
MATEMATICKÝ B-DEŇ sa zameriava na proces matematického
myslenia, na skúmanie matematických objektov a opis ich
vlastností, na matematickú argumentáciu a tvorbu dôkazov
v matematike.

IO10 INTERKULTÚRNE VYUČOVANIE MATEMATIKY MIMO ŠKOLY
TÍMOVÉ MATEMATICKÉ SÚŤAŽE
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ČO JE IO10? 

Modul IO10 má za cieľ ukázať študentom učiteľstva matematiky 
možnosti mimoškolských aktivít v matematike.

Tímové matematické súťaže sú čoraz viac populárne.

Tímová spolupráca v súťaži posilňuje sociálne zručnosti žiakov: tímového 
ducha; individuálnu zodpovednosť  voči ostatným členom tímu a voči 
celkovému výsledku; rozdelenie úloh na základe individuálnych 
schopností každého člena tímu; využívanie symbolov, znakov a obrázkov; 
zdokonaľovanie vyjadrovania sa v písomnom prejave a efektívna 
integrácia vedomostí z matematiky do písomného prejavu.

„Dajme hlavy dohromady, nech máme pekný matematický deň.“

The project ‘Intercultural learning in mathematics and science education’ (IncluSMe) (2016-2019, grant no. 2016-1-DE01-KA203-002910)  has received co-funding by the 
Erasmus+ programme of the European Union. 

KONTAKTUJTE NÁS! 

Modul je súčasťou

• osobného rozmeru
hodnoty, postoje a interkultúrne kompetencie 
budúcich učiteľov,

• rozmeru vedomostí z matematiky a prírodovedných 
predmetov
interkultúrne a kultúrne pohľady na samotné 
predmety, 

• rozmeru matematického a prírodovedného 
vzdelávania
pedagogické prístupy k žiakom v kultúrne rôznorodých 
triedach.

MATEMATICKÝ NÁBOJ sa zameriava na správny a rýchly
výpočet priamočiaro vymedzeného matematického problému,
pričom konečný výsledok je vyjadrený jedným konkrétnym
číslom.

Zdroj: http://gbza.eu/matematicky-b-den-2017/

https://www.matfyz.cz/clanky/1097-pozor-blizi-se-matematicky-naboj#!video

Úroveň Rubrika pre hodnotenie MATEMATICKÝCH KOMPETENCIÍ

1 Spracovanie a využitie dostupných informácií a pomôcok.

2

Využívanie symbolických, formálnych a technických vyjadrení.

Ovládanie základných matematických pojmov, faktov, tvrdení a
postupov.

3 Znázornenie a popis matematických objektov a vlastností medzi nimi.

4

Vymedzenie problému, stanovenie si základnej otázky a voľba vhodnej
stratégie pre vyriešenie problému.

Využívanie matematického myslenia a usudzovania.

5 Matematický argumentácia a konštrukcia dôkazu.

6 Matematické modelovanie.

• Matematický B-deň a záver k téme „Tímové matematické súťaže“
→ Študenti vo dvojiciach diskutujú spätnú väzbu k ich záverečnej správe: matematické

kompetencie v riešení otvorených matematických problémov a potenciál pracovať
matematicky.

→ Diskusia v skupinách o princípoch hodnotenia súťaže Matematický B-deň a o hodnotení
žiackych riešení otvorených matematických problémov vo všeobecnosti.

→ Študenti porovnávajú tímové matematické súťaže Matematický NÁBOJ a Matematický B-deň
a ich potenciál z pohľadu interkultúrnych a inkluzívnych vyučovacích metód.

• Matematický NÁBOJ a predstavenie súťaže Matematický B-deň
→ Skupina študentov organizuje súťaž pre svojich spolužiakov.
→ Študenti vytvoria jeden záverečný dokument, ktorý sa zaoberá princípmi interkultúrnych

a inkluzívnych vyučovacích metód, ktoré sú začlenené do súťaže Matematický NÁBOJ.

→ Autentická skúsenosť s organizáciou súťaže Matematický B-deň, riešenie vybraných úloh
a zážitok s atmosférou súťaže: predstavenie súťaže, výber tímov, organizovanie miestnosti...

→ Študenti pracujú vo dvojiciach na riešení vybraného zadania Matematického B-dňa, pričom
majú odovzdať jednu záverečnú správu o riešení.

Z ČOHO MODUL POZOSTÁVA
Modul sa skladá z troch sekcií po 90 minút:
• Úvod do témy „Tímové matematické súťaže“ a matematický NÁBOJ

→ Diskusia so žiakmi o ich znalostiach a skúsenostiach s matematickými súťažami.
→ Autentická skúsenosť so súťažou Matematický NÁBOJ: riešenie vybraných úloh a zážitok

s atmosférou súťaže.
→ Diskusia o odovzdaných riešeniach a čas na upokojenie emócií po odovzdaní riešení.

Diskusia je zameraná na matematický kontext a pozadie jednotlivých úloh.
→ Diskusia zameraná na použité a pozorované vyučovacie metódy počas diania súťaže.
→ Individuálna alebo tímová domáca úloha pozostáva z vytvorenia súboru úloh, ktoré by

boli vhodné pre súťaž Matematický NÁBOJ.


