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Matematika pro 2. stupeň ZŠ 
 

Soubor materiálů pro výuku matematiky na 2. stupni základní školy. Většina materiálů je určena 

k procvičení a opakování aritmetiky.  Materiály jsou vytvořeny tak, aby se daly použít k práci na 

interaktivní tabuli, na PC i v papírové podobě. 

 

 

 

2701 Přirozená čísla 6. ročník pořadí početních operací 

s přirozenými čísly 

2702 Celá čísla I. 7. ročník znázornění celých čísel na číselné 

ose 

2703 Desetinná čísla I. 6. ročník zápis desetinných čísel, 

porovnávání desetinných čísel, 

zápis ve tvaru desetinného 

zlomku a naopak 

2704 Celá čísla II. 7. ročník  znázornění celých čísel na číselné 

ose, absolutní hodnota, čísla 

opačná, porovnávání celých čísel 

2705 Celá čísla III. 7. ročník sčítání a odčítání celých čísel na 

číselné ose, sčítání a odčítání 

celých čísel 

2706 Desetinná čísla II. 6. ročník pamětné i písemné sčítání a 

odčítání desetinných čísel, slovní 

úlohy 

2707 Desetinná čísla III. 6. ročník zaokrouhlování desetinných čísel, 

násobení a dělení desetinných 

čísel čísly 10, 100, 1000 a převody 

jednotek délky a obsahu 

2708 Celá čísla IV. 

 

7. ročník tabulka s celými čísly – použití na 

procvičování porovnávání, sčítání 

a odčítání zpaměti, pamětné 

násobení a dělení  

2709 Celá čísla V. 7. ročník pracovní list s pyramidami – 

sčítání a odčítání celých čísel 

2710 Celá čísla VI. 7. ročník sčítání a odčítání celých čísel i se 

závorkami 

2711 Celá čísla VII. 7. ročník procvičování číselných operací 

s celými čísly -  pořadí výpočtů 

 



2712 Desetinná čísla IV. 6. ročník násobení zpaměti, písemné 

násobení desetinných čísel čísly 

přirozenými, slovní úloha, 

doplňování číslic do zápisu 

písemného násobení 

2713 Desetinná čísla V. 6. ročník násobení a dělení zpaměti, 

písemné násobení, pořadí výpočtů 

2714 Racionální čísla I. 7. ročník Porovnávání zlomků, zápis zlomku 

ve tvaru desetinného rozvoje 

2715 Racionální čísla II. 7. ročník Zápis zlomku ve tvaru 

desetinného rozvoje, zápis des. 

čísla ve tvaru zlomku, sčítání 

zlomků se stejným jmenovatelem 

2716 Desetinná čísla VI. 6. ročník Dvě tabulky s desetinnými čísly – 

k procvičování číselných operací, 

zaokrouhlování a porovnávání 

2717 Racionální čísla III. 7. ročník Krácení zlomků na základní tvar, 

smíšená čísla, sčítání a odčítání 

zlomků s různými jmenovateli 

2718 Racionální čísla IV. 7. ročník Sčítání a odčítání smíšených čísel, 

násobení zlomků, dělení zlomků a 

smíšených čísel 

2719 Racionální čísla V. 7. ročník Sčítání a odčítání racionálních 

čísel, slovní úloha 

2720 Desetinná čísla VII. 6. ročník Písemné dělení desetinných čísel 

   


