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ELEKTRONICKÝ PODPORNÝ KURZ – STRATÉGIE RIEŠENIA  
MATEMATICKÝCH ÚLOH 

 

 

PRÍDAVKOVÁ Alena – ŠTEFKOVÁ Dominika, SR 

 

Abstrakt  

Príspevok je venovaný prezentácii obsahu kurzu zaradeného do bakalárskeho študijného 
programu Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte PU v Prešove. 
Cieľom predmetu je sprístupniť rôzne riešiteľské stratégie matematických úloh, ktoré je 
vhodné využiť v primárnej matematickej edukácii. Činnosti uvedeného charakteru sú jedným 
z prostriedkov na rozvíjanie odborovodidaktických kompetencií budúcich učiteľov 
preelementaristov a elementaristov.  

 

Abstract 

The contribution presents content of course which is included in the undergraduate 
curriculum Preschool and Elementary Education at the Faculty of Education in Presov. The 
aim is to present different strategies of mathematical problems, which should be used in the 
mathematical education of primary school. These activities are one of the means to develop 
the didactical skills of future primary school teachers. 

 

1 Úvod  

Dôležitosť matematiky ako vyučovacieho predmetu v rámci edukačného procesu 
v základných školách je nepopierateľná. Učiteľ by v rámci tejto oblasti mal disponovať nielen 
bohatými teoretickými, ale aj praktickými poznatkami, pretože ich efektívne sprostredkovanie 
žiakom je možné len na takomto základe. Jedným z cieľov školskej matematiky je rozvíjať 
u žiakov tvorivé myslenie. Vhodným prostriedkom pre dosiahnutie spomínaného cieľa môže 
byť sprístupňovanie rôznych stratégií riešenia matematických úloh. Vychádzajúc 
z uvedeného, považujeme zaradenie úloh divergentného charakteru do matematickej edukácie 
na 1. stupni základnej školy a využívanie rôznych postupov v procese ich riešenia za 
prospešné. Myslíme si tiež, že nutnou podmienkou na to, aby mohlo vyučovanie matematiky 
prispievať k rozvoju daného cieľa, je prítomnosť učiteľa so širokým spektrom teoreticko-
praktických vedomostí, ktoré v sebe zahŕňajú, okrem iného, aj schopnosť riešiť matematické 
úlohy prostredníctvom využitia rôznych stratégií, ale aj tvoriť divergentné úlohy 
z matematiky. 

 

2 Elektronický podporný kurz – Stratégie riešenia matematických úloh 

Častým fenoménom objavujúcim sa na vysokej škole pri výučbe študentov - budúcich 
učiteľov na 1. stupni ZŠ – je obava z divergentných úloh a nedostatočná pripravenosť na 
riešenie úloh daného typu. Študenti si častokrát nechcú pripustiť skutočnosť, že jednu úlohu 
možno vnímať rôznymi spôsobmi. Ak úloha má viacero rôznych riešení, väčšinou nedokážu 
nájsť všetky riešenia, predovšetkým preto, že si nevedia vytvoriť systém na ich hľadanie. Ich 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

281 

myslenie je skôr algoritmické a sú u nich vyvinuté nižšie úrovne poznávacích funkcií 
(Prídavková, 2002, 2004). 

Jednou z možností ako môžeme spomínaný jav odstrániť, je zaraďovať do profesionálnej 
prípravy študentov - budúcich učiteľov, úlohy z matematiky, ktoré pomáhajú rozvíjať vyššie 
úrovne kognitívnych funkcií – teda aj tvorivé a divergentné myslenie. 

Jedným z dôvodov pre túto činnosť je fakt, že budúci učitelia na 1. stupni ZŠ by mali byť 
pripravení aj na prácu so žiakmi nadanými na matematiku. Nadaní žiaci sú skutočne výzvou, 
z práce s nadanými pramení množstvo špecifík a preto je potrebné učiteľov v rámci ich 
pregraduálneho vzdelávania pripraviť aj na situáciu, kedy budú mať v triede integrovaného 
nadaného žiaka/žiakov. To si zo strany pedagóga vyžaduje odlišný, diferencovaný prístup pri 
práci s nimi. 

Teoretická a praktická príprava kompetentných učiteľov na prácu so žiakmi mladšieho 
školského veku je prioritou vysokých škôl pedagogického zamerania. Katedra matematickej 
edukácie Pedagogickej fakulty, Prešovskej univerzity v Prešove sa snaží, aby boli všetci 
absolventi dostatočne pripravení na svoje pedagogické pôsobenie, preto realizuje vzdelávanie 
budúcich učiteľov, študentov dennej a externej formy štúdia aj v rámci povinne voliteľného 
predmetu s názvom Stratégie riešenia matematických úloh, ktorý sa venuje vyššie spomínanej 
problematike.  

V odbornej príprave študentov je jedným prostriedkov, ktorý zastáva dôležité miesto, 
systém LMS (Learning Management System). „Z hľadiska reálneho využitia v edukačnej 
realite vysokých škôl je z LMS systémov najpoužívanejší Moodle“ (Mokriš, 2007a, s. 71). 
Dané vzdelávacie prostredie sa na Pedagogickej fakulte PU v Prešove využíva od 
akademického roka 2005/2006. V prostredí Moodle je vo forme elektronického podporného 
kurzu vytvorený aj učebný predmet Stratégie riešenia matematických úloh, ktorý je súčasne 
jedným z výstupov projektu MŠ SR KEGA 163-009PU-4/2010 Implementácia Learning 
Management System do matematickej a odborovodidaktickej prípravy budúcich učiteľov 
preelementaristov a elementaristov.   

  

3 Charakteristika obsahu kurzu  

Výučba predmetu Stratégie riešenia matematických úloh sa realizuje v 2. ročníku 
bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika. 
V dennej forme štúdia je výučba realizovaná vo forme seminárov v rozsahu jednej hodiny 
týždenne. 

Cieľom predmetu je prezentovať rôzne stratégie riešenia matematických úloh, didakticky 
spracovať a opísať metodický postup procesu riešenia úlohy a taktiež rozvíjať myslenie 
budúcich učiteľov. 

Obsah predmetu je tvorený tematickými oblasťami, ktorých súčasťou je prezentovanie 
jednotlivých postupov riešenia úloh. Matematické úlohy daných typov sú na 1. stupni ZŠ 
väčšinou označované ako problémové. Ide o tieto typy úloh: 

- slovné úlohy, ktorých riešenie využíva sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi 
- slovné úlohy, ktorých riešenie vedie k Diofantovskej rovnici 
- úlohy kombinatorického charakteru 
- numerácia 
- slovné úlohy z výrokovej logiky 
- počet rovinných geometrických útvarov na obrázku 
- úlohy na spoločný prienik 
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Elektronický podporný kurz je spracovaný v tematickom formáte. V úvode kurzu sú 
prezentované teoretické východiská týkajúce sa charakteristiky a klasifikácie stratégií riešenia 
matematických úloh. Jednotlivé tematické oblasti sú štruktúrované na dve nosné časti. V prvej 
z nich je prezentovaná charakteristika úloh daného typu, spolu so súborom úloh určených na 
samostatnú prácu. Druhá časť každej témy obsahuje súbor, v ktorom majú študenti možnosť 
nájsť ukážky riešiteľských postupov úloh konkrétneho typu. Prezentované sú tu jednak 
metódy, ktoré využívajú aparát aritmetiky a algebry, ale aj také postupy, ktoré sú určené na 
aplikáciu v edukačnej realite na primárnom stupni vzdelávania. Kurz svojim spôsobom 
spracovania predstavuje podporný študijný materiál a je komplementom prezenčnej formy 
štúdia. Na obrázku 1 je ukážka štruktúry a obsahu elektronického kurzu. V ďalšej časti 
príspevku uvedieme niekoľko riešiteľských stratégií jednej úlohy, ktoré sú zaradené 
do obsahu podporného elektronického kurzu.  

 

 

 

 

Obr. 1 Štruktúra kurzu Stratégie riešenia matematických úloh 
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4 Postupy riešenia jednej matematickej úlohy 

Prezentované budú rôzne stratégie riešenia divergentnej úlohy, ktorú svojim charakterom 
možno zaradiť k slovným úlohám, ktorých riešenie vedie k sústave dvoch lineárnych rovníc 
s dvoma neznámymi. Uvedené postupy riešenia využívajú matematický aparát 1. stupňa 
základnej školy. 

Úloha: v herni školského klubu majú štvornohé, ale aj trojnohé stoličky. Je ich tam spolu 
18 kusov. Je to 68 nôh. Koľko je trojnohých a koľko štvornohých stoličiek? 

 

� Logická úvaha 

Podstatou tejto stratégie je hľadanie riešenia prostredníctvom logických súvislostí, ktoré 
sú naformulované v texte úlohy. 

V herni školského klubu je 18 stoličiek. Ak by všetky stoličky boli trojnohé, mali by 
spolu 54 nôh (3.18). Navyše je ešte 14 nôh (68-54). Tie „pridáme“ po jednej k štrnástim 
trojnohým stoličkám a vytvoríme tak 14 štvornohých stoličiek. Zvyšné stoličky sú trojnohé 
a sú 4 (18-14). 

Alebo je možné použiť inú úvahu: 

V herni školského klubu je 18 stoličiek. Keby všetky boli štvornohé, mali by spolu 72 
nôh (4.18). V herni je ale len 68 nôh a preto je potrebné „odobrať“ 4 nohy (72-68). Tie 
odoberieme po jednej štyrom štvornohým stoličkám. Ostanú nám tak 4 trojnohé stoličky. 
Zvyšné stoličky sú štvornohé a je ich 14 (18-4). 

 

� Grafické riešenie 

a) Najprv nakreslíme 18 štvorcov, ktoré predstavujú stoličky. 

b) Potom ku každej stoličke nakreslíme po tri čiarky, ktoré predstavujú nohy, pretože platí, 
že každá zo stoličiek má aspoň tri nohy. Nakreslili sme tak spolu 54 čiarok (nôh). 

c) Ostalo nám ešte 14 nôh (68-54). 

d) Zvyšných 14 čiarok dokreslíme po jednej k štrnástim štvorcom. 

Riešenie: v herni je 14 štvornohých stoličiek a 4 trojnohé stoličky. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 
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e) štvornohé stoličky 

 

       trojnohé stoličky 

 

 

� Systematický experiment: stratégia pokus - omyl 

Vytvoríme tabuľku, do ktorej budú zapisované možnosti pre počet trojnohých 
a štvornohých stoličiek, pričom platí, že ich súčet je 18. V prípade každej dvojice vypočítame 
počet nôh pre daný počet trojnohých a štvornohých stoličiek a budeme zisťovať, či ich súčet 
je 68. 

Najprv začneme so situáciou, kde nebudú žiadne trojnohé stoličky a všetky stoličky budú 
štvornohé. Potom budeme počet trojnohých stoličiek zvyšovať a počet štvornohých stoličiek 
znižovať. Takto sú overované jednotlivé možnosti, pokým nedostaneme hľadaný súčet počtu 
nôh – 68. Riešenie sa nachádza vo vyznačenom riadku a dospeli sme k nemu systematickým 
overovaním za sebou idúcich možností. 

 

3-nohé stoličky počet nôh 4-nohé stoličky počet nôh spolu nôh 

0 0.3=0 18 18.4=72 0+72=72 

1 1.3=3 17 17.4=68 3+68=71 

2 2.3=6 16 16.4=64 6+64=70 

3 3.3=9 15 15.4=60 9+60=69 

4 4.3=12 14 14.4=56 12+56=68 

5 5.3=15 13 13.4=52 15+52=67 

 

V rámci danej stratégie môžeme postupovať aj takým spôsobom, že najskôr začneme so 
situáciou, kde počet trojnohých aj štvornohých stoličiek bude rovnaký (18:2=9). Na základe 
výsledku budeme následne počet trojnohých stoličiek znižovať a počet štvornohých stoličiek 
zvyšovať. Na znázornenie jednotlivých vzťahov využijeme graf, v ktorom z údajov môžeme 
vidieť, že výsledná hodnota pre počet všetkých nôh sa zvyšuje o 1 (63,64,65). Z tohto dôvodu 
je možné niekoľko pokusov vynechať.  
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� Riešenie využitím násobkov čísel 

Vypíšeme všetky násobky čísla 3, ktoré sú menšie nanajvýš rovné číslu 68: 
0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,27,60,63,66. 

Tieto čísla vyjadrujú počet nôh trojnohých stoličiek. 
Vypíšeme aj všetky násobky čísla 4, ktoré sú menšie nanajvýš rovné číslu 68: 

0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68. 
Tieto čísla vyjadrujú počet nôh štvornohých stoličiek. 

Ďalším krokom bude vytváranie dvojíc čísel, pričom jedno bude z prvej skupiny 
a druhé z druhej skupiny. Má pritom platiť, že ich súčet je 68. 

Vezmime si číslo 0 z prvej skupiny. Z pohľadu splnenia podmienok naformulovaných 
v texte úlohy je k danému číslu „vhodné“ číslo 68, ktoré je z druhej skupiny. Znamená to, že 
v herni sú len štvornohé stoličky, čo nespĺňa podmienku v texte úlohy. 

Uvažujme o čísle 3. K tomuto číslu nenájdeme číslo z druhej skupiny tak, aby ich 
súčet bol 68. Takým spôsobom postupne overujeme ďalšie čísla z prvej skupiny (násobky 
čísla 3). Dostaneme sa k číslu 12. K danému číslu je „vhodné“ z druhej skupiny číslo 56. 
Z uvedeného vyplýva, že v herni školského klubu sú 4 trojnohé stoličky a 14 štvornohých 
stoličiek.  

Riešenie: určíme počet trojnohých stoličiek (12:3=4) a počet štvornohých stoličiek (56:4=14). 

 

5 Záver  

Odborné a didaktické kompetencie v oblasti tvorby a riešenia divergentných úloh, ktoré 
prispievajú k rozvoju vyšších kognitívnych funkcií, považujeme za veľmi dôležité u študentov 
- budúcich učiteľov matematiky, najmä z toho dôvodu, aby v praxi v pozícii učiteľa dokázali 
prezentovať rôzne riešiteľské stratégie divergentných úloh z matematiky a takto prispievali 
k rozvoju tvorivého myslenia u žiakov 1. stupňa základnej školy 

Príspevok vznikol ako súčasť riešenia projektu MŠ SR KEGA 163-009PU-4/2010 
Implementácia Learning Management System do matematickej a odborovodidaktickej 
prípravy budúcich učiteľov preelementaristov a elementaristov.  
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