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Úvod: 

     Celková práca a činnosť klubu matematiky a práce s informáciami bola 

zameraná  na ďalší rozvoj a prehlbovanie vzájomnej komunikácie a spolupráce 

pedagógov,  na výmenu skúseností  a best practice  z vlastnej vyučovacej činnosti 

v predmetoch matematika, informatika a aj v niektorých odborných predmetoch.  

Pedagógovia sa aktívne venovali  analýze pilotného testovania PISA na našej škole 

a celoštátnych výsledkov PISA, identifikovali nedostatky a navrhovali  opatrenia 

na zlepšenie stavu. Prezentovali konkrétne slovné úlohy, ktoré boli zamerané           

na rozvoj matematickej gramotnosti a IKT zručností, definovali príčiny problémov 

žiakov pri ich riešení a hľadali možnosti na eliminovanie týchto problémov.  Veľkú 

pozornosť venovali uplatňovaniu medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní,  

pomocou ktorých mohli prekonávať poznatkovú izolovanosť, znižovať počet 

nepotrebných, nefunkčných informácií a nahradiť ich obsahom a poznatkami 

potrebnými pre život.  Medzipredmetové vzťahy sa však nedotýkali len obsahu 



vyučovacích predmetov, ale tiež aj metód vyučovania a učenia, časovej následnosti 

učiva, preto spomínané väzby sa vo vyučovacom procese  bolo možné realizovať 

vzájomnou koordináciou učiva jednotlivých vyučovacích predmetov. Realizácia 

medzipredmetových vzťahov bola  dôležitou témou počas tohoto obdobia, pričom  

sa ňou budeme zaoberať aj v nasledujúcom období. 

Kľúčové slová:  

PISA testovanie, matematická, informačná a počítačová gramotnosť, výmena 

skúseností, best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, problémy žiakov s riešením 

slovných úloh – príčiny a možnosti zlepšenia, medzipredmetové vzťahy 

a spolupráca. 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu:  

     Hlavným zámerom realizovaných stretnutí bol sústavný rozvoj kompetencií 

pedagógov a ich spolupráca  na témach matematickej, informatickej a počítačovej 

gramotnosti. Cieľom písomného výstupu je analyzovanie výsledkov testovania 

PISA a implementácia v podmienkach našej školy, vyhľadávanie  a pomenovanie 

hlavných príčin problémov žiakov našej školy pri riešení úloh v matematike, 

informatike alebo v elektrotechnických predmetoch, eliminovanie nedostatkov 

prostredníctvom kvalitných a efektívnych metód a foriem vzdelávania, ktoré sú 

odporúčané na základe spolupráce pedagógov klubu. Dôležitou témou výstupu je 

analyzovanie, podpora a realizácia medzipredmetových vzťahov, ktorá je základom 

na užšie prepojenie a zefektívnenie spolupráce pedagógov, ale aj metódou                 

na zabezpečenie kvalitnejšieho vzdelávania žiakov za účelom získavania čo 

najlepších zručností, vedomostí a návykov pre praktický život. 

Jadro: 

    Činnosť klubu matematiky a práce s informáciami sa zameriavala v priebehu 

polroka na tieto činnosti : 

1. rozvoj a podpora vzájomnej komunikácie a spolupráce pedagógov,  

2. výmena  skúseností  a best practice z vlastnej pedagogickej činnosti,  

3. analýza výsledkov pilotného testovania PISA na našej škole a celoštátnych 

výsledkov PISA, 

4. identifikovanie a analyzovanie príčin problémov žiakov vyplývajúcich 



z nedostatočne osvojených matematických a IKT zručností,   

5. hľadanie riešení na odstraňovane nedostatkov pri učení sa žiakov,  

6. tvorivé a analytické činnosti týkajúce sa výchovy a vzdelávania  a výmena 

skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov a spolupráce a iné. 

     Testové úlohy PISA nevyžadujú  od žiakov  namemorované fakty, ale 

vedomosti, zručnosti a postoje premenené na praktické riešenie problémov. Sú to 

úlohy zamerané  na argumentáciu, komunikáciu, orientáciu v grafoch a tabuľkách, 

na vyjadrenie bežných problémov v matematickom jazyku, na riešenie problémov 

podľa návodu a tiež obsahujú rôzne štatistické údaje alebo hľadajú  

pravdepodobnosť rôznych javov z praxe. 

     Z analýzy testovania  PISA  a vstupného testovania žiakov  na našej škole,  sme 

konštatovali niektoré najpálčivejšie problémy :  

o nižší záujem o matematiku z dôvodu slabších matematických zručností, 

vedomostí a absencie matematických pojmov, 

o znížená schopnosť žiakov argumentovať, tvoriť otázky, používať kritické 

myslenie na vyriešenie danej úlohy, 

o problémy pri čítaní s porozumením textu úloh a pri vyjadrení  problému 

v matematickom jazyku, ťažkosti s  otvorenými úlohami  a s tvorbou 

písomnej odpovede, 

o  nesprávne interpretovanie údajov a informácií získaných z grafického 

zobrazenia úloh, chybné výpočty ďalších premenných, 

o  znížená aktívna práca s najpoužívanejšími programami Microsoft Word, 

Excel, Power Point a iné. 

     Uvedené problémové oblasti sa prejavili  u žiakov  pri riešení zložitejších úloh, 

nedokázali identifikovať podmienky ich riešiteľnosti, mali  problém presne a jasne 

vyjadrovať svoje myšlienkové postupy, objavili sa nedostatky v zápisoch riešení 

a v ich interpretácii. Učitelia sa  zaoberali tým, ako pomôžu žiakom uvedené 

ťažkosti prekonávať, eliminovať nedostatky a v budúcnosti im predchádzať. 

Konštatovali, že  je potrebné so žiakmi otvorene hovoriť, čo majú robiť v prípade 

ťažkostí a problémov pri riešení úloh,  ako majú hľadať spôsoby  riešení , pripadne 

koho majú požiadať o pomoc a ako spoločne nájsť a pochopiť správne algoritmy 

riešení úloh. 



     Na stretnutiach klubu  pedagógovia prezentovali úlohy z vlastnej pedagogickej 

praxe, ktoré spĺňali po formálnej aj obsahovej stránke vyššie uvedené kritéria 

testových úloh PISA, hodnotili a porovnávali úspešnosť ich riešenia žiakmi 

v jednotlivých triedach a ročníkoch, navrhovali ďalšie možnosti ich využitia a 

dopĺňali nové varianty úloh. 

Ukážky niektorých úloh  zameraných na matematickú a informatickú gramotnosť: 

Úloha  1 : 

Diagram znázorňuje akú známku z matematiky mali žiaci I.D na vysvedčení.  

a)  Koľko žiakov má I.D ? 

b)  Koľko % žiakov malo jednotku? 

c)  Koľko %  žiakov malo známku, ktorá sa vyskytla  najčastejšie? 

d)  Koľko % žiakov malo horšiu známku ako trojku? 

e)  Koľko % žiakov malo na vysvedčení  jednotku aj  dvojku? 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: internet_ upravené 

      Tento typ úloh riešili žiaci v 1. ročníkoch SOŠ, pričom v študijných odboroch 

bola úspešnosť riešenia oveľa vyššia ako v učebných odboroch. Najčastejším 

problémom bola slabšia orientácia v grafe,  nesprávne čítanie údajov z grafu, 

nesprávny výpočet počtu % a iné. 

 

Úloha 2 

a) V programe Excel vytvorte  nasledujúcu tabuľku. Dodržte  formát tabuľky, 

orámovanie, typ, štýl a rez písma, nastavte si vzorec na určenie celkovej sumy 

za jednotlivé položky   a vzorec na výpočet výslednej sumy za veľkonočný 

nákup. 

b) Pozadie bunky VEĽKÁ NOC zmeňte na zelené. 

c) Pozadie bunky VEĽKONOČNÝ NÁKUP zmeňte na žlté. 



d) Pozadie buniek Druh, Počet kusov, Cena za kus a Celková cena zmeňte na 

ružové. 

e) Pozadie bunky SPOLU zmeňte na modré. 

f) Z uvedenej tabuľky zostavte histogram, v ktorom percentuálne vyjadrite ceny 

jednotlivých položiek nákupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tento typ úloh riešili žiaci na hodinách informatiky v študijných odboroch 

2. ročníka SOŠ. Žiaci  mali najväčšie problémy s formatovaním uvedenej tabuľky        

( s  úpravou stĺpcov a riadkov), so zadávaním vzorcov a formatovaním údajov ako 

je napríklad zadávanie meny, dátumu, času alebo počtu % a tiež aj s grafickým 

zobrazením spracovaných údajov. 

 

Úloha 3 

Aká je pravdepodobnosť, že uzavretou sieťou so 

zdrojom elektrického napätia, ktorej časť je 

znázornená na obrázku prejde prúd, ak spoľahlivosť 

každej zo žiaroviek je 0,9. 

    V tomto type úloh mali žiaci  problémy prepojiť odborné vedomostí a zručností 

s matematickým algoritmom výpočtu pravdepodobnosti príslušných javov. Úlohy 

boli zaradené na hodiny matematiky vo 4. ročníku študijného odboru Autotronik 

alebo v 2. ročníku nadstavbového štúdia. 

 



 

     Medzipredmetové vzťahy sú podmienené existenciou jednotlivých vyučovacích 

predmetov v školskom systéme a odrážajú objektívne existujúce medzivedné 

vzťahy. Ich realizácia a uplatňovanie v podmienkach  našej školy sa ukázali ako 

veľmi vhodná forma zvyšovania  kvality a efektivity  vyučovania, ktorá pozitívne 

motivovala prácu  žiakov na vyučovacích hodinách. Jednotliví vyučujúci z rôznych 

predmetových komisií spolupracovali už pri príprave tematických plánov.                 

Vo  viacerých  predmetoch toho istého ročníka   boli  témy, ktoré vyžadovali 

obsahovú, metodickú a časovú nadväznosť v jednotlivých predmetoch. Ich  

uplatňovanie  prispelo  ku  skvalitneniu a zefektívneniu  vyučovacieho  procesu.   

Z toho dôvodu s pedagógovia dohodli, že tému medzipredmetových vzťahov sa 

budú zaoberať aj na  nasledujúcich stretnutiach klubu. 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov: 

V predmete matematika: 

- naďalej zaraďovať do vyučovania matematiky riešenie uvoľnených úloh 

predchádzajúcich testovaní PISA, 

- používať aktivizujúce metódy a formy vo vyučovaní: kooperatívne učenie sa 

žiakov, ktoré  v sebe zahŕňa rôzne metódy a techniky ako sú didaktické hry, 

pojmové mapovanie, myšlienkové mapovanie, kruh expertov a iné, 

- využívať medzipredmetové vzťahy: vytvárať banky úloh z obsahom učiva 

z odborných predmetov. 

V predmete informatika: 

- používať aktivizujúce metódy a formy vo vyučovaní: kooperatívne učenie sa 

žiakov, ktoré  v sebe zahŕňa rôzne metódy a techniky ako sú didaktické hry, 

pojmové mapovanie, myšlienkové mapovanie, kruh expertov a iné, 

- organizovať exkurzie, súťaže, besedy so študentmi informatiky na VŠ a 

pracovníkmi v IT firmách, 

- využívať medzipredmetové vzťahy: vytvárať banky úloh z matematickým 

obsahom. 

 

 

 



V odborných predmetoch: 

- využívať v rámci medzipredmetových vzťahov inovatívne postupy a metódy, ktoré 

majú motivujúci charakter a rozvíjajú tvorivosť a samostatnosť žiakov, ako aj 

tímovú spoluprácu, 

- rozvíjať informatickú a počítačovú gramotnosť, 

- využívať medzipredmetové vzťahy: vytvárať banky úloh z matematickým 

obsahom. 
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