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Abstract. School mathematics like a result of a mental construction. Impulse for intending 

mathematics teachers for a content and an organization of teaching. 
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1. Základné predpoklady

matematiky vyžaduje pravidelné vytváranie takých situácií, v

svoj vlastný intelektuálny výkon (porozumenie je vždy subjektívne konš

matematickým pojmom a súvislostiam medzi nimi. Pretože matematika je myšlienková 

štruktúra popísaná systémom axióm, definícií a viet aj so svojimi dô

a

celej problematiky (motivácie, separované modely, univerzálne modely, abstraktné vedomosti 

a ich štrukturalizácia). Bez hlbšieho vnútorného záujmu a

postoja, osobitých myšlienkových foriem, špecifických postupov usudzovania i argumentácie, 

abstraktnej predstavivosti a budovaní 

elementárnych základov matematickej kultúry. Neformálne matematické porozumenie je vždy 

prejavom vytrvalej myšlienkovej dôslednosti i

a ciest, aby vedomosti zo školskej matematiky neboli iba 

 zásady: – porozumenie – použitie

samostatné a

a hizované štruktúry pojmov a súvislostí medzi nimi. 

Matematický spôsob uvažovania rozvíja hlavne poznávacie schopnosti (analýza 

a porozumenie javov a

predstavivosti, tvorba pojmov, štruktúra poznatkov), významy

kritický prístup a chýb), 

symbolické vyjadrovanie, logická argumentácia, 

diskusia a porovnávanie názorov). Matematika je pátranie po štruktúrach a pravidelnostiach, 

ktoré usporadúvajú a zjednodušujú svet (P.A. Griffith). Naši významní didaktici matematiky 
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2. Charakteristické znaky a princípy 
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matematika

už v ZŠ a potom v SŠ porozumením, aby si študujúci 

vytvárali svoje vlastné chápanie matematických javov a súvislostí. Didaktickou 

problematikou takýchto výchovno-vzdelávacích postupov sa zaoberá pedagogický 

konštruktivizmus (ako spojenie kognitívneho a

s

a princípy [15]:

• Kladie sa dôraz predovšetkým na doplnené dialógom medzi žiakmi a

s tického porozumenia.

• Vyžaduje a podporuje sa iniciatíva usmernenej zvedavosti, aktivita tvorivého skúmania 

a

• i podnetné návrhy na 

• kontexte reálnych životných situácií, 

• Nezanedbáva sa spätná väzba, v

k novým predstavám (hypotézam). 

3. Praktické návrhy 

 všetkým  svojimi žiakmi a študentmi vyskúšali 

hore spomínaný prístup aj na dolu uvedených školských matematických úlohách [4-8]: 

1. Dvaja matematici (A; B) sa takto zhovárali:

      A: .  

      B: enie veku každého z nich.

      A: 

      B: .

      A: Najstarší z .

      B: znám vek tvojich synov.

2.

ôsmimi, Viera s

3.

(nežije v manželstve)?

4. Pravda, Lož a . Pravda vždy hovorí 

pravdu, Lož vždy klame a hovorí tak aj onak (niekedy pravdu, niekedy lož). 

Zistite, v akom poradí sedia bohyne, ak postupne odpovedali na  otázky takto: Kto sedí 

Pravda.  Kto si?  .  Kto sedí v Lož.

5.

6. tom napíšete 

7.
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8. V tombole je 100 žrebov a 

9.

42, 63 ?

10. osti obsahov príslušných trojuholníkov. Stanovte x, t.j. 

obsah trojuholníka BCD.

11. Z

hodnoty. Aká je  hodnota, ktorá sa nedá

hodnôt?

12.

požadujeme:

• aby každý študent bol preskúšaný 

• aby každý študent bol preskúšaný práve jedným

•  študenta;

• práve jedného študenta.

13. x, y, z x·y  = 10
6  

?

14.

jeho jeden vnútorný uhol je dvojnásobkom druhého.

15.
n

 (n∈N

16. Nech p
n

p  má práve 20 cifier, 

potom niektoré tri z nich sú rovnaké.

17.

Stanovte postup, akým nájdete tento falošný dukát najviac tromi váženiami na 

rovnoramenných váhach, ak nie sú k dispozícii žiadne závažia.

4. Záve

matematiky z štúdia školskej matematiky 

• Intenzívne ovládanie základných matematických teórií, ktoré sú základom didaktického 

systému školskej matematiky spolu s tvorivým špecifickým -

• Vytrvalá aktí - s tvorivou 

s prihliadnutím na vek, študijné a pracovné prostredie i schopnosti žiakov.

• var študijných postupov pre žiakov 

s rôznymi vzdelávacími potrebami v celostnom výchovno-

vzdelávacom prístupe.
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• kladne motivovanej 

-

svet, v ktorom žijeme a vytvárame myšlienkové modely. 

Matematika je veda, ktorá dáva najlepšiu príležito má tu 

metóde rozumového uvažovania, ktoré môže 

(G. Polya). Matematické myslenie 

nadzmyslovým svetom. Matematika nám 

duší matematickou kultúrou.

5. Krátky apendix

a vtipne vystihol už známy Galileo Galilei (1564-1642): 

sebe našiel.

Literatúra 

[1] HEJNÝ, M. a kol.: didaktiky matematiky. Praha: UK-PdF, 2004.

[2] HEJNÝ, M. – matematika. Praha: Portál, 2001.

[3] FREUDENTHAL, H.: Mathematik als pädagogische Aufgabe. Stuttgart: Klett, 1977.

[4] JEDINÁK, D.: Dokážeme, že sa nedá. ROZHLEDY M-F -56. 

[5] JEDINÁK, D.: Odvaha i rozvaha pre dokazovanie v školskej matematike.

M-F-I - -212.

[6] JEDINÁK, D.: Per .

ROZHLEDY M-F -

[7] JEDINÁK, D.: Vhodná predstava – cesta k úspechu (aj pri štúdiu matematiky).

M-F-I  s.263-268.

[8] JEDINÁK, D.: Úlohy školskej matematiky, ktorých riešenie mám rád. 

;  Praha – -58.

      In: Vedecké štúdie KU -47, Ružomberok 2002. 

– . 

Praha: Academia, 2006.

[11] LOKŠOVÁ, I.-LOKŠA, J.: Pozornost, motivace, relaxace a

Praha: Portál, 1999.

[12] PERNÝ, J.: 

        In: Matematika v škole dnes a zajtra (zborník z konferencie, s.236-242); 

             Ružomberok: PdF-KU, 2007.

[13] POLYA, G.: Mathematics and plausible reasoning. Princeton: Princeton University 

Press, 1954.

[14] POLYA, G.: Mathematical discovery I., II.. New York – London: John Wiley, 1965.

[15] TUREK, I.: Inovácie v didaktike. Bratislava: MPC, 2005.


