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POSTUPY RIEŠENIA JEDNEJ PROBLÉMOVEJ ÚLOHY Z MATEMATIKY V 

SKUPINE INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV 

 

PROCEDURES OF SOLVING ONE MATHEMATICS PROBLEM TASK IN A 

GROUP OF INTELLECTUALLY GIFTED PUPILS 

 

Dominika Štefková, Anna Vašutová 

 

Abstrakt  

 V školskej matematike je rozvíjanie schopnosti žiakov riešiť problémy závislé aj od 

úrovne rozvoja odborovo-didaktických kompetencií pedagóga. Učiteľ by mal vytvárať 

a používať také matematické úlohy, ktoré sú zamerané najmä na rozvoj divergentného a 

logického myslenia, ako aj systematického postupu práce. V príspevku sú prezentované rôzne 

postupy riešenia jednej problémovej úlohy z matematiky spolu s uvedením písomných riešení 

intelektovo nadaných žiakov 3. ročníka primárnej školy.   

 

Abstract 

 In school mathematics, the development of pupils' ability to solve problems depends also 

on the standard of the teacher’s subject knowledge and their pedagogical competences. The 

teacher should create and assign such mathematical tasks that are aimed at developing 

divergent and logical thinking as well as systematic progression of work. The paper presents 

various approaches to solving one mathematics problem task, along with the written solutions 

by intellectually gifted pupils of the 3rd year of primary school.  
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Úvod 

 Jedným z čiastkových cieľov nášho výskumu bolo aplikovať vytvorený súbor 

problémových úloh z matematiky v skupine intelektovo nadaných žiakov. Pre potreby 

výskumu boli, v období štyroch mesiacov, na základnej škole realizované raz týždenne 

stretnutia s piatimi intelektovo nadanými žiakmi. Cieľom práce bolo prezentovať žiakom 

súbor úloh divergentného charakteru spolu s využitím rôznych postupov ich riešenia. 

Divergentná úloha je taká matematická úloha, na riešenie ktorej existuje viac rôznych 

postupov a metód, resp. taká, ktorá má viac navzájom rôznych riešení.  

 Do práce v matematickom krúžku boli prevažne zaraďované úlohy, s riešením ktorých 

žiaci nemali skúsenosť. Z toho dôvodu ich možno, pre cieľovú skupinu žiakov, považovať za 

problémové. 

 Na jednom stretnutí, v rozsahu približne 60 minút, bola zvyčajne zaradená jedna úloha, 

pričom typy úloh sa striedali. Žiaci mali dané úlohy riešiť viacerými spôsobmi a forma práce 

bola individuálna. Po prečítaní textu úlohy, žiaci mali možnosť klásť otázky týkajúce sa 

zadania úlohy a nasledovala samostatná práca.  

 Po vyriešení resp. nevyriešení úlohy nasledovala prezentácia a vysvetlenie postupu 

riešenia konkrétnym žiakom a prípadne aj ďalšieho riešiteľského postupu. Našim zámerom 

bolo sledovať predovšetkým to, aké postupy využívajú žiaci pri riešení pre nich neznámych 
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úloh, či rôzni žiaci použijú rôzne postupy (pri riešení tej istej úlohy prvýkrát), ale aj to, či sú 

žiaci schopní pri riešení jednej úlohy samostatne objaviť aj iný postup riešenia. 

 V príspevku ďalej uvedieme charakteristiku a rôzne postupy riešenia jednej úlohy 

z oblasti geometrie, ktorá bola zaradená do činnosti v rámci práce v matematickom krúžku. 

 

1. Rôzne postupy riešenia úlohy 

Úloha:  Koľko trojuholníkov je na obrázku? 

 

 

 

 

 

 Úloha je zameraná na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2. Dôležité je, aby si žiaci 

vytvorili systém na vyhľadávanie trojuholníkov rôznej veľkosti. Z tohto dôvodu je úloha 

určená aj na rozvoj hodnotiaceho myslenia.  

(Prídavková, http://moodle.pf.unipo.sk/course/category.php?id=5&perpage=20&page=1, 

dostupné 10.4.2017). 

 Danú úlohu je možné riešiť nasledovnými postupmi: 

 

 Grafické riešenie 

 Počet jednotlivých trojuholníkov na obrázku určíme tak, že ich budeme postupne farebne 

vyznačovať. Zvýraznené trojuholníky potom spočítame, čím zistíme ich počet. 

Najprv začneme malými trojuholníkmi, ktorých je 12.  

 

 

 

 

 

 

 

Potom si vyznačíme stredne veľké trojuholníky. Každý z nich je zložený zo štyroch malých 

trojuholníkov. Zistíme, že je ich 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nakoniec farebne vyznačíme 2 veľké trojuholníky. Každý z nich je vytvorený z deviatich 

malých trojuholníkov. 

 

http://moodle.pf.unipo.sk/course/category.php?id=5&perpage=20&page=1
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Riešenie: Na obrázku je spolu 20 trojuholníkov (12+6+2=20) 

 Počet trojuholníkov na obrázku je možné určiť aj spôsobom, ktorého podstata spočíva 

v pomenovaní všetkých vrcholov trojuholníkov. Jeden vrchol môže patriť viacerým 

trojuholníkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Následne vypisujeme jednotlivé trojuholníky s pomenovaním ich vrcholov: 

- malé: ADC, BCF, CGF, CDG, DHG, DEH, FLK, FGL, GML, GHM, HNM, LMP 

- stredne veľké: FHP, BDL, CEM, AHF, CMK, DNL 

- veľké: BEP, ANK 

 

Riešenie: Na obrázku je spolu 20 trojuholníkov (12+6+2=20). 

 

 V ďalšej časti prezentujeme riešiteľské postupy, ktoré jednotliví žiaci aplikovali 

v procese riešenia danej úlohy, spolu s ukážkami konkrétnych riešení. 

 

2. Písomné žiacke riešenia úlohy 

 Žiaci úlohu riešili na piatom stretnutí, na ktorom boli prítomní všetci piati žiaci. Správny 

počet trojuholníkov uviedlo vo svojich odpovediach všetkých päť žiakov, a to bez zásahu 

experimentátora. 

 

Šimon 

 Súčasťou riešenia boli náčrty, ktoré znázorňovali trojuholníky rôznej veľkosti. Žiak 

farebne zvýrazňoval strany jednotlivých trojuholníkov. 

 V prvom náčrte riešiteľ farebne označil 12 malých trojuholníkov a 2 veľké trojuholníky. 

Taktiež v ňom vyznačil aj 2 stredne veľké trojuholníky, z ktorých bol každý zložený zo 

štyroch malých trojuholníkov. Pre označenie nájdených trojuholníkov využil aj druhý náčrt. 

V ňom žltou a červenou farbou vyznačil ďalšie 2 stredne veľké trojuholníky. Zároveň však 

duplicitne označil aj niektoré trojuholníky, ktoré už raz boli farebne zvýraznené v prvom 

náčrte (2 veľké trojuholníky, 1 stredne veľký trojuholník). Žiak našiel aj ďalšie 2 stredne 

veľké trojuholníky, ale ich vyznačenie v náčrtoch absentovalo. Dospel tak k správnemu 

výsledku, ktorý si aj zaznamenal, ale jeho náčrty boli neúplné z hľadiska vyznačovania 

všetkých trojuholníkov rôznej veľkosti. 
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Samko 

 Počet jednotlivých trojuholníkov na obrázku určil tak, že v náčrtoch postupne farebne 

vyznačoval celú plochu trojuholníkov. 

 Najskôr v prvom náčrte označil 12 malých trojuholníkov. Obsahom druhého náčrtu bolo 

vyznačenie jedného veľkého trojuholníka. V každom z nasledovných troch náčrtov farebne 

označil po 2 stredne veľké trojuholníky. Nakoniec vyznačil ďalší 1 veľký trojuholník. 

V riešení bol viditeľný systém pri vyznačovaní trojuholníkov rôznej veľkosti. Súčasťou 

všetkých náčrtov bolo určenie počtu jednotlivých typov trojuholníkov. Žiak si aj písomne 

zaznamenal výpočet, ktorým dospel k správnemu výsledku (12+2+2+2+1+1=20). V závere 

riešenia bola naformulovaná odpoveď.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Riešiteľ sa pokúsil aj o uvedenie ďalšej riešiteľskej stratégie. Opäť však využil grafické 

riešenie, ale s uplatnením iných symbolov označovania (farebné vyznačovanie strán 

trojuholníkov). Znamená to, že žiak neprezentoval iný riešiteľský postup, aj keď z pohľadu 

žiaka išlo o odlišný spôsob riešenia úlohy. 

 

 

 

 

 

 
Miško 

 Úlohu riešil prostredníctvom grafického znázornenia, v rámci ktorého v náčrtoch farebne 

vyznačoval strany trojuholníkov rôznej veľkosti. 

 Riešenie obsahovalo 3 náčrty. V prvom z nich označil 2 veľké trojuholníky. V ďalšom 

náčrte vyznačil 6 stredne veľkých trojuholníkov. Nakoniec v treťom náčrte farebne zvýraznil 

12 malých trojuholníkov. Označovanie jednotlivých trojuholníkov bolo neprehľadné, nakoľko 

žiak v náčrtoch použil len jednu farbu. Zároveň však určil počet jednotlivých typov 

trojuholníkov a uviedol aj výpočet, ktorým dospel k výsledku (2+6+12=20). 
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Anna 

 Úloha bola riešená prostredníctvom grafického znázornenia. Žiačka na vyznačovanie 

jednotlivých typov trojuholníkov využila jeden náčrt. 

 Riešiteľka v náčrte neprehľadným spôsobom označovala strany trojuholníkov rôznej 

veľkosti. Následne vo forme písomných zápisov uviedla 3 typy trojuholníkov (najväčšie, 

menšie, najmenšie) a určila aj ich počet. Zároveň si zaznamenala výpočet, ktorým dospela k 

hľadanému počtu všetkých trojuholníkov (2+6+12=20). V závere sformulovala odpoveď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lujza 

 Pri riešení úlohy žiačka postupovala tak, že si zvolila systematický postup farebného 

vyznačovania jednotlivých typov trojuholníkov vo viacerých náčrtoch. Spôsob označovania 

trojuholníkov spočíval prevažne vo vyfarbovaní ich celej plochy. 

Najprv v prvom náčrte vyznačila 12 malých trojuholníkov. V každom z nasledujúcich 

šiestich náčrtov farebne označila jeden stredne veľký trojuholník zložený zo štyroch malých 

trojuholníkov. Spolu tak označila 6 rôznych stredne veľkých trojuholníkov. V poslednom 

náčrte zelenou a oranžovou farbou vyznačila strany dvoch veľkých trojuholníkov. Pri každom 

náčrte zároveň uvádzala celkový počet trojuholníkov, ktorý doposiaľ označila. Súčasťou 

riešenia bola aj naformulovaná odpoveď. 
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Záver 

 Z výpovedí žiakov vieme, že žiaci už mali skúsenosť s riešením úlohy tohto typu, ale na 

nižšej úrovni náročnosti, kde zadanie obsahovalo obrázok s menším počtom geometrických 

útvarov. Môžeme konštatovať, že všetci piati žiaci riešili úlohu len využitím grafického 

znázornenia. Pri práci boli schopní postupovať systematickým spôsobom, pričom použili 

rôzne grafické reprezentácie jednotlivých typov trojuholníkov v obrázku. Práca so skupinou 

nadaných žiakov pokračovala ďalšími stretnutiami, ktoré boli zamerané na riešenie 

divergentných matematických úloh rôznych typov.  
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