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Příloha 1 – postoje žáků v matematice 

pořadí obliba obtížnost význam prospěch 

1 informatika český jazyk angličtina pracovní výchova 

2 tělesná výchova matematika český jazyk tělesná výchova 

3 pracovní výchova chemie matematika výtvarná výchova 

4 rodinná výchova němčina informatika rodinná výchova 

5 výtvarná výchova fyzika němčina hudební výchova 

6 hudební výchova angličtina zeměpis informatika 

7 občanská výchova dějepis dějepis občanská výchova 

8 přírodopis přírodopis fyzika přírodopis 

9 dějepis zeměpis přírodopis dějepis 

10 angličtina občanská výchova tělesná výchova zeměpis 

11 zeměpis informatika chemie chemie 

12 chemie hudební výchova občanská výchova angličtina 

13 matematika pracovní výchova rodinná výchova němčina 

14 němčina tělesná výchova pracovní výchova fyzika 

15 fyzika výtvarná výchova výtvarná výchova matematika 

16 český jazyk rodinná výchova hudební výchova český jazyk 

zdroj: Hrabal, Pavelková, 2010, s. 32 

 

  



Příloha 2 – úlohy o celku  
 

zdroj: Lamon, 2006, převzato z Tichá, 2006, s. 37 

 



Příloha 3 – vstupní diagnostický test 

Úloha 1 

 

Úloha 2a 
Po slevě o jednu třetinu stála mikina 756 Kč. Kolik stála původně?  
 

Úloha 2b 

Kuchyňský robot stojí v základní verzi 2 860 Kč. To je  toho, co bychom zaplatili za verzi 

s úplným příslušenstvím. Kolik stojí úplná verze?  

 

Úloha 3 

Obrázek osy k úlohám 

  

Úloha Bod G Bod Q Operace
1 17/4 19/6 sčítání
2 7 7/11 násobení
3 17/3 8/11 násobení
4 7/9 6/12 násobení
5 51/12 15/9 odčítání
6 4 25/9 násobení
7 28/13 45/7 násobení



Úloha 4a 

Matka Šetřílková peče často na víkend koláč. Dělá ho tak, aby se snědl čerstvý a nic nezbylo.  

Recept koláče obsahuje:  

  kg mouky  

  čtvrtkilogramového balení másla  

  
 
 kilogramového balení cukru  

 3 vejce  

Kromě toho samozřejmě trochu mléka ke smísení těsta a ovoce podle potřeby.  

Rodina má 5 členů: matka, otec, jejich dvě děti (syn a dcera) a babička. Aby koláč vystačil pro 

celou rodinu, musí ho matka upéct z dvojnásobného množství surovin, než obsahuje recept. 

Když se koláč nakrájí, snědí otec a matka po třech dílech, děti o  více než rodiče, babička 

naopak o    méně (než každý z rodičů).  

Kolik surovin (mouky, másla, cukru a vajec) je na koláč potřeba?  

Na kolik dílů se koláč krájí?  

 

Úloha 4b 

Minulý víkend se u Šetřílků zastavili na nečekanou návštěvu Nešetřilovi: teta, strýc, bratranec 

a malá sestřenice. Matka chce narychlo upéct ještě jeden koláč. Ví, že dospělí (teta a strýc) snědí 

stejně jako ona a otec, bratranec sní určitě stejně jako každé z jejích dětí (jsou zhruba stejně 

staří). Naopak malá sestřenice sní jen tolik jako babička.  

Problém je v tom, že matka má už jen 5 vajec. Kolik bude matka potřebovat ostatních surovin?  

 

Zdroj: Rendl, 2015, s. 143–157. 



Příloha 4 – orientační přehled doučovacích hodin a minut z nich věnovaných 

reedukaci zlomků 

 



Příloha 5 – závěrečný test 

  



  



Příloha 6 – závěrečný test (Adam) 

  



  



Příloha 7 – závěrečný test (Bára) 

  



  



Příloha 8 – závěrečný test (Cilka) 

  





 


