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Úvod 
 

Tento dokument, který je určen pro jednotnou přijímací zkoušku z matematiky zadávanou ve 

školním roce 2021/2022 v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou, 
vymezuje rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů o příslušné obory vzdělání. 
 

 

Právní rámec 

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 
ve středních školách. 

 

Pedagogické dokumenty k soupisu požadavků 

 

Specifikace požadavků vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace vymezeného 
v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání1. Nezbytným předpokladem 
pro zvládnutí testu je osvojení vědomostí a dovedností definovaných ve Standardech pro 

základní vzdělávání – Matematika a její aplikace2. Při specifikaci didaktického testu pro 

šestiletá gymnázia byly využity Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro 
základní školu (MŠMT, 2011), část Matematika3. 

 

  

                                                           
1 http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani 
2 http://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv 
3 http://www.nuv.cz/file/189 

http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv
http://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv
http://www.nuv.cz/file/189
http://www.nuv.cz/file/189
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Požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být 
ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky 

Část A1 – Specifikace didaktického testu pro osmiletá gymnázia 

Uchazeč o vzdělávání v osmiletém gymnáziu prokáže osvojení následujících vědomostí 
a dovedností: 

1 Číslo a početní operace 

• pracuje s čísly v oboru přirozených čísel od jedné do milionu a s nulou, používá zápis čísel 
v desítkové soustavě, rozumí pojmům jednotky, desítky, stovky (sta), tisíce, desetitisíce, 
statisíce, miliony, cifra, jednociferné, dvojciferné až sedmiciferné číslo, s porozuměním 
užívá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě 

• užívá číselné osy k zobrazení a porovnávání čísel, rozumí pojmům větší, menší, je rovno, 
nerovná se, rovnost, nerovnost, o kolik, kolikrát, kolikrát více, kolikrát méně, násobným 
číslovkám dvakrát, třikrát atd. a užívá znaky rovnosti a nerovnosti 

• užívá zaokrouhlování na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky, užívá operace sčítání, 
odčítání, násobení, dělení a aplikuje jejich vlastnosti (přednost operací, komutativnost 
a asociativnost sčítání a násobení), užívá závorky při výpočtech 

• pracuje s pojmy sčítání, odčítání, násobení, dělení; součet, součin, rozdíl a podíl; 
sčítanec, činitel, menšenec, menšitel, dělenec, dělitel, zbytek, dělení se zbytkem, dělení 
beze zbytku, rozliší sudá a lichá čísla 

• využívá písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení, písemně násobí až 
čtyřciferným činitelem, písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným dělitelem, účelně 
propojuje písemné i pamětné počítání, zpaměti dělí a násobí deseti, stem a tisícem 

• modeluje a určí část celku, užívá s porozuměním pojmy polovina celku, třetina, čtvrtina 
atd., o polovinu více nebo méně (o třetinu, o čtvrtinu atd.), čte zápis zlomku, porovná, 
sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel a pracuje 

s grafickým zobrazením celku a jeho částí  

• přečte zápis desetinného čísla a desetinné číslo znázorní na číselné ose, rozumí 
významu znaku − pro zápis celého záporného čísla a vyznačí jej na číselné ose 

• řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení a dělení s využitím matematizace 
reálné situace, provádí odhady, kontroluje výsledky, posuzuje reálnost výsledku, 
formuluje odpověď 
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2  Závislosti, vztahy a práce s daty 

• orientuje se ve struktuře času, užívá vhodné časové jednotky (sekunda, minuta, hodina, 
den, týden), jednotky hmotnosti (gram, kilogram) a další jednotky (viz geometrie) a provádí 
převody jednotek 

• vybírá z textu, schémat, tabulek a diagramů (sloupcový a kruhový) data podle zadaného 

kritéria (bez použití procent), třídí soubor objektů, podle zadání doplní chybějící údaje 
do strukturované tabulky, grafu, navrhne a použije tabulku k organizaci údajů a užitím 
schémat, tabulek a grafů řeší slovní úlohy 

3 Geometrie v rovině a v prostoru 

• rozezná, načrtne a pojmenuje základní rovinné útvary: čtverec, obdélník, trojúhelník 
(obecný, rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý), čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník, 
kruh, kružnice, lomená čára, křivá čára, bod, přímka, úsečka, polopřímka, používá 
pojmy vrchol, strana 

• dodržuje zásady rýsování, používá pravítko s měřítkem, trojúhelník s ryskou a kružítko 

• narýsuje přímku, vyznačí polopřímku, úsečku, narýsuje různoběžky, vyznačí jejich 

průsečík, sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem, určí 
vzájemnou polohu dvou přímek v rovině: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, narýsuje 
kružnici s daným středem a poloměrem, narýsuje čtverec, obdélník a trojúhelník, včetně 

pravoúhlého, užívá jednoduché konstrukce k sestrojení výše uvedených útvarů 

• rozezná osově souměrné rovinné útvary ve čtvercové síti a v praktických situacích, 
modeluje osově souměrné útvary ve čtvercové síti  

• měřením určí délku úsečky, používá jednotky délky (mm, cm, m, km) a převodní vztahy 
mezi nimi, určí graficky délku úsečky a lomené čáry, graficky porovná délky úseček, 
provádí odhad délky úsečky, srovnává délky úseček s využitím pomůcek a určí obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

• určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku a obrazců tvořenými 
těmito rovinnými útvary, porovná a odhaduje obsahy rovinných útvarů a používá 
základní jednotky obsahu (cm2, m2

, km2), porovnává rovinné útvary stejného typu podle 
velikosti 

• rozezná a pojmenuje základní prostorové útvary (krychle, kvádr, koule, válec, kužel, 
jehlan), orientuje se v prostoru, rozezná obrazce při pohledu shora, zepředu, ze strany, 

modeluje rovinné i prostorové útvary, porovnává tělesa stejného typu podle velikosti 

4  Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

• využívá úsudek při řešení slovních úloh a jednoduchých problémů, matematizuje reálné 

situace, pro řešení jednoduchých nestandardních situací objevuje a využívá jednoduché 

zákonitosti, zaznamenává situace pomocí schémat, k řešení problémů využívá grafickou 

interpretaci, formuluje odpověď. 
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Část A2 – Podpora pro uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích 

K procvičování testů a úloh z předchozích ročníků jednotné přijímací zkoušky lze využít 
webovou aplikaci4, ve které si můžete vyzkoušet celý test nebo jen tematicky zaměřenou 
skupinu úloh. U některých úloh je kromě správné odpovědi k dispozici také vzorové řešení. 

V sekci Testová zadání k procvičování5 lze stáhnout testová zadání, záznamové archy a klíče 
správných řešení didaktických testů jednotné přijímací zkoušky ze všech předchozích let. 

U některých didaktických testů je k dispozici také vzorové řešení, nebo průvodce řešením, 
jenž obsahuje komentovaná řešení úloh a vzor vyplněného záznamového archu. 

Pro přijímací zkoušku jsou povolenými pomůckami pouze psací a rýsovací potřeby.  

Nejsou povoleny tabulky a kalkulátor. 

  

                                                           
4 https://procvicprijimacky.cermat.cz/ 
5 https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/osmilete-obory-matematika 

https://procvicprijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/osmilete-obory-matematika
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