
 

52 

 

 

3 VÝSLEDKY VÝSKUMU A ICH INTERPRETÁCIA 

Empirická časť práce bola realizovaná v kontexte výskumného plánu v rámci 

pilotážneho prieskumu, predvýskumu, vlastného výskumu a vyvodenia záverov.  

V nasledujúcej časti sú uvedené podrobnejšie informácie o priebehu realizácie výskumu po 

jednotlivých etapách. V každej etape je uvedený cieľ, použitá metóda, vzorka, na ktorej sa 

daná časť výskumu realizovala a interpretácia získaných výsledkov.        

 

3.1 Pilotážny prieskum 

Pilotážny prieskum bol uskutočnený formou dotazníkového šetrenia, vo februári 2009. 

Jeho cieľom bolo zistiť názory, postoje, ale aj skúsenosti učiteľov s prácou s deťmi 

prejavujúcimi nadanie v oblasti matematiky na prvom stupni základnej školy. V prieskume 

bolo oslovených 134 učiteľov primárneho stupňa vzdelávania z 13 prešovských 

základných škôl. Zo všetkých oslovených dotazník reálne vyplnilo 64 učiteľov, z toho 62 

žien a 2 muži v priemernom veku 40 rokov. Vyplnenie dotazníka bolo anonymné. V úvode 

uvádzali respondenti o sebe iba základné údaje, ktorými boli vek, rod, dĺžka pedagogickej 

praxe a ročník, v ktorom v čase prieskumu vyučovali (kompletná verzia dotazníka je 

uvedená v práci ako príloha A, s.162).   

Dotazník bol tvorený dvomi časťami v závislosti od typu použitých položiek. Prvá 

časť A pozostávala zo šiestich otvorených a druhá časť B z desiatich polouzavretých 

položiek. Pri samotnom spracovaní výsledkov boli všetky položky rozdelené do tzv. 

blokov podľa toho, akej oblasti prieskumu sa dotýkali. V ďalšej časti sú uvedené znenia 

jednotlivých položiek dotazníka a výsledky dotazníkové prieskumu na základe analýzy 

získaných odpovedí spracované vo forme tabuliek. Každá tabuľka obsahuje tri najčastejšie 

sa vyskytujúce odpovede respondentov, ich počet a percentuálne vyjadrenie uvedeného 

počtu vzhľadom k celkovému počtu vyplnených dotazníkov.  

Prvý blok obsahoval tri položky zisťujúce názory učiteľov na to, akým spôsobom sa 

prejavuje matematické nadanie žiaka.  

Tabuľka 1 Vyhodnotenie položky A1  

 

A1 Nadaný žiak v matematickej oblasti sa prejaví tak, že... počet % 
Má logické myslenie 32 50 % 
Rieši úlohy rýchlejšie ako ostatní 31 48 % 
Má záujem riešiť úlohy 29 45 % 
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Tabuľka 2 Vyhodnotenie položky A2    

 

   

 

 

 
Tabuľka 3 Vyhodnotenie položky A3   

 

 

 

  

Z uvedených odpovedí je možné konštatovať, že za najtypickejší prejav 

matematického nadania považujú respondenti schopnosť logického myslenia, rýchlejšie 

tempo pri riešení zadaných úloh a prejavy zvýšeného záujmu o riešenie náročnejších úloh. 

Tento názor potvrdzujú aj odpoveďami na otázku, v čom prevyšujú nadaní žiaci svojich 

rovesníkov, kde učitelia opäť uviedli rýchle tempo riešenia úloh, logické myslenie, ale aj 

správnosť pri riešení úloh. Podľa opýtaných, nadaný žiak najlepšie zvláda zložité slovné 

úlohy, logické úlohy a bez problémov zvláda matematické operácie s číslami. 

Druhý blok obsahoval štyri otázky zamerané na zistenie názorov alebo skúseností 

učiteľov s prácou s nadanými žiakmi na hodinách matematiky. 

Tabuľka 4 Vyhodnotenie položky A4   

 

 

 

 

 

Tabuľka 5 Vyhodnotenie položky A5   

 

 

 

 
 

Tabuľka 6 Vyhodnotenie položky A6   

 

A2 Najlepšie zvláda... počet % 
Riešenie zložitých slovných úloh 28 44 % 
Riešenie logických úloh 27 42 % 

Bez problémov operuje s číslami 22 34 % 

A3 Prevyšuje rovesníkov v ... počet % 
Rýchlosti riešenia úloh 39 61 % 
Schopnosti logicky myslieť 26 41 % 
Správnosti riešenia  14 22 % 

A4 Práca s nadanými žiakmi na hodinách matematiky 

nie je jednoduchá, pretože... 
počet % 

Vyžaduje prípravu navyše 50 78 % 
Vyžaduje si individuálny prístup 19 30 % 

Na hodinách nie je dostatok času a priestoru  19 30 % 

A5 Zatiaľ to s talentovanými riešim tak, že... počet % 
Pripravujem „logické“ úlohy 18 28 % 
Uplatňujem individuálny prístup 18 28 % 

Využívam úlohy z matematických súťaží 17 27 % 

A6 Najviac ich zaujmem, ak...  počet % 
Pripravím  logické hlavolamy 15 23 % 
Využijem netradičné úlohy 15 23 % 

Pripravím pre ne rébusy 12 19 % 
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Tabuľka 7 Vyhodnotenie položky A7   

 

Za najväčší problém v rámci vyučovania nadaného žiaka v bežnej triede považujú 

respondenti náročnú prípravu na hodinu, nedostatok času a priestoru na uplatňovanie 

individuálneho prístupu, v rámci ktorého môže učiteľ vysvetliť a objasniť žiakovi 

jednotlivé úlohy a následne skontrolovať ich riešenie. Ďalšie otázky boli zamerané skôr na 

spôsoby, ako sa s takouto situáciou dokážu učitelia vysporiadať. Najviac respondentov 

uviedlo, že si pre nadaných pripravujú úlohy navyše, pričom žiakov najviac zaujmú, ak im 

predložia logické hlavolamy, netradičné úlohy alebo rébusy. Sami za najvhodnejší spôsob 

rozvíjania matematického nadania považujú zadávanie úloh na rozvíjanie logického 

myslenia a individuálny prístup, ktorý však, podľa nich, nie je možné v bežnej triede 

uplatňovať v dostatočnej miere.  

Tretí blok obsahoval tri polouzavreté položky, ktorými boli zisťované osobné 

skúsenosti učiteľov s prácou s nadanými žiakmi. 

Tabuľka 8 Vyhodnotenie položiek B1 – B3 

 

B1 Mám v triede žiakov prejavujúcich zvýšený záujem o matematiku. 

B2 Mám v triede žiakov, ktorí svojimi schopnosťami v matematickej oblasti prevyšujú 

svojich rovesníkov. 

B3 Mám osobnú skúsenosť s prácou s nadanými žiakmi na hodinách matematiky. 

Ako vidieť, až 81% respondentov je toho názoru, že má v triede žiakov, ktorí 

prejavujú zvýšený záujem o matematiku. 75% opýtaných uviedlo, že má v triede žiakov, 

ktorí svojimi matematickými schopnosťami prevyšujú svojich rovesníkov a 88% 

respondentov má osobné skúsenosti s prácou s nadanými žiakmi. 

Vo štvrtom bloku boli zaradené tri polouzavreté položky, ktorými boli zisťované 

názory a postoje respondentov k otázkam potreby podpory a starostlivosti o nadaných 

žiakov.   

A7 Za najvhodnejší spôsob rozvíjania matematického 

nadania považujem... 
počet % 

Prípravu úloh navyše 46 72 % 
Zapojenie do matematických súťaží 40 63 % 

Uplatňovanie individuálneho prístupu 28 44 % 

 B1 B2 B3 

 počet % počet % počet % 

Áno 52 81% 48 75% 56 88% 
Nie 12 19% 16 25% 5 12% 
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Tabuľka 9 Vyhodnotenie položiek B4 – B6 

B4 Myslím, že je potrebné, aby sme sa starali o nadaných žiakov a podporovali ich. 

B5 Som spokojný/-a s úrovňou starostlivosti o nadaných, ktorú poskytuje naša škola. 

B6 Myslím, že je potrebná špeciálna príprava na vyučovanie matematiky v prípade, že  

mám v triede nadaných žiakov. 

Hodnoty uvedené v tabuľke ukazujú, že 98% opýtaných súhlasilo s potrebou starať sa 

o nadaných žiakov a podporovať ich, 2% respondentov uviedlo, že na to nie je čas ani 

priestor v rámci vyučovania v bežnej triede. So starostlivosťou o nadaných, ktorú 

poskytuje ich škola vyjadrilo spokojnosť 81% respondentov a s potrebou špeciálnej 

prípravy na vyučovanie matematiky v prípade, že majú v triede nadaného žiaka súhlasilo 

84% opýtaných.  

Piaty blok položiek obsahoval štyri polouzavreté položky, pričom boli zamerané na 

konkrétne postupy, ktoré učitelia používajú pri príprave na vyučovanie matematiky. 

Zámerom bolo zistiť, aké zdroje učitelia využívajú a odkiaľ čerpajú námety. 

Tabuľka 10 Vyhodnotenie položiek B7 – B10 

B7 Súhlasím s tvrdením, že v učebnici a v pracovnom zošite je dostatok 

matematických úloh vhodných pre prácu s nadanými žiakmi.  

B8 V rámci starostlivosti o nadaných žiakov si pripravujem na niektoré vyučovacie  

hodiny vlastné pracovné listy. 

B9  Námety na vytváranie úloh do vlastných pracovných listov čerpám z učebníc     

a pracovných zošitov z vyšších ročníkov.  

B10 Uvítal/-a by som „zbierku matematických úloh“ vhodných na prácu s nadanými 

žiakmi.  

Len 19% opýtaných učiteľov považuje úlohy v učebniciach a pracovných zošitoch za 

vhodné pre prácu s nadanými žiakmi. Až 88% respondentov uviedlo, že si pripravuje na 

 B4 B5 B6 

 počet % počet % počet % 

Áno 63 98% 52 81% 54 84% 

Nie 0 0% 4 6% 10 16% 

Iné 1 2% 8 13% 0 0% 

 B7 B8 B9 B10 

 počet % počet % počet % počet % 

Áno 12 19% 56 88% 33 52% 64 100% 

Nie 49 76% 3 5% 13 20% 0 0% 

Iné 3 5% 5 7% 18 28% 0 0% 
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niektoré vyučovacie hodiny vlastné pracovné listy, pričom námety na ne čerpá z rôznych 

zdrojov, najmä však z učebníc a pracovných zošitov z vyšších ročníkov. Všetci opýtaní by 

uvítali „zbierku matematických úloh“ vhodnú pre prácu s nadanými žiakmi. 

Získanými odpoveďami bol naplnený cieľ C2: Zistiť názory, postoje, ale aj skúsenosti 

učiteľov v súvislosti s edukáciou nadaných žiakov v primárnej škole pomocou 

dotazníkového prieskumu. 

Analýzou odpovedí získaných od respondentov bolo zistené, že informovanosť 

učiteľov o tom, ako sa prejavuje nadaný žiak, je pomerne nízka. Ich poznatky o nadaných 

sú zúžené na všeobecne známe fakty. Uvedené odpovede zodpovedajú aj prejavom 

šikovnejších žiakov, pričom nemusí ísť o nadaných v oblasti matematiky. Najčastejšie boli 

v celom bloku zameranom na spomínanú oblasť uvedené: schopnosť logicky myslieť, 

rýchlosť pri riešení úloh, správnosť riešení a záujem o riešenie úloh. Napríklad tvorivosť 

a kreatívny prístup k riešeniu úloh neboli uvedené žiadnym respondentom, pričom 

tvorivosť je jedným zo základných znakov nadania.  

Pokiaľ ide o oblasť starostlivosti o nadaných žiakov, učitelia potvrdili náročnosť pri 

práci so žiakmi, ktorí sú rýchlejší, a pre ktorých je potrebné pripraviť úlohy navyše 

a uplatňovať vo výučbe individuálny prístup. Problém majú najmä pri výbere 

vhodných úloh, stratégií a metód, pri systematickom rozvíjaní prípadného matematického 

nadania žiakov. Niektorí z respondentov uviedli, že zapájajú žiakov do matematických 

súťaží, čo považujú za jednu z možností rozvíjania ich matematických schopností. 

V skutočnosti nejde o riešenie problematiky týkajúcej sa starostlivosti o nadaných žiakov v 

procese vyučovania. Ostatné odpovede (hlavolamy, rébusy, „logické“ úlohy) svedčia skôr 

o užšom výbere ponúkaných úloh, pričom túto možnosť uviedla iba polovica 

respondentov, čo považujeme za nedostačujúce. Z uvedených výsledkov vyplynulo, že 

učitelia 1. stupňa základných škôl sa vo svojej pedagogickej praxi stretávajú a pracujú so 

žiakmi prejavujúcimi nadanie v oblasti matematiky, ale nepoznajú rôznorodosť prejavov 

nadaného žiaka a majú problém pri práci s nimi.  

Tento stav bol pripísaný najmä nedostatočnej príprave študentov učiteľstva počas 

vysokoškolského štúdia, ale aj nedostatkom možností učiteľov odborne a metodicky sa 

rozvíjať v uvedenej problematike. Po preskúmaní aktuálneho stavu v informovanosti 

učiteľov primárneho stupňa vzdelávania o problematike edukácie žiakov prejavujúcich 

matematické nadania bola pozornosť presunutá na žiakov 1. ročníka primárnej školy, 

ktorých sa výskum primárne týkal.  
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3.2 Predvýskum 

Kým pilotážny prieskum bol zameraný na oboznámenie sa s terénom, cieľom 

predvýskumu bolo vybrať a overiť výskumné nástroje súvisiace s identifikáciou žiakov 

prejavujúcich matematické nadanie v 1. ročníku primárnej školy a pripraviť tak podmienky 

pre vlastný výskum. Pri ich výbere boli rešpektované teoretické poznatky, ktoré boli 

získané pri štúdiu odbornej literatúry venujúcej sa problematike nadaných žiakov.  

Táto problematika sa teoreticky delí na dve spolu súvisiace oblasti. Ide o oblasť 

identifikácie nadaných žiakov a o oblasť starostlivosti o nadaných žiakov, bez ktorej by 

samotná identifikácia nemala žiaden význam. Identifikácia nadaných žiakov je zložitý a 

náročný proces, pri ktorom sa odporúča použiť viacero identifikačných metód (s. 35), aby 

bol výsledok čo najpresnejší, a aby sa o žiakovi vytvoril čo najkomplexnejší obraz. 

Uplatnenie rôznorodých identifikačných metód je dôležité aj vzhľadom k nižšiemu veku 

subjektov. V našom prípade išlo o žiakov mladšieho školského veku, konkrétne žiakov 1. 

ročníka základných škôl. V tomto období je možné u žiakov zistiť potenciál pre nadanie 

v niektorej z oblastí, aj keď samotný žiak ešte nedosahuje výborné výsledky 

a nemanifestuje svoje nadanie. Ako uvádza Kruteckij (1968) špeciálne matematické 

nadanie možno u žiakov odhaliť vo veku 8 – 9 rokov. V súvislosti s uvedeným je možné 

hovoriť skôr o latentnom nadaní, ako o nadaní.  

Navrhnuté boli tieto nástroje: štandardizovaný test kognitívnych schopností (TKS), 

neštandardizovaný test matematických vedomostí a dotazníky pre učiteľov a rodičov. 

Najdôležitejšie bolo overiť, za aký čas žiaci zvládnu vyriešiť úlohy v jednotlivých testoch, 

ale aj zrozumiteľnosť naformulovaných inštrukcií v testoch a dotazníkoch. Na základe 

výsledkov predvýskumu boli plánované prípadné úpravy, či zmeny vo výskumných 

nástrojoch.  

Výskumná vzorka  

 Výskumná vzorka bola tvorená žiakmi 1. ročníka zo základnej školy na Bajkalskej 

ulici v Prešove v celkovom počte 30 žiakov. Išlo o zámerný výber, nakoľko táto škola nám 

vyšla v ústrety a bola ochotná zúčastniť sa testovania. Reprezentuje mestskú sídliskovú 

školu, kde je súčasne približne 30%-né zastúpenie žiakov z okolitých obcí, ktorí do školy 

dochádzajú.  
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Priebeh a výsledky predvýskumu 

Samotnému testovaniu predbiehalo získanie súhlasu od vedenia školy, a súčasne od 

rodičov dotknutých žiakov prostredníctvom informovaných súhlasov. Testovanie prebehlo 

v dňoch 26. a  27. 10. 2010 v rámci 1. a 2. vyučovacej hodiny v prirodzenom prostredí 

tried. Prvý deň bol skupinovo administrovaný štandardizovaný test kognitívnych 

schopností TKS v časovom trvaní 45 minút. Otestovaní boli žiaci v triedach 1.A a 1.B 

na dvoch po sebe idúcich vyučovacích hodinách. Nasledujúci deň bol skupinovo 

administrovaný neštandardizovaný test matematických vedomostí taktiež v časovom trvaní 

45 minút. Na vytvorenie komplexného profilu žiaka boli použité ďalšie nástroje: dotazníky 

pre rodičov a pre učiteľov (kompletné verzie dotazníkov sú uvedené v práci ako prílohy B, 

(s. 166) a C (s. 168). V predvýskume bolo považované za potrebné overiť aj uvedené 

dotazníky z pohľadu zrozumiteľnosti a jednoznačnosti formulácií jednotlivých položiek. 

Pri administrácii dotazníka boli zaznamenané odlišné prístupy učiteľov k nominovaniu 

žiakov prejavujúcich matematické nadanie. Oslovené boli dve pani učiteľky. Jedna z nich 

dokázala už v októbri určiť, ktorí žiaci sa javia ako „šikovnejší“ v oblasti matematiky, 

druhá bola naopak vo svojich tvrdeniach opatrnejšia a nenominovala žiadneho žiaka.  

Na základe výsledkov predvýskumu sme dospeli k záveru, že nami navrhnuté 

identifikačné nástroje mohli byť bezo zmien použité v identifikačnom procese v rámci 

vlastného výskumu. Časové trvanie potrebné na vyriešenie úloh neprekročilo v oboch 

testoch rozsah 45 minút tak, ako bolo plánované a zároveň inštrukcie v nich boli 

naformulované zrozumiteľne, a teda nebolo potrebné ich meniť, či dopĺňať. Dotazníky 

zostali rovnako v nezmenenej podobe.  

Po uvedených zisteniach sme mohli začať s vlastným výskumom.   

  

3.3 Vlastný výskum 

Vlastný výskum prebiehal od novembra 2010 do júna 2011. Jeho harmonogram bol 

nasledovný: 

 identifikačný proces bol realizovaný v období od novembra 2010 do decembra 

2010, 

 prirodzený pedagogický experiment prebiehal v období od februára 2011 do júna 

2011. 
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Jeho cieľom bolo zistiť vplyv školskej edukácie na rozvíjanie matematického nadanie 

žiaka 1. ročníka primárnej školy. V ďalšom popise vlastného výskumu je charakterizovaná 

výskumná vzorka, výskumné metódy, ale aj priebeh vlastného výskumu spolu 

s interpretáciou kvantitatívnych a kvalitatívnych výsledkov jeho realizácie.   

Výskumná vzorka 

Základný súbor výskumu bol vytvorený zo žiakov 1. ročníka základných škôl v meste 

Prešov. V školskom roku 2010/2011 navštevovalo na 13 základných školách v správe 

mesta Prešov 787 prvákov (www.skolskyurad.presov.sk). Vzhľadom k faktu, že nie všetky 

školy boli ochotné zapojiť sa do výskumu, bol uskutočnený zámerný výber, a tak 

vytvorený výberový súbor, reprezentujúci základný súbor, ktorý pozostával zo žiakov 12 

základných škôl v Prešove. Išlo o 11 škôl v správe mesta Prešov, konkrétne o základné 

školy na ulici Bajkalská, Československej armády, Kúpeľná, Matice slovenskej, Májové 

námestie, Mirka Nešpora, Mukačevská, Prostějovská, Sibírska, Šmeralova, Šrobárova a 

cirkevnú základnú školu sv. Gorazda v Prešove. Rozsah výberového súboru na začiatku 

výskumu bol približne 550 žiakov 1. ročníkov. Ich počet sa na konci výskumu znížil na 

konečných 519 žiakov. Dôvod zníženia počtu zapojených žiakov do výskumu spočíval 

v tom, že nie všetci žiaci splnili požadované kritériá, ktoré sú podrobnejšie popísané v časti 

venujúcej sa identifikačnému procesu.  

Metódy výskumu 

Ako uvádza Gavora (2001) za najvhodnejšiu výskumnú metódu, v prípade kauzálneho 

výskumného problému, ktorý bol naformulovaný v predchádzajúcej časti, sa považuje 

experiment. Ako základný výskumný nástroj bol použitý jednoduchý prirodzený 

pedagogický experiment, ktorého súčasťou bolo použitie dotazníkov a testovej metódy 

v podobe vstupného a výstupného testu.  

Priebeh vlastného výskumu 

Vlastný výskum pozostával z dvoch prepojených etáp. Prvou z nich bola realizácia 

identifikačného procesu a druhou realizácia prirodzeného pedagogického experimentu. 

Identifikačný proces bol zameraný na vyhľadávania žiakov 1. ročníka prejavujúcich 

matematické nadanie, pričom boli použité nástroje overené v rámci predvýskumu. 

Prirodzený pedagogický experiment mal za cieľ overiť vplyv systematického zavádzania 

a riešenia navrhnutých úloh žiakmi 1. ročníka primárnej školy na rozvoj ich 

matematických schopností.  
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3.3.1 Identifikačný proces 

Cieľom identifikácie bolo nájsť žiakov 1. ročníkov, ktorí sa podľa nami stanovených 

kritérií javili ako nadaní v oblasti matematiky a na základe výsledkov identifikačného 

procesu bolo možné ich zaradiť do následného experimentu. Samotná identifikácia 

nadaných žiakov v 1. ročníku primárnej školy pozostávala z využitia niekoľkých nástrojov. 

Ich výber a použitie bolo obmedzené vzhľadom k našim možnostiam. V procese 

identifikácie nadaného žiaka sú najčastejšie využívané  inteligenčné testy, testy 

matematických schopností, testy motivácie, kreativity, ďalej sa využívajú dotazníky za 

účelom nominácie rodičmi, učiteľmi, spolužiakmi alebo aj samotnými žiakmi, taktiež sa 

odporúča využívať testy na zistenie aktuálnej vedomostnej úrovne žiaka, v tej ktorej 

oblasti.  Preto sme sa rozhodli, že použijeme tieto nástroje:  

1. štandardizovaný test kognitívnych schopností, 

2. neštandardizovaný test matematických vedomostí, 

3. dotazník pre učiteľov, 

4. dotazník pre rodičov. 

Štandardizovaný test kognitívnych schopností 

Pri výbere štandardizovaného testu zameraného na odhalenie matematických 

schopností bolo potrebné zohľadniť niekoľko kritérií. Test musel byť:  

 vhodný pre danú vekovú kategóriu, 

 vhodný na skupinovú administráciu, 

 použiteľný aj pre pedagóga (väčšina testov je určená pre psychológov a špeciálnych 

pedagógov, teda učiteľ nemôže tieto testy administrovať a vyhodnocovať sám, 

čím by porušil zákon, ale iba v spolupráci s uvedenými odborníkmi), 

 merať potenciál žiaka.  

Na základe uvedených kritérií bol vybraný TKS – test kognitívnych schopností a jeho 

obrázková batéria. Autormi testu sú anglickí psychológovia Thorndike a Hagen a najviac 

sa využíva práve vo Veľkej Británii. Umožňuje posúdiť individuálne schopnosti jedinca 

používať abstraktné a symbolické vzťahy a s týmito vzťahmi manipulovať. Zámerom je 

odhaliť vzťahy a flexibilitu myslenia. Samotný test pozostáva z troch batérií.  

 Slovná batéria je určená k posúdeniu vzťahového myslenia, ak sú vzťahy 

formulované v slovných výrazoch. 
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 Počtová batéria  si vyžaduje postihnutie vzťahov medzi pojmami a flexibilitu pri 

využívaní kvantitatívnych vzťahov.  

 Obrázková batéria, ktorú sme použili, pozostáva z troch subtestov: klasifikácia, 

analógia a syntetizovanie obrázkov. V prvom subteste sa každá úloha začína 

obrázkami, ktoré si sú v niečom podobné. Žiaci majú rozhodnúť, v čom sa 

podobajú, nájsť a zakrúžkovať jednu z piatich možných odpovedí, uvedených 

vpravo od obrázka, ktorá k nim patrí, teda sa na nich najviac podobá. V druhom 

subteste sa každá úloha začína dvojicou obrázkov alebo kresieb, ktoré sú 

v určitom vzájomnom vzťahu. Žiak musí najprv rozhodnúť, v akom vzájomnom 

vzťahu sú prvé dva obrázky. Potom nasleduje tretí obrázok, ktorý je prvým 

obrázkom druhej dvojice. Z piatich možností, označených písmenami A B C D E, 

ktoré sú v pravej časti úlohy, má žiak vybrať ten, ktorý sa k tretiemu hodí 

rovnako, ako sa druhý hodí k prvému. V treťom subteste sú buď dve alebo tri 

čierne časti (neúplné útvary) a niekoľko sivých (úplných) útvarov, ktoré sú 

očíslované. Žiak spája dané časti čiernej farby, aby vytvoril sivé útvary, podobne 

ako pri riešení hlavolamov. V teste nie je možné jednotlivé časti chytiť do ruky 

a manipulovať s nimi, je možné pracovať len s ich mentálnou predstavou. Úlohou 

žiaka je rozhodnúť, či všetky čierne časti možno poskladať tak, aby vyplnili celý 

sivý útvar, pričom musí dodržať tieto pravidlá:  

1. Pre každý útvar použiť všetky časti. 

2. Každá časť sa môže pre každý útvar použiť iba raz. 

3. Sivá plocha musí byť presne pokrytá časťami. 

4. Žiadnu časť nemožno položiť ani sčasti ani celkom na inú časť.  

5. Časti možno v predstave otáčať i obracať ľubovoľným smerom, alebo ich možno 

celkom otočiť, aby vyplnili sivý útvar. 

Jednotlivé položky neobsahujú slová ani čísla a použité geometrické alebo obrázkové 

časti majú veľmi malý vzťah ku školskému vyučovaniu. Subtesty osvetľujú pružnosť pri 

zaobchádzaní, vytváraní vzťahov medzi obrázkovými symbolmi a štruktúrami. Merajú to, 

čo sa nazýva „fluidná inteligencia“, ktorú kognitívni psychológovia nazývajú aj tekutou 

súčasťou inteligencie, teda kognitívnych schopností umožňujúcich manipuláciu 

s abstraktnými symbolmi ako napríklad v matematike. Ide o schopnosť, ktorá nie je 

spojená so školským vzdelávaním, rýchlosť a presnosť abstraktného uvažovania najmä 

v prípade nových problémov, inými slovami predstavuje potenciálnu schopnosť učiť sa 
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a riešiť problémy. Vyšší výkon v obrázkovej batérii môže naznačovať potenciál pre výkon, 

ktorý nemá v škole plné vyjadrenie (Thorndike, Hagen, 1997).  

Vzhľadom k veku žiakov, odporúčajú autori tento test použiť po častiach. Každý deň, 

jednu batériu. Administrácia jednej batérie predstavuje 45 minút. Vzhľadom k tomu, že 

školy by nám neumožnili testovať v každej triede štyri dni za sebou, (nakoľko bolo 

plánované použitie aj neštandardizovaného testu matematických vedomostí, ktorého 

trvanie bolo taktiež v rozpätí 45 minút) rozhodli sme sa, že z testu použijeme iba jednu, a 

to obrázkovú batériu. Tá bola vhodná aj z iných dôvodov. Nebola  závislá na schopnosti 

žiaka čítať a dovoľuje podľa uvedených inštrukcií samostatne riešiť predložené úlohy.  

 Test bol administrovaný skupinovo a testovanie prebiehalo v prirodzenom prostredí 

triedy, kde jediným novým elementom bola osoba administrátora. Veľmi často boli pri 

testovaní účastné aj samotné učiteľky, čím sa eliminovala na minimum prípadná neistota, 

či dokonca strach žiakov. V každej triede prebehlo testovanie v rámci niektorej z prvých 

troch vyučovacích hodín, s rešpektovaním zásad psychohygieny. Test matematických 

schopností TKS – obrázková batéria bol súčasne vstupným testom v experimente, čím sa 

etapy identifikácie a experimentu prelínali.  

Postup pri vyhodnocovaní testu kognitívnych schopností 

Pri vyhodnocovaní obrázkovej batérie TKS bol zvolený postup podľa manuálu, ktorý 

test obsahoval. Štandardne ho mali žiaci vypĺňať vo forme odpoveďových hárkov, čím by 

sa síce uľahčila oprava testov, ale naopak skomplikovala by sa samotná administrácia. Aby 

sme žiakom zjednodušili označovanie riešení jednotlivých úloh, bol vytlačený pre každého 

vlastný test, do ktorého priamo krúžkovaním označovali správne odpovede.  

Pri vyhodnocovaní testu bolo potrebné najprv zistiť aktuálny vek žiaka a dosiahnuté 

hrubé skóre (HS), to znamená počet správne uvedených odpovedí. Skóre, ktoré žiak 

dosiahol v TKS, bolo vyjadrené vo vzťahu k jeho vekovej skupine prevedením do 

normatívneho skóre. K interpretovaniu dosiahnutého skóre boli k dispozícii tri druhy 

noriem:  

 štandardné vekové skóre (ŠVS) – je to normalizovaná škála skóre, v ktorej 

priemerné skóre za každú vekovú skupinu v každej testovej batérii je stanovená 

číslom 100 a štandardná veková odchýlka číslom 15. Pre každú vekovú skupinu 

má daná číselná hodnota ten istý význam z hľadiska postavenia v danej skupine. 

To znamená, že sedemročný aj desaťročný žiak, ktorý získal ŠVS 109, si počínal 

rovnako dobre vo vzťahu k priemernému jednotlivcovi v jeho vekovej skupine,  
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 percentilové poradie podľa veku - tento typ normy označuje percento žiakov 

v danej vekovej skupine, ktorí získali skóre pod daným skóre. To znamená, že 

žiak vo veku 7 rokov a 6 mesiacov, ktorý získal percentil 79 v obrázkovej batérii, 

podal vyšší výkon ako 78% žiakov v jeho veku, a zároveň nižší výkon ako 21% 

žiakov v tom istom veku,  

 stanin podľa veku – je škála normalizovaného štandardného skóre, ktorá má deväť 

stupňov. Staniny sú zvlášť užitočné pri oboznamovaní rodičov a žiakov 

s výsledkami testu. Sú veľmi ľahko pochopiteľné a vysvetliteľné. Dosiahnuté 

skóre v danej škále sa môže hodnotiť slovne ako: veľmi vysoké, nadpriemerné, 

priemerné, podpriemerné a veľmi nízke (Thorndike, Hagen, 1997). 

Uvedený test bol použitý za účelom identifikácie žiakov, ktorí prejavujú matematické 

nadanie, a na základe ktorého výsledkov boli zaradení do experimentu. Podrobnosti 

o postupe pri vyhodnotení výsledkov testu a zaradení žiakov do experimentu sú popísané 

v časti Vyhodnotenie identifikačného procesu.  

Neštandardizovaný test matematických vedomostí 

Ako ďalší nástroj na identifikáciu nadaných žiakov bol vytvorený neštandardizovaný 

test matematických vedomostí, ktorý mal odhaliť aktuálnu vedomostnú úroveň žiakov 1. 

ročníkov základných škôl. Analýzou získaných údajov bola naplnená jedna úloh 

stanoveného cieľa C3. Test bol zostrojený tak, aby náročnosťou zodpovedal úlohám, ktoré 

má zvládať žiak na konci 1. ročníka základnej školy. 

Pri výbere jednotlivých úloh do testu bolo potrebné zohľadňovať viaceré dôležité 

elementy, najmä prepojenie so ŠVP ISCED 1 primárne vzdelávanie pre 1. ročník. 

Samotnému výberu úloh predchádzala analýza vzdelávacích štandardov z matematiky, za 

účelom selekcie istých typov úloh, ktoré tvoria základ matematickej edukácie v danom 

ročníku. Išlo o témy: vytvorenie usporiadaného číselného radu v číselnom obore do 20, 

porovnávanie ako orientácia v číselnom rade do 20, sčítanie z prechodom cez základ 10 

v číselnom obore do 20, rozlišovanie rovinných a priestorových geometrických útvarov, 

ale aj úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie, kde boli zaradené aj úlohy na 

číselné postupnosti. Niektoré námety na úlohy sme čerpali z pracovných zošitov od 

autorov Hošpesová, Divíšek a Kuřina (1996), niektoré sme navrhli sami, pričom bolo 

potrebné rešpektovať, okrem vyššie uvedeného aj časové hľadisko, to znamená, aby 

vybrané úlohy žiaci stihli vyriešiť v časovom limite 45 minút, teda v rámci jednej 

vyučovacej hodiny.  
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Test bol administrovaný skupinovo v prirodzenom prostredí tried počas 

dopoludňajšieho vyučovania, vždy v rámci niektorej z prvých troch vyučovacích hodín. 

Testovaní boli všetci prítomní žiaci z triedy, okrem tých, ktorých rodičia vyjadrili nesúhlas 

s testovaním svojho dieťaťa. Administrátorom som bola ja. Žiaci pracovali samostatne, ale 

inštrukcie boli zadávané frontálne. To znamená, že inštrukcia bola prečítaná pre všetkých 

naraz, po ktorej mali žiaci čas na vyriešenie úlohy. Žiak, ktorý úlohu vyriešil, položil 

ceruzku na znak, že skončil. Po vyriešení úlohy všetkými žiakmi, bola zadaná inštrukcia 

k nasledujúcej úlohe. Úlohy boli označené symbolom namiesto čísla, pre zjednodušenie 

orientácie žiakov v teste pri frontálnom zadávaní inštrukcií (kompletná verzia testu tvorí 

súčasť práce ako príloha D).    

V ďalšej časti sú vybrané úlohy podrobnejšie analyzované z hľadiska dôvodu ich 

výberu, stručného popisu a hodnotenia. Každá úloha je doplnená tabuľkou, v ktorej sú 

uvedené výsledky riešení testovaných žiakov so slovným komentárom. V tabuľke 

uvádzame bodové vyhodnotenie úlohy s uvedením počtu žiakov, ktorí daný počet bodov 

získali a jeho percentuálne vyjadrenie.   

Test bol súčasťou identifikačného procesu a riešilo ho spolu 519 žiakov 1. ročníkov v 

12-tich základných školách v Prešove. Testovanie prebiehalo v období od novembra do 

decembra 2010.  

V nasledujúcej časti je prezentovaná analýza úloh neštandardizovaného testu 

matematických vedomostí spolu s výsledkami získanými v procese testovania. 

Analýza neštandardizovaného testu matematických vedomostí pre žiakov 1. ročníka 

primárnej školy 

1.   Spoj čísla tak, ako za sebou nasledujú od najmenšieho po najväčšie.  

 

Obr. 5 Slon (Hošpesová a kol., 1996, s. 18) 
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Vysvetlenie výberu úlohy: Úloha presahuje rámcový vzdelávací štandard, ktorý je 

určený pre 1. ročník základnej školy v zmysle vyššieho číselného oboru. Podľa uvedeného 

výkonového štandardu, majú žiaci na konci 1. ročníka vytvoriť číselný rad v číselnom 

obore do 20.     

Stručný popis úlohy: Úlohou žiakov je pospájať čísla tak, ako za sebou nasledujú 

a vytvoriť usporiadaný číselný rad v číselnom obore do 48. Dôležitým momentom je nájsť 

najmenšie číslo, ako určuje inštrukcia a toto číslo spojiť s jeho nasledovníkom. 

Analogickým spôsobom takto postupne pokračovať pri každom čísle. Úloha je zároveň 

grafomotorickým cvičením, v ktorom má žiak pospájať body čiarami.  

Hodnotenie: Za správne riešenie úlohy, to znamená, za vytvorenie usporiadaného 

číselného radu od 1 do 48, alebo za usporiadanie čísel v nižšom číselnom obore, minimálne 

však v obore do 20, získali žiaci 2 body. Za vytvorenie usporiadaného radu čísel 

v číselnom obore do 48 s toleranciou 2 chýb v usporiadaní mohli získať 1 bod. 0 bodov 

získali, ak nevytvorili usporiadaný číselný rad v číselnom obore do 20.  

Tabuľka 11 Vyhodnotenie úspešnosti riešenia úlohy  č.1 

Počet žiakov 0b 1b 2b 

519 25 109 385 

100% 4,82 21,00 74,18 

 

Vyhodnotenie výsledkov a ich interpretácia: Z údajov v tabuľke vyplýva, že 74,18% 

otestovaných žiakov 1. ročníka, už v prvom polroku dokáže vytvoriť usporiadaný číselný 

rad vo vyššom číselnom obore, ako očakáva výkonový štandard určený pre tento ročník, 

teda do 20. 21% otestovaných žiakov vytvorilo číselný rad vo vyššom číselnom obore ako 

20, ale s jednou alebo dvomi chybami v usporiadaní. Zvyšných 4,82% žiakov nedokázalo 

vytvoriť usporiadaný číselný rad v číselnom obore do 20. Z výsledkov vyplýva, že tému 

usporiadanie prirodzených čísel, väčšina žiakov, už na začiatku školskej dochádzky zvláda 

vo väčšom rozsahu, ako stanovuje odporúčaný rámec.      

2.  Zakrúžkuj to číslo, ktoré je z dvojice väčšie. 

           9    5                                 11   20                                       7   15 

Vysvetlenie výberu úlohy: Úloha je zameraná na porovnávanie čísel v číselnom obore 

do 20, ktorá umožňuje odhaliť, ako sa žiak vie orientovať v usporiadanom číselnom rade, 

čo korešponduje s obsahovým štandardom určeným pre 1. ročník primárnej školy 

v predmete matematika, ktorý má žiak zvládať po jeho ukončení.  
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Stručný popis úlohy: Úlohou žiakov je porovnať dvojice čísel v číselnom obore do 20. 

Pre učiteľa je cieľom overiť, do akej miery sa dokáže žiak orientovať v usporiadanom 

číselnom rade v číselnom obore do 20. Dvojica čísel 9 a 5 patrí do prvej desiatky čísel, 

s ktorými už žiaci mali svoje skúsenosti a podobné úlohy už riešili aj na hodinách 

matematiky. Druhú dvojicu čísel 11 a 20, tvoria čísla z druhej desiatky, s ktorými sa v čase 

písania testu ešte na hodinách matematiky nestretli a nepracovali s nimi. V poslednej 

dvojici čísel 7 a 15 je vybrané číslo z prvej a z druhej desiatky. Z hľadiska náročnosti je 

táto úloha najjednoduchšia, pretože aj keď žiak pozná iba čísla v číselnom obore do 10, 

môže logickou úvahou dospieť k tomu, že každé číslo väčšie ako 10 je väčšie ako 7.  

Hodnotenie: Za každé správne zakrúžkované číslo z dvojice, získali žiaci jeden bod, 

teda maximálne mohli získať 3 body.  

Tabuľka 12 Vyhodnotenie úspešnosti riešenia úlohy č. 2 

Počet žiakov 0b 1b 2b 3b 

519 21 24 40 434 

100% 5,05 4,62 7,71 83,62 

Vyhodnotenie výsledkov a ich interpretácia: Z údajov uvedených v tabuľke vyplýva, 

že 83,62% otestovaných žiakov správne určilo väčšie číslo vo všetkých troch dvojiciach. 

To znamená, že sa vedia orientovať v usporiadanom číselnom rade v číselnom obore do 

20, a teda určiť, ktoré čísla sa nachádzajú pred alebo za daným číslom. 7,71%  žiakov 

získalo 2 body, to znamená, že správne uviedli dve z troch odpovedí. Jednu správnu 

odpoveď uviedlo 4,62% žiakov a ani jednu správnu odpoveď malo 5,05% testovaných 

žiakov. Aj v tomto prípade je možné na záver uviesť, že väčšina žiakov 1. ročníka sa 

dokáže orientovať v usporiadanom číselnom rade v číselnom obore do 20, teda už na 

začiatku 1. ročníka zvláda učivo odporúčané ŠVP ISCED 1 primárne vzdelávanie pre tento 

ročník v predmete matematika.  

3.   Doplň číslo, ktoré nasleduje. 

      9, 8, 7, 6, 5, .........,   2, 4, 6, 8, 10, ........., 1, 2, 4, 7, 11, ........., 

Vysvetlenie výberu úlohy: Podľa ŠVP ISCED 1 primárne vzdelávanie majú žiaci 1. 

ročníka zistiť jednoduché pravidlo vytvárania postupnosti predmetov, vecí, prvkov a čísel 

a vedieť dokresliť predmety podľa danej postupnosti. Úlohou žiakov je doplniť číslo do 

vytvorenej číselnej postupnosti. Takéto typy úloh nájdeme aj v niektorých inteligenčných 

testoch. Žiaci sa s podobným typom úloh mohli stretnúť aj v pracovných zošitoch, nešlo 

však o číselné postupnosti, ale o postupnosti vytvorené pomocou rôznofarebných 
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rovinných geometrických útvarov. Riešenie nie je postavené len na predstavách a 

vedomostiach o číslach, ale je podmienené „matematickým myslením“, pri ktorom treba 

postihnúť logiku zoradenia čísel. Prvá číselná postupnosť v teste je zostavená  vytvorením 

zostupného číselného radu od čísla 9, pričom každé nasledujúce číslo je o jedno menšie 

ako prechádzajúce. Druhá číselná postupnosť je kvalitatívne náročnejšia, pretože vznikla 

vytvorením číselného radu od čísla 2, kde každé nasledujúce číslo je o 2 väčšie ako jeho 

predchodca. Posledná číselná postupnosť je najnáročnejšia. Je zostavená na zložitejšom 

princípe, kde sú medzi dvojicami členov postupnosti kvalitatívne iné vzťahy. 

Stručný popis úlohy: Úlohou žiakov je odhaliť vzťahy medzi susediacimi číslami 

v číselnej postupnosti, a tak určiť pravidlo, podľa ktorého je číselná postupnosť vytvorená. 

Na základe určeného pravidla, doplniť do postupnosti číslo, ktoré po jeho uplatnení bude 

nasledovať.  

Hodnotenie: Bodovanie sa odvíjalo aj od náročnosti úlohy, a keďže ide o kvalitatívne 

náročnejšiu úlohu ako predchádzajúce, mohli žiaci získať za každú správne uvedenú 

odpoveď 2 body, teda maximálne získali 6 bodov.  

Tabuľka 13 Vyhodnotenie úspešnosti riešenia úlohy č. 3   

Počet žiakov 0b 2b 4b 6b 

519 142 293 75 9 

100% 27,36 56,45 14,45 1,73 

Vyhodnotenie výsledkov a ich interpretácia: Z údajov v tabuľke vyplýva, že 27,36% 

žiakov nevyriešilo správne ani jednu z troch úloh. Problém mohol vzniknúť z rozličných 

príčin, napríklad, že žiaci nepochopili znenie úlohy, alebo nevedeli určiť pravidlo 

vzniknutej postupnosti čísel a tým doplniť číslo, ktoré má v postupnosti nasledovať. 

56,45% testovaných žiakov odhalilo vzťahy medzi číslami v prvej, najjednoduchšej 

postupnosti, vytvorenej ako zostupný usporiadaný rad čísel od čísla 9. 14,45% žiakov 

zvládlo aj v poradí druhú, náročnejšiu postupnosť čísel, ktorá vznikla zostavením za sebou 

nasledujúcich párnych čísel, počnúc číslom 2. 1,73% testovaných žiakov dokázalo odhaliť 

pravidlo v poradí tretej číselnej postupnosti, kvalitatívne najnáročnejšej, ktorej pravidlo je 

možné vyjadriť ako y=x+1, kde x a y je dvojica za sebou nasledujúcich členov 

postupnosti. Na základe výsledkov riešení je možné konštatovať, že žiaci na začiatku 1. 

ročníka sú schopní odhaliť pravidlo jednoduchej číselnej postupnosti, pričom so 

zvyšujúcou sa náročnosťou úloh sa znižuje počet správne uvedených riešení aj napriek 

tomu, že princíp riešenia žiaci poznajú. Tieto výsledky čiastočne korešpondujú aj 

s výsledkami výskumov iných odborníkov, ktoré uvádza vo svojej publikácii Košč (1972). 
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4.  Koľko štvorcov a trojuholníkov je na obrázku?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Rovinné geometrické útvary  

(Hošpesová a kol., 1996, s. 48) 

 

Vysvetlenie výberu úlohy: Podľa ŠVP ISCED 1 primárne vzdelávanie, majú žiaci na 

konci 1. ročníka rozlíšiť rovinné geometrické útvary, medzi ktoré patrí aj štvorec 

a trojuholník. V prípade tejto úlohy sú spomínané útvary zobrazené v inej polohe, teda inak 

otočené, ako sú žiaci štandardne zvyknutí z pracovných zošitov. Úloha je na kvalitatívne 

vyššej úrovni aj preto, že jednotlivé útvary nie sú znázornené izolovane, ale sú akoby 

„ukryté“ v obrázku ako celku.  

Stručný popis: Úlohou žiakov je nájsť a určiť počet všetkých trojuholníkov a štvorcov, 

ktoré sa na obrázku nachádzajú. Prvou podmienkou na jej správne vyriešenie je 

identifikovať hľadané útvary v obrázku. Druhou podmienkou je určiť počet daných 

útvarov, čo predpokladá uplatniť aj akýsi systém zaznamenávania už nájdených útvarov.  

Hodnotenie: Pri hodnotení sa zohľadňovala náročnosť úlohy vzhľadom 

k neštandardnému zobrazeniu hľadaných útvarov. Za každú správnu odpoveď mohli žiaci 

získať 2 body, za nesprávnu odpoveď 0 bodov, teda maximálne 4 body. 

Tabuľka 14 Vyhodnotenie úspešnosti riešenia úlohy č. 4 

Počet žiakov 0b 2b 4b 

519 259 237 23 

100% 49,90 45,66 4,43 

Vyhodnotenie výsledkov a ich interpretácia: Z údajov v tabuľke vyplýva, že 49,90% 

testovaných žiakov, nedokázalo určiť správny počet daných útvarov na obrázku. 45,66% 

žiakov určilo správny počet jedného z útvarov a 4,43% žiakov určilo správne počet oboch 

daných útvarov na obrázku. Z výsledkov je zrejmé, že úloha bola pre žiakov 1. ročníka 

náročnejšia a to tým, že nedokázali z obrázka vyabstrahovať dané útvary. Najčastejšie boli 

nesprávne odpovede uvedené pri určovaní počtu štvorcov. Dôvodom takého riešenia bola 

zrejme orientácia štvorcov na obrázku. Z výsledkov je ďalej zrejmé, že žiaci nemajú 

problém len s identifikovaním daných útvarov na obrázku, ale aj so systémom 
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zaznamenávania určeného počtu hľadaných útvarov, čo pripisujem nedostatočným 

skúsenostiam s riešením podobných typov úloh. V závere je možné  uviesť, že aj napriek 

vysokému podielu neúspešných riešiteľov, 45,66% žiakov vedelo jeden z útvarov 

identifikovať a zároveň určiť jeho počet na obrázku. A takmer 4,50% vyriešilo úlohu 

správne.    

5.   Spočítaj, koľko eur je na kôpke a výsledok zapíš na čiaru. 

                                                            

                                                                                                                                     

  –––––––––––––                     –––––––––––––––                            ––––––––––––––– 

Obr. 7 Eurá 

 

Vysvetlenie výberu úlohy: Podľa ŠVP ISCED 1 primárne vzdelávanie majú žiaci na 

konci 1. ročníka sčítavať prirodzené čísla v číselnom obore do 20. Najprv sčítavajú 

v číselnom obore do 5, potom do 10 a do 20 bez prechodu cez základ 10.  

Stručný popis úlohy: Úlohou žiakov je pomocou sčítania hodnôt mincí a bankoviek 

určiť, koľko eur je na jednotlivých kôpkach.  

Hodnotenie: Za uvedenie správneho výsledku žiaci získali 2 body v prípade, že 

uviedli nesprávny výsledok získali 0 bodov. Maximálne získali 6 bodov.  

Tabuľka 15 Vyhodnotenie úspešnosti riešenia úlohy č. 5 

Počet žiakov 0b 2b 4b 6b 

519 166 78 70 205 

100% 31,98 15,03 13,49 39,50 

Vyhodnotenie výsledkov a ich interpretácia: Z výsledkov uvedených v tabuľke 

vyplýva, že 31,98% testovaných žiakov nevedelo určiť, koľko eur je na kôpke pomocou 

sčítania ich hodnôt. 15,03% žiakov určilo jeden správny výsledok, pričom najčastejšie išlo 

o prvú z úloh, na ktorej boli mince rovnakej hodnoty a žiaci sčítali v prvej desiatke, teda 

bez prechodu cez základ 10. 13,49% žiakov vypočítalo správne dve z troch úloh a 39,50% 

žiakov vyriešilo správne všetky tri úlohy. V období, keď žiaci riešili túto úlohu, mali 

zvládnuté zavedenie sčítania a jeho precvičovanie v číselnom obore do 5. Napriek tomu je 

úloha iná, ako štandardné úlohy z pracovných zošitov, keďže žiaci nemajú priamo 

prezentovaný matematický model úlohy na sčítanie, a zároveň ide o úlohu na sčítanie 

troch, štyroch a piatich sčítancov, s ktorou sa ešte nestretli. Prvý problémový moment 
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spočíva v tom, že žiaci nevedia určiť hodnotu mince a namiesto úlohy 2 + 2 + 2 = 6, 

vytvoria zápis úlohy 1 + 1 + 1 = 3, čím určia počet mincí na kôpke. Ak nemajú tento 

problém, môže sa objaviť iný, pri ďalších úlohách, kde vzniká možnosť vytvoriť rôzne 

kombinácie poradia sčítancov, a tak riešiť úlohu na sčítanie s prechodom cez základ 10, 

s ktorou taktiež ešte nemajú školskú skúsenosť.  

6.   Toto je geometrický les. Zakrúžkuj: valec zelenou, kváder modrou, guľu červenou     

      a kužeľ žltou farbou. 

 

Obr. 8 Priestorové geometrické útvary (Hošpesová a kol., 1996, s. 32) 

Vysvetlenie výberu úlohy: Podľa ŠVP ISCED 1 primárne vzdelávanie má žiak 1. 

ročníka základnej školy rozlišovať priestorové geometrické útvary – kocka, valec a guľa.  

Uvedená úloha je náročnejšia v porovnaní s odporúčanými štandardami pre 1. ročník 

primárnej školy, aj keď podľa ŠVP ISCED 0 predprimárne vzdelávanie, má už predškolák 

rozlišovať okrem uvedených priestorových geometrických útvarov aj kváder. Úlohou sme 

zisťovali, či sú schopní rozlíšiť a pomenovať priestorové geometrické útvary. 

Stručný popis úlohy: Úlohou žiakov je na základe počutej inštrukcie vyfarbiť útvar, 

ktorý tento pojem pomenúva. Okrem pojmu kužeľ, mali žiaci poznať všetky ostatné pojmy 

z predprimárnej školy. Z tohto faktu sme vychádzali aj pri hodnotení úlohy. 

Hodnotenie: Za každý správne vyfarbený útvar získali žiaci 0,5 bodu. Teda 

maximálne získali 4 body. 

Tabuľka 16 Vyhodnotenie úspešnosti riešenia úlohy č. 6 

Počet 

žiakov 
0b 0,5b 1b 1,5b 2b 2,5b 3b 3,5b 4b 

519 0 0 14 21 147 70 96 30 141 

100% 0 0 2,70 4,05 28,32 13,49 18,50 5,78 27,17 

 

Vyhodnotenie výsledkov a ich interpretácia: Z výsledkov uvedených v tabuľke 

vyplýva, že 2,70% testovaných žiakov k uvedenému pojmu správne priradilo priestorový 

geometrický útvar v dvoch prípadoch. 4,05% žiakov určilo tri priestorové geometrické 
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útvary a 28,32% žiakov správne určilo štyri telesá.13,49% žiakov uvidelo päť správnych 

odpovedí a 18,50% žiakov spoznalo šesť telies. 5,78% z testovaných prvákov správne 

priradilo k daným pojmom sedem telies a 27,17% žiakov vyriešilo uvedenú úlohu na 

100%. Z analýzy testovej úlohy vyplynulo, že najmenší problém spôsoboval pojem guľa. 

Tú dokázali identifikovať takmer všetci  žiaci, nie všetci, ale vyfarbili obe gule na obrázku. 

Druhý pojem, ktorý žiaci mali prepojiť s modelom, bol valec, ale taktiež v niektorých 

prípadoch vyfarbili iba jeden z nich. Pojem kužeľ bol spočiatku na prvé počutie vnímaný, 

ako neznámy, ale po chvíľke premýšľania ho dokázali identifikovať a vyfarbiť. Prekvapivo 

najväčšie problémy spôsoboval pojem kváder, aj keď ho žiaci majú poznať už 

z predprimárneho vzdelávania. Z výsledkov vyplýva, že 27% testovaných žiakov rozlišuje 

aj telesá, ktoré sú nad rámec vzdelávacích štandardov určených pre 1. ročník primárnej 

školy. 

Zhrnutie výsledkov neštandardizovaného testu matematických vedomostí (NTMV) 

žiakov 1. ročníka primárnej školy 

V ďalšej časti je uvedený súhrnný prehľad výsledkov neštandardizovaného testu 

matematických vedomostí vo forme tabuľky a grafu. Počet odpovedí presahujúcich rámec 

vzdelávacích štandardov vychádza z údajov uvedených v častiach vyhodnotenie výsledkov 

a ich interpretácia, ktoré sú v tabuľke doplnené o percentuálne vyjadrenie daného počtu. 

 

Tabuľka 17 Zhrnutie výsledkov NTMV 

úloha 

Počet správnych odpovedí 

presahujúcich rámec 

vzdelávacích štandardov 

z celkového počtu 519 

Percentuálne vyjadrenie 

počtu správnych 

odpovedí presahujúcich 

rámec vzdelávacích 

štandardov 

UČR   Usporiadaný číselný rad    494 95,18 % 

POR.   Porovnávanie 434 83,62 % 

ČP       Číselné postupnosti 84 16,18 % 

RGÚ   Rovinné geom. útvary 260 50,09 % 

SČT    Sčítanie s pre. cez zákl. 10 275 52,99 % 

PGÚ   Priestorové geom. útvary 141 27,17 % 
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Obr. 9 Grafické zhrnutie výsledkov NTMV 

 

Zhrnutie výsledkov a ich interpretácia: V prvej úlohe, zameranej na vytvorenie 

usporiadaného číselného radu v číselnom obore do 48 boli do skupiny žiakov, ktorí uviedli 

správnu odpoveď zaradení všetci, ktorí získali 2 body alebo 1 bod, pretože vytvorili 

usporiadaný číselný rad do 20, čím zvládli výkonový štandard pre 1. ročník v téme 

usporiadanie prirodzených čísel. Do skupiny žiakov, ktorí vedia porovnávať čísla 

v číselnom obore do 20, čím splnili výkonový štandard pre 1. ročník,  boli zaradení tí, ktorí 

úlohu vyriešili správne, čo predstavuje 83,62% otestovaných žiakov. Medzi žiakov, ktorí 

zvládli riešenie úlohy rozvíjajúcej špecifické matematické myslenie boli zaradení tí, ktorí 

správne vyriešili dve z troch číselných postupností, nerátajúc prvú, najjednoduchšiu 

postupnosť. Úloha bola špecifická tým, že ako sa stupňovala jej náročnosť, stupňovala sa 

aj neúspešnosť jej riešenia. Ani v jednom prípade sa nestalo, aby žiak, ktorý mal správne 

druhú  postupnosť, nemal správne aj prvú a ten, ktorý mal správne tretiu postupnosť nemal 

správne aj prvé dve. Z výsledkov testovej úlohy, napriek  nízkemu percentu úspešných 

žiakov je možné konštatovať, že 16,18% zvláda úlohy, ktoré svojou náročnosťou presahujú 

výkonový štandard určený pre žiakov 1. ročníka primárnej školy. Úloha zameraná na 

rozlišovanie rovinných geometrických útvarov podľa ŠVP ISCED 1 primárne vzdelávanie 

neprekračuje rámec vzdelávacích štandardov v zmysle určovania útvarov ako sú štvorec 

a trojuholník, alebo v zmysle počítania vo vyššom číselnom obore ako do 20, ale 

v neštandardnom grafickom znázornení týchto útvarov. Medzi žiakov, ktorí úlohu zvládli 

nad rámec očakávaní, boli zaradení všetci, ktorí správne určili počet aspoň jedného 

z požadovaných útvarov, čo predstavuje 50,09% otestovaných žiakov. Úloha zameraná na 

tému sčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 20 presahovala výkonový štandard 

určený pre 1. ročník primárnej školy, pretože išlo o sčítanie s prechodom cez základ 10. 
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Medzi žiakov, ktorí úlohu zvládli nadštandardne, boli zaradení tí, ktorí vyriešili aspoň 

jednu z úloh, kde bolo potrebné sčítať čísla s prechodom cez základ 10, čo predstavuje 

52,99% otestovaných žiakov. Nakoniec pri úlohe zameranej na rozlišovanie priestorových 

geometrických útvarov, kde bolo potrebné priradiť k pojmu správny model boli medzi 

úspešných žiakov zaradení len tí, ktorí mali úlohu vyriešenú správne a získali plný počet 

bodov, čo predstavovalo 27,17% žiakov. Táto úloha bola vyriešená sčasti správne aj 

v prípade, že žiak získal 3,5 bodu, pretože aj vtedy dokázal identifikovať všetky štyri 

telesá, ale v jednom prípade vyfarbil iba jedno z nich.  

 Pre ucelenosť ešte doplníme celkové vyhodnotenie testu v súvislosti so stanoveným 

cieľom práce C3: Na základe výsledkov dosiahnutých v neštandardizovanom teste 

matematických vedomostí analyzovať aktuálnu úroveň matematických vedomostí žiakov na 

začiatku 1. ročníka primárnej školy (vzhľadom k rámcovému obsahu matematického 

vzdelávania určeného pre 1. ročník). 

Z analýzy výsledkov riešení neštandardizovaného testu matematických vedomostí pre 

žiakov 1. ročníka základnej školy vyplynulo, že viac ako 50% testovaných žiakov vyriešilo 

štyri úlohy zo šiestich, nad štandardom stanoveným pre 1. ročník. Ďalšie dve úlohy 

úspešne vyriešilo viac ako 16% testovaných žiakov.  

 Dotazníky pre učiteľov a dotazníky pre rodičov 

Ako doplňujúce zdroje, ktoré mohli ovplyvniť výber žiakov do ďalšieho výskumu boli 

použité dotazníky pre učiteľov a rodičov, na základe ktorých si bolo možné vytvoriť 

o žiakovi komplexnejší obraz. Pri ich tvorbe sme sa inšpirovali dotazníkmi, ktoré sú 

uvedené na webovej stránke Centra rozvoja nadaných dětí, pod záštitou Institutu výskumu 

dětí, mládeže a rodiny (http://www.nadanedeti.cz/). Keďže uvedené dotazníky sú 

vytvorené pre učiteľov a rodičov všeobecne intelektovo nadaných žiakov, vybrali sme 

z nich len položky, ktoré súviseli s problematikou matematicky nadaných žiakov 

(kompletné verzie dotazníkov tvoria súčasť práce ako prílohy B (s. 166) a C (s. 168)).   

Pri administrácii dotazníkov sme sa stretli s mnohými problémami. Prvým z nich bol 

postoj učiteľov, ktorí veľmi často nenominovali žiadneho žiaka, pričom ako vysvetlenie 

použili tvrdenie, že ešte dostatočne nepoznajú žiakov, teda ich nemôžu jednoznačne 

označiť ako žiakov, ktorí sa javia šikovnejší v porovnaní s rovesníkmi. Z 33 učiteľov 

vyplnilo aspoň jeden dotazník (nominovalo aspoň jedného žiaka z triedy za nadaného 

v oblasti matematiky) 13 respondentov.  
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 Každému žiakovi bol v deň testovania odovzdaný aj dotazník pre rodičov. Dotazník 

bol anonymný. Návratnosť dotazníkov bola približne 50%-ná.  Získané informácie boli 

použité len za účelom vytvorenia komplexnejšieho a ucelenejšieho obrazu o žiakovi. 

V niektorých prípadoch bol žiak nominovaný aj rodičmi a učiteľom, ale v testoch 

nedosiahol požadované hodnoty, v dôsledku čoho nebol napokon zaradený do 

experimentu, alebo naopak, žiak nebol nominovaný vôbec, a predsa bol v testoch úspešný. 

V takom prípade bol do experimentu zaradený. Presné kritériá pre zaradenie žiaka do 

experimentu sú uvedené v časti Vyhodnotenie identifikačného procesu.    

Vyhodnotenie identifikačného procesu  

Tak ako bolo v predchádzajúcej časti uvedené, identifikačný proces prebiehal 

v období od novembra do decembra 2010. Testovaniu predchádzalo nakontaktovanie sa so 

základnými školami, kde sme získali, po prípade nezískali, súhlas so zapojením žiakov 1. 

ročníkov do výskumu. Zároveň bolo potrebné požiadať o súhlas s testovaním aj rodičov 

žiakov prostredníctvom informovaných súhlasov. V niekoľkých prípadoch sa stalo, že 

rodičia vyjadrili nesúhlas, teda plánovaný počet žiakov, ktorí mohli byť otestovaní sa 

znížil. 

Výsledky získané z testových identifikačných nástrojov, TKS – obrázková batéria 

a neštandardizovaný test matematických vedomostí, boli v procese identifikácie 

považované za nosné. Žiaci, ktorí neboli otestovaní oboma nástrojmi, boli vyradení 

z identifikačného procesu, a teda nemohli byť zapojení do experimentu.  

Nato, aby sa žiak mohol dostať do experimentu mal splniť niekoľko kritérií.  

 V teste TKS – obrázková batéria mal dosiahnuť nadpriemernú úroveň, to znamená 

v normatívnom vekovom skóre úroveň 7, 8 alebo 9, čo predstavuje nadpriemer až 

vysoké skóre. Pri jeho vyhodnocovaní boli zohľadňované aj rôzne zvláštnosti. 

Niektorí žiaci nestihli vyriešiť všetky úlohy, čím získali nízke hrubé skóre (HS), 

a teda nízke normatívne vekové skóre (stanin), ale uvedené odpovede boli 

správne. V takom prípade sme zvažovali jeho výber, pretože bolo 

pravdepodobné, že žiak má pomalšie tempo práce alebo jednoducho precíznejšie 

rieši úlohy. 

 Druhou podmienkou bolo dosiahnutie aspoň 60%-nej úspešnosti 

v neštandardizovanom teste matematických vedomostí.  
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 V prípadoch, že mali žiaci výsledky na stanovenej hranici, vybrali sme do 

experimentu tých, ktorí boli nominovaní aspoň jedným z nominujúcich, či už od 

rodičov alebo od učiteľa.  

Takto bolo do experimentu zaradených z 519 otestovaných žiakov 143 z nich.  

 

3.3.2 Opis realizovaného experimentu 

Na identifikačný proces kontinuálne nadväzoval prirodzený pedagogický experiment, 

ktorého cieľom bolo v praxi overiť navrhnuté matematické úlohy vhodné na aktivizáciu 

a stimuláciu myslenia žiakov a rozvoj ich matematických schopností v rámci školskej 

edukácie. Plánovaný postup bol nasledovný: 

 vstupné testovanie (ako vstupný test poslúžil TKS – obrázková batéria, ktorý bol  

administrovaný v rámci identifikačného procesu, teda všetci vybraní žiaci 

podstúpili vstupné testovanie), 

 experimentálne pôsobenie v podobe inkorporácie navrhnutých matematických úloh 

do vyučovania matematiky, 

 výstupné  testovanie, 

 porovnanie výsledkov vstupného a výstupného testovania. 

Prirodzený pedagogický experiment bol realizovaný na vzorke 143 žiakov z 34 tried z 

12 základných škôl Prešove, ktorí doň boli vybraní na základe identifikačného procesu. 

Uvedenú skupinu žiakov sme rozdelil na dve, z hľadiska rodového zastúpenia, rovnocenné 

skupiny, experimentálnu a kontrolnú. Do experimentálnej skupiny boli zaradení žiakov zo 

škôl, ktoré mali záujem zúčastniť sa výskumu. Išlo o školy na ulici Československej 

armády, Kúpeľná, Májové námestie a Sibírska. Presný počet žiakov zaradených do 

experimentálnej a kontrolnej skupiny je uvedený v tabuľke.  

Tabuľka 18 Počet žiakov zapojených do experimentu 

Skupina Počet žiakov Chlapcov Dievčat 

Kontrolná 72 43 29 

Experimentálna 71 34 37 

 

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

stanovili inkorporáciu nami navrhnutých úloh, ktoré mali žiaci samostatne riešiť počas 

trvania experimentu, to znamená v období od februára do júna 2011. Všetky ostatné 

podmienky mali žiaci nezmenené. Závislou premennou sa tak stala úroveň matematických 

schopností.  
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Z experimentálnej skupiny bola vybraná menšia skupinka žiakov. Išlo o ôsmich 

žiakov 1.B triedy zo Základnej školy na Kúpeľnej ulici v Prešove, s ktorými sme pracovali 

jednu vyučovaciu hodinu týždenne po skočení vyučovania. Tieto stretnutia slúžili na 

overovanie a prípadné následné upravovanie navrhnutých matematických úloh ešte pred 

tým, ako boli poslané učiteľom žiakov z experimentálnych skupín. Na základe skúseností 

získaných pri tejto práci bolo možné k jednotlivým úlohám určiť stupeň náročnosti. 

Vytvorené boli tri stupne: 1 – jednoduchá úloha, v ktorých žiaci často intuitívne vedeli, čo 

s danou úlohou robiť, čo sa od nich žiada. Stupeň  2 – mierne náročná úloha, kde bolo v 

niektorých prípadoch potrebné doplňujúce vysvetlenie zo strany učiteľa. Stupeň 3 – 

náročná úloha, pri ktorej si žiaci nevedeli poradiť bez usmerňujúcich a doplňujúcich 

inštrukcií zo strany učiteľa (poznámka: Stupne náročnosti boli uvedené vzhľadom 

k schopnosti žiakov, s ktorými sme pracovali, úlohu samostatne riešiť. Ak by boli úlohy 

zadávané v inom poradí, je možné, že by boli tieto stupne odlišné, pričom vychádzame 

z názoru, že schopnosť riešiť úlohu je determinovaná vlastnou skúsenosťou). Tieto 

stretnutia ďalej umožnili odhadnúť časové trvanie riešenia úlohy. Pri analýze úloh 

uvádzame čas, za ktorý najúspešnejší žiaci dokázali úlohu správne vyriešiť. Za 

najdôležitejšie považujeme, získanie poznatkov o rôznorodosti postupov, ktoré žiaci pri 

riešení úloh uplatňovali. Uvedené poznatky boli využité pri analýze žiackych riešení, ktorú  

ponúkame v ďalšej časti.  

Úlohy boli zadávané vo forme pracovných listov, kde v každom z nich bolo 

zaradených približne 10 úloh. Pracovné listy boli do škôl distribuované v dvojtýždňových 

intervaloch. Učitelia ich do vyučovania matematiky zaraďovali podľa vlastného uváženia, 

ale tak, aby žiak na každej vyučovacej hodine vyriešil jednu úlohu. 

Naša predstava o spôsobe zadávania úloh žiakom vychádzala najmä zo skúseností 

sprostredkovaných učiteľmi z praxe. Zamerali sme sa isté momenty, ktoré môžu nastať 

v rámci vyučovacej hodiny. Žiaci, ktorí zvládajú na hodine matematiky preberané učivo, 

sú často v porovnaní s rovesníkmi pri riešení úloh rýchlejší, a teda čas, ktorý majú, dokiaľ 

ostatní spolužiaci pracujú, môžu tráviť rôzne. Učiteľ má priestor ponúknuť žiakovi úlohy, 

ktoré ho aktivizujú a stimulujú jeho myslenie v smere rozvíjania jeho matematických 

schopností. 

Pri navrhovaní úloh bolo potrebné rešpektovať niektoré špecifiká, týkajúce sa 

vekových osobitostí žiakov, pre ktorých boli určené a zároveň špecifiká podmienok a 

okolností, v rámci ktorých bude žiak úlohy riešiť. Bolo potrebné zohľadniť úroveň 
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žiackych čitateľských schopností, a teda navrhovať úlohy, ktoré nie sú primárne postavené 

na dlhších alebo náročných slovných inštrukciách, ale naopak všetky potrebné údaje sú 

v obrázkovej alebo symbolickej podobe. Vzhľadom k situáciám, ktoré sme opisovali 

vyššie a ktoré môžu vzniknúť na vyučovacej hodine matematiky, sme  navrhli  úlohy, ktoré 

sú určené na individuálnu prácu (teda nie hry, súťaže alebo úlohy postavené na postupných 

slovných alebo iných inštrukciách) a pri ktorých časové trvanie riešenia jednej úlohy 

nepresiahne limit desať minút. Bolo potrebné vytvoriť úlohy s jednoduchou 

a zrozumiteľnou inštrukciou, v ktorých bol základom obrázok a ktoré mohol žiak riešiť bez 

výraznejšej intervencie zo strany učiteľa (na zreteli sme mali situácie, v ktorých sa učiteľ 

venuje ostatným žiakom). Pri tvorení úloh sme sa inšpirovali niekoľkými publikáciami, 

z ktorých sme čerpali spomínané obrázkové námety. 

V ďalšej časti uvádzame analýzu úloh, ktoré boli použité počas experimentálneho 

pôsobenia, za účelom rozvíjania matematických schopností žiakov 1. ročníka v rámci ich 

školskej edukácie na primárnom stupni vzdelávania. Zámerom bolo zistiť vplyv 

systematického zavádzania matematických úloh do vyučovania matematiky na rozvoj 

matematických schopností žiakov.  

Pri každej z úloh je uvedené jej znenie, stupeň náročnosti, ktorý bol stanovený na 

základe práce so skupinkou žiakov v rámci ich overovania, časové trvanie úlohy, ktorého 

odhad vznikol taktiež na základe práce so žiakmi, ďalej dôvod výberu úlohy, pri ktorom 

vychádzame z poznatkov uvedených v prácach autorov Košča a Kruteckého, ktorí sa 

zaoberali matematickými schopnosťami aj žiakov mladšieho školského veku a ktoré sú 

podrobnejšie uvedené v teoretickej časti práce (s. 24), pričom v týchto intenciách sme sa 

snažili vytvárať ponúkané úlohy tak, aby rozvíjali uvedené vlastnosti žiakov. Okrem toho, 

každá úloha obsahuje podrobný opis  jedného z možných riešení, ale aj analýzu žiackych 

riešení, ktorá odhaľuje aké postupy a stratégie reálne využívali žiaci, s ktorými sme 

pracovali. 
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3.3.3 Úlohy na rozvíjanie matematických schopností žiakov 1. ročníka ZŠ 

Predložená analýza úloh vznikla na základe pravidelných stretnutí so skupinkou 

ôsmich žiakov v rámci ich overovania, ktoré predchádzalo  následnej distribúcii úloh do 

škôl zapojených do experimentu.  

ANALÝZA ÚLOH Z PRACOVNÉHO LISTU Č. 1  

 

 

Obr. 10 Les (Postránecký, 

2003, s. 7) 

Úloha: Na obrázku je les, ale ktosi odstrihol jeho hornú časť. 

Pozorne si pozri časti (a, b, c) a podčiarkni jednu z nich, ktorá patrí 

k odstrihnutému obrázku. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy potrebuje dieťa na základe analýzy 

obrázka vyhľadať odlišnosti, vnímať detail a syntetizovať. Úloha 

rozvíja zámernú pozornosť, apercepciu obrazu, syntetické myslenie 

a schopnosti obsiahnuté v priestorovom faktore a faktore 

usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je vytvoriť kompletný obrázok, nájdením 

a zakrúžkovaním chýbajúcej časti. Na výber má tri možnosti. Najprv si pozorne prezrie 

všetky možnosti, nájde a krúžkom označí rozdiely. Medzi jednotlivými časťami sú rozdiely 

v dvoch detailoch (obr. 10). Vyberie si jednu z možností a zisťuje, či sa plynule prepája s 

predlohou. Ak začne s časťou a) zistí, že v poradí prvý detail patrí k obrázku, ale druhý nie. 

Teda možnosť a) vylúči. Pokračuje časťou b), kde zistí, že v poradí prvý detail a zároveň aj 

druhý detail korešpondujú s predlohou. Z toho vyplynie, že táto časť je hľadanou časťou 

a môže ju zakrúžkovať. Keďže nevie, či správnych odpovedí nie je viacero, pokračuje 

časťou c), kde zistí, že už prvý detail sa nezhoduje s predlohou, takže možnosť c) vylúči. 

              

 

 

 

 

Obr. 11 Les – riešenie 

 

Analýza žiackych riešení úlohy: Ide o divergentnú úlohu, ktorá umožňuje použiť 

niekoľko postupov riešenia. Túto úlohu, tak ako mnoho ďalších, považovali žiaci za 
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jednoduchú, a preto jej spočiatku nevenovali dostatok času a pozornosti. V okamihu, keď 

zistili, že uviedli nesprávnu odpoveď, si niektorí z nich začali pozornejšie všímať obrázok. 

Iní rýchlo, bez premyslenia uviedli inú možnosť. Dôležitou fázou procesu riešenia, bolo 

zdôvodnenie svojej odpovede. Až vtedy si žiaci uvedomili, že nevedia vysvetliť prečo 

vybrali práve danú možnosť, alebo uviedli nekorektné zdôvodnenie svojho výberu. 

Napríklad pri uvedení odpovede c), „...lebo je najbližšie k obrázku.“, „...lebo sa najviac 

podobá,“ a podobne. Po tejto fáze sa naskytla príležitosť upriamiť pozornosť na jednotlivé 

odlišnosti, ktoré boli rozhodujúce pri riešení úlohy, na základe ktorých boli všetci schopní 

úlohu vyriešiť správne.       

 

 

 

Obr. 12 Sova (Postránecký, 

2003, s. 8) 

Úloha: Na hodine výtvarnej výchovy skladali deti zo štvorcov 

obrázok sovy. Pri strihaní sa jeden štvorec stratil. Ktorý to bol? 

Nájdený štvorec vyfarbi na hornom, nepostrihanom obrázku sovy.  

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha).  

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy žiak vyhľadáva rovnaké časti 

a systematicky ich zaznamenáva, čo rozvíja jeho pozornosť 

a apercepciu v podobe obrazového materiálu a  schopnosti 

spadajúce pod vizuálno–percepčný faktor. 

Jedno z možných riešení: Oba obrázky sú nakreslené vo štvorcovej sieti. Prvý je 

východiskový, tvorí akúsi predlohu. Druhý je poskladaný z rovnakých dielcov, ktoré sú 

poprehadzované, pričom jeden z dielov chýba a je označený otáznikom. Úlohou žiakov je 

nájsť a vymaľovať chýbajúci diel skladačky. Žiak môže postupovať tak, že bude každý diel 

v rozstrihanom obrázku hľadať v predlohe. Začne v prvom rade druhým dielom, ktorý 

najprv identifikuje s dielom 1d v predlohe, a potom ho označí krížikom, ako nájdený. 

Takisto označí krížikom diel 1d, aby vedel, že tento už našiel. Postupuje ďalej tretím 

dielom v prvom rade, ktorý najprv identifikuje s dielom 2c v predlohe a potom ho označí 

krížikom na oboch obrázkoch. Pokračuje prvým dielom v druhom rade, ktorý 

korešponduje s dielom 2b v predlohe a oba diely označí krížikom. Takýmto systematickým 

označovaním nájdených dielov na oboch obrázkoch zabráni tomu, aby nevedel, ktorý diel 

už našiel a ktorý ešte nie. Nakoniec mu v predlohe zostane jediný neoznačený diel 3c, 

ktorý môže vymaľovať, lebo to je chýbajúci diel skladačky. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Ide o divergentnú úlohu, z pohľadu existencie 

niekoľkých možných postupov riešenia. V tomto prípade, mali žiaci problém, ktorý 
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pramenil z neskúsenosti s riešením úlohy podobného typu. Spočiatku sa nevedeli 

vysporiadať s problémom, ako riešiť úlohu v zmysle jej zaznamenávania. Žiaci vedeli, že 

budú hľadať diely z rozstrihaného obrázku na predlohe, ale po čase zistili, že bez 

postupného označovania nájdených dielov, to bude náročné. Prelomovým okamihom bolo 

odhalenie spôsobu, ako zaznamenávať už nájdené diely, a tak ich oddeliť od ostatných 

dielov skladačky. V niektorých prípadoch prišli žiaci s návrhom sami.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiakov je pozorne si všimnúť každú plôšku 

označenú bodkou a vyfarbiť ju celú tak, aby neprešli farbičkou cez čiaru. Po vyfarbení 

všetkých častí, má žiak napísať, čo vidí na obrázku. 

Analýza žiackych riešení: Pri riešení tejto úlohy bolo potrebné žiakov výraznejšie 

upozorniť na precíznosť pri vyfarbovaní plôšok. Vzhľadom k tomu, že na záver mali žiaci 

napísať na čiaru čo je na obrázku, úloha nabrala nový rozmer. Nedalo sa predpokladať, aké 

odpovede žiaci uvedú, čo súviselo s rôznorodosťou asociácií. Žiaci uviedli tieto odpovede: 

korytnačka po nehode, klbko hadov, kameň obrastený riasami, pavúk alebo zamaskovaná 

korytnačka, chobotnica. 

 

 

Obr. 13 Pavúk (Postránecký, 

2003, s. 10) 

Úloha: Vymaľuj každú plôšku, ktorá je označená bodkou. Snaž 

sa nevychádzať za čiaru. Dole, na čiaru napíš, čo vidíš na 

obrázku.  

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 3 - 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy žiak uplatňuje pozornosť 

a precíznosť pri práci s detailom, predstavivosť, asociácie 

a apercepciu obrazového materiálu, čím úloha rozvíja tieto 

schopnosti a zároveň podnecuje žiaka k uplatneniu tvorivého 

myslenia, okrem toho rozvíja schopnosti priestorového faktora.  
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Obr. 14 Rovinné geometrické útvary I 

(Hošpesová a kol., 1996, s. 31) 

Úloha: Spočítaj, koľko □,     a ∆ je na obrázkoch. Počet 

zapíš dole na pripravené čiary. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 - 3 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení žiak analyzuje obrázok 

a identifikuje hľadané útvary, určí ich počet, čím sa 

rozvíja schopnosť apercepcie, analytické myslenie 

a schopnosti prislúchajúce priestorovému 

a numerickému  faktoru, a súčasne školskému faktoru. 

Jedno z možných riešení: Predpokladom na vyriešenie úlohy je správne určiť daný 

geometrický útvar, vyhľadať ho v obrázku a určiť počet rovnakých útvarov. Žiaci môžu 

úlohu riešiť nasledovným spôsobom. Každému z hľadaných útvarov priradia jednu farbu 

a obrázok podľa toho vyfarbia (  červenou, □ modrou a ∆ zelenou). Po vyfarbení  určia 

počet všetkých útvarov v jednom obrazci, ktoré majú rovnakú farbu. Dôležité je, aby žiaci 

označili útvary, ktorých počet už určili, aby nedošlo k ich duplicitnému spočítaniu. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Ide o konvergentnú úlohu, zameranú na vyhľadávanie 

daných rovinných geometrických útvarov a určenie ich počtu. Úlohu riešili žiaci 

samostatne, bez potreby ďalšieho vysvetľovania. Predpokladáme, že dôvodom bol 

„učebnicový charakter“ úlohy, pričom s podobným typom úlohy mali žiaci už v tej dobe 

skúsenosti. Pri určovaní počtu útvarov urobili dvaja z ôsmich žiakov numerickú chybu.  

 

Obr. 15 Šiška (Postránecký, 

2003, s. 12) 

Úloha: Pomocou čísel 1, 2, 3, 4 označ obrázky tak, ako za sebou 

nasledujú. (Čo sa stalo v lese ako prvé, označ číslom 1). 

Náročnosť:  2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná zámerná pozornosť, 

odhalenie vzťahov, ktoré nie sú jasne vyjadrené, chápanie 

časovej následnosti, čím sa rozvíja pozornosť, odhaľovanie 

implicitných vzťahov a schopností, ktoré podliehajú 

priestorovému faktoru a faktoru usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiakov je zaznamenať sled deja tak, ako prebehol 

v čase na základe predchádzajúcich skúseností a vedomostí. Žiaci mohli riešiť úlohu 

nasledujúcim spôsobom. Prezrieť si všetky obrázky a zistiť, v čom sú rozdielne a čo majú 

spoločné. Spoločné znaky sú tieto: Na každom obrázku sú dva stromy. Jeden na ľavej 
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a druhý na pravej strane. Na každom strome vpravo visí jedna šiška. Dole medzi stromami 

sú v poradí dážďovka, malý a veľký hríbik. Rozdielom je jedna šiška, ktorá je na každom 

obrázku v inej polohe. V tomto prípade je rozhodujúcim momentom, do akej miery dokáže 

žiak prepojiť doposiaľ získané skúsenosti a využiť ich pri riešení úlohy. To znamená, 

využiť poznatok, že šiška rastie na strome a skúsenosť, že padá zhora nadol. Číslom jeden 

označí obrázok, na ktorom je šiška najvyššie a najbližšie pri konári stromu, na ktorom 

visela. Číslom dva označí obrázok, na ktorom šiška dopadla na veľký hríb, ktorý je priamo 

pod stromom. Číslom tri označí obrázok, na ktorom šiška spadla z veľkého hríba na malý 

hríb, ktorý je hneď vedľa veľkého hríba a nakoniec číslom štyri označí obrázok, na ktorom 

šiška spadla z malého hríba na hlavu dážďovky.   

Analýza žiackych riešení úlohy: Spôsob riešenia úlohy nebol spočiatku väčšine  žiakov 

dostatočne jasný. Nedokázali posúdiť, o aký dej ide, a teda ani očíslovať obrázky v poradí, 

v akom prebehol. Po usmernení žiakov a vysvetlení, v „komiksovej“ podobe zobrazenej 

situácie, žiaci dokázali zoradiť obrázky v správnom časovom slede. Túto počiatočnú 

neschopnosť „zmocniť sa“ úlohy, prikladáme jednak neskúsenosti s riešením podobných 

typov úloh, jednak nedostatočne rozvinutej úrovni odhaľovať implicitné vzťahy, čo môže 

spolu súvisieť.       

 

Obr. 16 Čučoriedky 

(Postránecký, 2003, s. 11) 

Úloha: Pozorne si poprezeraj obrázky, nájdi a označ rozdiely. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení je potrebná zámerná pozornosť, 

vnímanie detailu, vyhľadávanie rozdielov, čím sa rozvíja 

pozornosť, analytické usudzovanie a schopnosti  spadajúce pod 

priestorový a numerický faktor. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiakov je pozorne si prezrieť obrázok a postupne 

(napríklad zdola nahor) po častiach (jednotlivých lístkoch a plodoch) porovnať vždy prvok 

na prvom konári s prvkom na druhom konári a v prípade, že objaví rozdiel, označiť ho 

krúžkom. Dôležitým krokom pre vyhľadanie všetkých (5) rozdielov je zabezpečiť 

postupnosť a systematickosť pri vyhľadávaní a označovaní nájdených rozdielov.   

Analýza žiackych riešení úlohy:  Žiaci ešte pred vyslovením inštrukcie vedeli, čo sa od 

nich v úlohe očakáva. Všetci žiaci našli na obrázkoch aspoň tri rozdiely. Traja z nich našli 

všetkých päť rozdielov.  
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Obr. 17 Postupnosti (Hošpesová 

a kol., 1996, s. 25) 

Úloha: Doplň do riadka, čo bude nasledovať                    (5 

symbolov). 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné odhaliť pravidlo, 

podľa ktorého vznikla znázornená postupnosť, čím sa rozvíja 

induktívne usudzovanie a tým schopnosti obsiahnuté vo 

faktore usudzovania, ale aj v numerickom faktore a vzhľadom 

k forme aj schopnosti patriace do školského faktora. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiakov je do vytvorenej postupnosti doplniť päť 

rovinných geometrických útvarov.  Hlavným momentom pre úspešné riešenie úlohy je 

v každom riadku odhaliť princíp pravidelného striedania sa dvoch druhov rovinných 

útvarov v rôznom počte. To znamená, že ak je v prvom riadku jeden kruh a tri 

trojuholníky, žiak do postupnosti doplní najprv jeden kruh, tri trojuholníky a opäť jeden 

kruh tak, aby splnil požiadavku na doplnenie piatich symbolov.   

Analýza žiackych riešení úlohy: V prípade dodržania uvedenej inštrukcie, žiak nemá 

inú možnosť, ako vytvoriť postupnosť rovinných geometrických útvarov. V našom prípade 

ju všetci žiaci riešili podľa očakávaní a vo väčšine prípadov správne. Niektorí žiaci 

doplnili do postupnosti menej útvarov ako požadovala inštrukcia. 

 

Obr. 18 Číselné bludisko 

(Hošpesová a kol., 1996, s. 43) 

Úloha: Cesta myšky k syru je taká dlhá ako súčet čísel vo 

štvorcoch, po ktorých prejde. Nájdi najkratšiu a najdlhšiu 

cestu a zisti aké sú dlhé (sčítaj čísla vo štvorcoch, po ktorých 

myška musí prejsť, aby prešla po najkratšej a po najdlhšej 

ceste; myška nesmie prejsť po tom istom štvorčeku dvakrát). 

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 10 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy žiak pracuje s číslami, sčítava ich a výsledky sčítania 

porovnáva, analyzuje rôzne postupy riešenia, predikuje výsledok postupu, čím sa rozvíjajú 

schopnosti obsiahnuté v numerickom faktore a faktore usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je nájsť najkratšiu a najdlhšiu cestu myšky 

k syru, pričom cesta je taká dlhá, ako súčet čísel vo štvorcoch, po ktorých prejde, za 

podmienky, že myška nemôže prejsť dvakrát po tom istom štvorci. Žiak si najprv pozorne 

prezrie čísla, ktoré má na výber a rozhodne sa pre jednu z ciest. Ak sa rozhodne pre 

hľadanie najkratšej cesty, môže postupovať tak, že bude vyhľadávať vždy, čo najmenšie 



 

84 

 

čísla. Opäť je dôležité poznačiť si cestu priamo v bludisku a zároveň napísať dole na 

pripravené čiary úlohu na sčítanie. V prípade, že má poznačené všetky možné spôsoby, za 

správnu označí tú, ktorej výsledok je najmenší,  a teda cesta je najkratšia. V prípade 

hľadania najdlhšej cesty, môže žiak vychádzať z úsudku, že najdlhšia cesta je tá, ktorá 

vedie cez všetky štvorce a snažiť sa ju nakresliť tak, aby neprešiel po žiadnom štvorci 

dvakrát. Nakoniec na čiaru dole zapíše prislúchajúci príklad. 

Analýza žiackych riešení úlohy: V prípade riešenia úlohy sa žiaci potrápili najmä 

s vyhľadávaním najdlhšej cesty, kde iba jeden žiak z ôsmich vyriešil úlohu tak, že 

pospájali všetky štvorce v bludisku, pritom neprešiel žiadnym štvorcom dvakrát a súčasne 

správne vyriešil príklad na sčítanie. Niektorí žiaci nerešpektovali uvedenú podmienku 

a vracali sa na štvorce, ktoré už prešli alebo prechádzali štvorcami cez vrcholy. V prípade 

hľadania najkratšej cesty, všetci žiaci vyriešili túto časť úlohy správne, vrátane správneho 

formálneho zápisu sčítania (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15), čím všetci zvládli sčítanie 

prirodzených čísel v číselnom obore do 15. Niektorí dokonca odhalili, že úloha má 

niekoľko možných riešení v zmysle existencie rôznych cestičiek s rovnakou dĺžkou.  

 

Obr. 19 Domy (Hošpesová a kol., 

1996, s. 23) 

Úloha: Niektoré domy nemajú číslo. Na základe postupnosti 

doplň do prázdnych krúžkov na domoch čísla, ktoré tam patria. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť 

matematické usudzovanie a prácu s číslami, čo rozvíja faktor 

usudzovania a numerický faktor, ale riešenie úlohy ovplyvňujú 

aj schopnosti spadajúce pod školský faktor. 

Jedno z možných riešení: Pri riešení úlohy si žiak všíma, že domy sú označené iba na 

jednej strane ulice, a potrebné je doplniť čísla na domoch na protiľahlej strane. Predtým, 

ako začne dopĺňať čísla zistí, akými sú označené domy na obrázku, keďže vychádza zo 

skúseností, že na jednej ulici nie sú domy s rovnakými číslami. V tomto momente je 

dôležitá prítomnosť poznatku  o tom, ako sú označované domy na ulici. Na ľavej strane sú 

domy s párnymi číslami a oproti sú domy označené nepárnymi číslami, pričom na oboch 

stranách ide o rovnako usporiadaný číselný rad v zmysle zostupnosti alebo vzostupnosti. 

Prítomnosť alebo neprítomnosť tejto vedomosti spôsobuje, že úloha nadobúda divergentný 

charakter. Na sídliskách sa tento spôsob číslovania poväčšine neuplatňuje (poznámka 

autora). To znamená, že žiak môže na domy doplniť nepárne čísla v stúpajúcej postupnosti 
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zhora nadol od čísla 1, alebo môže domy očíslovať ako pokračujúci vzostupný číselný rad 

párnych čísel zdola nahor od čísla 10.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Tak ako sme uviedli vyššie, žiaci pri samostatnej 

práci uvádzali rôzne riešenia, ktoré súviseli s ich predchádzajúcimi skúsenosťami 

a vedomosťami. Štyria žiaci doplnili na domy čísla, ako pokračovanie číselného radu 

párnych čísel, dvaja doplnili, podľa očakávaní, rad nepárnych čísel a dvaja žiaci len opísali 

tie isté čísla, ktoré boli dané.  

 

Obr. 20 Plavec (Riedlerová, 

2001, s. 6) 

Úloha: Medzi plavcami je jeden, ktorý pláva opačným smerom. 

Nájdi ho a zakrúžkuj. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 2 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná zámerná pozornosť, 

vytrvalosť a uplatnenie systematickosti v procese vyhľadávania, čím 

sa rozvíjajú schopnosti obsiahnuté v priestorovom faktore 

a všeobecnom faktore.     

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je nájsť medzi rovnakými obrázkami jeden, 

ktorý je iný. Môže postupovať tak, že si začne prezerať obrázky zľava doprava 

s posunutím sa vždy o jeden riadok dole. Nájdený obrázok označí farebne.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení tejto úlohy postupovali žiaci samostatne 

a intuitívne vedeli, čo je ich úlohou. Spôsoby riešení sa odlišovali najmä tým, akú stratégiu 

žiaci uplatnili. Niektorí zvolili spôsob systematického vyhľadávania, ktorý sme opísali, 

niektorí zvolili náhodné hľadanie, čo v konečnom dôsledku neovplyvnilo časové trvanie 

ani správnosť riešenia úlohy. Bez ohľadu na zvolený spôsob vyhľadávania, vyriešili úlohu 

všetci žiaci v časovom limite maximálne troch minút.  

ANALÝZA ÚLOH Z PRACOVNÉHO LISTU Č. 2 

 

Obr. 21 Myš (Hošpesová 

a kol., 1996, s. 1) 

Úloha: Nájdi všetky cestičky, po ktorých sa môže dostať myška k syru. 

Každú cestu vyznač inou farbou. Môžeš prejsť len po ceste bez 

prekážky.  

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 10 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť apercepciu 

a analytické myslenie, čím sa rozvíjajú schopnosti  najmä vizuálno – 

percepčného faktora a faktora usudzovania.  



 

86 

 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je nájsť všetky možné cesty, po ktorých sa 

môže dostať myš k syru a každú vyznačiť inou farbou. Dôležitým momentom pri riešení 

úlohy je vidieť a chápať spletitosť ciest, a ich viacúrovňovosť, to znamená, že niektoré 

z ciest sú akoby hore a niektoré prechádzajú popod ne. Žiak teda prechádza farbičkou po 

ceste tak, aby nenarazil na čiaru, ktorá ju križuje. Postupuje po kratších úsekoch (vždy po 

križovatku ciest), kde sa zastaví, zrakom overí správnosť smerovania,  a súčasne naplánuje 

ďalší postup. V prípade, že sa dostane do cieľa, nájdenú cestu farebne zvýrazní.     

Analýza žiackych riešení úlohy: Správnym riešením bolo nájdenie 4 rôznych cestičiek. 

Žiaci mali pri riešení úlohy problémy najmä s videním ciest, teda pri ich vyznačovaní 

prechádzali cez čiary z jednej na druhú. Po tomto zistení bolo potrebné žiakom vysvetliť, 

ako vyzerá cesta, ako majú dodržiavať jej líniu a neprechádzať cez čiary. Napokon opravili 

svoje odpovede, ale zo štyroch možných ciest vyznačili iba jednu alebo dve cesty. 

Dokonca dvaja nespojili dva požadované body, ale rôzne vyfarbovali akékoľvek čiary.  

 

Obr. 22 Štvorec I (Dispezio, 

2002, s. 51) 

 

Úloha: Spočítaj, koľko štvorcov je na obrázku a ich počet zapíš dole 

na čiaru. Každý štvorec označ inou farbou.  

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 10 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné využiť zámernú 

pozornosť, apercepciu, abstrahovanie a analytické myslenie, čím sa 

rozvíjajú schopnosti spadajúce do všeobecného, priestorového 

a sčasti školského faktora. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je vyhľadať a farebne označiť, teda oddeliť 

všetky štvorce na obrázku. Žiak môže postupovať systematicky od najväčšieho štvorca po 

najmenšie štvorce. Aby určil počet všetkých vyznačených štvorcov, môže si farbičky, ktoré 

použil, odložiť na jedno miesto a nakoniec ich spočítať.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Správnym riešením bolo nájdenie 13-tich štvorcov. 

Najúspešnejšia bola žiačka, ktorá našla 10 štvorcov. Traja žiaci našli 8 štvorcov, dvaja 7 

a jeden 5 štvorcov. Úloha je náročná najmä na abstraktné myslenie, schopnosť vidieť 

v obrázku hľadaný útvar a vyčleniť ho od ostatných. Nebolo dôležité, aby našli všetky 

štvorce, dôležité bolo, aby hľadali daný útvar, aby sa u nich skrz skúsenosť, rozvíjali 

vyššie spomenuté schopnosti.    
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Obr. 23 Stan (Riedlerová, 2011,   s. 

12) 

Úloha: Spočítaj, koľko štvorcov chýba na stene stanu. Počet 

zapíš na čiaru. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrená pozornosť,  

predstavivosť, deduktívne myslenie, grafomotorické zručnosti 

pri kreslení rovných čiar a počítanie, čím sa rozvíjajú 

schopnosti obsiahnuté v numerickom, priestorovom a faktore 

usudzovania.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je určiť počet štvorcov, ktoré chýbajú na stene 

stanu (vo štvorcovej sieti). Žiak si môže priamo na stenu stanu dokresliť chýbajúce rovné 

čiary, čím doplní štvorcovú sieť a jednoducho spočíta štvorce vo vyznačenej časti.  

Analýza žiackych riešení úlohy: V tomto prípade bolo potrebné upraviť obrázok 

vzhľadom k možnostiam a schopnostiam žiakov, ktorým bola úloha určená. Pôvodná 

štvorcová sieť bola jemnejšia, teda obsahovala štvornásobne viac štvorčekov. Pri jej riešení 

mali žiaci problém zakresliť do obrázka rovné čiary tak, aby sa dokázali v dotvorenej 

štvorcovej sieti orientovať a správne určiť počet doplnených štvorčekov. Úloha nemala za 

cieľ ani tak rozvíjať počtárske schopnosti, ako schopnosti pochopiť úlohu a zvoliť správny 

postup na jej vyriešenie.  

 

Obr. 24 Indián 

(Riedlerová, 2001, s. 23) 

Úloha: Nájdi, čo najviac rozdielov a vyznač ich. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení je potrebná zámerná pozornosť, vnímanie 

detailu, vyhľadávanie rozdielov, čím sa rozvíja pozornosť, analytické 

usudzovanie a schopnosti  spadajúce pod priestorový a numerický 

faktor. 

 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiakov je pozorne si prezrieť obrázok. Rozdeliť ho 

na menšie časti, napríklad šíp, indián, tráva a tak ďalej a v každej časti porovnať jednotlivé 

prvky, ktoré obsahuje s prvkami na vedľajšom obrázku. V postupe je potrebné zachovať 

istý systém, to znamená, že porovnáva prvky z ľavého obrázka z prvkami z pravého 

obrázka, v prípade, že objaví rozdiel, označiť ho krúžkom. Dôležitým krokom pre 

vyhľadanie všetkých (17) rozdielov je v procese zabezpečiť postupnosť a systematickosť 

pri vyhľadávaní a označovaní nájdených rozdielov.  
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Analýza žiackych riešení úlohy: S podobnou úlohou, sa žiaci mali možnosť stretnúť, aj 

pri riešení pracovného listu č. 1, kde vyhľadávali a označovali nájdené rozdiely. Táto úloha 

je kvantitatívne náročnejšia vzhľadom k tomu, že je v nej možné objaviť až 17 rozdielov, 

čím sa aj kvalitatívne zvyšuje jej náročnosť. Opäť sme sa zamerali viac na procesuálnu 

stránku úlohy, ako na jej výsledok. Žiaci nemuseli nájsť všetky rozdiely, ale čo najviac 

rozdielov. Jeden žiak našiel a označil 13 rozdielov, jeden 12 rozdielov, jeden 10 rozdielov, 

dvaja 8 rozdielov, jeden 6 a jeden 5 rozdielov. Z toho vyplýva, že v počte uvedených 

odpovedí boli medzi žiakmi nemalé rozdiely. To môžeme pripisovať jednak schopnosti 

sústrediť sa na činnosť, ale aj schopnosti vidieť, zaznamenať rozdiel.   

 

Obr. 25 Balóny 

(Rougier, 1997, s. 10) 

Úloha: Spočítaj, koľko bielych balónov vzlietne. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 2 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná zámerná pozornosť, 

apercepcia obrázku a počítanie, čím sa rozvíjajú schopnosti numerického 

a priestorového faktora.  

 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je identifikovať všetky biele balóny, označiť 

ich a určiť ich počet. Žiak môže postupovať nasledovným spôsobom. Každý biely balón, 

ktorý nájde obtiahne po obvode farebnou ceruzou, čím vystúpi do popredia. Na každý 

z nich použije inú farbu, predpokladom je mať v peračníku dostatok farebne odlišných 

farbičiek (štandardná zostava farbičiek je 12). Každú použitú farbičku položí na vyhradené 

miesto a na určenie počtu balónov stačí spočítať použité farbičky.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Správna odpoveď mala byť 12. Pri riešení úlohy 

postupovali žiaci samostatne a dokázali bez väčších problémov vyhľadať, označiť, ale aj 

správne určiť počet bielych balónov na obrázku. Jeden žiak uviedol nesprávny počet 

balónov, a to 11.  

 

Obr. 26 Bumerang 

(Riedlerová, 2001, s. 14) 

Úloha: Nájdi medzi vešiakmi stratený bumerang a označ ho.  

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 2 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná zámerná pozornosť, 

vnímanie detailov, vytrvalosť a uplatnenie systematickosti v procese 

vyhľadávania, čím sa rozvíjajú schopnosti obsiahnuté vo priestorovom 

faktore a všeobecnom faktore. 
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Jedno z možných riešení:  Úlohou žiaka je nájsť medzi rovnakými obrázkami jeden, 

ktorý je iný. Môže postupovať tak, že si začne prezerať obrázky zľava doprava a súčasne 

zhora nadol, aby neprehliadol hľadaný objekt. Nájdený obrázok označí farebne.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení tejto úlohy postupovali žiaci samostatne 

a intuitívne vedeli, čo je ich úlohou. Jediným problémom, ktorý sa môže vyskytnúť je, že 

žiaci nevedia ako vyzerá bumerang. V našom prípade tento moment nenastal. Spôsoby 

riešení sa odlišovali podľa toho, ako už bolo opísané pri analýze úlohy podobného 

charakteru. Bez ohľadu na zvolený spôsob vyhľadávania vyriešili úlohu všetci žiaci 

v časovom limite maximálne troch minút.  

 

Obr. 27 Rýle (Postránecký, 

2003, s. 13) 

Úloha: Nájdi a vymaľuj všetky rýle, ktoré sú presne také isté 

ako rýľ vpravo dole.  

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 7 – 10 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť zámernú 

pozornosť, apercepciu obrázkového materiálu, čím sa rozvíjajú 

schopnosti na úrovni priestorového faktora a faktora 

usudzovania  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je nájsť na obrázku rovnaké rýle ako udáva 

predloha a vyfarbiť ich. Jednou z možností je zamerať sa na jeden z detailov predlohy, 

napríklad rukoväť rýľa a tú hľadať v spleti čiar. Pri jej nájdení, zrakom overiť, či sa aj 

zvyšok obrázka zhoduje s predlohou, potom ešte prejsť hranice útvaru ceruzkou, aby 

vystúpil na povrch a výsledok opäť porovnať s predlohou, ak sú úplne rovnaké, môže 

nájdený útvar vyfarbiť. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy žiaci nemali problém nájsť v spleti 

čiar útvary podobné predlohe. Avšak neboli dostatočne pozorní, aby dokázali vyselektovať 

tie útvary, ktoré sa tvarovo zhodovali so vzorom, teda boli rovnaké. Jeden zo žiakov 

vyriešil úlohu samostatne a správne. Po našom intervenčnom zásahu, pri ktorom sme 

upriamili pozornosť žiakov na rozdiely, dokázalo päť žiakov vyriešiť úlohu správne, jeden 

žiak nevyriešil úlohu ani po vysvetlení. 
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Obr. 28 Smery (Rougier, 1997, s. 

8) 

Úloha: Do postupnosti doplň jeden symbol, ktorý bude 

nasledovať. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 3 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy žiak uplatňuje zámernú 

pozornosť, apercepciu symbolov, deduktívne myslenie, čím sa 

rozvíjajú schopnosti na úrovni numerického, priestorového, ale aj 

faktora usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je doplniť do vytvorenej postupnosti symbol, 

ktorý má nasledovať. V úlohe figurujú dva typy symbolov, ktoré označujú to isté. 

V každom riadku sú zostavené za sebou podľa iného pravidla, ktoré je možné odhaliť a na 

jeho základe správne vyriešiť úlohu. 

Analýza  žiackych riešení úlohy: V prípade riešenia tejto úlohy nemali žiaci žiadne 

problémy týkajúce uplatnenia matematických schopností. V niektorých prípadoch nastal 

problém s nakreslením ruky. Všetci žiaci vyriešili úlohu správne.  

 

Obr. 29 Krúžky 

(Dispezio, 2002, s. 53) 

Úloha: Ktorý zo vzorov na obrázku je iný ako ostatné? Zakrúžkuj. 

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 7 – 10 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť zámernú pozornosť, 

apercepciu symbolického materiálu, analýzu a deduktívne myslenie, čím sa 

rozvíjajú schopnosti spadajúce pod faktor všeobecný, priestorový a faktor 

usudzovania, čiastočne aj verbálny faktor.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť obrázky, zistiť v čom sú 

štvorce rovnaké a nájsť jeden, ktorý túto vlastnosť nemá. Žiak musí overiť, či daná 

vlastnosť je skutočne vlastná každému objektu (až na jeden). Pri vnímaní prvého objektu si 

všimne, že biele a čierne krúžky vo vnútri štvorca sa pravidelne striedajú s celkovým 

počtom 8 krúžkov. Začne zisťovať princíp ich striedania. Môže začať napríklad dvomi 

čiernymi vedľa seba. Zistí, že po nich v smere hodinových ručičiek nasledujú dva biele 

krúžky, ďalej za sebou striedavo nasledujú štyri krúžky v poradí čierny a biely. Túto 

vlastnosť overí pri vnímaní v poradí druhého objektu a zistí, že aj v tomto prípade sa 

krúžky striedajú rovnako. Analogicky pokračuje v overovaní ďalších objektov až príde 

k možnosti označenej písmenom E. V tomto prípade zistí, že po dvoch čiernych 

nenasledujú v smere hodinových ručičiek dva biele krúžky, preto je spôsob ich striedania 
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rozdielny ako u ostatných objektov. Na záver (ak pokračoval postupne od objektu A až po 

objekt F) overí svoje zistenie na poslednom objekte. Ak bude princíp striedania krúžkov 

rovnaký, ako pri ostatných objektoch (okrem E), tak štvorec E je ten, ktorý medzi ostatné 

nepatrí.  

Analýza žiackych riešení úlohy: V prípade tejto úlohy sme začali s tým, že okrem 

zakrúžkovania odpovede sme od žiakov požadovali aj vysvetlenie, prečo označili práve 

daný objekt. Aj keď sa stalo, že možnosť E malo zakrúžkovanú niekoľko žiakov, tak na 

otázku „prečo práve ten“, vedel odpovedať iba jeden žiak. Ostatní nedokázali vysvetliť 

prečo označili práve uvedenú možnosť. Vo všeobecnosti sú schopnosti žiakov verbálne 

vyjadrovať postupy svojich riešení u žiakov málo rozvinuté. Pri vysvetľovaní žiaci 

ukazovali postup priamo na papieri pred ostatnými spolužiakmi a snažili sa nájsť slová, 

ktoré by vystihli to, na čo mysleli, keď volili svoj postup riešenia. Z vysvetlení vyplynulo, 

že si napríklad dané objekty rozdelili na dve časti. V jednej boli uprostred dva čierne 

krúžky a po bokoch boli dva biele a na tú druhú polovicu, kde boli krúžky striedavo 

poukladané. Keďže každý štvorec mal prvú časť rovnakú, zisťovali ako je to s druhou 

polovicou. Vtedy zistili, že v prípade štvorca E, sú poukladané inak. 

 

Obr. 30 Karty 

(Mandellová, 2000,  s. 83) 

Úloha: Pozorne si obzri obrázky. Ktorý z obrázkov A, B, C, D by si 

doplnil na miesto otáznika? 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť pozornosť, 

apercepciu obrázkového materiálu, analytické myslenie a deduktívne 

usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti obsiahnuté v priestorovom 

faktore a faktore usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je doplniť na prázdne miesto jednu z kariet 

uvedených v dolnej časti. Najprv si pozorne prezrie všetky obrázky a analyzuje prvky, 

ktoré sú na nich znázornené. Zistí, že na každej z nich je uprostred iné zviera a dookola sa 

opakujú štyri rovnaké motívy, ktoré sa odlišujú iba svojim umiestnením. Teda, na základe 

uvedeného je možné z možností dole vylúčiť všetky tie karty, kde je uprostred človek, ale 

aj tú, kde je uprostred kôň, lebo takéto zviera už medzi kartami je. Z toho vyplýva, že na 

miesto otáznika je možné doplniť iba kartu označenú ako C.   

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy mali žiaci najväčšie problémy 

s objavením vlastností, ktoré mali karty spoločné. Spočiatku nedokázali nájsť správnu 
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stratégiu riešenia. Dvaja žiaci vyriešili úlohu správne a dokonca aj dostatočne vysvetlili 

postup riešenia. Pri riešení postupovali tak, ako sme uviedli vyššie.  

Aj keď sme nemali v inštrukcii pokyny na vysvetľovanie riešenia úlohy, bolo 

potrebné, aby žiaci tieto postupy slovne vysvetlili a to najmä preto, že v niektorých 

prípadoch nie je možné iným spôsobom overiť, či správnu odpoveď neuviedli iba náhodne. 

Čo sa nám pri niektorých úlohách potvrdilo.   

ANALÝZA ÚLOH Z PRACOVNÉHO LISTU Č. 3 

 

Obr. 31 Mačky 

(Riedlerová, 2001, s. 38) 

Úloha: Pozorne si poprezeraj obrázky a mačke, ktorá je uprostred 

dokresli ňufák a fúzy, aké má mať.  

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná zámerná pozornosť, 

apercepcia obrazu, analytické myslenie a deduktívne usudzovanie, čím 

sa rozvíjajú schopnosti na úrovni vizuálno-percepčného faktora 

a faktora usudzovania.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť obrázky a všimnúť si, že 

v každom riadku platí, že každá mačka má iný nos a iný počet fúzikov. Na základe tohto 

zistenia žiak doplní mačke chýbajúci nos a štyri páry fúzikov.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy postupovali žiaci rôznymi spôsobmi. 

Niektorí použili spôsob, aký sme uviedli vyššie, niektorí nesledovali obrázky po riadkoch – 

vo vodorovnom smere, ale zvislo, pričom ich ďalší postup riešenia bol analogický. Iní 

vnímali obrázok ako celok a zisťovali počet všetkých ňufákov istého typu a z toho usúdili 

na správne riešenie. Úlohu riešili žiaci samostatne a správnu odpoveď uviedli štyria z nich.  

 

Obr. 32 Chameleón 

(Riedlerová, 2001, s. 19) 

Úloha: Vyfarbi chameleóna, ktorý chytil muchu. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 2 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy sa uplatňuje zámerná pozornosť, 

apercepcia obrazu, abstrahovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti na 

úrovni všeobecného a priestorového faktora. 

 Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je nájsť na obrázku, ktorý predstavuje 

labyrint, cestu k muche a vyfarbiť chameleóna, ktorý chytil muchu. Žiak môže začať 

postupne prvým chameleónom, pričom zvýrazňuje cestu, ktorá ho spája s nejakým bodom. 

Dôležité je, aby si uvedomil hranice cesty (jazyka) a jeho líniu a prechádzal iba po nej.  
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 Analýza žiackych riešení úlohy: V prípade riešenia úlohy postupovali žiaci omnoho 

rýchlejšie a uvádzali správne odpovede. Dôvodom zvládnutia úlohy na kvantitatívne aj 

kvalitatívne vyššej úrovni bola skutočnosť, že uplatnili nadobudnuté skúsenosti, teda žiaci 

si zapamätali spôsob, akým postupovali pri riešení podobných úloh a nedopúšťali sa chýb, 

ktoré spočiatku robili. Šiesti žiaci vyriešili úlohu samostatne a správne.  

 

Obr. 33 Číselný kruh I (Gale – 

Skittová, 2002, s. 9) 

Úloha: Namiesto otáznika doplň číslo, ktoré tam patrí. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť pozornosť, 

apercepciu symbolického materiálu, deduktívne usudzovanie, čím 

sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod faktor numerický, 

priestorový a faktor usudzovania.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je doplniť namiesto otáznika číslo, ktoré  tam 

patrí, na základe istého pravidla. Žiak spočiatku vníma obrázok komplexne, potom sa 

sústredí na jednotlivé kruhové výseky a najmä na čísla a ich umiestnenie. Zistí, že 

v každom kruhovom výseku sú rovnaké čísla 1, 2 a 3, a že ich umiestnenie je tiež rovnaké. 

Tieto údaje mu stačia na to, aby na vyznačené miesto doplnil číslo, ktoré v kruhovom 

výseku chýba, a tým je číslo 3.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy postupovali žiaci samostatne a šiesti 

z nich uviedli správnu odpoveď. Keďže úlohu je možné vyriešiť aj bez využitia 

matematických operácií, len na základe objavenia princípu opakovania čísel, považovali 

sme ju za vstup pre riešenie náročnejších úloh tohto druhu, ktoré sme plánovali použiť 

neskôr. Našim cieľom bolo, aby žiaci nevnímali obrázok komplexne, ale aby ho dokázali 

rozdeliť na jednotlivé kruhové výseky a s nimi pracovať.  

 

Obr. 34 Medveď 

(Riedlerová, 2001, s. 46) 

Úloha: Vyfarbi medveďa, ktorého tieň vidíš na skale. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná zámerná pozornosť, 

apercepcia obrazu so zameraním na detail, systematickosť, analytické 

myslenie a induktívne usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti 

spadajúce pod priestorový faktor, faktor usudzovania a všeobecný 

faktor.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe vnímania detailov 

a porovnávania, vyfarbiť jedného z medveďov označených číslom, ktorý je rovnaký ako 
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ten na skale. Začať môže medveďom číslo1. Zvolí si postup, akým bude porovnávať 

jednotlivé časti tela medveďa s predlohou. Napríklad, začne hlavou a bude pokračovať 

postupne hornými končatinami, trupom a dolnými končatinami. Prvý medveď má inú 

pravú hornú končatinu, teda túto možnosť môže vylúčiť. Druhý medveď sa odlišuje dlhšou 

ľavou dolnou končatinou, taktiež ho môže vylúčiť. Medveď číslo 3 a 4 sa líši ľavou hornou 

končatinou, aj tých môže vylúčiť. Medveď číslo 5 sa zhoduje s predlohou vo všetkých 

prvkoch a medveď číslo 6 sa odlišuje tvarom dolných končatín, teda poslednú možnosť 

môže taktiež vylúčiť. Ostáva mu možnosť 5, toho medveďa vyfarbí.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy žiaci často postupovali unáhlene 

a udávali nesprávne výsledky riešenia. Iba traja žiaci našli a označili správnu možnosť. Po 

tomto zistení sme od žiakov požadovali, aby verbálne zdôvodnili, prečo označili práve 

uvedenú možnosť. Na základe žiackych odpovedí, sme usúdili, že sa pri porovnávaní 

istých prvkov uspokojili s tým, že sa medvede zhodovali v jednom alebo dvoch z nich a to 

stačilo na to, aby ich označili za rovnakých. Vzhľadom k tomu, že s podobným typom 

úlohy sa už streli a mali s ňou skúsenosť, predpokladáme, že dôvodom jej nezvládania bola 

aktuálna atmosféra v triede, ktorá vplývala na sústredenosť a precíznosť riešení.  

 

Obr. 35 Súbor (Goga 

– Kovár, 1998, s. 27) 

Úloha: Zakrúžkuj, čo nepatrí medzi predmety na obrázku. Vysvetli prečo. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 2 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy sa uplatňuje pozornosť, apercepcia obrazu, 

analýza a syntéza, induktívne usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti 

obsiahnuté v priestorovom faktore vo faktore usudzovania, ale aj školskom 

faktore.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť obrázky a zistiť, aká 

vlastnosť je spoločná pre každý prvok (okrem jedného) v súbore. Ide o divergentnú úlohu, 

lebo žiak má niekoľko možností riešenia. Napríklad zistí, že všetky predmety na obrázku 

patria do neživej prírody, iba list je živý. Keďže list nepatrí medzi ostatné obrázky, 

zakrúžkuje ho.  

Analýza žiackych riešení: Všetci žiaci vyriešili úlohu správne aj s vysvetlením 

dôvodu, prečo označili práve uvedený predmet. Niektorí označili napríklad „stoličku“, 

pretože všetky ostatné slová sa začínajú na písmeno „l“, iba slovo stolička sa začína na „s“. 

Iní označili  list, ale ako dôvod uviedli, že všetky ostatné predmety vyrobil človek iba list 

nie. Odpovede boli závislé od už nadobudnutých vedomostí.  
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Obr. 36 Čiapka (Riedlerová, 

2001, s. 24) 

Úloha: Nájdi medzi mrakmi kuchárovu stratenú čapicu a vyfarbi ju.  

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy sa uplatňuje zámerná pozornosť, 

apercepcia obrazového materiálu, vytrvalosť, systematickosť 

a analytické myslenie, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni 

priestorového faktora a faktora usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť predlohu a postupnou 

analýzou a porovnávaním nájsť medzi ostatnými čiapkami takú, ktorá je zhodná s jednou 

z možností a hneď označovať obrázky, ktoré už analyzoval a porovnal. Teda vylučovacou 

metódou nájsť hľadaný objekt. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Aj v tomto prípade mali žiaci problém pri apercepcii 

obrázkov a za rovnaké označovali rôzne dvojice objektov. Iba dvaja žiaci našli a označili 

správny objekt. Nevšímali si na obrazoch všetky detaily, ktoré má vzor, ale uspokojili sa s 

tým, že obrázky boli podobné. 

 

Obr. 37 Číselný trojuholník I (Gale – 

Skittová, 2002, s. 12) 

Úloha: Namiesto otáznika napíš číslo, ktoré tam patrí.  

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 3 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť 

pozornosť, apercepciu symbolického materiálu, analytické 

myslenie a deduktívne usudzovanie, čím sa rozvíjajú 

schopnosti na úrovni numerického, priestorového a školského 

faktora a faktora usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe analýzy a dedukcie doplniť na 

vyznačené miesto číslo, ktoré tam patrí. Dôležitým momentom je odhalenie symetrie 

v uložení a rozmiestnení čísel v pyramíde. Môže si všimnúť napríklad sled čísel na 

stranách trojuholníka, ktoré je od vrcholu smerom vľavo dole 9, 3, 2, 1. Všimne si, že čísla 

na pravej strane sú 9, 3, 2, ?. Na to, aby boli obidve strany rovnaké je potrebné doplniť 

číslo 1.  

Analýza žiackych riešení: Väčšina žiakov objavila symetriu na obrázku, dokázala ho 

rozdeliť na dve polovice, v ktorých boli zapísané rovnaké čísla. Na základe tejto 

vedomosti, doplnili namiesto otáznika číslo 1. 
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Obr. 38 Symboly (Allen, 1999, s. 18) 

Úloha: Z možností A, B, C, a D vyber a zakrúžkuj jednu, 

ktorá patrí na miesto otáznika. Vysvetli prečo. 

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 7 – 10 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy sa uplatňuje pozornosť, apercepcia symbolického 

materiálu, analýza a induktívne usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti obsiahnuté 

v priestorovom faktore, faktore usudzovania a verbálnom faktore. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť symboly v prvom riadku 

a zistiť, čo majú spoločné. Na základe analýzy žiak zistí, že spoločný každému symbolu je 

počet čiar, z ktorých sa skladá, pričom ide vždy o tri čiary. Z možností uvedených dole 

vyberie tú, ktorá má tú istú vlastnosť, teda možnosť D.  

Analýza žiackych riešení: Pri riešení úlohy sa vyskytol najväčší problém s odhalením 

spoločnej vlastnosti. Žiaci ešte nedokázali analyzovať symboly na takej úrovni 

a vychádzali skôr z potreby doplniť do radu ten, ktorý tam nie je. Teda, ak je tam kruh, 

„niečo ako štvorec“ a trojuholník, chýba tam niečo ako päťuholník a zakrúžkovali možnosť 

B. Iní zakrúžkovali možnosť A, pretože sa tam opakuje kruh, „neúplný“ štvorec, 

trojuholník a bude nasledovať „úplný“ štvorec. Iba jeden žiak označil možnosť D, ale 

nedokázal uspokojivo vysvetliť svoj výber. Opäť vychádzal z potreby doplniť do radu 

„niečo také“, aké tam ešte nie je, teda zvolil možnosť D.  

 

 

 

Obr. 39 Domčeky (Hošpesová a kol., 

1996, s. 16) 

Úloha: Na čiaru pod obrázok napíš počet všetkých 

geometrických útvarov, ktoré na ňom vidíš. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy sa uplatňuje pozornosť, 

apercepcia obrazového materiálu, abstrahovanie 

a počítanie, čím sa rozvíjajú schopnosti z faktora 

numerického, priestorového, školského, ale aj faktor 

usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe apercepcie a analýzy určiť počet 

útvarov, ktoré v sebe ukrýva obrázok. Dôležitým momentom je pochopiť, že  z dvoch 

obdĺžnikov vznikne ďalší útvar, napríklad štvorec alebo iný obdĺžnik.  Úlohu je možné 

riešiť v jednoduchšej forme, keď žiaci hľadajú pre ne známe útvary, alebo zložitejším 

spôsobom, keď hľadajú rôzne rovinné útvary ukryté v obrázkoch. V našom prípade sme sa 

uspokojili s tým, že žiaci vyhľadávali známe útvary. Žiak mohol postupovať tak, že si 
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farebne vyznačil priamo v obrázku útvar, ktorý videl. Každý označil inou farbou 

a nakoniec určil počet použitých farbičiek, čím zistil, koľko útvarov na obrázku našiel.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení žiaci spočítavali iba známe útvary, teda 

štvorce, trojuholníky a obdĺžniky na obrázku. Niektorí boli schopní odhaliť, že napríklad 

prvý domček sa skladá z dvoch obdĺžnikov, jedného trojuholníka, ale aj jedného štvorca, 

ktorý je vytvorený z dvoch obdĺžnikov. Iný si štvorec nevšimli na žiadnom obrázku.  

 

Obr. 40 Číselné postupnosti 

(Hošpesová a kol., 1996, s. 44) 

Úloha: Doplň čísla na miesto bodiek podľa postupnosti,  ako 

za sebou nasledujú.  

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 7 -10 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť 

pozornosť, apercepciu symbolického materiálu, analytické 

myslenie a deduktívne usudzovanie, čím sa rozvíjajú 

schopnosti priestorového ale najmä numerického 

faktora, faktora usudzovania a školského faktora. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na vyznačené miesta vzniknutej číselnej 

postupnosti doplniť čísla, ktoré budú nasledovať. Princíp riešenia podobných úloh je  

podrobnejšie popísaný na s. 72. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy zvládali žiaci dopĺňať postupnosti 

z prvého stĺpca prvú postupnosť v druhom stĺpci bez väčších problémov. Ostatné 

postupnosti zvládla správne doplniť len jedna žiačka. Ostatní nedokázali nájsť pravidlo 

postupnosti, v prípade existencie zložitejšieho princípu. Ako uvádza Košč (1972) žiaci 

v tomto veku ešte nemajú schopnosti usudzovania natoľko rozvinuté, aby úlohy tohto typu 

dokázali vyriešiť. Pre nás však bolo dôležité, poskytnúť im možnosť popremýšľať a overiť 

si svoje schopnosti a získať o skúsenosť viac.  

 

Obr. 41 Hádanky (Riedlerová, 2001, s. 50 – 51) 

 

Úloha: Pozorne si pozri obrázky na ľavej strane. 

Vpravo sú tie isté obrázky zakryté kartičkami. Na 

každú kartičku napíš číslo obrázka, ktorý sa pod 

ňou ukrýva.  

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení je potrebná pozornosť, 

apercepcia obrazu, predstavivosť, analytické 

myslenie a induktívne usudzovanie, rozvíjajú sa 

schopnosti priestorového faktora a  usudzovania. 
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Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť obrázky vľavo a na 

každú kartičku vpravo napísať číslo obrázka, ktorý sa pod ňou ukrýva. Žiak môže 

postupovať takto. Obrázok číslo 1 (ruka) začne hľadať medzi obrázkami zakrytými 

kartičkami. Hľadať bude podľa typických prvkov na obrázku, ktoré sú identifikovateľné 

a vytŕčajú spod kartičky. V prípade ruky, sú to končeky prstov a zápästie. Tieto nájde  pod 

kartičkou C. Na ňu napíše číslo 1. Analogicky bude pokračovať so všetkými nasledujúcimi 

obrázkami. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy postupovali žiaci samostatne, bez 

problémov vedeli, čo si majú všímať a ako označovať nájdené kartičky. Všetci vyriešili 

úlohu správne bez potreby vysvetľovania.   

ANALÝZA ÚLOH Z PRACOVNÉHO LISTU Č. 4 

 

Obr. 42 Tučniaky 

(Riedlerová, 2001, s.79) 

Úloha: Pozorne si pozri tučniakov stojacich na moste a zakrúžkuj jedného 

z nich, ktorý doň pred chvíľou skočil a v ľade zanechal svoju stopu.  

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy si vyžaduje uplatniť zámernú pozornosť, 

apercepciu obrázkového materiálu, analytické myslenie, deduktívne 

usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti patriace do priestorového 

faktora a faktora usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť stopu v ľadovej kryhe, 

ktorú zanechal jeden z tučniakov, porovnať ju s na moste stojacimi tučniakmi 

a zakrúžkovať jedného, ktorý stopu mohol zanechať. Žiak ju môže detailnejšie analyzovať, 

to znamená, že si bude všímať najprv tvar hlavy, ten porovná so všetkými hlavami 

tučniakov a hneď môže z možností preškrtnutím vylúčiť číslo 4. Potom si bude všímať krk 

z predlohy a porovná ho krkmi ostatných tučniakov, pričom zistí, že možnosti 2 a 3 sa 

nezhodujú s predlohou, teda aj tie prečiarkne. Ďalej sa zameria na horné končatiny 

z predlohy a porovná ich s končatinami zvyšných dvoch tučniakov a zistí, že tučniak číslo 

1 sa nezhoduje s predlohou. Z toho usúdi, že v ľadovej kryhe zanechal stopu tučniak č. 5.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy postupovali žiaci v mnohých 

prípadoch tak, ako sme uviedli v jednom z možných riešení, teda postupovali vylučovacou 

metódou, pričom si predlohu rozdelili na niekoľko oblastí, ktoré postupne porovnávali 

s jednotlivými možnosťami. Niektorí žiaci sa zamerali iba na niektoré z porovnávaných 

oblastí, čím nepostihli všetky rozdiely a zakrúžkovali nesprávnu odpoveď.  
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Obr. 43 Snehové gule 

(Riedlerová, 2001, s. 93) 

Úloha: Na svahu spadlo hneď niekoľko lyžiarov a ako gule sa rútili 

dole. Zakrúžkuj guľu, v ktorej sa rútil lyžiar z obrázka vpravo dole. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy si vyžaduje pozornosť, vnímanie 

detailov, postreh, analytické a syntetické myslenie, matematické 

usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti obsiahnuté vo faktore 

priestorovom a faktore usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe pozorného vnímania obrázka 

a jeho analýzy, vyhľadať podstatné detaily, podľa ktorých určí, v ktorej z gúľ sa rúti náš 

lyžiar. Analýzou jednotlivých gúľ zistí, že v každej z nich vytŕčajú špice lyží, konce 

lyžiarskych palíc, čiapka lyžiara. Postupným porovnávaním uvedených prvkov na lyžiarovi 

s prvkami na guliach, vylúči tie možnosti, ktoré s predlohou nekorešpondujú.  Nakoniec 

zostane jedna, ktorá je vo všetkých detailoch zhodná s predlohou.  

Analýza žiackych riešení: Pri riešení úlohy postupovali žiaci podobne, ako aj 

v ostatných úlohách podobného typu. Traja žiaci dokázali postrehnúť všetky tri prvky, 

ktoré bolo potrebné porovnať a zvyšní piati si nevšimli, konce lyžiarskych palíc, a teda 

tento detail nebrali do úvahy. Zo vzniknutej situácie, keďže všetci piati neidentifikovali ten 

istý prvok usudzujeme, že žiaci, aj keď si ho v spleti čiar všimli, nepovažovali ho za 

vytŕčajúce lyžiarske palice. 

 

Obr. 44 Snehuliak 

(Riedlerová, 2001, s. 57) 

Úloha: Jeden z obrázkov tu nepatrí. Nájdi ho, vyfarbi a napíš prečo. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy predpokladá uplatnenie pozornosti, 

apercepcie obrazu, analýzy a induktívneho usudzovania, čím sa 

rozvíjajú schopnosti spadajúce pod faktor priestorový, faktor 

usudzovania, verbálny a školský faktor. 

Jedno z možných riešení:  Úlohou žiaka je pomocou analýzy jednotlivých obrázkov 

identifikovať spoločnú vlastnosť a na základe tejto spoločnej vlastnosti určiť obrázok, 

ktorý ju nemá. Všetky obrázky (až na jeden) zachytávajú ročné obdobie zimu od jej 

nástupu (obr. č. 2) až po jej ústup (obr. č. 4). Na obrázku číslo 5 je zachytená 

nepravdepodobná situácia, v podobe typického zimného dňa, pričom na ňom súčasne 

figuruje lastovička, ktorá sa u nás objavuje až na jar. 
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Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy sa žiaci zámerne snažili na 

obrázkoch nájsť niečo, čo zobrazuje nereálnu situáciu. V niektorých prípadoch označili za 

nereálne aj to, že v zime svieti slnko a topí sa sneh (obr. č. 4). Piati žiaci uviedli ako 

správnu odpoveď, obr. č. 5, pričom slovne vysvetlenie dôvod svojho riešenia. 

 

Obr. 45 Tabuľka I (Gale – 

Skittová, 2002, s. 23) 

Úloha: Namiesto otáznika doplň číslo, ktoré tam patrí. Všimni si, ako 

vznikli ostatné čísla v tabuľke.  

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy sa uplatňuje pozornosť, apercepcia 

symbolického materiálu, deduktívne usudzovanie, čím sa rozvíjajú 

schopnosti spadajúce pod faktor numerický, priestorový a faktor 

usudzovania.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je analýzou čísel a ich uloženia do tabuľky 

usúdiť, ktoré číslo je na mieste otáznika. V prvom riadku platí, že ak je v stĺpci vľavo číslo 

1 a v stĺpci vpravo číslo 2, uprostred je číslo 12, to isté platí vo všetkých riadkoch tabuľky. 

Z toho môže žiak dedukovať, že keď je v poslednom riadku v ľavom stĺpci číslo 7 

a uprostred číslo 78, tak v pravom stĺpci bude číslo 8.  

Analýza žiackych riešení úlohy: V prípade riešenia tejto úlohy, dokázali všetci žiaci 

uviesť správnu odpoveď bez potreby doplňujúceho vysvetľovania. Zároveň dokázali 

slovne vysvetliť, ako dospeli k riešeniu úlohy.  

 

Obr. 46 Šachovnica (Gale 

– Skittová, 2002, s. 19) 

Úloha: Zakrúžkuj vo štvorcovej sieti dva štvorce, na ktorých sú rovnaké 

čísla.  

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná pozornosť, apercepcia 

symbolického materiálu, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni 

numerického, priestorového a verbálneho faktora a faktora usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je vyhľadať medzi štvorcami takú dvojicu, na 

ktorých sú rovnaké čísla. Žiak môže postupovať napríklad tak, že si vyberie prvý štvorec 

1A, na ktorom sú čísla 3 a 6 a bude hľadať štvorec s rovnakou dvojicou čísel. Nájde ju vo 

štvorci 3C. Oba štvorce zakrúžkuje. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy sme sa v prvom rade stretli 

s nepochopením inštrukcie v zmysle „dva štvorce s rovnakými číslami“. Žiaci začali 

krúžkovať štvorce, kde na každom bola dvojica rovnakých čísel. Napríklad štvorec 3A 
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s číslami 1 a 1 a štvorec 4D s číslami 3 a 3. Takýto postup uplatnili šiesti žiaci. Iba dvaja 

označili dvojicu štvorcov s číslami 3 a 6. Až po opätovnom vysvetlení, čo znamená štvorce 

s rovnakými číslami, našli štyria žiaci správnu dvojicu. Dvaja na riešenie neprišli. 

Dôvodom je podľa nás nesystematický prístup pri vyhľadávaní. 

 

 

Obr. 47 Číselný kruh II 

(Gale – Skittová, 2002,    

s. 10) 

Úloha: Namiesto otáznika napíš číslo, ktoré tam patrí. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 - 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy sa uplatňuje pozornosť, apercepcia 

symbolického materiálu, analytické myslenie a induktívne usudzovanie, 

čím sa rozvíjajú schopnosti obsiahnuté vo faktore numerickom, 

priestorovom a faktore usudzovania.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť čísla v jednotlivých 

kruhových výsekoch a induktívnym usudzovaním odhaliť, že v každom kruhovom výseku 

sa súčet čísel rovná trom. Na základe uvedeného doplniť do kruhového výseku namiesto 

otáznika číslo, ktoré sa po pripočítaní čísla 0 bude rovnať trom, teda číslo 3.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy sa žiaci zamerali na pravidelnosť pri 

opakovaní sa čísel vo vonkajšej aj vnútornej časti kruhu. Všimli si najmä, že v hornej 

polovici kruhu je vo vonkajšej časti číslo 1 a vo vnútornej časti číslo 2, a že v dolnej 

polovici kruhu je vo vnútornej časti číslo 1, ktoré je teda potrebné doplniť aj namiesto 

otáznika.  Nebrali do úvahy, že vo vonkajšej časti uvedeného kruhového výseku je číslo 0, 

ktoré sa nikde inde nenachádza. Niektorí doplnili číslo 0 alebo číslo 2. Ani jeden žiak 

samostatne neprišiel na to, že je potrebné všimnúť si súčet čísel v každom kruhovom 

výseku.  

 

Obr. 48 Rozdiely 

(Riedlerová, 2001, s. 45) 

Úloha: Na oboch obrázkoch zakrúžkuj tie predmety, ktoré nemajú 

dvojicu a sú na obrázkoch iba raz. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 7 – 10 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť zámernú 

pozornosť, apercepciu obrazového materiálu, systematickosť, 

vytrvalosť a analytické myslenie, čím sa rozvíjajú schopnosti na 

úrovni priestorového faktora  a faktora usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť predmety na oboch 

obrázkoch a vytvoriť si systém na vyhľadávanie a vyznačovanie nájdených dvojíc. Začne 

prvým predmetom (klasom) na hornom obrázku,  ktorý bude hľadať na dolnom obrázku. 
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Keď ho nájde obe vyfarbí. V prípade, že sa predmet nenachádza v spodnej časti, 

zakrúžkuje ho. Takto postupuje po jednom obrázku, až kým nemá vyfarbené alebo 

zakrúžkované všetky predmety v hornej časti. Nakoniec zakrúžkuje nevyfarbené predmety 

na spodnom obrázku.  

Analýza žiackych riešení: Pri riešení úlohy žiaci postupovali samostatne, aj keď  

v niektorých prípadoch krúžkovali aj predmety, ktoré mali dvojicu, ale ktorú si zrejme 

nevšimli. Najväčší problém spôsobovala neusporiadanosť predmetov na jednotlivých 

obrázkoch, čo sťažovalo ich vyhľadávanie, čím sa aj predĺžilo riešenie úlohy. Nakoniec 

však piati žiaci našli všetkých šesť predmetov, ktoré boli na obrázkoch iba raz. 

 

 

Obr. 49 Pes 

(Riedlerová,2001, s.148) 

Úloha: Vyfarbi psíka, ktorého tieň vidíš na búde. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná zámerná pozornosť, 

apercepcia obrazu, systematickosť, analytické myslenie a induktívne 

usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod priestorový 

faktor, faktor usudzovania a všeobecný faktor. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe vnímania detailov 

a porovnávania, vyfarbiť jedného zo psíkov označených číslom, ktorý je rovnaký ako ten 

na búde. Začať môže psíkom číslo1. Zvolí si postup, akým bude porovnávať jednotlivé 

časti tela psa s predlohou. Napríklad, začne hlavou a bude pokračovať postupne hruďou, 

prednými a zadnými končatinami a chvostom. Prvý pes má odlišný chvost, teda možnosť 

1vylúči. Druhý pes sa odlišuje spodnou sánkou, taktiež ho môže vylúčiť. Pes číslo 3 sa 

v ničom neodlišuje od predlohy, teda psa číslo 3 zakrúžkuje. Aby sa ubezpečil, že úloha 

má iba jedno riešenie, porovná s predlohou aj obrázky zvyšných psov. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy žiaci často postupovali unáhlene 

a vyfarbovali rôznych psíkov, najčastejšie však psíka číslo 6. Iba traja žiaci našli a označili 

správnu možnosť. Po tomto zistení sme od žiakov požadovali, aby verbálne uviedli dôvod, 

prečo označili práve uvedenú možnosť. Na základe odpovedí, sme usúdili, že žiaci sa pri 

porovnávaní istých prvkov uspokojili s tým, že psi sa zhodovali v jednom alebo dvoch 

prvkoch a to stačilo na to, aby ich označili za rovnakých. Napriek tomu, že podobné úlohy 

už riešili, opäť zvíťazila súťaživosť nad správnym riešením. (Žiaci sa často pretekali v tom, 

kto bude mať úlohu vyriešenú ako prvý). 
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Obr. 50 Kocky I (Gale – 

Skittová, 2002, s. 22) 

Úloha: Zakrúžkuj kocku, ktorá je iná, ako ostatné. Vysvetli prečo. 

Náročnosť: 1 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť pozornosť, 

apercepciu symbolického materiálu, analýzu a induktívne 

usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod numerický 

a priestorový faktor a faktor usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť kocky a čísla 

umiestnené na ich stenách. Po analýze čísel a ich umiestnení dospeje k záveru, že na 

všetkých kockách (okrem jednej) sú čísla 5 alebo 6, iba na kocke C je aj číslo 4. Možnosť 

C teda zakrúžkuje, lebo nepatrí medi ostatné kocky.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení postupovali žiaci samostatne, pričom 

sedem z nich zakrúžkovalo možnosť C. V prípade verbálneho vysvetlenia, žiaci 

jednoduchým spôsobom opísali, že iba na tejto jedinej kocke sa nachádza číslo 4, alebo že 

na tejto jedinej kocke je na každej stene iné číslo. 

 

Obr. 51 Vlajka I (Gale – 

Skittová, 2002, s. 16) 

Úloha: Z akých číslic sa skladá symbol na vlajke?  

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 minúta. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy predpokladá uplatnenie pozornosti, 

apercepcie symbolického materiálu, predstavivosti a abstrakcie, čím 

sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod faktor priestorový, numerický a 

školský. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť symbol na vlajke 

a vyabstrahovať z neho číslice, z ktorých je vytvorený. Predpokladom je ovládanie 

správnych tvarov číslic. Symbol na vlajke je zložený z dvoch číslic 3. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy žiaci samostatne, v čase maximálne 

1 minúty, dokázali určiť číslice, ktoré identifikovali na symbole.    
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ANALÝZA ÚLOH Z PRACOVNÉHO LISTU Č. 5 

 

Obr. 52 Sova a myš 

(Riedlerová, 2001, s. 28) 

Úloha: Sova sa pozerá na jednu myš, ktorej obraz je na oboch sklách 

okuliarov rovnaký. Nájdi medzi všetkými dva rovnaké obrázky myši 

a vyfarbi ich. 

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 10 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť zámernú pozornosť, 

apercepciu obrazu so zameraním na detail, analytické myslenie, 

systematickosť a vytrvalosť, čím sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod 

faktor priestorový a faktor usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je nájsť medzi všetkými dva zhodné obrázky 

myšky. Postupovať môže nasledovne. Zvolí si systém, ktorým zabezpečí, aby 

neporovnával tie isté myšky niekoľkokrát. Začne myškou číslo 1. Pozorne si všimne jej 

základné rysy a porovná ju postupne s každou jednou myškou v poradí, ako za sebou 

nasledujú. To znamená s myškou číslo 2, myškou číslo 3 a tak ďalej až po myšku číslo 17. 

Keď sa medzi nimi nenájde žiadna, ktorá s ňou bude zhodná, žiak ju prečiarkne. Pokračuje 

myškou číslo 2. Opäť ju bude postupne, podľa poradia, porovnávať so všetkými 

neprečiarknutými myškami. Analogicky bude pokračovať pokiaľ nenájde dva zhodné 

obrázky, ktoré vyfarbí. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Žiaci považovali úlohu za náročnú aj vzhľadom 

k tomu, že riešenie nebolo možné nájsť bez dôkladnej analýzy jednotlivých obrázkov, čo 

bolo časovo náročné a vyžadovalo si sústredenosť a vytrvalosť. Problémom bolo aj 

uplatnenie systému vyhľadávania, aby sa oddelili obrázky, ktoré už porovnali od tých, 

ktoré ešte neboli porovnané. Najčastejšou chybou, ktorej sa žiaci dopúšťali bola 

nedôslednosť. V prípade, že si vybrali jeden obrázok, nevydržali s jeho porovnávaním až 

dokonca, alebo bolo porovnávanie chaotické a preskakovali z jednej myšky na druhú, čím 

sa nemohli dopracovať k správnemu výsledku.      

 

Obr. 53 Číselný kruh III (Gale 

– Skittová, 2002, s. 28) 

Úloha: Do prázdnej časti kruhu doplň také čísla, ktoré tam patria. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť pozornosť, 

apercepciu symbolického materiálu, induktívne usudzovanie, čim 

sa rozvíjajú schopnosti obsiahnuté vo faktore numerickom, 

priestorovom, školskom a faktore usudzovania.  
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Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť čísla nachádzajúce sa vo 

vonkajšej aj vnútornej časti kruhu a pomocou usudzovania zistiť, že súčet čísel v každom 

kruhovom výseku je 6. Zároveň platí, že súčet čísel umiestnených vo vonkajšej časti kruhu 

oproti sebe stojacich kruhových výsekov je taktiež 6. Z toho vyplynie, že do vonkajšej 

časti prázdneho kruhového výseku je potrebné doplniť číslo, ktoré keď zväčšíme o 4 

dostaneme  6, teda číslo 2. Ak je vo vonkajšej časti kruhového výseku číslo 2, tak do 

vnútornej časti je potrebné doplniť číslo, ktoré keď zväčšíme o 2 dostaneme 6, teda číslo 4.   

Analýza žiackych riešení úlohy: Žiaci si pri riešení úlohy všímali rôzne vlastnosti čísel 

v kruhu. Napríklad šiesti žiaci doplnili do prázdneho kruhového výseku správne čísla 4 a 2, 

ale pri vysvetľovaní uvádzali rôzne odpovede. Niektorí odpovedali, že si všímali čísla vo 

vonkajšej časti kruhu a chýbalo tam číslo 2 (boli tam čísla, 0, 1, 3, 3, 4, 5, 6) a keď si 

všímali čísla vo vnútornej časti kruhu chýbalo tam číslo 4 (boli tam čísla 0, 1, 2, 3, 3, 5, 6). 

Iní  zas uviedli, že čísla sú v kruhových výsekoch oproti sebe rovnaké. Takže keď boli 

niekde čísla v smere do vnútra 1 a 5, tak v protiľahlom kruhovom výseku boli čísla v tom 

istom smere v poradí 5 a 1 a na základe tohto zistenia doplnili chýbajúce čísla.  

 

 

Obr. 54 Rovinné geometrické 

útvary II (Goga – Kovár, 

1998, s. 11) 

Úloha: Namiesto otáznika nakresli obrázok, ktorý tam patrí. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy si vyžaduje uplatniť pozornosť, 

apercepciu symbolického materiálu so zameraním na detail, 

analytické myslenie, matematické usudzovanie, odhaľovanie 

implicitných vzťahov, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni 

priestorového faktora a faktora usudzovania.   

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť rovinné geometrické 

útvary a pomocou analýzy odhaliť pravidlo ich umiestnenia. Žiak zistí, že v každom riadku 

je vždy jeden štvorec, jeden trojuholník a jeden kruh, pričom každý z nich má rôznu výplň. 

V poslednom riadku je štvorec a trojuholník, teda chýba kruh, a keďže štvorec má 

vodorovné čiary, trojuholník bodky, tak v riadku chýba útvar so zvislými čiarami. Z toho 

vyplynie, že má nakresliť kruh so zvislými čiarami.     

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy postupovali žiaci dvojakým 

spôsobom. Polovica žiakov uplatnila vyššie opísaný postup, ostatní nakreslili namiesto 

otáznika štvorec s bodkami. Ako dôvod uviedli, že na obrázku sú dva kruhy so zvislými 
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čiarami, dva trojuholníky s bodkami dva štvorce s vodorovnými čiarami a už iba štvorcu 

s bodkami chýba rovnaká dvojica (zabudli na trojuholník s vodorovnými čiarami).  

 

Obr. 55 Kruhy I 

(Allen, 1999, s.40) 

Úloha: Zakrúžkuj kruh, ktorý je iný ako ostatné. Vysvetli prečo. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie pozornosti, apercepcie 

obrazového materiálu, analytického myslenia a deduktívneho usudzovania, čím 

sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod priestorový a verbálny faktor a faktor 

usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť kruhy a všimnúť si, čo 

majú spoločné a v čom sa jeden z nich odlišuje. V každom kruhu sú vpísané dve úsečky. 

V prípade kruhov A, B a C ide o úsečky, ktoré vytvárajú tvar pripomínajúci písmeno Y a 

v prípade kruhu D úsečky pripomínajú tvar písmena X. Na základe tohto zistenia, žiak 

zakrúžkuje možnosť D. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy všetci žiaci zakrúžkovali možnosť D, 

ich odpovede sa odlišovali iba vo vysvetlení, prečo označili práve uvedený útvar. Žiaci 

uvádzali tieto dôvody: „...lebo má štyri čiarky“, „...lebo je prekrížený“, „...štyri 

trojuholníky“, „...pretože je v ňom X“, „...lebo má viac častí“, „...lebo, že tento kruh má 

kríž“. 

 

 

Obr. 56 Vlajka II 

(Gale – Skittová, 

2002, s. 72) 

Úloha: Napíš z akých číslic sa skladá symbol na pirátskej vlajke. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výber: pri riešení úlohy je potrebná pozornosť, predstavivosť, 

apercepcia symbolického materiálu, abstrakcia, čím sa rozvíjajú schopnosti 

spadajúce pod faktor numerický, priestorový a školský.   

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť symbol na  vlajke 

a vyabstrahovať z neho číslice, z ktorých je vytvorený. Predpokladom je ovládanie 

správnych tvarov číslic. Symbol na vlajke je zložený zo štyroch číslic 2. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy žiaci samostatne, v čase maximálne 

1 minúty, dokázali určiť číslice, ktoré identifikovali na symbole, dokonca aj ich počet.    



 

107 

 

 

Obr. 57 Štvorce II (Allen, 

1999, s. 59) 

Úloha: Namiesto otáznika doplň číslo, ktoré tam patrí. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie pozornosti, 

apercepcia symbolického materiálu, základných myšlienkových 

operácií a logického myslenia, čím sa rozvíjajú schopnosti obsiahnuté 

v numerickom, priestorovom, školskom a faktore usudzovania.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pomocou analýzy a indukcie odhaliť princíp 

umiestnenia čísel pri vrcholoch štvorcov a na základe zistení doplniť na miesto otáznika 

potrebné číslo. V prvom štvorci sú čísla umiestnené v smere hodinových ručičiek v tomto 

poradí 5, 7, 9, a 11. V druhom štvorci sú čísla umiestnené v rovnakom smere v poradí 3, 5, 

7, a 9. V poslednom štvorci sú čísla 1, ?, 5 a 7. Z toho vyplýva, že v každom štvorci sú 

umiestnené nepárne čísla v smere hodinových ručičiek,  pričom prvé, najmenšie číslo je 

umiestnené vždy pri ľavom hornom vrchole štvorca. Keďže v poslednom štvorci začína 

postupnosť nepárnych čísel číslom 1, nasledovať bude číslo 3, ktoré je potrebné doplniť 

namiesto otáznika. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Žiaci si pri riešení úlohy všímali čísla, ktoré sa 

opakovali vo všetkých štvorcoch, teda číslo 5 a 7 a hľadali pravidelnosť v umiestnení čísel 

vnímajúc obrázok komplexne ako celok, a teda snažili sa doplniť číslo, ktoré podľa nich 

chýbalo a dopĺňali najčastejšie číslo 7 alebo 1 (v štyroch prípadoch).  V jednom prípade 

žiak doplnil číslo 2, čo pramenilo pravdepodobne z potreby doplniť číslo, ktoré nasleduje 

po čísle 1.  

 

Obr. 58 Sovička 

(Rougier, 1997, s. 15) 

Úloha: Zakrúžkuj sovičku, ktorá bola v noci na streche.  

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť pozornosť, 

apercepciu obrazového materiálu so zameraním na detail, analytické 

myslenie a logické myslenie, čím sa rozvíjajú schopnosti vo faktore 

priestorovom a faktore usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe vnímania detailov a procesu 

porovnávania, zakrúžkovať jednu zo sovičiek označených číslom 1 a 2, ktorá je rovnaká 

ako tá na streche. Zvolí si postup, akým bude porovnávať jednotlivé časti tela sovy 

s predlohou. Napríklad, začne hlavou a bude pokračovať postupne hornou končatinou, 
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vakom a nohami. Začne porovnávať jednotlivé časti sovy - vzoru s rovnakou časťou  sovy 

číslo 1 – obrazu. Zistí, že sovička číslo jeden sa odlišuje od predlohy v niekoľkých 

detailoch (vlasy, palec na ruke a dĺžka nohy), pričom stačí, ak objaví iba jeden z nich, a 

z toho môže usúdiť, že v noci bola na streche sovička číslo 2, ktorú zakrúžkuje. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy všetci žiaci zakrúžkovali sovičku 

číslo 2 a priamo na obrázku zakrúžkovali prvok, ktorým sa sovička číslo 1 odlišovala od 

predlohy, podľa čoho usúdili na správny výsledok. Úspešnosť riešenia úlohy prikladáme 

jednak tomu, že išlo v poradí o šiestu úlohu podobného charakteru a súčasne tomu, že v nej 

stačilo porovnať dva objekty s predlohou, čo robilo úlohu atraktívnejšiu v zmysle 

vyvinutého úsilia a námahy.  

 

Obr. 59 Slimáky 

(Rougier, 1997, s. 21) 

Úloha: Všetky slimáky idú rovno v smere šípky. Každý nájde po ceste 

jabĺčko, iba jeden nie. Ktorý to je? Vyfarbi ho.  

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy predpokladá uplatnenie apercepcie 

obrazového materiálu, presnosť pri rysovaní, matematické usudzovanie, 

čím sa rozvíjajú schopnosti patriace pod faktor všeobecný, priestorový 

a faktor usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je vyfarbiť slimáka, ktorý na svojej ceste 

(priamej čiare) nenájde jabĺčko. Pre správne riešenie úlohy je potrebné, aby žiak použil 

rysovacie pomôcky (pravítko), aby čo najpresnejšie dokázal znázorniť cestu (priamu 

čiaru), po ktorej jednotlivé slimáky prejdú. Dôležité je uvedomiť si smerovanie slimákov 

a čiaru rysovať správnym smerom tak,  ako určuje šípka. Za predpokladu, že žiak zvládne 

manipuláciu s pravítkom a dostatočne predĺži čiary (cesty) pri všetkých slimákoch, to 

znamená do takej vzdialenosti, aby sa spojili s jabĺčkami zistí, že iba slimák číslo 6 

nestretne po ceste jabĺčko a toho vyfarbí.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Predpokladom k správnemu vyriešeniu úlohy bola 

schopnosť rysovať pomocou pravítka alebo kresliť rovné čiary. Keďže žiaci v 1. ročníku 

ešte nerysujú, väčšina z nich nedisponovala potrebnými pomôckami, a teda úlohu riešila 

kreslením rovných čiar. Siedmi žiaci dokázali bez problémov nakresliť rovné čiary a tak, 

priradiť každému slimákovi jedno jabĺčko. Keďže začali slimákom číslo 1 a postupovali 

zaradom podľa poradia, pri slimákovi číslo 5 zistili, že všetky jabĺčka sú už priradené, 



 

109 

 

a teda slimáka číslo 6 môžu vyfarbiť. V jednom prípade žiak kreslil krivé čiary, a spájal 

slimákov vždy s najbližším jabĺčkom.  

 

Obr. 60 Číselný trojuholník II 

(Gale – Skittová, 2002, s. 30) 

Úloha: Namiesto otáznika doplň číslo, ktoré tam patrí. 

Náročnosť: 1(jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 - 3 minúty. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie pozornosti, 

apercepcie symbolického materiálu, analytické myslenie a logické 

myslenie, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni numerického, 

priestorového, školského faktora a faktora usudzovania.  

Jedno z možných riešení:  Úlohou žiaka je na základe analýza a dedukcie doplniť na 

vyznačené miesto číslo, ktoré tam patrí. Princíp riešenia podobných úloh je podrobnejšie 

popísaný na s. 102. 

Analýza žiackych riešení: S podobným typom úlohy sa žiaci už streli, s čím súvisela aj 

100%-tná úspešnosť riešenia.  

 

Obr. 61 Vlak (Rougier, 1997,  s. 

22) 

Úloha: Označ vagón, ktorý sa má pripojiť na koniec vlaku. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 2 minúty. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy predpokladá uplatnenie pozornosti, 

apercepcie obrazového materiálu, analytické myslenie 

a deduktívne usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni 

numerického, priestorového faktora a faktora usudzovania.    

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť vlak a najmä zoradenie 

vagónov. Na základe analýzy zistí, že vagóny sú usporiadané podľa počtu čiernych 

okienok, čím vytvárajú vzostupný číselný rad od čísla 1. Z toho vyplynie, že nasledovať 

bude vagón so štyrmi čiernymi okienkami a označí možnosť 2.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Úlohu vyriešili všetci žiaci správne. Niektorí uplatnili 

vyššie spomenutý postup, iní si nevšímali počet čiernych ale naopak počet bielych okienok 

na vagónoch, pričom uplatnili analogický spôsob riešenia.  
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ANALÝZA ÚLOH Z PRACOVNÉHO LISTU Č. 6 

 

Obr. 62 Včielka 

(Mandellová, 2000, s. 68) 

Úloha: Všimni si, ako sa včielka otáča. Napíš, ktorú z včielok je 

potrebné doplniť namiesto otáznika. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie zámernej pozornosti, 

apercepcie obrazového materiálu, odhalenie implicitných vzťahov, 

analytického myslenia a induktívneho usudzovania, čím sa rozvíjajú 

schopnosti spadajúce pod faktor priestorový a faktor usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť obrázky aj ako za sebou 

nasledujú  a odhaliť prvok, ktorým sa od seba odlišujú. Obrázky zobrazujú tú istú včielku, 

stále v inej polohe (otočení), akoby v pohybe. Jej poloha sa mení v protismere hodinových 

ručičiek o 45°. Žiak tento pohyb môže vnímať nasledovne: na prvom obrázku ako včielku, 

ktorá smeruje hore, na druhom obrázku, ako včielku, ktorá smeruje vľavo hore a na treťom 

obrázku, ako včielku, ktorá smeruje vľavo, a teda bude nasledovať včielka, ktorá smeruje 

vľavo dole. Na základe tohto zistenia žiak zakrúžkuje možnosť D.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy mali žiaci problém určiť, v čom sa 

jednotlivé obrázky odlišujú. Najčastejšie zakrúžkovali možnosť A, kde včielka smeruje 

dole, z čoho vyplýva, že nepostrehli medzistupeň medzi smerom vľavo a dole, aj keď 

v predprimárnej príprave sa so všetkými uvedenými smermi oboznámili v rámci orientácie 

v priestore (rovine). Napriek tomu traja žiaci vyriešili úlohu samostatne a správne. 

 

Obr. 63 Vtáky 

(Postránecký, 2003, s.54) 

Úloha: Nájdi, čo najviac rozdielov a vyznač ich.  

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy sa uplatňuje zámerná pozornosť, 

apercepcia obrazového materiálu, postreh, systematickosť a vytrvalosť a 

analytické myslenie, čím sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod faktor 

všeobecný a priestorový. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť obrázok. Rozdeliť ho na 

menšie časti, napríklad na biele a modré plochy a v každej časti porovnať jednotlivé prvky, 

ktoré obsahuje s prvkami na vedľajšom obrázku. V postupe je potrebné zachovať istý 

systém, to znamená, že porovnáva prvky z ľavého obrázka z prvkami z pravého obrázka, v 
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prípade, že objaví rozdiel, označiť ho krúžkom. Dôležitým krokom pre vyhľadanie 

všetkých (6) rozdielov je v procese zabezpečiť postupnosť a systematickosť pri 

vyhľadávaní označovaní nájdených rozdielov.  

Analýza žiackych riešení úlohy: S podobnou úlohou, sa žiaci mali možnosť stretnúť, aj 

pri riešení úloh z predchádzajúcich pracovných listov, kde vyhľadávali a označovali 

nájdené rozdiely. Táto úloha je kvalitatívne náročnejšia vzhľadom k tomu, že zobrazuje na 

relatívne malej ploche množstvo podobných prvkov. Opäť sme sa zamerali viac na 

procesuálnu stránku úlohy, ako na jej výsledok. Žiaci nemuseli nájsť všetky rozdiely, ale 

čo najviac rozdielov. Piati žiaci našli všetkých šesť rozdielov, dvaja našli päť rozdielov 

a jeden štyri rozdiely. Úloha nie je pre žiakov náročná na usudzovanie, ale na čas. 

 

Obr. 64 Dážďovky 

(Postránecký, 2003,     

s. 39) 

Úloha: Dvomi rovnými čiarami rozdeľ obrázok tak, aby v každej časti boli 

tri lístky a dve dážďovky. 

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 10 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné okrem iného uplatniť 

pozornosť, apercepciu obrazového materiálu a analytické myslenie, čím sa 

rozvíjajú schopnosti všeobecného, numerického a priestorového faktora. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je rozdeliť plochu dvomi rovnými čiarami tak, 

aby v každej vzniknutej časti boli tri lístky a dve dážďovky. Žiak môže postupovať tak, že 

rovnou čiarou rozdelí obrázok podľa počtu prvkov na dve rovnaké časti, kde budú v každej 

z nich štyri dážďovky a šesť lístkov. Potom sa bude snažiť nájsť na obrázku takú rovnú 

čiaru, ktorá bude rozdeľovať obrázok na štyri časti, aby v každej z nich boli tri lístky a dve 

dážďovky.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení mali žiaci najväčší  problém nájsť správny 

postup riešenia úlohy. Tento fakt, že ani jeden žiak nedokázal samostatne riešiť úlohu, 

prikladáme neexistujúcim skúsenostiam žiakov s riešením podobných typov úloh. Po 

určitom časovom limite sme pristúpili k spoločnému riešeniu úlohy, v ktorom sme im 

ukázali jeden zo spôsobov jej riešenia, a to ten ktorý uvádzame vyššie. Napriek prvotným 

ťažkostiam úloha  žiakov veľmi zaujala a na každej ďalšej spoločnej hodine sa pýtali, či 

budú opäť riešiť podobnú úlohu.   



 

112 

 

 

Obr. 65 Symboly II (Rougier, 1997, 

s. 12) 

Úloha: Nájdi a vyfarbi tú dvojicu obrázkov, ktorá označuje to 

isté. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie pozornosti, 

apercepcie symbolického materiálu, induktívneho 

usudzovania a implicitného chápania vzťahov, čím sa 

rozvíjajú schopnosti spadajúce pod faktor všeobecný, 

priestorový, školský a faktor usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je vyfarbiť dva symboly označujúce to isté. 

Úloha predpokladá schopnosť porozumieť symbolom a chápať implicitné vzťahy. Žiak má 

každý symbol pomenovať a určiť, čo predstavuje. Pričom za rovnaké sa nepovažuje 

tvarová zhoda, ale zhoda v tom, čo symbol vyjadruje. Na základe analýzy žiak vyfarbí 

obrázok číslo 4 a obrázok číslo 5, pretože na oboch sú symboly označujúce rovnaký smer.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy sme sa stretli s rôznou úrovňou 

chápania a vysvetľovania symbolov. Našli sa žiaci, ktorý označili ruku (obr. č. 5) a štetec 

(obr. č. 3), s vysvetlením že  rukou sa maľuje, alebo označili kľúč (obr. č. 1) a auto (obr. č. 

2) s vysvetlením, že kľúč otvára dvere auta, alebo šípku vpravo (obr. č. 5) a šípku vľavo 

(obr. č. 6) s vysvetlením, že obe šípky sú na označovanie smeru. Štyria žiaci označili šípku 

vpravo (obr. č. 5) a ruku ukazujúcu smer vpravo (obr. č. 4) s vysvetlením, že oba symboly 

označujú ten istý smer, teda vyjadrujú to isté. Zo žiackych riešení je možné usudzovať na 

tendencie žiakov vytvárať dvojice, ktoré k sebe patria, a teda úlohu riešiť, vzhľadom 

k predchádzajúcim skúsenostiam, tradičným spôsobom. 

 

Obr. 66 Ufóni (Rougier, 

1997, s. 11) 

Úloha: Vyfarbi mimozemšťana, ktorého tieň vidíš na chodníku. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť pozornosť, 

apercepciu obrazového materiálu so zameraním na detail, analytické 

myslenie a logické myslenie, čím sa rozvíjajú schopnosti vo faktore 

priestorovom a faktore usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe vnímania detailov a procesu 

porovnávania, zakrúžkovať jedného z ufónov, ktorého tieň je na chodníku. V tomto 

prípade stačí, ak si žiak všimne jeden výrazný detail, ktorý je na predlohe (tieni) napríklad 
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špicaté fúzy po bokoch hlavy a podľa nich spozná ufóna, ktorému patria. Zakrúžkuje ufóna 

Zyla. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy všetci žiaci zakrúžkovali tretiu 

možnosť, ufóna Zyla. 100%-tná úspešnosť riešenia úlohy súvisí jednak s už 

nadobudnutými skúsenosťami s riešením podobných úloh a jednak s nižšou úrovňou 

náročnosti úlohy. 

 

Obr. 67 Štvorce III (Rougier, 

1997, s. 13) 

Úloha: Do prázdneho štvorčeka dokresli chýbajúce kruhy. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná pozornosť, apercepcia 

symbolického materiálu, analytické myslenie a deduktívne 

usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni priestorového 

faktora a faktora usudzovania.   

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe analyzovania symbolov 

znázornených vo štvorcoch doplniť správne obrázky do prázdneho štvorca. V každom 

z nich sú štyri kruhy, pričom vždy sú tri čiernej farby a jeden je biely. Sú umiestnené pri 

vrcholoch štvorca a biely kruh je stále na inej pozícii. Najprv sa nachádza vpravo dole, 

potom vľavo dole a nakoniec vľavo hore. Z uvedeného žiak vydedukuje, že je potrebné do 

štvorca nakresliť štyri kruhy, každý k jednému z vrcholov. Jeden z kruhov ponechá biely, 

a to ten, ktorý je v pozícii vpravo hore, ostatné vyfarbí načierno. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy všetci žiaci dokázali na základe 

analyzovania obsahu jednotlivých štvorcov doplniť do prázdneho štvorca symboly 

v správnom zafarbení a pozícii. Pri zdôvodňovaní postupu riešenia uviedli napríklad tieto 

vysvetlenia: „...biely kruh smeruje vždy do stredu,“ „...vyzerá to ako plynový sporák 

a biely kruh označuje horák, ktorý sa po zapnutí rozhorí“.  

 

Obr. 68 Číselný kruh IV 

(Allen, 1999, s. 45) 

Úloha: Namiesto otáznika napíš chýbajúce číslo. Vysvetli prečo. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy sa okrem iného uplatňuje pozornosť, 

apercepcia symbolického materiálu, analytické myslenie a logické 

usudzovania, čím sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod faktor 

numerický, priestorový, verbálny, školský a faktor usudzovania. 
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Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je analýzou čísel a ich rozmiestnenia doplniť 

namiesto otáznika číslo, ktoré tam patrí. Dôležitým momentom je vnímanie kruhu po 

častiach, kruhových výsekoch. V každom z nich sú umiestnené tri čísla, ktoré spolu 

vytvárajú tzv. sčítaciu alebo odčítaciu rodinku. Sčítaním dvoch čísel umiestnených na 

vonkajšej časti kruhu dospejeme k výsledku, ktorý korešponduje s číslom umiestneným vo 

vnútornej časti kruhu, čo platí o číslach v každom kruhovom výseku. Z toho žiak usúdi, že 

na miesto otáznika je potrebné doplniť číslo, ktoré je výsledkom sčítania čísel 5 a 4, ktoré 

sú umiestnené na vonkajšej časti doplňovaného kruhového výseku, teda číslo 9.   

Analýza žiackych riešení úlohy: Niektorí žiaci v prípade riešenia úlohy, zameriavali 

svoju pozornosť na vyhľadávanie zákonitostí rozmiestnenia čísel v kruhu vnímaného 

najčastejšie ako celku. To znamená, že namiesto otáznika dopĺňali číslo 1 alebo 2 

s odôvodnením, že takéto číslo chýba medzi číslami umiestnenými vo vnútornej časti 

kruhu (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3). Štyria žiaci doplnili na potrebné miesto číslo 9 s vysvetlením, že 

ide o výsledok príkladu 5 + 4. Zo žiackych riešení vyplýva, že časť žiakov sa dokáže 

vymaniť s tendencií hľadať iba chýbajúce číslo v rade prirodzených čísel. Úloha je 

kvalitatívne náročnejšia v porovnaní s predchádzajúcimi úlohami podobného charakteru, 

pretože vyžaduje od žiakov precíznejší prístup pri odhaľovanie implicitných vzťahov 

medzi číslami.   

 

Obr. 69 Štvorce IV (Allen, 

1999, s. 30) 

Úloha: Zakrúžkuj štvorec, ktorý medzi ostatné nepatrí a vysvetli 

prečo. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie pozornosti, 

apercepcie obrazového materiálu a induktívne usudzovanie, čím sa 

rozvíjajú schopnosti obsiahnuté vo faktore priestorovom a faktore 

usudzovania.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť štvorce a odhaliť 

vlastnosť, ktorú majú tri z nich a jednému chýba. Na obrázku sú štyri rovnaké štvorce, 

ktoré pretína priamka. V troch prípadoch je priamka zároveň osou súmernosti štvorca, teda 

rozdeľuje štvorec na dve zhodné časti, v jednom prípade to neplatí.  Z uvedeného žiak 

usúdi, že medzi ostatné štvorce nepatrí posledný, štvrtý štvorec a zakrúžkuje ho.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Všetci žiaci zakrúžkovali posledný, štvrtý štvorec, ale 

ich zdôvodnenia sa odlišovali. Uvedieme niektoré z nich: „...pretože má čiaru na boku,“ 
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„...lebo má vyššie čiarku,“ „...preto, lebo všetky štvorce majú v strede čiarku,“ „...lebo má 

malý trojuholník“, „...lebo je iný, lebo je to malá šikmá malá čiara.“ Z uvedených 

vysvetlení je možné usúdiť, že žiaci sa rôznia úrovňou vnímania obrazov, chápania 

implicitných vzťahov  a schopnosťou oddeľovať podstatné prvky od menej podstatných.  

 

 
Obr. 70 Skorocel 

(Postránecký, 2003, s. 

22) 

Úloha: Pozorne si pozri obrázky a, b, c a zakrúžkuj ten, ktorý patrí do 

skladačky. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie pozornosti, apercepcie 

obrazového materiálu, predstavivosti a analytického myslenia, čím sa 

rozvíjajú schopnosti na úrovni priestorového faktora a faktora 

usudzovania.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je doplniť chýbajúcu časť obrázka vhodným 

výberom jednej z troch ponúknutých možností, označených a, b a c. Pre úspešné vyriešenie 

úlohy je potrebné zamerať pozornosť na obrázok byliny a analýzou existujúcich častí, určiť 

chýbajúce časti. To znamená, že možnosť, ktorú žiak vyberie, musí zobrazovať tieto 

dominantné prvky: uprostred jeden list a po pravej aj ľavej strane jednu stonku s kvetom. 

Tento opis zodpovedá možnosti c), ktorú zakrúžkuje. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy mali niektorí žiaci problém 

s vytvorením si predstavy o tom, ako má vyzerať ucelený obrázok a dotvorením si obrazu 

na základe už znázornených častí, čiže čiar, ktoré vstupujú do obrázka a ktoré z neho 

vystupujú.  Piati žiaci zakrúžkovali správnu možnosť c, ostatní zakrúžkovali niekoľko 

možností. Po tomto zistení sme pristúpili k spoločnému riešeniu úlohy, v ktorom sme 

použili obrázok vo zväčšenom formáte a žiaci, ktorí označili možnosť c, ukazovali prvky, 

podľa ktorých zistili, že uvedená možnosť je správna. 

 

 

Obr. 71 Hviezda I 

(Allen, 1999, s. 96) 

Úloha: Namiesto otáznika napíš číslo, ktoré tam patrí. Vysvetli prečo. 

Náročnosť: 1 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 3 minúty. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie pozornosti, apercepcie 

symbolického materiálu a matematického usudzovania, čím sa rozvíjajú 

schopnosti spadajúce pod faktor numerický, priestorový, školský, 

verbálny a faktor usudzovania. 
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Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe matematického usudzovania 

doplniť na vyznačené miesto číslo, ktoré tam patrí. Žiak odhaľuje implicitné vzťahy medzi 

číslami a zistí, že súčet čísel na protiľahlých cípoch hviezdy je vždy 6, z toho usúdi na 

správne  riešenie úlohy a do stredu hviezdy napíše číslo 6. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Všetci žiaci doplnili na určené miesto číslo šesť, ich 

odpovede sa odlišovali zdôvodneniami, ktoré uviedli. Šesť žiakov napísalo vysvetlenie, 

ktoré vyjadrovalo odhalenie vzťahov medzi číslami, teda napísali, že „...je to výsledok 

príkladov 1 + 5, 2 + 4 alebo 3 + 3“. Iní opäť uviedli, že doplnili číslo 6 preto, lebo na 

obrázku chýba (sú tam čísla 1, 2 ,3, 3, 4, 5,).  

ANALÝZA ÚLOH Z PRACOVNÉHO LISTU Č. 7 

 

 

Obr. 72 Pelikán 

(Postránecký, 2003, s. 16) 

Úloha: Spoj čiarami body pri číslach tak, ako za sebou nasledujú 

a napíš, čo vzniklo. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy sa okrem iného uplatňuje pozornosť, 

apercepcia symbolického materiálu a predstavivosť, čím sa rozvíjajú 

schopnosti na úrovni numerického, priestorového a školského faktora. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pospájať bodky pri číslach tak, aby vytvoril 

vzostupný usporiadaný číselný rad od čísla 1 v číselnom obore do 44. Po vytvorení 

obrázka má žiak napísať, čo vidí na obrázku. Správna odpoveď je pelikán, ktorý má 

v zobáku štyri ryby. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Všetci žiaci dokázali vytvoriť očakávaný obrázok, 

teda usporiadať čísla v číselnom obore od 1 do 44. Pri odpovedi na otázku, čo vzniklo 

pospájaním čísel, uviedli tieto odpovede: strašidlo, skala, pelikán, páv, mláďa vtáka, vták, 

hlava vtáka pelikána, kopa rýb.  

 

Obr. 73 Pohľadnice (Rougier, 

1997, s. 41) 

Úloha: Vyfarbi pohľadnicu, na ktorej je zobrazený pohľad z okna. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení sa uplatňuje zámerná pozornosť, 

apercepcia obrazového materiálu so zameraním na detail, 

analytické myslenie a logické myslenie, čím sa rozvíjajú 

schopnosti v priestorovom faktore a faktore usudzovania. 
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Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe vnímania detailov zobrazených 

na predlohe (okne) zistiť, ktorá z pohľadníc 1 alebo 2 zobrazuje uvedený pohľad z okna. 

Žiak môže celý obraz pohľadnice rozdeliť na štyri časti tak, ako je aj predloha rozdelená 

okenným rámom a všímať si detaily len z uvedenej časti a porovnávať ich s príslušnou 

časťou z predlohy. Zistí, že pohľadnica 1 sa odlišuje od predlohy v piatich detailoch, a pri 

porovnaní pohľadnice číslo 2 nenájde žiadne rozdiely usúdi, že pohľad z okna verne 

zachytáva pohľadnica 2, ktorú vyfarbí. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Všetci žiaci vyfarbili pohľadnicu 2, pričom pri 

zisťovaní na základe čoho tak usúdili, žiaci vymenovali vždy iba jeden detail, ktorý našli 

a ten ich presvedčil, že pohľadnica 1 to nemôže byť, takže vyfarbili druhú možnosť.    

 

 
Obr. 74 Čiary (Allen, 1999, 

s. 112) 

Úloha: Zakrúžkuj obrázok, ktorý medzi ostatné nepatrí a vysvetli 

prečo. 

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 7 - 10 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatniť okrem iného 

pozornosť, apercepciu obrazového materiálu, analytické myslenie a 

deduktívne usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod 

faktor priestorový, verbálny  a faktor usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe analýzy zobrazených útvarov 

vybrať jeden, ktorý medzi ostatné nepatrí, čo predpokladá odhalenie pravidla, podľa 

ktorého sú útvary zoradené. Žiak vidí, že možnosť A je priamka (jedna čiara), možnosť B 

predstavuje dvojicu na seba kolmých priamok (dve čiary), možnosť C je trojuholník (tri 

čiary), možnosť D je štvorec (štyri čiary) a možnosť E je taktiež štvorec (štyri čiary). Na 

základe uvedeného odhalí, že s každou nasledujúcou možnosťou stúpa počet čiar, s ktorých 

je obrázok vytvorený. Obrázok označený ako E by mal byť vytvorený z piatich čiar, keďže 

tomu tak nie je usúdi, že táto možnosť medzi ostatné nepatrí.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy mali žiaci problémy najmä 

s odhaľovaním pravidla, podľa ktorého boli útvary zoradené. Najčastejšie krúžkovali 

možnosť A s vysvetlím, že „má iba jednu čiaru“, alebo uviedli možnosť C trojuholník 

s vysvetlením, že „tento útvar je iný ako ostatné.“ Iné možnosti neuviedli. Po tomto zistení 

sme pristúpili k spoločnému riešeniu úlohy, pričom sme upriamili pozornosť žiakov na 

vyššie uvedené aspekty. Po uvedenom opatrení šiesti žiaci zakrúžkovali možnosť E 

s vysvetlením, že útvar by mal mať päť čiar. 
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Obr. 75 Štvorce V 

(Rougier, 1997, s. 28) 

Úloha: Do prázdneho štvorca dokresli chýbajúce kruhy. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná zámerná pozornosť, 

apercepcia obrazu, analytické myslenie a deduktívne usudzovanie, čím 

sa rozvíjajú schopnosti na úrovni vizuálno-percepčného faktora a faktora 

usudzovania.  

Jedno z možných riešení:  Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť obrázky a všimnúť si 

umiestnenie kruhov vo štvorcoch. Každý štvorec obsahuje tri kruhy, dva biele a jeden 

čierny. Poloha čierneho kruhu sa v rámci štvorcov umiestnených v jednom riadku alebo 

stĺpci neopakuje, teda čierny kruh je vždy na inom mieste. Z uvedeného zistí, že do 

prázdneho štvorca je potrebné nakresliť tri kruhy rovnako umiestnené, ako je tomu v 

ostatných štvorcoch a čiernou farbou vyfarbiť jeden kruh tak, aby sa jeho poloha v rámci 

riadku a stĺpca neopakovala. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy mali niektorí žiaci problém pri 

zakreslení troch kruhov do štvorca so zachovaním rovnakého rozmiestnenia. Tí, ktorí do 

štvorca správne nakreslili kruhy, aj najčastejšie vyfarbili správny kruh načierno. Tí, ktorí 

mali s uvedeným problém, mali problém aj s určením, ktorý z kruhov bude čierny. 

Nevedeli sa v štvorci zorientovať. Zo zdôvodnení, ktoré žiaci neskôr uviedli sme zistili, že 

pri riešení úlohy uplatňovali rôzne postupy. Niektorí použili spôsob, ktorý sme uviedli 

vyššie, iní svoje riešenie vydedukovali z údajov viažucich sa buď na riadky alebo v stĺpce.   

 

 

Obr. 76 Číselný kruh V 

(Allen, 1999, s. 25) 

Úloha: Namiesto otáznika doplň chýbajúce číslo. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatnenie pozornosti, 

apercepcie symbolického materiálu, analytického myslenia a logického 

myslenia, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni faktora numerického, 

priestorového, školského a faktora usudzovania.   

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je analýzou čísel, ich rozmiestnenia doplniť 

namiesto otáznika číslo, ktoré tam patrí. Dôležitým momentom je vnímanie kruhu po 

častiach, kruhových výsekoch, nie ako celku. V každom z nich sú umiestnené tri čísla, 

ktoré spolu vytvárajú tzv. sčítaciu alebo odčítaciu rodinku. Odčítaním menšieho čísla od 
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väčšieho, umiestnených vo vonkajšej časti každého kruhového výseku dostaneme vždy 

číslo umiestnené v jeho vnútornej časti. Pri uplatnení vedomostí o vlastnostiach odčítania 

žiak usúdi, že namiesto otáznika je potrebné doplniť číslo, ktoré je výsledkom odčítania 

čísel 7 a 1, teda číslo 6 

Analýza žiackych riešení úlohy: Žiaci už dokázali uplatniť predchádzajúce skúsenosti 

s riešením podobného typu úloh a svoju pozornosť zameriavali na jednotlivé kruhové 

výseky a zaisťovali, ako spolu čísla súvisia. Na základe analýzy a syntézy dospeli 

k správnemu riešeniu piati žiaci. Traja nedokázali odhaliť implicitné vzťahy medzi číslami 

a uviedli nesprávne odpovede.   

 

Obr. 77 Lieskovce 

(Postránecký, 2003, s.18) 

Úloha: Rozdeľ obrázok dvomi čiarami tak, aby v každej časti bolo 

deväť orieškov.  

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie pozornosti, 

apercepcie obrazového materiálu a analytického myslenia, čím sa 

rozvíjajú schopnosti spadajúce pod faktor numerický a priestorový. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je rozdeliť plochu dvomi rovnými čiarami tak, 

aby v každej vzniknutej časti bolo deväť lieskových orieškov. Žiak môže postupovať tak,  

že pomocou pravítka hľadá miesto, kde môže rovnou čiarou oddeliť od ostatných deväť 

orieškov, ale tak, aby neprešiel po žiadnom z nich. Ak nájde také miesto, narysuje rovnú 

čiaru. Potom sa sústredí na zvyšné oriešky (18) a opäť hľadá pravítkom miesto, ako ich 

rozdeliť na polovicu.  

Analýza žiackych riešení úlohy: Riešenie úlohy bolo pre žiakov v porovnaní s riešením 

predchádzajúcej úlohy podobného charakteru jednoduchšie, pretože už nefiguroval 

problém s „uchopením“ úlohy. Všetci zobrali do rúk pravítka a samostatne sa snažili 

odpočítať na obrázku deväť orieškov tak, aby ich mohli rovnou čiarou oddeliť od 

ostatných. Dokonca sa v triede našli dva rôzne spôsoby riešenia úlohy, ktoré si potom žiaci 

medzi sebou porovnávali a popisovali spôsob, akým pri riešení úlohy  postupovali. Dvaja 

žiaci mali problém s rysovaním rovných čiar pomocou pravítka, čo súvisí pravdepodobne 

s minimálnymi doposiaľ nadobudnutými školskými skúsenosťami.  
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Obr. 78 Had (Riedlerová, 

2001, s. 121) 

Úloha: Na krasliciach je nakreslený had. Niekto ich však pomiešal. 

Spoj čiarou vajíčka tak, ako by mal podľa teba had vyzerať.  

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 10 minút. 

Dôvod výberu: riešeniu úlohy vyžaduje použitie zámernej 

pozornosti, apercepcie obrazového materiálu, analyticko-syntetické 

myslenie a logické usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti 

spadajúce pod faktor priestorový a faktor usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je zamerať pozornosť na jednotlivé časti tela 

hada zobrazené na krasliciach a jeho škvrny. Zistí, že na každej kraslici je časť tela na 

začiatku ozdobená istým typom škvŕn, ktoré sa postupne menia na iný, podobný typ, 

ktorým opäť začína telo hada na inej kraslici. Začiatok a koniec tela dokáže určiť podľa 

hlavy a chvosta. Jeho postup môže byť nasledovný. Začne kraslicou, na ktorej je 

znázornená hlava a pozorne si všimne škvrny za hlavou, ktorými je telo hada ozdobené. 

Ten istý motív bude hľadať na ostatných krasliciach a nájde ho na kraslici označenej 

písmenom O, spojí tieto dve kraslice čiarou. Opäť zameria pozornosť na podobu škvŕn, 

ktorými telo hada na uvedenej kraslici končí a tie bude hľadať na zvyšných krasliciach 

a nájde ho na kraslici s písmenom M, obe kraslice spojí čiarou. Analogickým spôsobom 

bude postupovať, až kým nespojí všetky kraslice v poradí P – O – M – K – Á – Z – L – A , 

čím vytvorí celé telo hada. 

Analýza žiackych riešení úlohy:  Úloha má konvergentný charakter a jej úspešné 

vyriešenie závisí od sústredenej pozornosti, postrehu a schopnosti zamerať sa na detaily. 

Ani jeden žiak nedokázal vyriešiť celú úlohu správne. Niektorí mali správne čiastkové 

spoje, ale ako náhle urobili chybu, už sa nedostali ku chvostu. Úlohu sme riešili nakoniec 

spolu vo zväčšenom formáte a žiaci spoločne hľadali rovnaké škvrny a uvádzali 

nasledujúci spoj. Svoje návrhy medzi sebou diskutovali, pri čom sme odhalili prvky 

predikcie v myslení niektorých žiakov. 

 

Obr. 79 Tváre (Allen, 

1999, s. 113) 

Úloha: Zakrúžkuj obrázok, ktorý medzi ostatné nepatrí a vysvetli prečo. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy predpokladá okrem iného uplatnenie 

pozornosti, apercepcie obrazového materiálu, analytického myslenia 

a logického usudzovania, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni faktora 

priestorového, verbálneho a faktora usudzovania. 
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Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť tváre označené  

písmenami A, B, C a D a odhaliť vlastnosť, ktorá je vlastná trom z nich a jednej chýba. 

Z analýzy môže zistiť, že tri tváre majú rovnaké vlasy, okrem tváre B, ktorá má klobúk. 

Z toho usúdi, že tvár B medzi ostatné nepatrí, zakrúžkuje ju a ako vysvetlenie uvedie, že sa 

odlišujú pokrývkou hlavy. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Ide o divergentnú úlohu v zmysle existencie dvoch 

riešení. Najčastejšie žiaci uvádzali vyššie opísané riešenie aj písomným vysvetlením, 

a v dvoch prípadoch žiaci uviedli odpoveď D, pričom zdôvodnením bolo:“...lebo má iné 

oči,“ „...lebo má usmievavé oči.“  

 

Obr. 80 Skokan 

(Riedlerová, 2001,  

s. 128) 

Úloha: Zakrúžkuj obrázok, ktorý patrí na miesto otáznika. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť zámernú pozornosť, 

apercepciu obrazového materiálu, systematickosť, predstavivosť, analyticko-

syntetické myslenie a logické usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti na 

úrovni priestorového faktora a faktora usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je doplniť chýbajúcu časť obrázka vhodným 

výberom jednej zo šiestich možností, označených číslami 1, 2, 3, 4, 5, a 6. Pre úspešné 

vyriešenie úlohy je potrebné zamerať pozornosť na obrázok a analýzou existujúcich častí, 

určiť chýbajúce časti. To znamená, že možnosť, ktorú žiak vyberie, musí zobrazovať tieto 

dominantné prvky: skokan je uprostred obrázka (štvorca), je zobrazený od pása po hlavu, 

pričom  mu čiastočne vidieť aj plavky.  Po stranách sú časti mrakov a v dolnej časti sú 

zobrazené kríky a v pozadí kopce. Tento opis zodpovedá možnosti 5, ktorú zakrúžkuje. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy mali niektorí žiaci problém 

s vytvorením si predstavy o tom, ako má vyzerať ucelený obrázok a s dotvorením si obrazu 

na základe už znázornených častí. Žiaci krúžkovali odpovede 4, 5 a 6. Z toho vyplýva, že 

za podstatné považovali najmä to, že skokan „vstupuje“  do stredu obrázka zhora, teda 

majú vybrať obrázok, kde bude skokan zhora uprostred. Ostatné detaily nebrali do úvahy. 

Traja žiaci zakrúžkovali správnu odpoveď.   
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Obr. 81 Puzzle 

(Postránecký, 2003, s. 15) 

Úloha: Sovička drží v zobáčiku časť puzzle. Nájdi medzi ostatnými 

ďalšie dve, ktoré budú také isté. Nájdené časti vyfarbi. Zisti, ktorá 

z vločiek vznikne  ich spojením a zakrúžkuj ju.  

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 10 – 15 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení je potrebné uplatniť zámernú pozornosť, 

predstavivosť, apercepciu symbolického materiálu, systematickosť, 

analyticko-syntetické myslenie a logické usudzovanie, čím sa rozvíjajú 

schopnosti spadajúce pod faktor priestorový a faktor usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je nájsť medzi všetkými puzzle na obrázku 

také dve, ktoré budú rovnaké s predlohou, to znamená z puzzle, ktorý drží sova v zobáku, 

čo si vyžaduje zapamätanie si jeho podstatných znakov. Dôležitým momentom je zvoliť si 

systematický postup pri vyhľadávaní uvedených častí a ich označovaní. Žiak by mal začať 

s vyhľadávaním vľavo hore a postupne pokračovať po jednotlivých riadkoch alebo po 

stĺpcoch smerom k puzzle umiestnenému vpravo dole. V prípade, že nájde rovnakú časť, 

vyfarbí ju. Po nájdení a vyfarbení oboch hľadaných častí, je potrebné si všimnúť vzory, 

ktoré sú na nich  znázornené. Zložením oboch vznikne snehová vločka. Žiak zakrúžkuje 

jednu z možností označených písmenami a, b, c, a d. Správna odpoveď je c. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení úlohy mali žiaci problém s vyhľadávaním 

rovnakých častí, najmä s časového hľadiska a z hľadiska dlhodobej pozornosti. Väčšina 

žiakov našla jednu z dvoch hľadaných častí a to tú, ktorá bola rovnako orientovaná ako 

predloha. Druhá hľadaná časť bola otočená, čo sťažilo žiakom jej identifikáciu. Traja žiaci 

našli obe hľadané útvary a zakrúžkovali správnu snehovú vločku v časovom limite do 10 

minút, ostatní potrebovali na riešenie úlohy dlhší čas.   

ANALÝZA ÚLOH Z PRACOVNÉHO LISTU Č. 8 

 

Obr. 82 Kraslica 

(Riedlerová, 2001, s. 

122) 

Úloha: V každom ozdobenom páse kraslice je jedna chyba. Nájdi ju a 

vymaľuj. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie zámernej pozornosti 

apercepcie obrazového materiálu, postrehu, analytického myslenia 

a logického usudzovania, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni 

priestorového faktora a faktora usudzovania.  
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Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe pozorného vnímania 

jednotlivých častí obrázka a ich analýzy vyfarbiť prvok, ktorý je iný ako ostatné. Úloha 

pozostáva z ôsmich čiastkových úloh, ktoré sú principiálne rovnaké. V každej je potrebné 

odhaliť vlastnosť, ktorá je spoločná pre všetky prvky, až na jeden, ktorý danú vlastnosť 

nemá. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Pri riešení žiaci postupovali spočiatku samostatne, 

pričom štyria z nich dokázali vyriešiť všetky čiastkové úlohy. Ostatní mali najčastejšie 

problém z (v poradí zhora) úlohami 5, 6 a 7, v ktorých nevedeli odhaliť „inakosť“ prvku. 

Preto uvádzame podrobnejšie hľadané odlišnosti. V piatej úlohe bol v jednej časti rozdiel 

v počte bodiek vo vzore. V šiestej úlohe išlo o nájdenie päťuholníka medzi šesťuholníkmi 

a v poslednej úlohe išlo o odlišnosť v počte kriviek v jednom oblúku.  

 

Obr. 83 Páni (Rougier, 1997, 

s. 24) 

Úloha: Zisti, ktorý z pánov dole sa ukrýva za stromom. Zakrúžkuj 

ho. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť zámernú 

pozornosť, apercepciu obrazového materiálu, analyticko-syntetické 

myslenie a logické usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti 

spadajúce pod priestorový faktor a faktor usudzovania.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť vytŕčajúce časti pána, 

ktorý stojí za stromom. Všimnúť si podstatné znaky: čierne topánky a bielu  vychádzkovú 

paličku. Na základe týchto znakov zakrúžkovať toho z pánov dole, ktorý má oba prvky, 

teda zakrúžkuje tretieho v zástupe. 

Analýza žiackych riešení: Všetci žiaci dokázali veľmi rýchlo nájsť podstatné prvky, na 

základe ktorých bolo možné identifikovať hľadaného pána. 

 

Obr. 84 Kocka 

(Postránecký, 2003, s.62) 

Úloha: Z ktorej skladačky dokážeš poskladať takú istú kocku, ako je na 

obrázku? Zakrúžkuj ju.  

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie pozornosti, 

apercepcie obrazového materiálu, predstavivosti, analyticko-

syntetického myslenia a logického usudzovania, čím sa rozvíjajú 

schopnosti na úrovni priestorového a školského faktora a faktora 

usudzovania. 
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Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si všimnúť celú kocku aj 

so znázornenými vzormi listov. Odhaliť podstatné prvky, to znamená že horná časť listu 

smerujúceho zdola nahor sa nachádza na stene, ktorá susedí so stenou, kde je druhá časť 

listu (so stopkou) smerujúceho sprava doľava. Tento údaj overí v prípade každej 

znázornenej siete kocky. Predpokladom k správnemu vyriešeniu úlohy je uplatnenie 

schopnosti v mysli manipulovať z predstavou zloženej siete kocky. Prvú a druhú možnosť 

môže žiak vylúčiť, pretože nezodpovedá požiadavkám a ako správnu odpoveď môže 

zakrúžkovať odpoveď c. 

Analýza žiackych riešení úlohy: S riešením úlohy nemali žiaci zjavne žiadne 

problémy. Dokázali postrehnúť podstatné znaky, ktoré mala sieť kocky vykazovať a na ich 

základe hľadanú sieť identifikovali. 

 

Obr. 85 Kruhy II 

(Allen, 1999, s. 32) 

Úloha: Zakrúžkuj kruh, ktorý nepatrí medzi ostatné a vysvetli prečo. 

Náročnosť: 1 (jednoduchá úloha). 

Časové trvanie: 1 – 3 minúty. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť zámernú pozornosť, 

apercepciu obrazového materiálu, analytické myslenie a deduktívne 

usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti obsiahnuté v priestorovom 

a verbálnom faktore a faktore usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je na základe analýzy zobrazených útvarov 

vybrať jeden, ktorý medzi ostatné nepatrí, čo predpokladá odhalenie vlastnosti, ktorá bude 

vlastná pre ostané tri útvary. Žiak vidí, že možnosť A je kruh, ktorý pretína jedna priamka 

(jedna čiara), možnosť B je kruh, ktorý pretínajú dve priamky (dve čiary), možnosť C je 

kruh, ktorý pretínajú tri priamky (tri čiary), možnosť D je kruh, ktorý pretína päť priamok 

(päť čiar). Na základe uvedeného odhalí, že s každou ďalšou možnosťou stúpa počet čiar, 

ktoré jednotlivé kruhy pretínajú. Z toho vyplynie, že možnosť D by mali pretínať štyri 

čiary, nie päť, a keďže tomu tak nie je usúdi, že táto možnosť medzi ostatné nepatrí.  

Analýza žiackych riešení: Pri riešení úlohy žiaci dokázali uplatniť skúsenosti získané 

pri riešení úlohy podobného charakteru, s ktorou mali nemalé problémy, najmä 

pri odhaľovaním spoločnej vlastnosti. V tomto prípade veľmi ľahko odhalili princíp 

zvyšujúceho sa počtu priamok, pretínajúcich kruhy, a teda všetci správne zakrúžkovali 

odpoveď D.  Ako vysvetlenie uvádzali tieto odpovede: „...5,“ „...chýba kruh so štyrmi 

čiarami“, „...lebo má 5 čiar,“ „...lebo má viac čiar,“ „...lebo to malo byť zaradom.“ 
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Obr. 86 Panáčik (Allen, 

1999, s. 123) 

Úloha: Zakrúžkuj panáčika, ktorý patrí na miesto otáznika.  

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie zámernej 

pozornosti, apercepcie symbolického materiálu, analyticko-

syntetického myslenia a logického usudzovania, čím sa rozvíjajú 

schopnosti na úrovni priestorového a numerického faktora a faktora 

usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je doplniť na vyznačené miesto jedného 

z panáčikov označených písmenami A, B a C. Najskôr si pozorne prezrie rad stojacich 

panáčikov a na základe analýzy, odhalí princíp ich zoradenia. Všimne si, že každý panáčik 

v rade sa odlišuje od svojho predchodcu jedným prvkom, ktorý pribudol. Na základe tohto 

zistenia, hľadá medzi možnosťami A, B a C takého panáčika, ktorý sa bude odlišovať od 

posledného v rade taktiež jedným pribudnutým prvkom. Môže začať možnosťou A, ktorá 

má o dva prvky viac ako posledný panáčik v rade, teda túto možnosť vylúči. Možnosť B sa 

odlišuje od posledného panáčika v rade tromi pribudnutými prvkami, teda aj túto možnosť 

vylúči. Nakoniec zistí, že možnosť C spĺňa požadované kritérium, teda túto možnosť 

zakrúžkuje. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Žiaci pri riešení úlohy najčastejšie krúžkovali 

odpoveď A, keďže svoju pozornosť, ako predpokladáme, upriamili na tvár panáčika, na 

ktorej chýbalo jedno oko. Tomu, že možnosť A má ešte na rozdiel od posledného panáčika 

v rade dokreslenú nohu, nevenovali pozornosť. Zjavne preto, že s výnimkou  troch žiakov, 

ostatní neodhalili princíp zoradenia panáčikov. 

 

Obr. 87 Kruhy III 

(Allen, 1999, s. 141) 

Úloha: Namiesto otáznika doplň číslo, ktoré tam patrí. Vysvetli prečo. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť zámernú pozornosť, 

apercepciu symbolického materiálu, analyticko-syntetické myslenie 

a deduktívne usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni 

numerického, priestorového, verbálneho a školského faktora a faktora 

usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je doplniť namiesto otáznika číslo, ktoré tam 

patrí. Žiak si najprv pozorne prezrie čísla uložené v jednotlivých kruhoch a snaží sa 

odhaliť, čo majú oba kruhy spoločné. Zistí, že  súčet čísel v úplných kruhoch je 8 
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a v neúplnom kruhu je 6.  Z toho usúdi, že namiesto otáznika je potrebné doplniť číslo, 

ktoré je výsledkom príkladu 8 – 6, teda číslo 2. 

Analýza žiackych riešení úlohy:  Pri riešení úlohy odhalili všetci žiaci vlastnosť 

spoločnú pre znázornené kruhy, teda že súčet čísel v každom kruhu je 8. Na tomto princípe 

doplnili namiesto otáznika chýbajúce číslo 2. Pri uvádzaní vysvetlení napísali: „...lebo má 

byť všade 8,“ „...lebo všade je po 8“, „...lebo keď spočítaš v kruhu čísla vidieť i výsledok 

je vždy 8.“   

 

Obr. 88 Vtáčie hniezdo 

(Postránecký, 2003, s.20) 

Úloha: Každý štvorec označ číslom v poradí, v akom prebehol dej. 

Začni číslom 1. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebná zámerná pozornosť, 

odhalenie vzťahov, ktoré nie sú jasne vyjadrené, chápanie časovej 

následnosti, čím sa rozvíja pozornosť, odhaľovanie implicitných 

vzťahov a schopností, podliehajúcim priestorovému faktoru a faktoru 

usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiakov je zaznamenať sled deja tak, ako prebehol 

v čase na základe predchádzajúcich skúseností a vedomostí. Žiaci mohli riešiť úlohu 

nasledovným spôsobom. Prezrieť si všetky obrázky a zistiť, v čom sú rozdielne a čo majú 

spoločné. Spoločnými znakmi sú horný a dolný konár s hniezdami, na dolnom konári 

vtáčik a na hornom konári aspoň dve vajíčka. Rozdielom je jedno vajíčko, ktoré je na 

každom obrázku na inom mieste. V tomto prípade je rozhodujúcim momentom, do akej 

miery dokáže žiak prepojiť doposiaľ získané skúsenosti a využiť ich pri riešení úlohy. To 

znamená, využiť poznatok, že všetko padá zhora nadol. Z uvedeného usúdi, že najprv 

museli  byť v hornom hniezde tri vajíčka, teda číslom 1 označí obrázok číslo 2. Potom sa 

jedno vajíčko skotúľalo na okraj konára, teda číslom 2 označí obrázok 4. Ďalej vajíčko 

padá z konára, teda číslom 3 označí obrázok číslo 1 a nakoniec vajíčko dopadne do hniezda 

na dolnom konári, hneď vedľa vtáčika, teda číslom 4 označí obrázok číslo 3. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Vzhľadom k tomu, že žiaci už riešili úlohu podobného 

charakteru, boli schopní nadobudnuté skúsenosti uplatniť aj v tomto prípade. Iba jeden zo 

žiakov nedokázal zaznamenať sled deja tak, ako prebehol v čase a do obrázkov doplnil 

čísla v nesprávnom poradí. Siedmi žiaci vyriešili úlohu samostatne a bez zásadnejších 

problémov. 
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Obr. 89 Jabĺčka 

(Postránecký, 2003, s. 24) 

Úloha: Ktorý z obrázkov (a alebo b) môžeš priložiť na veľký obrázok 

tak, aby sa prekryli? (obrázok môžeš otáčať). Nájdené jabĺčka v obrázku 

vyfarbi. 

Náročnosť: 3 (náročná úloha). 

Časové trvanie: 10 – 15 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie zámernej pozornosti, 

apercepcie obrazového materiálu, predstavivosti, vytrvalosti, 

analyticko-syntetického myslenia a logického usudzovania, čím sa 

rozvíjajú schopnosti na úrovni priestorového faktora a faktora 

usudzovania.  

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je nájsť také miesto na obrázku, kde sú 

uložené jabĺčka rovnako, ako na predlohe a) alebo b). Môže začať tým, že bude zisťovať, 

kde môžu respektíve nemôžu byť jabĺčka umiestnené, v prípade že je obrázok otočený na 

výšku (tak, ako ho vidíme) pozornosť sústredí na hľadanie jabĺčka so stopkou 

orientovanou nadol. Prvý stĺpec môže hneď vylúčiť, pretože neumožňuje požadované 

rozloženie jabĺk. Druhý stĺpec obsahuje iba jablká, ktoré sú stopkou orientované  vpravo, 

čo taktiež nezodpovedá požiadavke. V treťom a štvrtom stĺpci nie sú pod sebou žiadne dve 

jablká, ktoré sú rovnaké ako prvé dve na oboch predlohách. Analogicky môže pokračovať 

tým, že obrázok otočí o 180°, pričom opäť nenájde jablká v požadovanom rozmiestnení.  

Pristúpi k možnosti otočiť pôvodný obrázok o 90°vľavo. Opäť pokračuje v hľadaní dvojice 

jabĺk umiestnených pod sebou, pričom prvé je orientované stopkou smerom dole a druhé, 

pod ním je orientované stopkou vľavo. V prípade, že takú dvojicu nájde, porovná aj 

umiestnenie a orientáciu susedných jabĺk, s predlohou a) alebo b). Za týchto podmienok 

môže nájsť a identifikovať jablká, ktoré sú rovnako rozmiestnené a orientované ako jablká 

v predlohe a). Nájdené jablká vyfarbí a možnosť a) zakrúžkuje.   

Analýza žiackych riešení úlohy: Úlohu bolo možné riešiť rôznymi spôsobmi. Na 

základe našich zistení, ju môžeme označiť ako najnáročnejšiu zo všetkých použitých úloh. 

Ani jeden zo žiakov nedokázal nájsť v obrázku požadovanú časť. Po tomto zistení sme sa 

rozhodli, že úlohu budeme riešiť spoločne vo zväčšenom formáte tak, aby bolo 

zabezpečené dostatočné vizuálne vnímanie obrázka žiakmi.  
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Obr. 90 Štvorec (Allen, 

1999, s. 97) 

Úloha: Namiesto otáznika doplň číslo, ktoré tam patrí. Vysvetli prečo. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť zámernú pozornosť, 

apercepciu symbolického materiálu, analyticko-syntetické myslenie a 

logické usudzovanie, čím sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod faktor 

priestorový, numerický, verbálny a školský a faktor usudzovania. 

 

Jedno z možných riešení: 

 

 

 

 

Obr. 91 Štvorec - riešenie 

Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť obrázky a na základe analýzy a následnej syntézy 

odhaliť princíp postupnosti čísel znázornených vo štvorcovej sieti a súčasne doplniť na 

miesto otáznika číslo, ktoré po uplatnení  princípu postupnosti čísel, na dané miesto patrí. 

Žiak odhalí, že čísla vytvárajú usporiadaný číselný rad párnych prirodzených čísel od čísla 

2, ktorý smeruje tak, ako je znázornené na obrázku číslo 90.   

 Analýza žiackych riešení úlohy: Riešenia žiakov sa opäť odlišovali. Šiesti žiaci 

doplnili namiesto otáznika číslo 18, pričom ako vysvetlenie uviedli napríklad: „...lebo to 

tam malo byť,“ „...pretože sú to párne čísla,“ „...lebo každé druhé,“ alebo „...lebo je tam 

každé 2.“ Dvaja uviedli na miesto otáznika číslo 16, bez uvedenia dôvodu alebo preto, lebo 

6 + 8 = 18. Z toho vyplýva, že niektorí žiaci nevnímali čísla ako stúpajúci rad párnych 

čísel, ale hľadali riešenie ako výsledok napríklad sčítania dvoch čísel.   

 

Obr. 92 Kocky II 

(Rougier, 1997, s. 36) 

Úloha: Zakrúžkuj kocku, ktorá patrí na vynechané miesto v rade kociek. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 3 - 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy si vyžaduje uplatnenie zámernej pozornosti, 

apercepcie symbolického materiálu, analyticko-syntetické myslenie 

a logické usudzovanie, čím sa rozvíjajú  schopnosti na úrovni 

numerického, priestorového faktora a faktora usudzovania. 
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Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pomocou analýzy a syntézy doplniť do 

vytvoreného radu kociek jedno z možností označených číslami od 1 do 5. Žiak si všimne, 

že kocky sú uložené vedľa seba tak, že na hornej stene každej z nich sú bodky, ktorých 

počet sa postupne zvyšuje o jednu, pričom na prvej kocke v rade je jedna bodka. To isté 

platí o predných stenách kociek. Na každej z nich je jedno veľké tlačené písmeno abecedy, 

pričom na prvej je písmeno A, na druhej B, na tretej C a na piatej D. Zároveň si všimne, že 

na bočných stenách je znázornená rovnaká šípka, smerujúca hore. Tieto poznatky uplatní 

pri výbere kocky, ktorá patrí na prázdne miesto v rade. Tá musí spĺňať tieto požiadavky: na 

prednej stene má veľké tlačené písmeno D, na  pravej bočnej stene má šípku smerujúcu 

hore a na hornej stene má štyri bodky. Tieto požiadavky spĺňa možnosť číslo 4, ktorú 

zakrúžkuje. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Riešenia žiakov sa odlišovali v závislosti od počtu 

prvkov, ktoré si na jednotlivých kockách v rade všimli. Štyria žiaci postrehli všetky tri 

prvky a zakrúžkovali možnosť 4. Traja opomenuli smer šípky a zakrúžkovali možnosť 2 

a jeden žiak zakrúžkoval niekoľko možností.  

ANALÝZA ÚLOH Z PRACOVNÉHO LISTU Č. 9 

 

Obr. 93 Kruhy IV 

(Allen, 1999, s. 122) 

Úloha: Zakrúžkuj kruh, ktorý medzi ostatné nepatrí. Vysvetli prečo. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 3 – 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie zámernej pozornosti, 

apercepcie symbolického materiálu, analyticko-syntetického myslenia 

alogického usudzovania, čím sa rozvíjajú schopnosti na úrovni 

priestorového a verbálneho faktora a faktora usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je pozorne si prezrieť obrázky, zistiť v čom sú 

kruhy rovnaké, akú majú spoločnú vlastnosť a nájsť jeden, ktorý túto vlastnosť nemá. Žiak 

má overiť, či daná vlastnosť je skutočne vlastná každému objektu (až na jeden). Pri 

vnímaní objektov si všimne, že v každom kruhu sú umiestnené rovnaké útvary: kruh, 

štvorec, trojuholník a krížik. Pri zameraní pozornosti na ich rozmiestnenie si všimne, že 

útvary sú v kruhoch uložené do jednotlivých častí kruhu v smere hodinových ručičiek 

v postupnosti kruh, krížik, trojuholník a štvorec. Toto však platí len o kruhoch A, B a D. 

V kruhu C je rozmiestnenie útvarov iné,  a z toho žiak usúdi, že možnosť C nepatrí medzi 

ostatné, teda ho zakrúžkuje.   
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Analýza žiackych riešení úlohy: Žiaci nedokázali odhaliť to podstatné, čo majú tri 

kruhy spoločné a v čom sa jeden od nich odlišuje. Všimli si, že v každom kruhu sú rovnaké 

útvary, a keďže to mali všetky kruhy spoločné, nevedeli zistiť, čím iným sa líšia.   

Krúžkovali rôzne iné možnosti s tým, že buď neuviedli požadované vysvetlenie alebo 

uviedli napríklad niečo ako: „...lebo sa všetky otáčajú,“ „...lebo sú 2,“ a podobne. Po tomto 

zistení sme úlohy riešili spoločne vo zväčšenom formáte, pričom sme upriamili pozornosť 

žiakov aj na uloženie útvarov v jednotlivých ich častiach.  

 

Obr. 94 Sviečky 

(Rougier, 1997, s.31) 

Úloha: Všetky sviečky boli rovnaké. V prvom riadku zakrúžkuj sviečku, 

ktorá horí najdlhšie. V druhom riadku zakrúžkuj sviečku, ktorá zhasla 

ako prvá. 

Náročnosť: 2 (mierne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 – 7 minút. 

Dôvod výberu: pri riešení úlohy je potrebné uplatniť zámernú 

pozornosť, apercepciu obrazového materiálu a logické usudzovanie, 

čím sa rozvíjajú schopnosti spadajúce pod faktor priestorový a faktor 

usudzovania. 

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je v oboch prípadoch uplatniť poznatok 

súvisiaci s procesom horenia sviečky. To znamená, že sviečka sa horením zmenšuje a čím 

horí kratšie, tým z nej menej ubudne. V prvej časti si žiak uvedomí, že tá sviečka, ktorá 

horí najdlhšie, bude najmenšia, lebo z nej najviac ubudlo. Zakrúžkuje možnosť 3. V druhej 

časti úlohy si zas uvedomí, že sviečka, ktorá bola zhasnutá ako prvá, horela najkratšie, teda 

z nej ubudlo najmenej a bude najdlhšia a zakrúžkuje možnosť 4.  

Analýza žiackych riešení úlohy: V prípade riešenia tejto úlohy mali žiaci problém 

uvedomiť si zákonitosti platiace v procese horenia sviečky. S tým súviseli aj odpovede, 

ktoré uvádzali. Polovica žiakov uviedla v oboch úlohách presne opačné možnosti, to 

znamená, že v prvej časti zakrúžkovali možnosť 2 (najdlhšiu sviečku) a v druhej časti 

úlohy zakrúžkovali možnosť 5 (najkratšiu sviečku). Druhá polovica žiakov uviedla 

požadované odpovede. 
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Obr. 95 Nenásytný had 

(Rougier, 1997, s. 25) 

Úloha: Hračky na obrázku označ číslom v takom poradí, ako ich 

nenásytný had prehltol. 

Náročnosť: 2 (stredne náročná úloha). 

Časové trvanie: 5 minút. 

Dôvod výberu: riešenie úlohy vyžaduje uplatnenie zámernej 

pozornosti, apercepcie obrazového materiálu, analyticko-

syntetického myslenia a logického usudzovania, čím sa rozvíjajú 

schopnosti na úrovni priestorového faktora a faktora usudzovania.   

Jedno z možných riešení: Úlohou žiaka je očíslovať jednotlivé hračky v poradí v akom 

ich had prehltol. Všíma si telo hada a snaží sa na základe vytŕčajúcich častí identifikovať 

hračku, ktorá je na konci, to znamená, že ju zjedol ako prvú. Na základe dominantného 

prvku (vysokého úzkeho komína) usúdi, že ako prvý predmet, prehltol rušeň, ktorý označí 

číslom 1. Pred rušňom je niečo, čo je z hračiek najnižšie, z čoho usúdi na telefón a označí 

ho číslom 2. Pred telefónom je hračka, ktorá tvarom najviac pripomína uši maca, teda ako 

posledného zjedol had medveďa, ktorého označí číslom 3. 

Analýza žiackych riešení úlohy: Najväčší problém nemali žiaci s identifikáciou 

hračiek, podľa istých prvkov, ale s tým, že si neuvedomili, že to, čo je v hadovom tele na 

konci, to zjedol ako prvé, a teda žiaci uvádzali svoje odpovede v mnohých prípadoch v 

opačnom poradí.   

Všetky úlohy boli použité za účelom rozvíjania matematického nadania žiakov 1. 

ročníkov v rámci školskej edukácie v primárnej škole. Hlavným zámerom bolo, aby žiaci 

získali skúsenosti s riešením úloh, ktoré rozvíjajú schopnosti patriace pod čiastkové 

matematické kompetencie vytvárajúce špecifické (matematické) schopnosti. Úlohy boli 

zadávané v čase od februára do júna 2011, teda v priebehu druhého polroka školského roka 

2010/2011. Učitelia žiakov z experimentálnych skupín dostávali pracovné listy s úlohami 

každé dva týždne a žiaci mali denne vyriešiť jednu úlohu. Niektorí riešili úlohy v škole za 

pomoci učiteľov alebo doma, pričom je možné predpokladať, že v prípade potreby za 

pomoci rodičov alebo starších súrodencov. Niektorí učitelia nechali žiakov riešiť úlohy 

samostatne.  

V tejto časti považujeme za potrebné spomenúť aj tienisté stránky súvisiace 

z realizáciou experimentu. Počas jeho trvania sme sa v niektorých prípadoch stretli 

s negatívnym postojom učiteľov žiakov z experimentálnych skupín k zavádzaniu „nových“ 

úloh do vyučovacích hodín matematiky. Ako dôvod uvádzali najčastejšie nedostatok času 
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na vyučovacích hodinách, prílišnú náročnosť úloh, čo malo za následok zvýšenú časovú 

náročnosť na ich následné vysvetlenie žiakom. Tak vznikol rozpor medzi zisteniami 

vyplývajúcimi z dotazníkového šetrenia realizovaného v rámci pilotného prieskumu, kde 

100% opýtaných respondentov uviedlo, že by uvítali materiál určený pre prácu s nadanými 

žiakmi v oblasti matematiky. Týmto sa odzrkadlil reálny stav v pripravenosti učiteľov 

a v ich rôznorodom prístupe k práci so žiakmi. 

Experiment bol ukončený výstupným testom vo forme štandardizovaného testu 

kognitívnych schopností TKS –  obrázková batéria. Testovanie prebehlo v prirodzenom 

prostredí tried v júni 2011. Test bol administrovaný skupinovo a riešilo ho 128 žiakov 

zapojených do experimentu, z toho 66 žiakov z experimentálnej skupiny a 62 žiakov 

z kontrolnej skupiny. Dôvodom zníženia počtu žiakov, ktorých výsledky testovania boli 

spracované pomocou matematicko-štatistických metód, bola ich neúčasť na kontrolnom 

testovaní. Cieľom výstupného testovania bolo zistiť, či systematické zavádzanie 

matematických úloh priamo do vyučovania matematiky ovplyvňuje rozvoj matematických 

schopností (potenciálu) žiaka 1. ročníka primárnej školy. Testovaním bolo možné určiť a 

porovnať úroveň matematických schopností vo vstupnom teste a dosiahnutú úroveň 

matematických schopností vo výstupnom teste.  

V nasledujúcej časti uvádzame kvantitatívnu analýzu výsledkov experimentu 

pomocou matematicko-štatistických metód. 

 

3.3.4 Kvantitatívna analýza výsledkov realizovaného experimentu 

Kvantitatívna analýza výsledkov experimentu bola vypracovaná za účelom verifikácie 

stanovených hypotéz. Údaje spracované pomocou matematicko-štatistických metód boli 

získané na základe administrácie vstupného a výstupného testovania (využitím testu 

kognitívnych schopností TKS – obrázková batéria) v rámci realizácie prirodzeného 

pedagogického experimentu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné popisné 

štatistické charakteristiky analyzovaných súborov, na výpočet ktorých bol použitý 

štatistický program Minitab15 Statistical Software. Zhodnotenie normality súborov bolo 

realizované pomocou Anderson-Darling testu normality, ktorý ukázal, že ani jeden 

z analyzovaných súborov nevykazoval normálové rozloženie (teda p hodnota vypočítaná 

týmto testom je vo všetkých prípadoch menšia ako stanovená hladina významnosti 

a=0,05). Z uvedeného dôvodu bol na porovnávanie získaných výsledkov použitý 

neparametrický Mann-Whitney test, ktorý odpovedá na otázku, či je rozdiel mediánov 
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(presnejšie priemerov poradí) dvoch skupín štatisticky významný, alebo iba náhodný. Ak 

je rozdiel významný (p<0,05), znamená to, že medzi poradovou premennou a binárnou 

premennou (skupinou) existuje vzťah – teda medzi analyzovanými skupinami je štatisticky 

významný rozdiel. (www.rimarcik.com) 

Tabuľka 19 Základná popisná štatistika 

Popisná štatistika analyzovaných súborov 

 
N Priemer Rozptyl 

Smer. 

odchýlka 
Min. Medián Max. Normalita* 

Experimentálna 

skupina - vstupné 

meranie 

66 108,09 42,02 6,48 90 109 124 0,016 

Experimentálna 

skupina - výstupné 

meranie 

66 115,09 54,45 7,38 88 116 130 0,018 

Kontrolná skupina - 

vstupné meranie 
62 106,19 39,6 6,29 83 107 118 <0,05 

Kontrolná skupina - 

výstupné meranie 
62 113,61 47,45 6,89 92 114 130 0,006 

                                                            *p-hodnota vypočítaná Anderson-Darling testom normality 

Z uvedených hodnôt v tabuľke môžeme vyčítať, že počet žiakov zapojených do 

experimentu bol 128. V experimentálnej skupine bolo 66 žiakov a v kontrolnej skupine 

bolo 62 žiakov. Ani jedna zo skupín nevykazovala normálové rozloženie, o čom hovoria 

uvedené hodnoty normality p, ktoré sú nižšie ako stanovená hladina významnosti a=0,05. 

Pri vstupnom meraní dosiahli žiaci experimentálnej skupiny v teste hodnotu štandardné 

vekové skóre (ŠVS) minimálne 90 a maximálne 124, pričom medián, ako stredná hodnota 

bola 109 a smerodajná odchýlka 6,48. V kontrolnej skupine získali žiaci vo vstupnom teste 

hodnoty ŠVS minimálne 83 a maximálne 118, pričom medián bol 107 a smerodajná 

odchýlka 6,29 (hraničná hodnota nadpriemeru ŠVS je 111).  

V ďalšej časti je uvedená verifikácia hypotéz H1 a H2 na základe hodnôt získaných 

Mann-Whitneyho U testom a ich grafickým znázornením pomocou škatuľových grafov.  

Verifikácia hypotézy H1:  

Žiaci z oboch skupín, experimentálnej aj kontrolnej, dosiahnu vo výstupnom teste lepšie 

výsledky v porovnaní s výsledkami vstupného testovania. 

Na overenie stanovenej hypotézy bolo potrebné najskôr overiť subhypotézy H11 a H12. 

 

H11: Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahnu vo výstupnom teste lepšie výsledky ako vo 

vstupnom teste. 

V úvode verifikácie hypotézy bola stanovená nulová a alternatívna hypotéza.  

Nulová hypotéza: 
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H0: Medzi výsledkami dosiahnutými vo vstupnom a výstupnom teste žiakov 

z experimentálnej skupiny nie je štatisticky významný rozdiel. 

Alternatívna hypotéza: 

HA: Medzi výsledkami dosiahnutými vo vstupnom a výstupnom teste žiakov 

z experimentálnej skupiny je štatisticky významný rozdiel. 
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The test is significant at 0,0000 (adjusted for ties) 

Obr. 96 Porovnanie vzťahu experimentálna skupina – vstupné a výstupné meranie  

Vypočítaná p hodnota je menšia ako stanovená hladina významnosti α=0,05, môžeme 

teda konštatovať, že medzi analyzovanými skupinami je štatisticky významný rozdiel; zo 

škatuľového grafu je evidentné, že lepšie výsledky boli zaevidované vo výstupnom meraní. 

Na základe týchto zistení nulovú hypotézu zamietame a prijímame alternatívnu hypotézu. 

Z toho vyplýva, že žiaci z experimentálnej skupiny dosiahli vo výstupnom teste lepšie 

výsledky ako vo vstupnom testovaní. 

H12: Žiaci z kontrolnej skupiny dosiahnu vo výstupnom teste lepšie výsledky v porovnaní 

s výsledkami zo vstupného testovania. 

Nulová hypotéza: 

H0: Medzi výsledkami dosiahnutými vo vstupnom a výstupnom teste žiakov z kontrolnej 

skupiny nie je štatisticky významný rozdiel. 

Alternatívna hypotéza: 

HA: Medzi výsledkami dosiahnutými vo vstupnom a výstupnom teste žiakov z kontrolnej 

skupiny je štatisticky významný rozdiel. 
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The test is significant at 0,0000 (adjusted for ties) 

Obr. 97 Porovnanie vzťahu kontrolná skupina – vstupné a výstupné meranie 

Vypočítaná p hodnota je menšia ako stanovená hladina významnosti α=0,05, môžeme 

teda konštatovať, že medzi analyzovanými skupinami je štatisticky významný rozdiel; 

žiaci z kontrolnej skupiny dosiahli lepšie výsledky vo výstupnom teste. Na základe 

uvedeného nulovú hypotézu zamietame a prijímame alternatívnu hypotézu. Z toho 

vyplýva, že u žiakov v kontrolnej skupine došlo v priebehu času k zlepšeniu výsledkov.  

 

Na základe verifikácie subhypotéz H11 a H12 je možné verifikovať hypotézu H1. 

Žiaci z oboch skupín, experimentálnej aj kontrolnej, dosiahnu vo výstupnom teste lepšie 

výsledky v porovnaní s výsledkami vstupného testovania. 

Nulová hypotéza: 

H0: Medzi výsledkami dosiahnutými vo vstupnom a výstupnom teste žiakov 

z experimentálnej aj kontrolnej skupiny nie je štatisticky významný rozdiel. 

Alternatívna hypotéza: 

HA: Medzi výsledkami dosiahnutými vo vstupnom a výstupnom teste žiakov 

z experimentálnej aj kontrolnej skupiny je štatisticky významný rozdiel. 
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Čiastkové grafické zhodnotenie experimentu

 

Obr. 98 Celkové grafické zhodnotenie výsledkov experimentálnej a kontrolnej skupiny na vstupe a výstupe 

 

V prípade porovnania výsledkov dosiahnutých vo vstupnom a výstupnom testovaní v 

experimentálnej aj kontrolnej skupine (obr. 96 a obr. 97) bola p hodnota menšia ako 

stanovená hladina významnosti α=0,05. Z toho vyplýva, že medzi výsledkami vo 

vstupnom a výstupnom teste žiakov z experimentálnej aj kontrolnej skupiny bol štatisticky 

významný rozdiel, teda nulovú hypotézu zamietame a prijímame alternatívnu hypotézu.  

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že u žiakov z oboch skupín došlo s odstupom 

času k zlepšeniu výsledkov. 

Verifikácia hypotézy H2:  

Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahnu vo výstupnom teste lepšie výsledky ako žiaci 

z kontrolnej skupiny.  

Nulová hypotéza: 

H0: Vo výsledkoch dosiahnutých vo výstupnom teste nie je medzi žiakmi 

z experimentálnej skupiny a žiakmi z kontrolnej skupiny štatisticky významný rozdiel. 

Alternatívna hypotéza: 

HA: Vo výsledkoch dosiahnutých vo výstupnom teste nie je medzi žiakmi 

z experimentálnej skupiny a žiakmi z kontrolnej skupiny štatisticky významný rozdiel.  
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Krabicový graf - Kontrolná vs experimentálna skupina - Výstupné meranie

 
The test is significant at 0,1461 (adjusted for ties) 

Obr. 99 Porovnanie vzťahu experimentálna a kontrolná skupina - výstupné meranie 

 

Vypočítaná p hodnota je väčšia ako stanovená hladina významnosti α=0,05, môžeme 

teda konštatovať, že medzi analyzovanými skupinami nie je štatisticky významný rozdiel. 

Na základe uvedeného nulovú hypotézu potvrdzujeme a alternatívnu hypotézu zamietame. 

Z toho vyplýva, že sa medzi žiakmi z experimentálnej skupiny a žiakmi z kontrolnej 

skupiny nepotvrdil štatisticky významný rozdiel vo výsledkoch dosiahnutých vo 

výstupnom teste. V experimentálnej skupine môžeme evidovať vyššiu úspešnosť ako v 

kontrolnej skupine. Rozdiel však nie je štatisticky významný. 

 

Kvantitatívna analýza výsledkov realizovaného experimentu nepreukázala, že 

systematické zavádzanie matematických úloh do vyučovania matematiky v rámci školskej 

edukácie má výrazný vplyv na rozvíjanie matematického nadania žiakov 1. ročníka 

primárnej školy. Testovaný potenciál sa prirodzeným zrením osobnosti s odstupom času 

zvýšil u žiakov z oboch skupín, nezávisle na činiteľoch vstupujúcich a ovplyvňujúcich 

tento proces. Napriek tomu bolo možné evidovať lepšie výsledky žiakov z experimentálnej 

skupiny, ktoré dosiahli vo výstupnom testovaní, z čoho usudzujeme na pozitívny vplyv 

matematických úloh, systematicky zavádzaných do vyučovania matematiky na rozvoj 

matematických schopností žiakov.  

Na základe uvedených zistení sú v nasledujúcej časti prezentované závery 

a odporúčania pre pedagogickú prax.  


