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Abstrakt  

V príspevku budeme prezentovať jednu z alternatívnych foriem vzdelávania - e-learning. 
Svoju pozornosť zameriame na problematiku tvorby elektronických autokorektívnych on-line 
testov Hot Potatoes pre študentov predmetu Matematika pre psychopédov, ktorý je základom 
matematického vzdelávania študentov odboru Špeciálna pedagogika. 

 

Abstract 

In this paper we present one of the alternative forms of education – e-learning. The 
attention focus on the topic of creation electronic self-corrective on-line tests HOT 
POTATOES for participants of course Mathematics for teachers of children with intellectual 
disability, which is crucial for mathematical education of students of study field Special 
education.   

 

1 Úvod  

Od akademického roka 2009/2010 je na Katedre matematickej edukácie Pedagogickej 
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (PdF PU) realizovaný projekt „Implementácia 
Learning Management System do matematickej a odborovodidaktickej prípravy budúcich 
učiteľov preelementaristov a elementaristov“, ktorého cieľom je rozvíjanie matematickej 
a príslušnej odborovodidaktickej kompetencie vysokoškolských študentov študujúcich 
prezenčnou i dištančnou formou štúdia, v kontexte nového Štátneho vzdelávacieho programu.  

Súčasťou výstupu projektu je aj elektronický kurz Matematika pre psychopédov, ktorý sa 
vyučuje na PdF PU v Prešove v rámci bakalárskeho študijného programu Pedagogika 
mentálne postihnutých v treťom ročníku štúdia a ktorý ponúka študentom rozsiahly súbor 
elektronických študijných textov, doplnkových študijných materiálov a elektronických 
autokorektívnych testov, ktorých cieľom je rozvíjať matematické kompetencie budúcich 
vychovávateľov v danej oblasti. Analogické kurzy vznikli aj pre študentov ďalších študijných 
programov, napr. Aritmetika a algebra s didaktikou (Prídavková, A., 2010). 

 

2 Obsahová náplň elektronického kurzu „Matematika pre psychopédov“ 

Vzhľadom k tomu, že predmet Matematika pre psychopédov je jedinou teoretickou 
matematickou disciplínou v rámci bakalárskeho stupňa štúdia daného študijného programu, 
obsahovo sa v rámci neho snažíme pokryť všetky podstatné oblasti matematiky, s ktorými 
prídu budúci vychovávatelia v praxi do kontaktu. Ako uvádza I. Scholtzová (2010), v prvom 
rade je nevyhnutné dosiahnuť požadovanú úroveň poznatkov z matematiky, vytvárať odbornú 
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fundovanosť budúceho učiteľa. Preto sme obsah vyčlenili do troch tematických oblastí: 
Aritmetika, Algebra a Geometria. Každá z týchto oblastí sa člení na ďalšie časti, v rámci 
ktorých študentom ponúkame teoretické východiská k danej problematike, doplnkové študijné 
materiály, cvičenia, elektronické testy určené na precvičenie vedomostí, testy vytvorené 
v prostredí HotPotatoes určené na priebežné hodnotenie a diskusné fórum určené na 
komunikáciu a výmenu skúseností medzi študentmi. 

Aritmetická oblasť je členená na tri časti – Výroková logika; Množiny; Numerácia, 
Rovnice a nerovnice. Podrobný popis obsahu jednotlivých častí uvádzame v nasledujúcej 
tabuľke (Tabuľka 1), ukážku jednej lekcie z prostredia Moodle dokumentujeme na obrázku 1. 

 

Výroková logika Množiny 
Numerácia 

Rovnice a nerovnice 

Výrok, pravdivostná hodnota 
výroku, negácia výroku, 
zložený výrok, tautológia, 
kontradikcia, splniteľná 
výroková formula. 
Rozhodnúť o pravdivosti 
resp. nepravdivosti výrokov. 
Zložené výroky: konjunkcia, 
disjunkcia, implikácia, 
ekvivalencia. Pravdivostná 
hodnota zloženého výroku. 
Slovné úlohy na výroky.  

Výroková forma, definičný 
obor výrokovej formy, obor 
hodnôt (obor pravdivosti) 
výrokovej formy. 
Kvantifikované výroky - 
všeobecný, existenčný.  

Množina, prvky množiny, 
spôsoby určenia množiny, 
základné vzťahy medzi 
množinami (rovnosť, 
podmnožina, nerovnosť). 
Intervaly, typy intervalov. 
Základné operácie medzi 
množinami (zjednotenie, 
prienik, rozdiel, symetrický 
rozdiel, doplnok). 

Prirodzené čísla, celé čísla, 
racionálne čísla, desatinné 
čísla a reálne čísla. Počtové 
operácie s prirodzenými, 
celými, racionálnymi, 
desatinnými a reálnymi 
číslami (pamäťové počítanie, 
algoritmy písomného 
počítania). Základné 
vlastnosti týchto operácií 
(komutatívny zákon, 
asociatívny zákon, 
distributívny zákon, 
neutrálne prvky). Lineárne 
rovnice a nerovnice. Sústava 
dvoch rovníc s dvoma 
neznámymi (sčítacia 
a dosadzovacia metóda). 

Tabuľka 1 Obsah kurzu „Matematika pre psychopédov“ – Aritmetická oblasť 

 

Obrázok 1 Ukážka lekcie z prostredia Moodle – časť Numerácia, Rovnice a nerovnice 
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Oblasť Algebra je členená na dve časti – Karteziánsky súčin, Binárne relácie a Binárne 
operácie. Obsah jednotlivých častí uvádzame v tabuľke 2.  

 

Karteziánsky súčin 

Binárne relácie 
Binárne operácie 

Karteziánsky súčin, 
vlastnosti karteziánskeho 
súčinu. Binárne relácie. 

Grafické znázornenie 
karteziánskeho súčinu 
a binárnych relácií. 
Vlastnosti binárnej relácie 
(reflexívnosť, symetričnosť, 
tranzitívnosť, súvislosť). 

Binárna operácia. Spôsoby 
určenia binárnej operácie 
(vymenovaním prvkov, 
charakteristickou 
vlastnosťou, operačnou 
tabuľkou). Základné 
vlastnosti binárnych operácií 
(neobmedzene definovaná 
binárna operácia, 
komutatívna, asociatívna 
binárna operácia, neutrálny 
prvok, inverzný prvok). 

Tabuľka 2 Obsah kurzu „Matematika pre psychopédov“ – Algebraická oblasť 

Do obsahu matematického vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím je zaradená aj 
oblasť Geometria a meranie. Budúci vychovávateľ by preto mal mať, podľa nášho názoru, 
prehľad aj v tejto oblasti, preto sme do kurzu zaradili aj učivo geometrie, ktoré sme rozčlenili 
do troch častí: Základné pojmy elementárnej geometrie, Rovinná geometria (planimetria), 
Priestorová geometria (stereometria).  

Základné pojmy 
elementárnej geometrie 

Rovinná geometria 

(Planimetria) 

Priestorová geometria 

(Stereometria) 

Bod, priamka, polpriamka, 
rovná čiara, krivá čiara, 
uzavretá krivá čiara, lomená 
čiara, uzavretá lomená čiara, 
čiara, rovina, polrovina, uhol, 
úsečka. 

Odmerať veľkosť uhla. 
Rozdeliť 

úsečku na rovnaké diely. 

Grafický súčet, rozdiel 
a násobok úsečiek a uhlov. 

Trojuholník, trojuholníková 
nerovnosť, vnútorné uhly 
trojuholníka, výška 
trojuholníka, ortocentrum, 
ťažnica trojuholníka, ťažisko, 
stredná priečka trojuholníka, 
os strany, stred opísanej 
kružnice, stred vpísanej 
kružnice, ortocentrum, 
Pytagorova veta. Klasifikácia 
trojuholníkov, štvoruholník 
(strany, vrcholy, 
uhlopriečky), n-uholník, 
počet uhlopriečok v n-
uholníku, 

kružnica, kruh, priemer, 
polomer, tetiva, kružnicový 
oblúk, kruh, kruhový výsek, 
kruhový odsek. Obvod 
a obsah rovinných útvarov: 

Hranaté telesá: kocka, 
kváder, ihlan - vymenovať 
ich vrcholy, hrany, steny. 

Rotačné telesá: kužeľ, ihlan, 
guľa. 

Povrchy a objemy telies: 
kocka, kváder, valec, kužeľ. 

Premieňať jednotky objemu. 
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štvorec, obdĺžnik, 
kosoštvorec, kosodĺžnik, 
lichobežník, trojuholník, 
kružnica. Premieňať jednotky 
dĺžky a obsahu. Zhodné 
zobrazenia: osová 
súmernosť, stredová 
súmernosť, posunutie, 
otočenie. Podobné 
zobrazenia: rovnoľahlosť. 

Tabuľka 3 Obsah kurzu „Matematika pre psychopédov“ – Geometrická oblasť 

 

3 Možnosti využitia testov HotPotatoes v elektronicky podporovanom vzdelávaní 

HotPotatoes je voľne dostupný softvér, ktorý umožňuje vytváranie interaktívnych 
elektronických testov, ktoré je možné využiť ako doplnkový prostriedok e-learningovej 
podpory vzdelávacieho procesu v rámci LMS prostredia Moodle, v ktorom je kurz 
„Matematika pre psychopédov“ vytvorený. Aktuálne sú v kurze využívané dve skupiny 
HotPotatoes testov. Prvú skupinu tvoria tie testy, ktoré sú vytvorené inými autormi a sú voľne 
dostupné na internete. Nevýhodou použitia týchto testov v prostredí Moodle je najmä to, že 
neumožňujú zásah do obsahu testu a tiež neponúkajú spätnú väzbu vyučujúcemu, ktorý kurz 
spravuje. Druhú skupinu tvoria testy, ktoré sú vytvorené priamo autorom kurzu v prostredí 
HotPotatoes. Ich tvorba nie je časovo náročná, autor ich obsah môže kedykoľvek meniť 
a ponúkajú spätnú väzbu vo forme súhrnných tabuliek s výsledkami jednotlivých študentov, 
prípadne podrobnú správu o procese riešenia testu daným študentom. 

Softvér HotPotatoes má 5 častí, z ktorých každá slúži na vytváranie určitého typu cvičení, 
ktoré je možné umiestniť vo formáte html na webovú stránku. Jednou nich je program JQUIZ 
vytvárajúci kvízy založené na otázkach, ktorý sme použili pri tvorbe testov k priebežnému 
hodnoteniu vedomostí študentov v jednotlivých oblastiach.  

V rámci testovania sme použili tieto formy testových položiek: 

- výber zo štyroch odpovedí - ide o zatvorené úlohy s výberom odpovede, v ktorých 
môže byť správna jedna odpoveď, ale aj viac odpovedí,  

- krátka odpoveď – ide o otvorenú produkčnú úlohy so stručnou odpoveďou, 
v ktorej je úlohou študenta do prázdneho textového poľa vpísať správnu odpoveď.  

- hybrid – ide o spojenie predchádzajúcich dvoch typov, t.j. najprv študent dostane 
možnosť krátkej odpovede, ak odpovie nesprávne, ukáže sa mu možnosť výberu 
zo štyroch odpovedí (počet uvedených nesprávnych odpovedí si určuje pedagóg), 

- multivýber – v tomto prípade ide o zatvorené dichotomické úlohy, v ktorých musí 
študent o každej možnosti rozhodnúť, či je pravdivá alebo nie, resp. či patrí do 
danej skupiny alebo nie.  

Program ponúka možnosť ponúknuť študentovi v prípade nesprávnej odpovede pomôcky, 
ktoré ho navedú k správnej odpovedi. 

Priamo v nastaveniach programu HotPotatoes je ďalej možné: 

- zvoliť možnosť premiešania otázok a odpovedí - pri každom načítaní testu (cez 
Moodle alebo ako stránku html) sa otázky a jednotlivé odpovede k otázkam 
premiešajú, 
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- vážiť jednotlivé položky - táto možnosť ponúka prideliť váhu k jednotlivým 
položkám podľa významu (rozmedzie 0 – 100), 

- nastaviť časové obmedzenie testu. (Ak uplynie daný časovú úsek, test sa sám 
vypne. V rámci spätnej väzby vytvorenej v prostredí Moodle môže vyučujúci zistiť 
aj čas riešenia jednotlivých testov študentom.) 

V prostredí Moodle je možné voliť aj ďalšie nastavenia (napr. obmedziť počet pokusov, 
ktoré má každý študent na vypracovanie). 

 

4 Štatistická analýza získaných výsledok 

V zimnom semestri akademického roka 2010/2011 bolo do kurzu Matematika pre 
psychopédov zapísaných celkovo 27 študentov, ktorí študovali prezenčne a ako podporu 
štúdia využívali vytvorený elektronický kurz v prostredí Moodle. V rámci prezenčného štúdia 
boli do výučby zaradené dve priebežné testovania realizované prezenčne a päť priebežných 
testov zaradených v rámci dištančnej formy, ktoré boli vytvorené v programe HotPotatoes. 
Testy boli obsahovo zamerané na oblasti Aritmetika a Algebra. 

V nasledujúcich obrázkoch uvádzame základnú popisnú štatistiku úspešnosti riešenia 
testov v prezenčnej a elektronickej forme pre oblasť Aritmetika. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2 Popisná štatistika Obr. 3 Popisná štatistika   

 Prezenčné testovanie – Aritmetika Elektronické testovanie – Algebra 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 4 Porovnanie dosiahnutej úspešnosti - Oblasť Aritmetika 
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Prezenčné testovanie v oblasti Aritmetika absolvovalo celkom 25 študentov, elektronické 
testovanie 27 študentov. Vzhľadom k tomu, že údaje nevykazovali normálové rozloženie, za 
strednú hodnotu úspešnosti budeme považovať medián, ktorý bol u študentov v prezenčnom 
teste na úrovni 86,67%, v elektronickom teste na úrovni 77,33%. Na porovnanie výsledkov 
oboch testov sme použili neparametrický Mann-Whitney U-test, v ktorom bola p-hodnota 
vypočítaná na úrovni 0,0150, čo je hodnota menšia ako stanovená hladina významnosti. 
Môžeme teda povedať, že študenti boli v prezenčnej forme testovania v tejto oblasti 
úspešnejší ako v elektronickej forme testovania. Záver dokladujeme aj na nasledujúcom grafe. 

Analogicky ako v predchádzajúcom prípade sme pristupovali aj k porovnaniu výsledkov 
študentov z oblasti Algebra. Uvádzame popisnú štatistiku k získaným údajom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 5 Popisná štatistika Obr. 6  Popisná štatistika      
  Elektronické testovanie – Algebra Prezenčné testovanie – Algebra 

 

Do testovania v oblasti Algebra bolo zapojených 25 študentov v oboch formách 
testovania. Priemerná úspešnosť v prezenčnom testovaní bola na úrovni 96%, 
v elektronickom testovaní len na úrovni 77,5%. Na porovnanie výsledkov sme vzhľadom 
k povahe údajov použili neparametrický Mann-Whitney U-test, ktorý ukázal, že medzi 
porovnávanými údajmi je štatisticky významný rozdiel (p=0,0002) v prospech prezenčného 
testovania, čo dokladujeme aj na nasledujúcom obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Porovnanie dosiahnutej úspešnosti - Oblasť Aritmetika 
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5 Záver 

Jedným zo záverov rozsiahleho výskumu realizovaného v roku 2006/2007 na Katedre 
matematickej edukácie PdF PU zameraného na elektronické vzdelávanie prostredníctvom 
prostredia Moodle bolo aj zistenie, že v prostredí Moodle sa osvedčilo aplikovanie 
elektronických autoevalvačných on-line testov ku každej študijnej téme (Mokriš, 2011). 
Z nami realizovaného prieskumu vyplýva, že študenti sú úspešnejší v riešení prezenčných 
testov ako v riešení elektronických testoch. Problémom môže byť aj časové obmedzenie, 
ktoré je pri takomto spôsobe testovania nevyhnutnosťou, prípadne aj nižšia počítačová 
gramotnosť študentov. Zaradením priebežných testov vytvorených jednoducho v programe 
HotPotatoes môžeme prispieť k tomu, aby si študenti zvykli aj na takýto spôsob testovania 
a aby boli v elektronickom testovaní rovnako úspešní, ako v testovaní prezenčnom.    
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