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Témou stretnutia klubu bola analýza učív z tematických celkov z matematiky výrazy a rovnice - ako 

dôležitého východiskového predpokladu pre osvojovanie si mnohých vedomostí nielen z matematiky, 

ale aj odborných predmetov. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 analýza obsahu učiva v tematických celkoch výrazy a rovnice 

 hľadanie príčin nižších schopností žiakov pri úlohách s úpravou výrazov a vyjadrením 

neznámej zo vzorca 

 návrhy úloh na výrazy z odbornej praxe do tematických celkov z matematiky 

 vzdelávacie materiály pre dištančné vzdelávanie 

 diskusia k návrhom úloh a k vypracovaným vzdelávacím materiálom 

 

Členovia klubu sa na stretnutí venovali špeciálne dvom tematickým celkom z matematiky: výrazy 

a rovnice. Znalosti z týchto tém sú dôležitým vstupným momentom pre osvojovanie si nielen 

mnohých ďalších matematických tém, ale aj pre nadobúdanie vedomostí z fyziky a odborných 

strojárskych a elektrotechnických predmetov. Veľký problém u žiakov predstavuje vyjadrenie 

neznámej zo vzorca. Nevedia upraviť rovnicu, v ktorej sa vyskytujú len samé premenné. Majú 

problém si pod premennými predstaviť číselné hodnoty. Členovia klubu sa zhodli, že pre 

nedostatočnú časovú dotáciu matematiky na stredných školách musia využívať názornosť úpravy 

vzorcov pomocou konkrétnych číselných hodnôt. Dosadenie čísel do matematického vzťahu a jeho 

následná úprava je pre žiakov jednoduchší spôsob výpočtu neznámej a v takýchto úlohách už žiaci 

vidia možnosť využitia ekvivalentných úprav rovníc.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2


Definícia matematickej gramotnosti hovorí o schopnosti človeka pomocou matematiky vyjadriť, 

používať a interpretovať daný problém. Slovo vyjadriť v definícii matematickej gramotnosti 

poukazuje na schopnosti jednotlivcov rozpoznať a identifikovať možnosti použitia matematiky 

v problémovej situácii a následne ju vyjadriť pomocou matematiky. Vyučujúci matematiky navrhli 

konkrétne príklady vedúce k transformovaniu úlohy z reálneho prostredia do čisto matematickej 

podoby prostredníctvom základných matematických úkonov. Úlohy zahŕňajú štyri kontextové 

kategórie matematickej gramotnosti: 

- osobný aspekt (úlohy zamerané na aktivity jednotlivca, jeho rodinu, priateľov) 

- pracovný aspekt (úlohy zamerané na svet práce súvisiaci napríklad s rozhodovaním, 

plánovaním, financovaním, rozpočtom, budúcim zamestnaním) 

- spoločenský aspekt (úlohy zamerané na komunitu, spoločnosť a ekonomiku ovplyvňujúce 

život jednotlivca) 

- vedecký aspekt (úlohy zamerané na aplikáciu matematiky v prírode, vede a technike 

odborné výpočty súvisiace s budúcou profesiou) 

Členovia klubu si prezreli a odsúhlasili už vypracované vzdelávacie materiály pre dištančné 

vzdelávanie. V súvislosti s témami zvažovali aj formy priebežného overovania nadobudnutých 

vedomostí žiakov. V diskusii navrhli začlenenie konkrétnych úloh do ďalších vzdelávacích 

materiálov. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu zhodnotili dôležitosť tematických celkov výrazy a rovnice pre následné matematické 

a odborné vzdelávanie. V rámci zlepšenia úrovne vedomostí žiakov v týchto oblastiach si navzájom 

vymenili svoje skúsenosti a navrhli typy úloh vhodných na zaradenie do vyučovacieho procesu. 

Naďalej sa bude pokračovať v spracovávaní materiálov pre dištančné vzdelávanie žiakov. 

K niektorým učebným témam sa priebežne s učivom budú tvoriť aj testy na overovanie vedomostí 

obsahujúce nasledujúce typy testových úloh: 

- úlohy s možnosťou výberu odpovede 

- úlohy s doplnením číselnej hodnoty 

- úlohy na spájanie matematických vzťahov, vzorcov, obrázkov 

Úlohy vyžadujúce dlhšiu písomnú odpoveď (kde sú dôležité jednotlivé kroky postupu riešenia) si 

vyučujúci budú riešiť individuálne na svojich hodinách v súvislosti s preberaným učivom a úrovňou 

vedomostí jednotlivých žiakov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  03. 11. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 


