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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia: 

Rozvoj matematickej gramotnosti a IKT zručností. Konkrétne slovné úlohy na rozvoj 

matematickej gramotnosti a IKT zručností, analýza príčin problémov žiakov pri riešení 

týchto úloh. 

 

Kľúčové slová : matematická gramotnosť, IKT zručností, práca s informáciami, výmena 

skúsenosti 

 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Program stretnutia klubu: 
 

1. Úvod 

2. Konkrétne slovné úlohy na rozvoj matematickej gramotnosti a IKT zručností 

3. Analýza príčin problémov žiakov pri riešení úloh 

4. Možnosti na zlepšenie  

5. Diskusia 

6. Záver 

 

https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-tempe-
https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-tempe-


 

K bodu 1: 

 

        Stretnutie  klubu sa uskutočnilo  07.12.2021  v učebni  U 23 na  SOŠ automobilovej 

na Moldavskej ceste 2 v Košiciach. V úvode  stretnutia Mgr. Daniela Filčáková  

privítala  prítomných členov klubu. Na stretnutí  boli prítomní:  RNDr. Jana Vargová, 

Ing. Silvia Kravcová, Ing. Katarína  Szabóová, Ing. Milan Kanát, Mgr. Zuzana Černická  

a Mgr. Daniela Filčáková – koordinátorka klubu.  

 

K bodu 2:   

 

Úloha na rozvoj IKT zručnosti: 

 

Programovanie – Kreslenie objektov do grafickej plochy. 

Úloha: Vytvorte grafické plátno v programe Python a do grafickej plochy plátna 

zakreslite geometrické tvary – 2 čiary, obdĺžnik a elipsa podľa parametrov uvedených 

v zadaní. 

Zadanie:  

- plátno tk veľkosti  600 x 400 bodov 

- 2 čiary ako uhlopriečky grafického plátna 

- v strede grafickej plochy obdĺžnik s rozmermi 200 x 100 bodov 

- do obdĺžnika vpíšte elipsu 

Ukážka grafického riešenia a zápis programu:  

import tkinter 

canvas = tkinter.Canvas(width=600, height=400) 

canvas.pack() 

canvas.create_line(0,0,600,400) 

canvas.create_line(600,0,0,400) 

canvas.create_rectangle(200,150,400,250) 

canvas.create_oval(200,150,400,250) 

 

Matematika – Slovné úlohy, práca s grafmi funkcií 

 

Úloha Otec so synom sa vybrali na celodenný výlet. Z domu vyštartovali ráno 

o 7.00 hod. a počas celého výletu si zaznamenávali svoju aktuálnu vzdialenosť 

od domova ako to vidíte na grafe. 

 

 



 

 

 Na základe grafu doplňte odpovede na 

otázky: 

 

1. O koľkej sa vrátili z výletu? o hod. 

2. Ako najďalej boli od domova? km. 

3.Počas svojho výletu mali dve prestávky, 

koľko hodín oddychovali na výlete?                   Prameň: Kövesiová, 2015 

4.O koľkej hodine začali obedovať, ak prvá prestávka bola na desiatu?  

5. Rýchlejšie išli pred alebo po desiatovej prestávke? 

6. Cestou domov ich zviezol strýko na svojom džípe. Akou rýchlosťou sa viezli? 

7.Akou rýchlosťou išli po obedňajšej prestávke až do okamihu, keď stretli strýka, ktorý 

   ich zviezol na džípe? 

8.Koľko kilometrov prekonali celkovo na svojom výlete (rôznym spôsobom)  

9.O koľkej boli v polovici svojej cesty?  

 

       K bodu 3:    

 

          Problémy pri riešení úloh súvisia s nízkou úrovňou porozumenia zadania úlohy 

spôsobené nízkym zameraním pozornosti žiakov na preberanú tému, povrchné vnímanie 

výkladu učiteľa, žiakom chýbajú základné vedomosti  - karteziánska sústava súradníc, 

určovanie polohy bodu v rovine, slabá orientácia v rovine a priestore, často dochádza 

k zámene osí a súradníc bodov.  

          Žiakom chýbajú zručnosti pri základných matematických operáciách.  Pri riešení 

úloh  v matematike  žiaci nevenujú dostatočnú pozornosť  procesu analýzy  úlohy , nie 

sú dôslední pri vyslovovaní záverov a majú problém správne interpretovať výsledky či 

už pri riešení slovných úloh alebo pri čítaní grafov. 

 

       K bodu 4: 

 

            Na hodinách príbuzných predmetov – matematika, technické kreslenie sa viacej 

zamerať na praktické cvičenia, kreslenia v súradnicových sústavách, využívať                 

na hodinách čo najviac možnosti zobrazovania objektov pomocou IKT technológií. 

Rozvíja sa tým priestorové videnie a predstavivosť žiakov.  Na hodinách matematiky je 

dôležité častejšie rozvíjať matematické myslenie riešením úloh z reálneho života. 

 

      K bodu 5:  

 

Počas diskusie vyučujúci jednotlivých predmetov skonštatovali, že problémy žiakov sú 

podobné a súvisia so slabou koncentráciou a nízkou efektivitou vlastného učenia sa 

žiakov.  

 



 

 

K bodu 6: 
     V závere stretnutia  Mgr. Daniela Filčáková poďakovala prítomným za účasť  

Na stretnutí  klubu a za ich aktívny  prístup. Prítomní prijali závery  a uznesenie     

klubu. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Uznesenie: 

 

Členovia  pedagogického klubu matematiky a práce s informáciami: 

1. vzali na vedomie: 

a) analýzu problémov pri rozvoji matematickej gramotnosti a IKT zručností, 

b) možnosti a návrhy na ich zlepšenie 

2. Členovia pedagogického klubu sa dohodli, že  budú pri rozvíjaní matematickej  

gramotnosti  a IKT zručností zaradzovať do jednotlivých tematických celkov úlohy, 

ktoré sa budú viac zameriavať  na praktické úlohy a úlohy smerujúce k zlepšeniu 

priestorovej orientácie. 
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