
MATEMATIKA – 6. TŘÍDA (úkoly od 6. do 8. dubna) 

7) OPAKOVÁNÍ UČIVA ZA 3. ČTVRTLETÍ: 

Nejprve si podle témat (viz níže) zopakuj učivo, pomohou ti tvé zápisy v sešitě – zopakuj si 

pravidla pro počítání, pravidla pro rýsování apod. 

TÉMATA K OPAKOVÁNÍ: (neopisuj do sešitu, jen pomocí sešitu zopakuj) 

1. ÚHEL – rýsování úhlů, druhy úhlů (úhel ostrý, tupý, pravý, přímý, plný), úhly vedlejší a 

vrcholové a jejich vlastnosti 

2. DĚLITELNOST – co je to dělitel, násobek, znaky dělitelnosti přirozených čísel (Kdy je 

číslo dělitelné dvěma/ třemi/ čtyřmi/ pěti/ šesti/ osmi/ devíti/ deseti?), rozklad čísla 

na součin prvočísel, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek čísel, slovní 

úlohy s využitím učiva 

3. TROJÚHELNÍK – základní pojmy (vrcholy, strany, vnitřní a vnější úhly), součet 

vnitřních úhlů v trojúhelníku, druhy trojúhelníků – podle délek stran i podle velikostí 

vnitřních úhlů, konstrukce trojúhelníku ze tří zadaných stran (náčrtek + konstrukce) 

Jakmile budeš mít zopakováno, vypracuj si cvičnou kontrolní písemnou práci z matematiky 

za 3. čtvrtletí. Tato práce by ti měla ukázat, jak zvládáš dané učivo a jestli si potřebuješ ještě 

něco z toho více procvičit, či potřebuješ něco ještě dovysvětlit… Připomínám, že na tohle 

učivo budeme v matematice v následujících ročnících navazovat. 

Zadání je v následující příloze.  Zadání si můžeš vytisknout a pracovat přímo do toho. Pokud 

nemáš tuto možnost, úlohy řeš přímo do školního sešitu.  

Nezapomeň si dopředu pečlivě připravit veškeré pomůcky – psací a rýsovací potřeby 

(pravítko, úhloměr, kružítko se zabroušenou tuhou, ostrou tužku na rýsování). Kalkulačky 

nejsou dovoleny!  

Čas na vypracování KPP je maximálně 40 minut!! 

Poté, co budeš mít KPP vypracovanou, zahraj si na učitele a svou práci si podle mého vzoru 

oprav. Ve vzoru jsou uvedeny body za jednotlivé kroky. Pokud k danému kroku dojdeš, dej si 

za to bod. Získané body za každou úlohu si piš barevně - ke kraji a na závěr všechny body 

sečti. Poté se podívej na stupnici hodnocení. Věřím, že to všichni zvládnete.  

Přeji hodně štěstí, ať se vám všem daří! 

 


