
3.3 DISKRÉTNA MATEMATIKA  A VYUČOVANIE MATEMATIKY 
NA 2. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 
 
3.3.1  Analýza učebných osnov a učebníc 
  
V učebných osnovách matematiky pre 2. stupeň ZŠ, platných od 1.9.1997, sú uvedené 
nasledujúce témy, týkajúce sa kombinatoriky a teórie grafov.  
 
6.ročník:  
Kombinatorika v úlohách (základné učivo) 
 Ciele – vedieť vypisovať všetky možnosti podľa určitého systému. 
 Obsah – úlohy s kombinatorickou motiváciou a ich riešenie rôznymi  spôsobmi.                            
7.ročník:  
Kombinatorika (základné učivo) 
 Ciele -  pokračovať v systéme vypisovania všetkých prípadov, 

 -  v rôznorodých úlohách nájsť spoločnú matematickú podstatu, 
  -  v jednotlivých úlohách objaviť spôsob tvorenia možných riešení, 
 -  vedieť systematicky vytvárať všetky možné riešenia, 
 -  riešiť rôzne primerané kombinatorické úlohy. 

  Obsah – úlohy s kombinatorickou motiváciou a ich riešenie rôznymi  spôsobmi. 
 8.ročník:  
Kombinatorika a pravdepodobnosť (základné učivo) 
   - v obsahu sa uvádza využívanie kombinatorických poznatkov žiakov pri výpočte relatívnej 

početnosti. 
Riešenie úloh s využitím elementárnych poznatkov z teórie grafov (odporúčaná   téma 
rozširujúceho učiva) 
9.ročník:  
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika (základné učivo) 
Riešenie elementárnych úloh z teórie grafov (odporúčaná téma rozširujúceho učiva) 
 
V analýze učebníc v kontexte s aplikáciami diskrétnej matematiky sústrdíme pozornosť na tri 
oblasti: 
1. Kombinatorika 
2. Teória grafov 
3. Elementy diskrétnej matematiky v iných témach 
 
(V ďalšom texte, kvôli lepšej orientácii a stručnosti, nebudeme uvádzať jednotlivé publikácie 
– učebnice, prostredníctvom autorov a roku vydania. Budeme sa na nich odvolávať vo forme:  
napr. učebnica pre 5. ročník-2.časť, alebo M5-2.)  
 
1. Kombinatorika 
 
Táto téma sa po prvýkrát objavuje v učebnici pre 6. ročník –2. časť, v kapitole: 
8  KOMBINATORIKA V ÚLOHÁCH 
    8.1  Všetky možné usporiadania daného počtu prvkov 
    8.2  Výber a usporiadanie prvkov 
Najprv je venovaná pozornosť problematike zostavovania všetkých možných usporiadaní 
daného počtu prvkov. Zdôraznená je nutnosť nezabudnúť na žiadny možný prípad 
usporiadania. Používa sa metóda vypisovania všetkých možností a hneď od prvých príkladov 
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aj stromový graf. Intuitívne sa zavádza kombinatorické pravidlo súčinu, nepomenúva sa, ani 
zvlášť nezdôrazňuje.  
Nasleduje riešenie úloh, keď sa z daného počtu prvkov všetkými možnými spôsobmi vyberá 
menšia nanajvýš rovnako početná skupina prvkov a vytvárajú sa ich všetky možné 
usporiadania. Je poukázané na fakt, že ak sa vyberú všetky prvky danej skupiny, tak sa 
vlastne riešia úlohy predchádzajúceho typu. 
Ako ďalší typ sú uvedené úlohy, v ktorých sa pripúšťa aj opakovanie vybraných prvkov. 
 
Znovu sa s kombinatorikou stretávame v učebnici pre 7. ročník – 2. časť, v kapitole: 
11  KOMBINATORIKA 
      11.1  Výber prvkov bez ich usporiadania 
      11.2  Ďalšie úlohy z kombinatoriky 
Riešia sa úlohy, v ktorých sa z daného počtu prvkov vyberie všetkými možnými spôsobmi 
menej alebo rovnako početná skupina prvkov ako je daný počet, pričom sa nevytvárajú 
všetky možné poradia vybratých prvkov a nepripúšťa sa ani opakovanie prvkov. Úlohou je 
v prípade daných prvkov urobiť výber a zistiť, koľkými rôznymi spôsobmi možno takýto 
výber uskutočniť. Do zoznamu riešiteľských metód pribúdajú tabuľky a orientované i 
neorientované grafy. Neuvádza sa pojem graf. Intuitívne sa zavádza Pascalov trojuholník, 
nepomenúva sa. 
 
Elementy kombinatoriky sa vo väčšej miere objavujú aj v učebnici pre 8. ročník – 2. časť, 
v kapitole: 
9  KOMBINATORIKA A PRAVDEPODOBNOSŤ 
    9.3  Pravdepodobnosť udalosti a jej výpočet 
Využívajú sa tie kombinatorické poznatky žiakov, ktoré získali v predchádzajúcich 
ročníkoch. 
 
2. Teória grafov  
 
Táto téma je uvedená v učebnici pre 8. ročník – 2.časť, v kapitole: 
12 RIEŠENIE ÚLOH S VYUŽITÍM ELEMENTÁRNYCH POZNATKOV Z TEÓRIE GRAFOV 
      Kreslíme grafy 
      Niektoré grafy a ich názvy 
Vysvetľujú sa základné pojmy: graf, vrcholy grafu, hrany grafu, orientovaná a neorientovaná 
hrana, orientovaný a neorientovaný graf, orientovaná a neorientovaná slučka. Vysvetľovanie 
pojmov prebieha formou motivačných príkladov: sieť železníc SR, deliteľnosť na danej 
množine, krajiny susediace so SR, turnaj. 
Vdruhej časti sú predstavené rovinné grafy Platónových telies, kompletné grafy a tiež 
niektoré typy grafov, nesúce názov z bežného života: had, strom, hviezda, rebrík, vejár, 
koleso. Pozornosť je venovaná Eulerovským grafom s podrobným vysvetlením problému 
siedmich mostov mesta Kráľovec. Žiaci získajú poznatky o otvorenom a uzavretom 
eulerovskom ťahu.Väčšina cvičení je zameraná na úlohy vychádzajúce zo života: kresliť 
grafy podľa máp, grafy turnajov, hľadanie ťahov v mapách, kreslenie obrázkov jedným 
ťahom. Graficky sa znázorňuje relácia deliteľnosti a taktiež sa poukazuje na možnosť 
využitia grafov pri riešení elementárnych kombinatorických úloh. 
 
Po druhýkrát sa s témou grafov stretávame v učebnici pre 9. ročník – 2. časť, v kapitole: 
10  RIEŠENIE ELEMENTÁRNYCH ÚLOH Z TEÓRIE GRAFOV 
Opakujú sa pojmy z 8. ročníka. Definuje sa pojem stupeň vrchola, párny a nepárny stupeň 
vrchola (preformulovávajú sa vety o otvorenom a uzavretom eulerovskom ťahu). 
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Prostredníctvom úloh sa vysvetľujú pojmy: cesta v grafe, hamiltonovská cesta, kružnica 
v grafe, hamiltonovská kružnica a Hamiltonovský graf. Uvádzajú sa úlohy typu „Problém 
obchodného cestujúceho“, t.j. hľadanie minimálnej hamiltonovskej cesty alebo kružnice 
v hranovo ohodnotených grafoch s malým počtom vrcholov. 
 
4. Elementy diskrétnej matematiky v iných témach 
 
Pri analýze učebníc sme sa zamerali na identifikáciu tých tém matematického učiva, 
v ktorých sa vyskytujú problémy, cvičenia, grafické znázornenia atď., typické pre oblasť 
diskrétnej matematiky.  
 
Po prvýkrát sa s takýmito úlohami stretávame v M5-1 v kapitole 1 Opakovanie a 
prehlbovanie učiva matematiky z 1. až 4.ročníka. 
1.1 Prirodzené čísla a nula: vytvárenie dvoj-,troj-,štvorciferných čísel z danej skupiny číslic.  
1.3  Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel: tzv. magické štvorce.  
1.8  Priamka a úsečka. Dĺžka úsečky: je to vypisovanie všetkých priamok resp. úsečiek 
z daného geometrického útvaru. 
1.11 Kolmica na danú priamku: určenie všetkých dvojíc kolmých priamok v útvare. 1.12 
Rovinné a priestorové útvary: vypísanie všetkých dvojíc zhodných, susedných a protiľahlých 
strán.  
3.2 Druhy čiar a ich rysovanie: zapísať dvojice bodov, ktorými prechádzajú osi pravidelného 
šesťuholníka. 
3.3 Rysovanie rovnobežiek a kolmíc: určiť všetky dvojice rovnobežných úsečiek v kvádri. 
4.1 Uhol: analyzovať, kedy rôzne zápisy uhlov vyjadrujú ten istý uhol.  
4.5 Porovnávanie uhlov: triedenie podľa vlastností, usporiadanie. 
4.6 Uhol väčší ako priamy: klasifikácia trojuholníkov podľa veľkostí vnútorných uhlov. 
4.9 Násobenie a delenie uhlov dvoma: vypísať všetky pravouhlé trojuholníky z obrázka. 
 
V učebnici M5-2 sa najčastejšie vyskytuje v kapitole 5 Desatinné čísla, operácie 
s desatinnými číslami častokrát graf vo význame vyznačenia „cesty“ – prikázaného „smeru“  
pri operáciách s desatinnými číslami. 
   
V učebnici M6-1 sa stretávame s podobnými úlohami (vytváranie čísel, graf vo význame 
prikázaného „smeru“). Hlavne v časti 4.2 Znaky deliteľnosti prirodzench čísel. Deliteľnosť 
dvoma, piatimi a desiatimi. 
 
V učebnici M6-2 v časti 5.3 Rovnoramenný trojuholník: niekoľko úloh na vypisovanie 
všetkých rovnoramenných trojuholníkov z daného pravidelného n-uholníka. 
7.2 Rovnobežník a jeho vlastnosti: určenie rovnobežníkov v danej sieti. 
7.3 Obdĺžnik a kosodĺžnik, štvorec a kosoštvorec: úlohy na triedenie. 
 
Vo všetkých ročníkoch sa úlohy s elementami z diskrétnej matematiky vo väčšej miere 
nachádzajú v časti Rozum do hrsti. Sú teda najčastejšie zaradené medzi takými úlohami, ktoré 
vyžadujú netradičný pohľad, nápad, originálny prístup, tvorivosť a nekonvenčné riešenie. 
 
Uvedená analýza ukázala, že výskyt úloh s elementami z diskrétnej matematiky, samozrejme 
mimo kapitol venovaných tejto oblasti, je zriedkavý. Potvrdzuje to predpoklad uvedený 
v hypotéze H1B.  
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3.3.2 Výučba kombinatoriky na základnej škole – dotazník pre učiteľov  matematiky 
 
Po niekoľkých pokusoch v minulosti (v cvičeniach z matematiky, pre triedy s rozšíreným 
vyučovaním matematiky) sa kombinatorika opäť, vari už natrvalo, vracia do učebných osnov 
matematiky ZŠ. Otázkou je, ako sú základné školy a hlavne učitelia matematiky pripravení 
na výučbu kombinatoriky, aké sú ich názory a postoje. Pre zmapovanie tejto problematiky 
bol v školskom roku 1998/99, v mesiacoch máj - jún, uskutočnený dotazníkový prieskum. 
Jeho načasovanie bolo zámerné, pretože tematický celok s kombinatorikou je v každom 
ročníku zaradený ako posledný. Dotazníkovým prieskumom sme chceli zmapovať názory a 
postoje učiteľov na vyučovanie kombinatoriky v čase, keď sa výučba tejto témy na 2.stupni 
základných škôl rozbiehala. Na mnohých školách ešte neboli k dispozícii nové učebnice 
matematiky pre 6. a 7.ročník. 
 

Dotazník 
1. Počet rokov pedagogickej praxe:   A. 0-5          B. 5-15          C. viac ako 15 
2. Okres, v ktorom pôsobíte: .......................... 
3. V minulosti (pred súčasným zaradením do učebných osnov) som kombinatoriku : 
      A. učil na ZŠ          B. učil na SŠ          C. neučil 
4. Ohodnoťte svoje odborné vedomosti z kombinatoriky: 
      A. výborné       B. dobré      C. nedostačujúce       D. žiadne      E. neviem to posúdiť 
5. Ohodnoťte mieru Vašej pripravenosti na výučbu  kombinatoriky:  
      A. dobrá                 B. primeraná           C. slabá 
6. Je zaradenie kombinatoriky do matematiky ZŠ: 
      A. vhodné               B. nevhodné            C. neviem posúdiť  
7. Aký je, podľa Vás, cieľ výučby kombinatoriky na ZŠ, čo má žiakov naučiť ?   

..................... 
8. Aká je Vaša predstava výučby kombinatoriky na ZŠ (čo a ako) ?   .................. 
9. Poznáte metódy, ktoré matematika (teda aj kombinatorika) používa na určenie počtu 

prvkov množiny ? Ak áno, ktoré ?    vymenovanie prvkov, ........ 
10. Učili ste v minulom školskom roku kombinatoriku ?    
      A. nie          B. áno, v ročníku ......... 
11. Učíte v tomto školskom roku kombinatoriku ?         
      A. nie          B. áno, v ročníku ..........   
Ďalšie otázky sú pre učiteľov, ktorí učili resp. budú učiť kombinatoriku. 
12. Akú literatúru ste v minulom školskom roku používali pri príprave na kombinatoriku ?   
      Ak si pamätáte, uveďte autora resp. názov publikácie.    ............... 
13. Čo ste učili v rámci kombinatoriky v 6.ročníku, s čím budete pokračovať v 7.ročníku? 

......... 
14. Ako sa Vám učila kombinatorika?    
      A. dobre      B. rovnako ako iné témy       C. zle 
 
15. Aké boli reakcie žiakov na kombinatoriku ? 
      A. pozitívne       B. rovnaké ako pri iných témach      C. negatívne 
16. Splnila výučba kombinatoriky cieľ, ktorý ste si stanovili?     
      A. áno                B. neviem posúdiť                             C. nie 
17. Máte v súčasnosti k dispozícii niektorú z nových učebníc? 

A. áno- autor Šedivý („zelená“ učebnica, formát B5)   
B. áno- autor Repáš („modrá“učebnica, formát A4)  

      C. nie   
      D. áno- obidve, budem učiť podľa ....................., lebo................. 
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Skúmaná vzorka 
V prieskume odpovedalo na otázky 205 učiteľov matematiky ZŠ z 11 okresov: Prešov (50 
učiteľov), Svidník (11), Vranov (32), Bardejov (22), Medzilaborce (4), Snina (16), Stropkov 
(2), Sabinov (12), Humenné (13), Košice II (28), Košice III (15). Vzhľadom na dĺžku praxe, 
bolo zastúpenie nasledovné: do 5 rokov – 13 (6%), od 5 do 15 rokov – 37 (18%), nad 15 
rokov – 155 (76%) učiteľov. 
 
Interpretácia výsledkov prieskumu 
Otázka č.3 
Pred súčasným zaradením kombinatoriky do učebných osnov učilo túto časť matematiky na 
ZŠ 72 (35%) učiteľov, učilo na SŠ 8 (4%) učiteľov a neučilo 125 (61%) učiteľov. Väčšina 
učiteľov teda vo svojej praxi ešte nikdy kombinatoriku neučila. 
 

Otázka č.4 
Pri hodnotení svojich odborných vedomostí z kombinatoriky prevláda pozitívny pohľad 
učiteľov. 
 
Tabuľka 13   Hodnotenie odborných vedomostí z kombinatoriky 

Hodnotenie 
Dĺžka praxe 

výborné dobré nedostačujúce žiadne neviem 
posúdiť 

0-5 rokov 2 7 0 0 4 
5-15 rokov 0 30 3 0 4 
> 15 rokov 4 81 22 1 42 

 
Veľa skúsených učiteľov (> 15 rokov praxe) už nevie posúdiť úroveň svojich odborných 
vedomostí z kombinatoriky, čo je pochopiteľné vzhľadom na odstup od VŠ. Prekvapujúce je, 
že to nevedia 4 začínajúci učitelia. 
 
Otázka č.5 
Svoju pripravenosť na výučbu kombinatoriky hodnotí väčšina učiteľov ako primeranú. 
 
Tabuľka 14   Hodnotenie miery pripravenosti na výučbu kombinatoriky 

Hodnotenie 
Dĺžka praxe 

dobrá primeraná slabá 

0-5 rokov 5 6 2 
5-15 rokov 11 19 7 
> 15 rokov 39 93 15 

 
Otázka č.6 
Väčšina učiteľov si myslí, že zaradenie kombinatoriky do učebných osnov ZŠ je vhodné. 
 
Tabuľka 15   Názor na zaradenie kombinatoriky do učebných osnov ZŠ 

Názor 
Dĺžka praxe 

vhodné nevhodné neviem 
posúdiť 

0-5 rokov 9 2 2 
5-15 rokov 24 4 7 
> 15 rokov 90 27 27 
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Otázka č.7 
V odpovediach na otázku, aký je cieľ výučby kombinatoriky na ZŠ, čo má kombinatorika 
žiakov naučiť, sa vyskytovali tieto názory (ich poradie vyjadruje početnosť výskytu daného 
názoru):  
- rozvoj logického myslenia; 
- rozvoj tvorivosti, tvorivého myslenia; 
- hľadanie (vypisovanie) všetkých možností; 
- orientácia v bežných životných situáciách; 
- rozvoj kombinačných schopností, kombinatorického myslenia; 
- vytváranie vlastného systému; 
- základy kombinatoriky; 
- vzbudiť záujem o riešenie úloh z praxe; 
- rozvíjať schopnosť matematizácie reálnej situácie; 
- vytvárať dvojice, trojice; 
- rozvíjať predstavivosť; 
- zdokonaľovať prehľadnosť zápisov, grafický prejav; 
- vytvárať predpoklady pre štúdium na SŠ; 
- podnietiť hravosť. 
Ojedinele sa vyskytli aj ďalšie postrehy: posudzovať problémy, schopnosť triediť a 
usporiadať, hľadať súvislosti, skúšať, objavovať, odôvodňovať, samostatnosť, orientácia 
v počítačoch a internete atď. Na otázku neodpovedalo v jednotlivých kategóriách dĺžky praxe 
0-3-25 učiteľov. 
 
Otázka č.8 
Učiteľská predstava výučby kombinatoriky na ZŠ (čo a ako) je nasledovná (názory opäť 
zoradené podľa početnosti výskytu): 
- riešenie jednoduchých úloh zo života; 
- výučba hravou formou; 
- učiť ako rozširujúce učivo, prípadne na cvičeniach z matematiky; 
- učiť len v matematických triedach; 
- zabezpečiť dostatok učebníc a pomôcok pre učiteľov a žiakov; 
- súhlas s koncepciou uvedenou v učebnici Šedivého; 
- súhlas s koncepciou uvedenou v učebnici Repáša; 
- súhlas s novými učebnými osnovami; 
- mať k dispozícii dostatok vhodných kombinatorických úloh (zbierka úloh); 
- neučiť vzorce; 
- zaradiť kombinatoriku v mesiacoch máj – jún. 
Z ďalších zaujímavých postrehov: chýbajú poznatky z didaktiky (nedostatočná príprava na 
VŠ); najprv je potrebné mať učebnice a metodické príručky, až potom začať učiť; učiť 
kombinatoriku len na 8-ročnom gymnáziu; pred začatím výučby zabezpečiť prípravu učiteľov 
(semináre, metodická literatúra); kombinatoriku zaradiť už od 5. ročníka (je to potrebné pre 
riešiteľov MO a Pytagoriády); kombinatoriku zaradiť len v 9. ročníku, no s väčšou dotáciou 
hodín, atď. Pozoruhodný je fakt, že na túto otázku neodpovedalo až 60 (t.j. 39%) učiteľov 
v kategórii s praxou dlhšou ako 15 rokov, u ktorých sa predpokladá dostatok skúseností. (V 
skupine 0-5 rokov praxe: 4 (30%); 5-15 rokov: 10 (27%)).  
 
Otázka č.9 
Zo známych kombinatorických metód: 
• vymenovanie – vypísanie všetkých možností, 
• grafické znázornenie, 
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• pravidlo súčtu, 
• pravidlo súčinu, 
• rozklad množiny na triedy rovnakých prvkov, 
• princíp inklúzie a exklúzie, 
• priehradkový princíp (postupnosť núl a jednotiek), 
• Dirichletov princíp (zásuvkový alebo holubníkový), 
• rekurzívne metódy, 
• vytvárajúce funkcie; 
sa v odpovediach učiteľov vyskytli tieto: 
- vypisovanie (66-krát), 
- grafické znázorňovanie (39-krát), 
- holubníkový princíp (2- krát). 
Uvedené metódy patria medzi tie, s ktorými sa najčastejšie pracuje v kombinatorike ZŠ. Za 
povšimnutie stojí fakt, že na túto otázku neodpovedalo v kategórii začínajúcich učiteľov (0-5 
rokov praxe) 6 (46%) učiteľov, ktorí by si vari ešte z vysokoškolského štúdia mohli 
spomenúť aj na viaceré metódy. (V skupine 5-15 rokov: 22 (59%), viac ako 15 rokov: 32 
(21%)). 
 
Otázky č.10 a 11 
V týchto otázkach učitelia odpovedali na to, či učili v minulom resp. v prebiehajúcom 
školskom roku kombinatoriku. 
 
Tabuľka 16   Aktuálny stav výučby kombinatoriky  

Stav minulý školský rok prebiehajúci školský rok 
Dĺžka praxe učil neučil učím neučím 

neučil a neučím

0-5 rokov 2 11 13 0 0 
5-15 rokov 21 16 35 2 2 
> 15 rokov 66 89 135 20 16 

 
Zaujímavý je posledný stĺpec tabuľky č.4, ak ho porovnáme s „neodpoveďami“ na otázky č.7 
a 8. Na otázku č.7 – Aký je cieľ výučby kombinatoriky na ZŠ – neodpovedalo 28 (0-3-25) 
učiteľov, pričom neučilo a neučí kombinatoriku len 18 (0-2-16) učiteľov. Na otázku č.8 – 
Aká je predstava výučby kombinatoriky na ZŠ (čo a ako) – neodpovedalo dokonca 74 (4-10-
60) učiteľov a neučí ju znova len 18 (0-2-16) učiteľov. Zákonite sa natíska otázka: Ako 
možno učiť, ak chýba vízia cieľa a ak nie je sformulované, čo a ako učiť?! 
 
Otázka č.12 
Literatúra, ktorú učitelia pri výučbe kombinatoriky používali, bola veľmi rôznorodá. Opäť je 
uvádzaná v závislosti od početnosti výskytu v odpovediach: 
- rôzne staršie učebnice na cvičenia z matematiky resp. pre triedy s rozšíreným 

vyučovaním matematiky (autori: Divíšek, Melichar – Červinka, Mäsiar, Müllerová); 
- dočasné učebné texty (Bálint, 1998); 
- učebnice pre stredné školy; 
- materiály z metodického centra (Scholtzová, I., 1999;  Schwartzová, E.,1998); 
- poznámky z vysokoškolského štúdia. 
Žiadnu literatúru neuviedlo 80 (6-14-60) učiteľov. 
 
Otázka č.13 
Tí učitelia, ktorí učili kombinatoriku v 6. ročníku, uviedli nasledovné témy: 
- vypisovanie všetkých možností pri usporiadaní a výbere prvkov; 
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- výučba podľa Bálinta (1998); výučba podľa učebnice Šedivého; výučba podľa učebnice 
Repáša; výučba podľa Divíšek, J. – Dřízal, V. – Koman, M (1991). 

V 7. ročníku väčšina z nich plánuje učiť výber prvkov bez usporiadania. Všetci netrpezlivo 
očakávajú učebnicu pre 7. ročník. 
 
Otázky č.14, 15, 16 
Ich cieľom bolo zmapovať subjektívne pocity učiteľov, ktorí už nadobudli skúsenosti 
s výučbou kombinatoriky. 
 
Tabuľka 17   Ako sa učila kombinatorika učiteľom 

Hodnotenie 
Dĺžka praxe 

dobre rovnako ako iné témy zle 

0-5 rokov 4 6 0 
5-15 rokov 14 11 3 
> 15 rokov 30 67 18 

 
Jednoznačne prevláda neutrálny postoj učiteľov. 
 
Tabuľka 18   Reakcie žiakov na kombinatoriku (pohľad učiteľov) 

Hodnotenie 
Dĺžka praxe 

pozitívne rovnaké ako pri iných témach negatívne 

0-5 rokov 7 3 0 
5-15 rokov 14 12 2 
> 15 rokov 42 67 6 

 
Reakcie žiakov (z pohľadu učiteľov) jasne ukazujú posun k pozitívnemu postoju ku 
kombinatorike. V tejto súvislosti by bolo iste zaujímavé zistiť názory žiakov na výučbu 
kombinatoriky. 
 
Tabuľka 19   Splnenie cieľa výučby kombinatoriky 

Hodnotenie 
Dĺžka praxe 

áno neviem posúdiť nie 

0-5 rokov 5 5 0 
5-15 rokov 18 9 1 
> 15 rokov 69 40 6 

 
Hlavne u skúsených učiteľov (viac ako 15 rokov praxe) je prekvapujúci fakt, že až 40 (35%) 
z nich nevie posúdiť, či ich výučba splnila cieľ, ktorí si stanovili. 
 
Otázka č.19 
V školskom roku 1998/99 boli vydané nové učebnice matematiky pre 6. ročník, dva typy. 
Otázka sledovala zistenie situácie vo vybavení škôl týmito učebnicami a tiež to, pre ktoré 
z nich sa rozhodnú učitelia, ak majú možnosť výberu. 
 
Tabuľka 20   Vybavenosť novými učebnicami 

Učebnica 
Miesto 

Šedivý Repáš žiadna obidve 

mesto 64 10 29 25 
vidiek 19 12 13 8 
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Rozdiely v dostupnosti učebníc v meste a na vidieku nie sú významné. Žiadnu z učebníc 
nemá k dispozícii v mestách 29 (23%) a na vidieku 13 (25%) učiteľov. Viac učiteľov (hlavne 
v mestách ) má k dispozícii učebnicu Šedivého. Zaujímavé bolo, pre ktorú z učebníc sa 
rozhodnú učitelia, ak majú k dispozícii obidve. Len v 3 prípadoch sa rozhodli používať 
obidve, lebo „v každej z nich je niečo dobré a vhodné“. U všetkých ostatných „zvíťazila“ 
učebnica Šedivého, dôvody boli nasledovné (usporiadanie  podľa početnosti výskytu názoru): 
- je pre všetkých žiakov; 
- viac vyhovuje, prístupnejšia; 
- lepšia; 
- vhodne usporiadané učivo; 
- dostatok úloh; 
- prispôsobená schopnostiam žiakov v priemernej triede. 
Učebnicu Šedivého by bolo možné označiť ako klasickú, s osvedčenými postupmi, so snahou 
zaviesť do kombinatoriky prvky hry. Naproti tomu učebnica Repáša je netradičná, napísaná 
v podobnom duchu ako nové učebnice matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Väčšina úloh v nej je 
neobvyklého typu, častokrát vyžadujú originálny prístup, a preto sú možno pre niektorých 
žiakov náročné a pre učiteľov nezvyčajné. 
 
Závery 
Analýza odpovedí, ktoré učitelia matematiky ZŠ uviedli v dotazníku, umožňuje vysloviť 
nasledujúce zistenia: 
1. Potvrdil sa fakt, že v našich školách chýbajú mladí učitelia. 
2. Väčšina učiteľov vo svojej doterajšej pedagogickej praxi ešte kombinatoriku neučila. 

Prejavuje sa potreba doplniť jednak odborné vedomosti, ale hlavne metodiku výučby 
kombinatoriky formou seminárov či metodických materiálov. 

3. Zaradenie kombinatoriky do učebných osnov ZŠ považujú pedagógovia za vhodné. 
4. Mnoho učiteľov nemá jednoznačnú predstavu o tom, čo a ako majú v kombinatorike 

žiakov naučiť. Z toho vyplýva, že u viacerých absentuje schopnosť stanoviť cieľ výučby. 
To jednoznačne poukazuje na nedostatky v metodickej príprave k tejto téme. 

5. Aspoň informatívna znalosť o kombinatorických metódach absentuje, čo však, vzhľadom 
na nepouživateľnosť väčšiny z nich vo výučbe na ZŠ, nie je až takým vážnym 
nedostatkom. 

6. Učitelia preukázali, že napriek „klasickej chorobe“ nášho školstva (najprv nové učebné 
osnovy a až potom učebnice), sú dostatočne flexibilní a siahnu aj po inej literatúre, ak 
nemajú k dispozícii učebnice. 

7. Prevláda nejednotnosť v tom, čo sa má v rámci kombinatoriky v jednotlivých ročníkoch 
učiť. 

8. Subjektívne pocity z doterajšej výučby kombinatoriky sú u učiteľov viac-menej neutrálne, 
u žiakov (ako to vidia učitelia) skôr pozitívne. Možno je kombinatorika bližšia žiakom 
ako učiteľom, možno sú žiaci ochotnejší prijímať čosi neobvyklé. (Nakoniec, to je výsada 
a devíza mladosti, ktorú by bolo škoda nevyužiť.) 

9. Vybavenosť jednotlivých škôl učebnicami nie je rovnaká. Na niektorých školách sú a na 
niektorých nie sú k dispozícii najnovšie učebnice.  

10. Ak má učiteľ možnosť výberu medzi „klasickou“  a „netradičnou“  učebnicou, takmer 
určite si vyberie klasickú. Neochota k zmene je silne zakorenená. 
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3.3.3  Diskrétna matematika a budúci učiteľ na 2. stupni ZŠ  
 
Pre zistenie aktuálneho stavu, t. j. miery pripravenosti na riešenie elementárnych úloh 
z diskrétnej matematiky, bol vykonaný prieskum u študentov učiteľských kombinácií 
s matematikou na dvoch fakultách pripravujúcich budúcich učiteľov matematiky. 
Ako sú budúci učitelia matematiky pripravení riešiť elementárne úlohy z diskrétnej 
matematiky (hlavne kombinatoriky)? Tie úlohy, ktoré sanachádzajú 
v učebniciach matematiky pre 2. stupeň ZŠ v súčasnosti používaných?  
Do testu, ktorý mal odmerať mieru tejto pripravenosti, bolo zaradených osem úloh z učebníc 
matematiky pre 2. stupeň ZŠ. Texty resp. zadania úloh boli presne dodržané.  
Test  
1. Linda mala v škatuľke červené, zelené a žlté cukríky – lentilky. Siahla do škatuľky a 

vybrala postupne tri kusy. Zapíšte všetky možné poradia, v akých mohla tri lentilky 
vybrať zo škatuľky. 

2. Doručovateľ má doručiť z pošty telegramy na miesta A, B, C a vrátiť sa na poštu. Nájdi 
najkratšiu cestu, ako to má urobiť. 

3. V penzióne boli 4 voľné izby, každá vhodná na ubytovanie jednej alebo dvoch osôb. 
Koľkými rôznymi spôsobmi môže majiteľ penziónu umiestniť dvoch hostí, ak hostia 
súhlasia s tým, že prípadne budú ubytovaní spolu? Vypíšte všetky možnosti. 

4. Zmrzlinár predáva päť druhov zmrzliny: jahodovú, banánovú, kakaovú, citrónovú a 
vanilkovú. Zuzka vždy kupuje z každého dtuhu len jednu porciu. Napíšte, koľko si mohla 
kúpiť rôznych zmrzlín: a) dvojitých; b) trojitých; c) štvoritých. Vypíšte všetky možnosti. 

5. Za okrúhlym stolom sú všetky miesta rovnocenné – nezáleží na tom, kto kde sedí, 
dôležité je len to, koho má za suseda. Napíš všetky zasadacie poriadky pre okrúhly stôl so 
štyrmi stoličkami. 

6. Závod na výrobu bižutérie vyrába detské náramky na gumičke z piatich červených a 
piatich bielych korálikov. Ako majú byť koráliky ponavliekané, aby náramok mal práve 6 
farebných zmien? Nájdite aspoň 5 rôznych riešení. (Na obr. je náramok so štyrmi 
farebnými zmenami.) 

7. Graf na obrázku je grafom rozohratého šachového turnaja, na ktorom hrá každý účastník 
s každým. Hranou sú spojení tí hráči, ktorí zápas odohrali.Ktoré zápasy ešte treba 
odohrať? Nakreslite graf zvyšných zápasov. 
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8. Myslím si štvorciferné číslo. Poradím Ti, že súčet prvých dvoch číslic je 3, súčet 
posledných dvoch je 7 a prostredné dvojčíslie sa dá deliť 4 bezo zvyšku. Aké si môžem 
myslieť číslo? 

 
Skúmaná vzorka 
Testovaných bolo 55 študentov 4.ročníka z vyššie uvedených fakúlt.Všetci respondenti mali 
v čase testovania už absolvovaný jeden semester Didaktiky matematiky a práve prebiehal 
druhý semester tejto disciplíny. 
Interpretácia výsledkov 
Test vypracovali študenti na seminári z Didaktiky matematiky. Čas na vypracovanie – 45 
minút. Študenti boli upozornení, že riešenia úloh musia zodpovedať úrovni základnej školy. 
Bolo prípustné použiť matematický aparát, ktorý je známy žiakovi 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(N) alebo nesprávne vyriešená(R) úloha. Výsledky dosiahnuté 
v jednotlivých úlohách sú nasledovné: 
 
Tabuľka 21  Úspešnosť riešenia jednotlivých úloh 

Bodové hodnotenie % zastúpenie Úloha 
0b-N 0b-R 1b 2b 0b-N 0b-R 1b 2b 

Priemerná úspešnosť 
riešenia úlohy v % 

1. 1 7 17 30 2 13 31 54 70 
2. 1 22 20 12 2 40 36 22 40 
3. 0 7 22 26 0 13 40 47 67 
4. 0 17 19 19 0 31 34,5 34,5 52 
5. 2 25 4 24 4 45 7 44 47 
6. 7 17 31 0 13 31 56 0 28 
7. 8 3 32 12 15 5 58 22 49 
8. 6 19 22 8 11 34 40 15 35 

Priemery v % 5,9 26,5 37,8 29,8 48,5 
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Graf 7 Priemerná úspešnosť v jednotlivých úlohách 
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Tabuľka 22   Úspešnosť študentov v teste 
Bodový zisk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Počet študentov 0 0 0 2 3 6 4 13 8 6 4 5 3 1 0 0 0 

0
2
4
6
8

10
12
14

0b 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b 13b 14b 15b 16b
bodový zisk

počet študentov

Graf 8  Úspešnosť študentov v teste

Kvalitatívna analýza študentských riešení: 
 1. úloha 
Je to klasická kombinatorická úloha, študenti v jej riešení dosiahli najvyššie percento 
úspešnosti (70%). Len dvaja riešitelia začali úvahou nad tým, koľko cukríkov každej farby 
môže byť v krabičke, t.j. snažili sa o dôkladnú analýzu textu úlohy a správneho vhľadu do 
situácie. Na druhej strane, v štyroch riešeniach respondenti neuvažovali nad tým, že môžu 
byť vybrané aj cukríky rovnakej farby a vypísali len tie možnosti, v ktorých sa vyberú tri 
rôzne cukríky. Jeden študent nesprávne pochopil podmienky zadania (poradie) a nebral do 
úvahy, že sa vyžaduje určenie všetkých rôznych poradí. Strom logických možností, ako jedna 
z typických metód používaných pri riešení úloh tohto typu, bol použitý v jedinom riešení. 
Neobvyklý postup sa objavil u jedného riešiteľa, ktorý vykonal triedenie všetkých možností 
do troch skupín. V prvej vypísal všetky možnosti, ak sú cukríky v skupinách rovnaké. Do 
druhej zaradil tie poradia, v ktorých sa nachádzajú dva cukríky rovnakej farby. V tretej 
skupine boli všetky možnosti s tromi rôznymi cukríkmi. 
 
2. úloha  
Spája v sebe elementy kombinatoriky, teórie grafov, optimalizácie, atď. Štyria  riešitelia 
začali analýzou textu a obrázka. Uviedli, že je neefektívne vracať sa z každého miesta späť na 
poštu. Iba jediný to však aj odôvodnil (trojuholníkovou nerovnosťou). Mnohí respondenti 
našli najkratšiu cestu, ale ich riešene nebolo úplné, nakoľko im chýbalo odôvodnenie ich 
tvrdenia. Až v dvanástich riešeniach sa objavila chyba vo výpočte. 
3. úloha 
Z hľadiska úspešnosti druhá najlepšie vyriešená úloha (67%). Pri jej riešení väčšina študentov 
použila tabuľku (stĺpce-izby, riadky-ubytovaní hostia). Až 22 riešení však bolo neúplných. 
Najčastejší uvedený počet spôsobov ubytovania bol 10 (16 všetkých možných). Táto chyba 
bola spôsobená tým, že respondenti nevzali do úvahy „rôznosť“ hostí, registrovali len 
umiestnenie osoby do izby. Dvaja riešitelia evidentne vôbec nepochopili zadanie úlohy. 
4. úloha 
Opäť klasická kombinatorická úloha a vzhľadom na to nízke percento úspešnosti (52%). 
Deväť študentov sa snažilo o premyslený vhľad do situácie a dospelo k záveru, že pri 
vytváraní zmrzlín, v zmysle zadania, nebudú brať do úvahy ich poradie. Naopak, ôsmi 
riešitelia sa rozhodli, bez adekvátnej argumentácie, že budú prihliadať na poradie vo 
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vytváraných porciách zmrzlín. Dvaja riešitelia nesprávne analyzovali text a zaradili aj 
možnosti s opakovaním jednotlivých zmrzlín. Najčastejšie bol nesprávne stanovený počet 
štvoritých (20-krát), potom trojitých (13-krát) a nakoniec dvojitých (3-krát) skupín. 
Z pohľadu použitých metód pri riešení sa najčastejšie vyskytlo vypísanie všetkých možností 
pomocou písmen veľkej abecedy, v dvoch riešeniach bola použitá postupnosť núl a jedničiek, 
v jednom strom logických možností. Dvaja študenti zrejme „nedôverovali“ vypísaniu 
všetkých možností a na kontrolu použili vzorec pre kombinácie (v ich riešení bolo evidentné, 
že najprv vypisovali a následne vypočítali podľa vzorca). 
5. úloha 
Úloha, v ktorej základným problémom riešiteľa je nutnosť správne analyzovať, čo je, 
v zmysle zadania, rovnaké a čo je rôzne. Náznaky takejto analýzy sa vyskytli v niekoľkých 
riešeniach, v ktorých si študenti uvedomili a uviedli, že: 
- z hľadiska zasadacieho poriadku je dôležité, koho má daná osoba za susedov, teda kto 

sedí vedľa nej; 
- v zmysle zadania nie je podstatné, či je to sused po ľavej alebo pravej strane. 
Z pohľadu výberu metód pri riešení 15 respondentov použilo vypisovanie štvoríc a väčšina  
riešiteľov kreslila obrázky (20 správnych grafických riešení). V 11 riešeniach boli medzi 
výsledné možnosti zarátané aj tie, ktoré boli rovnaké. Vzhľadom na to je zrejmé, že mnohí 
študenti nesprávne matematizovali danú reálnu situáciu. 
6. úloha 
Úloha z učebnice pre 6. ročník, v nej zaradená v časti Rozum do hrsti. Vyriešená 
respondentmi s najhorším výsledkom, úspešnosť riešenia len 28%. Pri jej analýze bolo 
potrebné uvedomiť si, že skupina susediacich korálikov rovnakej farby tvorí jednu množinu. 
Pre 6 zmien musia byť vytvorené práve tri neprázdne množiny červených a práve tri 
neprázdne množiny bielych korálikov.Tieto množiny je potrebné umiestňovať striedavo. 
Keďže 5 =1 + 1 + 3 alebo 5 =  1 + 2 + 2, potom počty prvkov v spomínaných množinách sú 
1,1,3 alebo 1,1,2. Existuje osem rôznych riešení. Len v jedinom riešení bolo uvedené 
odôvodnenie, že z každej farby musia byť tri skupiny, aby bolo 6 zmien a že tieto skupiny 
možu mať 3,1,1 alebo 2,2,1 prvkov (tento študent ale nenašiel 5 rôznych riešení).Aspoň 5 
rôznych riešení vytvorili 8 riešitelia, chýbalo im však odôvodnenie. Z hľadiska metodiky 
riešenia 8 respondenti vypisovali možnosti v rade, jeden použil postupnosť núl a jedničiek, 
ostatní zvolili grafickú metódu riešenia. Aj v tejto úlohe sa vyskytli prípady, kedy bolo 
nesprávne analyzované, ktoré možnosti sú rovnaké a ktoré rôzne. Sedem študentov úlohu 
neriešilo. 
 
 
7. úloha 
Úloha z teórie grafov a tiež kombinatorická. Dobre uviedli všetky možnosti 4 študenti, ale 
nenakreslili vhodný graf. Iba dobrý graf  bol v 28 riešeniach, chýbali však vypísané možnosti. 
Dvanásť respondentov malo aj vyhovujúci graf, aj vypísané zvyšné zápasy. Doplnením 
daného grafu na kompletný graf (úplný graf) postupovalo pri riešení 14 študentov.  Analýza 
riešení ukázala, že tento typ úlohy budúci učitelia vedia riešiť. Vyššia úspešnosť nebola 
dosiahnutá zrejme preto, že si riešitelia neuvedomili, že sa od nich vyžadujú dve činnosti, 
vypísanie zvyšných zápasov a nakreslenie grafu zvyšných zápasov. (Zadanie je presne podľa 
učebnice, neupravovali sme ho.) 
8. úloha 
Úloha, v ktorej bolo potrebné aplikovať poznatky z kombinatoriky, deliteľnosti a numerácie. 
Pri riešeniach študenti využívali tieto postupné kroky: 
- určenie poslednej dvojice číslic, ktorých súčet môže byť sedem (10-krát); 
- vypísanie prvej dvojice číslic, ktorých súčet môže byť tri (9-krát); 
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- určenie prostredného dvojčíslia, ktoré je deliteľné 4 bezo zvyšku (7-krát). 
Najčastejšia chyba, ktorej sa respondenti dopúšťali, spočívala v tom, že pri určení prvých 
dvoch číslic si neuvedomili, že súčet tri je možné vytvoriť nie len 1 + 2 resp. 2 + 1, ale aj 3 + 
0. Vyskytli sa aj štyri správne riešenia, v ktorých boli všetky možnosti, ale chýbal o 
naznačenie postupu, akým sa k nim riešiteľ dopracoval. 
 
Údaje, získané z analýzy dosiahnutých výsledkov, umožňujú vyslovenie nasledujúcich 
záverov: 
• Z pohľadu diskrétnej matematiky (hlavne kombinatoriky) sa vyskytovali tieto chyby: 

1. absentuje organizácia práce, vytvorenie si systému v práci; 
2. nesprávna analýza textu úlohy, nedostatočný vhľad do situácie; 
3. nedostatočná schopnosť identifikovať, čo je rovnaké a čo rôzne; 
4. nedôsledné  metodické postupy. 

• Priemerná úspešnosť (48,5%), ktorú budúci učitelia dosiahli pri riešení úloh, ktoré boli 
vybraté priamo z používaných učebníc matematiky na 2.stupni ZŠ, je veľmi nízka. 

• Potvrdila sa subhypotéza H3B, že poznatky o riešení elementárnych úloh z diskrétnej 
matematiky u budúcich učiteľov matematiky nie  sú dostatočné. 

 
 
3.3.4 Diskrétna matematika v prijímacích testoch na osemročné gymnáziá a stredné   

školy 
 
S akými problémami sa učitelia matematiky stretávajú pri výučbe kombinatoriky na 
základných školách sme uviedli v kapitole 3.3.2. 
V nadväznosti na to sa vynorila otázka, v akej miere sa úlohy z diskrétnej matematiky 
(hlavne kombinatorické) objavujú v prijímacích testoch na osemročné gymnáziá a stredné 
školy.  
Bola urobená dôkladná analýza testov z matematiky na prijímaciích skúškach na stredné 
školy, ktoré boli na Slovensku zadávané v rokoch 1993-2000. Sledovali sme výskyt 
kombinatorických úloh v týchto testoch. Podkladom boli publikácie, v ktorých boli uvedené 
prijímacie testy z konkrétnych škôl na Slovensku. Vzorka škôl bola rozdelená do štyroch 
skupín: osemročné gymnáziá, štvorročné gymnáziá, stredné odborné školy (OA, SPŠ, SPoŠ, 
DOŠ) a stredné odborné učilištia. Získané údaje sú zachytené v tabuľke:  
 
Tabuľka  23 
Rok Typ 

školy 
Počet analyzovaných 

testov 
Počet testov 

s komb.úlohami 
% testov s  

komb.úlohami  
1993 

 

8-G 
G 

SOŠ 
SOU 

- 
57 
41 
14 

- 
8 
0 
0 

- 
14,03 

0 
0 

1994 

         

8-G 
G 

SOŠ 
SOU 

11 
28 
52 
21 

7 
3 
1 
0 

63,63 
10,71 
1,92 

0 
1995 

         

8-G 
G 

SOŠ 
SOU 

13 
38 
37 
8 

11 
3 
2 
0 

84,61 
7,89 
5,40 

0 
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1996 

         

8-G 
G 

SOŠ 
SOU 

15 
38 
40 
9 

8 
4 
1 
0 

53,33 
10,52 
2,50 

0 
1997 

         

8-G 
G 

SOŠ 
SOU 

33 
50 
43 
16 

18 
4 
2 
0 

54,54 
8,00 
4,65 

0 
1998 

         

8-G 
G 

SOŠ 
SOU 

51 
56 
55 
23 

32 
3 
3 
1 

62,74 
5,35 
5,45 
4,34 

1999 

 

8-G 
G 

SOŠ 
SOU 

60 
34 
46 
15 

43 
2 
1 
0 

71,66 
5,88 
2,17 

0 
2000 

         

8-G 
G 

SOŠ 
SOU 

64 
53 
57 
15 

43 
5 
1 
0 

67,18 
9,43 
1,75 

0 
 
Je evidentné, že výskyt úloh z kombinatoriky je celkovo veľmi nízky. Výnimku tvoria 
osemročné gymnáziá, kde v každom roku bola prekročená hranica 50%, t. j. vo viac ako 
polovici analyzovaných testov sa kombinatorické úlohy vyskytli. Tento fakt je potešujúci a 
svedčí o tom, že pri výbere žiakov do osemročných gymnázií sa od uchádzačov vyžaduje nie 
len určité množstvo vedomostí a zvládnutie základných matematických zručností, ale sa od 
nich očakáva aj flexibilita, originalita a tvorivosť. Všetky tieto zložky musia žiaci uplatniť pri 
riešení „neklasických“, teda aj kombinatorických úloh.  
V testoch pre osemročné gymnáziá sa objavovali takéto úloh z diskrétnej matematiky 
(poradie je stanovené podľa počtu výskytov): 
 
1. zostavenie dvojciferného až sedemciferného čísla z danej množiny číslic pri uvedení 

rôznych podmienok; 
2. z obrázka určiť počet všetkých trojuholníkov resp. štvoruholníkov ; 
3. stanoviť, koľkokrát bola použitá určitá číslica pri očíslovaní strán knihy, resp. vytvorení 

štartových čísel; 
4. vykonanie operácií medzi prirodzenými číslami prostredníctvom grafu vo význame 

vyznačenia cesty; 
5. určiť dĺžky strán všetkých trojuholníkov, ak je daný ich obvod;  
6. zaplatenie danej sumy mincami resp. bankovkami rôznej hodnoty; 
7. úlohy na použitie stromu logických možností; 
8. úlohy na podanie rúk, resp. všetky cesty medzi bodmi; 
9. počet všetkých úsečiek v obrázku; 
10. počet zápasov v turnaji; 
11. všetky trojuholníky z daných bodov; 
12. úlohy na určenie poradia (usadenie na miesta, bežci v cieli); 
13. magické štvorce resp. trojuholníky; 
14. kombinácie oblečenia. 
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Je veľmi dobré, že väčšinu uvedených úloh nemala „iba“ klasickú matematickú formuláciu, 
ale vyjadrovala nejakú reálnu životnú situáciu, resp. bola vyjadrená vo forme príbehu, 
najčastejšie rozprávkového. Takýto spôsob zadávania úloh je pre žiakov tejto vekovej 
kategórie určite primeraný a vhodný.  
Nie je až natoľko prekvapivé, že sa kombinatorické úlohy nenachádzajú v prijímacích testoch 
na SOU. I keď by bolo možné, že práve žiaci, ktorí pri riešení klasických úloh majú ťažkosti, 
vedeli by si poradiť práve s netradičnými úlohami. V prípade SOŠ je zastúpenie úloh 
z kombinatoriky dosť nízke. Vzhľadom na to, že na niektoré stredné odborné školy sa hlásia 
aj výborní žiaci, je škoda, že sa od nich očakáva  iba zvládnutie tradičných úloh. 
Najprekvapujúcejšie sú výsledky u štvorročných gymnázií. V absolútnej väčšine testov sa 
nevyskytuje žiadna kombinatorická úloha. Je to zarážajúce o to viac, že od roku 1997 platia 
nové učebné osnovy, v ktorých je kombinatorika zaradená ako základné učivo! (Podobne aj 
pravdepodobnosť a štatistika, ktoré sa v prijímacích testoch nevyskytujú vôbec.) 
Zostavovatelia testov tento fakt pri ich tvorbe nevzali do úvahy. Možno aj to je jedna z príčin, 
prečo je napr. kombinatorika na stredných školách už dlhé roky strašiakom.  
  
Ako povzbudiť učiteľov matematiky na základných školách k tomu, aby do vyučovacích 
hodín vhodne zaradzovali kombinatorické úlohy (nie len pri preberaní tematického celku 
Kombinatorika) ? Jednou z možností je aj to, že sa takéto úlohy budú častejšie vyskytovať 
v prijímacích testoch na stredné školy. 
  
Analýza prijímacích testov potvrdila predpoklad uvedený v subhypotéze H4, t.j. nedostatočné 
zaraďovanie úloh z diskrétnej matematiky (hlavne kombinatorických) do prijímacích testov 
z matematiky na osemročné gymnáziá a stredné školy.  
 
 
3.3.5  Pedagogický experiment (2. stupeň ZŠ) a jeho kvantitatívna analýza 
 
Opis experimentu 
Elementárne úlohy z diskrétnej matematiky, v ktorých je potrebné v málopočetnej konečnej 
množine určiť počet vybraných objektov, usporiadať ich, vypísať a pod., nie sú, pri vhodnom 
metodickom prístupe zo strany učiteľa, príliš náročné. Hlavná idea, ktorá motivovala naše 
výskumy, bola, že diskrétna matematika (kombinatorika, teória grafov) nie je uzavretá oblasť 
matematiky, ktorá sa musí prezentovať iba v  samostatnom tematickom celku. Jej elementy 
sa objavujú, alebo by mohli byť zaradené do väčšiny tém školskej matematiky. 
Z analýzy poznatkov, získaných v čiastkových experimentoch, vyplynula potreba nejakým 
spôsobom „odmerať“ efektivitu rozvíjania schopnosti žiakov na 2.stupni základnej školy 
riešiť elementárne úlohy z diskrétnej matematiky (hlavne kombinatoriky). Počas jedného 
školského roka boli žiakom predkladané na riešenie úlohy prostredníctvom pracovných listov 
(prílohy C2 a C3) . V nich sa nachádzali úlohy organicky nadväzujúce na preberané 
tematické celky učiva matematiky. Žiaci neboli upozornení, že riešia nejaké „iné“ úlohy než 
sú tie, s ktorými sa bežne stretávajú na vyučovacích hodinách matematiky. 
Pedagogického experimentu sa zúčastnili dve šieste triedy a dve siedme triedy z jednej 
základnej školy. Na 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 experimentálne a kontrolné triedy. 
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Výsledky vstupného testu zo základnej školy – 6.ročník ( maximálne 29 bodov) 
Tabuľka 24 

 rozsah výberu aritmetický priemer dosiahnutého skóre v teste
experimentálna trieda 1n  = 17 22,47 
kontrolná trieda 2n  = 25 25,80 

 
Výsledky vstupného testu v experimente – 6.ročník ( maximálne 10 bodov) 
Tabuľka 25 

 rozsah výberu aritmetický priemer dosiahnutého skóre v teste
experimentálna trieda 1n  = 19 6,74 
kontrolná trieda 2n  = 21 9,10 

 
Výsledky vstupného testu zo základnej školy – 7.ročník ( maximálne 19 bodov) 
Tabuľka 26 
 rozsah výberu aritmetický priemer dosiahnutého skóre v teste
experimentálna trieda 1n  = 25 11,60 
kontrolná trieda 2n  = 20 13,63 

 
Výsledky vstupného testu v experimente – 7.ročník ( maximálne 10 bodov) 
Tabuľka 27 
 rozsah výberu aritmetický priemer dosiahnutého skóre v teste
experimentálna trieda 1n  = 25 7,36 
kontrolná trieda 2n  = 19 9,63 

 
V priebehu školského roka žiaci v experimentálnych triedach vypracúvavali pracovné listy s  
úlohami organicky nadväzujúcimi na preberané tematické celky učiva matematiky. Na konci 
školského roka vypracovali v kontrolných aj experimentálnych triedach záverečný pracovný 
list - výstupný test. Úlohy do výstupných testov boli vyberané tak, aby zodpovedali typom 
úloh, s ktorými sa všetci žiaci mohli stretnúť pri preberaní tematického celku Kombinatorika 
v 6. resp. 7.ročníku.  
 
Úlohy výstupného testu pre 6. ročník: 
Verzia A 

1. Z číslic 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9 utvorte všetky trojciferné čísla, ktoré majú ciferný súčet 10. 
(Číslice v číslach sa neopakujú.) 

2. V čísle 203 zameňte poradie číslic tak, aby dané čísla boli deliteľné: a) dvoma; b) piatimi. 
Vypíšte všetky možnosti. 

3. Narysujte štvorec ABCD. Narysujte úsečky AC, BD a ich priesečník označte S. Zapíšte 
všetky rovnoramenné trojuholníky, ktoré na obrázku vidíte. 

4. Milan navštívil cez prázdniny s rodičmi štyri mestá na Slovensku: Čadcu, Michalovce, 
Brezno a Komárno. Nájdite a napíšte všetky možné poradia návštevy jednotlivých miest. 
Koľko je rôznych poradí? 

5. V kvalifikácii na Majstrovstvá Európy vo futbale boli v našej skupine tieto mužstvá: 
Slovensko, Azerbajdžan, Luxembursko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko. Koľko 
zápasov sa zohralo v tejto skupine, ak každé mužstvo má hrať s každým, doma aj vonku? 
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6. Linda mala v škatuľke červené, zelené a žlté cukríky – lentilky. Z každej farby boli viac 
ako tri. Siahla do škatuľky a vybrala postupne tri kusy. Zapíšte všetky možné poradia, 
v akých mohla tri lentilky vybrať zo škatuľky. 

7. Koľkými rôznymi spôsobmi môžu členovia 10-členného tenisového krúžku zvoliť zo 
svojich radov vedúceho a kapitána? 

 
Verzia B 
1. Ktoré číslice môžeme doplniť do čísla 1**1, aby malo taký istý ciferný súčet ako číslo 

4570? Vypíšte všetky možnosti. 
2. V čísle 609 zameňte poradie číslic tak, aby dané čísla boli deliteľné: a) dvoma; b) piatimi. 

Vypíšte všetky možnosti. 
3. Narysujte obdĺžnik MNPQ. Narysujte úsečky MP, NQ a ich priesečník označte S. Zapíšte 

všetky rovnoramenné trojuholníky, ktoré na obrázku vidíte. 
4. Pred záverom hokejovej extraligy je známe, že na prvých štyroch miestach v tabuľke sa 

umiestnia Bratislava, Košice, Trenčín a Zvolen. Napíšte všetky možné konečné poradia 
mužstiev na prvých štyroch miestach. 

5. Šachového turnaja sa zúčastnilo 6 účastníkov. Hralo sa systémom každý s každým aj 
s odvetou. Koľko zápasov bolo odohratých na tomto turnaji? 

6. Na hodine matematiky odpovedali traja žiaci: Ivana, Janko a Karol. Nikto z nich nedostal 
horšiu známku ako 3. Napíšte všetky možné trojice známok, ktoré žiaci mohli dostať. 
Koľko je takýchto trojíc?  

7. Koľkými rôznymi spôsobmi možno vybrať z 5-členného družstva vojakov dvojčlennú 
hliadku zloženú z veliteľa hliadky a člena hliadky? 

 
Úlohy výstupného testu pre 7. ročník: 
Verzia A 
1. Zmrzlinár predáva päť druhov zmrzliny: jahodovú, banánovú, kakaovú, citrónovú a 

vanilkovú. Zuzka si vždy kupuje z každého druhu len jednu porciu. Napíšte, koľko a 
akých rôznych zmrzlín si mohla kúpiť: a) dvojitých; b) trojitých; c) štvoritých. 

2. Na hokejovom zápase Dukla Trenčín a Slovan Bratislava padlo päť gólov. Slovan vyhral 
3:2. Ako asi vyzeral priebeh zápasu? Napíšte všetky možné poradia, ako mohli padať 
góly. 

3. Narysujte kosodĺžnik ABCD a priesečník jeho uhlopriečok označte S. Nájdite a zapíšte 
všetky dvojice zhodných trojuholníkov. Zdôvodnite, prečo sú trojuholníky zhodné. 

4. Objem hranola je 84 cm3. Veľkosti jeho hrán sú vyjadrené celými číslami. Nájdite všetky 
hranoly (dané veľkosťami svojich hrán), ktoré vyhovujú daným podmienkam. 

5. Za okrúhlym stolom sú všetky miesta rovnocenné – nezáleží na tom, kto kde sedí. 
Dôležité je len to, koho má za suseda z každej strany. Vytvorte všetky zasadacie poriadky 
pre okrúhly stôl so štyrmi stoličkami, ku ktorému si majú sadnúť matka, otec, dcéra a syn. 

6. Sú dané dva zlomky: 
5

7
;

4

3
− . Vytvorte čo najviac rôznych úloh, v zadaní ktorých použijete 

dané zlomky. Vypočítajte vytvorené úlohy. 
 
Verzia B 
1. Na jednom type cestovných lístkov mestskej dopravy sú cifry od 1 do 9 umiestnené do 

štvorčekových políčok, usporiadaných do tvaru 33× . Strojček môže byť nastavený tak, 
že pri označení lístka urobí dierku do jedného, dvoch, troch alebo štyroch políčok. 
Nakreslite, napíšte alebo vypočítajte, koľkými rôznymi spôsobmi môže byť na lístku 
vyznačená: a) jedna dierka; b) dve dierky; c) tri dierky. 
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2. Na futbalovom zápase MŠK Žilina a Inter Bratislava padlo päť gólov. Inter prehral 2:3. 
Ako asi vyzeral priebeh zápasu? Napíšte všetky možné poradia, ako mohli padať góly. 

3. Narysujte rovnoramenný lichobežník ABCD a priesečník jeho uhlopriečok označte S. 
Nájdite a zapíšte všetky dvojice zhodných trojuholníkov. Zdôvodnite, prečo sú 
trojuholníky zhodné. 

4. Objem hranola je 72 cm3. Veľkosti jeho hrán sú vyjadrené celými číslami. Nájdite všetky 
hranoly (dané veľkosťami svojich hrán), ktoré vyhovujú daným podmienkam. 

5. Vytvorte všetky možné rozsadenia rodičov a ich dvoch detí v štvormiestnom aute. 
Šoférovať vedia obaja rodičia a mladšie dieťa musí sedieť vzadu. 

6. Sú dané dva zlomky: 
7
5;

3
4

− . Vytvorte čo najviac rôznych úloh, v zadaní ktorých 

použijete dané zlomky. Vypočítajte vytvorené úlohy. 
 
Vzhľadom na to, že v experimente boli sledované elementy riešenia úloh z diskrétnej 
matematiky (hlavne kombinatoriky) u žiakov základnej školy, hodnotenie žiackych riešení 
bolo nasledovné: 2 body – úloha vyriešená úplne správne; 1 bod – správny postup, ale 
riešenie bolo neúplné alebo sa rovnaké možnosti vyskytovali viackrát; 0 bodov – neriešená, 
alebo nesprávne riešená úloha. 
 
Kvantitatívna analýza výsledkov experimentu v 6.ročníku 
 
Výsledky výstupného testu v experimente – 6.ročník ( maximálne 14 bodov) 
Tabuľka 28 
 rozsah výberu aritmetický priemer dosiahnutého skóre v teste
experimentálna trieda 1n  = 21 13,38 
kontrolná trieda 2n  = 24 12,24 

 
Úspešnosť riešenia jednotlivých úloh v teste (v %) 
Tabuľka 29 
 1.úloha 2.úloha 3.úloha 4.úloha 5.úloha 6.úloha 7.úloha
experimentálna trieda 88,1 97,6 95,2 95,2 92,9 83,3 92,9 
kontrolná trieda 92,0 96,0 98,0 98,0 88,0 74,0 92,0 
 
Experimentálna trieda - frekvenčná tabuľka           Kontrolná trieda - frekvenčná tabuľka 
Tabuľka 30                                                                              Tabuľka 31 
xi 10 11 12 13 14 xi 8 9 10 11 12 13 14 
fi 1 1 6 4 9 

 
fi 1 0 1 1 6 5 10 

xi – dosiahnuté skóre v teste 
fi – početnosť jednotlivých hodnôt (dosiahnutého skóre) 
 
Graf 9                                                                         Graf 10 
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Tabuľka 30 
veličina n  x x̂  x~  
hodnota-experimentálna trieda 21 13,38 13 14 
hodnota-kontrolná trieda 24 12,24 13 14 
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: 13,38 > 
12,24. 
V tabuľke č.31 sú uvedené hodnoty štatistických charakteristík, ktoré použijeme pri testovaní 
hypotézy H5b (hypotéza H5 pre 6. ročník). 
 
Tabuľka 31 
 priemer štandardná odchýlka počet 
hodnota – experimentálna trieda 1x  = 13,38 1s  = 1,245 1n  = 21 
hodnota – kontrolná trieda 2x  = 12,24 2s  = 1,533 2n  = 24 

 
Budeme testovať hypotézu H5b0 (nulová hypotéza): 
Žiaci experimentálnej triedy dosiahnu vo výstupnom teste rovnaké výsledky ako žiaci 
kontrolnej triedy.  
Oproti hypotéze H5b1 (alternatívnej hypotéze): 
Žiaci experimentálnej triedy dosiahnu vo výstupnom teste lepšie výsledky ako žiaci 
kontrolnej triedy.  
Na hladine významnosti α  budeme testovať hypotézy: 
H5b0 :  proti H5b21 µ=µ 0: .  21 µ>µ
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Pretože , hypotézu H5b021,2713,2 >=t 0, zamietame a prijmeme alternatívnu hypotézu H5b1. 
Je teda štatisticky významný rozdiel medzi dosiahnutými výsledkami v teste 
v experimentálnej a kontrolnej triede.  
 
Porovnáme ešte výsledky dosiahnuté v experimentálnej a kontrolnej triede vo všetkých 
vstupných a výstupných testoch (v %).  
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Tabuľka 32 
 experimentálna trieda kontrolná trieda 
vstupný test zo ZŠ 77,5 89,0 
vstupný test v experimente 56,0 76,0 
výstupný test zo ZŠ 76,0 91,3 
výstupný test v experimente 92,2 91,1 

 
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 výrazne lepšie ako v experimentálnej triede. To ukazuje nižšiu výkonnostnú úroveň 
v experimentálnej triede. Z toho vyplýva, že ak žiaci po absolvovaní  experimentu dosiahli 
v experimentálnej triede lepšie výsledky (potvrdené aj štatistickým vyhodnotením), potom 
zaraďovanie skupín úloh z diskrétnej matematiky ( hlavne kombinatorických) do vyučovania 
matematiky je efektívne. Je to vhodný prostriedok na zámerné  rozvíjanie  schopností  žiakov 
v oblasti aplikácie elementov diskrétnej matematiky do vyučovania matematiky. 
 
Kvantitatívna analýza výsledkov experimentu v 7. ročníku 
 
Výsledky výstupného testu v experimente – 7.ročník ( maximálne 12 bodov) 
Tabuľka 33 
 rozsah výberu aritmetický priemer dosiahnutého skóre v teste
experimentálna trieda 1n  = 21 6,62 
kontrolná trieda 2n  = 21 6,57 

 
Úspešnosť riešenia jednotlivých úloh v teste (v %) 
Tabuľka 34 
 1.úloha 2.úloha 3.úloha 4.úloha 5. úloha 6. úloha 
experimentálna trieda 52,4 50,0 59,5 42,9 47,6 78,6 
kontrolná trieda 45,2 59,5 64,3 30,9 52,4 76,2 

 
Experimentálna trieda-frekvenčná tabuľka        Kontrolná trieda - frekvenčná tabuľka 
Tabuľka 35                                                                       Tabuľka 36 
xi 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

xi 5 6 7 8 9 10 11 12 

fi 2 1 4 3 4 2 4 0 1 0 

 

fi 3 8 8 0 1 1 0 0 
xi – dosiahnuté skóre v teste 
fi – početnosť jednotlivých hodnôt (dosiahnutého skóre) 
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Tabuľka 37 
veličina n  x~  x̂  x~  
hodnota-experimentálna trieda 21 6,62 7 5; 7; 9 
hodnota-kontrolná trieda 21 6,57 6 6; 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: 6,62 > 
6,57. V tabuľke č.38 sú uvedené hodnoty štatistických charakteristík, ktoré použijeme pri 
testovaní hypotézy H5c (hypotéza H5 pre 7. ročník). 
 
Tabuľka 38 
 priemer štandardná odchýlka počet 
hodnota – experimentálna trieda 1x  = 6,62 1s  = 1,877 1n  = 21 
hodnota – kontrolná trieda  = 6,57 2s  = 1,145 2n  = 21 2x

 
Budeme testovať hypotézu H5b0 (nulová hypotéza): 
Žiaci experimentálnej triedy dosiahnu vo výstupnom teste rovnaké výsledky ako žiaci 
kontrolnej triedy.  
Oproti hypotéze H5b1 (alternatívnej hypotéze): 
Žiaci experimentálnej triedy dosiahnu vo výstupnom teste lepšie výsledky ako žiaci 
kontrolnej triedy.  
Na hladine významnosti α  budeme testovať hypotézy: 
H5b0:  proti H5b21 µµ = 1: .  21 µµ >

Nech 05,0=α . 
 
Spoločný výberový rozptyl: 
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Testovacia štatistika: 
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Pretože , nemôžeme zamietnuť nulovú hypotézu, to znamená, že nie je 
signifikantný rozdiel medzi dosiahnutými výkonmi v experimentálnej a kontrolnej triede.  

021,2104,0 <=t

 
Porovnáme ešte výsledky dosiahnuté v experimentálnej a kontrolnej triede vo všetkých 
vstupných a výstupných testoch (v %).  
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Tabuľka 39 
 experimentálna trieda kontrolná trieda 
vstupný test zo ZŠ 56,0 69,0 
vstupný test v experimente 61,1 71,7 
výstupný test zo ZŠ 81,7 88,6 
výstupný test v experimente 55,2 54,8 
 
Je evidentné, že jediný test, v ktorom žiaci 7. ročníka dosiahli lepšie výsledky 
v experimentálnej triede ako v kontrolnej triede, bol výstupný test experimentu. Všetky 
ostatné testy boli vypracované v kontrolnej triede výrazne 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 z diskrétnej matematiky (hlavne kombinatorických) do vyučovania 
matematiky je efektívne. Je to vhodný prostriedok na zámerné  rozvíjanie  schopností  žiakov 
v oblasti aplikácie elementov diskrétnej matematiky do vyučovania matematiky. 
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