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Resume   

One of the main objectives of undergraduate training of future primary 

school teachers is perception of the real world as a source of 

mathematical context ideas. On the other hand, mathematics is one of 

means for solving real life problems. The set of examples of tasks is 

presented in the article. The tasks are part of supportive e-learning 

course at Faculty of Education PU in Prešov. The aim of this course is 

to develop student’s mathematical literacy. 
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Resume  

Vnímanie reálneho sveta ako zdroja námetov na tvorbu súboru úloh 

s matematickým kontextom  je jedným z cieľov pregraduálnej prípravy 

budúcich učiteľov v primárnom stupni vzdelávania. Na druhej strane 

matematika predstavuje prostriedok na riešenie problémov reálneho 

života. V príspevku prezentujeme ukážky súboru úloh vytvorených 

v elektronickom podpornom kurze na Pedagogickej fakulte PU 

v Prešove, ktorého cieľom je rozvoj matematickej gramotnosti 

študentov.  

Key words: primárna edukácia, matematika v reálnom živote, matematická 
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1. Úvod 

Neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej matematickej prípravy 

budúcich učiteľov v primárnom stupni vzdelávania je prezentácia, riešenie a 

tvorba úloh, ktorých kontext vychádza zo situácií reálneho života. Učiteľ by 
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mal byť schopný vnímať svet okolo seba aj ako zdroj námetov na tvorbu 

problémových úloh a projektov. S uvedenými skutočnosťami súvisí úroveň 

matematickej gramotnosti, ako aj jej rozvíjanie. Matematickú gramotnosť je 

nevyhnutné rozvíjať nielen u žiakov na základných školách. Výsledky 

výskumov (Gerová, 2013, Klenovčan, 2009, Mokriš, Zeľová, 2010) ukazujú 

na potrebu rozvíjať tento koncept aj v populácii budúcich učiteľov a učiteľov 

pôsobiacich v praxi. Ako uvádza Gerová (2014, s. 73) „títo študenti budú 

ovplyvňovať správnosť vytváraných matematických predstáv detí od začiatku 

ich školského života.“  

2. Matematika pre život v úlohách 

Životné situácie so sebou prinášajú mnoho námetov na tvorbu súborov 

úloh, ktoré môžu svojim charakterom a úrovňou náročnosti predstavovať 

prostriedok na rozvoj vyšších úrovní matematickej gramotnosti. 

Predstavujeme dve ukážky návrhov úloh, ktoré vychádzajú z kontextu 

týkajúceho sa života žiakov – cestovanie a záujmová činnosť. Úlohy sú 

súčasťou e-learningového kurzu na PF PU a ten bude postupne dopĺňaný aj 

návrhmi vytvorenými študentmi.  

UKÁŽKA 1: Cesta do školy 

Kontext súboru úloh vychádza zo situácie spojenej s každodenným 

cestovaním do školy mestskou hromadnou dopravou. Využité sú pritom údaje 

týkajúce sa cien cestovných lístkov a cestovného poriadku, ktoré 

sú zaznamenané v tabuľkách.  

Úloha 1: Ivan býva v Petrovanoch, ale denne dochádza do školy v Prešove na 

Sídlisku II. Na to, aby sa dostal do školy musí cestovať mestskou hromadnou 

dopravou zo železničnej stanice na zastávku Levočská linkou číslo 14. 

V tabuľke sú údaje, týkajúce sa trasy linky číslo 14, ktorou Ivan každé ráno 

cestuje. 

 
a) Vysvetli, aké informácie poskytujú časové údaje uvedené v tabuľke. 

b) Zisti, ako dlho Ivan cestuje do školy linkou č. 14.  

 

Úloha 2: Ivan má k dispozícii platnú tarifu mestskej hromadnej dopravy 

v Prešove.  

a) Koľko stojí desaťminútový zľavnený cestovný lístok?  
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b) Aký druh cestovného lístka si potrebuje Ivan kúpiť na cestu zo 

zastávky Železničná stanica na zastávku Levočská? 

c) Zisti, koľko stojí cestovný lístok, ktorý si Ivan kupuje ako žiak 

základnej školy.   

d) Keby si Ivan kúpil desaťminútový zľavnený cestovný lístok, na ktorej 

zastávke by musel vystúpiť, ak by nasadol na zastávke Železničná 

stanica?  

e) Vypočítaj, koľko Ivan zaplatí denne za cestovné lístky, ktoré 

potrebuje na cestu do školy a späť zo školy. 

 
Zdroj: http://www.dpmp.sk/tarifa.html  

 

Úloha 3: Ivan cestuje každé ráno z Petrovian do Prešova. Zisti, aké možnosti 

verejnej hromadnej dopravy môže na túto cestu využiť.  

a) Priprav si prezentáciu svojich zistení. Informácie sa pokús 

sumarizovať a prezentovať prehľadným spôsobom. Navrhni model na 

ich zaznamenanie. 

b) Aký zdroj si použil na zistenie informácií? Použil si ten istý zdroj 

ako ostatní spolužiaci?   

c) Porovnaj svoje informácie so zisteniami ostatných spolužiakov. 

 

UKÁŽKA 2: Záujmová a krúžková činnosť 

 Námet súboru úloh vychádza zo situácií súvisiacich s organizáciou 

záujmovej a krúžkovej činnosti v základných školách po vyučovaní. 

Využívajú sa pritom rôzne možnosti  zaznamenávania získaných štatistických 

údajov (napríklad vo forme tabuliek, diagramov), na čo nadväzujú úlohy 

týkajúce sa ich interpretácie.  

 

Úloha 1: Pani učiteľka zisťovala, aké školské záujmové krúžky navštevujú 

žiaci 4. ročníka ich základnej školy. Zistila, že každý z nich navštevuje práve 
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jeden z týchto krúžkov: športový, výtvarný, krúžok ochranárov a folklórny 

krúžok. Údaje, ktoré získala zaznamenala takýmto spôsobom: 

 chlapci  dievčatá  

športový  ǀǀǀǀǀ ǀǀǀǀǀ ǀǀǀǀǀ ǀǀ  ǀǀǀǀ  

výtvarný   ǀǀǀǀǀ ǀǀǀǀǀ ǀǀ  

ochranári  ǀǀǀǀ ǀǀǀǀǀ ǀǀǀǀǀ  

folklórny  ǀǀǀǀǀ ǀ ǀǀǀǀǀ ǀǀǀǀǀ ǀǀǀǀ  

 

Doplň chýbajúce údaje do viet:  

 

 Športový krúžok navštevuje .....  dievčat. 

 Folklórny krúžok navštevuje ..... dievčat.   

 Umelecké krúžky navštevuje .....  chlapcov. 

 Záujmové krúžky navštevuje spolu ..... štvrtákov. 

 Na folklórny krúžok chodí o ..... chlapcov ......... ako dievčat. 

Úloha 2: Zaznamenaj získané údaje do diagramu.  

 

 
 

Úloha 3: Zisti, aké krúžky ponúka Tvoja škola pre žiakov 1. stupňa ZŠ.  

a) Koľko krúžkov ponúka škola pre žiakov 3. ročníka? 

b) Aké sú ich názvy? 

c) Koľko žiakov 3. ročníka navštevuje jednotlivé krúžky? 

d) Zaznamenaj zistené údaje do tabuľky a do diagramu. 

e) Porovnaj údaje, spôsob ich zápisu so svojimi spolužiakmi.  

f) Vymysli ďalšie úlohy pre spolužiakov.  

3. Záver 

To, akým spôsobom učiteľ v primárnom stupni vzdelávania pristupuje 

k problematike rozvoja matematickej gramotnosti žiakov, je nepochybne 

závislé aj od úrovne matematickej gramotnosti samotného učiteľa. Kvalitu 

pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov elementaristov je potrebné 
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zvyšovať aj z pohľadu rozvoja ich odborovo-didaktických kompetencií, 

kritického myslenia v zmysle využívania a aplikovania modelov a situácií 

reálneho života v matematickej edukácii.  

 

Poznámka: Príspevok je čiastkovým výstupom projektu KEGA 020UMB-

4/2013 Rozvíjanie matematickej gramotnosti prostredníctvom elektronicky 

podporovanej výučby v odbore Predškolská a elementárna pedagogika. 
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