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2  Analýza výsledkov výskumu zameraného na skúmanie vplyvu 

zaradenia stratégií riešenia matematických úloh na úroveň 

matematických schopností nadaných žiakov   

 

2.1 Formulácia výskumného problému, cieľov a hypotéz výskumu 

Súčasťou pedagogickej praxe sú i také situácie, v ktorých nadaní žiaci pri riešení 

problémových, divergentných úloh na hodinách matematiky dospejú len k jednému riešeniu. 

Na druhej strane, jedným z cieľov vyučovania matematiky je vytvárať, prezentovať a vyberať 

postupy riešenia problémov a úloh. Z uvedených dôvodov považujeme za dôležité vytvárať 

priestor na prezentáciu rôznych stratégií riešenia úloh vo vyučovaní matematiky v primárnej 

škole, a to v medziach matematického aparátu, ktorý majú žiaci vytvorený. Vychádzajúc 

z daných myšlienok a teoretických východísk uvedených v prvej kapitole bol sformulovaný 

kauzálny výskumný problém:  

Má sprístupnenie viacerých stratégií riešenia matematických úloh vplyv na úroveň 

matematických schopností nadaných žiakov? 

 

Matematické úlohy stimulujú žiaka k činnosti zameranej na ich vyriešenie, rozvíjajú 

ich kognitívne funkcie, ako aj matematické schopnosti. 

Divergencia matematických úloh je chápaná v zmysle existencie viacerých postupov 

v procese riešenia úlohy. 

Ciele výskumu 

Hlavným cieľom výskumu je podať prehľadným spôsobom systematickú a ucelenú 

syntézu teoretických poznatkov v oblasti matematickej edukácie nadaných žiakov 

v primárnej škole a zistiť, či matematické stratégie vplývajú na úroveň matematických 

schopností. 

 Hlavný cieľ je rozčlenený na čiastkové ciele výskumu:   

C1: Spracovať informácie o danej problematike a výskumoch realizovaných v oblasti práce 

s nadanými žiakmi mladšieho školského veku, ako aj v oblasti skúmania stratégií 

riešenia matematických úloh.  

C2: Realizovať testovanie zamerané na zistenie úrovne matematických schopností využitím 

testovacieho nástroja, štandardizovaného Testu kognitívnych schopností. 
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C3: Vypracovať neštandardizovaný test divergentných matematických úloh pre nadaných 

žiakov 3. ročníka základnej školy a použiť ho v rámci vstupného a výstupného 

testovania. 

C4: Vytvoriť súbor divergentných úloh pre nadaných žiakov 3. ročníka základnej školy. 

C5: Realizovať experiment zameraný na aplikáciu vytvoreného súboru úlohu 

v experimentálnej skupine v rámci práce v matematickom krúžku.  

C6: Realizovať kvalitatívnu analýzu písomných riešení úloh žiakov predovšetkým z pohľadu 

výskytu rôznych stratégií ich riešenia. Skúmať vplyv riešiteľskej stratégie na zvýšenie 

úrovne matematických schopností nadaných žiakov.  

Hypotézy výskumu 

 Vychádzajúc z uvedených cieľov boli sformulované nasledujúce hypotézy: 

H1  Žiaci zapojení do experimentálneho pôsobenia dosiahnu, v porovnaní s pretestom, v 

postteste vyššie skóre v štandardizovanom teste kognitívnych schopností. 

H2  Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahnu v postteste merajúcom úroveň matematických 

schopností lepšie výsledky ako žiaci z kontrolnej skupiny.   

H3  Žiaci po experimentálnom zásahu použijú pri riešení úloh v neštandardizovanom teste 

divergentných matematických úloh viac riešiteľských stratégií ako vo vstupnom 

testovaní. 

 

V ďalšej časti uvádzame charakteristiku niektorých pojmov, ktoré sme použili pri 

formulovaní hypotéz. Operacionalizácia premenných z hypotéz je nasledovná: 

 Intelektovo nadaní žiaci: sú žiaci mladšieho školského veku, ktorí majú vysoko 

nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti.  

Riešiteľské stratégie: stratégie zamerané na proces riešenia matematickej úlohy. 

Stratégia riešenia úlohy je postup použitý v procese riešenia úlohy.  

Matematická schopnosť: je schopnosť chápať povahu matematických a podobných 

úloh, symbolov, metód a dôkazov, naučiť sa ich, podržať v pamäti a reprodukovať ich, 

kombinovať ich s inými úlohami, symbolmi a dôkazmi, používať ich pri riešení 

matematických a podobných príkladov úloh (Verdelin 1958, In: Košč 1972). 

 Úroveň matematických schopností: číslo vyjadrujúce skóre dosiahnuté vo vstupnom 

resp. výstupnom štandardizovanom Teste kognitívnych schopností (Počtový test – Úroveň 

B). 
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2.2 Metódy a etapy výskumu  

V priebehu realizácie výskumu boli využité tieto metódy:  

 Metóda štúdia odbornej literatúry – literárna metóda – táto metóda bola použitá pri 

spracovaní teoretických východísk skúmanej problematiky.  

 Testová metóda – bola využitá pri testovaní úrovne matematických schopností (formou 

štandardizovaného Testu kognitívnych schopností, Počtový test – Úroveň B)  

a divergentného myslenia (formou neštandardizovaného testu divergentných 

matematických úloh). 

 Prirodzený pedagogický experiment – v ktorom bol využitý experimentálny plán 

s použitím pretestu a posttestu. 

 Kvantitatívne metódy – matematicko-štatistické metódy – boli použité pri verifikácii 

hypotéz. 

 Kvalitatívne metódy – kvalitatívna analýza žiackych riešení úloh, atomárna analýza 

písomných riešení žiakov. 

 

V súlade so stanovenými cieľmi bol naplánovaný nasledovný postup realizácie 

výskumu:  

Do výskumu boli zapojení žiaci Základnej školy Šmeralova v Prešove. Oslovení boli 

žiaci 3. ročníka, ktorí navštevujú triedu pre intelektovo nadaných. Výskumný súbor, po 

schválení rodičmi a školou, tvorili intelektovo nadaní žiaci a bol určený na základe žiackych 

výsledkov dosiahnutých v: 

 štandardizovanom Teste kognitívnych schopností (Počtový test – Úroveň B), ktorý meria 

matematické schopnosti, 

 neštandardizovanom teste divergentných matematických úloh, ktorý sa zameriava na 

úroveň divergentného myslenia. 

Testovanie sa uskutočnilo v prostredí školy, v časovom rozsahu 45 minút, pričom 

obidva testy poslúžili aj ako vstupné testy v experimente. 

  Experimentálne pôsobenie sa uskutočnilo v priebehu štyroch mesiacov (november 

2012 – február 2013) a bolo realizované nasledovne: 
 

 Vybraní žiaci na základe výsledkov z oboch testov boli rozdelení do dvoch skupín: 

 experimentálna skupina bola tvorená piatimi nadanými žiakmi, s ktorou sme 

pracovali v rámci matematického krúžku, 
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 kontrolnú skupinu tvorili deviati nadaní žiaci a slúžila na porovnanie účinkov 

experimentálneho zásahu v experimentálnej skupine. 

 Počas štyroch mesiacov sme s experimentálnou skupinou žiakov pracovali v rámci 

matematického krúžku. Jeho cieľom bolo prezentovať žiakom vytvorený súbor úloh 

divergentného charakteru spolu s využitím rôznych stratégii ich riešenia. Úlohy 

svojim obsahom vychádzali z bežných reálnych situácií a boli vytvorené v kontexte 

s obsahom vyučovania matematiky v 3. ročníku základnej školy.  

 Jednotlivé písomné riešenia divergentných úloh nadaných žiakov boli podrobené 

kvalitatívnej analýze predovšetkým z pohľadu výskytu rôznych riešiteľských stratégií. 

Analyzovaný bol aj posun vo voľbe stratégií riešenia úloh po experimentálnom 

pôsobení. 

 Na záver bol v experimentálnej aj kontrolnej skupine administrovaný záverečný 

štandardizovaný Test kognitívnych schopností (Počtový test – Úroveň B) i 

neštandardizovaný test divergentných matematických úloh a porovnávali sa 

dosiahnuté výsledky v oboch skupinách, ako aj výsledky vstupného a výstupného 

testu v rámci týchto dvoch skupín. 

2.3 Opis pilotného výskumu  

 Empirická časť práce bola realizovaná v súlade s výskumným plánom, a to v rámci 

pilotného výskumu, vlastného výskumu, vyvodenia záverov a odporúčaní pre skúmanie 

v danej oblasti.  

 Jedným z čiastkových cieľov výskumu bolo zostaviť neštandardizovaný test pre 

žiakov primárnej školy zameraný na zisťovanie úrovne vyšších poznávacích funkcií. Pre 

potreby výskumu bol preto realizovaný pilotný výskum, ktorého cieľom bolo overiť 

výskumný nástroj, nami zostavený neštandardizovaný test divergentných matematických 

úloh.  

 Považovali sme za potrebné zistiť: 

 zrozumiteľnosť zadaní jednotlivých úloh, 

  zrozumiteľnosť inštrukcií, 

 čas, potrebný na riešenie úloh žiakmi. 
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Výskumná vzorka 

 Výskumnú vzorku tvorili žiaci 4. ročníka základnej školy v Prešove. Testovania sa 

zúčastnilo 22 žiakov. Išlo o zámerný výber, keďže táto škola, ktorá predstavuje mestskú 

sídliskovú školu, bola ochotná zúčastniť sa testovania. Nakoľko populácia nadaných žiakov 

predstavuje vo všeobecnosti málo početnú skupinu, z uvedeného dôvodu boli pre potreby 

pilotného výskumu vybraní žiaci 4. ročníka, aby sa úrovňou svojich rozumových schopností 

čo najviac približovali intelektovo nadaným žiakom 3. ročníka, ktorí sú v centre našej 

pozornosti. 

 

Priebeh a výsledky pilotného výskumu 

 Testovanie, ktorému predchádzalo získanie súhlasu od vedenia základnej školy, sa 

uskutočnilo druhý septembrový týždeň roku 2012 v rámci tretej vyučovacej hodiny 

v prirodzenom prostredí tried. Časový limit na riešenie úloh v teste bol 45 minút.  

 Test pozostával z úloh divergentného charakteru, pričom východiskom pre ich 

zostavenie boli tematické okruhy v predmete matematika pre 1. stupeň základnej školy. Žiaci 

riešili tri úlohy, pričom prvú úlohu je možné zaradiť do tematického okruhu Kombinatorika, 

pravdepodobnosť, štatistika, druhú do okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

posledná tretia úloha patrí do okruhu Geometria a meranie. Jednotlivé zadania obsahovali aj 

druhú časť, kde žiaci mali nájsť iné stratégie riešenia daných úloh. Zdrojom čerpania 

testových úloh boli učebné texty z matematiky pre 1. stupeň základnej školy. V ďalšej časti 

uvedieme zadania úloh s ich charakteristikou. 

 

 úloha 1: Janka má dvoje topánok, dve sukne a tri blúzky. Koľko dní môže ísť do školy ináč 

oblečená? 

  Ide o úlohu zameranú na rozvíjanie kombinatorického myslenia, v ktorej je podstatné 

určiť všetky navzájom rôzne možnosti v súlade s podmienkami zadanými v jej texte. Od 

žiaka sa preto vyžaduje systematický postup pri ich vypisovaní a spätná kontrola toho, či sa 

nevyskytujú  jednotlivé možnosti viackrát. Existuje viacero riešiteľských stratégií, pomocou 

ktorých sa dostaneme k správnej odpovedi: logická úvaha, grafické znázornenie alebo 

využitie zápisov v tabuľke.  

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

dostupné 10.9.2012). 

 

http://moodle.pf.unipo.sk/course/category.php?id=5&perpage=20&page=1
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 úloha 2: Lístok do cirkusu stojí pre dieťa 4 eurá a pre dospelého 9 eur. Stará mama mala 

30 eur. Koľko lístkov pre deti a koľko lístkov pre dospelých môže kúpiť, ak chce minúť 

všetky peniaze? 

  Je to slovná úloha, ktorej riešenie vedie k diofantickej rovnici. Ide o rovnicu v tvare 

4x+9y=30, kde x určuje počet lístkov pre deti a y počet lístkov pre dospelých. Na 1. stupni 

základnej školy nie je známy algoritmus pre riešenie rovníc tohto typu. Stratégie riešenia 

danej úlohy sú rôzne: pokus – omyl, pokus – omyl so spätnou väzbou, grafické 

znázorňovanie alebo využitie zápisov vo forme tabuľky.  

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

dostupné 10.9.2012). 

 

 úloha 3: 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. V procese riešenia úlohy je možné využiť viacero 

stratégií napríklad grafické znázornenie.  

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

dostupné 10.9.2012). 

 

 Na základe zistení z pilotného výskumu sme zrealizovali nasledovné zmeny v zmysle 

preštylizovania textu dvoch úloh v neštandardizovanom teste: 

 text úlohy 1 po zmene: Janka má dva páry topánok, dve sukne a tri blúzky. Koľko dní 

môže ísť do školy ináč oblečená? 

 text úlohy 2 po zmene: Lístok do cirkusu stojí pre dieťa 4 eurá a pre dospelého 9 eur. Stará 

mama mala 30 eur. Koľko lístkov pre deti a koľko lístkov pre dospelých môže kúpiť, ak 

chce minúť celú danú sumu? 

 Úpravy v prípade ostatných zadaní úloh a inštrukcií neboli potrebné, a preto zostali 

v nezmenenej podobe. Časový rozsah 45 minút na vyriešenie úloh bol pre žiakov dostačujúci, 

preto sme nepovažovali za potrebné meniť ho. 

  

http://moodle.pf.unipo.sk/course/category.php?id=5&perpage=20&page=1
http://moodle.pf.unipo.sk/course/category.php?id=5&perpage=20&page=1
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2.4 Charakteristika a opis realizovaného výskumu 

 Vlastný výskum prebiehal od októbra 2012 do marca 2013, pričom jeho 

harmonogram bol nasledovný: 

 vstupné testovanie (realizované v októbri 2012), 

 experimentálne pôsobenie, ktoré prebiehalo v období od novembra 2012 do februára 

2013. Jeho cieľom bolo zistiť, či má sprístupnenie viacerých stratégií riešenia 

matematických úloh vplyv na dosiahnuté skóre v štandardizovanom Teste 

kognitívnych schopností (Počtový test – Úroveň B), 

 výstupné testovanie (uskutočnené v marci 2013), 

 porovnanie výsledkov vstupného a výstupného testovania. 

  V ďalšej časti popisujeme výskumnú vzorku, aplikované výskumné metódy a priebeh 

vlastného výskumu s uvedením kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov jeho realizácie. 

Výskumná vzorka 

Do výskumu bola zapojení žiaci ZŠ Šmeralova v Prešove, nakoľko má zriadené triedy 

pre intelektovo nadaných žiakov. Základný súbor, na základe súhlasu vedenia školy, tvorili 

žiaci 3. ročníka, ktorí navštevujú triedu pre intelektovo nadaných. Vzhľadom na to, že daná 

základná škola disponuje dvomi takýmito triedami v 3. ročníku, bol dostupným výberom 

vytvorený výberový súbor, ktorí tvorili žiaci 3. B a 3. C triedy v celkovom počte 21 žiakov. 

Metódy výskumu 

 Základnou výskumnou metódou bol prirodzený pedagogický experiment, v rámci 

ktorého bola využitá testová metóda v podobe pretestu a posttestu. Dôležitou súčasťou 

experimentu bolo použitie kvalitatívnych metód, konkrétne kvalitatívnej analýzy žiackych 

riešení úloh, javovej analýzy riešenia úloh a atomárnej analýzy písomných riešení žiakov. 

2.4.1 Charakteristika a opis vstupného testovania 

 Vstupnému testovaniu predchádzalo získanie súhlasu zo strany rodičov žiakov 

prostredníctvom informovaných súhlasov. V siedmich prípadoch rodičia vyjadrili nesúhlas, a 

teda pôvodný počet žiakov (21), ktorí mali byť otestovaní, sa znížil na 14 intelektovo 

nadaných žiakov. 

 V rámci vstupného testovania boli v experimente použité dva testy: 

 štandardizovaný Test kognitívnych schopností (Počtový test – Úroveň B), 

 neštandardizovaný test divergentných matematických úloh. 
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 Štandardizovaný Test kognitívnych schopností 

 Pri výbere štandardizovaného testu merajúceho matematické schopnosti bolo potrebné 

zohľadniť viacero kritérií. Test musel: 

- byť vhodný pre danú vekovú skupinu, 

- merať potenciál žiaka, 

- byť vhodný na skupinovú administráciu, 

- byť použiteľný aj pre pedagóga (keďže väčšina testov je určená pre špeciálnych 

pedagógov alebo psychológov, pedagóg nemôže dané testy administrovať a 

vyhodnocovať samostatne. Možné je to iba v kooperácii so spomínanými 

odborníkmi). 

Na základe uvedeného bol zvolený Test kognitívnych schopností. Autormi testu, 

ktorý umožňuje posúdiť individuálne schopnosti jedinca používať abstraktné a symbolické 

vzťahy a s týmito vzťahmi manipulovať, sú anglickí psychológovia Thorndike a Hagen. 

Samotný test, ktorého zámerom je objasniť vzťahy a flexibilitu myslenia, sa skladá z troch 

batérií: 

 slovná batéria, 

 obrázková batéria, 

 počtová batéria, ktorú sme aplikovali, pozostáva z troch subtestov: číselné vzťahy, 

série čísel a zostavovanie rovníc.  

Testovanie sa uskutočnilo v prirodzenom prostredí triedy, v časovom rozsahu 45 

minút. Triedne učiteľky nám umožnili testovať iba v čase mimo vyučovania. Z tohto dôvodu 

sa testovanie realizovalo v ten deň v týždni, v ktorom žiaci oboch tried mali štyri vyučovacie 

hodiny a test bol potom skupinovo administrovaný hneď po skončení vyučovania. V triede 

boli prítomní testovaní žiaci a osoba administrátora. 

 

Vyhodnotenie výsledkov  Testu kognitívnych schopností 

 Počtová batéria bola vyhodnocovaná podľa manuálu, ktorý bol súčasťou testu. 

Výsledky testovania sú uvedené v grafoch (obr. 1, str. 112, obr. 3, str. 113). Žiaci boli aj na 

základe týchto výsledkov zaradení do experimentu. 

 

 Neštandardizovaný test divergentných matematických úloh 

  Na zistenie úrovne divergentného myslenia bol použitý ďalší výskumný nastroj, a to 

nami zostavený neštandardizovaný test divergentných matematických úloh, čím bol naplnený 

jeden z čiastkových cieľov výskumu.  
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Daný test, ktorý už bol bližšie charakterizovaný na strane 47 a 48, bol administrovaný 

hneď v nasledujúci deň po administrácii štandardizovaného testu. Aj v tomto prípade 

testovanie prebiehalo v čase mimo vyučovania (počas šiestej vyučovacej hodiny), 

v prirodzenom prostredí žiakov a v časovom trvaní 45 minút. V triede boli opäť prítomní len 

testovaní žiaci a administrátor. Na začiatku testovania boli frontálnou formou zadané 

inštrukcie. Žiaci mali vyriešiť tri úlohy divergentného charakteru, pričom každé zadanie 

obsahovalo aj druhú časť, kde žiaci mali nájsť iné riešiteľské stratégie úloh. Pri vypracovaní 

testu pracovali individuálne.  

Dosiahnuté výsledky v tomto teste boli tiež dôležité pri zaraďovaní žiakov do experimentu. 

V ďalšej časti uvedieme charakteristiku rôznych postupov riešenia úloh zaradených do 

vstupného neštandardizovaného testu divergentných matematických úloh. 

 

 

 úloha 1: Janka má dva páry topánok, dve sukne a tri blúzky. Koľko dní môže ísť do školy 

ináč oblečená? 

 Grafické riešenie 

Nakreslíme modely predstavujúce dva páry topánok, dve sukne a tri blúzky. Tieto 

potom budú využité pri vypisovaní všetkých možností.  

Na mieste topánok môžu byť dve rôzne dvojice objektov, na mieste sukne môžu byť dva 

rôzne objekty a na mieste blúzky môžu byť tri rôzne objekty. Začneme so situáciou,  keď si  

Janka obuje do školy prvý pár topánok. K nemu pridáme zo skupiny sukní 1. sukňu a so 

skupiny blúzok 1. blúzku. Zo skupiny blúzok môžeme ku kombinácii 1. pár topánok a 1. 

sukňa priradiť 2. blúzku. Nakoniec k 1. páru topánok a 1. sukni priradíme posledný objekt zo 

skupiny blúzok a to 3. blúzku. Pokračujeme so situáciou, keď máme 1. pár topánok 

a priradíme k nim  

zo skupiny sukní 2. sukňu. K tejto kombinácii (1. pár topánok a 2. sukňa) najprv priradíme zo 

skupiny blúzok 1. blúzku, potom 2. blúzku a nakoniec 3. blúzku. Vytvoríme tak ďalšie tri 

kombinácie oblečenia. Ak si Janka obuje do školy 1. pár topánok, môže k nim vytvoriť 6 

kombinácií oblečenia zo sukní a blúzok.  

 Prejdeme na situáciu, keď si Janka obuje do školy 2. pár topánok. Najprv k nim 

priradíme zo skupiny sukní 1. sukňu a so skupiny blúzok 1. blúzku a analogickým spôsobom 

znázorníme všetky kombinácie (možnosti) oblečenia. Vytvoríme tak ďalších 6 kombinácií 

oblečenia. 

Riešenie: Spolu sme vytvorili 12 možností oblečenia (6+6). Janka môže ísť do školy 12 dní 

ináč oblečená. 
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 Riešenie využitím grafu 

 V rámci tejto stratégie môžeme na znázornenie jednotlivých vzťahov využiť graf, tzv. 

„strom“ všetkých možností.  

 

 

 

 

 

Vyznačíme všetky objekty zo skupiny topánok. Ku 

každému objektu z tejto skupiny priradíme všetky 

objekty zo skupiny sukní. Každej sukni priradíme 

všetky objekty zo skupiny blúzok. 

 

Zo znázornených vzťahov je možné systematickým 

a prehľadným spôsobom vidieť jednotlivé možnosti 

oblečenia. 

 

 

 

 Využitie zápisov vo forme tabuľky 

Do vytvorenej tabuľky budeme zapisovať všetky možnosti oblečenia. Na mieste 

topánok môžu byť dva rôzne objekty. Na mieste sukní môžu byť dva rôzne objekty a na 

mieste blúzok môžu byť tri rôzne objekty. 

 

 

počet riešení topánky sukne blúzky 

1. 1. T 1. S 1. B 

2. 1. T 1. S 2. B 

3. 1. T 1. S 3.B 

4. 1. T 2. S 1. B 

5. 1. T 2. S 2.B 

6. 1. T 2. S 3.B 

7. 2. T 1. S 1. B 

8. 2. T 1. S 2. B 

9. 2. T 1. S 3. B 
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10. 2. T 2. S 1. B 

11. 2. T 2. S 2. B 

12. 2. T 2. S 3. B 
 

 

 Logická úvaha 

Janka má na výber z dvoch párov topánok, dvoch sukní a troch blúzok. Celkom je 

možné vytvoriť 2.2.3=12 rôznych kombinácií oblečenia (intuitívne použitie 

kombinatorického pravidla súčinu). 

 

 

 úloha 2: Lístok do cirkusu stojí pre dieťa 4 eurá a pre dospelého 9 eur. Stará mama mala 

30 eur. Koľko lístkov pre deti a koľko lístkov pre dospelých môže kúpiť, ak chce minúť celú 

danú sumu? 

 

 Stratégia pokus – omyl so spätnou väzbou 

Vytvoríme tabuľku, v ktorej budú zapísané možnosti pre počet lístkov pre deti a 

počet lístkov pre dospelých, pričom platí, že suma zaplatená za lístky spolu je 30 eur.   

Najprv začneme so situáciou, kde nebudú zakúpené lístky pre deti a všetky lístky 

budú len pre dospelých. Postupne budeme počet lístkov pre deti zvyšovať. Takto sú 

overované jednotlivé možnosti, pokiaľ nedostaneme taký počet lístkov pre deti a dospelých, 

kde ich spoločná hodnota je 30 eur. Riešenie sa nachádza vo vyznačenom riadku. 

 

Počet lístkov pre 

deti 

Cena lístkov pre 

deti 
Zvyšná suma 

Počet lístkov pre 

dospelých 

0 0.4=0 30-0=30 30:9=? 

1 1.4=4 30-4=26 26:9=? 

2 2.4=8 30-8=32 32:9=? 

3 3.4=12 30-12=18 18:9=2 

4 4.4=16 30-16=14 14:9=? 
 

 Je možné začať aj so situáciou, kedy nebudú zakúpené lístky pre dospelých a všetky 

lístky budú len pre deti. Následne sa bude počet lístkov pre dospelých zvyšovať. 
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Počet lístkov pre 

dospelých 

Cena lístkov pre 

dospelých 
Zvyšná suma 

Počet lístkov pre 

deti 

0 0.9=0 30-0=30 30:4=? 

1 1.9=9 30-9=21 21:4=? 

2 2.9=18 30-18=12 12:4=3 

 

Riešenie: Stará mama môže kúpiť tri lístky pre deti a dva lístky pre dospelých, ak chce minúť 

30 eur. 

 

 Riešenie využitím násobkov čísel 

Vypíšeme všetky násobky čísla 4, ktoré sú menšie nanajvýš rovné číslu 30: 

0,4,8,12,16,20,24,28. Tieto čísla vyjadrujú sumu zaplatenú za daný počet detských lístkov. 

Vypíšeme aj všetky násobky čísla 9, ktoré sú menšie nanajvýš rovné číslu 30: 

0,9,18,27. Tieto čísla vyjadrujú sumu zaplatenú za daný počet lístkov pre dospelých. 

Ďalším krokom bude vytváranie dvojíc čísel, pričom jedno bude z prvej skupiny 

násobkov a druhé z druhej skupiny. Má pritom platiť, že ich súčet je 30. 

Uvažujme o čísle 0 z prvej skupiny. Z pohľadu splnenia podmienok naformulovaných 

v texte úlohy nie je k danému číslu „vhodné“ žiadne číslo, ktoré je z druhej skupiny. 

Uvažujme o čísle 4. K tomuto číslu nenájdeme číslo z druhej skupiny tak, aby ich 

súčet bol 30. Takým spôsobom postupne overujeme ďalšie čísla z prvej skupiny (násobky 

čísla 4). Dostaneme sa k číslu 12. K danému číslu je vyhovujúce z druhej skupiny číslo 18. 

Z uvedeného vyplýva, že stará mama kúpila 3 lístky pre deti a 2 lístky pre dospelých. 

 

Riešenie: Určíme počet lístkov pre deti (12:4=3) a počet lístkov pre dospelých (18:9=2). 

 

 Grafické riešenie 

a) Najprv nakreslíme 30 kruhov, ktoré predstavujú peniaze - eurá. 
 

 
 

b) V modeli potom budeme postupne vyznačovať lístky pre dospelých, ktorých cena je 9 

eur. Najprv označíme jeden lístok pre dospelého (9 kruhov). Zo zvyšných eur budeme 

tvoriť štvorice. Zistíme, že to nie je možné urobiť bezo zvyšku.  
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c) Skúsime označiť dva lístky pre dospelých (18 kruhov). Zo zvyšných eur budeme znovu 

tvoriť štvorice. Sčítaním vytvorených štvoríc, určíme ich počet. V modeli tak vyznačíme 

tri lístky pre deti. 

 
 

Riešenie: Stará mama môže kúpiť do cirkusu tri lístky pre deti a dva lístky pre dospelých, ak 

chce minúť celú danú sumu. 

 

 úloha 3: Koľko trojuholníkov je na obrázku? 

 

  

 

 Grafické riešenie 

Počet jednotlivých trojuholníkov nachádzajúcich sa na obrázku určíme tak, že ich 

budeme postupne farebne vyznačovať. Vyznačené trojuholníky potom spočítame, čím 

zistíme ich počet. 

Najprv začneme malými trojuholníkmi, ktorých je 9. 

 

 

 

 

 

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

trojuholníkov. Zistíme, že sú 3. 

 

 

 

 

 
 

 

Ako posledný farebne vyznačíme 1 veľký trojuholník. 
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Riešenie: Na obrázku je spolu 13 trojuholníkov (9+3+1=13). 

 

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: ABE, BFE, BCF, CGF, CDG, EFK, FLK, FGL, KLM 

- stredne veľké: ACK, BDL, EGM 

- veľké: ADM 

 

 

Analýza výsledkov neštandardizovaného testu divergentných matematických úloh 

 Jednotlivé žiacke riešenia úloh boli podrobené kvalitatívnej analýze, ktorej výsledky 

uvádzame v tabuľke 1. V prípade každého žiaka uvádzame mieru úspešnosti riešenia každej 

úlohy, ako aj to, či uplatnil ďalšiu stratégiu riešenia. Súčasťou tabuľky je legenda, ktorá 

vysvetľuje význam použitých slovných spojení/značiek. 
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Tabuľka 1     Zhrnutie výsledkov vstupného  NTDMÚ 

Žiak 
Úloha 1 

(kombinatorika) 
Úloha 2 

(diofantovská rovnica) 
Úloha 3 

(geometria) 

č. 1 nesprávne / P úplne správne / P čiastočne správne / P 

č. 2 nesprávne / P úplne správne / P čiastočne správne / P 

č. 3 nesprávne / N úplne správne / P úplne správne / N 

č. 4 čiastočne správne / N úplne správne / P úplne správne / N 

č. 5 úplne správne / P úplne správne / P úplne správne / N 

č. 6 nesprávne / N nesprávne / N čiastočne správne / P 

č. 7 čiastočne správne / N úplne správne / P úplne správne / N 

č. 8 nesprávne / N nesprávne / N úplne správne / N 

č. 9 nesprávne / N úplne správne / N úplne správne / N 

č. 10 nesprávne / P úplne správne / P úplne správne / P 

č. 11 čiastočne správne / N úplne správne / P čiastočne správne / P 

č. 12 čiastočne správne / N úplne správne / N úplne správne / P 

č. 13 nesprávne / N úplne správne / N čiastočne správne / N 

č. 14 úplne správne / P úplne správne / P úplne správne / P 

 

Legenda: 

- Úplne správne: Žiak dospel k správnemu výsledku, resp. našiel všetky možnosti 

vyhovujúce riešeniu úlohy. 

- Čiastočne správne: Žiak pri riešení úlohy uvažoval správne, ale nedospel k správnemu 

výsledku, resp. nenašiel všetky možnosti riešenia úlohy. 

- Nesprávne: Žiak riešil úlohu nesprávne, čím nedospel k správnemu výsledku. 

- Bez odpovede: Žiak sa úlohu nepokúsil riešiť. 

- U: Žiak uplatnil ďalšiu riešiteľskú stratégiu. 

- P: Žiak sa pokúsil o uplatnenie ďalšej stratégie riešenia, ale neúspešne. 

- N: Žiak neuplatnil žiadny iný postup riešenia. 

 

Vyhodnotenie výsledkov vstupného testovania 

 Obidva spomínané testy (štandardizovaný Test kognitívnych schopností (Počtový test 

– Úroveň B), neštandardizovaný test divergentných matematických úloh) poslúžili ako 

vstupné testy v experimente. Na základe výsledkov dosiahnutých v daných testoch boli 

štrnásti žiaci rozdelení do dvoch skupín: 

 do experimentálnej skupiny tvorenej piatimi nadanými žiakmi, s ktorou sme pracovali 

v rámci matematického krúžku, 

 do kontrolnej skupiny tvorenej deviatimi nadanými žiakmi, ktorá slúžila na 

porovnanie účinkov experimentálneho zásahu v experimentálnej skupine. 
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Výber žiakov do experimentálnej skupiny do značnej miery ovplyvňoval súhlas resp. 

nesúhlas zo strany rodičov s navštevovaním matematického krúžku. Aj napriek tejto 

skutočnosti sme sa snažili žiakov vyberať takým spôsobom, aby daná skupina bola 

heterogénna, nielen z hľadiska úspešnosti riešenia úloh v neštandardizovanom teste, ale aj 

z hľadiska dosiahnutej úrovne v normatívnom vekovom skóre, ktorú sme zisťovali pomocou 

štandardizovaného testu kognitívnych schopností. Do experimentálnej skupiny boli zaradení 

žiaci s rôznym dosiahnutým skóre.  

Experimentálna skupina tak bola tvorená týmito piatimi nadanými žiakmi (ich mená 

sú oproti skutočnosti zmenené): 

- žiak č. 1 – Šimon, 

- žiak č. 2 – Samko, 

- žiak č. 3 – Miško, 

- žiak č. 4 – Anna, 

- žiak č. 5 – Lujza. 

Dosiahnuté výsledky z neštandardizovaného testu divergentných matematických úloh 

sú, v prípade spomínaných žiakov, v tabuľke na strane 57 farebne zvýraznené. 

2.4.2 Charakteristika a opis experimentálneho pôsobenia 

  Pre potreby výskumu boli na základnej škole realizované raz týždenne stretnutia s 

piatimi intelektovo nadanými žiakmi v rámci matematického krúžku (november 2012 – 

február 2013). Cieľom práce bolo prezentovať žiakom vytvorený súbor úloh divergentného 

charakteru ako aj rôzne stratégie ich riešenia. Jednotlivé žiacke písomné riešenia úloh boli 

potom podrobené kvalitatívnej analýze, predovšetkým z pohľadu výskytu rôznych stratégií 

ich riešenia.  

Súbor divergentných matematických úloh, vytvorených v kontexte s obsahom 

predmetu matematika v 3. ročníku základnej školy, obsahoval nasledujúce typy úloh (ich 

bližšia charakteristika je uvedená na strane 41): 

- slovné úlohy, ktorých riešenie využíva sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi,  

- slovné úlohy, ktorých riešenie vedie k Diofantovskej rovnici, 

- úlohy kombinatorického charakteru, 

- slovné úlohy z výrokovej logiky, 

- úlohy na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2. 

  



A. Prídavková - D. Štefková: Riešiteľské stratégie matematických úloh v edukácii nadaných žiakov (Prešov, 2013) 

 

59 
 

 S experimentálnou skupinou sme pracovali približne 60 minút po skončení 

vyučovania, a to v deň, keď mali štyri vyučovacie hodiny. Zvyčajne na jednom stretnutí bola 

zaradená jedna úloha, pričom typy úloh sa striedali. Žiaci mali dané úlohy riešiť viacerými 

spôsobmi, forma práce bola individuálna. Po prečítaní textu úlohy, mali žiaci možnosť klásť 

otázky týkajúce sa zadania úlohy a nasledovala samostatná práca. V prípade nejasností mohli 

žiaci individuálne diskutovať s experimentátorom. 

Po vyriešení resp. nevyriešení úlohy nasledovala prezentácia a vysvetlenie postupu 

riešenia konkrétnym žiakom a prípadne aj ďalšej riešiteľskej stratégie. V nadväznosti na to, 

boli všetkým žiakom prezentované rôzne stratégie riešenia danej úlohy, ktoré si písomne 

zaznamenávali. Žiaci si tak vytvorili portfólio písomných riešení všetkých úloh, ktoré mali 

k dispozícii na každom stretnutí a mohli doňho nahliadať.  

 Za nezávislú premennú, ktorá bola zavedená do experimentálnej skupiny, bol 

stanovený súbor úloh divergentného charakteru spolu s rôznymi stratégiami ich riešenia, 

ktoré žiaci samostatne riešili počas trvania experimentu. Závislou premennou bolo dosiahnuté 

skóre v štandardizovanom Teste kognitívnych schopností, ktorý meria úroveň matematických 

schopností. 

Cieľom práce v matematickom krúžku bolo: 

- sledovať, aké postupy využívajú žiaci pri riešení pre nich neznámych úloh, 

- skúmať, či rôzni žiaci použijú rôzne postupy (pri riešení tej istej úlohy prvýkrát), 

- zistiť, či sú žiaci schopní pri riešení jednej úlohy objaviť aj iný postup riešenia 

(samostatne), 

- skúmať posun v použitých riešiteľských stratégiách úloh daného typu, 

- sledovať, či sa objavia aj iné postupy, ako tie, ktoré boli prezentované. 

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

žiaci nemali skúsenosť. Z toho dôvodu ich možno považovať za problémové (pre cieľovú 

skupinu žiakov). 

Jednotlivé písomné riešenia úloh nadaných žiakov boli podrobené kvalitatívnej 

analýze predovšetkým z pohľadu výskytu rôznych riešiteľských stratégií. V nasledujúcej časti 

prezentujeme postupy riešenia niektorých úloh použitých pri práci s experimentálnou 

skupinou a výsledky analýzy písomných riešení piatich žiakov, spolu s ukážkami 

konkrétnych riešení.  

Pri prezentovaných žiackych riešeniach a ich analýze uvádzame aj označenie použitej 

stratégie, na základe vlastného posúdenia písomných riešení (nie všetky postupy bolo možné 
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jednoznačne zaradiť k danému typu, niekde išlo aj o kombináciu dvoch nami 

vyšpecifikovaných typov riešiteľských stratégií). 

2.4.3 Kvalitatívna analýza písomných žiackych riešení problémových úloh 

1. stretnutie: 

Úloha: Kamaráti Boris, Dávid a Peter zistili, že majú rovnaké tričká, ale každý má tričko inej 

farby, modrej, červenej alebo žltej. Zisti, aké tričko má každý z nich, ak Peter má červené 

alebo modré tričko, Borisovo tričko nie je ani červené ani modré, Dávid nemá červené tričko. 

Typ úlohy: slovná úloha z výrokovej logiky 

Rôzne postupy riešenia úlohy 

 Logická úvaha 

Podstatou tejto stratégie je hľadanie riešenia prostredníctvom logických súvislostí, ktoré sú 

v texte úlohy uvedené vo forme jednoduchých alebo zložených výrokov. Pre vizualizáciu 

danej situácie využijeme napríklad tabuľku. 

 

Peter má červené alebo modré tričko. 

Do tabuľky zapíšeme tieto dve možnosti farby Petrovho trička. Okienko žltého trička 

preškrtneme. 

meno farba trička 

Peter M Č - 
 

 

Borisovo tričko nie je ani červené ani modré. 

Z podmienky vyplýva, že Boris má tričko žltej farby. V tabuľke vyznačíme žlté tričko 

a v prípade ostatných farieb (modrej a červenej) okienko preškrtneme.  

 

meno farba trička 

Boris - - Ž 
 

Dávid nemá červené tričko. 

Okienko červenej farby preškrtneme a do tabuľky vpíšeme zostávajúce dve možné farby 

Dávidovho trička (modré a žlté). 

meno farba trička 

Dávid M - Ž 
 

Zo znázornených vzťahov v tabuľke môžeme jednoznačne určiť, že Boris má tričko 

žltej farby. Pri Dávidovi vylúčime žlté tričko (pretože ho má Boris), vznikne tak riešenie – 

Dávid má modré tričko. Ak potom modré tričko vylúčime v prípade Petra (modré tričko má 

Dávid), dostaneme ďalší výsledok – Peter má červené tričko. 
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 Riešenie: Peter – červené tričko 

  Boris – žlté tričko 

  Dávid – modré tričko 

 

 Grafické riešenie 

Na znázornenie jednotlivých vzťahov môžeme využiť graf („strom“ všetkých možností). 

Podľa procesu riešenia rozdelíme graf na etapy spolu s komentárom k jednotlivým krokom. 

 

 

1. Najprv vyznačíme každý objekt zo skupiny chlapcov – Peter, 

Boris, Dávid. Pri každom chlapčenskom mene vypíšeme všetky 

farebné možnosti trička (modré, červené, žlté). 

 

 

 

 

2. Analyzujeme podmienky stanovené v texte úlohy.                                               

       Peter má červené alebo modré tričko.  

Pri Petrovi vylúčime žlté tričko a zapíšeme dve možnosti jeho 

trička – modré a červené tričko.  

  Borisovo tričko nie je ani červené ani modré. 

Z tejto podmienky jednoznačne vyplýva, že Boris má tričko žltej 

farby. Riešenie vpíšeme do okienka a farebne ho zvýrazníme.   
 

 Dávid nemá červené tričko. 

Tričko červenej farby vylúčime a možnosti výberu farby trička sa 

zúžia na dve – modré a žlté tričko. 

 

3. Boris má tričko žltej farby, a preto v prípade Dávida žlté 

tričko vylúčime. Vznikne riešenie – Dávid má modré tričko. 

Riešenie zapíšeme a farebne vyznačíme. 
 

Pri Petrovi vylúčime modré tričko, ktoré má Dávid 

a dostaneme ďalšie riešenie – Peter má tričko červenej farby.  

 

             
 

meno farba trička 

Peter M Č - 

Boris - - Ž 

Dávid M - Ž 
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 Využitie zápisov vo forme tabuľky 

Ďalšou možnou stratégiou pre riešenie danej úlohy je zápis a označovanie vzťahov v tabuľke. 

Ku každému objektu zo skupiny chlapcov vypíšeme všetky objekty zo skupiny tričiek. 

 

 

meno farba trička 

Peter M Č Ž 

Boris M Č Ž 

Dávid M Č Ž 
 

Pri riešení úlohy ide o to, že postupne vyznačujeme tie objekty, ktoré k menu chlapca 

„patria“ a tie objekty, ktoré k nemu neprislúchajú, preškrtneme. Ak pri istom chlapčenskom 

mene objekt označíme (napr. podčiarkneme, zakrúžkujeme, farebne označíme), tak tento istý 

objekt u ostatných mien vylúčime (preškrtneme).  

 
 

 Riešenie: Peter – červené tričko 

  Boris – žlté tričko 

  Dávid – modré tričko 

 

Analýza písomných žiackych riešení 

Žiaci úlohu riešili na prvom stretnutí, na ktorom boli prítomní všetci piati žiaci. Stretnutie sa 

konalo v novembri 2012. Každý žiak dospel k správnemu výsledku (bez akéhokoľvek zásahu 

administrátora). 

 

Šimon 

Pri riešení úlohy využil zápis, ktorého súčasťou bol súkromný prepis podmienok stanovených 

v zadaní, doplnený o zaznamenanie správneho riešenia. Na znázornenie jednotlivých farieb 

oblečenia boli vytvorené modely pomocou jednoduchých znakov (farebných krúžkov). 

 Do riadkov zapisoval jednotlivé podmienky úlohy v postupnosti zhodnej so zadaním. 

V prvom riadku uviedol dve možnosti farby Petrovho trička. Keďže z druhej podmienky 

vyplynulo, že Boris má tričko žltej farby, túto skutočnosť si zaznamenal vedľa zápisu danej 

podmienky. Pri Dávidovi vylúčil žlté tričko (pretože ho má Boris) a dospel k riešeniu – Dávid 

má modré tričko. Do tretieho riadku si tak okrem podmienky zapísal hneď aj riešenie. 

V prípade Petra vylúčil modré tričko, vznikol ďalší výsledok – Peter má červené tričko, ktorý 

si dopísal k podmienke v prvom riadku. V závere svojho riešenia sformuloval odpoveď. Žiak 

meno farba trička 

Peter M Č Ž 

Boris M Č Ž 

Dávid M Č Ž 
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hľadal riešenie prostredníctvom logických súvislostí, preto môžeme konštatovať, že použil 

stratégiu využívajúcu logickú úvahu.  

Riešiteľ zároveň preukázal snahu o aplikovanie iných riešiteľských stratégií. 

V nasledujúcich dvoch stratégiách opäť využil logickú úvahu, znamená to však, že 

neprezentoval iný riešiteľský postup, aj keď z pohľadu žiaka išlo o odlišný spôsob riešenia 

úlohy. Ďalší postup riešenia úlohy pozostával z písomných zápisov daných podmienok 

a odôvodnení jeho logických úvah, ktoré však boli neúplné. Na rozdiel od prvého 

riešiteľského postupu žiak vychádzal z druhej podmienky, z ktorej je možné jednoznačne 

určiť prvý výsledok úlohy: „Borisovo tričko nie je červené ani modré takže je žlté“. Ďalej 

uvažoval: „Peter má červené alebo modré, ale keďže Dávid nemá červené takže červené má 

Peter. A Dávid má modré lebo nemá červené.“ 

Riešiteľ sa pokúsil aj o tretí postup riešenia, ktorý je však identický s prvou 

riešiteľskou stratégiou, s tým rozdielom, že vychádzal z druhej podmienky (Borisovo tričko 

nie je ani červené ani modré) a využil inú symboliku zobrazenia objektov (reálne zobrazenie 

oblečenia). 

Samko 

Uviedol iba odpoveď bez akéhokoľvek riešiteľského postupu: „Borisovo tričko je žlté 

a Dávid má modré tričko. Peter má červené tričko“, čo nám neumožnilo identifikovať 

použitú stratégiu. Po výzve učiteľky na to, aby vysvetlil, akým spôsobom postupoval pri 

riešení úlohy a ako dospel k uvedeným výsledkom, povedal: „Peter má červené alebo modré 

tričko, takže neviem aké má. Borisovo tričko nie je ani červené ani modré, tak viem, že je žlté. 

Dávid nemá červené tričko a už ani žlté, takže má modré. Peter má potom červené.“ 

Znamená to, že aj v tomto prípade žiak dospel k správnemu riešeniu pomocou logickej 

úvahy. 

Miško 

Riešenie úlohy obsahovalo písomné zaznamenanie úvah žiaka, ktorých odôvodnenia 

naformuloval jednoznačným a vyčerpávajúcim spôsobom. Aj v tomto prípade bola 

východiskom riešenia druhá podmienka, z ktorej jednoznačne vyplýva prvé riešenie úlohy. 

„Boris nemá ani modré ani červené tričko takže Boris má ŽLTÉ tričko.“ Následne riešiteľ 

pokračoval treťou podmienkou a nakoniec určil farbu Petrovho trička. „Keďže Dávid nemá 

červené tričko ale má MODRÉ tričko lebo žlté má Boris. Takže Peter má ČERVENÉ lebo 
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Boris má žlté a Dávid modré.“ Aj tento žiak uplatnil v procese riešenia úlohy logickú úvahu. 

V závere riešenia prezentoval jednotlivé výsledky pomocou grafického znázornenia. 

Anna 

Pri riešení úlohy žiačka postupovala tak, že si zapísala jednotlivé podmienky stanovené 

v zadaní a ďalej uviedla už len riešenie, ku ktorému dospela. Poradie a znenie podmienok 

korešpondovalo s textom úlohy a malo formu písomného zápisu. Riešiteľka potom ku každej 

podmienke zaznamenala svoju odpoveď, a to pomocou grafického znázornenia objektov 

(reálne zobrazenie oblečenia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň sa pokúsila o využitie inej stratégie riešenia. Opäť však môžeme konštatovať, 

že žiačka neuplatnila odlišný riešiteľský postup, keďže išlo o analogický postup riešenia 

úlohy s využitím inej formy zápisu odpovede. Riešenie obsahovalo rovnaké zápisy 

podmienok úlohy ako v prvom postupe, s tým rozdielom, že odpoveď bola naformulovaná 

v podobe vety.  

  Na základe toho, že žiačka neuviedla žiaden postup pri riešení danej úlohy, nebolo 

nám umožnené určiť, akou stratégiou dospela k výsledku. Až po výzve učiteľky na to, aby 

vysvetlila, ako úlohu riešila, verbálne odpovedala: „Peter neviem aké má tričko, lebo môže 

mať aj modré aj červené. Boris viem, že má žlté. Dávid preto bude mať modré, lebo nemá 

červené a žlté má Boris. No a Peter bude mať červené tričko.“ Znovu môžeme konštatovať, 

že aj táto riešiteľka dospela k správnemu výsledku tým, že hľadala riešenie pomocou 

logických súvislostí, teda uplatnila stratégiu využívajúcu logickú úvahu.  

Lujza  

Žiačkine riešenie obsahovalo prvky zápisu zodpovedajúceho riešeniu využitím tabuľky. Ku 

každému objektu zo skupiny chlapcov graficky znázornila všetky objekty zo skupiny tričiek 

v takom poradí, v akom sú uvedené v podmienkach úlohy. 
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Najprv pri Petrovi znázornila červené, modré a žlté tričko, pričom tričko žltej farby 

preškrtla: „Nevedela som presne, aké bude mať tričko, ale vedela som, že nebude mať žlté.“ 

Pokračovala druhou podmienkou. V prípade Borisa vyznačila žlté tričko, ostatné dve farby 

preškrtla: „Vedela som, že Boris má žlté tričko, takže som červené a modré tričko preškrtla, 

lebo ich nemá.“ Pri Dávidovi zvýraznila tričko modrej farby a potom červené a žlté tričko 

preškrtla. Znamená to, že vychádzala z podmienky – Dávid nemá červené tričko, ale aj 

z predchádzajúcej podmienky o Borisovi, z ktorej jednoznačne vyplynulo riešenie: „Som 

vedela, že Dávid bude mať modré tričko, lebo nemá červené a už som aj vedela, že nebude 

mať žlté, lebo také tričko má Boris, tak som nakreslila modré tričko, potom som nakreslila 

červené a žlté tričko a som ich prečiarkla, lebo také tričká nemá.“ Nakoniec sa vrátila k prvej 

podmienke a pri Petrovi preškrtla modré tričko, keďže vedela, že ho má Dávid a dospela tak 

k ďalšiemu výsledku – Peter má tričko červenej farby. V závere riešenia naformulovala 

odpoveď. 

 

 

 

 

 

 

 

Riešiteľka preukázala snahu o aplikovanie ďalšej riešiteľskej stratégie, avšak aj 

v tomto prípade využila prvky zápisu vo forme tabuľky. Jej riešiteľský postup sa však od 

prvého spôsobu riešenia odlišoval tým, že si ku každému objektu zo skupiny chlapcov boli 

vypísané hneď všetky objekty zo skupiny tričiek v poradí - modré, červené, žlté. Následne 

začala uvažovať o jednotlivých podmienkach úlohy, pričom postupne vyznačovala tie 

objekty, ktoré k menu chlapca „patria“ a objekty, ktoré k nemu neprislúchajú, preškrtla. 

„Peter nemá žlté tričko, tak som ho prečiarkla, lebo má červené alebo modré. Pri Borisovi 

som vedela, že má žlté tričko, a preto ho nebude mať Dávid, tak som ho prečiarkla. A keď 

Boris má žlté tričko, nemôže mať modré a červené, tak som ich prečiarkla. Dávid viem, že 

nemá červené, tak som ho prečiarkla a ukázalo sa mi, že má modré tričko. Keďže som vedela, 

že modré tričko má Dávid, tak som ho prečiarkla Petrovi. No a zistila som, že Peter má 

červené tričko.“ 
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že štyria žiaci využili pri riešení úlohy stratégiu, ktorá je 

založená na logickej úvahe a v jednom prípade boli uplatnené prvky zápisu zodpovedajúceho 

riešeniu využitím tabuľky. Na základe výpovedí žiakov môžeme konštatovať, že žiaci už mali 

skúsenosť s riešením úloh tohto typu.  

 

2. a 3. stretnutie: 

Úloha: V herni školského klubu majú štvornohé, ale aj trojnohé stoličky. Je ich tam spolu 18 

kusov. Je to 68 nôh. Koľko je trojnohých a koľko štvornohých stoličiek? 

Typ úlohy: slovná úloha, ktorej riešenie využíva sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi 

 

Rôzne postupy riešenia úlohy 

Postupy riešenia úlohy daného typu boli spomenuté pri charakteristike úlohy č. 2 vo 

vstupnom teste (str. 53). Danú úlohu je možné riešiť logickou úvahou, graficky, metódou 

pokus – omyl a využitím násobkov prirodzených čísel. 

Analýza písomných žiackych riešení 

Žiaci úlohu riešili na druhom a treťom stretnutí, na ktorom boli prítomní štyria žiaci z piatich. 

Stretnutie sa konalo v novembri 2012. Jeden žiak samostatne vyriešil úlohu správne a traja 

žiaci nedospeli k správnemu výsledku. Uvádzame analýzu vybraných žiackych riešení.  

Šimon 

 Riešenie úlohy obsahovalo prehľadné zápisy jednotlivých matematických výpočtov, ktorými 

žiak systematickým spôsobom dospel k správnemu výsledku.  

 Riešiteľ začal najskôr so situáciou, kde počet trojnohých aj štvornohých stoličiek bol 

rovnaký (18:2=9). Následne vypočítal počet nôh pre daný počet trojnohých stoličiek (3.9=27) 

a štvornohých stoličiek (4.9=36) a zistil ich súčet (27+36=63). Na základe výsledku potom 

počet trojnohých stoličiek znížil a počet štvornohých stoličiek zvýšil o 1. Opäť vypočítal 

počet nôh trojnohých stoličiek (3.8=24) a počet nôh štvornohých stoličiek (4.10=40). Obidva 

výsledky, ku ktorým dospel, sčítal (24+40=64) a zistil, že ešte nedostal hľadaný súčet počtu 

nôh – 68. Preto znova počet trojnohých stoličiek znížil a počet štvornohých stoličiek zvýšil 

o 1. Analogickým spôsobom postupoval v riešení danej úlohy, pokiaľ počet trojnohých 

stoličiek bol 4 a počet štvornohých stoličiek bol 14. V prípade tejto dvojice opätovne 

vypočítal počet nôh pre daný počet trojnohých a štvornohých stoličiek. Zistil, že ich súčet je 

68 (12+56=68). Systematickým overovaním jednotlivých možností dospel k hľadanému 
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súčtu počtu nôh, a teda vedel určiť výsledný počet trojnohých a štvornohých stoličiek. Záver 

riešenia obsahoval naformulovanú odpoveď. Pri riešení úlohy bola využitá stratégia pokus – 

omyl so spätnou väzbou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samko 

Riešiteľ uviedol jednotlivé možnosti pre počet trojnohých a štvornohých stoličiek vo forme 

písomného zápisu typu 4+4+4+4+..., 3+3+3+3+... 

 Najprv začal so situáciou, kedy počet štvornohých stoličiek bol 10 

(4+4+4+4+4+4+4+4+4+4) a počet trojnohých stoličiek bol 8 (3+3+3+3+3+3+3+3). Zistil, že 

súčet počtu nôh (40+24=64) je menší ako je stanovený v zadaní (68). Skúsil inú možnosť a 

počet štvornohých stoličiek znížil o 1 a počet trojnohých stoličiek zvýšil o 1. Následne určil 

počet nôh pre 9 štvornohých a 9 trojnohých stoličiek. Ich sčítaním zistil, že výsledná hodnota 

(36+27=63) nie je zhodná so zadaním úlohy. O uvedenie ďalšej možnosti sa nepokúsil. Ani 

podnecovanie zo strany učiteľky ho neaktivizovalo do činnosti. Pri riešení danej úlohy použil 

stratégiu pokus – omyl so spätnou väzbou. 

 

 

 

 

 

 

Anna 

Riešenie obsahovalo grafické znázornenie počtu nôh pre daný počet trojnohých 

a štvornohých stoličiek spolu s ich písomným zápisom. 

 Žiačka zapisovala možnosti pre počet trojnohých a štvornohých stoličiek, pričom 

rešpektovala podmienku stanovenú v úlohe, že ich súčet má byť 18. Najprv zobrazila 
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pomocou jednoduchých znakov 5 štvornohých stoličiek a 13 trojnohých stoličiek. Dané 

grafické znázornenie doplnila o ich písomný zápis a zápis počtu nôh. Následne určila súčet 

daného počtu nôh trojnohých a štvornohých stoličiek. Na základe výsledku (39+20=59) 

zistila, že nenašla hľadaný súčet počtu nôh. Z tohto dôvodu zapísala inú možnosť pre počet 

trojnohých a štvornohých stoličiek a to opäť tak, aby ich súčet bol 18. Konkrétne išlo o 10 

štvornohých a 8 trojnohých stoličiek, ktoré žiačka znovu, spolu s počtom nôh, graficky 

znázornila. Taktiež uviedla počet nôh pre daný počet stoličiek aj vo forme písomného zápisu. 

Následným sčítaním počtu nôh dospela k záveru, že výsledná hodnota nie je taká, ktorú 

hľadala. Skúsila preto inú možnosť (8 štvornohých stoličiek a 10 trojnohých stoličiek), pri 

ktorej postupovala analogickým spôsobom ako pri predchádzajúcich možnostiach. Ani 

v tomto prípade však nedospela k hľadanému súčtu počtu nôh. Rovnako neúspešná bola aj pri 

možnostiach 7 štvornohých a 11 trojnohých stoličiek a 2 štvornohé a 16 trojnohých stoličiek. 

Môžeme konštatovať, že žiačka sa nepokúsila o uvedenie inej možnosti kvôli opakovanému 

neúspechu pri riešení úlohy. V procese riešenia nepostupovala systematicky a aplikovala 

stratégiu pokus – omyl. 
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Lujza 

Žiačka zapisovala možnosti počtu štvornohých a trojnohých stoličiek v nasledovnej forme 

zápisu 3+3+3+3+4+4+4+4+3+3+4+..., ktorý doplnila o pomocné výpočty. 

 Riešiteľka náhodným, nesystematickým spôsobom sčítavala počet nôh trojnohých 

a štvornohých stoličiek, pokiaľ nedospela k výslednému súčtu 68. Z tohto dôvodu tvrdila, že 

úlohu už vyriešila. Po výzve učiteľky, aby si prekontrolovala, či počet všetkých stoličiek je 

18, zistila, že túto podmienku stanovenú v úlohe nerešpektovala (výsledný súčet bol 19). 

Učiteľka preto žiačke povedala, aby pokračovala v riešení úlohy ďalej a aby nezabúdala na 

podmienky naformulované v zadaní. Následné riešenie úlohy spočívalo v rôznych pokusoch 

o nájdenie správneho počtu trojnohých a štvornohých stoličiek, rešpektujúc podmienky 

úlohy. Najprv určila počet nôh piatich trojnohých stoličiek a dvanástich štvornohých 

stoličiek, následne k danému počtu stoličiek už nepripočítala nohy ani trojnohej ani 

štvornohej stoličky, pretože zistila, že ani potom by nedospela k požadovanému počtu 

všetkých nôh. Pokúsila sa tak sčítať nohy deviatich trojnohých a deviatich štvornohých 

stoličiek, potom počet štvornohých stoličiek znížila o 1 a počet trojnohých stoličiek zvýšila 

o 1. Žiadnym zo spomínaných pokusov nedospela k správnemu výsledku, a preto všetky 

pokusy preškrtla. Žiačka pri riešení úlohy použila stratégiu pokus – omyl a o uvedenie 

ďalších možností sa nepokúsila z dôvodu neúspechu pri riešení danej úlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvaja žiaci využili pri riešení úlohy stratégiu pokus – omyl a v dvoch prípadoch bola 

uplatnená stratégia pokus – omyl so spätnou väzbou. Na základe výpovedí žiakov môžeme 

konštatovať, že žiaci ešte nemali skúsenosť s riešením úloh tohto typu.  
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4. stretnutie: 

Úloha: Koľko zástav, zložených z troch pruhov rôznej farby, je možné vytvoriť z týchto troch 

farieb?                                           

Typ úlohy: úloha kombinatorického charakteru 

 

Rôzne postupy riešenia úlohy 

Metódy riešenia úlohy daného typu boli uvedené pri charakteristike úloh vo vstupnom teste 

(kapitola 2.4.1, s. 50). 

 Grafické riešenie 

Nakreslíme model predstavujúci zástavu, ktorý využijeme pri vypisovaní všetkých možností.  

 

 

 
 

Začneme so situáciou, keď prvý pruh zhora bude červený. Druhý pruh môže byť zelený 

a tretí  musí byť modrý. 

 

 

 
 

Pokračujeme ďalšou možnosťou.  

 

 

 
 

Pri situácii, keď prvý pruh zhora bude zelenej farby, máme dve možnosti.  

 

 

A analogicky:  

 

 

Riešenie: Spolu sme vytvorili 6 farebných možností zástavy (2+2+2). Z daných troch farieb 

je možné vytvoriť 6 rôznych zástav. 
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V rámci tejto stratégie môžeme na znázornenie jednotlivých vzťahov využiť graf, ktorý sa 

nazýva „strom“ všetkých možností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Využitie zápisov vo forme tabuľky 

počet riešení 1. pruh 2. pruh 3. pruh 

1. Č Z M 

2. Č M Z 

3. Z Č M 

4. Z M Č 

5. M Č Z 

6. M Z Č 
 

 

Analýza písomných žiackych riešení 

Žiaci úlohu riešili na štvrtom stretnutí, na ktorom boli prítomní všetci piati žiaci. Stretnutie sa 

konalo v decembri 2012. Každý žiak dospel k správnemu výsledku (bez zásahu 

administrátora). 

Šimon 

Úloha bola riešená prostredníctvom grafického znázornenia. Jednotlivé objekty boli 

zobrazené pomocou modelov predstavujúcich reálne zobrazenie zástav. 

Riešenie obsahovalo systematické vypísanie všetkých farebných možností zástav. 

Žiak postupoval tak, že si vždy najskôr určil farbu druhého pruhu zástavy. Začal so situáciou, 
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keď druhý pruh zástavy bol zelený. Prvý pruh vyfarbil modrou farbou a tretí pruh červenou 

farbou. Potom farbu prvého a tretieho pruhu vymenil, znamená to, že prvý pruh bol červený 

a tretí pruh bol modrej farby. Vytvoril tak dve farebné možnosti zástavy. Pokračoval so 

situáciou, keď druhý pruh bol modrý. Prvý pruh zástavy bol červený a tretí pruh vyfarbil 

zelenou farbou. Následne poradie týchto dvoch farieb medzi sebou vymenil. Prešiel na 

situáciu, keď druhý pruh bol červený. Analogickým spôsobom znázornil ďalšie dve 

kombinácie. Z daných troch farieb vytvoril 6 rôznych zástav. 

Žiak aplikoval aj ďalšiu riešiteľskú stratégiu, a to využitie zápisov vo forme tabuľky. 

Do vytvorenej tabuľky, v ktorej chýbalo záhlavie, systematicky vypísal všetkých 6 rôznych 

možností zástav s využitím jednoduchých znakov. Pri riešení úlohy postupoval identicky 

s prvým spôsobom riešenia.  

 

 

 

 

 Riešiteľ sa pokúsil aj o tretí postup riešenia. Stratégia však bola rovnaká, len boli 

využité iné reprezentácie objektov ako v prvom riešiteľskom postupe (písomné zápisy 

jednotlivých kombinácií). Znamená to, že neprezentoval inú stratégiu, aj keď z pohľadu žiaka 

išlo o odlišný spôsob riešenia úlohy.  

Samko 

Vytvoril model reálne zobrazujúci zástavu, ktorý bol použitý pri vypisovaní jednotlivých 

možností. Žiak úlohu riešil prostredníctvom grafického znázornenia a pri riešení uplatnil 

prvky systematičnosti. 

  Prvú farebnú kombináciu vytvoril tak, že pruhy vyfarbil v poradí červený, zelený, 

modrý. Následne prvý pruh vyznačil zelenou farbou, druhý červenou, tretí modrou farbou. Pri 

vytváraní tretej možnosti postupoval tak, že prvý pruh bol modrý, druhý zelený a tretí pruh 

označil červenou farbou. Potom ako prvý pruh vyznačil každou z daných troch farieb, 

pokračoval v tvorbe ďalších troch kombinácií. Prvý pruh zástavy opäť vyfarbil červenou 

farbou, druhý a tretí vyznačil v opačnom poradí ako v prípade prvej farebnej možnosti 

zástavy. Ďalšie kombinácie pozostávali z modrého a zeleného prvého pruhu s tým, že riešiteľ 

poradie farieb druhého a tretieho pruhu vymenil, v porovnaní s už vytvorenými farebnými 

možnosťami zástavy s identickou farbou prvého pruhu. 
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 Žiak sa pokúsil o využitie ďalšej riešiteľskej stratégie prostredníctvom grafu. Nebola 

však uplatnená žiadna zo stratégií prezentovaných na predchádzajúcich stretnutiach. Riešiteľ 

najprv vyznačil všetky tri farby, z ktorých má byť zástava zložená. Potom každej farbe 

(zelená, modrá, červená) priradil farebné kombinácie všetkých troch pruhov s tým, že farba 

prvého pruhu bola identická s farbou, ku ktorej bola daná farebná možnosť zástavy priradená.  

Farebné možnosti priradené zelenej farbe sa od seba nelíšili (dvakrát uvedená možnosť – 

zelená, modrá, červená). Dve kombinácie, ktoré žiak priradil modrej farbe boli navzájom 

rôzne (modrá, červená, zelená a modrá, zelená, červená). Pri červenej farbe sa situácia 

zhodovala s priradením možností zelenej farbe. 

 

 

 

 

 

 

 

Miško 

Pri riešení úlohy žiak postupoval tak, že si zvolil systematický postup pri vypisovaní 

všetkých možností. Využil pritom model predstavujúci zástavu, ktorým znázorňoval 

jednotlivé farebné kombinácie zástavy. Úlohu riešil prostredníctvom grafického znázornenia. 

Pri vypisovaní možností vychádzal z farby druhého pruhu zástavy, ktorú určil 

v poradí ako prvú. Na základe tejto farby, potom určil farbu prvého a tretieho pruhu zástavy. 

Najskôr začal tvoriť kombinácie, ak druhý pruh bol modrej farby. Potom tvoril ďalšie 

možnosti, ak druhý pruh zástavy bol zelený a nakoniec, ak bol červenej farby. Zistil, že 

z daných troch farieb je možné vytvoriť 6 rozličných zástav. 

 

 

 

 Zároveň však použil aj inú stratégiu riešenia, kde využil zápisy vo forme tabuľky, do 

ktorej systematickým spôsobom zapísal všetky farebné možnosti zástav. Na znázornenie 

jednotlivých farieb použil jednoduché znaky. Tabuľka obsahovala tri stĺpce. V prvom stĺpci 
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bol uvedený počet možností resp. riešení. Obsahom druhého stĺpca bolo vypísanie troch 

farieb zadaných v texte úlohy (červená, zelená, modrá). Do tretieho stĺpca si žiak zapísal 

jednotlivé farebné kombinácie z daných troch farieb. Jeho postup bol odlišný s prvým 

postupom riešenia. V tomto prípade vychádzal z farby prvého pruhu zástavy. Začal so 

situáciou, keď prvý pruh bol červený. Druhý pruh bol modrej farby a tretí pruh bol zelený. 

Potom farbu druhého a tretieho pruhu medzi sebou vymenil. Pokračoval so situáciou, keď 

prvý pruh zástavy bol modrej farby. Zapísal tieto dve farebné kombinácie – modrá, červená, 

zelená a modrá, zelená, červená. Nakoniec určil, že farba prvého pruhu bude zelená. 

Analogickým spôsobom vypísal ďalšie dve možnosti. 

Žiak preukázal aj snahu o aplikovanie tretieho riešiteľského postupu, a to riešenia 

využitím grafu, ktorý sa nazýva „strom“ všetkých možností. Vyznačil najprv všetky tri farby, 

z ktorých má byť zástava zložená (urobil to trikrát). Potom každej trojici farieb priradil po 

dve farebné možnosti zástavy. Išlo o také dvojice zástav, ktoré mali rovnakú farbu druhého 

pruhu.  

 

 

 

 

 

Anna 

Vytvorila model predstavujúci zástavu, ktorý využila pri vypisovaní všetkých možností, 

v rámci ktorého uplatnila prvky systematického spôsobu riešenia. Danú úlohu riešila 

prostredníctvom grafického znázornenia.  

    Pri tvorbe jednotlivých kombinácií postupovala tak, že najskôr prvý pruh zástavy 

vyfarbila každou z troch daných farieb (červená, zelená, modrá). Druhý a tretí pruh vyfarbila 

takými dvoma farbami, ktoré zástave chýbali. Vytvorila tak 3 rôzne farebné možnosti 

zástavy. Jej ďalší postup riešenia spočíval v tom, že opäť prvý pruh zástavy vyfarbila každou 

z troch daných farieb. Následne zmenila poradie farieb druhého a tretieho pruhu zástavy, 

v porovnaní s už vytvorenými farebnými možnosťami s identickou farbou prvého pruhu. 

Dospela tak k ďalším trom kombináciám.  

 Žiačka zároveň preukázala snahu o aplikovanie iných riešiteľských stratégií. 

V nasledujúcej stratégii využila písomné zápisy tvorby jednotlivých farebných možností 

zástavy. Neprezentovala však iný riešiteľský postup, aj keď z pohľadu žiačky išlo o odlišný 

spôsob riešenia úlohy. Využila len inú symboliku zobrazenia objektov. Na rozdiel od prvého 
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riešiteľského postupu vychádzala so situácie, keď prvý pruh zástavy je červený. Následne 

uviedla, že v tomto prípade môžeme vytvoriť dve rôzne farebné kombinácie. Analogickým 

spôsobom pokračovala aj pri ďalších dvoch farbách prvého pruhu (modrá, zelená).  

 Pokúsila sa aj o tretí postup riešenia, konkrétne o riešenie úlohy využitím stromu 

všetkých možností. Daná stratégia však nebola uplatnená. Žiačka najprv vyznačila všetky tri 

farby, z ktorých má byť zástava zložená. Následne šípkami znázornila proces tvorby všetkých 

šiestich farebných možností zástavy. 

 

  

 

 Žiačka riešila úlohu aj štvrtým postupom, konkrétne využitím zápisov vo forme 

tabuľky. Obsahom vytvorenej tabuľky boli dva stĺpce. Do prvého stĺpca vyznačila, pomocou 

jednoduchých znakov, farby prvého pruhu zástavy (červená, modrá, zelená). V druhom stĺpci, 

ku každej z daných troch farieb, uviedla po dve farebné kombinácie zástavy s príslušnou 

farbou prvého pruhu, ktoré graficky zobrazila. 

 

 

 

 

 

Lujza 

Pri riešení úlohy bolo využité grafické znázornenie. Model reálne zobrazujúci zástavu žiačka 

použila pri vypisovaní všetkých možností, pričom jej postup nebol systematický. Farby 

jednotlivých pruhov boli v modeli označované pomocou jednoduchých znakov. 

 Najprv vyznačila prvú farebnú kombináciu zástavy v poradí zelená, červená, modrá. 

Následne zelenou farbou vyfarbila druhý pruh zástavy. Pri tvorbe ďalšej možnosti bol zelený 

tretí pruh. Potom ho opäť vyznačila zelenou farbou s tým, že poradie modrej a červenej farby 

bolo v opačnom poradí ako v predchádzajúcej možnosti. Ďalšiu možnosť vytvorila tak, pruhy 

vyfarbila v poradí červený, zelený, modrý. Nakoniec prvý pruh vyznačila zelenou farbou, 

druhý modrou a tretí červenou farbou. 

  Riešiteľka uplatnila aj ďalšiu stratégiu riešenia, a to využitie zápisov vo forme 

tabuľky. Tá bola zložená zo štyroch stĺpcov. V záhlaví troch stĺpcov bola uvedená jedna z 

farieb, ktorú má zástava obsahovať (prvý stĺpec – červená, druhý stĺpec – zelená, tretí stĺpec – 

modrá). Žiačka postupne daným farbám priraďovala poradie pruhu, ktoré písomne 



A. Prídavková - D. Štefková: Riešiteľské stratégie matematických úloh v edukácii nadaných žiakov (Prešov, 2013) 

 

76 
 

zaznamenala. Nakoniec v poslednom stĺpci vyznačila, pomocou jednoduchých znakov, 

jednotlivé farebné možnosti zástavy. Aj v tomto prípade, pri vypisovaní všetkých možností, 

nepostupovala systematickým spôsobom. Jej postup bol identický s prvým spôsobom riešenia 

úlohy.  

Všetci piati žiaci riešili úlohu prostredníctvom grafického znázornenia. Štyria z nich 

úlohu riešili aj využitím zápisov vo forme tabuľky. Dvaja žiaci sa pokúsili úlohu riešiť 

využitím grafu. Na základe výpovedí žiakov môžeme konštatovať, že žiaci už mali skúsenosť 

s riešením úloh tohto typu.  

 

5. stretnutie: 

Úloha:  Koľko trojuholníkov je na obrázku? 

 

 

 

Typ úlohy: úloha zameraná na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2 

 

Rôzne postupy riešenia úlohy 

 Grafické riešenie 

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

vyznačovať.  

Najprv začneme malými trojuholníkmi, ktorých je 12.  

 

 

 

 

Vyznačíme stredne veľké trojuholníky. Každý z nich je zložený zo štyroch malých 

trojuholníkov. Zistíme, že je ich 6. 
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Nakoniec farebne vyznačíme 2 veľké trojuholníky. Každý z nich je vytvorený z deviatich 

malých trojuholníkov. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Nasleduje určenie jednotlivých trojuholníkov 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 

 

 

Analýza písomných žiackych riešení 

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

konalo v decembri 2012. Správny počet trojuholníkov uviedlo vo svojich odpovediach 

všetkých päť žiakov, a to bez zásahu experimentátora. 
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Šimon 

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

zvýrazňoval strany jednotlivých trojuholníkov. 

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

stredne veľké trojuholníky, z ktorých každý bol 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. 

 

 

 

 

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 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna 

Úloha bola riešená prostredníctvom grafického znázornenia. Žiačka na vyznačovanie 

jednotlivých typov trojuholníkov využila jeden náčrt, v ktorom neprehľadným spôsobom 

označovala strany trojuholníkov rôznej veľkosti. Vo forme písomných zápisov uviedla 3 typy 

trojuholníkov (najväčšie, menšie, najmenšie) a určila aj ich počet. Zaznamenala výpočet, 

ktorým dospela k hľadanému počtu všetkých trojuholníkov (2+6+12=20). V závere 

sformulovala odpoveď. 
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Lujza 

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

vyznačovania jednotlivých typov trojuholníkov vo viacerých náčrtoch. Spôsob označovania 

trojuholníkov spočíval prevažne vo vyfarbovaní ich celej plochy. 

 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. 

  

 

 

 

 

 

Všetci piati žiaci riešili úlohu len využitím grafického znázornenia. Na základe 

výpovedí žiakov môžeme konštatovať, že žiaci nemali skúsenosť s riešením úloh tohto typu.  

 

6. stretnutie: 

Úloha: Ocko mal doma 20 rovnakých koliesok. Rozhodol sa zmontovať kolobežky a trojkolky. 

Koľko kolobežiek a koľko trojkoliek mohol zmontovať, ak sa mu nezvýšilo ani jedno koliesko? 

Nájdite aspoň tri riešenia. 

(Hejný, www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2005/019_hejny_rozmanitost.pdf, dostupné 

5.1.2013) 

Typ úlohy: slovná úloha, ktorej riešenie vedie k Diofantovskej rovnici 

 

Rôzne postupy riešenia úlohy 

Úlohu daného typu je možné na 1. stupni ZŠ riešiť využitím niekoľkých riešiteľských 

stratégií (tie boli prezentované pri charakteristike úloh vo vstupnom teste – kapitola 2.4.1, str. 

53):  stratégia pokus – omyl so spätnou väzbou, riešenie využitím násobkov čísel alebo 

pomocou grafického znázornenia. 

  

http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2005/019_hejny_rozmanitost.pdf
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Analýza písomných žiackych riešení 

Žiaci úlohu riešili na šiestom stretnutí, na ktorom boli prítomní štyria žiaci z piatich. 

Stretnutie sa uskutočnilo v decembri 2012. Aj napriek formulácii v zadaní úlohy nájdite 

aspoň tri riešenia, každý žiak našiel všetky štyri riešenia. 

Samko 

Riešenie úlohy obsahovalo zápisy jednotlivých matematických výpočtov, ktorými žiak dospel 

k správnemu výsledku, doplnené o grafické znázornenie daného počtu kolobežiek 

a trojkoliek. Zistil, že na zmontovanie jednej kolobežky a jednej trojkolky potrebuje 5 

koliesok (2+3=5). Tiež vedel, že číslo 20 je deliteľné číslom 5, a tak dospel k prvému riešeniu 

úlohy, ktoré zapísal ako 2+3+2+3+2+3+2+3=20. Dvojicu čísel 2 a 3 zapísal štyrikrát a zistil, 

že ocko môže zmontovať 4 kolobežky a 4 trojkolky. Dané riešenie si aj písomne zaznamenal 

a graficky znázornil. 

Ďalej uvažoval o tom, že číslo 20 je párne číslo a je teda deliteľné číslom 2. Dospel 

tak k ďalšiemu riešeniu, že z dvadsiatich koliesok je možné zložiť 10 kolobežiek a žiadnu 

trojkolku. Zapísal to ako 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=20, pričom výsledný počet kolobežiek 

a trojkoliek opäť písomne aj graficky zaznamenal. 

Pokračoval so situáciou, keď ocko bude konštruovať len trojkolky. Postupne sčítaval 

počet koliesok použitých na vytvorenie trojkoliek (3+3+3+...). Zistil, že ak zmontuje 6 

trojkoliek, využije pritom 18 koliesok. Avšak vedel, že ocko musí použiť všetkých 20 

koliesok, preto zvyšné 2 kolieska využije na montáž jednej kolobežky (3+3+3+3+3+3+2=20). 

Aj v tomto prípade riešenie zapísal a graficky znázornil. 

Následne náhodným spôsobom sčítaval kolieska pre rôzny počet kolobežiek 

a trojkoliek tak, aby platilo, že počet všetkých koliesok je 20. Takto dospel k poslednému 

riešeniu úlohy, ktoré zapísal ako 2+2+2+2+2+2+3+3+2=20. Písomne aj graficky teda 

zaznamenal, že ocko mohol zmontovať 7 kolobežiek a 2 trojkolky.  

Žiak pri riešení úlohy použil stratégiu pokus – omyl a dospel ku všetkým štyrom 

riešeniam. 
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Riešiteľ využil aj stratégiu pokus – omyl so spätnou väzbou, a to na základe 

inšpirovania sa druhým stretnutím, na ktorom bola riešená úloha s využitím spomínanej 

stratégie. Do vytvorenej tabuľky systematickým spôsobom zapisoval možnosti pre počet 

kolobežiek a trojkoliek.  

Na riešenie využitím násobkov čísel si nespomínal. Ani pripomenutie princípu 

riešenia danou stratégiou zo strany učiteľky, žiaka neaktivizovalo natoľko, aby sa pokúsil 

tento riešiteľský postup uplatniť.  

Miško 

Riešiteľ vytvoril pomocou štvorcov model predstavujúci 20 koliesok. Danú úlohu riešil 

prostredníctvom grafického znázornenia. V modeli vyznačoval dvojice koliesok, ktoré 

predstavovali kolobežky a trojice štvorcov predstavujúce trojkolky. Najprv označil jednu 

dvojicu a jednu trojicu. Zároveň určil počet vyznačených koliesok (2+3=5) a keďže vedel, že 

číslo 20 je deliteľné číslom 5, v modeli ešte farebne vyznačil 3 dvojice a 3 trojice. Nakoniec 

určil počet vzniknutých dvojíc (t.j. kolobežiek) a trojíc (t.j. trojkoliek), ktorý zaznamenal 

pomocou jednoduchých znakov. 

Potom skúsil vyznačovať len trojice koliesok. Ak v modeli farebne označil 6 trojíc 

(t.j. 6 trojkoliek z 18-tich koliesok), zistil, že nie je možné označiť ďalšiu trojicu. Zo 

zvyšných koliesok preto vytvoril jednu dvojicu. Dospel tak k ďalšiemu riešeniu úlohy, ktoré 

tiež zapísal. 

Následne začal tvoriť len dvojice koliesok, vychádzal pritom z poznatku, že číslo 20 

a číslo 2 sú párne čísla. V modeli vytvoril 10 dvojíc a nezostali mu žiadne kolieska pre 

trojkolky. Zistil, že ocko môže použiť kolieska len na zmontovanie kolobežiek, skonštruuje 

tak 10 kolobežiek a žiadnu trojkolku. 
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V poslednom modeli vyznačil 2 trojice, ktoré predstavovali 2 trojkolky a zo zvyšných 

koliesok tvoril dvojice. Následným určením ich počtu zistil, že môžeme zmontovať 7 

kolobežiek. 

Riešenie obsahovalo tieto 4 modely, súčasťou ktorých bolo zaznamenanie štyroch 

správnych riešení danej úlohy. Žiak svoje ostatné pokusy, ktorými k riešeniu nedospel, však 

neuviedol. 

 

 

 

 

 

Úlohu riešil aj využitím násobkov čísel. Žiakovi však bolo potrebné pripomenúť 

niektoré princípy riešenia danej stratégie. Následne bol schopný úlohu vyriešiť využitím 

danej metódy.  

Anna 

Pri riešení úlohy žiačka vychádzala zo zistenia, že na zmontovanie jednej kolobežky a jednej 

trojkolky je potrebné použiť 5 koliesok (2+3=5). Keďže vedela, že číslo 20 je deliteľné 

číslom 5, dospela tak k prvému riešeniu úlohy, ktoré zapísala ako 20-5=15-5=10-5=5-5=0. 

Číslo 5 odčítala štyrikrát a zistila, že môžeme zmontovať 4 kolobežky a 4 trojkolky. Dané 

riešenie, ku ktorému dospela využitím stratégie pokus – omyl, písomne a graficky 

zaznamenala. V riešení úlohy týmto riešiteľským postupom ďalej nepokračovala, čo 

odôvodnila nasledovne: „Musela by som veľa skúšať a trvalo by mi to dlho. Urobím radšej 

tabuľku, lebo dôležité je dodržiavať systém.“ 

Riešiteľka tak aplikovala aj ďalšiu riešiteľskú stratégiu, a to pokus – omyl so spätnou 

väzbou, pričom sa inšpirovala druhým stretnutím, na ktorom bola riešená úloha s využitím 

tejto stratégie. Do tabuľky systematicky zapisovala možnosti pre počet kolobežiek 

a trojkoliek. 

Lujza 

Súčasťou riešenia bol písomný zápis všetkých štyroch vyhovujúcich možností pre počet 

kolobežiek a trojkoliek, doplnený o ich grafické zobrazenie. 

Žiačka uviedla iba odpoveď bez akéhokoľvek riešiteľského postupu, čo neumožnilo 

identifikovať použitú stratégiu. Po výzve učiteľky na to, aby vysvetlila, ako dospela 

k uvedeným výsledkom, svoj postup riešenia odôvodnila tak, že náhodným spôsobom 
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vytvárala možnosti pre počet kolobežiek a trojkoliek, pričom všetky matematické výpočty 

realizovala spamäti. Písomne zaznamenala len tie možnosti, ktoré boli správnym riešením 

úlohy. Znamená to, že riešiteľka uplatnila stratégiu pokus – omyl.  

Riešiteľka aplikovala aj ďalšie dve stratégie riešenia: využitím násobkov čísel a  

pokus – omyl so spätnou väzbou. 
 

Jeden žiak riešil úlohu prostredníctvom grafického znázornenia. Traja riešitelia 

aplikovali pri riešení stratégiu pokus – omyl. Všetci štyria žiaci uplatnili aj druhý riešiteľský 

postup. Dvaja z nich riešili úlohu využitím násobkov čísel a ďalší dvaja žiaci uplatnili 

stratégiu pokus – omyl so spätnou väzbou, pričom ich postup riešenia bol systematický. 

Jedna riešiteľka využila aj tretiu riešiteľskú stratégiu, konkrétne pokus – omyl so spätnou 

väzbou, v rámci ktorej tiež postupovala systematickým a prehľadným spôsobom. Žiaci, ktorí 

mali vedomosť o existencii aj tretieho riešiteľského postupu, ho z dôvodu prejaveného 

nezáujmu o jeho aplikovanie nakoniec nevyužili.  

 

7. stretnutie: 

Úloha: V reštaurácii Mňam ponúkajú na obed dva druhy polievok, tri druhy hlavných jedál 

a tri druhy zákuskov. Koľko rôznych obedových menu je možné zostaviť, ak každé menu 

pozostáva z polievky, hlavného jedla a zákusku? 

Typ úlohy: úloha kombinatorického charakteru 

Rôzne postupy riešenia úlohy 

Metódy riešenia úloh kombinatorického charakteru boli opísané v kapitole 2.4.1 (str. 51), pri 

charakteristike úloh zaradených do vstupného testu.  

 

Analýza písomných žiackych riešení 

 

Žiaci úlohu riešili na siedmom stretnutí, na ktorom boli prítomní všetci piati riešitelia. 

Stretnutie sa uskutočnilo v januári 2013. Štyria žiaci boli schopní úlohu vyriešiť správne 

a jeden k riešeniu nedospel. 

Šimon 

Žiak do riadkov zapisoval jednotlivé možnosti obedového menu, pričom postupoval 

systematickým spôsobom, ktorý môžeme zapísať do schémy: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 

131, 132, 133, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233. V závere číslom uviedol výsledný 

počet riešení. 
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Žiak sa pokúsil úlohu riešiť aj iným spôsobom. Neprezentoval však iný riešiteľský 

postup, aj keď z pohľadu žiaka išlo o odlišný spôsob riešenia úlohy. Znovu boli využité 

prvky zápisu vo forme tabuľky. Riešiteľský postup sa od prvého spôsobu riešenia odlišoval 

tým, že žiak využil odlišnú symboliku zobrazenia objektov.  

Samko 

Úloha bola riešená prostredníctvom grafického znázornenia. Jednotlivé objekty boli 

zobrazené pomocou modelov predstavujúcich jednoduché znaky. 

Riešenie obsahovalo systematické vypísanie všetkých možností obedového menu. Pri 

riešení úlohy postupoval v zhode so schémou: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 

vytvoril teda 9 rôznych možností. Následne nezačal uvažovať o vytváraní kombinácií s 2. 

polievkou, ale pokračoval tvorbou ďalších možností s 1. polievkou tak, že zmenil poradie 

priraďovaných objektov zo skupiny hlavných jedál a zákuskov. Tvoril tak kombinácie 

obedového menu v poradí polievka, zákusok a hlavné jedlo. Na podnet učiteľky, či vytvára 

správne kombinácie, žiak zistil dôležitosť dodržania poradia jednotlivých objektov, a tak 

chybné možnosti preškrtol a ďalej pokračoval vo vytváraní obedového menu s 2. polievkou. 

K nej priraďoval objekty zo skupiny hlavných jedál a objekty zo skupiny zákuskov. Aj 

v tomto prípade sa žiakov systematický postup práce zhodoval so schémou: 211, 212, 213, 

221, 222, 223, 231, 232, 233. Dospel tak k ďalším deviatim kombináciám obedového menu. 

Miško 

Žiak nedospel k správnemu riešeniu úlohy. Vytvoril modely predstavujúce jednotlivé druhy 

obedového menu pomocou jednoduchých znakov, ktoré boli použité pri vypisovaní možností, 

v rámci ktorého neboli uplatnené prvky systematičnosti. Úlohu riešil prostredníctvom 

grafického znázornenia. 

Najskôr začal vytvárať kombinácie s 1. polievkou. K nej priradil 1. hlavné jedlo a 1. 

zákusok. Potom k nej priradil 2. hlavné jedlo a zo skupiny zákuskov 2. zákusok. Nakoniec 

k nej pridal 3. hlavné jedlo a 3. zákusok. Identickým spôsobom pokračoval vo vypisovaní 

možností aj v prípade 2. polievky. Vytvoril tak ďalšie tri kombinácie obedového menu: 211, 

222, 233.  

Riešiteľ sa opäť vrátil k 1. polievke. Zo skupiny hlavných jedál k nej pridal 1. hlavné 

jedlo. K tejto možnosti potom priradil za skupiny zákuskov 2. zákusok a následne 3. zákusok. 

Pokračoval so situáciou, keď obedové menu pozostávalo z 1. polievky a 2. hlavného jedla. 

Priradením zákusku v poradí 1., 2., 3., vytvoril ďalšie kombinácie: 121, 122, 123, napriek 
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tomu, že možnosť 122 už raz uviedol. Následne k 1. polievke priradil zo skupiny hlavných 

jedál 3. hlavné jedlo. K tejto možnosti obedového menu priradil zo skupiny zákuskov len 3. 

zákusok. Vytvoril tak možnosť 133, pričom si ju už raz zapísal. Neuviedol pritom 

kombinácie: 131, 132. 

Ďalej pokračoval so situáciou, keď obedové menu pozostávalo z 2. polievky. 

Následne vytvoril tieto možnosti obedového menu: 211, 223, 233, 212, 213, 221. Kombinácie 

211 a 233 uviedol aj napriek tomu, že si ich už raz zapísal. Možnosti 231 a 232 si 

nezaznamenal. 

Žiak v procese riešenia úlohy nadobudol informáciu o správnom počte riešení 

(nazretie do spolužiakovho riešenia), čo vplývalo na to, že sa uspokojil so svojim riešením 

úlohy, keď dospel k správnemu počtu nájdených kombinácií obedového menu. Riešiteľ však 

neuviedol všetky možné kombinácie.   

 

Anna 

Riešiteľka vytvorila modely predstavujúce jednotlivé druhy obedového menu pomocou 

jednoduchých znakov, ktoré využila pri vypisovaní všetkých možností. Pri riešení úlohy bolo 

využité grafické znázornenie. 

Konkrétne kombinácie obedového menu zapisovala do stĺpcov, ktoré očíslovala. Jej 

postup pri riešení úlohy bol systematický. Najprv vytvorila všetkých 9 možností s 1. 

polievkou a pokračovala so situáciou, keď obedové menu obsahovalo druhú polievku. 

Zaznamenala si tak spolu 18 rôznych kombinácií, pričom postupovala podľa schémy: 111, 

112, 113, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233. V závere 

riešenia naformulovala odpoveď. 

 

 

 

 

 

Zároveň využila aj zápisy vo forme tabuľky, do ktorej systematickým spôsobom 

vypísala všetky možnosti obedového menu (podľa už spomenutej schémy). Na znázornenie 

jednotlivých objektov zo skupiny polievok, hlavných jedál a zákuskov použila jednoduché 

znaky identické s prvým spôsobom riešenia. Výsledný počet nájdených možností farebne 

zvýraznila. 
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Lujza  

Pri riešení úlohy zvolila systematický postup pri vypisovaní všetkých možností. Využila 

pritom modely objektov, ktorými znázorňovala jednotlivé druhy obedového menu pomocou 

jednoduchých znakov. Danú úlohu riešila prostredníctvom grafického znázornenia. 

Žiačka úlohu riešila aj využitím zápisov vo forme tabuľky, do ktorej systematicky 

vypísala všetkých 18 rôznych kombinácií obedového menu (podľa schémy) s využitím 

jednoduchých znakov na zobrazenie jednotlivých objektov. Tie však boli odlišné od tých, 

ktoré boli využité v prvom spôsobe riešenia. Nakoniec výsledný počet nájdených možností 

farebne zvýraznila.  

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že štyria žiaci riešili úlohu pomocou 

grafického znázornenia a v jednom prípade boli aplikované prvky zápisu zodpovedajúceho 

riešeniu využitím tabuľky. Dvaja riešitelia uplatnili aj druhú stratégiu riešenia, konkrétne 

využitie zápisov vo forme tabuľky. Všetci žiaci pri riešení danej úlohy disponovali 

vedomosťou o tom, že ju môžu riešiť využitím stromu všetkých možností, ale z dôvodu obáv 

z neúspechu ju nevyužili. Z výpovedí žiakov tiež vieme, že žiaci ešte nemali skúsenosť 

s riešením úlohy tohto typu. 

 

8. stretnutie: 

Úloha: Koľko štvorcov a koľko trojuholníkov je na obrázku? 

 

 

Typ úlohy: úloha zameraná na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2 

 

Rôzne postupy riešenia úlohy 

 

 Grafické riešenie 

Najprv určíme počet štvorcov, ktoré sa nachádzajú na obrázku. Postupne budeme všetky typy 

štvorcov farebne vyznačovať.  

Na obrázku je 11 štvorcov štyroch veľkostí (4+5+1+1=11).  

Na obrázku je 24 trojuholníkov štyroch veľkostí (8+4+8+4=24). 

Riešenie: Na obrázku je 11 štvorcov a 24 trojuholníkov. 
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Počet štvorcov a trojuholníkov je možné určiť aj spôsobom, ktorého podstata spočíva 

v pomenovaní všetkých vrcholov štvorcov/trojuholníkov. Jeden vrchol môže patriť viacerým 

štvorcom/trojuholníkom.  

 

 

 

 

 

 

Najprv vypíšeme štvorce s pomenovaním ich vrcholov: 

- veľkosť 1: OTRN, TSMR, KPTO, PLST 

- veľkosť 2: KLMN, BTHA, TFGH, CDTB, DEFT 

- veľkosť 3: BDFH 

- veľkosť 4: CEGA 

 

Na obrázku je 11 štvorcov štyroch veľkostí (4+5+1+1=11).  

 

Následne  zapíšeme jednotlivé trojuholníky s pomenovaním ich vrcholov: 

- veľkosť 1: BKO, KDP, DLP, LFS, SFM, RMH, NRH, BON 

- veľkosť 2: BKN, KDL, LFM, NMH 

- veľkosť 3: CDB, BDT, DEF, DFT, HFG, TFH, ABH, BTH 

- veľkosť 4: BDH, DFH, BDF, BFH 

Na obrázku je 24 trojuholníkov troch veľkostí (8+8+4=20). 

 

 

Analýza písomných žiackych riešení 

Žiaci úlohu riešili na ôsmom stretnutí, na ktorom boli prítomní štyria žiaci z piatich. 

Stretnutie sa konalo v januári 2013. Správny počet štvorcov a trojuholníkov uviedli vo 

svojich odpovediach všetci štyria žiaci, pričom jeden žiak k správnemu riešeniu dospel až po 

pôsobení administrátora. 
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Samko 

Úloha bola riešená prostredníctvom grafického znázornenia. Žiak jednotlivé štvorce 

a trojuholníky v náčrtoch zvýrazňoval tak, že farebne vyznačil ich celú plochu. Najprv určil 

počet štvorcov a následne počet trojuholníkov.  

Žiak použil aj ďalší spôsob určenia počtu trojuholníkov na obrázku. Ten spočíval 

v označení všetkých vrcholov trojuholníkov/štvorcov. K jednotlivým typom trojuholníkov, 

ktoré označil ako malé, stredné, veľké a najväčšie, začal vypisovať trojuholníky 

s pomenovaním ich vrcholov. Nevypísal však všetky trojuholníky, ktoré sú na obrázku. 

Príčinou bola vyčerpanosť a únava, ktorá mala vplyv aj na to, že žiak nepokračoval vo 

vypisovaní štvorcov s pomenovaním ich vrcholov. 

 

 

 

 

 

 

Miško 

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

farebne vyznačoval celé plochy jednotlivých trojuholníkov a štvorcov. 

 

 

 

 

 

Žiak použil aj ďalší spôsob určenia počtu štvorcov a trojuholníkov na obrázku. 

Postupoval tak, že označil všetky vrcholy trojuholníkov/štvorcov. Následne začal vypisovať 

štvorce a trojuholníky s pomenovaním ich vrcholov v poradí zhodnom s prvým spôsobom 

určenia počtu štvorcov. Trojuholníky však nevypísal všetky. 

Anna 

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

vyznačovala strany štvorcov a trojuholníkov rôznej veľkosti. 

Pri určovaní počtu štvorcov postupovala tak, že v náčrtoch postupne farebne vyznačila 

všetky typy štvorcov. Jednotlivé typy štvorcov potom označila ako veľkosť 1, veľkosť 2, 
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veľkosť 3, veľkosť 4 a priradila k nim počet štvorcov, ktorý určila sčítaním zvýraznených 

štvorcov danej veľkosti. Na zápis využila modely vo forme jednoduchých znakov. Zároveň 

uviedla aj výsledný počet štvorcov nachádzajúcich sa na obrázku. Analogickým spôsobom 

postupovala aj pri určovaní počtu trojuholníkov. Štvorce aj trojuholníky v náčrtoch 

vyznačovala v poradí od najväčšieho po najmenší. 

 

 

 

 

 

 
 

Počet štvorcov a trojuholníkov určila aj využitím označenia všetkých vrcholov 

štvorcov/trojuholníkov.  

 

Lujza 

Počet štvorcov a trojuholníkov na obrázku určila tak, že v náčrtoch postupne farebne 

označovala strany štvorcov a trojuholníkov rôznej veľkosti. 

 Všetky štvorce, ktoré sa nachádzajú na obrázku, vyznačila v troch náčrtoch. Súčasťou 

každého náčrtu bolo označenie typu štvorca (veľkosť 1, veľkosť 2, veľkosť 3, veľkosť 4), 

ktorý je v ňom farebne zvýraznený. Najväčší zo štvorcov mal veľkosť 1 a najmenšie štvorce 

mali veľkosť 4. 

Analogickým spôsobom pokračovala v určovaní počtu trojuholníkov. Najprv 

v šiestich náčrtoch farebne zvýraznila všetky trojuholníky. Potom označila jednotlivé typy 

trojuholníkov. V tomto prípade však najväčšie trojuholníky mali veľkosť 4 a najmenšie 

trojuholníky veľkosť 1. V závere riešenia bola naformulovaná odpoveď. 

Žiačka úlohu riešila aj iným spôsobom. Najskôr pomenovala všetky vrcholy 

trojuholníkov/štvorcov. Následne k jednotlivým typom trojuholníkov a štvorcov, ktoré 

označila ako veľkosť 1, veľkosť 2, veľkosť 3, veľkosť 4, vypisovala všetky trojuholníky a 

štvorce s pomenovaním ich vrcholov. V prípade štvorcov bolo poradie ich zápisu a označenie 

typov identické s prvým spôsobom riešenia úlohy, to však neplatilo pri vypisovaní 

trojuholníkov. Jednotlivé typy trojuholníkov boli označené odlišne a bola im teda priradená 

iná veľkosť.  
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Všetci štyria žiaci riešili úlohu prostredníctvom grafického znázornenia. Zároveň 

každý z nich úlohu riešil aj ďalším spôsobom určenia počtu štvorcov a trojuholníkov, ktorý 

spočíva v označení všetkých vrcholov štvorcov/trojuholníkov. Na základe výpovedí žiakov 

môžeme konštatovať, že žiaci nemali skúsenosť s riešením úloh tohto typu.  

 

9. stretnutie: 

Úloha: Pomocou číslic 7, 1, 6, 3 napíš všetky štvorciferné čísla väčšie ako 5 000 tak, že 

každú číslicu použiješ len raz. Koľko čísel môžeš vytvoriť? 

Typ úlohy: úloha kombinatorického charakteru 

 

Analýza písomných žiackych riešení 

Žiaci úlohu riešili na deviatom stretnutí, na ktorom boli prítomní štyria žiaci z piatich. 

Stretnutie sa konalo v januári 2013. Všetci riešitelia boli schopní úlohu vyriešiť správne.  

Samko 

Žiak pri riešení úlohy využil zápisy vo forme tabuľky, pričom postupoval systematickým 

spôsobom. Tabuľka obsahovala dva stĺpce. Riešiteľ, rešpektujúc podmienku naformulovanú 

v texte úlohy, najprv v jej záhlaví uviedol číslice, ktoré môžu byť na mieste tisícok, a teda 

vyznačil číslicu 7 a 6. Následne do stĺpcov zapisoval jednotlivé štvorciferné čísla. Začal so 

situáciou, keď na mieste tisícok bola číslica 7. Na miesto stoviek dosadil číslicu 1. Potom 

k danej kombinácii priradil na miesto desiatok a jednotiek číslice v poradí 6, 3. Následne 

poradie číslic 6, 3 vymenil. Pokračoval tak, že na miesto stoviek dosadil číslicu 6. Jeho 

postup práce je možné zapísať do schémy: 7 163, 7 136, 7 613, 7 631, 7 316, 7 361. Týchto 

šesť štvorciferných čísel s požadovanými vlastnosťami bolo obsahom prvého stĺpca tabuľky. 

Do druhého stĺpca zapísal ďalších šesť číselných kombinácií, ktoré na mieste tisícok mali 

číslicu 6: 6 371, 6 317, 6 713, 6 731, 6 137, 6 173.  

 Žiak riešil úlohu aj ďalším spôsobom, v ktorom vypísal všetky možnosti 

štvorciferných čísel.  

 Zároveň sa pokúsil o využitie riešenia prostredníctvom grafu. Neuplatnil však 

stratégiu v takej podobe, v akej bola prezentovaná na predchádzajúcich stretnutiach. Riešiteľ 

najskôr vyznačil dve číslice, ktoré môžu byť na mieste tisícok (7 a 6). Potom každej z nich 

priradil po šesť kombinácií štvorciferných čísel, ktorých číslica na mieste tisícok bola 

identická s tou, ku ktorej boli priradené. 
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Rozhodol sa aj pre vytvorenie iného „stromu“ všetkých možností. Žiakov postup bol 

rovnaký, len forma grafu bola odlišná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miško 

Žiakovo riešenie obsahovalo vypísanie všetkých možností štvorciferných čísel 

s požadovanými vlastnosťami, pričom jeho postup nebol systematický.  

 Ako prvú možnosť v poradí zapísal číslo 7 163. Potom vytvoril druhú číselnú 

kombináciu, ktorá mala na mieste tisícok číslicu 6, na mieste stoviek 3, na mieste desiatok 1 

a na mieste jednotiek číslicu 7 (6 317). Následne poradie číslic na mieste stoviek a desiatok 

vymenil, čím vzniklo ďalšie riešenie úlohy (6 137). Pokračoval so situáciou, keď na mieste 

tisícok bola číslica 7 a vytvoril tak kombináciu 7 613 (číslicu 7, ktorá bola v predchádzajúcej 

možnosti na mieste jednotiek, dosadil na miesto tisícok, číslicu 6 z miesta jednotiek na miesto 

desiatok atď.). Ďalšie dve číselné kombinácie tvoril tak, že číslice nachádzajúce sa v 

predchádzajúcej možnosti na mieste jednotiek, dosadil za stovky v možnosti nasledujúcej 

(7 361, 7 136). Potom zapísal číslo 6 731. Ďalšiu kombináciu (6 371) vytvoril opäť výmenou 

poradia číslic na mieste stoviek a desiatok. Nakoniec uviedol posledné štyri riešenia úlohy: 

6 173, 7 316, 6 713, 7 631.  V závere naformuloval odpoveď. 
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Žiak disponoval vedomosťami o existencii ďalších dvoch riešiteľských postupov (riešenie 

využitím grafu, využitie zápisov vo forme tabuľky), avšak neprejavil záujem o riešenie úlohy 

inými spôsobmi. 

Anna 

Žiačka pri riešení úlohy rešpektovala podmienku stanovenú v zadaní a postupovala tak, že  

zvolila systematický postup pri vypisovaní všetkých štvorciferných čísel. 

 Najprv začala tvoriť možnosti, ak na mieste tisícok bola číslica 7. Vytvorila tak šesť 

rôznych číselných kombinácií, pričom postupovala podľa schémy: 7 163, 7 136, 7 613, 7 631, 

7 316, 7 361. Následne tvorila štvorciferné čísla, ktoré na mieste tisícok mali číslicu 6 (6 317, 

6 371, 6 173, 6 137, 6 713, 6 731). Dospela tak k ďalším šiestim kombináciám. Nakoniec 

sformulovala odpoveď. 

 Žiačka riešila úlohu aj využitím zápisov vo forme tabuľky, do ktorej systematickým 

spôsobom zapísala všetkých 12 rôznych štvorciferných čísel (podľa už spomínanej schémy).  

 Spomínala si aj na riešenie využitím grafu, ale kvôli obavám z neúspechu ho 

nevyužila. 

Lujza 

Riešenie obsahovalo systematické vypísanie všetkých kombinácií štvorciferných čísel, 

v rámci ktorého bola rešpektovaná podmienka naformulovaná v texte úlohy. 

 Najskôr vytvorila šesť kombinácií, ak číslica 7 bola na mieste tisícok, potom 

pokračovala so situáciou, ak na mieste tisícok bola číslica 6. Spolu tak zapísala 12 rôznych 

číselných kombinácií, pričom postupovala podľa schémy: 7 631, 7 613, 7 361, 7 316, 7 163, 

7 136, 6 731, 6 713, 6 371, 6 317, 6 173, 6 137. Číslice na miesto stoviek dosadzovala 

v poradí od najväčšej po najmenšiu.  

 Použila aj ďalšiu stratégiu, a to využitie zápisov vo forme tabuľky, do ktorej 

systematicky vypísala všetky číselné kombinácie.  
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Aj v tomto prípade riešiteľka pre obavy z neúspechu neuplatnila riešenie využitím 

grafu, aj keď o ňom mala vedomosť. 

 

Traja žiaci využili pri riešení vypisovanie všetkých možností, pričom dvaja pri 

vytváraní jednotlivých kombinácií postupovali systematicky a jeden žiak spomínaný postup 

neuplatnil. Jeden riešiteľ úlohu riešil využitím systematických zápisov do tabuľky. Traja žiaci 

zo štyroch aplikovali aj ďalšiu riešiteľskú stratégiu. Dve riešiteľky číselné kombinácie 

zapisovali do tabuľky a jeden žiak využil vypísanie všetkých možností. Všetci postupovali 

systematickým spôsobom. Jeden z riešiteľov preukázal snahu o uplatnenie riešenia 

prostredníctvom grafu. Žiaci iné stratégie neuplatnili buď z dôvodu obáv z neúspechu alebo 

z nezáujmu, aj napriek tomu, že si na ne spomínali z predchádzajúcich stretnutí.   

 

10. stretnutie: 

Úloha: Útvar na obrázku rozdeľ na štyri časti rovnakého tvaru. 

 

 

 

 

 

Typ úlohy: úloha zameraná na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2 

 

Rôzne postupy riešenia úlohy 

 

 Grafické riešenie 

V texte úlohy nie je jednoznačne určené, akým spôsobom je potrebné postupovať pri 

vytváraní štyroch častí rovnakého tvaru. Útvar na obrázku je preto možné rozdeliť viacerými 

rôznymi spôsobmi na útvary, ktoré farebne znázornime: 

 

Skupina 1: Útvary ako štvorec, obdĺžnik, trojuholník, ktoré môžu byť rovnakej alebo rôznej 

veľkosti. 

Rovnaká veľkosť: 
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Rôzna veľkosť: 

 

 

 

 

 

Skupina 2: Iné útvary ako štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

Rovnaká veľkosť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V prípade rotácie je možné získať aj iné znázornenia, ktoré však budú považované za 

identické. 

 Pri hľadaní útvarov rovnakej veľkosti je dôležité si uvedomiť, akú veľkosť budú mať 

vytvorené útvary (t. j. koľko štvorcov obsahuje). Daný štvorec je tvorený zo 64 malých 

štvorcov. Platí teda, ža každý vytvorený útvar má mať obsah 16 jednotkových štvorčekov 

(64:4=16). 
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Analýza písomných žiackych riešení 

Úloha bola riešená na desiatom stretnutí. Boli na ňom prítomní traja riešitelia. Stretnutie sa 

konalo vo februári 2013. Každý žiak dospel k správnemu riešeniu, pričom dvaja riešitelia 

uviedli aj nesprávne možnosti riešenia. 

Šimon 

Žiak rozdelil obrázok troma spôsobmi  na útvary patriace do skupiny 1, ktorú bližšie 

charakterizujeme na strane 93. Na každom obrázku boli vyznačené štyri útvary rovnakej 

veľkosti, pričom išlo o obdĺžniky, štvorce a trojuholníky.  

 

 

 

 
 

 Zároveň si uvedomil, že obrázok je možné rozdeliť aj na útvary, ktoré majú rovnaký 

tvar, ale rôznu veľkosť. Z tohto dôvodu ďalšie obrázky rozdelil na štyri rôzne veľké 

obdĺžniky. 

 

 

 

 

 

 Žiak v posledných troch obrázkoch rozdeľoval aj jednotkové štvorce siete, čo 

znamená, že nerešpektoval štvorcovú sieť. Útvary rozdelil na štyri časti, avšak tie neboli 

rovnakého tvaru. 

Miško 

Riešiteľ najprv rozdelil útvar na obrázku na štvorce a trojuholníky rovnakej veľkosti.  
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Uvedomoval si, že útvar na obrázku môže rozdeliť aj na také štyri časti rovnakého tvaru, 

ktoré budú rôznej veľkosti. Útvar na obrázku rozdelil vertikálne na polovice, na dva rovnaké 

obdĺžniky, potom ho rozdeľoval horizontálne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna 

Žiačka vo všetkých prípadoch rozdelila daný útvar na obrázku na útvary, ktoré patria do 

skupiny 1. Najprv ho rozdelila na štyri rovnako veľké štvorce. 

 

 

 

 

Potom obrázok rozdelila dvoma rôznymi spôsobmi na štyri trojuholníky rovnakej veľkosti. 

 

 

 
 

 

  

Ďalej útvar rozdelila na štyri rovnako veľké obdĺžniky.  
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Zároveň zistila, že obrázok je možné rozdeliť aj na útvary rôznej veľkosti, preto znázornila 

štyri obdĺžniky, ktoré nemali rovnakú veľkosť, a to urobila to tromi rozličnými spôsobmi. 

 

 

 

 

 

 

Všetci žiaci rozdelili obrázok na útvary patriace do skupiny 1 (štvorce, obdĺžniky, 

trojuholníky), ktoré boli rovnakej alebo rôznej veľkosti. Žiaden z riešiteľov nerozdelil útvar 

na obrázku na útvary zo skupiny 2 a to ani na základe sprostredkovania ich konkrétnych 

ukážok zo strany učiteľky. 

 

11. stretnutie: 

Úloha: Starý otec kúpil svojim vnúčatám tri rovnaké autíčka a dve rovnaké bábiky. Za všetky 

hračky zaplatil 30 eur. Nájdi všetky rôzne možnosti cien autíčok a bábik, ak sú to ceny 

vyjadrené celými eurami. 

Typ úlohy: slovná úloha, ktorej riešenie vedie k Diofantovskej rovnici 

 

Rôzne postupy riešenia úlohy 

Pri riešení úloh daného typu je možné na 1. stupni ZŠ použiť metódy stratégia pokus – omyl 

so spätnou väzbou, riešenie využitím násobkov čísel resp. grafický postup.  

Tieto metódy boli prezentované v kapitole 2.4.1 (str. 53).  
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Analýza písomných žiackych riešení 

Žiaci úlohu riešili na jedenástom stretnutí. Boli na ňom prítomní všetci piati riešitelia. 

Stretnutie sa konalo vo februári 2013. Každý žiak dospel k správnemu výsledku. 

Šimon 

Súčasťou riešenia bol písomný zápis všetkých vyhovujúcich možností cien autíčok a bábik. 

Riešiteľ uviedol iba odpoveď bez akéhokoľvek riešiteľského postupu, čo nám neumožnilo 

identifikovať použitú stratégiu. Po výzve učiteľky na to, aby vysvetlil, ako dospel 

k uvedeným štyrom výsledkom, svoj postup riešenia prezentoval takto: najprv určil cenu 

jedného autíčka (začal so situáciou, kedy jeho cena bola 1 euro), potom vypočítal cenu za tri 

autíčka a nakoniec zistil cenu jednej bábiky. Postupne cenu jedného autíčka zvyšoval o 1 

euro. Všetky matematické výpočty realizoval spamäti a zapísal si len tie možnosti cien, ktoré 

boli správnym riešením úlohy. Znamená to, že žiak na základe podmienok sformulovaných v 

úlohe postupoval systematicky (výsledky predchádzajúcich pokusov využíval na voľbu 

vstupných údajov pri nasledujúcich pokusoch) a pri riešení využil stratégiu pokus – omyl so 

spätnou väzbou. 

 

Následne začal so zapisovaním možností pre cenu autíčok a bábik do tabuľky, ktorú vytvoril, 

pričom jeho postup riešenia bol identický s postupom, ktorý už uplatnil, len forma zápisov 

bola odlišná. 

Samko 

Úloha bola riešená prostredníctvom stratégie pokus – omyl so spätnou väzbou. Riešiteľ 

postupoval systematickým spôsobom a dospel ku všetkým štyrom riešeniam. 

 Do tabuľky zapisoval jednotlivé možnosti cien autíčok a bábik. Začal so situáciou, 

keď cena jedného autíčka bola 1 euro. Nakoniec všetky vyhovujúce možnosti cien farebne 

vyznačil. 

Aj napriek tomu, že žiak vedel o tom, že danú úlohu je možné riešiť využitím násobkov čísel, 

nemal záujem o jej využitie. 

Miško 

Riešenie obsahovalo zápisy jednotlivých matematických výpočtov, pričom len niektorými 

z nich dospel k možnostiam cien autíčok a bábik, ktoré vyhovujú zadaniu úlohy. 

 Najskôr určil cenu jedného autíčka (začal so situáciou, kedy jeho cena bola 1 euro), 

potom vypočítal cenu za tri autíčka a nakoniec zistil cenu jednej bábiky. Cenu jedného 
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autíčka postupne zvyšoval o 1 euro. Zapísal len tie možnosti cien, ktorých spoločná hodnota 

bola 30 eur. V dvoch výpočtoch sa však dopustil numerickej chyby (4+4+4+14+14=30, 

6+6+6+11+11=30). Z tohto dôvodu môžeme konštatovať, že žiak aj napriek tomu, že 

aplikoval stratégiu pokus – omyl so spätnou väzbou, dospel len k dvom riešeniam úlohy. 

 Žiak našiel všetky štyri možnosti, až keď uplatnil ďalší riešiteľský postup, a to 

riešenie využitím násobkov čísel.  

Anna 

Pri riešení úlohy žiačka postupovala tak, že do tabuľky systematicky zapisovala možnosti pre 

cenu autíčok a bábik. Danú úlohu riešila pomocou stratégie pokus – omyl so spätnou väzbou. 

 Najskôr uvažovala o cene jednej bábiky. Určila, že jej cena bude 1 euro. Podľa 

podmienok naformulovaných v texte úlohy určila cenu bábiky. Farebne vyznačila možnosť, 

kde cena jedného autíčka bude 10 eur a cena jednej bábiky bude 0 eur. Na základe 

učiteľkinho podnetu, si žiačka uvedomila, že táto možnosť nie je správna a písomne to 

zaznamenala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zároveň aplikovala aj iný riešiteľský postup, konkrétne riešenie využitím násobkov čísel.  

Lujza 

Pri riešení úlohy využila stratégiu pokus – omyl so spätnou väzbou, v rámci ktorej 

systematickým a prehľadným spôsobom zapisovala možnosti cien autíčok a bábik. Na zápis 

jednotlivých možností vytvorila tabuľku, v ktorej ich postupne overovala.  
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 V poradí ako druhý riešiteľský postup aplikovala riešenie využitím násobkov čísel, 

kde vyhovujúce dvojice čísel boli farebne vyznačené a doplnené o cenu jedného 

autíčka/jednej bábiky.  

 

  

 

 

  

Všetci piati žiaci úlohu riešili prostredníctvom stratégie pokus – omyl so spätnou väzbou, 

v rámci ktorej postupovali systematickým spôsobom. Štyria riešitelia zároveň uplatnili aj 

ďalšiu riešiteľskú stratégiu, a to riešenie využitím násobkov čísel.  

 

12. stretnutie: 

Úloha: Tomáš navštívil s rodičmi cez prázdniny štyri mestá na Slovensku: Čadcu, 

Michalovce, Brezno a Komárno. Nájdi a napíš všetky možné poradia návštevy týchto miest, 

ak vieš, že Michalovce nenavštívili v poradí ako prvé. 

Typ úlohy: úloha kombinatorického charakteru 

 

Analýza písomných žiackych riešení 

Žiaci úlohu riešili na dvanástom stretnutí, na ktorom sa zúčastnili všetci piati riešitelia. 

Stretnutie sa konalo vo februári 2013. Každý žiak bol schopný úlohu vyriešiť správne. 

Šimon 

Vytvoril modely predstavujúce jednotlivé štyri mestá pomocou písmen, ktoré využil pri 

vypisovaní všetkých možností. Pri riešení úlohy využil zápisy vo forme tabuľky. 

 Do riadkov zapisoval možnosti pre poradie návštev daných štyroch miest, pričom 

rešpektoval podmienku naformulovanú v úlohe. Najskôr začal so situáciou, keď Tomáš 

s rodičmi ako prvé mesto navštívil Čadcu. Následne určil v poradí druhé mesto návštevy, a to 

Michalovce. Zistil, že ako tretie a štvrté mesto mohli navštíviť mestá v poradí Brezno, 

Komárno alebo v poradí Komárno a Brezno. Systematickým spôsobom tak vytvoril dve 

kombinácie. Pokračoval tým, že ako druhé mesto v poradí mohli navštíviť Brezno. Riešiteľ 

postupoval podľa schémy: ČMBK, ČMKB, ČBMK, ČBKM, ČKMB, ČKBM, BČMK, 

BČKM, BMČK, BMKČ, BKČM, BKMČ, KČMB, KČBM, KMČB, KMBČ, KBČM, 
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KBMČ. Záhlavie tabuľky bolo vytvorené samostatne.  Nakoniec číslom uviedol výsledný 

počet nájdených možností. 

 Použil aj inú metódu riešenia, konkrétne riešenie využitím stromu všetkých možností.  

Samko 

Žiak pri riešení úlohy postupoval tak, že zvolil systematický postup pri vypisovaní všetkých 

kombinácií. Využil pritom reprezentácie objektov (písmená), ktoré znázorňovali štyri mestá. 

Úlohu riešil pomocou grafického znázornenia. 

  

 

 

 

 

 

Aplikoval aj ďalšie riešiteľské postupy, kde využil zápisy vo forme tabuľky, pričom 

zachoval systematičnosť pri vypisovaní všetkých kombinácií.  

Tretím postupom bolo riešenie využitím grafu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miško 

Úloha bola riešená prostredníctvom grafického znázornenia. Jednotlivé objekty boli 

zobrazené modelmi, ktoré predstavovali písmená. 

 Riešenie obsahovalo systematické vypísanie všetkých kombinácií poradia návštevy 

štyroch miest. Žiak najprv tvoril kombinácie s Čadcou ako mestom, ktoré rodina navštívila 

ako prvé v poradí. Vytvoril tak šesť rôznych možností a postupoval podľa schémy: ČMBK, 

ČMKB, ČBMK, ČBKM, ČKBM, ČKMB. Ďalších šesť kombinácií vytvoril s Breznom ako  



A. Prídavková - D. Štefková: Riešiteľské stratégie matematických úloh v edukácii nadaných žiakov (Prešov, 2013) 

 

103 
 

prvým mestom v poradí (BMČK, BMKČ, BKMČ, BKČM, BČKM, BČMK). Potom 

pokračoval v tvorbe posledných šiestich možností, ak mesto Komárno navštívili ako prvé 

v poradí (KČBM, KČMB, KBČM, KBMČ, KMBČ, KMČB). V závere riešenia sformuloval 

odpoveď. 

Použil aj ďalšiu stratégiu riešenia, a to využitie zápisov vo forme tabuľky. Do nej opäť 

systematicky vypísal všetkých 18 možností pre poradie návštev jednotlivých miest (podľa už 

spomínanej schémy), kde každú vytvorenú kombináciu očísloval. 

 Žiak použil aj riešenie využitím grafu.  

Anna 

Na zobrazenie jednotlivých objektov boli vytvorené reprezentácie v podobe písmen. Daná 

úloha bola riešená prostredníctvom grafického znázornenia. Vypísala všetky možné 

kombinácie poradia návštevy daných miest, ak mesto Čadca rodina navštívila ako prvé 

v poradí. Potom možnosti, ak Brezno navštívili ako prvé a nakoniec posledné kombinácie, ak 

Komárno bolo navštívené ako prvé v poradí. Všetkých 18 možností bolo zaznamenaných 

podľa schémy: ČMBK, ČMKB, ČBMK, ČBKM, ČKMB, ČKBM, BČMK, BČKM, BKČM, 

BKMČ, BMČK, BMKČ, KČMB, KČBM, KMČB, KMBČ, KBČM, KBMČ. Žiačka nakoniec 

číslom uviedla výsledný počet riešení. 

 Riešiteľka uplatnila aj ďalšiu riešiteľskú stratégiu, konkrétne využitie zápisov vo 

forme tabuľky. Do riadkov si postupne zapisovala jednotlivé možnosti (podľa schémy) s tým, 

že každú očíslovala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Využila aj tretí spôsob riešenia, v rámci ktorého využila „strom“ všetkých možností. 

Tak ako všetci predchádzajúci riešitelia, aj táto žiačka v grafe systematicky vyznačila všetky 

kombinácie poradia návštevy daných štyroch miest (podľa už spomínanej schémy). Ich 
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poradie odlíšila ešte aj tak, že mestá vyznačila rôznymi farbami. Priradenie farieb 

príslušnému poradiu miest vopred písomne zaznamenala.  

Lujza 

Riešiteľka danú úlohu riešila pomocou zápisov vo forme tabuľky. Pri vypisovaní všetkých 

možností využila písmená ako modely predstavujúce dané štyri mestá.    

 Konkrétne kombinácie poradia návštevy miest žiačka zapisovala do tabuľky, v ktorej 

si zaznamenávala aj počet nájdených možností. Systematicky dospela spolu k 18-tim rôznym 

možnostiam: ČMBK, ČMKB, ČBMK, ČBKM, ČKBM, ČKMB, BČKM, BČMK, BMČK, 

BMKČ, BKČM, BKMČ, KMBČ, KMČB, KBMČ, KBČM, KČMB, KČBM. 

 Žiačka zároveň aplikovala ďalšiu stratégiu riešenie, a to riešenie využitím grafu.  

 

 Traja žiaci riešili úlohu pomocou grafického znázornenia a dvaja uplatnili zápisy vo 

forme tabuľky. Všetci piati riešitelia aplikovali aj ďalšiu stratégiu riešenia. Dvaja využili graf 

„strom“ všetkých možností a traja zápisy vo forme tabuľky. Traja žiaci uplatnili aj tretí 

riešiteľský postup, konkrétne riešenie prostredníctvom grafu. Všetci žiaci pri aplikovaní 

každej zo spomenutých stratégií postupovali pri vypisovaní jednotlivých kombinácií 

systematickým spôsobom. 

   

Výsledky analýzy práce jednotlivých žiakov, z pohľadu použitých postupov riešenia 

jednotlivých typov úloh 

  

Šimon 

- Úlohy kombinatorického charakteru: 

 Žiak pri riešení úloh kombinatorického charakteru postupoval vždy prehľadným a 

systematickým spôsobom. Úspešný bol aj pri aplikovaní ďalších riešiteľských stratégií pri 

úlohách tohto typu. Najskôr však neprezentoval iný riešiteľský postup, aj keď z pohľadu 

žiaka išlo o odlišný spôsob riešenia úlohy. 

- Slovné úlohy, ktorých riešenie využíva sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi 

a slovné úlohy, ktorých riešenie vedie k Diofantovskej rovnici: 

Pri úlohách tohto typu vždy postupoval systematicky a pri riešení využíval stratégiu 

pokus – omyl so spätnou väzbou. Žiak mal problém s aplikovaním iných postupov riešenia, 

čo vyplývalo z jeho neúčasti na niektorých stretnutiach kvôli chorobe. Po následnom 

pripomenutí, ich bez problémov uplatnil. 
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- Úlohy zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2: 

Žiak síce dospel k správnemu výsledku, ale jeho náčrty boli neúplné z hľadiska 

vyznačovania všetkých útvarov. 

 

Samko 

- Úlohy kombinatorického charakteru: 

 Riešiteľ pri úlohách z oblasti kombinatoriky najprv uplatňoval len prvky 

systematičnosti, postupne jeho riešenia obsahovali systematické vypísanie všetkých 

možností. Preukazoval snahu o aplikovanie viacerých ďalších stratégií riešenia. V poradí ako 

prvý sa samostatne pokúsil o vytvorenie „stromu“ všetkých možností, ktorý ostatní 

spoluriešitelia neaplikovali kvôli obavám z neúspechu. Tento žiak bol potom pre všetkých 

pozitívnym stimulom v zmysle riešenia úlohy aj prostredníctvom spomínaného grafu. 

- Slovné úlohy, ktorých riešenie využíva sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi 

a slovné úlohy, ktorých riešenie vedie k Diofantovskej rovnici: 

Žiak pri riešení najskôr náhodne volil vstupné údaje a následne overoval podmienky 

uvedené v úlohe. Aj napriek tomu však dospel ku všetkým možným riešeniam. V priebehu 

ďalších stretnutí bol už jeho postup systematický, pričom výsledky predchádzajúcich 

pokusov využíval na voľby vstupných údajov pri nasledujúcich pokusoch. Na zápis 

jednotlivých možností si vždy zvolil prehľadnú tabuľku. 

- Úlohy zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2: 

Riešenia úloh daného typu vždy obsahovali prehľadné náčrty, v ktorých bol viditeľný 

systém pri vyznačovaní útvarov rôznej veľkosti a ich súčasťou bolo aj určenie počtu 

jednotlivých typov útvarov. 

 

Miško 

- Úlohy kombinatorického charakteru: 

Žiak úlohy tohto typu riešil najprv takým spôsobom, že jeho postup nebol 

systematický, pričom niektoré možnosti vôbec nezaznamenal, alebo ich uviedol aj napriek 

tomu, že ich už raz zapísal. Až v rámci záverečného stretnutia uplatnil systematičnosť pri 

vypisovaní všetkých kombinácií. V niektorých prípadoch žiak disponoval vedomosťami 

o existencii ďalších stratégií riešenia, ale neprejavil záujem o ich použitie. 

- Slovné úlohy, ktorých riešenie využíva sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi 

a slovné úlohy, ktorých riešenie vedie k Diofantovskej rovnici: 
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Riešiteľ na to, aby dospel k správnemu riešeniu, využíval najprv grafické znázornenie 

jednotlivých vzťahov v úlohe a danú situáciu tak vizualizoval. Neskôr už aplikoval stratégiu 

pokus – omyl so spätnou väzbou, aj keď jeho riešenie nemalo podobu tabuľky. 

- Úlohy zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2: 

Označovanie jednotlivých útvarov na obrázku bolo zo začiatku neprehľadné, avšak 

neskôr riešenia úlohy obsahovali náčrty v prehľadnej podobe. 

 

Anna 

- Úlohy kombinatorického charakteru: 

Riešiteľka v jednom prípade využila postup, v rámci ktorého uplatnila prvky 

systematického spôsobu riešenia, v prípade všetkých ostatných úloh daného typu postupovala 

systematicky a prehľadne.  

- Slovné úlohy, ktorých riešenie využíva sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi 

a slovné úlohy, ktorých riešenie vedie k Diofantovskej rovnici: 

Žiačka v procese riešenia najskôr nepostupovala systematicky a aplikovala stratégiu 

pokus – omyl. Postupom času si údaje do tabuľky zapisovala systematickým a prehľadným 

spôsobom v rámci stratégie pokus – omyl so spätnou väzbou. 

- Úlohy zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2: 

Na vyznačovanie jednotlivých typov útvarov najprv využila jeden neprehľadný náčrt. 

Následne postupovala tak, že vo viacerých prehľadných náčrtoch farebne vyznačovala všetky 

typy útvarov, ktoré potom pomenovala a priradila k nim aj počet útvarov daného typu. 

 

Lujza 

- Úlohy kombinatorického charakteru: 

Žiačka úlohu z oblasti kombinatoriky najskôr riešila nesystematickým spôsobom, 

avšak pri riešení ostatných úloh už zvolila systematický postup pri vypisovaní všetkých 

možností.  

- Slovné úlohy, ktorých riešenie využíva sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi 

a slovné úlohy, ktorých riešenie vedie k Diofantovskej rovnici: 

Pri riešení úloh tohto typu riešiteľka najprv náhodným spôsobom volila vstupné 

hodnoty a až neskôr bol jej postup systematický, to znamená, že výsledky predchádzajúcich 

pokusov využívala ako vstupné údaje pri nasledujúcich pokusoch. Úspešná bola aj 

v aplikovaní iných riešiteľských postupov. 
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- Úlohy zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2: 

Riešiteľka vždy využívala viacero prehľadných náčrtov, v ktorých bol viditeľný jej 

systém práce. Súčasťou každého náčrtu bolo postupne aj označenie typu útvaru, ktorý je 

v ňom farebne zvýraznený. 

 

 Môžeme konštatovať, že posun nastal aj z pohľadu rozvoja divergentného myslenia. 

Žiaci si uvedomovali existenciu viacerých spôsobov riešenia. V budúcnosti na vyššom stupni 

vzdelávania, pri riešení problémových úloh, im to môže pomôcť pri výbere efektívnej 

stratégie riešenia konkrétneho problému. Žiaci si tiež uvedomili aj dôležitosť plánovania a 

dodržania systému v procese riešenia úlohy. Posun nastal aj v rozvoji abstraktného myslenia. 

Žiaci v rámci grafického riešenia už nezobrazovali jednotlivé objekty pomocou modelov 

predstavujúcich reálne predmety, ale znázorňovali ich prostredníctvom jednoduchých 

znakov. Pri aplikovaní stratégie, kde využívali zápisy vo forme tabuľky, žiaci postupne 

dokázali samostatne vyplniť jej záhlavie, ktorým vyjadrili obsah daných stĺpcov tabuľky. 

2.4.4  Charakteristika a opis výstupného testovania 

Experiment bol ukončený výstupným testovaním, v rámci ktorého bol 

v experimentálnej a kontrolnej skupine administrovaný: 

 štandardizovaný Test kognitívnych schopností (Počtový test – Úroveň B), 

 neštandardizovaný test divergentných matematických úloh. 

Testovanie sa uskutočnilo v prirodzenom prostredí triedy, v marci 2013, počas dvoch 

dní v čase mimo vyučovania. Obidva testy riešilo 14 intelektovo nadaných žiakov, z toho 5 

žiakov z experimentálnej skupiny a 9 žiakov z kontrolnej skupiny. 

Štandardizovaný Test kognitívnych schopností bol administrovaný v rovnakej podobe 

ako počas vstupného testovania. Kvantitatívne výsledky získané z testovania boli použité pri 

verifikovaní hypotéz a sú uvedené v kapitole 2.5.  

Výstupný neštandardizovaný test divergentných matematických úloh pozostával 

z troch úloh analogického charakteru ako vo vstupnom teste. 

Uvádzame zadania úloh zaradených do výstupného neštandardizovaného testu divergentných 

matematických úloh. 
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 úloha 1: Žiaci 4. ročníka mali hodinu slohu, na ktorej hrali hru so slovami. Ich úlohou 

bolo tvoriť vety. Veta mala obsahovať prídavné meno, podstatné meno a sloveso v danom 

poradí. Na výber mali dve prídavné mená, tri podstatné mená a dve slovesá. Koľko 

rôznych viet mohli vytvoriť? 

 

 úloha 2: Učitelia plánovali pre žiakov 3. ročníka víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách. 

Na výlet bolo prihlásených 28 dievčat a niekoľko chlapcov. Ubytovaní mali byť 

v dvojposteľových a trojposteľových izbách. Koľko dvojposteľových a koľko 

trojposteľových izieb bude obsadených dievčatami? Nájdi všetky možnosti. 

 

 úloha 3: Koľko obdĺžnikov je na obrázku? 

 

 

 

 

Analýza výsledkov neštandardizovaného testu divergentných matematických úloh 

 Jednotlivé žiacke riešenia úloh boli podrobené kvalitatívnej analýze, na základe ktorej 

sme získali výsledky daného testu. V nasledujúcej časti prezentujeme prehľad výsledkov 

výstupného neštandardizovaného testu divergentných matematických úloh všetkých žiakov 

spolu s výsledkami dosiahnutými vo vstupnom teste. Uvádzame, mieru úspešnosti riešenia 

každej z troch úloh (v preteste a postteste), ale aj to, či žiaci uplatnili ďalšiu stratégiu riešenia. 

Dosiahnuté výsledky žiakov z experimentálnej skupiny sú farebne zvýraznené. 

Legenda: 

- Úplne správne: Žiak dospel k správnemu výsledku, resp. našiel všetky možnosti 

vyhovujúce riešeniu úlohy. 

- Čiastočne správne: Žiak pri riešení úlohy uvažoval správne, ale nedospel k správnemu 

výsledku, resp. nenašiel všetky možnosti riešenia úlohy. 

- Nesprávne: Žiak riešil úlohu nesprávne, čím nedospel k správnemu výsledku. 

- Bez odpovede: Žiak sa úlohu nepokúsil riešiť. 

- U: Žiak uplatnil ďalšiu riešiteľskú stratégiu. 

- P: Žiak sa pokúsil o uplatnenie ďalšej stratégie riešenia, ale neúspešne. 

- N: Žiak neuplatnil žiadny iný postup riešenia. 
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Úloha kombinatorického charakteru: 
 

                       Tabuľka 2     Zhrnutie výsledkov výstupného NTDMÚ – úloha 1 

Žiak 
Úloha 1 

(pretest) 
Úloha 1 

(posttest) 

č. 1 nesprávne / P úplne správne / U 

č. 2 nesprávne / P úplne správne / U 

č. 3 nesprávne / N úplne správne / U 

č. 4 čiastočne správne / N úplne správne / U 

č. 5 úplne správne / P úplne správne / U 

č. 6 nesprávne / N čiastočne správne / N 

č. 7 čiastočne správne / N nesprávne / N 

č. 8 nesprávne / N bez odpovede / N 

č. 9 nesprávne / N čiastočne správne / N 

č. 10 nesprávne / P nesprávne / P 

č. 11 čiastočne správne / N čiastočne správne / N 

č. 12 čiastočne správne / N nesprávne / N 

č. 13 nesprávne / N nesprávne / N 

č. 14 úplne správne / P čiastočne správne / P 

 

 Každý žiak z experimentálnej skupiny dospel vo výstupnom teste k správnemu 

výsledku a našiel všetky možnosti, ktoré vyhovujú riešeniu úlohy. Vo vstupnom teste úlohu 

takto vyriešil len jeden žiak zo spomínanej skupiny. Posun nastal aj vo voľbe ďalšej 

riešiteľskej stratégie (viac na strane 117 - 119). Žiaden z riešiteľov z kontrolnej skupiny 

nenašiel všetky možné kombinácie, pričom vo vstupnom teste ich vypísal jeden žiak. 

Príčinou neúspechu v riešení bolo buď nadobudnutie nesprávneho vhľadu do situácie 

opísanej v úlohe alebo uplatnenie nesystematického spôsobu práce. 

 

Slovná úloha, ktorej riešenie vedie k Diofantickej rovnici: 
 

                        Tabuľka 3     Zhrnutie výsledkov výstupného NTDMÚ – úloha 2 

Žiak 
Úloha 2 

(pretest) 
Úloha 2 

(posttest) 

č. 1 úplne správne / P úplne správne / U 

č. 2 úplne správne / P úplne správne / U 

č. 3 úplne správne / P úplne správne / U 

č. 4 úplne správne / P úplne správne / U 

č. 5 úplne správne / P úplne správne / U 

č. 6 nesprávne / N nesprávne / N 

č. 7 úplne správne / P čiastočne správne / N 

č. 8 nesprávne / N čiastočne správne / N 

č. 9 úplne správne / N nesprávne / N 

č. 10 úplne správne / P čiastočne správne / N 

č. 11 úplne správne / P čiastočne správne / N 

č. 12 úplne správne / N čiastočne správne / N 

č. 13 úplne správne / N čiastočne správne / N 

č. 14 úplne správne / P čiastočne správne / N 
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Riešitelia z experimentálnej skupiny dospeli vo vstupnom aj výstupnom teste 

k správnemu výsledku. Väčšina žiakov z kontrolnej skupiny danú úlohu vo vstupnom teste 

vyriešila správne, pričom úloha mala len jedno riešenie. Vo výstupnom teste, keď úloha mala 

päť riešení, však už nevypísali všetky vyhovujúce možnosti. Žiaci dospeli len k jednému 

z piatich možných riešení, nakoľko je pravdepodobné, že v procese riešenia neuplatnili 

systematický postup. Tento postup pri práci však aplikovali riešitelia z experimentálnej 

skupiny, ktorí využili aj inú stratégiu riešenia danej úlohy (viac na strane 117 - 119). 

 
  

Úloha zameraná na rozvoj priestorovej predstavivosti v E2: 
3 

 

                        Tabuľka 4     Zhrnutie výsledkov výstupného NTDMÚ – úloha 3 

Žiak 
Úloha 3 

(pretest) 
Úloha 3 

(posttest) 

č. 1 čiastočne správne / P čiastočne správne / U 

č. 2 čiastočne správne / P čiastočne správne / U 

č. 3 úplne správne / N čiastočne správne / U 

č. 4 úplne správne / N čiastočne správne / U 

č. 5 úplne správne / N úplne správne / U 

č. 6 čiastočne správne / P čiastočne správne / N 

č. 7 úplne správne / N čiastočne správne / N 

č. 8 úplne správne / N čiastočne správne / N 

č. 9 úplne správne / N čiastočne správne / N 

č. 10 úplne správne / P čiastočne správne / P 

č. 11 čiastočne správne / P čiastočne správne / N 

č. 12 úplne správne / P čiastočne správne / N 

č. 13 čiastočne správne / N čiastočne správne / N 

č. 14 úplne správne / P čiastočne správne / P 

 

Zo všetkých žiakov z oboch skupín vo výstupnom teste uviedol správny počet útvarov 

len jeden riešiteľ, ktorý bol z experimentálnej skupiny. V porovnaní so vstupným testom bola 

takto úspešná väčšina žiakov. Predpokladáme, že dôvodom tejto skutočnosti bola náročnosť 

úlohy vo výstupnom teste v zmysle zložitosti vyabstrahovania útvarov rôznej veľkosti, ako aj 

väčšieho celkového počtu jednotlivých útvarov v porovnaní s úlohou tohto typu vo vstupnom 

teste. Experimentálna skupina však na rozdiel od kontrolnej skupiny uplatnila v procese 

riešenia úlohy aj ďalší riešiteľský postup (viac na strane 117 - 119). 

 V nasledujúcej časti uvádzame kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu výsledkov 

experimentu. 
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2.5 Analýza a interpretácia výsledkov realizovaného výskumu 

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza výsledkov experimentu bola vypracovaná za 

účelom verifikácie stanovených hypotéz. Spracované údaje boli získané na základe 

administrácie vstupného a výstupného štandardizovaného Testu kognitívnych schopností 

(Počtový test – Úroveň B), ako aj vstupného a výstupného neštandardizovaného testu 

divergentných matematických úloh v rámci realizácie prirodzeného pedagogického 

experimentu. 

 

Verifikácia hypotézy H1 a H2: 

 

H1: Žiaci zapojení do experimentálneho pôsobenia dosiahnu, v porovnaní s pretestom, 

v postteste vyššie skóre v štandardizovanom Teste kognitívnych schopností. 

 

H2: Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahnu v postteste merajúcom úroveň 

matematických schopností lepšie výsledky ako žiaci z kontrolnej skupiny. 

 

K uvedeným hypotézam sme  stanovili nulovú a alternatívnu hypotézu nasledovne: 

H10: Žiaci zapojení do experimentálneho pôsobenia nedosiahnu v porovnaní s pretestom 

v postteste vyššie skóre v štandardizovanom Teste kognitívnych schopností. 

H1A: Žiaci zapojení do experimentálneho pôsobenia dosiahnu v porovnaní s pretestom 

v postteste vyššie skóre v štandardizovanom Teste kognitívnych schopností 

 

H20: Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahnu v postteste merajúcom úroveň matematických 

schopností porovnateľné výsledky ako žiaci z kontrolnej skupiny. 

H2A: Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahnu v postteste merajúcom úroveň matematických 

schopností lepšie výsledky ako žiaci z kontrolnej skupiny. 

 

V úvode testovania hypotéz sme zhodnotili základné popisné ukazovatele pre 

jednotlivé skupiny testovaných žiakov. Popisnú štatistiku spolu s vypočítanou hodnotou v 

Anderson-Darling teste normality (v tabuľke ako P-value) uvádzame na nasledujúcich 

obrázkoch: 
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Obr. 1     Zhrnutie pre premennú „Kontrolná skupina – pretest“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2     Zhrnutie pre premennú „Kontrolná skupina – posttest“ 
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Obr. 3     Zhrnutie pre premennú „Experimentálna skupina – pretest“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4     Zhrnutie pre premennú „Experimentálna skupina – posttest“ 

 

Pre všetky štyri skupiny údajov bola hodnota vypočítaná Anderson-Darling testom 

normality vyššia ako 0,05 (hladina významnosti štandardne volená v pedagogických vedách). 

Z uvedeného dôvodu bol na verifikáciu jednotlivých hypotéz použitý parametrický t-test. 

(Všetky výpočty vrátane popisnej štatistiky a výpočtu normality boli realizované v programe 

©Minitab16 Statistical Software.) 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame podrobné výpočty pre t-test k hypotéze H1. 
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Krabicový graf - Pretest vs posttest - Experimentálna skupina

H1: Žiaci zapojení do experimentálneho pôsobenia dosiahnu v porovnaní s pretestom 

v postteste vyššie skóre v štandardizovanom Teste kognitívnych schopností. 
 

                                     Tabuľka 5     Výpočty pre t-test k hypotéze H1 
 

ES Pretest vs ES Posttest 

Paired T-Test and CI: ES Pretest; ES Posttest  

Paired T for ES Pretest - ES Posttest 

                      N    Mean    StDev    SE Mean 

ES Pretest    5    116.80   8.04      3.60 

ES Posttest  5    126.00   2.83      1.26 

Difference   5        -9.20   8.11     3.62 

95% CI for mean difference: (-19.26; 0.86)  

T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -2.54  

P-Value = 0.064 

 

P-hodnota vypočítaná t-testom je na úrovni 0,064. Je to hodnota vyššia ako stanovená 

hladina významnosti α=0,05. Nemáme teda dostatok dôkazov na to, aby sme potvrdili 

alternatívnu hypotézu. Platí teda nulová hypotéza, ktorá hovorí o tom, že:  

„Žiaci zapojení do experimentálneho pôsobenia nedosiahli v porovnaní s pretestom 

v postteste štatisticky významne vyššie skóre v štandardizovanom Teste kognitívnych 

schopností.“ 

Krabicový graf však poukazuje na skutočnosť, že žiaci experimentálnej skupiny 

dopadli v testovaní TKS vo výstupnom meraní lepšie ako vo vstupnom testovaní. Rozdiel 

možno vidieť i pri porovnaní rozdielov a smerodajných odchýlok (uvedené v tabuľke 

v riadku „Difference“). Rozdiel však nebol štatisticky významný vzhľadom k výskumnej 

vzorke a stanovenej hladine významnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5     Porovnanie vzťahu experimentálna skupina – pretest a posttest 
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Skôr, ako pristúpime k testovaniu hypotézy H2 (H2: Žiaci z experimentálnej skupiny 

dosiahnu v postteste merajúcom úroveň matematických schopností lepšie výsledky ako žiaci 

z kontrolnej skupiny.) overíme, či skupiny boli vo vstupnom meraní štatisticky rovnocenné. 

Výpočty pre porovnanie experimentálnej a kontrolnej skupiny na vstupe uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 6     Výpočty pre porovnanie experimentálnej a kontrolnej skupiny - pretest 

ES Pretest vs KS Pretest 

Two-Sample T-Test and CI  

Sample             N    Mean     StDev     SE Mean 

ES Pretest        5    116.80    8.04       3.6 

KS Pretest        9    108.1      10.0       3.3 

Difference = mu (1) - mu (2) Estimate for difference:  8.69  

95% CI for difference:  (-2.73; 20.11)  

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1.66   

DF = 12   Both use Pooled StDev = 9.3993 

P-Value = 0.123   

 

P-hodnota vypočítaná t-testom pre toto porovnanie je na úrovni p=0.123. Je to 

hodnota vyššia ako hladina významnosti, na ktorej bol test realizovaný, preto môžeme 

konštatovať, že medzi skupinami vo vstupnom meraní nebol zaznamenaný štatisticky 

významný rozdiel. Záver dokladujeme aj na nasledujúcom krabicovom grafe. 
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Obr. 6     Porovnanie vzťahu experimentálna a kontrolná skupina – pretest 
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Pristúpime teda k verifikácii hypotézy H2: 

H2: Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahnu v postteste merajúcom úroveň 

matematických schopností lepšie výsledky ako žiaci z kontrolnej skupiny. 

Výpočty sme realizovali analogicky ako v predchádzajúcich prípadoch. Nasledujúca 

tabuľka obsahuje výpočty získané prostredníctvom programu ©Minitab16 Statistical 

Software. 

                      Tabuľka 7     Výpočty pre t-test k hypotéze H2 

ES Posttest vs KS Posttest 

Two-Sample T-Test and CI  

Sample                   N    Mean      StDev     SE Mean 

ES Posttest             5     126.00   2.03        0.91 

KS Posttest             9     118.67   7.31        2.4 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  7.33 

95% CI for difference:  (-0.06; 14.72) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2.16  DF = 12 

Both use Pooled StDev = 6.0826 

P-Value = 0.052 

 

P-hodnota vypočítaná t-testom je na úrovni 0,052. Je to hodnota vyššia ako stanovená 

hladina významnosti α=0,05. Vypočítaná hodnota sa však veľmi približuje k hodnote 0,05. 

Platí nulová hypotéza, ktorá hovorí o tom, že:  

„Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahli v postteste merajúcom úroveň matematických 

schopností porovnateľné výsledky ako žiaci z kontrolnej skupiny.“ 

Avšak krabicový graf poukazuje na skutočnosť, že žiaci z experimentálnej skupiny dopadli 

v testovaní TKS vo výstupnom meraní lepšie ako žiaci kontrolnej skupiny. 
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              Obr. 7     Porovnanie vzťahu experimentálna a kontrolná skupina – posttest 
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Verifikácia hypotézy H3: 

 

H3: Žiaci po experimentálnom zásahu použijú pri riešení úloh v neštandardizovanom 

teste divergentných matematických úloh viac riešiteľských stratégií ako vo vstupnom 

testovaní. 

 

Na základe kvalitatívnej analýzy žiackych riešení v neštandardizovanom teste 

divergentných matematických úloh uvedieme výsledky, týkajúce sa celkového počtu 

použitých riešiteľských stratégií pri riešení každej z troch úloh divergentného charakteru vo 

vstupnom teste v porovnaní s výstupným testom. 

 

Žiak č. 1 – Šimon 

 

Tabuľka 8     Porovnanie počtu použitých stratégií riešenia v preteste a postteste – žiak č. 1 

Úloha 
Počet stratégií 

riešenia (pretest) 

Počet stratégií 

riešenia (posttest) 
Rozdiel 

č. 1 

(kombinatorika) 
1 2 + 1 

č. 2 

(diofantovská rovnica) 
1 2 + 1 

č. 3 

(geometria) 
1 2 + 1 

 

 

- úloha 1: Žiak úlohu vo vstupnom teste riešil pomocou jednej stratégie, v rámci ktorej 

použil písomné zápisy. Vo výstupnom teste riešil úlohu kombinatorického charakteru 

najprv využitím grafu „strom“ všetkých možností a následne aplikoval iný riešiteľský 

postup, a to využitie zápisov vo forme tabuľky. 

- úloha 2: V preteste uplatnil pri riešení jednu stratégiu, konkrétne pokus – omyl so spätnou 

väzbou. V postteste použil tiež danú stratégiu, ale svoje výpočty si zaznamenával do 

tabuľky. Ako ďalší postup zvolil riešenie využitím násobkov čísel. 

- úloha 3: Vo vstupnom teste využil grafické znázorňovanie, pričom vo výstupnom teste 

úlohu najskôr riešil tak, že útvary rôznej veľkosti zapisoval s pomenovaním ich vrcholov. 

Až v rámci druhého riešiteľského postupu jednotlivé typy útvarov vyznačoval farebne. 
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Žiak č. 2 – Samko 
 

Tabuľka 9     Porovnanie počtu použitých stratégií riešenia v preteste a postteste – žiak č. 2 

Úloha 
Počet stratégií 

riešenia (pretest) 

Počet stratégií 

riešenia (posttest) 
Rozdiel 

č. 1 

(kombinatorika) 
1 2 + 1 

č. 2 

(diofantovská rovnica) 
1 2 + 1 

č. 3 

(geometria) 
1 2 + 1 

 

- úloha 1: Aj tento žiak aplikoval v postteste, na rozdiel od pretestu, viac riešiteľských 

stratégií. Vo výstupnom teste uplatnil grafické znázorňovanie, následne úlohu riešil 

využitím grafu „strom“ všetkých možností. 

- úloha 2: Riešiteľ vo vstupnom teste náhodným spôsobom volil vstupné údaje, a teda úlohu 

tohto typu riešil prostredníctvom jednej stratégie pokus – omyl. Nakoľko vo výstupnom 

teste už postupoval systematicky, aplikoval tak stratégiu pokus – omyl so spätnou väzbou, 

ale aj ďalší riešiteľský postup, konkrétne riešenie využitím násobkov čísel. 

- úloha 3: V preteste uviedol iba výsledný počet nájdených útvarov. V postteste si útvary 

rôznej veľkosti najprv farebne vyznačoval, potom aplikoval iný postup riešenia, keď 

jednotlivé útvary zapisoval s pomenovaním ich vrcholov. 

 

Žiak č. 3 – Miško 
 

Tabuľka 10     Porovnanie počtu použitých stratégií riešenia v preteste a postteste – žiak č. 3 

Úloha 
Počet stratégií 

riešenia (pretest) 

Počet stratégií 

riešenia (posttest) 
Rozdiel 

č. 1 

(kombinatorika) 
1 2 + 1 

č. 2 

(diofantovská rovnica) 
1 2 + 1 

č. 3 

(geometria) 
1 2 + 1 

 

- úloha 1: Na rozdiel od vstupného testu, v ktorom uplatnil jednu stratégiu riešenia, vo 

výstupnom teste využil dva riešiteľské postupy, a to grafické znázorňovanie a riešenie 

využitím grafu „strom“ všetkých možností. 

- úloha 2: Aj v tomto prípade použil, v porovnaní s pretestom, v postteste viac stratégií 

riešenia (pokus – omyl so spätnou väzbou a riešenie využitím násobkov čísel). 
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- úloha 3: Vo vstupnom teste jednotlivé typy útvarov vyznačoval graficky. Vo výstupnom 

teste ich najskôr zapisoval s pomenovaním ich vrcholov a až potom ich farebne 

vyznačoval. 

 

Žiak č. 4 – Anna 
 

Tabuľka 11     Porovnanie počtu použitých stratégií riešenia v preteste a postteste – žiak č. 4 

Úloha 
Počet stratégií 

riešenia (pretest) 

Počet stratégií 

riešenia (posttest) 
Rozdiel 

č. 1 

(kombinatorika) 
1 2 + 1 

č. 2 

(diofantovská rovnica) 
1 2 + 1 

č. 3 

(geometria) 
1 2 + 1 

 

- úloha 1: Úlohu tohto typu v preteste riešila pomocou grafického znázorňovania. V 

postteste riešila úlohu najprv využitím grafu „strom“ všetkých možností, pričom 

aplikovala aj ďalší riešiteľský postup, konkrétne využitie zápisov vo forme tabuľky. 

- úloha 2: Vo vstupnom teste bola úloha riešená pokusom – omylom. Vo výstupnom teste 

žiačka uplatnila už dva postupy riešenia. Najskôr úlohu riešila využitím násobkov čísel, 

a potom využila pokus – omyl so spätnou väzbou.  

- úloha 3: Aj pri tejto úlohe riešiteľka uplatnila, v porovnaní s pretestom, viac spôsobov 

riešenia (farebné vyznačovanie typov útvarov, zapisovanie útvarov s pomenovaním ich 

vrcholov). 

 

Žiak č. 5 – Lujza 
 

Tabuľka 12     Porovnanie počtu použitých stratégií riešenia v preteste a postteste – žiak č. 5 

Úloha 
Počet stratégií 

riešenia (pretest) 

Počet stratégií 

riešenia (posttest) 
Rozdiel 

č. 1 

(kombinatorika) 
1 2 + 1 

č. 2 

(diofantovská rovnica) 
1 2 + 1 

č. 3 

(geometria) 
1 2 + 1 

 

- úloha 1: V porovnaní s pretestom, v ktorom žiačka aplikovala jeden riešiteľský postup 

(grafické riešenie), v postteste úlohu tohto typu riešila pomocou grafu „strom“ všetkých 
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možností. Ako druhú stratégiu v poradí zvolila riešenie využitím zápisov vo forme 

tabuľky. 

- úloha 2: Vo vstupnom teste úlohu riešila náhodne, teda pokusom – omylom. Pri riešení 

úlohy vo výstupnom teste postupovala systematicky, pričom najprv ju riešila využitím 

násobkov čísel. Uplatnila aj inú stratégiu riešenia, a to pokus – omyl so spätnou väzbou. 

- úloha 3: Riešiteľka v postteste určila počet útvarov na obrázku tak, že jednotlivé typy 

útvarov zapisovala s pomenovaním ich vrcholov. Na rozdiel od pretestu využila aj ďalší 

spôsob riešenia úlohy, v rámci ktorého útvary rôznej veľkosti farebne vyznačovala. 

 

Na základe analýzy žiackych riešení v preteste a postteste môžeme konštatovať, že 

všetci žiaci z experimentálnej skupiny boli schopní objaviť nové postupy, nami prezentované 

stratégie riešenia si osvojiť a zároveň ich aj uplatniť v procese riešenia vo výstupnom 

neštandardizovanom teste divergentných matematických úloh. Znamená to, že po skončení 

nášho pôsobenia nastal posun vo voľbe riešiteľských stratégií a to nielen z hľadiska počtu 

použitých spôsobov riešenia (žiaci riešili každú z troch úloh dvoma rôznymi spôsobmi), ale aj 

z hľadiska konkrétneho výberu danej stratégie uplatnenej pri riešení úloh divergentného 

charakteru. Z uvedeného vyplýva, že stanovená hypotéza sa potvrdila.  

Kvantitatívna analýza výsledkov realizovaného experimentu ukázala, že 

sprístupňovanie viacerých stratégií riešenia matematických úloh nemá výrazný vplyv na 

úroveň matematických schopností nadaných žiakov. Testovaný potenciál sa u žiakov 

z obidvoch skupín zvýšil, a to nezávisle od činiteľov, ktoré vstupovali do tohto procesu. Aj 

napriek uvedenému však žiaci z experimentálnej skupiny v testovaní TKS dosiahli vo 

výstupnom meraní lepšie výsledky. 
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2.6 Závery a odporúčania pre skúmanie v danej oblasti 

V záverečnej kapitole bude priestor venovaný systematickému zhrnutiu zistených 

poznatkov v kontexte naplnenia cieľov publikácie. 

V teoretickej časti sme sa snažili podať prehľad o skúmanej problematike z rôznych 

uhlov pohľadu. Jedno z hľadísk bolo primárne zamerané na problematiku nadania vo 

všeobecnej rovine, začínajúc historickým vývojom skúmania nadania, rôznymi názormi 

autorov na charakteristiku pojmov nadanie a talent, pokračujúc prezentovaním rozličných 

definícií pojmu nadanie a končiac charakterizovaním modelov týkajúcich sa nadania. Ďalšie 

hľadisko bolo nasmerované na konkrétny druh intelektového nadania, špeciálne na 

matematické nadanie s upriamením pozornosti na prejavy matematicky nadaných žiakov. 

Matematické úlohy divergentného charakteru a ich rôzne riešiteľské stratégie ako prostriedok 

rozvíjania kognície nadaných žiakov mladšieho školského veku, predstavovali ďalšiu rovinu 

teoretických východísk. 

Nosná časť monografie je venovaná prezentácii experimentálneho výskumu, ktorého 

cieľom bolo zistiť vplyv zaradenia rôznych riešiteľských stratégií problémových 

matematických úloh na úroveň matematických schopností intelektovo nadaných žiakov. 

V pilotnom výskume bolo cieľom overiť výskumný nástroj, nami zostavený 

neštandardizovaný test divergentných matematických úloh, zameraný na zisťovanie úrovne 

vyšších poznávacích funkcií. Test pozostával z troch úloh divergentného charakteru, pričom 

sa od žiakov požadovalo, aby úlohy riešili viacerými spôsobmi. Zostavením testu bol splnený 

jeden z čiastkových cieľov výskumu Vypracovať neštandardizovaný test divergentných 

matematických úloh pre nadaných žiakov 3. ročníka základnej školy a použiť ho v rámci 

vstupného a výstupného testovania. Na základe zistených výsledkov pilotného výskumu boli 

zrealizované zmeny v zmysle preštylizovania textu dvoch úloh v spomínanom teste. Úpravy 

ostatných zadaní a inštrukcií nebolo potrebné realizovať.  

Vlastný výskum pozostával z niekoľkých etáp: zo vstupného testovania, 

experimentálneho pôsobenia, výstupného testovania a porovnania výsledkov vstupného 

a výstupného testovania. Pri vstupnom testovaní boli v experimente použité dva testy: 

 štandardizovaný Test kognitívnych schopností (Počtový test – Úroveň B), ktorý meria 

úroveň matematických schopností, 

 neštandardizovaný test divergentných matematických úloh, ktorý sa zameriava na úroveň 

divergentného myslenia. 
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Po pilotnom výskume nasledovala realizácia experimentu. Na základe výsledkov 

získaných v oboch vstupných testoch boli intelektovo nadaní žiaci 3. ročníka rozdelení do 

dvoch skupín, experimentálnej a kontrolnej. Na základnej škole boli so skupinou piatich 

nadaných žiakov realizované stretnutia raz týždenne v rámci matematického krúžku, a to 

v období od novembra 2012 do februára 2013. Cieľom práce bolo prezentovať žiakom 

vytvorený súbor úloh divergentného charakteru a predovšetkým rôzne stratégie ich riešenia. 

Žiaci pri práci samostatne objavovali nové riešiteľské postupy problémových úloh 

z matematiky. Jedným z čiastkových cieľov výskumu bolo realizovať kvalitatívnu analýzu 

žiackych písomných riešení úloh predovšetkým z pohľadu výskytu rôznych stratégií ich 

riešenia. V publikácii sú prezentované výsledky kvalitatívnej analýzy žiackych písomných 

riešení, spolu s konkrétnymi ukážkami rôznych postupov riešenia úloh použitých pri práci 

v matematickom krúžku. V závere experimentu bol v experimentálnej a kontrolnej skupine 

administrovaný štandardizovaný Test kognitívnych schopností (Počtový test – Úroveň B) a 

neštandardizovaný test divergentných matematických úloh.  

 Porovnaním výsledkov dosiahnutých vo vstupných a výstupných testoch boli 

verifikované stanovené hypotézy. Cieľom výskumu bolo zistiť, či riešiteľské stratégie 

vplývajú na zvýšenie úrovne matematických schopností, preto v tejto súvislosti boli, 

pomocou matematicko-štatistických metód, verifikované dve hypotézy. Na ich overenie boli 

použité výsledky zo vstupného a výstupného štandardizovaného Testu kognitívnych 

schopností. 

H1: Žiaci zapojení do experimentálneho pôsobenia dosiahnu, v porovnaní 

s pretestom, v postteste vyššie skóre v štandardizovanom Teste kognitívnych schopností. 

Daná hypotéza sa nepotvrdila. Aj napriek tomu, že žiaci z experimentálnej skupiny 

nedosiahli v porovnaní s pretestom v postteste štatisticky významne vyššie skóre, mohli sme 

však vo výstupnom meraní sledovať lepšie výsledky ako vo vstupnom testovaní.  

H2: Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahnu v postteste merajúcom úroveň 

matematických schopností lepšie výsledky ako žiaci z kontrolnej skupiny. 

Uvedená hypotéza sa nepotvrdila. Aj keď žiaci z experimentálnej skupiny dosiahli 

v postteste porovnateľné výsledky so žiakmi z kontrolnej skupiny, aj v tomto prípade sme 

u žiakov z experimentálnej skupiny vo výstupnom meraní zaznamenali lepšie výsledky ako 

u žiakov z kontrolnej skupiny.  

Musíme však zohľadniť aj tú skutočnosť, že na spomínané výsledky mohlo vplývať 

viacero faktorov ovplyvňujúcich výkon žiakov, a to prirodzené zrenie žiaka, dĺžka 



A. Prídavková - D. Štefková: Riešiteľské stratégie matematických úloh v edukácii nadaných žiakov (Prešov, 2013) 

 

123 
 

experimentálneho pôsobenia počas štyroch mesiacov i prvá skúsenosť s testovaním v rámci 

vstupného merania. 

Je však možné predpokladať, že žiakmi nadobudnuté poznatky počas 

experimentálneho pôsobenia, v zmysle existencie viacerých stratégií riešenia úlohy, hľadania 

rôznych ciest vedúcich k vyriešeniu problému, aplikovania systematického postupu práce, sa 

prejavia neskôr v budúcnosti pri riešení nielen problémových úloh v oblasti matematiky, ale 

aj pri riešení problémov z iných oblastí, kde je dôležitý systematický prístup, plánovanie, 

abstrahovanie. Uvedomovanie si viacerých spôsobov riešenia môže žiakom neskôr, na 

vyššom stupni vzdelávania, pri riešení problémových úloh, pomôcť pri voľbe efektívnej 

stratégie riešenia konkrétneho problému. 

Naša pozornosť bola predovšetkým upriamená na zistenie skutočnosti, aký posun 

nastal vo voľbe riešiteľských stratégií úloh po experimentálnom pôsobení. Z tohto dôvodu 

bola, pomocou kvalitatívnej analýzy žiackych riešení úloh, verifikovaná v poradí tretia 

hypotéza. Na jej overenie boli použité výsledky zo vstupného a výstupného 

neštandardizovaného testu divergentných matematických úloh. 

H3: Žiaci po experimentálnom zásahu použijú pri riešení úloh v neštandardizovanom 

teste divergentných matematických úloh viac riešiteľských stratégií ako vo vstupnom 

testovaní. 

Stanovená hypotéza sa potvrdila. Žiaci z experimentálnej skupiny všetky tri úlohy vo 

výstupnom teste riešili využitím dvoch stratégií riešenia, pričom vo vstupnom teste aplikovali 

jeden riešiteľský postup. Vyriešenie jednotlivých úloh viacerými spôsobmi bolo pre žiakov 

časovo náročné a vyžadovalo si vytrvalý a trpezlivý prístup zo strany riešiteľov. Po skončení 

experimentálneho pôsobenia nastal posun vo voľbe riešiteľských stratégií, a to nielen 

z hľadiska počtu použitých spôsobov riešenia, ale aj z hľadiska konkrétneho výberu danej 

stratégie uplatnenej pri riešení úloh. Bolo zaujímavé sledovať, ktorý riešiteľský postup bol vo 

výstupnom teste zvolený ako prvý v poradí. Voľba vo väčšine prípadov padla práve na tie 

stratégie riešenia, ktoré boli z pohľadu žiakov, počas experimentu, považované za náročnejšie 

(riešenie využitím grafu, zapisovanie nájdených útvarov na obrázku s pomenovaním ich 

vrcholov) a uplatňované spravidla ako posledné v poradí. 

 Na základe získaných výsledkov je možné sformulovať odporúčania pre ďalšie 

skúmanie v danej oblasti: 

- realizovať výskumy zamerané na kvalitatívnu analýzu procesov riešenia matematických 

úloh,  
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- realizovať javovú analýzu matematických úloh ako jedno z východísk pre skúmanie 

schopnosti učiť sa, 

- analyzovať žiacke písomné riešenia, ktoré poskytujú informácie o úrovni rozvoja kognície 

žiaka, ako aj o úrovni matematického nadania,  

- analyzovať procesy myslenia využitých pri riešení problémových matematických úloh, čo 

predstavuje východisko pre didaktickú transformáciu a interpretáciu jednotlivých oblastí 

matematiky. 

Výsledky realizovaného výskumu zasahujú aj do aplikačnej roviny – v zmysle odporúčaní 

pre prax:  

- zaraďovať divergentné úlohy do matematickej edukácie na 1. stupni základnej školy 

a využívať ich rôzne riešiteľské stratégie ako prostriedok rozvíjania vyšších poznávacích 

funkcií, tvorivého myslenia a matematickej gramotnosti žiaka mladšieho školského veku, 

- viesť žiakov k verbálnemu formulovaniu svojich myšlienok, 

- viesť žiakov k písomnému zaznamenávaniu jednotlivých postupov využitých pri riešení 

úlohy, 

- rozvíjať u žiakov systematický postup práce pri hľadaní všetkých možností vyhovujúcich 

úlohe, 

- eliminovať u žiakov strach z tvorby nových riešení, resp. spôsobov riešenia, 

- rozvíjať u žiakov schopnosť pozerať sa na problém z viacerých pohľadov, 

- viesť žiakov k poznaniu, že problém je možné riešiť aj viacerými správnymi spôsobmi, 

- vypracovať zbierky úloh, ako doplnok učebných textov, obsahujúce úlohy divergentného 

charakteru rôzneho typu spolu s prezentovaním ich rôznych stratégií riešenia. 

 

 

 

 

 

 

 

  


