
Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2007, no. 11, pp. 31-41

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31

KOMPARÁCIA AKTIVÍT  ZŠ 

A GYMNÁZIÍ S

Janka Kurajová Stopková, Jozef Kuraj

Štátny pedagogický ústav

Pluhová 8, 830 01 Bratislava, SR

e-mail: janka.kurajovastopkova@gmail.com, kuraj@gmail.com

Abstract. KURAJOVÁ STOPKOVÁ, J., KURAJ, J.: Comparison of teacher’s activities on 

elementary school and 8 years grammar school within a week. Acta Fac. Paed. Univ. 

Tyrnaviensis, Ser. C, 2007, no. 11, pp. 31-41. We have compared the amount of time devoted 

to selected teaching methods within a week on Mathematics lessons. We have looked over the 

influence of amount of time for selected teaching activity on student’s achievement.
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1. Úvod

V nasledujúcom príspevku sa budeme ami výskumných zistení 

ich vplyvu na vzdelávacie 

výsledky žiakov v Slovenskej republike, ktoré dosiahli žiaci zapojení do medzinárodného 

výskumu TIMSS 2003 - Trends in International Mathematics and Science Study. Teoreticko-

metodologické východiská a výskumné metódy (testy a dotazníky), ukážky testových položiek, 

charakteristiky výberového súboru žiakov, výsledky reliability a pilotného výskumu sme 

už uviedli vo viacerých publikovaných prácach [1]. Vybrané medzinárodné výskumné zistenia 

z uvedenej problematiky a národné výsledky na úrovni krajov sme uviedli už v publikovanom 

príspevku [2].

V zo 149 ZŠ 

a 1117 žiakov a  z 39 gymnázií s

štúdiom (OGY).

Na Slovensku je málo odborných prác

kontexte výsledkov vzdelávania, preto sme sa snažili 

tejto problematiky vybranými výskumnými zisteniami.

.

opakovanie a u

na prevládajúce pedagogické prístupy v triede. 

Prostredníctvom 

-vzdelávacieho procesu s jeho výsledkom, 
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E. a

priebehom a praxi, v súlade so systémom vedy a poznávania, 

hygienická [5, 137]. 

2. Metódy štatistického spracovania

tematiky v triede sme charakterizovali 

1

(v % ) 

Medzi hodnotené aktivity patrili kont

samostatné riešenie úloh bez pomoci 

.

Interpretovali sme relatívny podiel žiakov. Následne sme analyzovali vzdelávacie výsledky 

týchto žiakov.

A

ktoré nemajú jedn malých skupinách sme vyhodnotili 

na národnej úrovni (Slovenská republika) a  (základná škola, gymnázium 

s .

Aplikovali sme metódy štatistickej deskripcie. Zistené údaje sme kategorizovali. Metódy 

štatistickej inferencie - t-testy sme použili pre zistenie rozdielov medzi priemernými 

vzdelávacími výsledkami z matematiky. Interpretovali sme rozdiely na hladine významnosti 

= 0,05. Rozdiely v variantnej premennej sme 

testovali neparametrickým chí - kvadrát testom dobrej zhody na hladinách významnosti  = 

0,05 (*),  = 0,01 (**),  = 0,001 (***). Výsledky sme analyzovali v softvéri SPSS verzia 

12.0 a AM v.6.0.

3. Definovanie vybraných pojmov

Pod J.  usporiadaný systém 

a dosiahnutiu výchovno- 4]. 

logický a

zvláštnosti a vychádza z aktuálneho stavu ich vedomostí a

plní v školskej praxi úlohu základného prostriedku k pochopeniu podstaty a súvislostí 

osvojovaných objektov, javov a procesov [4].

Prednášanie , ucelenejším 

si vyžaduje dlhšie sústredenie 

pozornosti a abstraktné myslenie [4].

Metóda riešenie problémov

[4].

Problémové spôsobov 

a ich riešenia [6].

1

 analýze údajov, ktoré 
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Samostatná práca žiakov znatky 

vlastným úsilím, relatívne nezávisle na cudzej pomoci a vonkajším vedením, a to hlavne 

riešením problémov [4].

My chápeme e metódy ako 3 stratégie v

• modelovanie, v ktorom a ukazujú žiaduce spôsoby práce,

• , pri ktorých žiaci pracujú s

ich navádza k

•

4. Interpretácia výsledkov

4.1 Národné zistenia

Pod iaci v Slovenskej republike realizovali vybrané 

aktivity z priemerne takto:

27,5 % riešenie problémových úloh s , 17,2 % samostatné riešenie úloh bez 

12,8 % opakované 

11,4 % písanie testov alebo písomných prác, 8,0 % 

kontrola domácej úlohy, obsahu 

ania, 3,2 % iné aktivity.
2

4.2 

V , v , že žiaci 

venovali skúmaným aktivitám

• ako v Slovenskej republike: kontrole domácich úloh -

Lotyšsko, Nórsko, Škótsko, Anglicko, výkladu - Nový

Zéland, opakovanému u u - Arménsko, Taliansko,

• ako v Slovenskej republike: kontrole domácich úloh - Slovinsko, 

, výkladu -

Slovinsko, Rumunsko, Taliansko, riešeniu -

Švédsko, Rumunsko, Litva, samostatnému riešeniu - Švédsko, 

Slovinsko, Nórsko, Estónsko, opakovanému u u -

Bulharsko, , písaniu testov alebo písomných prác - Litva, 

Holandsko,

• ako v Slovenskej republike: kontrole domácich úloh - Švédsko,

výkladu - Švédsko, Holandsko, Lotyšsko, riešeniu

- Macedónsko, Taliansko, samostatnému riešeniu

- Taliansko, Bulharsko, opakovanému u

a u - Nórsko, Holandsko, písaniu testov alebo písomných prác -

Slovinsko, Švédsko, Bulharsko [3].

4.3 Výskumné zistenia o

2

š

180 minút, potom z

21 minút písaniu testov alebo 

písomných prác.
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V grafe 1 a 2  (v %), ktorý venovali žiaci jednotlivým 

(OGY) a na základných školách (ZŠ).

Žiaci gymnázií s venovali: 

 (31,7

spôsobom (16,9

Graf 1:

6,4

16,9

31,7

16,8

11,7

11,6

2,8 2,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Vysvetlivky: 

1 – kontrola domácich úloh, 2 – – riešenie problémových úloh 

– samostatné –

a 6 – písanie testov alebo písomných prác, 7 – – iné aktivity

Na gymnáziách s venovali

riešeniu problémových úloh s pomocou 

v), samostatnému riešeniu úloh bez

písaniu 

.

Graf 2:

8,2

16,5

27,1
17,2

12,9

11,4

3,4
3,4

1 2 3 4 5 6 7 8

Vysvetlivky: 

1 – kontrola domácich úloh, 2 – – riešenie problémových úloh 

– samostatné –

a ob 6 – písanie testov alebo písomných prác, 7 – – iné aktivity
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Žiaci základných škôl venovali: riešeniu

problémových  (27,1 samostatnému riešeniu úloh bez pomoci 

 (17,2

Na základných školách sa žiaci venovali:

ových úloh s

samostatnému riešeniu úloh bez

.

V ta 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sme uviedli rozdelenie žiakov 

ktorý uviedli y, že venujú so žiakmi

V 2, 4, 6, 8, 10, 12 sme uviedli výsledky žiakov z matematiky. Žiaci 8. 

priemerný výsledok 601 bodov a celoslovenský priemer z matematiky dosiahol hodnotu 

508 bodov.

Tab. 1:

Rozdelenie žiakov SR (v %) ovaného kontrole domácich úloh

OGY ZŠ

do 5 % 70,5*** 38,5 41,0

6 %  - 10 % 21,1 47,0*** 45,1

nad 11 % 8,4 14,4** 14,0

Spolu 100,0 100,0 100,0

Spolu v 

SR

Typ školy

Vysvetlivky : 5 % zo 180 minút 

je 9 minút, 10 % zodpovedá 18 minútam, 20 % zodpovedá 36 minútam, 30 % zodpovedá 54 minútam

45,1 % žiakov v Slovenskej republike sa venovalo kontrole domácich úloh 

na hodinách matematiky od 6 % do . 

Na gymnáziách s sa 

(70,5 %) opro  (38,5 %) venovalo kontrole domácich úloh

do 5 % 

ch úloh od 6 % 

do 10 % 

Tab. 2:

Výsledky žiakov SR z

OGY ZŠ

Priemer

(štand. chyba)

Priemer

(štand. chyba)

do 5 % 605 (6,3) 496 (4,2)

6 %  - 10 % 601 (11,1) 503 (6,6)

nad 11 % 577 (6,5) 500 (6,9)

Typ školy

8,4 % žiakov  sa venovalo kontrole domácich úloh viac ako

 a títo žiaci dosiahli priemerné skóre 577 bodov, ktoré bolo štatisticky 

významne horšie SR. Výsledky žiakov z ostatných

kategórií boli na úrovni priemeru  na úrovni priemeru žiakov 

.
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Tab. 3:

Rozdelenie žiakov SR (v %)

spôsobom

OGY ZŠ

do 10 % 30,5 33,2 33,0

11 % - 20 % 51,9 49,7 49,9

nad 21 % 17,5 17,0 17,1

Spolu 100,0 100,0 100,0

Typ školy Spolu v 

SR

49,9 % žiakov v Slovenskej republike sa venovalo na hodinách matematiky 

11 % do . 

Títo žiaci dosiahli priemerné skóre 502 bodov, ktoré bolo na úrovni celoslovenského

priemeru z matematiky 508 bodov.

Medzi množstvom žiakov na gymnáziách a základných

kategórií sme nezistili štatisticky významné rozdiely. 

Tab. 4:

Výsledky žiakov SR z

spôsobom

OGY ZŠ

Priemer

(štand. chyba)

Priemer

(štand. chyba)

do 10 % 606 (9,8) 508 (6,5)

11 %  - 20 % 609 (7,0) 493 (5,0)

nad 21 % 570 (11,7) 504 (7,7)

Typ školy

17,5 % žiakov a OGY venovalo viac ako 2

 a títo žiaci dosiahli priemerné skóre 570 bodov, ktoré bolo štatisticky 

významne horšie SR. 49,7 % žiakov

venovalo od 11 % do 20  a títo žiaci dosiahli 

priemerné skóre 493 bodov, ktoré bolo na úrovni priemeru žiakov  v SR. 

Výsledky žiakov z ostatných kategórií boli na úrovni priemeru

na úrovni priemeru žia .

Tab. 5:

Rozdelenie žiakov SR (v %)  riešeniu problémových úloh 

s

OGY ZŠ

do 15 % 2,9 13,6*** 12,8

16 % - 30 % 58,8 62,5 62,2

nad 31 % 38,3*** 23,9 25,0

Spolu 100,0 100,0 100,0

Typ školy Spolu v 

SR

62,2 % žiakov v Slovenskej republike sa venovalo riešeniu problémových úloh 

s pomocou  na hodinách matematiky od 16 % do 3

. 

Na gymnáziách s

úloh s p
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9 %) venovalo riešeniu problémových úloh 

s  do 15 % po

Tab. 6:

Výsledky žiakov SR z

s

OGY ZŠ

Priemer

(štand. chyba)

Priemer

(štand. chyba)

do 15 % 537 (4,1) 495 (8,9)

16 %  - 30 % 595 (5,7) 502 (4,8)

nad 31 % 616 (9,3) 498 (6,9)

Typ školy

2,9 % žiakov  venovalo riešeniu problémových úloh s

do 15  a títo žiaci dosiahli priemerné skóre 537 bodov, ktoré 

bolo štatisticky významne horšie SR. Výsledky žiakov 

z ostatných kategórií boli na úrovni priemeru sp. na úrovni priemeru 

.

Tab. 7:

Rozdelenie žiakov SR (v %) samostatnému riešeniu úloh 

bez pomoci

OGY ZŠ

do 10 % 41,9*** 29,9 30,8

11 % - 20 % 39,9 50,6*** 49,8

nad 21 % 18,2 19,6 19,5

Spolu 100,0 100,0 100,0

Typ školy Spolu v 

SR

49,8 % žiakov v Slovenskej republike sa venovalo samostatnému riešeniu úloh 

bez  na hodinách matematiky od 11 % do 2

. Títo žiaci dosiahli priemerné skóre 504 bodov, ktoré bolo na úrovni celoslovenského 

priemeru 508 bodov.

Na gymnáziách s

samostatnému riešeniu 

úloh bez

samostatnému riešeniu úloh 

bez

Tab. 8:

Výsledky žiakov SR z samostatnému riešeniu úloh 

bez

OGY ZŠ

Priemer

(štand. chyba)

Priemer

(štand. chyba)

do 10 % 598 (8,8) 496 (6,2)

11 %  - 20 % 598 (9,2) 497 (5,5)

nad 21 % 618 (13,7) 513 (7,6)

Typ školy
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Výsledky žiakov vo všetkých kategóriách boli na úrovni priemeru

.

Tab. 9:

Rozdelenie žiakov SR (v %) mn

OGY ZŠ

do 5 % 16,2 12,7 13,0

6 %  - 10 % 45,5** 36,8 37,5

nad 11 % 38,3 50,5*** 49,6

Spolu 100,0 100,0 100,0

Typ školy Spolu v 

SR

49,6 % žiakov v Slovenskej republike sa venovalo 

a na hodinách matematiky viac ako 11

.

Na gymnáziách s

Na základných školách sa štatisticky význam

Tab. 10:

Výsledky žiakov SR z

OGY ZŠ

Priemer

(štand. chyba)

Priemer

(štand. chyba)

do 5 % 603 (10,7) 497 (11,8)

6 %  - 10 % 617 (8,2) 505 (6,8)

nad 11 % 583 (8,6) 497 (5,0)

Typ školy

Výsledky žiakov vo všetkých kategóriách boli na úrovni priemeru

.

Tab. 11:

Rozdelenie žiakov SR (v %) množst lebo písomných prác

OGY ZŠ

do 5 % 20,8* 15,9 16,3

6 %  - 10 % 43,6 46,8 46,6

nad 11 % 35,5 37,3 37,2

Spolu 100,0 100,0 100,0

Typ školy Spolu v 

SR

46,6 % žiakov v Slovenskej republike venovalo písaniu testov alebo písomných 

prác na hodinách matematiky od 6 % do 10 .

Na gymnáziách s
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Tab. 12:

Výsledky žiakov SR z koly a písaniu testov 

alebo písomných prác

OGY ZŠ

Priemer Priemer

do 5 % 609 (16,3) 486 (6,7)

6 %  - 10 % 601 (8,3) 505 (5,6)

nad 11 % 598 (7,3) 500 (5,3)

Typ školy

Výsledky žiakov vo všetkých kategóriách boli na úrovni priemeru

.

Tab. 13:

Rozdelenie žiakov SR (v %) písomných prác

OGY ZŠ

do 5 % 95,1*** 87,7 88,3

6 %  - 10 % 4,9 10,9*** 10,4

nad 11 % 0,0 1,4* 1,3

Spolu 100,0 100,0 100,0

Typ školy Spolu v 

SR

88,3 % žiakov v Slovenskej republike venovalo 

na hodinách matematiky do 5 .

Na gymnáziách s

Na základných školách sa štatisticky význ

do 10

Z analýzy položky, ktorá ,

pracujú na problémoch

riešenia na hodinách matematiky sme zistili, že v Slovenskej republike: 5,2 % žiakov 

ovacích hodinách matematiky
3

, 18,2 % žiakov riešilo takéto problémy asi na polovici 

ín
4

problémov
5

 a 3,3 % žiakov nikdy neriešilo takéto problémy
6

.

Z analýzy položky, ktorá 

 pracujú v malých skupinách na hodinách matematiky sme 

3

4

17,5 % žiakov 

OGY.

5

73,6 % žiakov v 69,0 % žiakov v

významný rozdiel v podiele žiakov.

6

3,5 % žiakov 
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zistili, že v Slovenskej republike: 0,5

7

, 8,0 % 

žiakov pracovalo v malých skupinách 
8

, 74,7 % žiakov 

vyžadovali od žiakov malých skupinách
9

 a 16,8 % žiakov nikdy nepracovalo

v malých skupinách
10

.

5. Záver

mpetencie, 

lebo metódy sprostredkúvajú a

modifikujú. 

zapojenie žiakov do aktivít.

Na gymnáziách s

štatisticky významne menšie kontrole domácich úloh a iným aktivitám, oproti 

M

v samostatnému riešeniu úl

, výkladu , 

matematiky.

Na gymnáziách s

Pozitívne hodnotíme to, že v ý a 

písaniu 

testov alebo písomných prác, 

OGY.

é riadenému 

riešeniu problémových úloh so žiakmi. 

Vzdelávacie výsledky žiakov z

é žiaci venovali riešeniu problémových úloh s pomocou 

vzdelávacie výsledky z matematiky dosiahli. Pre žiakov základných škôl aj gymnázií 

s

lepšie vzdelávacie výsledky z matematiky dosiahli. Rozdiely však neboli štatisticky významné.

7

0,5 % žiakov v 0,3 % žiakov v

významný rozdiel v podiele žiakov.

8

8,4 % žiakov  oproti 3,2

9

74,2 % žiakov menší oproti 80,2

OGY

10

16,8 % žiakov v 16,2 % žiakov v

významný rozdiel v podiele žiakov.
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V vzdelávacími 

výsledkami z matematiky hodnotený ý aj pre žiakov 

základných škôl, aj pre žiakov gymnázií s

Ako dôležité sa ukazuje -

 na riešenie problémov a rozvoj kritického myslenia. Použité 

a rozvoju tvorivého myslenia, sústavne by sa mali 

praktických úloh by žiaci mali využív nových situáciách. 

od žiakov riešenie 

problémových úloh, 

v každodenným 

uváženia nad spôsobmi riešenia komplexných problémov.

Vo výchovno-vzdelávacej praxi je dôležité , e metódy 

 a kombinovali tak, aby boli dosiahnuté plánované výchovno-vzdelávacie 

ciele, aby použitá metóda vzbudila u žiakov záujem o  aktivity, 

rozvíjala poznávacie procesy žiaka a
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