabulku pro přímou a nepřímou úměrnost na základě textu 

úlohy 

o  

M-9-2-03.2 rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy 

 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

o  

M-9-2-04.2 přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a 

naopak 

o  

M-9-2-04.3 vyčte z grafu podstatné informace (např. nejmenší a největší 

hodnota, růst, pokles) 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

o  

M-9-2-05.1 vybere odpovídající funkční vztah, který popisuje jednoduchou 

reálnou situaci 

 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

o  

M-9-3-02.2 rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý), typy trojúhelníků a 

čtyřúhelníků 

 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

o  

M-9-3-03.2 využívá při výpočtech součet vnitřních úhlů v trojúhelníku 

 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

o  

M-9-3-06.1 načrtne rovinný útvar podle slovního zadání 

o  

M-9-3-06.2 provede jednoduché konstrukce (např. osa úsečky, čtverec se 

zadanou stranou, trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, 

rovnoběžka a kolmice daným bodem) 



o  

M-9-3-06.3 ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání 

 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

o  

M-9-3-07.1 vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice shodných trojúhelníků 

o  

M-9-3-07.2 vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice podobných trojúhelníků 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

o  

M-9-3-10.1 odhaduje a vypočítá povrch krychle, kvádru a válce 

o  

M-9-3-10.2 odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru a válce 

 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

o  

M-9-3-11.1 používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava 

o  

M-9-3-11.3 načrtne a sestrojí síť krychle 

 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

o  

M-9-3-12.2 načrtne krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání 

 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu 

o  

M-9-3-13.2 řeší matematickou úlohu 

o  

M-9-3-13.3 ověří výsledek úlohy 

 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá 

řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

o  

M-9-4-01.1 vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy 

o  

M-9-4-01.2 řeší jednoduchou úlohu 

o  

M-9-4-01.3 ověří výsledek úlohy 

 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z 

různých tematických a vzdělávacích oblastí 

o  

M-9-4-02.1 určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho 

obrazu v rovině 

o  

M-9-4-02.2 využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení 

jednoduchých úloh z běžného života 

odebráno 

 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a 

násobení 

o M-5-1-01.4 využívá výhodného sdružování čísel při sčítání několika sčítanců 

bez závorek 



 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 

přirozených čísel 

o M-5-1-04.4 přiřadí k zadanému jednoduchému matematickému vyjádření 

smysluplnou slovní úlohu (situaci ze života) 

o M-5-1-04.5 tvoří slovní úlohu k matematickému vyjádření 

 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

o M-5-2-02.5 používá jednoduchých převodů jednotek času při práci s daty v 

jízdních řádech 

 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); 

užívá jednoduché konstrukce 

o M-5-3-01.9 dodržuje zásady rýsování 

 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho stran 

o M-5-3-02.6 převádí jednotky délky (mm, cm, dm, m, km) 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

o M-5-3-03.3 narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným 

bodem pomocí trojúhelníku s ryskou 

 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

o M-5-3-04.3 používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez 

vzájemného převádění 

 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru překládáním papíru 

o M-5-3-05.3 vytvoří ve čtvercové síti osově souměrný útvar podle osy v lince 

mřížky 

 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

o M-9-1-03.4 řeší slovní úlohu s využitím dělitelnosti 

o M-9-1-03.5 vytvoří slovní úlohu na využití dělitelnosti 

 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, 

poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

o M-9-1-04.2 navzájem převádí různá vyjádření vztahu celek – část 

 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a 

plánů 

o M-9-1-05.4 umí odvodit měřítko mapy, plánu ze zadaných údajů 

o M-9-1-05.5 používá při řešení úloh úměru a trojčlenku 

o M-9-1-05.6 řeší modelováním situace vyjádřené poměrem 

 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

o M-9-1-06.4 určí základ, je-li dán procentový počet a procentová část 

o M-9-1-06.5 používá procentového počtu při řešení úloh z jednoduchého 

úrokování 

o M-9-1-06.6 ověří správnost výsledku aplikační úlohy na procenta 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, 

sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

o M-9-1-07.4 vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných 

o M-9-1-07.5 využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorců (a + b)^2, (a – b)^2, 

a^2 – b^2 

o M-9-1-07.6 sestaví číselný výraz podle slovního zadání 

 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

o M-9-1-08.3 provádí zkoušku rovnice nebo soustavy dvou rovnic o dvou 

neznámých 



o M-9-1-08.4 ověří správnost řešení slovní úlohy 

o M-9-1-08.5 přiřadí k rovnici odpovídající slovní úlohu 

o M-9-1-08.6 rozhodne, zda rovnice nebo soustava rovnic má řešení a ověří, zda 

řešení patří do zadaného číselného oboru 

 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

o M-9-1-09.3 vyhodnotí výsledek řešení úlohy 

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

o M-9-2-01.6 převádí údaje mezi tabulkou, diagramem a grafem 

o M-9-2-01.7 samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu 

a kriticky hodnotí jejich reálnost 

 porovnává soubory dat 

o M-9-2-02.2 interpretuje výsledky získané porovnáváním souborů dat 

 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

o M-9-2-03.3 využívá při řešení úloh přímou a nepřímou úměrnost 

 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

o M-9-2-04.4 přiřadí lineární funkci vyjádřenou rovnicí k příslušnému grafu 

nebo tabulce a naopak 

o M-9-2-04.5 vyčte z grafu význačné hodnoty na základě porozumění 

vzájemným vztahům mezi proměnnými 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

o M-9-2-05.2 řeší úlohu s využitím funkčních vztahů 

o M-9-2-05.3 vyjádří výsledek řešení úlohy v kontextu reálné situace 

 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

o M-9-3-02.3 využívá vlastností základních rovinných útvarů (vlastností 

úhlopříček, velikost úhlů, souměrnost) 

 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 

polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

o M-9-3-05.2 využívá množiny všech bodů dané vlastnosti při řešení úloh 

 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

o M-9-3-06.4 ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání 

 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

o M-9-3-07.3 určí poměr podobnosti z rozměrů útvarů a naopak 

 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

o M-9-3-09.3 využívá při řešení úloh metrické a polohové vlastnosti v 

mnohostěnech a rotačních tělesech 

o M-9-3-09.4 pracuje s půdorysem a nárysem mnohostěnů a rotačních těles 

 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá 

řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

o M-9-4-01.4 zformuluje odpověď na zadaný problém 

 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z 

různých tematických a vzdělávacích oblastí 

o M-9-4-02.3 využívá získané poznatky a dovednosti při řešení úloh z běžného 

života 

 


