
3.2 DISKRÉTNA MATEMATIKA A VYUČOVANIE MATEMATIKY 
NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 
3.2.1  Analýza učebných osnov, učebníc a pracovných zošitov 
 
Učebné osnovy matematiky pre 1. stupeň ZŠ v 1. ročníku explicitne neuvádzajú témy 
s diskrétnou matematikou resp. kombinatorikou.  Autori  učebníc  pre  tento  ročník  však  v 
 metodickej  príručke  v  časti  8 Netradičné úlohy uvádzajú dve témy z diskrétnej 
matematiky: 8.1 Kombinatorické úlohy a 8.2 Grafy. Tieto úlohy sú v pracovných zošitoch 
zadané graficky, najčastejšie za okrajom. Vo väčšine prípadov sú predkreslené všetky 
možnosti a žiaci majú zapisovať číslice alebo vyfarbovať. (Š.Kováčik-B.Lehoťanová, 1998, 
s.27, 35, 39, 50, 59, 66, 77, 78; 1999, s.13, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 52, 54, 74, 76). 
V metodickej príručke  autori uvádzajú niektoré pojmy z teórie grafov - vrchol, hrana, 
ohodnotený graf, jednoťažka. Pracovné zošity obsahujú úlohy na vyznačovanie a hľadanie 
rôznych ciest, prípadne najkratšej cesty (Š. Kováčik-B. Lehoťanová, 1999, s.47, 64, 69). 
V zbierke úloh (P.Černek–V. Repáš–A. Černeková, 1997) sa nachádzajú úlohy podobného 
typu ako v pracovných zošitoch. 
  
Pre 2. ročník učebné osnovy   v   odporúčaných   témach   rozširujúceho   učiva: 5. Riešenie  
úloh  na  násobenie  s kombinatorickou  motiváciou,  zaradené  do tematického celku: V. 
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20. V učebnici pre 2. ročník (P.Černek-
V.Repáš, 1999)  sú uvedené len dva typy kombinatorických úloh: 1. zaplatenie daných súm 
bankovkami rôznej hodnoty, resp. aké sumy je možné platiť určeným počtom bankoviek 
(s.20); 2. prechod z miesta A do miesta C cez miesto B po rôznych cestách (s. 75, 76). 
Pracovné zošity pre 2. ročník ZŠ obsahujú opäť úlohy, v ktorých sú predkreslené všetky 
možnosti a žiaci ich majú vyplniť resp. vyfarbiť (P .Černek-V. Repáš, 1995, s.24, 52, 74; P. 
Černek-V. Repáš, 1996, s 37, 54). Z oblasti teórie grafov je to úloha na ohodnotený graf (P. 
Černek-V. Repáš, 1995, s.5) a na farbenie mapy, pozostávajúcej z trojuholníkov, tromi 
farbami (v P. Černek-V. Repáš, 1996, s.15).  V zbierke úloh (P. Černek–V. Repáš–A.  
Černeková, 2001) sa nachádza úloha z tzv. rekreačnej matematiky, patriaca tematicky do 
teórie grafov – labyrint (s.21). 
 
V 3. ročníku (analogicky ako v 2. ročníku) je v učebných osnovách v odporúčaných témach 
rozširujúceho učiva zaradený celok: 2. Riešenie úloh na násobenie s kombinatorickou 
motiváciou začlenený do tematického celku: II. Násobenie a delenie v obore násobilky. 
Autori učebnice  zaradili kombinatorické úlohy medzi také, ktoré vyžadujú neštandardný 
prístup k riešeniu. Sú zadávané textom, bez pomocných obrázkov (P. Bero-Z. Pytlová, 1997, 
s. 37, 49, 52, 67, 72). V metodickej príručke  však uvádzajú (P. Bero-Z. Pytlová, 1996, s. 12): 
„... pri kombinatorických úlohách, ... sa s deťmi snažte o znázornenie, o obrázok.“. 
V pracovných zošitoch je neveľký počet kombinatorických úloh (zostavovanie čísel z číslic, 
možnosti na vyplatenie rôznych súm bankovkami, hľadanie ciest v štvorcovej sieti; v P. 
Bero-Z. Pytlová, 19971, s. 10, 23, 56; v P. Bero-Z. Pytlová, 19972, s. 19, 20, 23, 24). V P. 
Bero-Z. Pytlová (19972) na s. 7 sa nachádza jedna zo známych úloh z teórie grafov 
(pripojenie domov na inžinierske siete). Zbierka úloh (Bero, P. – Pytlová, Z., 20001) obsahuje 
úlohu na vypísanie dvojciferných čísel (s.4), hry s vytváraním štvorciferných čísel (s.40, 52), 
úlohu na vytváranie dvojíc z troch prvkov (s.56) a úlohu s aplikáciou trojuholníkovej 
nerovnosti (s.59). 
  
Učebné osnovy pre 4. ročník explicitne neuvádzajú kombinatorickú tému, ani autori učebnice  
a pracovných zošitov  sa o nich priamo v metodickej príručke  nezmieňujú. Napriek tomu je 
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kombinatorických úloh v uvedených knihách dosť veľa. V P. Bero-Z. Pytlová (1999) je to 
napr. s. 10, 14, 20, 21, 40. Ako nóvum sa prvýkrát vyskytuje (s. 36) „rozhodovací strom“ 
resp. „strom logických možností“, ktorý je graficky znázornený. Z teórie grafov sú to úlohy 
na obrázky nakreslené jedným ťahom (s. 13). V pracovných zošitoch sa vyskytujú 
kombinatorické úlohy s rôznymi motívmi: vytváranie čísel (P. Bero-Z. Pytlová, 19973, s. 66, 
68, 75); vytváranie rôznych rovinných a priestorových útvarov (P. Bero-Z. Pytlová, 1998, s. 
9, 45, 76, 79). Novým typom sú úlohy, kde je priamo zdôraznený význam poradia (P. Bero-Z. 
Pytlová, 1998, s. 77). V jednom prípade (P. Bero-Z. Pytlová, 19973, s. 21) sa vyskytuje 
labyrint vo forme ohodnoteného grafu. V zbierke úloh (Bero, P. – Pytlová, Z. 20002) je to 
úloha s vytváraním poradia (s.18), úlohy na zostavovanie trojciferných čísel (s.32, 33, 39) a 
úloha na nájdenie všetkých obdĺžnikov, ktoré majú daný obvod (s.54). 
 
(Od roku 2005 sú postupne vydávané inovované pracovné zošity z matematiky pre jednotlivé 
ročníky 1. stupňa ZŠ. Po vyjdení celej sady pracovných zošitov bude znovu urobená ich 
analýza z pohľadu diskrétnej matematiky.) 
 
Na jednej strane stojí fakt, že kombinatorické úlohy a úlohy z teórie grafov majú veľmi veľkú 
motivačnú hodnotu a tým aj možnosť zvýšiť záujem žiakov o matematiku. Podporujú rozvoj 
pozornosti, flexibility, originálnosti, funkčného, logického a kombinatorického myslenia. 
Pracovné metódy, ktorými sa v tejto časti matematiky (aj na 1. stupni ZŠ) pracuje, sú značne 
odlišné od klasických a už len tým zaujímavé. Na druhej strane sú tieto úlohy v súčasných 
učebniciach matematiky (na 1. stupni ZŠ) vo väčšine prípadov zaradené za okraj, na konce 
strán (alebo do rúk detektíva Baltazára, v 3. a 4. ročníku, ako niečo zložité). 
 
Zastúpenie elementárnych úloh z diskrétnej matematiky v učebniciach a pracovných zošitoch 
z matematiky je v jednotlivých ročníkoch značne rozdielne, ale určite nie dostatočné. Týka sa 
to jednak počtu týchto úloh, ale hlavne z hľadiska rôznorodosti je skladba úloh dosť 
obmedzená. Predpoklad uvedený v subhypotéze H1A sa potvrdil. 
 
 
3.2.2  Diskrétna matematika a budúci učiteľ na 1. stupni ZŠ 
  
Na základe analýzy, uvedenej v 3.2.1, je zrejmé, že elementárne poznatky z diskrétnej 
matematiky by sa mali objaviť aj v matematickej príprave budúcich učiteľov pre 1. stupeň 
ZŠ. 
 
Skúsenosti ukazujú (Brincková, 2005; Džubová, 2003; Eberová – Stopenová, 2003; Gerová, 
2005; Gerová – Klenovčan, 2006; Klenovčan, 2005; Kováčik, 2006; Kubátová, 2003; 
Mokriš, 2005; Novák, 2004; Prídavková, 2005b; Partová, 2005; Stopenová, 2005; Šimčíková, 
2006; Tomková, 2006), že budúci učitelia pre 1. stupeň ZŠ v mnohých prípadoch 
nedisponujú dostatočnými matematickými kompetenciami a tiež didaktickými 
kompetenciami v riešení úloh, ktoré sú určené žiakom na 1. stupni ZŠ. 
Pre zistenie aktuálneho stavu, t. j. miery pripravenosti na riešenie elementárnych úloh 
z diskrétnej matematiky, bol vykonaný prieskum u študentov Pedagogickej fakulty PU 
v Prešove. 
Ako sú študenti učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ pripravení riešiť elementárne úlohy z diskrétnej 
matematiky (hlavne kombinatoriky)? Tie úlohy, ktoré sa nachádzajú v učebniciach a 
pracovných zošitoch z matematiky v súčasnosti používaných. Vzhľadom na to, že učiteľ 1. 
stupňa ZŠ pripravuje aj žiakov na matematické súťaže (Pytagoriáda, Matematická olympiáda 
pre 4. ročník ZŠ), bolo potrebné zobrať do úvahy aj tieto zdroje. 
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Do testu, ktorý mal odmerať mieru tejto pripravenosti, bolo zaradených päť úloh z učebníc 
a pracovných zošitov, tri úlohy z Pytagoriády a dve úlohy z Matematickej olympiády. Texty 
resp. zadania úloh boli presne dodržané. Zostavené boli dve verzie testu. 
 
Test A 
1. Predstav si, že máš desaťkorunáky, dvadsaťkorunáčky a päťdesiatkorunáčky. a) Rozmeň 

päťdesiatkorunáčku. b) Nájdi čo najviac možností ako zaplatiť 90 korún. 
2. Koľko je všetkých trojciferných čísel? 
3. Kniha má 100 strán a všetky sú očíslované. Koľkokrát je použitá číslica 1? 
4. Milka má dvoje tenisiek, dve sukničky a tri tričká. Koľko dní môže prísť do školy ináč 

oblečená? 
5. Aké rôzne sumy môžu vyjsť Baltazárovi, keď si vyberie tri balíčky?  

458.-Sk 765.- Sk 2749.-Sk 4578.-SK

 
6. Koľko je trojciferných čísel, ktoré majú ciferný súčin 9 ? Vypíšte všetky. 
7. Koľko úsečiek je znázornených na obrázku? Vypíšte všetky. 

 
8. Koľkými spôsobmi môžeme urobiť prechádzku z mesta A do mesta B a späť? 

 
 
 

• •  B 

9. Bimbo má na čapici štyri brm
červený a jeden modrý. Koľk
urobiť, ak vždy musia byť na
a jeden modrý brmbolec? 

 
 
10. Tri tehly ukladáme rôznym 

Rozmery jednej tehly sú: dĺž
 
Test B 
1. Koľko je takých dvojciferný
2. Z dvoch jednotiek a štyroch 
3. Na pretekoch súťažili bežc

všetky možnosti. 
4. Napíš čo najviac trojcifernýc
5. Predstav si, že máš desaťk

môžeš zaplatiť 70 korún? b)
6. Koľko dvojciferných čísel m
7. Koľko úsečiek je vyznačený

 

A

 
  
  
  

bolce. Dva zelené, jeden  
o takých rôznych čapíc môžeš 
 čapici dva zelené, jeden červený 

spôsobom na seba. Aké rôzne výšky môžu mať tieto stavby? 
ka 20 cm, šírka 15 cm, výška 7 cm. 

 

ch čísel, v ktorých je jedna číslica 2 ? 
núl napíš všetky šesťciferné čísla. Ktoré z nich je najmenšie? 
i s číslami 1,2,3,4. V akom poradí mohli dobehnúť? Napíš 

h čísel, v ktorých nie sú číslice 0,1,2,4,5,7,9. 
orunáky, dvadsaťkorunáčky a päťdesiatkorunáčky. a) Ako 

 Ktoré sumy môžeš zaplatiť dvomi bankovkami? 
á súčet svojich cifier rovný 5 ? 
ch na obrázku? Vypíšte všetky. 
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8. Z mesta A vedú do mesta B tri cesty. Z mesta C vedú do mesta B štyri cesty. Koľkými 
spôsobmi sa môžeme dostať z mesta A do mesta C, ak sa žiadne dve cesty nekrižujú? 

9. Tomáš si vystrihol z papiera 72 rovnakých štvorcov so stranou 1 cm a zostavil z nich 
obdĺžnik (použil pritom všetky štvorce). Aké dĺžky strán mohol mať zostavený obdĺžnik? 
Nájdite všetky možnosti. Ktorý z obdĺžnikov má najmenší obvod? 

10. Vedec objavil vzácny druh húseníc. Ich telíčko sa skladá z hlavičky a piatich článkov 
(obr.). Každý článok je buď celý žltý alebo celý modrý. Pritom dva žlté články nikdy nie 
sú vedľa seba. Modré však vedľa seba dosť často bývajú. Koľko rôzne sfarbených 
húseníc mohol vedec objaviť? 

 
 

m m ž m ž  
 
 
Skúmaná vzorka 
Testovaných bolo 95 študentov 3. ročníka, Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – denné štúdium. 
Všetci respondenti mali v čase testovania absolvované dve skúšky z matematiky (1.ročník  - 
Základy elementárnej aritmetiky, 2. ročník – Základy algebry a Elementárna geometria), 
jeden semester Didaktiky matematiky a práve prebiehal druhý semester tejto disciplíny. 
 
Interpretácia výsledkov 
Test vypracovali študenti na seminári z Didaktiky matematiky. Čas na vypracovanie – 30 
minút. Študenti boli upozornení, že riešenia úloh musia zodpovedať úrovni 4.ročníka ZŠ. 
Bolo prípustné použiť matematický aparát, ktorý je známy žiakovi 4.ročníka ZŠ. Hodnotenie 
bolo nasledovné: 2 body – úloha vyriešená matematicky aj metodicky správne; 1 bod – úloha 
vyriešená čiastočne (správny princíp, nie všetky riešenia, neúplný alebo nejasný metodický 
postup); 0 bodov – neriešená alebo nesprávne vyriešená úloha. Výsledky dosiahnuté 
v jednotlivých skupinách úloh sú nasledovné: 
 
Tabuľka 1  Úlohy z učebníc a pracovných zošitov  

Bodové hodnotenie % zastúpenie 
Úloha 

0b-N 0b-R 1b 2b 0b-N 0b-R 1b 2b 

Priemerná 
úspešnosť 
úlohy v % 

A 1.a 0 0 17 31 0 0 35,4 64,6 82,3 
A 1.b 0 0 18 30 0 0 37,5 62,5 81,3 
A 2. 3 20 5 20 6,3 41,7 10,3 41,7 93,8 
A 3. 3 4 28 13 6,3 8,3 58,3 27,1 56,3 
A 4. 0 6 16 26 0 12,5 33,3 54,2 70,8 
A 5. 0 1 29 18 0 2,1 60,4 37,5 67,7 
B 1. 0 1 21 25 0 2,1 44,7 53,2 75,5 
B 2. 0 0 2 45 0 0 4,3 95,7 97,9 
B 3. 0 0 13 34 0 0 27,7 72,3 86,2 
B 4. 0 1 33 13 0 2,1 70,2 27,7 62,8 
B 5.a 0 1 15 31 0 2,1 31,9 66,0 81,9 
B 5.b 3 13 21 10 6,4 27,7 44,7 21,2 43,6 

Priemery v % 1,6 8,2 38,2 52,0 75,0 
 
 
 
 

 25



0

20

40

60

80

100

A1.a A1.b A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5.a B5.b

%

úloha

Graf 1  Priemerná úspešnosť v jednotlivých úlohách z učebníc a pracovných zošitov

Porovnateľné sú úlohy A1.b – B5.a. Mohli by sme ich zaradiť do kategórie „klasických“, 
a preto dosiahnuté výsledky nie sú celkom uspokojivé. V A1.a bolo najčastejšou chybou 
uvedenie len jednej možnosti rozmenenia danej sumy. V B5.b zase neuvedomenie si faktu, že 
desaťkorunák nie je bankovka, ale minca. Pri určovaní počtu všetkých trojciferných čísel 
v A2. chýbal systém. Až v 23 prípadoch A3. študenti „zabudli“ započítať dve jednotky čísla 
11. Úloha A4. sa vyskytuje (v primeranej forme) už od 1. ročníka ZŠ. Úspešnosť jej riešenia 
je preto nízka. V 18 prípadoch A5. riešitelia síce uviedli všetky možnosti, ale nesprávne 
sčítali sumy. Len piati neuviedli všetky možnosti. Respondenti v B1. v 18 prípadoch zaradili 
do skupiny hľadaných čísel aj 22-ku. Úloha B2. bola vyriešená najlepšie, len dvaja študenti ju 
nevyriešili úplne správne. Dve „klasické“ kombinatorické úlohy, B3. a B4. Počet úplne 
správnych riešení – 34 v B3. je druhý najvyšší v tejto skupine úloh. V 14 prípadoch B4. 
riešitelia uviedli všetky možnosti bez opakovania číslic, v 19 prípadoch síce vzali do úvahy aj 
čísla s rovnakými ciframi, ale nenašli všetky. 
 
Tabuľka 2  Úlohy z Pytagoriády pre 3. a 4. ročník 

Bodové hodnotenie % zastúpenie 
Úloha 

0b-N 0b-R 1b 2b 0b-N 0b-R 1b 2b 

Priemerná 
úspešnosť 
úlohy v %

A 6. 8 21 9 10 16,7 43,8 18,7 20,8 30,2 
A 7. 0 2 20 26 0 4,2 41,7 54,1 75,0 
A 8. 2 17 19 10 4,2 35,4 39,6 20,8 40,6 
B 6. 2 2 9 34 4,3 4,3 19,1 72,3 81,9 
B 7. 0 1 16 30 0 2,1 34,1 63,8 80,6 
B 8. 2 19 16 10 4,3 40,4 34,0 21,3 38,3 

Priemery v % 4,9 21,7 31,2 42,2 57,8 
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Graf 2  Priemerná úspešnosť v jednotlivých úlohách z Pytagoriády

Pomerne úspešne riešili študenti úlohy A7. (75%) a B7. (80,6%). Avšak až v 18 prípadoch 
(spolu) bolo uvedených 18 resp. 16 úsečiek, t.j. každá úsečka započítaná dvakrát. Podobné 
boli aj úlohy A6. a B6. Dosiahnuté výsledky boli však rozdielne – 30,2% resp. 81,9%. Prečo? 
V úlohe A6. až 16-ti riešitelia použili namiesto súčinu súčet; ak použili súčin, často si 
neuvedomili permutácie z číslic 1,3,3 a 1,1,9. V B6. najčastejšie chýbalo číslo 50. Podľa 
nášho názoru veľmi neuspokojivo dopadlo riešenie úloh A8 (40,6%) a B8. (38,8%). Určite to 
súvisí s nedostatočným grafickým znázornením daných situácií riešiteľmi. 
 
Tabuľka 3  Úlohy z Matematickej olympiády pre 4. ročník 

Bodové hodnotenie % zastúpenie 
Úloha 

0b-N 0b-R 1b 2b 0b-N 0b-R 1b 2b 

Priemerná 
úspešnosť 
úlohy v % 

A9. 8 0 29 11 16,7 0 60,4 22,9 53,1 
A10. 13 5 19 11 27,1 10,4 39,6 22,9 42,7 
B9. 8 11 16 12 17,0 23,4 34,1 25,5 42,6 

B 10. 10 2 34 1 21,3 4,3 72,3 2,1 38,3 
Priemery v % 20,7 38,1 51,6 18,4 44,2 
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Graf 3  Priemerná úspešnosť v jednotlivých úlohách z Matematickej olympiády

Úlohy z Matematickej olympiády pre 4. ročník robili študentom najväčšie problémy. V tejto 
skupine je aj najvyšší počet neriešených úloh. Najlepšie bola vyriešená úloha A9., často však 
chýbali všetky možnosti. Podobne to bolo aj v A10. a B9. V úlohe B10. až v 17 prípadoch 
bolo uvedených 6 možností – húseníc, t.j. všetky s 2 žltými článkami. K tejto chybe zrejme 
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prispel aj zadaný obrázok (takto ale bola úloha zadaná v MO). Úplne správne bolo riešenie 
len u jedného študenta. 
Porovnanie jednotlivých skupín úloh vyzerá takto: 

abuľka 4  Porovnanie vzhľadom na zdroj 

Zdroj ná úloha Úplne správne Priemerná 
ú ) 

 
T

Nerieše
(%) vyriešená úloha 

(%) spešnosť (%

Učebnica – U 1,6 52,0 75,0 
Pytagoriáda – P 4,9 42,2 57,8 

Matem. olympiáda–MO 20,7 18,4 44,2 
 

raf 4a,b,c  Porovnanie vzhľadom na zdroj 

) Neriešená úloha (v %) b) plne správne vyriešená úloha (v %) c) Priemerná úspešnosť (v %) 
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podporiť ďalší rozvoj n
matematických), musí byť 
Najviac úplne správne vyr
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Naše zistenia sú v zhode s názormi P. Hanzela (2000) na matematickú prípravu učiteľov 

.2.3  Pedagogický experiment (1.stupeň ZŠ) a jeho kvantitatívna analýza 

pis experimentu 
oľko čiastkových pedagogických experimentov zameraných na aplikáciu 

perimentoch, vyplynula potreba nejakým 

. Na 

ýsledky vstupného testu zo základnej školy ( maximálne 34 bodov) 

rozsah výberu aritmetický priemer dosiahnutého skóre v teste 

1.stupňa ZŠ. Klesá záujem o štúdium učiteľstva, výsledky zo stredných škôl sa stále zhoršujú. 
Bude preto potrebné pristúpiť k zmenám vo vyučovaní matematiky v príprave budúcich 
učiteľov 1.stupňa ZŠ. Zmeny by sa mali dotýkať obsahu, štruktúry aj didaktických postupov. 
Je potrebné mať na zreteli, že každý absolvent by mal mať primerané množstvo 
matematických vedomostí, mal by mať schopnosť abstrahovať a zovšeobecňovať, schopnosť 
algoritmicky uvažovať a zároveň riešiť jednoduché matematické problémy. K spomínanej 
problematike by mohla napomôcť napr. aj teória grafov a tiež kombinatorika, t.j. súčasti 
diskrétnej matematiky. 
 
 
3
 
O
Realizovali sme niek
elementov diskrétnej matematiky (hlavne kombinatoriky) do vyučovania matematiky na 
1.stupňi základnej školy. Hlavná idea, ktorá motivovala naše výskumy, bola, že diskrétna 
matematika nie je uzavretá oblasť matematiky, ale jej elementy sa objavujú, alebo by mohli 
byť zaradené do väčšiny tém školskej matematiky. 
Z analýzy poznatkov, získaných v čiastkových ex
spôsobom „odmerať“ efektivitu takéhoto pedagogického pôsobenia. Počas jedného školského 
roka boli žiakom predkladané na riešenie úlohy prostredníctvom pracovných listov. V nich sa 
nachádzali úlohy z diskrétnej matematiky, ktorých väčšina organicky nadväzovala na 
preberané učivo matematiky. Žiaci neboli upozornení, že riešia nejaké „zvláštne“ úlohy. 
Pedagogického experimentu sa zúčastnili dve štvrté triedy  z jednej základnej školy
začiatku školského roka, vychádzajúc z výsledkov vo vstupnom teste z matematiky zo 
základnej školy a výsledkov pracovného listu č.1 (čo bol vstupný test experimentu), boli 
určené experimentálna a kontrolná trieda. 
 
V
Tabuľka 5 
 
experimentálna trieda n = 23 25,96 
kontrolná trieda n = 30 27,27 
 
Výsledky vstupného testu v experimente ( maximálne 10 bodov) 

rozsah výberu aritmetický priemer dosiahnutého skóre v teste 
Tabuľka 6 
 
experimentálna trieda n = 23 5,78 
kontrolná trieda n = 28 6,69 
 
V priebehu celého školského roka žiaci v experimentálnej triede vypracúvali pracovné listy 
s kombinatorickými  úlohami organicky nadväzujúcimi na preberané učivo matematiky. Na 
konci školského roka vypracovali v kontrolnej aj experimentálnej triede záverečný pracovný 
list - výstupný test. Úlohy do výstupného testu boli vyberané tak, aby zodpovedali typom 
úloh, s ktorými sa všetci žiaci mohli stretnúť vo vyučovaní matematiky  vo 4.ročníku.  
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Úlohy výstupného testu pre 4.ročník: 
 
Verzia A 
1. Predstav si, že máš desaťkorunáky, dvadsaťkorunáčky a päťdesiatkorunáčky. Nájdi čo 

najviac možností ako zaplatiť 90 korún. 
2. Kniha má 100 strán a všetky sú očíslované. Koľkokrát je použitá číslica 1? 
3. Koľko je trojciferných čísel, ktoré majú ciferný súčin 9 ? Vypíš všetky. 
4. Koľko úsečiek je znázornených na obrázku? Vypíš všetky. 

 
5. Koľkými spôsobmi môžeme urobiť prechádzku z mesta A do mesta B a späť? 

 
 
 

• •  B 

 
Verzia B 
1. Predstav si, že máš desaťko

zaplatiť 70 korún?  
2. Koľko je všetkých trojcifern
3. Koľko dvojciferných čísel m
4. Koľko úsečiek je vyznačený

5. Z mesta A vedú do mesta B
spôsobmi sa môžeme dostať

 
Hodnotenie žiackych riešení bol
– správny postup, ale riešenie bo
bodov – neriešená, alebo nesprá
 
Kvantitatívna analýza výsledk
 
Tabuľka 7  Výsledky výstupného testu 
 rozsa
experimentálna trieda n
kontrolná trieda n
 
 
Tabuľka 8   Úspešnosť riešenia jednotl
 1.úlo
experimentálna trieda 68,
kontrolná trieda 66,
 
 

 

A

runáky, dvadsaťkorunáčky a päťdesiatkorunáčky. Ako môžeš 

ých čísel? 
á súčet svojich cifier rovný 5 ? Vypíš všetky. 
ch na obrázku? Vypíš všetky. 

 
 tri cesty. Z mesta C vedú do mesta B štyri cesty. Koľkými 
 z mesta A do mesta C, ak sa žiadne dve cesty nekrižujú? 

o nasledovné: 2 body – úloha vyriešená úplne správne; 1 bod 
lo neúplné alebo sa rovnaké možnosti vyskytovali viackrát; 0 

vne riešená úloha. 

ov experimentu 

v experimente 
h výberu aritmetický priemer dosiahnutého skóre v teste 
 = 22 7,36 
 = 28 6,54 

ivých úloh v teste (v %) 
ha 2.úloha 3.úloha 4.úloha 5.úloha 
18 72,73 70,45 61,36 95,45 
07 64,29 64,29 66,07 80,36 
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Experimentálna trieda – frekvenčná tabuľka        Kontrolná trieda – frekvenčná tabuľka 
 
    Tabuľka 9                                                                 Tabuľka 10 

xi 5 6 7 8 9 10 xi 4 5 6 7 8 9 10 
fi 3 3 6 5 3 2 

 
fi 4 5 3 6 3 4 3 

xi – dosiahnuté skóre v teste 
fi – početnosť jednotlivých hodnôt (dosiahnutého skóre) 
 
Graf 5                                                                          Graf 6 
fi fi 

0

1
2

3

4
5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
xi xi 

Tabuľka 10 
veličina n x  x̂  x~  
hodnota-experimentálna trieda 22 7,36 7 7 
hodnota-kontrolná trieda 28 6,54 7 7 
 
n – rozsah súboru 
x  - aritmetický priemer 
x̂  - medián 
x~  - modus 
 
Z uvedených hodnôt vidieť, že dosiahnuté výsledky v experimentálnej triede boli lepšie ako 
v triede kontrolnej. Pre hodnotu aritmetického priemeru dosiahnutého skóre platí: 7,36>6,54. 
V tabuľke č.11 sú uvedené hodnoty štatistických charakteristík, ktoré použijeme pri testovaní 
hypotézy H5a (hypotéza H5 pre 4.ročník) . 
 
Tabuľka 11 
 priemer štandardná odchýlka počet 
hodnota – experimentálna trieda 1x  = 7,36 1s  = 1,215 1n  = 22 
hodnota – kontrolná trieda 2x  = 6,54 2s  = 1,947 2n  = 28 

 
Budeme testovať hypotézu H5a0 (nulová hypotéza): 
Žiaci experimentálnej triedy dosiahnu vo výstupnom teste rovnaké výsledky ako žiaci 
kontrolnej triedy.  
Oproti hypotéze H5a1 (alternatívnej hypotéze): 
Žiaci experimentálnej triedy dosiahnu vo výstupnom teste lepšie výsledky ako žiaci 
kontrolnej triedy.  
Na hladine významnosti  budeme testovať hypotézy: α
H5a0 : µ  proti H5a21 µ= 1: .  21 µ>µ

Nech . 05,0=α
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Spoločný výberový rozptyl: 
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Testovacia štatistika: 
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Pre 05,0=α  je kritická hodnota 021,248;975,0221;21

==
−+−

t
nn

t α . 

Pretože , nemôžeme zamietnuť nulovú hypotézu, to znamená, že nie je 
signifikantný rozdiel medzi dosiahnutými výkonmi v experimentálnej a kontrolnej triede.  

021,2727,1 <=t

 
Porovnáme ale výsledky dosiahnuté v experimentálnej a kontrolnej triede vo všetkých 
vstupných a výstupných testoch (v %).  
 
Tabuľka 12 
 experimentálna trieda kontrolná trieda 
vstupný test zo ZŠ 80,2 85,9 
vstupný test v experimente 57,0 67,0 
výstupný test zo ZŠ 78,9 85,0 
výstupný test v experimente 73,6 65,4 

 
Jediný test, v ktorom žiaci dosiahli  lepšie výsledky v experimentálnej triede ako v kontrolnej 
triede, bol výstupný test experimentu. Všetky ostatné testy boli vypracované v kontrolnej 
triede o 5 – 10% lepšie ako v experimentálnej triede. To ukazuje na nižšiu výkonnostnú 
úroveň v experimentálnej triede. Z toho vyplýva, že ak žiaci po absolvovaní experimentu 
dosiahli v experimentálnej triede lepšie výsledky, potom zaraďovanie skupín  úloh (úloh 
z diskrétnej matematiky) do vyučovania matematiky je efektívne. Je to vhodný prostriedok na 
zámerné rozvíjanie kombinatorických schopností žiakov 1. stupňa základnej školy vo 
vyučovaní matematiky. 
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