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Ciele vyučovania matematiky
Vyučovanie matematiky má niekoľko cieľov, ktoré napomáhajú formovať osobnosť
človeka. Tieto ciele plníme vyučovaním matematiky v každej etape školského vzdelávania.
Ciele vyučovania matematiky možno rozdeliť do troch skupín, sú to ciele:
 praktické,
 vzdelávacie,
 kultúrne.
Praktické ciele možno zhrnúť takto:
 Pochopiť podstatu a fungovanie základných operácií a schopnosť aplikovať ich
v nových situáciách.
 Porozumieť jazyku algebry a vedieť ho používať. Vedieť riešiť jednoduché
úlohy pomocou rovníc. Schopnosť pochopiť a používať základné zákony
a pravidlá v algebre.
 Vedieť interpretovať grafy.
 Oboznámiť sa s geometrickými tvarmi, ktoré nás obklopujú. Rozvíjať
priestorové videnie a orientáciu. Vedieť uskutočňovať konštrukcie a vedieť ich
použiť v praxi.
Vzdelávacie ciele sú najmä tieto:
 Nadobudnúť vedomosti a naučiť sa pojmy, ktoré sú potrebné v každodennom
živote (napr. jednotky mier, zhodnosť, podobnosť, kladné a záporné čísla,
množstvo, pomer, ...).
 Rozvinúť jasné a logické myslenie, kombinatorické a kritické myslenie.
 Nadobudnúť schopnosti: koncentrácia, presnosť, správnosť, jasnosť, logická
argumentácia.
3
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 Pochopiť vzťahy medzi pojmami a vedieť ich používať v živote.
Kultúrne ciele majú napomôcť k pochopeniu:
 Krásy geometrických tvarov v prírode, umení a v priemysle;
 Úlohy matematiky v rozvoji abstraktného myslenia, jej prínos k rozvoju
civilizácie, hlavne vedy, priemyslu, ekonomiky a filozofie.
Vyššie uvedené ciele majú napomáhať rozvoju matematickej gramotnosti1, ktorú
charakterizujeme takto: je to schopnosť rozpoznať a pochopiť matematické problémy,
zaoberať sa nimi a využívať matematiku v súkromnom živote, v zamestnaní a
v spoločnosti. Je to schopnosť jednotlivca identifikovať a pochopiť úlohu, ktorú
matematika zohráva vo svete, vykonávať dobre podložené matematické úsudky a zaoberať
sa matematikou spôsobom, ktorý bude spĺňať potreby súčasného aj budúceho života
jednotlivca ako konštruktívneho, zainteresovaného a premýšľavého občana.
Medzi hlavné aspekty matematickej gramotnosti zaraďujeme:
 matematické kompetencie;
 významné matematické témy.
Matematické kompetencie sú všeobecné matematické vedomosti, schopnosti
a zručnosti, ktoré zodpovedajú príslušným úrovniam vzdelania. Uveďme aspoň niektoré:
 matematické myslenie: kladenie otázok charakteristických pre matematiku,
vedomosti o typoch odpovedí, ktoré na príslušné otázky matematika ponúka,
rozlišovanie medzi rôznymi typmi používaných pojmov, napr. definícia, veta,
dôkaz, hypotéza, príklad, predpoklad, tvrdenie ... a pochopenie rozsahu aj
vymedzenie daných matematických pojmov sa narábania s nimi;
 matematická argumentácia: poznanie povahy matematických dôkazov a ich
odlišnosti od iných druhov matematického uvažovania, vykonávanie rôznych
typov algoritmov, analyzovanie a hodnotenie matematických argumentov, cit
pre heuristiku, zručnosť tvoriť matematické argumenty;
 modelovanie: štrukturalizácia oblasti alebo situácií, ktoré sa majú modelovať,
matematizácia reálnych situácií, interpretácia matematických modelov späť do
reálnej situácie, analýza modelu a jeho výsledku, sledovanie a kontrola procesu
modelovania;
 vymedzenie problému a jeho riešenia: vymedzenie, formulovanie, definovanie
rôznych druhov matematických problémov, riešenie rôznych druhov
matematických problémov rôznymi metódami;
 reprezentácia: dekódovanie, interpretácia a rozlišovanie rôznych foriem
znázorňovania a popisovania matematických objektov a situácií, vzájomných
vzťahov medzi nimi, výber rôznych foriem znázorňovania, schopnosť
prechodu medzi nimi;
 symbolika, formalizmy, technické zručnosti: dekódovanie a interpretácia
symbolického a formálneho jazyka, práca s výrokmi, práca s výrazmi
obsahujúcimi symboly a vzorce, používanie premenných, riešenie rovníc,
uskutočňovanie výpočtov, konštrukcia geometrických útvarov, atď.
Významné matematické témy predstavujú vzájomne prepojené matematické pojmy,
ktoré sa vyskytujú v skutočných situáciách a kontextoch. V matematike je každá téma
1
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významná, v určitých situáciách si stanovíme významné témy, napr. zmena a rast, priestor
a tvar, náhodnosť, neurčitosť, kvantitatívne uvažovanie, závislosť a vzájomné vzťahy, atď.
Situácie a kontexty predstavujú prostredie, do ktorého sú matematické úlohy
umiestnené. Používanie matematiky v rôznych situáciách, kontextoch a väzbách je
dôležitou súčasťou matematickej gramotnosti.
Pri vyučovaní matematiky sa používajú rôzne prístupy. V našich úvahách sa
sústredíme najmä na konštruktivistický prístup vo vyučovaní matematiky, často aj
hovoríme o podnetnom vyučovaní matematiky.
Pre konštruktivistický prístup k vyučovaniu matematiky je charakteristické „ aktívne
vytváranie časti matematiky v mysli žiaka“. Hejný a Kuřina2 formulujú desať zásad
vyučovania matematiky v konštruktivistickom prístupe, ktoré uvádzame:
1. Matematika je chápaná ako špecifická ľudská aktivita, nielen ako jej výsledok.
2. Podstatnou zložkou matematickej aktivity je hľadanie súvislostí, riešenie úloh
a problémov, tvorba pojmov, zovšeobecnenie tvrdení, ich preverovaní
a zdôvodňovaní.
3. Poznatky sú neprenosné, vznikajú v mysli poznávajúceho človeka.
4. Tvorba poznatkov sa opiera o skúsenosti poznávajúceho.
5. Základom matematického vzdelávania je vytváranie prostredia podnecujúceho
tvorivosť.
6. K rozvoju konštrukcií poznatkov prispieva sociálna interakcia v triede.
7. Dôležité je použitie rôznych druhov reprezentácie a štrukturálneho budovania
matematického sveta.
8. Značný význam má komunikácia v triede a pestovanie rôznych jazykov
matematiky.
9. Vzdelávací proces je potrebné hodnotiť minimálne z troch hľadísk: porozumenie
matematike, zvládnutie matematického remesla, aplikácie matematiky.
10. Poznanie založené na reprodukcií informácií vedie k pseudopoznaniu,
k formálnemu poznaniu.
Pri konštruktivistickom prístupe vyučovania matematiky ústredné miesto má vlastná
práca jedinca, avšak nemôže byť ponechaný sám na seba. Učiteľ tu zohráva dôležitú úlohu,
nepredkladá žiakovi hotové časti poznania, ale ukazuje mu cesty, ktorými sa k poznaniu
môže dopracovať.
Konštruktivistický prístup kladie dôraz na aktivitu poznávajúceho jedinca, meniaca sa
úloha učiteľa a žiaka, dôraz na komunikáciu, potrebu podnetného prostredia, kvalitu
výsledného poznania.
Základnou rozvíjajúcou činnosťou výchovy a vzdelávania sú úlohy. Pod pojmom
úloha máme na mysli otázky učiteľa, problémy riešené prostredníctvom príkladov, cvičení
a rôznych situácií, ktoré si vyžadujú aktivitu, riešenie zo strany žiaka. Úlohy sú rôznej
obtiažnosti a na rôzne poznávacie funkcie.
V teórii vyučovania matematiky uvádzame tri základné funkcie matematických úloh:
1. lokálny cieľ vyučovania matematiky – normálne požiadavky na osvojenie si
matematického učiva sa môže formulovať pomocou úloh, ktorých riešenie je
želateľným výsledkom vyučovania.

2
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sú3:

2. vyučovanie matematiky cez úlohy – úlohy slúžia ako aparát prostredníctvom
ktorého sa dosahujú plánované výsledky vyučovania matematiky.
3. učenie metódam riešenia cez úlohy – úlohy ako prostriedok vyučovania metódam
riešenia matematických problémov.
Úlohami zabezpečujeme plnenie všeobecných cieľov, ktoré na všetkých druhoch škôl
a) Matematické poznatky a umenie – žiaci majú získať základné matematické
vedomosti, zručnosti, schopnosti a pohľady do rozličných matematických tém
a vedieť ich použiť. Majú im byť dôverne známe matematické metódy a spôsoby
myslenia.
b) Použitie matematiky v mimomatematických oblastiach – žiaci majú získať
schopnosť použiť matematické poznatky a umenie v rozličných oblastiach, najmä
v takých , ktoré majú vzťah k ich skúsenostiam a poznatkovému svetu. Pritom
majú poznať pohľady do problému aplikácií matematiky.
c) Všeobecné schopnosti. Sem patria schopnosti
 argumentácia a exaktná práca;
 prezentácia a interpretácia skutkového stavu;
 produktívna duševná práca;
 kritické myslenie.
d) Osobnostný a sociálny rozvoj. Žiakov cez úlohy treba viesť k tomu, aby
 starostlivo, sústredene, plánovite a uvážene pracovali;
 situáciu skúmali a problémy riešili racionálnym myslením, pritom však videli
hranice použitia takéhoto spôsobu myslenia;
 rozvíjali kritické myslenie a získavali otvorenosť voči rôznym hľadiskám
a pohľadom;
 rozvíjali schopnosť komunikácie;
 pracovali samostatne, ale aj kolektívne;
 získavali radosť z tvorivého správania sa a z intelektuálnych výkonov.

Ešte si všimnime jedného pohľadu na úlohy. Pre školskú matematiku je potrebné jedno
delenie úloh, ktoré úlohy delí na:
 štandardné
 neštandardné.
Štandardné úlohy hlavný dôraz kladú na pamäť, na kopírovanie vzoru a ten veľmi málo
prispôsobujú individuálnemu rozvoju žiaka.
G. Polya rozlišuje dva typy štandardných úloh:
a) úlohy, ktorých riešenie vyžaduje dobre známe pravidlo;
b) úlohy, ktoré sú zopakovaním už známeho.
Treba povedať, že riešenie štandardných úloh je pre štúdium matematiky nevyhnutné.
Neštandardné úlohy sú spravidla zaujímavejšie, ako mnohé štandardné rutinné úlohy.
Neštandardnými úlohami možno viac vzbudiť záujem o matematiku. Neštandardné úlohy
vedú k objaveniu dôvtipu, domýšľaniu, nachádzaniu nových ciest pri riešení úloh.
Rozvíjanie poznávacích schopností žiakov, ako jedného z hlavných cieľov školy, je možné
len cestou aktívneho procesu objavovania.
3
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V každej úlohe (najmä neštandardnej) treba riešiť problém, v ktorom je niečo
objektívne dané a niečo neznáme. Riešenie takéhoto problému je treba uskutočňovať
v určitých fázach:
 porozumenie problému – orientácia v probléme a jeho pochopenie
 strategicko-operačná fáza – to je myšlienkovo náročná a obtiažna fáza – to je
vytvorenie matematickej úlohy a jej riešenie,
 synteticko – verifikačná fáza – to je verifikácia hypotéz – metód.
K týmto fázam patria vzájomne sa podmieňujúce procesy:
 analýza,
 syntéza,
 zovšeobecňovanie a abstrakcia.
Medzi neštandardné úlohy zaraďujeme:
a) slovné úlohy,
b) konštrukčné úlohy.
Tieto úlohy patria k nosným úlohám, ktoré sú v školskej praxi považované za obtiažne
úlohy. V ďalšom im budeme venovať zvýšenú pozornosť.
Slovné úlohy
Úlohy, v ktorých je závislosť medzi danými a hľadanými údajmi vyjadrená slovnou
formuláciou a v nej treba riešiť problém zo spoločenskej, ekonomickej alebo inej oblasti,
nazývame slovnými úlohami.
V slovných úlohách treba na základe vhodnej úvahy zistiť aké počtové úkony musíme
s danými údajmi (číslami) urobiť, aby sme našli čísla, ktoré máme vypočítať a odpovedať
na žiadanú otázku.
Pri riešení slovnej úlohy treba zdôrazniť zásadu: Nijakú slovnú úlohu nemôžeme
vyriešiť dovtedy, kým nebola sformulovaná príslušná matematická úloha (resp.
matematické úlohy).
Schéma riešenia slovnej úlohy

SÚ → MÚ

→ Riešenie MÚ

→

Výsledok

odpoveď

Prechod od slovnej úlohy (SÚ) k úlohe matematickej (MÚ) sa nazýva matematizácia
slovnej úlohy.
Model riešenia slovnej úlohy pozostáva z troch základných fáz:
1. Uchopenie zadania.
2. Vyriešenie matematického modelu.
3. Návrat do kontextu slovnej úlohy, overenie správnosti výsledku a odpoveď.
Uchopenie slovnej úlohy vyžaduje nasledovné činnosti:
 identifikácia objektov;
 identifikácia vzťahov medzi objektmi;
 identifikácia otázky;
 nájdenie zjednocujúceho pohľadu;
7
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získanie porozumenia štruktúry slovnej úlohy a vytvorenie matematického
modelu.
Túto fázu riešiteľ môže uskutočniť len vtedy, keď úlohu prečítal s porozumením.
Pri riešení slovných úloh je potrebné:
 učiť žiakov logicky rozoberať úlohy, nehľadať riešenie neznámej úlohy bez jej
predbežnej analýzy;
 skúmať štruktúru zvláštnosti úloh, hľadať jej riešenie všeobecnou organizáciou
činnosti;
 učiť žiakov chápať riešenie jednotlivých úloh ako prostriedok k osvojeniu si
všeobecných metód a schémat činností;
 učiť žiakov po nájdení riešenia úlohy robiť spätnú analýzu riešenia, aby sme
odhalili všeobecnú zákonitosti postupu použitého pri riešení, prípadne nali
ďalší spôsob riešenia.
Konštrukčné úlohy
Riešiť konštrukčnú úlohu znamená zostrojiť (skonštruovať) geometrický útvar.
Presnejšie povedané riešiť konštrukčnú úlohu znamená podľa platných viet odvodiť
a doplniť dané prvky ďalšími tak, aby sme zostrojili určený útvar.
Konštrukčnú úlohu často formulujeme aj takto: Zostrojte množinu geometrických
útvarov, ktoré vyhovujú určeným podmienkam.
Naučiť sa riešiť konštrukčnú úlohu znamená:
 Prv ako začneme konštruovať, musíme so ujasniť situáciu.
 Nakreslíme si obrázok, na ktorom je hľadaný útvar, vyznačíme dané prvky
a začneme obrázok skúmať.
 Hľadáme cestu, ktorá vedie od daných prvkov k zostrojeniu celého útvaru.
 Z toho vyplynie postup konštrukcie a jeho grafické prevedenie.
 Každý riešiteľ konštrukčnej úlohy sa musí presvedčiť, či zostrojený útvar je
ten, ktorý bolo treba zostrojiť.
 Každý riešiteľ musí si uvedomiť, či hľadaný útvar možno zostrojiť a nájsť
podmienky riešiteľnosti.
Prečo je potrebné zaradiť do výučby matematiky konštrukčné úlohy?4 Konštrukčné
úlohy:
 poskytujú krásne motivačné úlohy, ktoré podnecujú zvedavosť riešiteľa a vedú
k samostatnému objavovaniu zákonitostí;
 ukazujú žiakovi jasný cieľ – treba zostrojiť ....;
 sú prirodzeným mostom, po ktorom môžu manuálne zručnosti a skúsenosti
riešiteľa prejsť do jeho geometrickej poznatkovej štruktúry;
 ukazujú, ako možno teoretické poznatky zúžitkovať v praxi;
 rozvíjajú schopnosť spojenia teórie a praxe;
 sú vhodným testovacím prostriedkom, pomocou ktorého môže učiteľ
diagnostikovať kvalitu neformálnych poznatkov žiaka.
4
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Pre úspešné riešenie konštrukčných úloh je potrebné poznať tzv. základné
euklidovské konštrukcie, ktoré spočívajú v nasledovnom:
K1: Bod považujeme za zostrojený, ak je daná jeho poloha, alebo je priesečníkom
dvoch priamok, dvoch kružníc alebo priamky a kružnice.
K2: Priamku považujeme za zostrojenú, ak sú dané jej dva rôzne body.
; považujeme za zostrojenú, ak je daný bod a úsečka .
K3: Kružnicu
za
K4: Ak sú dané dve rôznobežky , , potom považujeme ich priesečník
zostrojený.
K5: Ak je daná kružnica a jej sečnica , potom považujeme ich priesečníky
za zostrojené.
,
, o ktorých vieme, že sa pretínajú, potom
K6: Ak sú dané dve kružnice
považujeme ich priesečníky
za zostrojené.
Ku grafickému uskutočneniu vystačíme s pravítkom a kružidlom.
Postup riešenia konštrukčnej úlohy členíme na štyri časti, tzv. fázy riešenia:
1. fáza – rozbor. Predpokladáme, že existuje aspoň jeden hľadaný útvar v určitom
umiestnení. Uvedomíme si, ktoré prvky (body) sú neznáme a snažíme sa nájsť závislosti
medzi danými a hľadanými prvkami. V načrtnutom útvare vyznačíme dané prvky,
uvedomíme si, ktoré prvky treba zostrojiť a hľadáme vzťahy medzi danými a hľadanými
prvkami.
2. fáza – formulácia konštrukčného predpisu (konštrukcia). Konštrukčný predpis spočíva
v udaní krokov (logicky usporiadaných), pomocou ktorých zostrojíme neznáme body.
Potom podľa nich uskutočníme grafickú konštrukciu.
3. fáza – skúška (dôkaz správnosti konštrukcie). Je to zistenie, či útvar získaný
konštrukciou spĺňa všetky požiadavky uvedené v úlohe.
4. fáza – diskusia. Ak sú niektoré prvky úlohy premenné (parametre), určujeme, za
ktorých podmienok je úloha riešiteľná (tzv. podmienky riešiteľnosti úlohy) a prípadne
koľko má vyhovujúcich riešení.
Základné metódy riešenia planimetrických konštrukčných úloh sú:
1. metóda geometrických miest bodov v rovine (metóda bodov danej vlastnosti)
2. metóda geometrických zobrazení v rovine,
3. metóda algebraicko-geometrická,
4. metóda súradníc.
Vzhľadom na štruktúru riešenia slovných úloh a konštrukčných úloh a vzhľadom na
jedinečnosť týchto úloh, ich zaradenie do neštandardných úloh, môžeme považovať tieto
úlohy za prostriedok rozvíjania logického myslenia žiakov.
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TEACHING ISOMETRIES BASED ON VAN HIELE MODEL OF GEOMETRIC
THOUGHT
EVA BARCÍKOVÁ – ANNA HREŠKOVÁ
ABSTRACT. In this article we deal with the teaching of isometries designed with the help of Van
Hiele model. We focus on isometric transformation and especially geometric construction task
solving by using isometric transformation. We placed our work into a theoretical framework
based on The Van Hiele model and suggested a number of tasks divided according to their
level.
KEY WORDS: Van Hiele Model of Geometric Thought, translations, reflections, rotations,
isometries, geometry construction
CLASSIFICATION: G 10

Introduction
“Researchers such as Battista, Wheatley, and Talsma (1982), Del Grande (1986),
Kidder (1976), Normandia (1982), Perham (1976), and Thomas (1976) have demonstrated
that studying the basic rigid motions of translations, reflections, and rotations provides
excellent opportunities for the development and refinement of spatial skills as well as for
studying types of motion and their properties”. (Pleet, L.J., 1990)
In this paper we focus on isometric transformation and especially geometric
construction task solving by using isometric transformation. Our aim is to foster another
point of view on solving geometry construction in school geometry. We placed our work
into the theoretical framework based on The Van Hiele model. This theory is known
internationally and has made a significant impact upon geometry education.
Van Hiele Model of Geometric Thought
The Van Hiele model is a theory in mathematics education, which describes the way
students reason about shapes and other geometric ideas. The theory has its roots in the
PhD. thesis of Dina van Hiele-Geldof and Pierre van Hiele at Utrecht University, in 1957.
Five discrete hierarchical levels were described in this model. The levels as proposed by
van Hiele were originally numbered from zero to four. (In recent years the original five
levels have been renumbered to levels 1-5.) The five levels describe how children learn to
reason in geometry. “Students cannot be expected to prove geometric theorems until they
have built up an extensive understanding of the systems of relationships between
geometric ideas.” [12] This theory says that development is a product of experience and
the quality of instruction rather than age, what is in contrast with Piaget's theory. Battista &
Clements (1995, p. 50) summarized the two theories as follows:
Piaget's theory, on one hand, describes how thinking in general progresses varies from
being non-reflective and unsystematic to empirical, and finally to logical-deductive. The
theory of Van Hiele, on the other hand, deals specifically with geometric thinking as it
develops through several levels of sophistication under the influence of a school
curriculum.
The model consists of five levels of understanding (Mason.M., 1998, pp. 4-5):
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Level 0 (Visualization): Students recognize figures by appearance alone, often by
comparing them to a known prototype. The properties of a figure are not perceived. At this
level, students make decisions based on perception, not reasoning.
Level 1 (Analysis): Students see figures as sets of properties. They can recognize and
name properties of geometric figures, but they do not see relationships between these
properties. When describing an object, a student operating at this level might list all the
properties he/she knows, but may not discern which properties are necessary and which are
sufficient to describe the object.
Level 2 (Abstraction): Students perceive relationships between properties and between
figures. At this level, students can create meaningful definitions and give informal
arguments to justify their reasoning. Logical implications and class inclusions, such as
squares being a type of rectangle, are understood. The role and significance of formal
deduction are, however, not understood.
Level 3 (Deduction): Students can construct proofs, understand the role of axioms and
definitions, and know the meaning of necessary and sufficient conditions. At this level,
students should be able to construct proofs such as those typically found in a high school
geometry class.
Level 4 (Rigor): Students at this level understand the formal aspects of deduction, such
as establishing and comparing mathematical systems. Students at this level can understand
the use of indirect proof and proof by contrapositive, and can understand non-Euclidean
systems.
Despite the fact, that The Van Hieles considered the levels to be discrete, other
researchers (Clements & Battista, 1992; Burger & Shaughnessy, 1986; Crowley, 1987)
argue that since learners develop several Van Hiele levels simultaneously and
continuously, it is problematic to assign a learner to a particular level.
The van Hieles recommended five sequential phases of learning for guiding students
from one level to another on a given topic:
1. Inquiry - the teacher involves students in conversation and activity about the objects of
study, the teacher sets the ground for further study.
2. Directed orientation - under the teacher's guidance, students explore the topic of study
and become familiar with specific key ideas.
3. Explication - teacher's role is minimal, students work nearly independently, refining
their understanding and use of vocabulary.
4. Free orientation - students solve multi-step tasks and open-ended tasks with more than
one way leading to solution, and explore their own methods to obtain solutions.
5. Integration - students review and summarize what they have learned with the goal of
forming an overview of the new network of objects and relations. Teacher helps them
in summarizing their key ideas.
From the point of view of this theory we want to focus on methodology of teaching
geometry transformations, especially isometric transformation (translation, reflection and
rotations).
Isometric transformation in Van Hiele model
Isometry is very stimulating curriculum, giving a platform to develop geometric and
logical thinking, as well as solving geometry constructions with use of isometry. The issue
of teaching isometries based on Van Hiele model was dealt with by authors Jaime and
Gutierrez (1995). They suggest specific activities for teaching a unit on isometries for
12
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classes 3-12. The teaching goals they outline for each of the Van Hiele levels are given in
Table 1 (based on the original 0-4 numbering scheme):
Level Characteristics of Thinking
Teaching Objectives
0
Students have a global non- -To recognize each isometry as a movement
mathematical view of isometries
and to perform isometries using appropriate
manipulatives
-To recognize the invariance of shape and
size under an isometry
1
The elements and properties that -To explicitly use the elements that
define
each
isometry
are characterize each isometry
considered by students.
-To begin to use the definition of each
isometry
-To discover new properties of isometries
from experimentation, to state and use them
-To make products of isometries by moving
cutouts
-To discover that compositions of translations
commute, as do compositions of rotations
around the same center
-To begin to use mathematical notation and
vocabulary for the different isometries
2
Students can discover and use -To understand and use the intersection of
properties and relations between perpendicular bisectors to determine the
isometries;
can
understand center of a rotation
general mathematical reasoning; -To complete the analysis of the product of
and can make informal arguments two isometries started in level 1
-To understand and use the infinite number of
as proofs.
ways of decomposing rotations or
translations into a product of two symmetries
-To justify and use properties of isometries
-To understand the formal definition of each
isometry
-To understand simple formal proofs that are
shown and explained by the teacher
3
Students can reason without any -To complete the knowledge in previous
specific support
levels by deducing and proving more
complex properties of isometries
-To acquire a global view of the set of plane
isometries and its algebraic group structure
-To do formal proofs, in particular the
theorem of classification of isometries: Every
isometry is one of these four: translation,
rotation, symmetry, or glide reflection.
Table 1 (Jaime and Gutierrez, 1995)

As we have mentioned above, we focus not only on isometry but also its use in geometry
constructions. To solve geometry constructions it is required to know isometry. In order to
move towards solving of geometry constructions, students must have mastered level 0 (as
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ks designed to
t fit with Va
Van
in table). Inn the next secction we will suggest a nuumber of task
Hiele model. They are divided
d
accorrding to sequuential phasees of learning
g.
Geometry coonstruction step
s
by step

Activity 1
 The figuure below is a regular triaangle ABC.

Figurre 1



 Whhich isometric transformaation do we hhave to use to transform
m point A intoo point
B (oor C)? Use paper
p
model of
o triangles oor DGS.
Construuct the circle k1 passing th
hrough the ppoint A.
 Connstruct the im
mage of the circle
c
k1
- in a clockw
wise rotation with
w an anglee of 60 degreees around th
he point C;
- using a poinnt reflection through the ppoint Sc
- in a reflectioon across thee line o3.
 Wee obtain imagges k1´, k1´´ and k1´´´ oof the circle k1. Which points
p
do theey pass
throough? Why?

Figure 2
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Construuct a line p passing throug
gh the point B. Constructt the image of
o the line p
- in a clockw
wise rotation with
w an anglee of 60 degreees around th
he point A
- using point reflection th
hrough the pooint Sa
 Wee obtain imagges p´and p´´
p of the linne p. Which
h points do they
t
pass thrrough?
Whhy?
 Find the intersection of liness p, p´a p´´ aand circles k1´, k1´´ and k1´´´.

Figure 3

Activity 2
 In planee are given point
p
C, circlee k and line pp.
 Construct a regular trian
ngle ABC witth the vertex
x C, so that th
he circle k paasses
through the point A and the line p paasses through
h the point B.
B
 In planee are given point
p
D, circle k and line pp.
 Construct a square ABC
CD with verteex D, so that the circle k passes
p
througgh the
point A andd the line p paasses throughh the point B.
B

Figure 4
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In planne are given three conceentric circless k1 ( S , r1 ), k 2  S , r2  , k3 ( S , r3 ); r1  r2  r3
and a ppoint C  k3 . Construct equilateral
e
trriangle ABC
C, so that B  k1 , A  k 2 and

  40 as show beelow:

Figure 5

Activity 3
 Look att the figure below.
b
Formu
ulate a possibble text of a geometry construction taask.

Figgure 6



Figure 7

In the F
Figure 7 is a graphic
g
logo
o. Construct iits wire fram
me.

Conclusion
n
Geomettry is a beauttiful school subject;
s
neveertheless stu
udents have often
o
difficullties to
understand it. First, the teacher musst understandd how childreen learn to reeason in geoometry.
One possiblle approach is Van Hielee Model of G
Geometric Thought.
T
Thiis theory cann assist
the teacher in order to help
h
the stud
dent to learnn and understtand geomettry. So “Geoometric
thinking caan be accessible to every
yone.” (Crow
wley, M., 1987) We ap
pply this theeory to
reflect on m
methodology of teaching isometry.
i
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RÔZNE VARIÁCIE EINSTEINOVEJ LOGICKEJ HÁDANKY A ICH RIEŠENIE
POMOCOU NEVERBÁLNEJ PÍSANEJ KOMUNIKÁCIE
DIFFERENT VARIATIONS OF EINSTEIN´S PUZZLE AND THEIR SOLUTION
USING SILENT WRITTEN COMMUNICATION
ANTAL CSÁKY – KRISTÍNA CAFIKOVÁ
ABSTRAKT. Slovné úlohy vytvorené podľa Einsteinovej logickej hádanky boli odskúšané na
študentoch učiteľstva pre primárne vzdelávanie pomocou vyučovacej metódy neverbálna
písaná komunikácia. Táto metóda nám umožňuje sledovať logické myslenie študentov počas
riešenia úloh. Okrem riešenia daných úloh sú v príspevku uvedené aj názory študentov
o použiteľnosti týchto slovných úloh a neverbálnej písanej komunikácie ako vyučovacej metódy
na prvom stupni základnej školy.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: logické myslenie, nemá písaná komunikácia.
ABSTRACT. Word problems based on Einstein's logic puzzles were tested on student teachers in
primary education using a method called „silent written communication“. One can easily see
the logical thinking of students in the solving process. Apart from group solutions, the
contribution includes also students' opinions on applicability of these word problems and silent
written communication as a teaching method at primary school.
KEY WORDS: logical thinking, silent written communication.
CLASSIFICATION: D45, E35

Úvod
Meno slávneho fyzika Alberta Einsteina je známe po celom svete. Je známe aj to, že
v roku 1921 získal Nobelovou cenou za fyziku. Nezameral sa však len na fyziku, ale aj na
matematiku. Vymyslel rôzne hádanky na rozvíjanie logického myslenia. Tieto hádanky
zaujali aj nás a rozhodli sme sa, že si z nich vyberieme jednu a vytvoríme z nej
jednoduchšie a ťažšie varianty. Nami vytvorené slovné úlohy sme vyskúšali na vyučovacej
hodine Metódy riešenia matematických úloh, ktorá je určená pre študentov odboru
učiteľstva pre primárne vzdelávanie.
Einsteinova logická hádanka „Susedia“
Einsteinovu logickú hádanku „Susedia“ preložili do rôznych jazykov. Slovenská verzia
základnej úlohy vyzerá nasledovne.
Je rad piatich domov, pričom každý má inú farbu. V týchto domoch žije päť ľudí rôznych
národností. Každý z nich chová iné zviera, rád pije iný nápoj a fajčí iné cigarety.
1. Brit býva v červenom dome.
2. Švéd chová psa.
3. Dán pije čaj.
4. Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho.
5. Majiteľ zeleného domu pije kávu.
6. Ten, kto fajčí Pall Mall, chová vtáka.
7. Majiteľ žltého domu fajčí Dunhill.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Človek z prostredného domu pije mlieko.
Nór býva v prvom dome.
Ten, kto fajčí Blend, býva vedľa toho, kto chová mačku.
Ten, kto chová kone, býva vedľa toho, kto fajčí Dunhill.
Ten, kto fajčí Blue Master, pije pivo.
Nemec fajčí Prince.
Nór býva vedľa modrého domu.
Ten, kto fajčí Blend, má suseda, ktorý pije vodu.

Kto chová rybičky?
Riešenie: Rybičky chová Nemec. [1]
Po vytvorení tejto hádanky Einstein vyslovil tvrdenie, že 98 % ľudí na svete ju vôbec
nevie vyriešiť. Je možné, že týmto výrokom chcel len ľudí motivovať k riešeniu tejto
úlohy.
My sme vytvorili tri slovné úlohy podobné Einsteinovej hádanke. Každá úloha sa líši
od ostatných v počte domov a počte informácií potrebných na vyriešenie úlohy.
Pri vytváraní slovných úloh bolo pre nás dôležité, aby tieto úlohy neboli rovnako
náročné, ale aby sa ich náročnosť zvyšovala. Ako je to aj viditeľné, prvá úloha je najmenej
náročná, druhá úloha je o niečo náročnejšia a tretia úloha je najnáročnejšia. Rozhodli sme
sa pre zvyšovanie náročnosti úloh práve preto, lebo nás zaujímalo, v čom sa budú líšiť
jednotlivé postupy.
Vytvorené slovné úlohy sú nasledovné:
1. Úloha
V dedine menom Pestrá na ulici Autovej žijú Španiel, Talian a Francúz, každý v dome
inej farby. Každý z nich má auto inej značky a pijú odlišné nápoje. Podarilo sa o nich
získať niekoľko informácií. Pomocou nich zistite, kto býva v žltom dome.
1. V prvom dome pijú pivo.
2. Talian býva napravo od Španiela.
3. Nemec jazdí na Mercedese.
4. Majiteľ BMW má rád víno.
5. Vedľa pána, ktorý pije pivo, vlastnia Opel.
6. Bývajúci v červenom dome pije kávu.
7. V zelenom dome nepijú vodu.
Riešenie: V žltom dome býva Talian.
2. Úloha:
V dedine Pestrá na ulici Hudobná býva Dán, Švéd, Holanďan a Belgičan. Hrajú na
rôznych hudobných nástrojoch a každý z nich má iné povolanie. Podľa nasledujúcich
informácií zistite, kto je kaderníkom.
1. Holanďan je čašníkom.
2. Obchodník vie hrať na husliach.
3. V druhom dome býva klavirista.
4. Na gitare vie hrať Dán.
5. Belgičan je susedom z pravej strany Švéda.
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6. Holanďan nebýva vedľa gitaristu.
7. Huslista a bubeník žijú v susedstve.
8. Najďalej od seba bývajú bubeník a učiteľ.
Riešenie: Kaderníkom je Švéd.
3. Úloha:
V dedine Pestrá na ulici Zoopark žije Grék, Angličan, Francúz a Poliak. Každý žije
v dome inej farby, pijú odlišné nápoje a chovajú rôzne zvieratá. Podľa nasledujúcich
informácií zistite, kto býva v červenom dome a kto pije víno.
1. V krajnom dome býva Poliak.
2. Kávu pijú v modrom dome.
3. U Angličana sa pasú ovce.
4. Druhý dom stráži pes.
5. Vedľa Francúza chovajú ovce.
6. U Gréka býva mačka.
7. Kávu a vodu pijú v susedstve.
8. Obľúbený nápoj bieleho domu je pivo.
9. Žltý dom nie je v susedstve s Francúzom.
10. Kozu chovajú vedľa oviec.
11. V dome, kde je mačka, pijú vodu.
Riešenie: V červenom dome býva Grék a víno pije Poliak.
Príprava a priebeh riešenia slovných úloh v praxi
Slovné úlohy vytvorené podľa Einsteinovej hádanky sme vyskúšali aj v praxi. Pred
tým, ako sme si vybrali vhodnú skupinu respondentov, sme potrebovali zvoliť vhodnú
metódu, ktorá by nám umožnila sledovať logické myslenie študentov a ich stratégie
riešenia. Našou snahou bolo nájsť takú metódu, ktorá by umožnila sledovať postup riešenia
aj po ukončení vyučovacej hodiny. Práve z tohto dôvodu sme si vybrali vyučovaciu
metódu, ktorá je v Nemecku už dlhé roky efektívne využívaná, a nazýva sa neverbálna
písaná komunikácia (z nemeckého názvu „stumme Schreibgespräch“).
Hlavnou charakteristikou tejto vyučovacej metódy je tichá spolupráca žiakov. Žiaci
komunikujú písomnou formou na papieri, na ktorom je napísaný aj impulz, na ktorý musia
reagovať. V našom prípade týmto impulzom bolo zadanie slovnej úlohy.
Ďalšou dôležitou vlastnosťou neverbálnej písanej komunikácie je, že každý žiak má
inú farbu pera, tak je ľahko sledovateľný postup riešenia každého študenta aj po ukončení
práce.
Nami vytvorené slovné úlohy sme odskúšali na študentoch odboru učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie počas jednej vyučovacej hodiny predmetu Metódy riešenia
matematických úloh. Študentov sme rozdelili do troj- až štvorčlenných skupín. Každá
skupina dostala papier formátu A1, na ktorom bolo napísané zadanie slovnej úlohy. Každý
študent v rámci skupiny dostal fixku rôznej farby. Pred začatím riešenia slovných úloh boli
všetci študenti oboznámení so zásadami správneho využitia vyučovacej metódy.
Keďže ide o budúcich učiteľov, neboli sme zvedaví len na ich riešenia, ale aj na ich
názory na slovné úlohy, a to zo stránky využiteľnosti slovných úloh na vyučovacích
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ých škôl. Ďallej sme boli zvedaví na ich
i názor, čii úlohy
hodinách naa prvom studdni základný
dostatočne rrozvíjajú loggické myslenie žiakov.
Ukážka a rriešenie slovných úloh
Po rozddaní papierovv s úlohami každá skupiina prečítalaa svoje zadan
nie. Každý šštudent
zostal trochhu prekvapeený, preto potrebovali vvšetci pár minút
m
na premyslenie strratégie
riešenia. Keeď to mali prremyslené, zaačali svedom
mito a usilovn
ne pracovať.

Obrázok 1: Ukážka rieešenia tretej úllohy
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ú
v rám
mci skupín štu
udenti použív
vali rôzne strratégie
Keďže kkaždá skupinna mala inú úlohu,
riešenia, akko je to aj dobré
d
viditeeľné na ukážžke jedného
o z plagátov, na obrázkuu č. 1.
Napríklad nniektorí použžívali tabuľko
ovú metódu, iní zase graffické znázorn
nenie.
Prvú úlohu riešili tri študentky grafickýým znázorneením. Právee táto úlohaa bola
najjednoducchšia, preto nás
n ani nepreekvapilo, že ju vyriešili po
p desiatich minútach. N
Napriek
tomu, že úúloha bola jeednoduchá, po celej prááci je vnímaateľná neisto
ota študentieek. Na
prvom obráázku je vidnoo, že študenttky celé riešeenie napísalii ceruzkou a po skončeníí práce
prepísali všetko, alebo zakrúžkovali
z
i ich prácu im
m pridelenou
u farbou. Jed
dna študentkka bola
natoľko neistá, že svoje riešenie preččiarkla, hocii to nebolo po
otrebné (obráázok č. 3).

Obrázok čč. 2: Neistota tretej študentk
ky
y píšucej so zeelenou
Obrázzok č. 3: Riešeenie študentky
fixkou

ky píšucej s ružžovou fixkou
Obrázok č. 4: Rieššenie študentky
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u samostatnee riešiť. Pouužívala
Študentkka, ktorá píísala zelenou farbou, zzačala úlohu
jednoduché motívy na znázornenie
z
áut
á aj domovv. K samotnéému riešeniu sa však neddostala,
ani keď začala druhýkráát riešiť slovn
nú úlohu.
Tretia šttudentka písala ružovou farbou. Onaa bola v tejto
o skupine ved
dúcou osobnnosťou.
Pokúsila saa vysvetliť ostatným
o
čleenom skupinny, ako sa dá
d jednoduch
ho vyriešiť úlohu.
Najprv písoomne vysvettľovala, poto
om si vybralla graficky spôsob,
s
aby to bolo vidditeľné.
Venovala ččas tomu, abby boli domy
y, autá aj náápoje nakresslené. Týmto
o spôsobom nielen
vysvetlila oostatným študdentkám v skupine postuup a spôsob riešenia úlo
ohy, ale dosppela aj
k riešeniu.
Druhú úúlohu riešilii dve študen
ntky a jedenn študent. Táto slovná úloha
ú
bola m
mierne
náročnejšia ako prvá úlooha. Aj táto skupina vyriiešila úlohu pomerne rýcchlo. Do pätnnástich
minút napíssali správnee riešenie. Každý
K
študennt si vybrall inú stratég
giu riešenia: jedna
študentka ppoužívala grafickú metódu (Obrázokk č. 5), dru
uhý študent tabuľkovú
t
m
metódu
(Obrázok 6)) a ďalšia štuudentka riešiila oboma m
metódami (Ob
brázok 7). Na
N začiatku riiešenia
pracoval kaaždý samostaatne, až neskô
ôr začali spoolupracovať.

Obrázok 5: Grafické
G
znázoornenie druhej
ej úlohy

Študentkka, ktorá rieešila druhú úlohy
ú
grafickkým znázorn
nením po prv
výkrát, si neevedela
poradiť s rieešením úlohyy. Ako to je aj dobre viddno nedokázala prísť na to, v ktorom
m dome
býva Holannďan (Obrázzok 5, hore). Po prekonttrolovaní zisstila, že sa dopustila
d
viac
acerých
chýb. Právee preto potreebovala začaať riešiť úlohhu ešte raz od
o začiatku (Obrázok 5, dole).
Druhýkrát ssi už dávala viac pozor, aby len nieekoľkokrát overené
o
inforrmácie zapíssala do
domčekov.
Pri tabuuľkovom rieššení je dobree viditeľné, žže študent naapísal zmiešaané informáccie ako
označenie rriadkov a nárrodnosť ako označenie sstĺpcov. Poto
om pomocou
u krížikov zaaznačil
dané inform
mácie. V posllednom riadk
ku sú ďalšie vlastnosti, ktoré
k
sa dali najťažšie
n
urččiť. Na
koniec všakk k riešeniu úlohy
ú
študentt dospel.
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Obrázok 6: Tabuľkové ri ešenie druhej úlohy

u riešiť graffickým znázzornením. Pomocou
P
šíppok sa
Tretia šštudentka zaačala úlohu
pokúsila k jjednotlivým národnostiam
m priradiť innformácie. Keďže
K
touto stratégiou
s
neevedela
z
slovn
nú úlohu riiešiť ešte raaz, tento krrát už tabuľľkovou
pokračovať v riešení, začala
metódou. D
Dopustila sa chyby, ktorrá ju odradiila od tejto metódy rieššenia danej úlohy.
Tretíkrát zaačala riešiť opäť graficckým znázorrnením, nak
kreslila obdĺžžniky, do kktorých
chcela dopllniť informáácie. Napriek tomu, že jej spolužiačka píšuca červeným perom
pomohla, oopäť nedokoončila riešen
nie a začalaa riešiť aj štvrtýkrát. Vybrala si znova
tabuľkovú m
metódu, pom
mocou ktorej už danú úlohhu vyriešila.

Obrázokk 7: Druhá úlooha riešená ko
ombináciou grrafického znázzornenia a tabuľkovej metóddy

Tretia sskupina, v kttorej spoluprracovali štyrri študentky, dostala najnáročnejšiu úlohu.
K vyriešeniiu slovnej úloohy potrebov
vali viac akoo pol hodinu. Postupy ich
h riešenia súú dobre
viditeľné nna prvom obbrázku. Keď
ďže niektoréé informáciee umožnili viac
v
možnoostí pri
postupe rieššenia, rozdellili si tieto možnosti
m
meedzi sebou a skúšali, ktorá z nich ichh bude
viesť k sprrávnemu riešeniu. Môžeme skonštaatovať, že ich postup riešenia je akési
rozvetveniee možností. Presne totto rozvetvennie znázorňuje najlepšiie spomedzii prác
jednotlivýchh skupín vyssokú úroveň logického
l
m
myslenia.
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Obráázok č. 8: Trettia úloha riešeená na ľavej sttrane papiera

Obrázok č. 9: Tretiia úloha riešenná na pravej strane
s
papiera
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Študentky sa pokúsili o vyriešenie tretej úlohy najprv samostatne, ale takto nedospeli
k riešeniu. Tak sa rozhodli pracovať vo dvojiciach. Jedna dvojica pracovala na ľavej strane
papiera a druhá dvojica na pravej strane papiera. Spôsob riešenia v oboch prípadoch bol
rovnaký a najviac sa podobá na grafické znázornenie. Kvôli náročnosti úlohy ju však
nedokázali hneď vyriešiť. Skúšali informácie zaradiť k jednotlivým domom, niektoré
informácie viedli k rozvetveniu riešenia, keďže zo začiatku mohli byť na rôznych
miestach. Vetvy riešenia, ktoré viedli k nezhodám, priebežne preškrtali. Pomocou
ostávajúcich vetiev sa im na konci podarilo vyriešiť slovnú úlohu v približne rovnakom
čase obom dvojiciam.
Po dokončení práce každý študent napísal výhody a nevýhody riešenia takýchto
slovných úloh pomocou neverbálnej písanej komunikácie, ktoré boli nasledovné:
Výhody a nevýhody riešenia úloh analogických k Einsteinovej hádanke:
+ rozvíja logické myslenie;
– je to náročná úloha, bolo by lepšie
+ rozvíja tvorivé myslenie a fantáziu;
ho zaradiť do matematického
+ netradičný typ úlohy;
krúžku;
+ rozvoj grafomotoriky.
– úloha je náročná a zložitá;
– úloha je vhodná skôr pre nadané
deti;
– nie všetky deti ju budú vedieť
vyriešiť;
– môže deti demotivovať, keď úlohu
nebudú vedieť vyriešiť.
Výhody a nevýhody použitej vyučovacej metódy Neverbálna písaná komunikácia:
– keď na riešenie príde jeden
+ každý rozmýšľa samostatne;
z členov, ostatní tomu ani nemusia
+ učí to žiakov spolupráci;
rozumieť;
+ väčšia motivácia u detí;
– nie je možné rozprávať sa;
+ tichá atmosféra;
– pri riešení úlohy môže dôjsť
+ možnosť „nahliadnutia“
k rozporu.
kamarátovho riešenia v prípade, že
sa nevieme pohnúť k ďalšiemu
kroku riešenia zadania;
+ deti riešia úlohu podľa seba;
+ precvičujú písanie.
Záver
Môžeme skonštatovať, že nami vytvorené slovné úlohy študentov zaujali. Nikdy
predtým sa s Einsteinovými úlohami nestretli.
Riešenie takýchto úloh rozvíja logické myslenie študentov študujúcich učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie. Avšak musíme s nimi súhlasiť v tom, že dané úlohy ani spôsob
riešenia úloh nie je vhodný pre všetkých žiakov prvého stupňa základných škôl, ale
v rámci prípravy na matematické súťaže sa dá využiť. Daný typ úloh by dokázali vyriešiť
nadaní štvrtáci.
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URČENIE LIMITY GEOMETRICKY?
ESTIMATION OF THE LIMIT OF SEQUENCE GEOMETRICALLY?
MICHAELA KLEPANCOVÁ
ABSTRAKT. V článku uvádzame grafickú interpretáciu istej rekurentne určenej postupnosti,
z ktorej je evidentná nielen konvergencia uvažovanej postupnosti, ale aj jej výsledná limita.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: limita postupnosti
o monotónnych postupnostiach

definovanej

rekurentne,

Weierstrassova

veta

ABSTRACT. In the article we show a graphical interpretation of the terms of one sequence
defined recursively. The convergence and the limit of the considered sequence is evident from
this graphical interpretation.
KEY WORDS: Limit of Sequences Defined Recursively, Monotone Convergence Theorem
CLASSIFICATION: I30

Úvod
Väčšinou si dokážeme hypotézu o tom, že nejaká postupnosť je konvergentná a jej
limitou je isté reálne číslo, stanoviť pomerne rýchlo, prípadne limitu uvažovanej
postupnosti priamo nájsť pomocou istých štandardných techník. No v prípade niektorých
postupností, ktorých predpis nevieme vyjadriť všeobecne, ale iba rekurentne, je tento
problém o niečo zložitejší. Do tejto kategórie spadá napríklad aj postupnosť

an n1 ,

rekurentne vyjadrená predpisom a1  k , an  k  an 1 , k  0 . Samozrejme, aj keď
možno s použitím väčšej miery tvorivosti ako v predchádzajúcich prípadoch, je tento
problém pomerne jednoducho riešiteľný. Totiž, nie je problém všimnúť si, že postupnosť

an n1

je rastúca, keďže k  0 . Takže ak sa nám podarí dokázať, že postupnosť je nielen


rastúca, ale aj zhora ohraničená, tak konvergencia postupnosti an n1 bude vyplývať z
Weierstrassovej vety o monotónnych postupnostiach a
vzhľadom na predpis postupnosti

an n1

lim an  sup an , n  . No

n

bude možné určiť konkrétnu hodnotu limity



postupnosti an n 1 až ako riešenie istej kvadratickej rovnice. V nasledujúcom príspevku
sa pomocou jednoduchej geometrickej konštrukcie pokúsime o grafickú interpretáciu




členov postupnosti vn n1  an n 1 , a1  k , an  k  an 1 pre k  2 , z ktorej bude


konvergencia ako aj výsledná hodnota limity postupnosti vn n1 zrejmá takmer okamžite.
Napokon v texte dodáme aj korektný analytický dôkaz hypotézy stanovenej na základe
obrázka.
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Určenie lim
mity postupn
nosti vn n1 geometrick
ky
Uvažujm
me postupnoosť pravidellných 2n1 - uholníkov vpísaných do kružnicee k so
stredom v bbode O a pollomerom r. Nech
N
úsečkaa AA1 je stran
nou 22 -uhollníka vpísanéého do
kružnice k, úsečka AA2 je stranou 23 -uholníkaa, úsečka AA
A3 je zas straanou 24 -uhoolníka,
..., až napokkon úsečka AA
nou 2n1 - uhoolníka vpísaného do kružnice k. Necch bod
A n je stran
du O na stran
nu AA1 uvažžovaného štv
vorca vpísanéého do kružnnice k ,
P1 je päta kkolmice z bod
bod P2 je zzas pätou kollmice vedeneej z bodu O na stranu AA
ného osemuhholníka
A2 uvažovan
vpísaného ddo kružnice k, ..., bod Pn je pätou kolmice ved
denej z bodu
u O na stranuu AAn
uvažovanéhho 2n1 -uhollníka vpísanéého do kružnnice k, t.j. ússečky OP1 , OP
O 2 , OP3 , .. ., OPn
sú výškami z bodu O naa strany uvažžovaných praavidelných 2n1 - uholníkov.

Obrázokk 1



Označme a 2n 1



 

dĺžkku strany 2n1 - uholníkka, v 2n1

v
z boduu O na
zas dĺžku výšky

stranu 2n1 - uholníka.
V prípade šttvorca využiitím Pytagoro
ovej vety okaamžite dostáávame

 

 

a 22  r 2 , v 2 2  r

2
.
2

Nájdime hľľadané hodnnoty aj v prrípade praviidelného oseemuholníka. Všimnime si, že
trojuholníkyy AP1 A2 , OP
P2 A sú podľaa vety uu poddobné.
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Obrázokk 2

Potom všakk platí

P1 A2
AA2



P2 A
AO
A

resp.

 

r  v 22

AA2

 

AA
A 2
2 ,
r

 

odkiaľ už ľaahko zistímee, že a 23  AA2  r 2  2 , v 23  OP1 

r
2 2 .
2

V prípade šestnásťuholnníka opäť mô
ôžeme využiiť podobnosťť trojuholník
kov AP2 A3 , O
OP3 A ,
odkiaľ je zrrejmé, že plattí

P2 A3



AA3

 

Odtiaľ už m
máme a 2 4  AA3 

P3 A
AO
A

resp.

 

r  v 23
AA3

AA
A 3
2 .
r

 

r
r
2  2  2 , v 24  OP
O 2 
2 2  2 .
2
2

   

a 2n1 , v 2n 1
Podobne, ppri hľadaní dĺžok
d

v prípade pravidelnéh
ho 2n1 - uhoolníka,

môžeme vyyužiť podobnnosť trojuholníkov APn 1 An , OPn A (opäť
(
podľa vety uu). Pootom je
zrejmé, že pplatí

An Pn 1
AAn



Pn A
AO

resp.

 

r  v 23
AAn

AAn
2 ,
r

odkiaľ dostáávame
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a 2n1  AAn 

r
2  2  2  2  2  ...  2 ,
2

 

r
2  2  2  2  2  ...  2 .
2

v 2n1  OPn 1 

V zostrojovaní pravidelných 2n1 - uholníkov vpísaných do kružnice k môžeme zrejme
pokračovať do nekonečna. Z obrázka 1 je tiež zrejmé, že s rastúcim počtom strán  n   

 
  v 

uvažovaného 2n1 - uholníka sa dĺžka úsečky OPn1  v 2n 1 bude neobmedzene blížiť
k dĺžke polomeru kružnice k, t.j. postupnosť

v  2

n 1




n n 1 bude

n 1

konvergovať

k číslu r, r   0,   . Predchádzajúce tvrdenie môžeme skrátene zapísať v tvare





r
2  2  2  2  2  ...  2  r .


n  2 

lim v 2n 1  r resp. lim

n 

n

Odtiaľ už vyplýva rovnosť
2  2  2  2  2  ...  2 .
K vyššie uvedenému záveru sme sa dopracovali úvahami založenými na geometrickom
názore, resp. využívajúc náš obrázok s mnohouholníkmi vpisovanými do kružnice. Berme
zatiaľ náš výsledok len ako hypotézu, ktorú v nasledujúcich riadkoch dokážeme
analyticky.
Odhliadnime teda od geometrickej interpretácie postupnosti

v  2 
n 1


n 1



a pozrime sa na danú postupnosť analyticky. Ak členy postupnosti vn n1 , t.j. v1 
v2 



 vn n 1
r
2;
2

r
r
r
2  2  2  ...  2 ; ... zapíšeme
2  2 ; v3 
2  2  2 ; ...; vn 
2 
2
2
n

v tvare

2
v1  2  1 ;
r

2
v2  2  2   2 ;
r

2
v3  2  2  2   3 ;
r


...;

2

2 
vn  2  2  2  ...  2   n ; ..., je zrejmé, že postupnosť  vn    n n 1 je
r
 r n 1

rekurentne určená predpisom 1  2 ,  n  2   n 1 .
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Ukážme, že postupnosť

 n n 1

je rastúca a zhora ohraničená. Potom na základe

Weierstrassovej vety o monotónnych postupnostiach konverguje.


Rastúcosť postupnosti  n n 1 dokážme matematickou indukciou. Nech n  1 , zrejme
0  2 , teda

platí

aj

2  2  2 , t.j. 1   2 . Predpokladajme teraz, že  n 1   n , no potom
2   n 1  2   n ,

nerovnosť

2   n 1   n ;

ako

aj

2   n 1  2   n .

Keďže

2   n   n 1 , t.j. platí aj  n   n 1 .


Teraz nám stačí ukázať, že postupnosť  n n 1 je zhora ohraničená. Nájdime teda nejaké
jej horné ohraničenie. Zo vzťahu  n  2   n 1

n 
2

n



2

n
2

1



 n 1

. Pretože postupnosť  n n 1 je rastúca, platí nerovnosť 1   n , čiže
n

a tiež nerovnosť  n 1   n , t.j.

horné

n 

ohraničenie

2

n



dostávame  n2  2   n 1 resp.

 n 1
 1 . Využitím získaných nerovností pre
n

postupnosti

 n n1

 n 1 2
2
 1 
 1  2  1 . Tvrdenie, že postupnosť
 n 1
2

dostávame:

 n n 1

je zhora

ohraničená číslom

2  1 opäť môžeme dokázať matematickou indukciou. Nech n  1 ,

potom je zrejmé, že

2  2  1 , t.j. 1  2  1 . Predpokladajme teraz, že aj  n  2  1

a ukážme, že aj






2 1

2

 n 1  2  1 , t.j.

 2 1.

Ukázali sme, že postupnosť
konvergentná.

 n 1  2   n  2  2  1  2  2 2  1 

Označme

 n n1

je súčasne rastúca a zhora ohraničená, čiže je

lim  n  L ,

n 

potom

L  lim  n  lim 2   n 1 
n 

n 

 2  lim  n 1  2  L , t.j. L  2  L . Vyhovujúcim riešením kvadratickej rovnice
n 



L2  L  2  0

je

iba

L2.

Keďže


2 
 vn    n n 1 ,
 r n 1

tak
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2  lim  n  lim
n 

n 

2
2
2
vn  lim vn , t.j.
lim vn  2 , odkiaľ máme lim vn  r . To však
n

n 
r
r
r n 

znamená, že sa opäť dostávame k výsledku

2  2  2  2  2  ...  2 .

Záver

Pojem limity patrí v matematickej analýze k základným, no zároveň k najnáročnejším
z hľadiska jeho pochopenia. Geometrická interpretácia či vizualizácia nekonečných
procesov nám umožňuje nielen lepšie pochopenie tak abstraktného pojmu ako je limita, ale
aj takmer okamžité stanovenie hypotézy či nájdenie návodu na riešenie daného problému.
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KONŠTRUKČNÉ ÚLOHY O MINIMÁLNYCH VZDIALENOSTIACH
MINIMUM DISTANCE GEOMETRIC CONSTRUCTIONS

MÁRIA KMEŤOVÁ
ABSTRAKT. Článok obsahuje sériu úloh so stupňujúcou náročnosťou na tému konštrukčného
hľadania minimálnych vzdialeností. V riešení úloh sa využijú hlavne geometrické transformácie
v rovine.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: minimálna vzdialenosť, Fagnanov problém, Fermatov problém
ABSTRACT. The article contains a series of tasks with the escalating demands on search of
minimum distance by geometric construction. In solving of these problems the plane geometric
transformations are mainly used.
KEY WORDS: minimum distance, Fagnano´s problem, Fermat´s problem
CLASSIFICATION: G44, G45, G54, G55

Úvod

Podstatnú časť obsahu predmetu Geometria 3 v štúdiu učiteľstva matematiky tvoria
zhodnosti, podobnosti a ich využitia v konštrukčných úlohách. Vo využití geometrických
transformácií v riešení konštrukčných úloh tvoria zaujímavú časť úlohy o minimálnych
vzdialenostiach. V tomto článku predstavíme sériu úloh na tému konštrukčného hľadania
bodov minimálnych vzdialeností. Prvé príklady sú známe, ľahko riešiteľné pomerne
jednoduchou úvahou a slúžia ako cvičenie a východisko k riešeniu zložitejších úloh.
Úvodné príklady, základné úlohy

1. príklad. V rovine je daná priamka p a body A, B v jednej polrovine určenej priamkou p.
Zostrojte taký bod X na priamke p, aby súčet vzdialeností | | | | bol minimálny.
Riešenie: Kľúčom k riešeniu je osová súmernosť s osou p. Zostrojíme obraz niektorého
z bodov (napr. bodu A) v tejto súmernosti a ukážeme, že jeho vzdialenosť od druhého
bodu je minimálna (dĺžka úsečky A´B je minimálna vzdialenosť medzi bodmi A´ a B).
Priesečník X = A´B  p je hľadaný bod (Obr. 1). Kvôli trojuholníkovej nerovnosti súčet
vzdialeností | ´ | | | pre všetky body Y ≠ X na priamke p je väčší ako | ´ | | |
| | | |.
2. príklad. Nech je daný rovnoramenný trojuholník ABC. Dokážte, že pre ľubovoľný bod
X základne súčet vzdialeností od ramien AC a BC je konštantný.
Riešenie je založené na osovej súmernosti podľa osi AB a je znázornené na obr. 1. Súčet
vzdialeností je | | | | sa rovná výška
rovnoramenného trojuholníka
s ramenami AC = BC.
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Obr. 1
3. príklad. Nech je danný rovnostraanný trojuhoolník ABC. Dokážte,
D
že súčet vzdial
aleností
ľubovoľnéhho bodu X troojuholníka od
d jeho strán jje konštantný
ý.
Riešenie: A
Ak bod X umiestnime
u
na niektorú zo strán trrojuholníka, tak dostaneeme 2.
príklad.

Obr. 2
Ak bod X jje vo vnútri trojuholníkaa ABC, tak zoostrojíme rov
vnobežku A0B0 so stranoou AB.
Z obrázka 2 je jasné, že súčet vzdiialeností | | | | | | je výška rovnostraanného
trojuholníkaa pre každý vnútorný
v
bod
d X.

Obr. 33.
4. príklad. N
Nech A je vnnútorný bod ostrého
o
uhla.. Na ramenácch tohto uhlaa nájdite bodyy B a
C tak, aby oobvod trojuholníka ABC bol
b minimálnny.
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o
trojuhoolníka ABC je minimáln
ny, ak vrcholy
ly B, C
Riešenie: Z obrázku 3 jee jasné, že obvod
ležia na spoojnici A1 A2, kde body A1 a A2 sú ossovo súmernéé obrazy bod
du A podľa rramien
daného uhlla. Ak by sm
me si totiž zvolili iné body B0 a C0 za vrcholy trojuholnníka na
| |
| |
|
| |
ramenách uuhla, tak pre obvod trojuh
holníka by pllatilo: |
|
| |
|, čo je určite vääčšie ako |
| |
| | |
| | | |
| | | |.
5. príklad. N
Nech A, B súú vnútorné body
b
ostrého uhla. Na ram
menách tohto
o uhla nájditee body
a X a Y tak, aby súčet | | | | | | bol m
minimálny.
Riešenie: V riešení použžijeme metód
du riešenia ppredchádzajú
úcej úlohy (po
ozri obr. 4).

O 4.
Obr.

Obr. 5.

Fagnanov p
problém a Fermatov
F
prroblém
Nasledujúcaa úloha pochhádza od taalianskeho m
matematika Giovanni
G
Frrancesco Tosschi di
Fagnano (1715 – 1797)), ktorý túto úlohu vyrieššil pomocou diferenciáln
neho počtu ak
ako 60ročný v rokku 1775 [2]. Dobre
D
známee jednoduchéé riešenie zalložené na syntetickej geoometrii
pochádza ood maďarskéého matemaatiky Lipóta Fejéra (188
80-1959), kttorý ako 200-ročný
študent Beerlínskej uniiverzity našiel riešenie Fermatovho problému
u pomocou dvoch
osových súm
merností. Zaatienil tým riiešenie svojhho učiteľa Heermanna Am
mandusa Schw
hwarza,
ktorý tiež naašiel riešeniee tejto úlohy,, ale použil ppritom 5 osov
vých súmern
ností.
6. príklad. (Fagnanovv problém) Do danéhoo ostrouhlého trojuholníka ABC vpíšte
trojuholník XYZ tak, abyy jeho obvod
d bol minimáálny.
Ak si jeden z vrcholov X,
X Y, Z zvolím
me, konštruk
kcia zvyšných dvoch je to
totožná
Riešenie: A
s riešením 44. príkladu. Na
N obr. 5 sm
me si vybrali bbod X na straane AB a zosstrojili sme k nemu
trojuholník XYZ s minim
málnym obvo
odom ako v 44. príklade.
Otázka je, ppre ktorý bodd X zo strany
y AB dostaneeme najmenšší obvod. Na obrázku 5 vvidíme,
|, čo je zák
|
že obvod trojuholníkka XYZ sa rovná vzddialenosti
ákladňa
, ktorého raamená sú dĺžžky | | a ∢
2∢
∢
.
rovnoramennného trojuhoolníka
Teda trojuhholníky
pre rôzn
ne ∈
ssú navzájom
m podobné a teda najmeenšie d
dostaneme pre najmenššiu vzdialen
nosť | |. Z
Znamená to, že trojuholník s minim
málnym
obvodom doostaneme, akk si bod X zv
volíme ako päätu výšky.
Pretože smee úvahu mohhli začať s ľubovoľným
ľ
v
vrcho
oly trojuholnníka sú
vrcholom, všetky
pätami výšook.
Poznámka: Ďalšou zaujjímavou vlastnosťou spoomínaného trojuholníka
t
XYZ je, že výšky
pôvodného trojuholníkaa ABC sú osaami uhlov trrojuholníka XYZ.
X
Ukážem
me to nasleddovnou
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obežné, leboo sú obe kolm
mé na AC (O
Obr. 6). Potom
m uhly
úvahou: Priiamky XX1 a BZ sú rovno
XX1Z a BZY
Y majú rovnoobežné ramen
ná a uhly X1X
XZ a XZB sú striedavé. Pritom
P
uhly X
XX1Z a
X1XZ sú dvva zhodné uhhly rovnoram
menného troj
ojuholníka X1XZ. Teda uhly
u
XZB a B
BZY sa
tiež rovnajúú.
Priesečník výšok (ortoocentrum) v trojuholníkuu ABC je teda prieseččníkom osí uhlov
v trojuholnííku XYZ (ortocentrick
(
ý trojuholnník) a streedom vpísaanej kružnicce do
ortocentrickkého trojuhollníka.

Obr. 66.
Ďalšia úlohha pochádza od francúzsskeho „amatéérskeho“ maatematika (povolaním prrávnik)
Pierre de F
Fermata (16001-1665). Nasledujúce rriešenie pod názvom „E
Elementare L
Lösung
einer Minim
mumaufgabe”” zverejnil nemecký
n
mattematik Josep
ph Ehrenfried Hofmann ((19001973) v čassopise Zeitscchrift für ma
athematischenn und naturwisseschaftliichen Unterrricht v
roku 1929 [[2].
7. príklad. (Fermatov problém)
p
V danom
d
ostrouuhlom trojuh
holníku ABC
C nájdite bodd P tak,
aby súčet jeeho vzdialenoostí od vrcho
olov trojuholnníka bol min
nimálny.
Riešenie: V
Vyznačme najprv
n
ľubov
voľný bod P vo vnútri trojuholníkaa ABC. Zosstrojme
spojnice AP
P, BP a CP
P a otočme trojuholník
t
A
APC okolo vrchola A o 60°. Dostal
ali sme
rovnostrannné trojuholníkky ACC´ a APP´.
A
Súčet vvzdialeností
|

|

|

|

|

|

|

´|

|

|

| ´ ´|

je minimálnny vtedy, akk body P a P´
P ležia na úúsečke BC´, teda ∢ ´
180° (O
Obr. 7).
Teda ∢
180° ∡
´ 120° , a roovnako aj ∢
∢ ´ ´
1180°
∢ ´
1
120° (Obr. 7 a 8). Teda sú
účet | | | | | | bude minim
málny pre takký bod
P, z ktoréhoo vidíme každú stranu tro
ojuholníka AB
BC pod uhlo
om 120°. Tak
kýto bod sa nnazýva
izogonálny bod trojuhollníka ABC.
matov bod, kkeďže ide o riešenie
r
Ferm
matovho probblému.
Poznámka: Bod P sa naazýva aj Ferm
ž obdobné riešenie
r
platíí aj pre
Trojuholníkk ABC nemussí byť nutne ostrouhlý, ddá sa ukázať že
trojuholník,, ktorého žiadden uhol nie je väčší akoo 120° [2].
Konštrukciaa izogonálneeho (alebo Feermatovho) bbodu je tedaa nasledovná: Zostrojímee nad 2
stranami troojuholníka kružnice,
k
z ktorých
k
vidím
me stranu po
od uhlom 12
20° (z vnútoorného
bodu trojuhholníka). Takkéto kružnicee sú zároveňň aj opísaným
mi kružnicam
mi rovnostraanných
trojuholníkoov nad straanami pôvodného trojuuholníka (O
Obr. 8). Ich priesečnikoom je
izogonálny bod P. Inná konštrukccia vyplýva z predchád
dzajúceho dô
ôkazu: Zosttrojíme
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holníka a spojíme nový vrchol
rovnostrannné trojuholnííky nad 2 strranami pôvoodného trojuh
každého z nich s oprotti ležiacou stranou pôvvodného troj
ojuholníka. Izogonálny
I
bbod P
dostaneme aako ich priessečník (Obr. 8). Ďalšia zaaujímavá kon
nštrukcia izo
ogonálneho bbodu je
uvedená v [[3].

Obr. 7

Obr. 8
danie minim
ma
Ďalšie hľad
8. príklad. ((Nápad pochhádza z [1]) Štyri dedinny sa nachád
dzajú na rov
vine umiestneené vo
vrcholoch šštvorca so strranami 10 km.
k Chceli byy vybudovaťť cestu, ktorá by ich vzáájomne
spojila. Navvrhnite, kde by ju mali umiestniť,
u
akk majú peniaaze len na vy
ybudovanie 28 km
cesty.
Riešenie. A
Ak by sme vyybudovali cesstu vedúcu ddo štyroch deedín uhloprieečkami štvorrca, tak
by jej dĺžkka bola 2√2
2. 10
28,2
28 km. Ako kratšia sa ukazuje cessta znázorneená na
obrázku 9 (Bod E je streed strany AB
B). Jej dĺžka jje 4
vyhovuje poožiadavke úllohy.

√

10 km, čo je
j 27,736 km
m, teda
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yri vrcholy j ednotkového
o štvorca sa dajú spojiť cestou
Poznámka. Dostali smee teda, že šty
kratšou akoo uhlopriečkyy (2√2 , a to
o je cesta dĺžžky √5
. Podľa [2] saa dá tento výýsledok
ešte vylepšiiť na √3

1. Cesta z preedchádzajúceeho príkladu by potom merala 27,7322 km.

Obr. 99.
Záver
Uviedli smee postupnosťť úloh na tém
mu, ktorá poddľa našich sk
kúseností pôssobí motivujúúco na
hodinách ggeometrie ajj vďaka zaaujímavému historickém
mu pozadiu a aplikovateeľnosti
v praxi.
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KALENDÁR V SLOVNÝCH ÚLOHÁCH
CALENDAR IN WORD PROBLEMS

LUKÁŠ LEDNICKÝ - MONIKA GALBAVÁ
ABSTRAKT. Článok sa zaoberá niektorými slovnými úlohami, ktoré rozvíjajú logické myslenie
žiakov a majú aj reálny kontext. Základným motívom všetkých úloh je kalendár.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: kalendár, deliteľnosť, zvyšok, slovné úlohy
ABSTRACT. The article deals with some word problems, which can develop logical thinking of
students and they also have a real context. The main theme of all problems is a calendar.
KEY WORDS: calendar, divisibility, remainder, word problems
CLASSIFICATION: F93

Úvod

Cieľom vyučovania matematiky podľa štátneho vzdelávacieho programu je, aby žiak
získal schopnosť používať matematiku vo svojom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo
logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v
skupine pri riešení problémov. Na rozvoj logického myslenia sa primárne zameriava
tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy vo vzdelávacom obsahu matematiky. Okruh sa
však prelína celým matematickým učivom a úlohy zamerané na rozvíjanie logického
myslenia bývajú zväčša zakomponované aj do iných okruhov.
V našom príspevku sa pokúsime uviesť niekoľko slovných úloh, ktoré by mohli
rozvíjať aj logické myslenie žiakov. Niektoré z týchto úloh budú použité v rámci riešenia
projektu KEGA 015 UKF – 4/2012 - Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií II
– alternatívne a doplňujúce učebné programy z matematiky pre základné školy v zmysle
cieľov nového štátneho vzdelávacieho programu a zvyšovanie matematickej gramotnosti
podľa dopadov PISA.
Vymedzenie pojmov

Slovné úlohy sú veľmi dôležitou súčasťou vyučovania matematiky. Hejný definuje
slovnú úlohu ako matematickú úlohu formulovanú pomocou slov, ktorej riešenie vyžaduje
jazykové porozumenie a presah do životnej skúsenosti (Hejný, 2003). Tak ako logika
prelína všetky tematické celky matematiky, tak aj slovné úlohy pokrývajú celý predmet
matematiky na školách. Motivačnú funkciu v slovných úlohách zohráva kontext. Ak je
kontext žiakom blízky, tak aj ich motivácia môže byť väčšia. Najoptimálnejšie je, ak úlohu
žiak príjme za „svoju“ a rieši ju ako svoj vlastný problém (Šedivý, Fulier, 2004, s.37).
Aj z tohto dôvodu sme použili pri tvorbe nasledujúcich úloh tému kalendára, s ktorým
sa stretávame každodenne. Sme toho názoru, že takéto úlohy môžu rozvíjať logické
uvažovanie žiakov. Aj Hejný (Hejný a kol., 1988, s.52) uvádza, že každá aktivita môže
rozvíjať žiakovo logické myslenie, nezávisí to od toho, čoho sa aktivita týka, ale od
spôsobu, akým sa uskutočňuje. Niet pochýb, že vhodnou aktivitou sú slovné úlohy.
V riešeniach predložených úloh sa využíva hlavne delenie so zvyškom. Niektoré úlohy je,
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samozrejme, možné riešiť aj inak. Našou snahou ale bolo v riešení využiť práve delenie so
zvyškom, pretože slovné úlohy, ktoré sa objavujú v učebniciach matematiky, sa väčšinou
orientujú len na rozdeľovanie nejakej množiny objektov (peňazí, predmetov, žiakov, atď)
do niekoľkých skupín. Úloh, v ktorých potrebujeme poznať zvyšok, býva veľmi málo.
V predložených úlohách je niekedy práve dôležitejšie poznať zvyšok po delení ako
samotný neúplný podiel.
Úlohy

Úloha 1: Ak je dnes sobota, aký deň bude o 8, 14 a 19 dní?
Riešenie:
V týždni máme sedem dní a tie sa cyklicky opakujú. Po uplynutí siedmich dní bude
teda znova sobota. Potom ôsmy deň musí byť nedeľa. Číslo 14 je dvojnásobkom čísla 7,
preto o 14 dní musí byť znova sobota. Ak uplynie ďalších 5 dní, posunieme sa zo soboty
na štvrtok.
Odpoveď: O 8 dní bude nedeľa, o 14 dní bude sobota a o 19 dní bude štvrtok.
Úloha 2: Ak vieš, že 1.apríl bude pondelok, aký deň bude 1.máj?
Riešenie:
Na začiatok si len treba uvedomiť, koľko dní má apríl. Apríl má 30 dní. Ak 1. apríl je
pondelok, tak pondelok bude aj 8. apríla, 15. apríla, 22. apríla a 29. apríla. Do 1. mája
ostáva pripočítať dva dni, teda 1. máj je streda.
Odpoveď: Prvého mája bude streda.
Úloha 3: Sformulujte pravidlo na rýchle určenie dňa v týždni, ak od istého dňa uplynie
n dní.
Riešenie:
Zvoľme si ako prvý deň pondelok. Už vieme, že po uplynutí nejakého násobku
siedmich dní bude znova pondelok. Teda ak n je násobkom 7, tak sa dostaneme na rovnaký
deň. Zostavme nasledujúcu tabuľku. Prvý riadok tvoria dni v týždni a ostatné riadky
postupne zapĺňame počtom dní, ktoré uplynú od pondelka k danému dňu.
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Tabuľka 1

Môžeme si všimnúť, že v každom stĺpci sú čísla, ktoré dávajú rovnaký zvyšok po
delení číslom 7. Teda ak máme daný počet dní, o koľko sa máme posunúť, tak stačí určiť
zvyšok po delení číslom 7 a od pondelka sa posunúť o príslušný počet dní. Podobnú
tabuľku môžeme zostaviť pre každý deň v týždni. Rovnaké pravidlo bude platiť aj pre tieto
dni.
Odpoveď: Posunieme sa o toľko dní, koľko je zvyšok po delení čísla n číslom 7.
Úloha 4: Štedrý deň (24. 12.) v roku 2012 pripadne na pondelok. Na aký deň v týždni
pripadne v roku 2013?
Riešenie:
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Medzi Štedrým dňom v roku 2012 a v roku 2013 ubehne presne 365 dní (pozn. rok
2013 nie je priestupný). Zvyšok čísla 365 po delení 7 je 1. Štedrý deň v roku 2013 bude
teda o jeden deň v týždni neskôr, teda v utorok.
Odpoveď: štedrý deň v roku 2013 pripadne na utorok.
Úloha 5: V ktorom dni v týždni sme slávili štedrý deň v roku 2011?
Riešenie:
Pretože rok 2012 bol priestupný, ubehlo od Štedrého dňa v roku 2011 do Štedrého dňa
v roku 2012 366 dní. Znova vypočítajme zvyšok čísla 366 po delení 7, čo je 2. Štedrý deň
v roku 2012 sa posunul o 2 dni v týždni od Štedrého dňa v roku 2011. Z toho dôvodu
musel byť v roku 2011 Štedrý deň 2 dni pred pondelkom, čiže v sobotu.
Odpoveď: Štedrý deň v roku 2011 pripadol na sobotu.
Úloha 6: Ak v utorok, 2. októbra 2012, oslavujem svoje 21. narodeniny, v ktorom dni
v týždni som sa narodil?
Riešenie:
Ak 2. októbra 2012 oslavujem 21. narodeniny, tak som sa narodil 2. októbra 1991.
Z tých 21 rokov bolo 6 priestupných (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012).
Z predchádzajúcich úloh už vieme, že pri nepriestupnom roku nastáva posun o 1 deň a pri
priestupnom roku nastáva posun o 2 dni. Počas tých 21 rokov nastal teda posun
o 15.1  2.6  27 dní. Zvyšok čísla 27 po delení 7 je 6. Posúvame sa od utorka o 6 dní
v týždni späť, teda na stredu.
Odpoveď: Narodil som sa v stredu.
Úloha 7: Peter je veľmi lenivý a na každú nedeľu sa teší, lebo ju skoro celú prespí a
nič nemusí robiť. Preto si už dopredu počíta, koľko nedieľ v budúcom roku bude môcť
takto „oddychovať“. Bez použitia kalendára zisti, koľko nedieľ bude v roku 2013, ak vieš,
že prvý deň v roku 2013 je utorok.
Riešenie:
Po uplynutí prvých siedmich dní v roku bude 1 deň určite nedeľa. V nasledujúcich
siedmich dňoch bude určite ďalšia nedeľa. Takto môžeme pokračovať ďalej, kým počet
zostávajúcich dní nebude menší ako 7. Počet nedieľ sa potom rovná počtu týchto skupín
siedmich dní. Ak je medzi zostávajúcimi dňami aj nedeľa, tak počet nedieľ zväčšíme o 1.
Potrebujeme zistiť, koľko je v roku skupín siedmych dní. To zistíme ako neúplný
podiel delenia 365 číslom 7. Neúplný podiel sa rovná 52 a zvyšok je 1. Musíme zistiť, či
posledný deň je nedeľa alebo nie. Od 1. januára do 31. decembra uplynie práve 364 dní.
Číslo 364 je deliteľné siedmimi, preto bude 31. decembra utorok. V roku 2013 bude teda
52 nedieľ.
Odpoveď: V roku 2013 bude 52 nedieľ.
Úloha 8: Zisti, koľko pondelkov, utorkov, stried, štvrtkov atď. bude v roku 2013, bez
toho, aby si použil kalendár.
Riešenie:
Môžeme postupovať rovnako ako v predchádzajúcej úlohe. Už z nej vieme, že nedieľ
bude 52. V každej skupine siedmich dní bude každý deň práve raz. Preto aj ostatných dní
bude 52. Zistili sme tiež, že posledný deň bude utorok. Preto utorkov bude o jeden viac,
teda 53.
Odpoveď: V roku 2013 bude 53 utorkov, ostatných dní bude po 52.
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Úloha 9: Prvý deň nejakého mesiaca bola streda. Akými dňami sa môže začať
nasledujúci mesiac?
Riešenie:
Medzi prvými dňami oboch mesiacov ubehne práve toľko dní, koľko dní má prvý
mesiac. Zo zadania úlohy nevieme, o aké mesiace sa jedná, preto musíme brať do úvahy
všetky možné počty dní, ktoré mesiace majú. Keďže dní v týždni je práve 7, tak po
uplynutí 7 dní budeme znova na tom istom dni. To isté platí aj pri uplynutí ľubovoľného
násobku 7. Teda ak sa mesiac začal stredou, tak streda bude aj o 7, 14, 21, 28, ... dní. Ak
prvý mesiac mal 28 dní, tak nasledujúci musí začínať tiež stredou. Ak má mesiac 29 dní,
tak situácia je podobná, ale s rozdielom, že pribudol jeden deň. O tento jeden deň sa musí
posunúť aj začiatočný deň nasledujúceho mesiaca, teda to bude štvrtok. Pri počte 30 dní
musí nastať posun o ďalší deň, teda nasledujúci mesiac sa začne piatkom. Posledná
možnosť je 31 dní. Vtedy sa posunieme o ďalší deň, a to na sobotu.
Odpoveď: Nasledujúci mesiac sa môže začať stredou, štvrtkom, piatkom alebo
sobotou.
Úloha 10: Niekedy sa stane, že mesiac má 5 sobôt. Zistite za akých podmienok to
nastane (akým dňom sa musí mesiac začínať).
Riešenie:
Mesiace sa líšia počtom dní. Môžu trvať 28, 29, 30 alebo 31 dní. Vyšetrime každý
prípad osobitne.
Mesiac má 28 dní, teda ide o február v nepriestupnom roku. Číslo 28 je deliteľné
číslom 7. Preto každý deň v týždni sa v ňom vyskytuje 28 : 7  4 krát. V tento mesiac
nemôže byť 5 sobôt.
Mesiac má 29 dní, teda ide o február v priestupnom roku. Číslo 29 dáva zvyšok 1 po
delení 7. Teda každý deň v týždni sa v ňom nachádza štyrikrát, ale navyše, jeden deň sa
v ňom nachádza až päťkrát. Chceme, aby to bola sobota. Preto dvadsiaty deviaty deň
v mesiaci musí byť sobota. Ostatné soboty v mesiaci museli byť o 7, 14, 21 a 28 dní skôr.
Teda prvá sobota v mesiaci bola súčasne prvým dňom mesiaca..
Nech mesiac má teraz 30 dní, teda ide o apríl, jún, september a november. Číslo 30
dáva po delení číslom 7 zvyšok 2. Teda 2 dni v týždni sa budú v týchto mesiacoch
vyskytovať 5-krát, kým ostatné len 4-krát. Opäť chceme, aby jeden z týchto dvoch dní bola
sobota. V prvých 28 dňoch sa všetky dni v týždni vyskytujú rovnako 4 krát, preto musí byť
piaty výskyt soboty v dvadsiaty deviaty alebo v tridsiaty deň mesiaca. Ak to bude
dvadsiaty deviaty deň, tak tento prípad sme už vyriešili a mesiac sa musí začínať sobotou
(tridsiaty deň to nijak neovplyvní). Ak sobota bude tridsiaty deň, tak soboty budú o jeden
deň neskôr ako v prípade, že sobota bola dvadsiateho deviateho. Potom sa mesiac musí
začínať piatkom. Teda mesiace apríl, jún, september a november majú 5 sobôt, ak sa
začínajú piatkom alebo sobotou.
Posledná možnosť je pre počet 31 dní, čo sú mesiace január, marec, máj, júl, august,
október a december. V týchto mesiacoch sa až 3 dni vyskytujú päťkrát. Znova chceme, aby
jeden z nich bola sobota. Ak to bude dvadsiaty deviaty alebo tridsiaty deň, tak sa opakuje
situácia z predchádzajúceho prípadu, teda mesiac sa musí začínať piatkom alebo sobotou.
Ak bude sobota tridsiateho prvého, tak soboty budú posunuté oproti prípadu, keď sobota
bola tridsiateho. Potom musí byť o jeden deň posunutý aj prvý deň v mesiaci, preto sa
mesiac musí začínať štvrtkom.
Odpoveď: Mesiac bude mať 5 sobôt, ak má mesiac 29 dní a začína nedeľou, má 30 dní
a začína piatkom alebo sobotou, má 31 dní a začína štvrtkom, piatkom alebo sobotou.
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Záver

V našom príspevku sme chceli ukázať niektoré slovné úlohy so zaujímavým a reálnym
kontextom, ktorých riešenie nie je zložité a náročné na výpočty, žiaci využívajú poznatky
o delení so zvyškom. Problematika delenia so zvyškom a deliteľnosť prirodzených čísel je
podľa Štátneho vzdelávacieho programu [4] zaradená v 6. ročníku základných škôl. Žiaci
sa učia len kritériá deliteľnosti dvoma, piatimi, desiatimi (len ako propedeutiku), práve
preto predložené úlohy sú vhodné na prehĺbenie základného učiva.
Uvedené úlohy môžu slúžiť aj na uvedenie problematiky modulárnej aritmetiky. Dni
v týždni totiž predstavujú zvyškové triedy podľa modulu 7.
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TVORBA MATEMATICKÝCH ÚLOH CESTOU ICH RIEŠENIA
PROBLEM POSING IN MATHS THROUGH PROBLEM SOLVING

GABRIELA PAVLOVIČOVÁ
ABSTRAKT. V článku sa zameriavame na prepojenie riešenia a tvorby matematických
problémov a úloh. Zdôrazňujeme dôležitosť zadávania otvorených úloh a kladenia otázok s
vysokými kognitívnymi požiadavkami vo vyučovaní matematiky. Uvádzame ukážku riešenia
jednej otvorenej matematickej úlohy rôznymi stratégiami.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: matematický problém, otvorená úloha, stratégie riešenia
ABSTRACT. The article is focused on the connection between problem solving and problem
posing in mathematics. Importance of giving open problems and high – cognitive demanding
questions in mathematical education is emphasized. Example of the solution of one open
mathematical task by using of various strategies is presented here.
KEY WORDS: mathematical problem, open task, solution strategy
CLASSIFICATION: D50, B40, G30

Úvod

Jednou z hlavných učebných činností v škole na hodinách matematiky je riešenie
rôznych úloh a problémov. Je kladený stále väčší dôraz na charakter týchto úloh, na ich
prepojenie so životom a s reálnymi situáciami, ktoré riešia. Snahou učiteľov by malo byť
nabádanie žiakov k riešeniu úloh rôznymi spôsobmi so zreteľom na ich vedomosti
a schopnosti a osvojený matematický aparát. Pri riešení úloh by sme mali žiakov viesť
k ich prehľadnému spracovaniu a hľadaniu vlastných stratégií využívajúcich rôzne grafy,
tabuľky, situačné obrázky, logický úsudok a pod.. Vzdelávanie v škole by sa malo
zamerať nielen na nadobudnutie konkrétnych matematických vedomostí a zručností, ale aj
na rozvoj porozumenia, ako môžu byť tieto poznatky využité a aplikované pri riešení
praktických problémov. Porozumenie matematike sa najviac prejaví práve pri riešení
nematematických problémov a úloh, teda pri potrebe aplikácie
nadobudnutých
matematických vedomostí v neštandardných situáciách. Vo vhodnom vekovom období na
pozadí primeraných riešiteľských a matematických schopností a vedomostí si žiaci zároveň
budujú a rozvíjajú schopnosti riešiť matematické problémy voľbou vlastných stratégií
riešenia.
Vzťah medzi riešením a tvorbou matematických úloh a problémov

Vo vyučovaní matematiky využívame aj riešenie úloh, ktoré majú často charakter
problémových situácií a umožňujú žiakom objavovať a voliť rôzne postupy riešení. V
štúdii PISA je definované riešenie problémov ( problem solving) ako „individuálna
schopnosť použiť kognitívne procesy na riešenie reálnych medzipredmetových problémov,
keď cesta k riešeniu nie je okamžite viditeľná a predmet a obsah oblasti poznatkov, ktoré
je pri jej riešení potrebné aplikovať, nie sú na prvý pohľad zrejmé.“ Medzi základné
kognitívne procesy potrebné pri riešení problémov patria:
 porozumenie zadaniu problému,
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 formulácia problému,
 riešenie problému,
 reflexia a komunikácia problému.
Rozvíjanie týchto procesov je dôležité a nevyhnutné nielen pre vyučovanie
matematiky, ale taktiež pre rozvíjanie logického myslenia a osobného i
spoločenského života človeka.
Jednou z najdôležitejších pedagogických činností, ktoré učiteľ realizuje v triede a
ktorá je zdôraznená v NCTM Professional Standards (1991) je výber a tvorba hodnotných
matematických otázok a úloh. Otázky kladené učiteľmi v triede si zasluhujú náležitú
pozornosť, pretože otvárajú alebo zatvárajú študentom cestu k zmysluplnému štúdiu
matematiky. Otázky vyjadrujú implicitné poslanie matematiky: čo to je, čo to znamená
a čo je hodnotou poznania a štúdia matematiky. Matematické úlohy, podľa NCTM (1991),
by nemali byť vyberané nepremyslene – preto, že sú zábavné alebo odporúčané
v učebniciach. Úlohy by mali byť vyberané na základe toho, že majú potenciál „angažovať
intelekt študentov“, „môžu byť podané viac ako jednou zaujímavou cestou“, a
„povzbudzujú študentov k vytváraniu vzťahov a vypracovaniu spoločného rámca pre
matematické predstavy“ (NTCM, 1991,s.25). NTCM považuje úlohu učiteľa vo výbere
a implementácii matematických úloh za základnú a podstatnú. “Analýzou a prispôsobením
problému, predvídaním matematických postupov, ktoré môžu byť uvedené cez riešenie
problému a predvídaním študentských otázok, môžu učitelia rozhodnúť, či im konkrétny
problém pomôže dosiahnuť stanovené ciele pri vyučovaní matematiky v triede“
(NTCM,2000,s.53). Avšak výskumy ukazujú, že najviac otázok od učiteľov je uzavretých
a vecných, a tak vo všeobecnosti matematické otázky učiteľov sú zamerané na
memorovanie a postupy alebo na „otázky s nízkymi kognitívnymi požiadavkami“
(Henningsen a Stein, 1997). Navyše „otázky s vysokými kognitívnymi požiadavkami“
majú tendenciu byť počas rozprávania pokynov preformulované na menej náročné otázky.
V poslednom období je kladený dôraz na to, aby sme dali študentom príležitosť na
tvorbu vlastných otázok v triede. Niektoré výskumy ukázali, že inštruktážne aktivity
v rámci ktorých študenti vytvárajú rôzne problémy, zlepšujú ich schopnosť riešiť
problémy ako aj ich pozitívny postoj k matematike. Kvalita problémov, ktoré študenti
vytvárajú závisí od položenej otázky. Z uvedeného vyplýva, že tvorba problémov je
spojená aj s ich riešením. Tvorba problémov (problem - posing) je považovaná za dôležitú
zložku v charakteristike matematického myslenia (Kilpatric, 1987). Problem – posing
zahŕňa generovanie nových problémov a preformulovanie daných (známych) problémov
(Silver, 1994). Brown –Walter (2005) vo svoje knihe Art of Problem Posing analyzovali
vzťah medzi problem solvingom a problem posingom. Uvádzajú, že nielen riešenie
problémov vedie k tvorbe nových problémov ale často podceňujeme význam čiastkových
riešení bez vytvárania a analyzovania ďalších problémov a otázok. Riešenie problémov si
často vyžaduje nejaké preformulovanie pôvodného problému, čo je v podstate činnosť
tvorby problému. Riešenie problému nás niekedy nielenže dovedie k odpovedi na
stanovený problém, ale nám môže taktiež pomôcť objaviť neočakávané črty a vlastnosti
problému. A práve na túto oblasť sme sa zamerali v ďalšej časti príspevku, pri ktorej sme
vychádzali z už uvedenej publikácie Art of Problem Posing. Chceme poukázať na
možnosti vytvárania nových, čiastkových úloh v rámci riešenia jednej otvorenej úlohy.
Zadanie úlohy vytvára priestor na matematické skúmanie, keďže aj keď cieľ riešenia je
daný, cesty k jeho dosiahnutiu sú otvorené.
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nej otvorenejj úlohy
Stratégie riiešenia jedn
Zadajme nasledujúcci problém fo
ormou otvoreenej úlohy:
dite tretí troj
ojuholník, kt
ktorého
Dané ssú dva rôzne rovnostranné trojuhoolníky. Nájd
obsah budee súčtom obssahov týchto dvoch danýcch trojuholn
níkov.
Zadaniee úlohy môžže vyvolávaať otázky, ktoré by vyžadovali
v
v jej zadanní viac
konkrétnychh údajov. Noo cieľom prááve takéhoto zadania úloh
hy je otvoriťť priestor pree rôzne
možnosti a stratégie, akými
a
by sm
me úlohu m
mohli riešiť a zároveň pre
p tvorbu ď
ďalších
čiastkovýchh úloh v priebbehu jej rieššenia. Môžem
me si zvoliť ľubovoľné čísla
č
za dĺžkyy strán
alebo výšokk daných troojuholníkov alebo pracovvať všeobeccne s premen
nnými. Uváádzame
niektoré moožnosti riešennia tejto úloh
hy.
Algebricko - geometrickéé riešenie

A. Necch sú dané dĺĺžky strán daaných trojuhoolníkov.

Obrázokk 1

Na zosstrojenie rovnnostranného trojuholníkaa nám stačí poznať dĺžku jednej jeho sstrany.
Budeme hľaadať vyjadrrenie dĺžky strany
s
hľaadaného tretieho trojuholníka tak, abby pre
jeho obsah platilo:
, kde , ssú obsahy daaných dvoch trojuholníkoov.
Označme dĺĺžky strán daaných trojuh
holníkov , . Pre ich obsahy
o
platí:
.
.
,
, kde ,
sú výšky v daných tro
ojuholníkoch
h, pre ktoré podľa
Pytagorovejj vety platí:
daných dĺžžok strán takto:
trojuholníkaa potom platíí:

.√

.√

,
.√
√

.√

,

. √3
4

B.

. Obsahy môžeme
m
teda vyjadriť pom
mocou

. √3
3
4

. Pre hľľadanú dĺžku
u strany

trretieho

. √3
4

Neech sú dané dĺžky výšok daných trojuuholníkov.

Ak by sme využili predchádzajjúce riešeniee a obrázok 1,
1 tak vyjadrenie vzťahu medzi
výškami jeddnotlivých trrojuholníkov
v vzhľadom k vzťahu meedzi ich obsaahmi je analoogické.
Pre strany ddaných trojuhholníkov plattí :
,
, potom pre icch obsahy plaatí:
√
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√

,

a pre obsah hľadaného
h
troojuholníka platí:
p
:

√

√3

√3

, teeda

√3

Konštrukčn
né riešenie

Z uveddených riešenní vyplýva vzťah
v
či už medzi dĺžkaami výšok alebo dĺžkam
mi strán
trojuholníkoov v tvare:
alebo
. Vyberrme si konštrrukčné
riešenie zosstrojenia úseečky s dĺžko
ou strany hľaadaného trojuholníka
ak sú danné dve
úsečky s dĺžžkami strán , . Chceme zostrojiťť úsečky s dĺžžkami
a .

O
Obrázok
2: Ko
onštrukcia úseečky s dĺžkou

Využitím ppodobnosti platí:
p

, zárovveň platí rov
vnosť

. Z uveddeného

vyplýva, žee
. Annalogicky zo
ostrojíme úseečku s dĺžko
ou
a pottom grafickýý súčet
úsečiek
. Využiitím Euklido
ovej vety o vvýške pravou
uhlého trojuh
holníka zosttrojíme
úsečku s dĺžžkou
podľľa vzťahu
nasledovn
ne:

Obráázok 3: Konštrukcia úsečkyy s dĺžkou
Využitie Pyttagorovej vetty

Uvedenný vzťah pre
p strany trojuholníkov
t
v
nás navádza
n
k vyyužitiu
Pytagorovejj vety. Študeenti však beežne poznajúú jej znenie len ako vzťťah medzi obbsahmi
štvorcov zoostrojených nad
n stranamii pravouhléhho trojuholnííka a naša úlloha je o obssahoch
rovnostrannných trojuhoolníkov. Nask
kytuje sa náám tu priesttor na úvahu
u o všeobecnnejšom
tvrdení Pyttagorovej vety. Matemattickým skúm
maním alebo
o štúdiom hiistórie matem
matiky
dôjdeme k zneniu Pyytagorovej vety:
v
Súčet obsahov
dvoch po
odobných úútvarov
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ouhlého trojjuholníka saa rovná obsahu útvaru s nimi
zostrojenýchh nad odveesnami pravo
podobného zostrojenéhoo nad prepon
nou tohto trojjuholníka.1
Pre riešenie našej úlohy
ú
to znam
mená, že na zzostrojenie hľadaného
h
treetieho trojuhholníka
môžeme vyyužiť Pytagoorovu vetu, keďže
k
všetkky rovnostran
nné trojuhollníky sú navvzájom
podobné. Z
Zostrojíme dve
d úsečky s dĺžkami strrán daných trojuholníkov
t
v zvierajúcee pravý
uhol a spojjením ich koncových
k
bodov
b
vytvooríme úsečk
ku s dĺžkou strany hľaddaného
trojuholníkaa.

Obrázokk 4

Zostrojjením rovnnostranných trojuholníkkov nad stranami
s
taakto vytvorreného
pravouhléhoo trojuholníkka získame ellegantné a jeednoduché riešenia nášho
o problému.

Obrázokk 5

Záver
Riešennie akéhokoľvvek matemattického i nem
matematickéh
ho problému
u je úzko preppojené
i s rozvojom
m logickéhoo myslenia. Hľadanie rôznych mo
ožností a vhodných
v
sttratégií
riešenia, applikovanie známych
z
pozznatkov a vedomostí ako aj objjavovanie noových,
vyvodzovannie vzťahov a súvislostí, dedukcia akko aj spätná väzba po vy
yriešení probblému,
sú procesyy vyžadujúcee určitú úroveň schoppnosti logick
ky myslieť a uvažovať.. Túto
schopnosť m
môžeme rozzvíjať aj rieššením otvoreených úloh v rámci riešeenia ktorýchh môžu
vznikať novvé otázky a problémy,
p
naa čo sme chceeli poukázať aj v tomto článku.
č

1

Pôvodné zznenie tejto vety
v
uvedené v knihe Eukliides: Základy
y, kniha VI, veta
v
31; nájddeme aj
v knihe Fulieer, J. a kol., 20011, s.197.

50

TVORBA MATEMATICKÝCH ÚLOH CESTOU ICH RIEŠENIA

Literatúra - References

[1] Brown, S. I., Walter, M. I. 2005. The Art of Problem Posing. 3rd ed. Mahwah:
Lawrence Erlbaum Associates, Inc,. 2005. 192 p. ISBN 0-08058-4976-9.
[2] Čeretková, S., Šedivý, O. 2005. Aktuálne problémy teórie vyučovania matematiky.
Nitra: FPV, 2005. 144s. ISBN 80-8050-923-9.
[3] Fulier, J. a kol. 2011. Niektoré aspekty reformy matematického vzdelávania. Nitra:
FPV, 2011. 241 s. ISBN 978-80-558-0013-4.
[4] Heninngsen, M., Stein, M. K. 1997. Mathematical Tasks and Student Cognition:
Classroom-Based Factors That Support and Inhibit High-Level Mathematical
Thinking and Reasoning. [on line] In Journal for Research in Mathematics Education,
1997, vol. 28 (5), p. 524-549. [cit.2012-08-6]. Dostupné na internete:
<http://links.jstor.org/sici?sici=00218251%28199711%2928%3A5%3C524%3AMTASCC%3E2.0.CO%3B2-5>.
[5] Kilpatric, J. 1987. Problem formulating: Were do good problems come from? In A.
H. Schoenfeld ed. Cognitive Science and Mathematics Education. Hilsdale: NJ:
L.Erlbaum, 1987, p. 123-147
[6] NTCM. 1991. Professional standards for teaching mathematics. Reston, VA: Author,
1991.
[7] NTCM. 2000. Principles and Standards for School Mathematics. Reston.[online] VA:
National Council of Teacher of Mathematics, 2000. [cit.2012-05-31]. Dostupné na
internete: <http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=16909>.
[8] Pavlovičová, G. 2012. Niektoré kľúčové názory na rozvoj matematických predstáv.
Nitra : UKF, 2012. 82 s. ISBN 978-80-558-0127-8.
[9] Silver, E. A. 1994. On mathematical problem solving. In For the Learning
Mathematics,1994, vol.14 (1), p.19-28.
Článok prijatý dňa 23. 12. 2012
Adresa autora

PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa
Tr. Andreja Hlinku 1
SK – 949 74 Nitra
e-mail: gpavlovicova@ukf.sk
Poďakovanie

KEGA 007UKF-4/2011 Zvyšovanie kľúčových kompetencií v oblasti matematického a
prírodovedného myslenia na primárnom stupni vzdelávania.

51

FACULTY OF NATURAL SCIENCES
CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY NITRA
DEPARTMENT OF MATHEMATICS

KONŠTRUKCIE PRAVIDELNÝCH N-UHOLNÍKOV – PROSTRIEDOK
K ROZVOJU LOGICKÉHO MYSLENIA
CONSTRUCTION OF REGULAR POLYGONS AS A WAY TO DEVELOP
LOGICAL THINKING

LUCIA RUMANOVÁ
ABSTRAKT. V článku sa budeme venovať konštrukciám pravidelných n-uholníkov, pretože
logické myslenie žiakov sa môže rozvíjať aj pomocou riešení konštrukčných úloh. Uvedieme
niekoľko logicky nadväzujúcich úloh k danej problematike.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: logické myslenie, konštrukcie, pravidelné n-uholníky
ABSTRACT. In this article we present constructions of regular polygons. We can develop
students´ logical thinking with the solving of constructional problems. So we give logical
follow-up problems on this topic.
KEY WORDS: logical thinking, construction, regular polygons
CLASSIFICATION: D40, G40

Úvod

Logické myslenie je schopnosť dôsledne a správne myslieť, ako aj postupovať pri tom
smerom od všeobecného poznatku ku konkrétnemu poznatku alebo naopak. Tiež je to
schopnosť využiť pri riešení jedného problému všeobecne platné zákonitosti. Podľa
Baranovskej (2010) rozoznávame štyri aspekty logického myslenia:
abstrakciu – schopnosť objekty a ich využitie nahradiť symbolmi;
indukciu – úsudok, kedy sa z jedinečných výrokov usudzuje všeobecný záver;
dedukciu – úsudok, kedy sa z prijatých výrokov odvodzuje nové tvrdenie;
sylogizmus – určitý typ dedukcie, ktorého tvrdenia aj záver sú kategorickým tvrdením.
Princípy logického myslenia u človeka sa objavujú už skôr – približne v dvoch rokoch jeho
života. Môže sa to prejaviť napríklad vo forme jednoduchých logických funkcií až potom
nasleduje buď – alebo... Potom prichádza obdobie tvorenia pojmov a priraďovanie k ich
významu. Na začiatku napríklad k pojmu vták dieťa priraďuje všetko, čo lieta, postupne to
dokáže diferencovať a rozoznávať, čo všetko je vták a čo už nie. Ak v dieťati zostáva
napríklad nadšenie pre čísla a pridá sa k tomu ešte aj schopnosť kombinovať, dobrá pamäť
ako i vytrvalosť, je predpoklad pre jeho dobré matematické schopnosti a logické myslenie.
Rozvíjať a podporovať logické myslenie môžeme niekoľkými spôsobmi. K tomuto účelu
môžu slúžiť rôzne aktivity, hry alebo skladačky. Pri výbere treba však brať do úvahy to, že
každý človek je iný, a že inteligencia a rozumové schopnosti človeka sú vo veľkej miere
vrodené.
Logické myslenie sa rozvíja aj pomocou konštrukčných úloh. My sa v článku budeme
venovať konštrukciám pravidelných n-uholníkov len s využitím pravítka a kružidla alebo
pomocou ciferníka.
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ných n-uholn
níkov
Konštrukciia pravideln
Riešme nasledujúccu úlohu: „Pravidelnýý trojuholník, štvoruholník, päťuuholník
rysovať iba pomocou
p
praavítka a kružiidla, ale pravidelný 42-uuholník
a šesťuholník sa dá nary
nie. Zistite a zdôvodnitee, či sa dá takkto narysovaať pravidelnýý 15-uholník, 35-uholník a 120uholník“.
Konštrukciee pravidelnéého trojuhollníka, štvoruuholníka, päťuholníka a šesťuholnííka sú
pomerne znnáme. Konšštrukciu tých
hto pravidellných n-uholníkov len pomocou
p
krružidla
a pravítka nneuvádzame,, čitateľ ich nájde napríkklad v publik
kácii Šedivý, Vallo (20009). So
žiakmi by sme tieto konštrukciee (okrem ppäťuholníka) mohli zop
pakovať nappríklad
s využitím ciferníka. Poomocná úloh
ha má preto zadanie: „D
Do ciferníka
a vpíšte pravvidelný
trojuholník, štvoruholníík, šesťuholníík“. Pri riešeení úlohy vyu
užijeme naprríklad vzťah medzi
stredovými a obvodovým
mi uhlami v kružnici:

Obbrázok 1: konnštrukcia praviidelného trojuuholníka, štvorruholníka, šesťuholníka

Pravidelný osemuholníík zostrojím
me pomocou osí uhlov v pravidelno
om štvoruhoolníku,
podobne aj pravidelný 10-uholník vychádza
v
z ppravidelného
o päťuholníka. Keď zvlád
ádneme
tieto konštrrukcie, viem
me zostrojiť napríklad aj pravidelný
ý 16-uholník
k, 20-uholníík, 24uholník, 32--uholník, 40--uholník, 48--uholník, atď
ď.
Ako ale pootom zostroojíme pravid
delný 15-uhoolník? Praviidelný 15-uh
holník získaame aj
z trojuholnííka a päťuhoolníka podo
obne, ako vieme 12-u
uholník získ
kať z trojuhholníka
a štvoruholnníka (obrázok 2).

Obrázokk 2: konštrukccia pravidelnéhho 12-uholník
ka a 15-uholnííka

Keď by sme chceli pokkračovať v slede konštrukkcii pravidelných n-uholníkov, nasleddovala
by konštrukkcia pravideelného 17-uh
holníka, ktoorá je zložittejšia, ale dá sa zostrojjiť len
použitím prravítka a kružžidla (obrázo
ok 3).
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O
Obrázok
3: konštrukcia pravvidelného 17-uholníka

me zostrojiť napríklad aj pravidelný 34-uholník, 51-uholník ..., ale nie ži
žiadaný
Potom viem
35-uholník. Logicky byy nasledovalaa otázka, či ssa dá naryso
ovať aj praviidelný 120-uuholník
(obrázok 4). Keďže saa dá naryso
ovať, od žiaakov by sm
me žiadali aj vysvetliť prečo.
Vzhľadom na predcháddzajúce fakty
y vieme zostrrojiť jednu jeho stranu, pretože
p
dĺžkku tejto
strany viem
.
me zostrojiť pomocou
p
už popísaných
p
nniektorých prravidelných n-uholníkov
n

Obrázo
ok 4: pravidelnný 120-uholníík

Odpoveďouu na otázku, či sa dajú uvedené
u
pravvidelné n-uho
olníky narysovať iba pom
mocou
pravítka a kkružidla je, že vieme narysovať ppravidelný 15-uholník
1
a 120-uholníík, ale
narysovať ppravidelný 355-uholník nevieme.
Záver
m
sú také typyy úloh, kde pri ich riešeniach využžívame
Logickéé úlohy v matematike
logicky naddväzujúce úvvahy a tiež vedomosti, ktorými disp
ponujeme. Riešenie
R
logi
gických
úloh by mallo obsahovaťť sled myšlieenok, ktoré vvyplývajú jed
dna z druhej. My sme v ččlánku
uviedli ukážžku hľadaniaa konštrukcii niektorých ppravidelných
h n-uholníkov, pričom
15.
Literatúra
[1] Baranoovská, A. (20010). Logick
ké myslenie a jeho rozvojj u detí. MAM
MA a ja. 20110 [cit.
2012-111-13]. URL
L: <http://ww
ww.mamaaja .sk/dieta/vycchova/logicke-myslenie-aa-jehorozvoj--u-deti/>.
[2] Budáč, O. – Jurík, T. – Mazák
k, J. (2010). Zbierka úloh
h KMS. Braatislava: Obččianske
združennie Trojsten, 2010. 227 s. ISBN 978- 80-970297-1
1-5
[3] Příhonsská, J. (20100). Rozvoj logického myššlení žáků. Acta
A mathematica 13, zvääzok 1.
Nitra: F
FPV UKF, Prírodovedec č. 423, 20100. s. 219-224
4. ISBN 978-80-8094-7811-1
54

KONŠTRUKCIE PRAVIDELNÝCH N-UHOLNÍKOV – PROSTRIEDOK K ROZVOJU ...

[4] Šedivý, O. – Vallo, D. (2009). Základy elementárnej geometrie. Nitra: FPV UKF,
Prírodovedec č. 391, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8094-623-4
[5] Šedivý, O. a kol. (2008). Zbierka zaujímavých, zábavných a aplikačných úloh z
matematiky. Nitra: FPV UKF, Prírodovedec č. 342, 2008. 140 s. ISBN 978-80-8094421-6
Článok prijatý dňa 10. decembra 2012
Adresa autora

PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
SK – 949 74 Nitra
e-mail: lrumanova@ukf.sk

55

FACULTY OF NATURAL SCIENCES
CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY NITRA
DEPARTMENT OF MATHEMATICS

KONŠTRUKČNÉ ÚLOHY V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
A V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE UČITEĽOV - ELEMENTARISTOV
CONSTRUCTION TASKS IN PRIMARY EDUCATION AND UNDERGRADUATE
ELEMENTARY TEACHER TRAINING

IVETA SCHOLTZOVÁ – MAREK MOKRIŠ
ABSTRAKT. Propedeutika riešenia konštrukčných úloh je súčasťou obsahu matematického
vzdelávania v primárnej škole. V priebehu rokov sa zastúpenie elementárnych konštrukčných
úloh v školskej matematike značne zredukovalo. Napriek tejto skutočnosti je nevyhnuté, aby
konštrukčné úlohy mali svoje miesto aj v pregraduálnej príprave učiteľov – elementaristov.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: matematika, konštrukčné úlohy, primárne vzdelávanie
ABSTRACT. Propedeutics of construction tasks is a part of mathematical curriculum in primary
school. In recent years, the representation of elementary construction tasks in school
mathematics has been considerably reduced. Despite this fact, it is inevitable to secure
construction tasks their adequate proportion also in undergraduate elementary teacher
training.
KEY WORDS: mathematics, construction tasks, primary education
CLASSIFICATION: D30, G10, U70

Elementárne konštrukčné úlohy v primárnom vzdelávaní v minulosti a v súčasnosti

Neoddeliteľnou súčasťou matematického vzdelávania v primárnej škole je aj
geometria. V tejto časti matematiky majú svoje miesto aj jednoduché konštrukcie
geometrických útvarov, ktoré sú propedeutikou pre riešenie konštrukčných úloh (KÚ)
v ďalšom vzdelávaní. Od 90-tych rokov 20. storočia bola táto problematika vo vyučovaní
matematiky na 1. stupni základných škôl (ZŠ) výrazne zredukovaná.
Do roku 1995 ciele vyučovania matematiky v geometrickej časti z problematiky
konštrukcie geometrických útvarov uvádzali, že žiak by mal v jednotlivých ročníkoch
vedieť:
2. ročník – narysovať priamku a úsečku, narysovať úsečku zhodnú s danou úsečkou,
zostrojiť stred úsečky (pomocou pásika papiera), narysovať priamku, ktorá prechádza
dvoma danými bodmi, narysovať úsečku danej dĺžky;
3. ročník – rysovať kružnicu s daným stredom a polomerom, preniesť úsečku na danú
polpriamku pomocou kružidla, zostrojiť pomocou kružidla grafický súčet a rozdiel
úsečiek, násobok úsečky, zostrojiť trojuholník z daných strán;
4. ročník – narysovať konvexný a nekonvexný uhol, zostrojiť stred úsečky, zostrojiť
grafický súčet a rozdiel uhlov, zostrojiť trojuholník zhodný s daným trojuholníkom, uhol
zhodný s daným uhlom, zostrojiť os uhla, pravý uhol, kolmicu k danej priamke, zostrojiť
priamku rovnobežnú s danou priamkou, zostrojiť rovnobežník a pravouholník. [1], [2], [3]
Učebné osnovy matematiky pre I. stupeň ZŠ z roku 1995 v obsahu a cieľoch
vyučovania matematiky v základnom učive a odporúčanom rozširujúcom učive (ORU)
z pohľadu konštrukčnej geometrie uvádzali:
2. ročník – rysovanie priamok a úsečiek (s presnosťou na centimetre);
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3. ročník – rysovať úsečky danej dĺžky, zostrojiť kružnicu s daným stredom a daným
polomerom, narysovať trojuholník, narysovať ľubovoľný štvoruholník, narysovať
v štvorcovej sieti obdĺžnik a štvorec, zostrojiť trojuholník z daných strán (ORU);
4. ročník – narysovať kolmicu k danej priamke v danom bode pomocou trojuholníka
s ryskou, pravý uhol, narysovať štvorec a obdĺžnik pomocou trojuholníka s ryskou (ORU).
[9]
Od roku 2008 Štátny vzdelávací program, Matematika (Vzdelávacia oblasť:
Matematika a práca s informáciami), Príloha ISCED 1 v odporúčanom obsahovom
a odporúčanom výkonovom štandarde z oblasti konštrukčnej geometrie uvádza:
– rysovanie priamok, rysovanie úsečiek danej dĺžky (v cm);
– rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti, zväčšovanie a zmenšovanie rovinných
útvarov v štvorcovej sieti (štvorec, obdĺžnik);
– narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v mm, v cm), narysovať trojuholník
(ľubovoľný a ak sú dané dĺžky strán), narysovať štvorec (obdĺžnik) vo štvorcovej sieti
s danou dĺžkou strany (strán), narysovať ľubovoľnú kružnicu s daným stredom
a polomerom. [8]
Analýza posledných dvadsiatich rokov matematického vzdelávania v primárnej škole
z pohľadu konštrukčnej geometrie – propedeutiky konštrukčných úloh – jednoznačne
ukazuje, že táto oblasť matematiky zaznamenala výrazné obmedzenie svojho obsahu vo
vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ.
Žiak po absolvovaní 1. – 4. ročníka ZŠ v období do roku 1995 poznal nasledovné
pojmy používané pri riešení konštrukčných úloh: bod, úsečka, stred úsečky, zhodnosť
úsečiek, grafický súčet a rozdiel úsečiek, násobok úsečky, polpriamka, priamka,
rôznobežky, rovina, polrovina, hraničná priamka, priesečník, trojuholník, zhodný
trojuholník, kružnica (stred, polomer), kruh, štvorec, obdĺžnik, pravouholník, štvoruholník,
rovnobežník, mnohouholník, uhol (vrchol, ramená), priamy uhol, pravý uhol, os uhla,
zhodný uhol, vnútorné uhly trojuholníka a štvoruholníka, kolmica, rovnobežné priamky.
[1], [2], [3]
Pre žiaka absolvujúceho 1. – 4. ročník ZŠ v období do roku 2008 sa množina pojmov,
súvisiacich s riešením konštrukčných úloh, zredukovala: bod, úsečka, stred úsečky,
zhodnosť úsečiek, grafický súčet a rozdiel úsečiek (ORU), násobok úsečky (ORU),
polpriamka, priamka, rôznobežky, priesečník, rovina, polrovina, hraničná priamka,
trojuholník, zhodný trojuholník, kružnica (stred, polomer), kruh, štvorec, obdĺžnik,
pravouholník, štvoruholník, rovnobežník, mnohouholník, uhol (vrchol, ramená), priamy
uhol, pravý uhol, os uhla, zhodný uhol, vnútorné uhly trojuholníka a štvoruholníka,
kolmica, rovnobežné priamky. [9]
Žiak, ktorý absolvuje 1. – 4. ročník ZŠ od roku 2008, bude poznať už iba tieto pojmy
súvisiace s riešením konštrukčných úloh: bod, úsečka, stred úsečky, zhodnosť úsečiek,
grafický súčet a rozdiel úsečiek (ORU), násobok úsečky (ORU), priamka, polpriamka,
trojuholník, zhodný trojuholník, kružnica (stred, polomer), kruh, štvorec, obdĺžnik,
štvoruholník, mnohouholník, pravý uhol, kolmica. [8]
Z uvedeného prehľadu je evidentné, že propedeutika riešenia konštrukčných úloh na 1.
stupni základnej školy sa radikálne zredukovala a žiak prichádza na 2. stupeň ZŠ s veľmi
obmedzeným obsahom poznatkov, na ktoré bude môcť nadviazať pri svojom ďalšom
matematickom vzdelávaní v oblasti konštrukčných úloh. Ak v minulosti výskumy
v didaktike matematiky ukazovali, že konštrukčné úlohy sú pre žiakov tou oblasťou
matematického vzdelávania, ktorá je pre žiakov náročná, je otázne, čo prinesie budúcnosť.
Je možné predpokladať, že výsledky dosahované žiakmi, budú mať klesajúcu úroveň.
57

IVETA SCHO
OLTZOVÁ, M
MAREK MOK
KRIŠ

né úlohy v pregraduáln
p
nej príprave učiteľov - elementarist
e
tov
Konštrukčn
Napriekk uvedenýchh skutočnostiam nie je žiaduce,, aby prob
blematika riiešenia
konštrukčnýých úloh „vyypadla“ z preegraduálnej m
matematickejj prípravy bu
udúcich učiteeľov elementaristtov. Na Pedagogickej faakulte Prešovvskej univerzzity v Prešov
ve v magisteerskom
stupni štúddia študijnéhho programu
u Učiteľstvvo pre prim
márne vzdeláávania v preedmete
Geometria s didaktikouu sa v prebeeraných tém
mach: základ
dné geometrické útvary a ich
vlastnosti, zznázorňovannie geometricckých útvaroov, binárne relácie
r
a opeerácie v geom
ometrii,
miera geom
metrických útvarov,
ú
geom
metria ako vveda a jej miesto
m
v ško
olskej matem
matike;
objavuje aaj problemaatika riešen
nia konštrukkčných úloh
h. Študenti sú oboznnámení
so základnoou charakteriistikou konštrukčných úúloh. Zdôrazňuje sa, že podstatou riiešenia
konštrukčneej úlohy nie je iba naryssovanie hľaddaného geom
metrického útvaru, ale saamotné
riešenie koonštrukčnej úlohy je deduktívna
d
úvaha, ktorrej cieľom je vyhľadaať istý
geometrickýý útvar. Pri riešení
r
sa pou
užívajú tzv. euklidovskéé konštrukciee (charakterizzované
dohovormi)), ktoré vypllývajú z priaameho použiitia pravítkaa a kružidla. Študenti byy mali
vedieť, čo sú základnné euklidovsské konštrukkcie a tiež poznať štyri fázy, z kktorých
ohy. Oboznnamujú sa aj s dvoma metódami
m
riiešenia
pozostáva rriešnie konšštrukčnej úlo
konštrukčnýých úloh: koonštrukcie metódou
m
mnoožín bodov danej vlastn
nosti a konšttrukcie
metódou zoobrazení. [7]
Vzhľadoom na zasstúpenie preedmetu Geoometria s diidaktikou v priebehu le
letného
semestra 1. ročníka Mggr. štúdia (1 h prednáškka + 2 h sem
minár), pri rozsahu študo
dovanej
problematikky, je probleematické nájjsť priestor ppre riešenie konštrukčný
ých úloh, kttoré sú
náročné naa čas. Jednnou z možn
ností je aj využívaniee informačn
no-komunikaačných
technológií..
Nové technoológie v matem
matickom vzdelávaní a koonštrukčné úlohy

Nové teechnológie, umožňujúcee virtuálnu m
manipuláciu
u, si našli sv
voje uplatneenie aj
v pregraduáálnej prípravee budúcich učiteľov
u
pre pprimárny stu
upeň vzdelávania. Compaass and
Ruler (C
C.a.R.) je voľne dostupný
softvér pre
p
vyučov
vanie geoometrie
(http://zirkeel.sourceforgge.net/). Pomocou jeho náástrojov je možné
m
konštru
ukčnú úlohu nielen
vyriešiť, alee aj objavovaať vzťahy meedzi konštruoovanými objektmi.
Príklad:
Daný je ľuubovoľný troojuholník AB
BC. Zostrojtte jeho orto
ocentrum. Sk
kúmajte vzáj
ájomný
vzťah (vzájoomnú polohuu) trojuholníka ABC a ort
rtocentra O.
Riešenie:
t
ABC
A
(nech jje ostrouhlý, pozri obr. 1) priesečníík jeho
Zostrojíme ľubovoľný trojuholník
výšok označčíme O (ortoocentrum).

Obrázook 1: Konštruk
kcia ortocentrra v ostruholom
m trojuholníku
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Jednoduuchou manipuláciou s bodom C môžeme ostrouhlý trojuholník ABC
transformovvať na pravoouhlý trojuho
olník. V tomtto prípade orrtocentrum jee totožné s jeedným
z vrcholov ttrojuholníka ABC (O=A, pozri obr. 2))

Obrázook 2: Konštruk
kcia ortocentraa v pravouhlo
om trojuholník
ku

Ak pri manipuláciii s vrcholom C vytvooríme tupou
uhlý trojuho
olník ABC, vtedy
ortocentrum
m sa nacháddza mimo trojuholníka
t
ABC. Objaavenie týchtto vzťahov medzi
vzájomnou polohou troojuholníka a ortocentra jje prostredn
níctvom dynaamickej geoometrie
veľmi názorrné, interaktíívne a časovo
o nenáročné..

Obrázzok 3: Konštru
ukcia ortocenttra pre tupouh
hlý trojuholník
k

Obmennou tejto úlohy môže byť zadanie, kkde úlohu štu
udentov bude zostrojiť ťťažisko
trojuholníkaa a skúmať vzájomnú
v
pollohu ťažiska a trojuholníka.
Nové ttechnológie je možné využiť
v
aj ppri samoštúd
diu. Softvér C.a.R. umo
možňuje
vytvárať tzvv. elektroniccké zadania. Tento termíín je menej frekventovaaný, ale v proostredí
C.a.R. nahrrádza pojem autoevalvačn
ná konštrukččná úloha. Pod
P pojmom konštrukčnáá úloha
rozumieme také vymeedzenie pro
oblému (zneenie úlohy),, ktoré je potrebné vy
vyriešiť
prostrednícttvom geomettrických kon
nštrukcií.
Prostredníctvom náástroja „nastaviť text zzadania“ je možné vložžiť znenie zzadania
konštrukčneej úlohy. Sofftvér C.a.R. umožňuje
u
takkéto zadanie exportovať do html, čím
m dôjde
k vytvoreniuu tzv. „Javaa appletu“. Takto
T
vytvorrenú webovú stránku sp
polu so zdroj
ojovým
súborom foormátu zir a riadiacim programom pre applet (v našom prípade zirkkel.jar)
umiestnimee na internet.
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Obrázok 4: Tvorba elektrronickej konšttrukčnej úlohy
y v prostredí C.a.R.
C

ukčnej úlohyy je, že študent po jej sp
právnom vyr
yriešení
Výhodoou elektronickej konštru
dostane okaamžitú spätnnú väzbu o úspešnosti rriešenia. Je nespochybni
n
iteľné, že paapier a
rysovacie ppomôcky majjú mať aj naaďalej primáárne postaven
nie vo vyučo
ovaní konštru
rukčnej
geometrie a to zvlášť v príprave
p
bud
dúcich učiteľľov pre 1. stu
upeň základn
nej školy. Naa strane
druhej všakk dynamické softvérové prostredia,
p
zzamerané na geometriu, umožňujú
u
pllniť vo
vzdelávacom
m procese aj autoevaalvačnú funkkciu, čím dochádza k zvýšeniu kkvality
a efektivity vzdelávaniaa.
Medzinárod
dné merania matematický
m
ch schopnosttí a konštrukččné úlohy

Problem
matika konšttrukčných úloh
ú
sa vo svojej tradičnej podo
obe neobjavvuje v
medzinároddných meranniach TIMSS
S (Trends inn Internation
nal Mathem
matics and SScience
Study) a P
PISA (Programme for International
I
l Student Assessment).
A
V štúdii PIISA sa
skúmaný m
matematický obsah
o
člení na
n štyri oblaasti. Oblasť priestor
p
a tvar sa vzťahhuje na
priestorové a geometriccké javy a vzzťahy. Úlohhy však nie sú zameranéé na zostrojoovanie
útvary
geometrickýých útvarov. [5] V štúdiii TIMSS v ráámci výskum
mnej oblasti geometrické
g
a merania sú tri temattické celky: priamky a uuhly, dvojrozzmerné a tro
ojrozmerné úútvary,
poloha a priestorové vzťahy.
v
Opääť sa nevyyskytujú úlo
ohy vyžadujúce zostrojoovanie
geometrickýých útvarov. [4]
Záver
p
j komunity (aj matematiickej) na výýsledky
Sústredeenie záujmuu istej časti pedagogickej
ktoré
našich žiakkov v medzzinárodných meraniach (aj matem
matických schopností),
s
„vynechávaajú“ konštrukkčné úlohy, môže mať v budúcnosti za následo
ok ďalšiu reddukciu
pozornosti, ktorá bude venovaná
v
kon
nštrukčným úúlohám.
V tejto súvislosti byy sa ale iste nemalo zabúúdať na jedn
nu skutočnossť. V súčasnnosti sa
neustále zdôôrazňuje požžiadavka na posilnenie ttechnického a prírodoved
dného vzdeláávania,
ktoré je prrezentované ako nevyhn
nutný predpooklad rozvoj
oja našej eko
onomiky. V tomto
kontexte vššetky zmenyy (redukcie) obsahu maatematického
o vzdelávaniia na jednottlivých
stupňoch škkôl by mali byť realizov
vané veľmi premyslene.. Redukcia počtu
p
vyučoovacích
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hodín pre matematiku by automaticky nemala znamenať mechanické vypustenie určitých
tém z matematického vzdelávania, bez zmysluplnej analýzy, čo to môže priniesť do
budúcnosti.
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KONŠTRUKČNÉ ÚLOHY V LOBAČEVSKÉHO ROVINE NA POINCARÉHO
MODELI
CONSTRUCTION TASKS IN LOBATCHEVSKY PLANE ON POINCARE’ S
MODEL

DUŠAN VALLO
ABSTRAKT. V príspevku sa venujeme dôležitosti rozboru v riešení jednoduchých konštrukčných
úloh, ktoré sa riešia v neeuklidovskej geometrii Lobačevského na Poincareho polrovinovom
modeli.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Lobačevského rovina, konštrukčné úlohy, rozbor
ABSTRACT. This article deals with the importance of analysis in solution construction tasks in
Lobatchevsky non-euclidean plane. We use the Poincare half-plane model to concrete
realization of construction.
KEY WORDS: Lobatchevsky plane, construction task, analysis
CLASSIFICATION:D40, G40

Úvod

Riešenie konštrukčných úloh vyžaduje, aby každé riešenie konštrukčnej úlohy
pozostávalo z niekoľkých fáz Šedivý (2001). Jedným z najdôležitejších fáz je rozbor
úlohy, v ktorom riešiteľ, žiak, resp. učiteľ, hľadá logické súvislosti medzi danými prvkami
a hľadanými prvkami konštruovaného útvaru a nachádza „cestu“ ako z daných prvkov
zostrojiť hľadaný geometrický objekt. Súčasťou rozboru môže byť aj náčrt, pričom jeho
názornosť sa v zložitejších úlohách priamo vyžaduje. Šedivý (2001), Fulier – Šedivý
(2001).
Na základe skúseností z vlastnej praxe uvádzame, že sa u študentov so slabším
prospechom stretávame s dvomi javmi:
a) náčrtok ako súčasť rozboru nie je dôsledný, množiny bodov danej vlastnosti nie sú
označené, prípadne načrtnuté nevhodne; obrázok je rozmerovo malý, doplnený o popis
objektov sa stáva neprehľadným,
b) študent pri náčrte používa rysovacie pomôcky, viac sa sústredí na technické
prevedenie, pričom dôsledne nehľadá, a ani nenachádza, logické súvislosti medzi danými
prvkami a hľadanými prvkami; samotnú konštrukciu útvaru považuje za zbytočnú, pretože
ju „zostrojil“ počas rozboru.
Nie je zriedkavým javom, že komplexný náčrt je v istej vizuálnej zhode s obrázkom,
ktorý zodpovedá samotnej konštrukcii geometrického útvaru. Konštrukčné úlohy, ktoré
uvedieme, sú iné.
Lobačevského rovina a konštrukčné úlohy

Základný rozdiel medzi euklidovskou rovinou a rovinou Lobačevského je v axióme
rovnobežnosti, ktorá sa doplní k absolútnej geometrii Hilbertovho axiomatického systému
Piják (1985), Kutuzov (1953). Konkrétna realizácia geometrie sa koná na modeloch. Z
najvhodnejších pre študentov učiteľstva matematiky je práve Poincarého polrovinový
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model, nakooľko interprretáciu záklaadných pojm
mov ako sú bod,
b
priamkaa, odvodenýcch ako
úsečka, kruužnica, ekviddištanta, ..., môžeme zaaviesť pomo
ocou poznatk
kov z eukliddovskej
planimetrie.. Vallo – Šeddivý (2010), Gatial – Hejjný (1966).
Uvediem
me vybrané konštrukčnéé úlohy, na ktorých dem
monštrujemee význam roozboru
a zostrojenie obrázka v rámci konštrukcie. Pre jednoduchšie vyjadrovaanie budemee písať
len L-rovinaa a P-model.
Príklad
d 1. Zostrojtee pravidelný šesťuholník vvpísaný do danej
d
kružnicce k  S , r 
.
Rozbor. Pravidelný šesťuholník
k vznikne zzjednotením šiestich naavzájom zhoodných
rovnoramennných trojuhholníkov so spoločným
s
vvrcholom. V každom tak
komto trojuhholníku

sú ramená polomery kružnice k zvierajúce uuhol veľkossti 60 . Základňa je sstranou
konštruovanného šesťuhoolníka. Ak zostrojíme
z
seečnicu p , kde
k
S  p , pretne
p
priam
mka p
kružnicu k vo vrcholooch A1 , A4 hľľadaného šessťuholníka. V otočení priamky
p
p okolo

stredu S o uhol veľkossti 60 dosttaneme priam
mku p , ktorrá pretne kru
užnicu k v ď
ďalších
kým stredom
m a uhlom ottočenia
vrcholoch A3 , A6 . Analoogicky v otoččení priamkyy p s rovnak
skonštruujem
me priamku p  , ktorá pretne kružniccu k v bodocch A2 , A5 . Strany pravide
delného
šesťuholníkka sú úsečky určené bodm
mi A1 ,..., A6 .

Obrázok 1: Náčrt k rozzboru z príklad
du 1

Je zrejm
mé, že náčrt nebude vizu
uálne nekoreššpondovať s konštrukciou. Je to spôssobené
inou interprretáciou útvvarov v jedno
otlivých rovvinách, logiccká postupno
osť konštrukkčných
krokov všakk zostala zaachovaná. Intterpretácia j ednotlivých geometrický
ých euklidovvských
útvarov akoo modelov geeometrických
h útvarov v L
L- rovine nájde čitateľ v Pavlíček
P
(19953).
Konštrukciaa.
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O
Obrázok 2: Koonštrukcia praavidelného šessťuholníka v LL rovine na PP modeli

Príklad
d 2. Zostrojtee pravouhlý trojuholník A
ABC, ak pozznáte dĺžky jeho odvesienn a, b .
Rozbor. Troojuholník AB
BC zostrojím
me podľa veety SUS, preetože poznám
me dve stranny a, b

a uhol nimii zovretý o veľkosti
v
90 . Zostrojímee úsečku CB
B dĺžky a a polpriamkuu CX ,
kde CX  C
olpriamky CX
CB . Keďže CA  a , ležží bod A naa prieniku po
C a kružniccového
oblúka k1  C , b  .

Obrázok 3:
3 Náčrt k rozzboru z príklad
du 2

Konštrukciaa.
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Obrázok 4: Konštrukcia
K
praavouhlého troj
ojuholníka v LL rovine na P-- modeli

Príklad
d 3. Zostrojtee dotyčnicu t ku kružnicci k  S , r  , ktorá
k
prechádza daným bbodom
M, ležiacim
m mimo kružnnice k.
Rozbor. Ku konštruukcii použijeeme metóduu zobrazení – osovú súm
mernosť s ossou t .
V osovej súúmernosti s osou
o
t je obrrazom bodu S bod S  , kde SS   2r
2 . Pretože bbodom

M má preechádzať hľaadaná dotyčnica, platí SM  S M . Bod S  teda
t
patrí prrieniku

SS  pretne
dvoch kružžnicových obblúkov k1  S , 2r  a k2  M , SM  . Úsečka
Ú
p
kružnnicu k
v dotykovom
m bode T hľľadanej dotyččnice.

Obrázok 5:
5 Náčrt k rozzboru z príklad
du 3

Konštrukciaa.
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Obrázook 6: Konštru
ukcia dotyčnicce t v L- rovinee na P- modelli

Záver
p
ame:
Uviedli smee tri vybrané konštrukčnéé úlohy. K rieešeniu úloh poznamenáv
a) jedenn z dôsledkkov Lobačeevského axxiómy rovn
nobežnosti tvrdí, že strana
praviddelného šesťťuholníka vp
písaného doo danej kružžnice k  S , r  je dlhšia aako je
polom
mer r a náslledne teda je
j konštrukccia pravideln
ného šesťuh
holníka, znám
ma zo
základdnej školy, nekorektná,
n
b) v rieššení 2. úlohyy nemôžemee použiť alggebraicko-geometrickú metódu
m
na vý
výpočet
prepoony c pomoocou Pytagorovej vety ((tá v L-rovin
ne neplatí v podobe, v aakej ju
poznááme v eukliddovskej rovin
ne), nie je moožné zostrojiť trojuholník
k podľa vety SSS,
c) konšttrukcia dotyyčnice t po
omocou Táleesovej vety v 3. úlohe je tiež nevhhodná,
nakoľľko veta ako dôsledok ax
xiómy rovnobbežnosti tiež neplatí.
Podľa vvyššie uvedenného, sú aj jeednoduché kkonštrukčné úlohy
ú
v L-ro
ovine pre študdentov
náročnejšie.. V prvom rade v rozzbore úlohyy musí štud
dent vystačiť s poznatkkami z
elementárneej geometriee, a potom pri
p konkrétnnej konštruk
kcii potrebujje dobre zvl
vládnuť
aparát záklladných konnštrukcií v L-rovine
L
naa P-modeli. Úlohy tohto „typu“ m
možno
považovať zza vhodné naa zisťovanie úrovne vedoomostí geometrie.
Literatúra
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NÁROČNEJŠIE KONŠTRUKČNÉ ÚLOHY RIEŠENÉ METÓDOU PODOBNOSTI
MORE SERIOUS CONSTRUCTION TASKS SOLVED BY SIMILARITY
METHOD

DUŠAN VALLO - VILIAM ĎURIŠ
ABSTRAKT. V tomto článku sa zaoberáme problémom vo výučbe konštrukčných úloh, ktoré sú
riešené pomocou zobrazenia akým je centrálno-podobná rotácia. V ukážke riešenia
jednoduchej konštrukčnej úlohy upozorníme na isté ťažkosti vo výučbe a tiež doplníme
odporúčania a metodické poznámky.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: rotácia, podobnosť, centrálno-podobná rotácia, konštrukčná úloha
ABSTRACT. In this paper we are concerned with problem in teaching of construction tasks
which are solved by using central similar rotation. In the demonstration of specific solution one
example we highlight any difficulties in teaching. We also add some recommendations and
methodological notes.
KEY WORDS: rotation, similarity, construction task
CLASSIFICATION: D40, G40

Úvod

Hlavná myšlienka tohto článku vychádza z dlhoročných skúseností s výučbou
syntetickej geometrie v predmete Geometria 3 na KM FPV UKF v Nitre. Z dlhodobých
pozorovaní priebehu vyučovacieho procesu tejto disciplíny môžeme tvrdiť, že sa
u študentov študijného odboru učiteľstva akademických predmetov v aprobácii
s matematikou objavujú vo výučbe tematického celku zhodných a podobných zobrazení
rovnaké, resp. obdobné didakticko-metodické problémy.
V tomto skromnom príspevku sa zameriame hlavne na nezrovnalosti, ktoré sa
vyskytujú vo výučbe náročnejších konštrukčných úloh riešených metódou zobrazení,
konkrétne pomocou centrálno-podobnej rotácie (CPR). Výber tejto tématiky nie je
náhodný, nakoľko uvedené zobrazenie v sebe „kombinuje“ skladanie rotácie a
s rovnoľahlosti, t.j. zobrazení, ktoré by študenti mali zvládnuť a taktiež ich vedieť
aplikovať v riešení konštrukčných úloh. Odpozorovaná skutočnosť je však mierne iná.
Centrálno-podobná rotácia (CPR)

Centrálno-podobná rotácia je podobnosť v rovine, ktorá patrí medzi priame
podobnosti. Definuje sa ako zložením dvoch zobrazení: zhodnosti – rotácie a podobnosti –
rovnoľahlosti, pričom stred otočenia a stred rovnoľahlosti sú totožné body. Zobrazenie je
charakterizované teda stredom, uhlom otočenia a koeficientom podobnosti. Vďaka
spoločnému stredu oboch zobrazení je skladanie rotácie a rovnoľahlosti komutatívne.
Konkrétna analýza jednej úlohy

Vybrali sme na ukážku jednoduchý príklad, na riešení ktorého upozorníme na isté
úskalia pri výučbe a taktiež pridáme iste odporúčania a metodické poznámky k prípadnej
výučbe.
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Príklad
d. Dané sú dve kružnicce k1  O1 , r1  , k2  O2 , r2  a bod A . Zostrojte
Z
obbdĺžnik
ABCD tak, aby B  k1 , D  k2 a AB : AD  3 : 2 .
pôsobom, t.j. s odvolaním
m sa na
Mnohokkrát sa študeenti snažia rieešiť úlohu obbdobným sp
postup rieššenia nejakej
ej úlohy s analogickým zadaním. V tomto príp
pade im zvvyčajne
zadaná úlohha pripomínaa príklad, v ktorom
k
sa žiaada pri danom
m bode A a kružniciachh k1 , k2
zostrojiť štvvorec s vrchholmi na urččených kružnniciach. Rieešenie takej úlohy je meetódou
otočenia – zhodného zoobrazenia. Keďže
K
v zadaaní vystupujje aj pomer strán 3 : 2 , rýchlo
pochopia, žže úlohu asii treba riešiť aj pomocoou podobno
osti. Takže v tomto smeere ide
o problémovvú situáciu. Premyslenou
u analýzou zzadania teda navedieme študentov
š
naa výber
vhodného zzobrazenia, ktorým
k
je CPR
R. Uvádzam
me riešenie kv
vôli úplnosti textu.
3


Riešeniee. V centrálnno-podobnej rotácii P  A, 90 ,  sa bod D zobrazí doo bodu
2

D   B . Vzzhľadom k tomu, že D  k2 , leží bood D  na obraze
o
k2 kružnice k2 , ktorej
prienik s kruužnicou k1 je hľadaný bo
od B .

Obrázok 1:
1 Čiastkové rriešenie príklaadu 1

Komentár.
s
z vyučovaniaa tohto tem
matického celku,
c
v prakktickej
Podľa vlastných skúseností
realizácii výýučby sa streetávame s nasledujúcimi pproblémami.
a) sam
motná konštruukcia obrazu
u kružnice k 2 je techniccky náročná, keďže sa obbrázok
stávva pre študenntov neprehľľadným (nutnnosť zostrojeenia pomocnej kružnice k 0 ako
obrazu k 2 v otoočení , resp. rovnoľahlost
r
ti)
b) študdent nie je zvyknutý
z
rieešiť úlohy, v ktorých idee o skladaniee dvoch zobbrazení
a neeuvedomuje si, že prii použití ddruhého zob
brazenia praacuje s pom
mocnou
kružžnicou k0 . Vo
V viacerých
h prípadoch ssa vyskytla tááto chyba, kd
de študent zoostrojil
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dvaa rôzne obraazy kružnicee k 2 ; raz akko obraz v otočení, dru
uhýkrát ako obraz
v roovnoľahlosti..
c) Na otázku, koľľko má úlohaa riešení, voo väčšine príípadov odpo
ovedajú, že nnajviac
dvee. Argumentt, že kružnice k 2 , k 2 majú najviaac dva navzzájom rôznee body
v prrieniku, je pre
p nich preesvedčivý. V
Vychádzajú pravdepodob
p
bne zo situáácie na
obr. 1, kde krružnica k2 je
j obraz kruužnice k2 v CPR so sttredom A , uhlom
3
otoččenia 90 a koeficiento
om k  . F
Fakt, že kružn
nicu k2 možžno zostrojiť aj ako
2
3

obraz kružnice k2 v zobrazeení P  A,90  ,  zostáva často nepovšimnutý (obbr. 2).
2


Obráázok 2: Riešennie príkladu 1

Didakticckú situáciu uvedenú v bode
b
a) a c) m
možno ľahko
o zvládnuť pomocou
p
vhoodného
geometrickéého softvéruu, kde učiteľľ, resp. študdent, vie dem
monštrovať základná
z
vlaastnosť
CPR, ktoroou je komuttatívnosť skladania rovnnoľahlosti a otočenia (v
vďaka spoloččnému
stredu obocch zobrazení)). Problém uv
vedený pod bbodom b) po
ovažujeme zaa závažný. Idde totiž
o základnú vvedomosť o skladaní zob
brazení ako ttakých.
Pokiaľ ide o samotnnú diskusiu, v ktorej trebba odpovedaať na otázku
u, koľko máá úloha
riešení, navrrhujeme v koonkrétnej reaalizácii konšttrukcie uvážiť tieto možn
nosti:
Kružniccu k 2 môžem
me zostrojiť dvomi spôsoobmi:
a)
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nnajprv v otoččení so streedom A a uuhlom otočen
nia veľkostii 90 zobrrazíme
kkružnicu k 2 do kružnice k0 a kružniicu k0 zase v rovnoľahlo
osti so stredo
dom A
3
a koeficientom
m   zob
brazíme do kkružnice k2 , alebo
2
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kkružnicu k 2 zobrazíme v najprv v roovnoľahlosti so stredom A a koeficiientom
3
 (obr. 3), a potom kružžnicu k02
 oto
  z do kružnice
k
očíme v otoččení so
k02
2
 .
sstredom A a uhlom
u
otočen
nia veľkosti 90 do kru
užnice k22
Odporúčame použiiť druhý sp
pôsob. Tentoo záver vychádza z po
ozorovania rreakcií
vybranej vvzorky študeentov, ktorí si pri tom
mto spôsobee konštrukciie uvedomilli obe
 .
možné/nutnné otočenia pomocnej
p
kru
užnice k02
b)

Obrázok
k 3: Postup rieešenia príkladu
u1

Záver
p
smee uviedli našše pozorovaania a skúsen
nosti z vyučoovania
Na jednnoduchom príklade
geometrie v konkrétnom
m tematicko
om celku poodobné zobrrazenia. Uvedomujeme si, že
tvrdenia, kttoré sme preezentovali, nemajú váhu štatisticky podložených
p
h záverov a nie sú
ani porovnnateľné s príípadovými štúdiami
š
na obdobnú tému.
t
Kládli sme si zza cieľ
oboznámiť čitateľa so skúsenosťaami s výučb ou tejto tem
matiky a čláánok sme nnapísali
o
v dobrej vieere, že naše odporúčania
môžu pomôccť aj iným uččiteľom.
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HĽADANIE STRATÉGIE MATEMATICKÝCH HIER AKO ÚLOHA VEDÚCA
K ROZVOJU LOGICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV
LOOKING FOR STRATEGY OF MATHEMATICAL GAMES AS THE TASK
FOR DEVELOPMENT OF PUPILS’ LOGICAL THINKING

PETER VANKÚŠ
ABSTRAKT. V našom príspevku sa venujeme rozvoju logického myslenia žiakov
prostredníctvom strategických matematických hier. Opisujeme vybrané matematické hry
a analýzu ich stratégie ako úlohu vedúcu k rozvoju logického myslenia žiakov.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: didaktické hry, matematické hry, stratégia matematickej hry
ABSTRACT. In our paper we deal with the development of pupils’ logical thinking by the means
of strategic mathematical games. We describe selected mathematical games and analysis of
their strategy as the task leading to development of pupils’ logical thinking.
KEY WORDS: didactical games, mathematical games, strategy of mathematical game
CLASSIFICATION: D40, E30, E50

Úvod

Pod strategickou matematickou hrou rozumieme špeciálny typ didaktickej hry. Ozrejmime
si tieto základné pojmy. Didaktická hra je vyučovacia metóda, ktorej významnou
prednosťou je, že prináša žiakom potešenie z jej priebehu. Navyše, tak ako každá správne
zvolená a použitá vyučovacia metóda, vedie k dosiahnutiu stanovených edukačných cieľov
na základe realizácie naplánovanej činnosti žiakov a učiteľa. (Vankúš, 2007a).
V súčasnosti sa didaktická hra používa ako doplnok edukácie v rozmanitých oblastiach
matematiky (Pavlovičová a Švecová, 2009; Kohanová, 2012; Slavíčková, 2008; Vallo,
Záhorská a Ďuriš, 2011; Vallo a Šedivý, 2012).
Pedagogický slovník (Průcha, Walterová a Mareš, 1998, s. 48) podáva opisnú
charakteristiku didaktickej hry:
Didaktická hra: Analógia spontánnej činnosti detí, ktorá sleduje (pre žiakov nie vždy
zjavným spôsobom) didaktické ciele. Môže sa odohrávať v učebni, v telocvični, na ihrisku,
v prírode. Má svoje pravidlá, vyžaduje priebežné riadenie a záverečné vyhodnotenie. Je
určená jednotlivcom aj skupinám žiakov, pričom rola pedagogického vedúceho má široké
rozpätie od hlavného organizátora až po pozorovateľa. Jej prednosťou je stimulačný náboj,
lebo prebúdza záujem, zvyšuje angažovanosť žiakov na vykonávaných činnostiach,
podnecuje ich tvorivosť, spontánnosť, spoluprácu aj súťaživosť, núti ich využívať rôzne
poznatky a schopnosti, zapájať životné skúsenosti. Niektoré didaktické hry sa približujú
modelovým situáciám z reálneho života.
Pod strategickou matematickou hrou rozumieme potom didaktickú hru používanú
v matematickej edukácii, pri ktorej kombinačné a najmä kauzálne úvahy umožňujú takú
analýzu hry, z ktorej vyplýva pre niektorého z hráčov optimálna stratégia alebo aspoň
návod na hru (Burjan a Burjanová, 1991). Analýza stratégie hry môže byť vhodnou úlohou
vedúcou k rozvoju logického myslenia žiakov (Vankúš, 2007b; 2008; 2009).
V nasledujúcich častiach článku opíšeme strategické matematické hry vhodné na takéto
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didaktické použitie: Rovnice a Mocniny, pričom uvedieme pravidlá týchto hier a postup pri
hľadaní ich stratégie ako úlohu na rozvoj logického myslenia žiakov.
Ešte si stručne uvedieme metodiku používania hier. Ako prvý uvedieme názov hry.
Nasleduje ústne vysvetlenie pravidiel hry dopĺňané ukážkami na tabuli. Po tomto ústnom
podaní pravidiel hry ukážeme na tabuli ilustračný priebeh jednej hry, žiaci majú možnosť
pýtať sa na prípadné nejasnosti ohľadne pravidiel. Po vysvetlení pravidiel je možné
precvičiť ich hrou dvojíc žiakov v laviciach. Žiaci sa striedajú v tom, kto z nich robí v hre
prvý ťah. Pre zachovanie rovnosti podmienok je preto nutné odohrať vždy párny počet hier
s tým istým protihráčom. Hráči si zapisujú vzájomné skóre, aby mali možnosť posúdiť
svoju úspešnosť v hre.
Po tejto skúsenosti žiakov s hraním hry môžeme prejsť k samotnej analýze stratégie
hry.
Rovnice

Zdroj: Zadania 1. série letnej časti KMS 2002/2003, úloha č. 3, www.kms.sk/archiv.
Edukačné ciele:
Uvedená hra je vhodná pre nácvik počítania lineárnych rovníc a všeobecné zlepšovanie
pochopenia rovnice a jej významu žiakmi. Analýza stratégie hry je pomerne jednoduchá
a preto vhodná i pre mladších žiakov. Umožňuje nám na jednoduchom príklade
demonštrovať pojem víťaznej stratégie a silu logického myslenia.
Hrová činnosť:
Hru hrajú dvaja žiaci na vzore znázornenom na obrázku 1. Počet rovníc je možné
samozrejme podľa potreby modifikovať.

...  ...
...  ...  ...

...  ...  ...  ...
...  ...  ...  ...  ...
...  ...  ...  ...  ...  ...
...  ...  ...  ...  ...  ...  ...
Obrázok 1: Hracia plocha hry Rovnice

Hráči v svojom ťahu zapisujú na voľné miesta vyznačené troma bodkami ľubovoľné celé
čísla. Striedajú sa v ťahoch, pričom prvý hráč vyhráva, ak všetky rovnosti na konci hry sú
platné. Druhý hráč vyhráva, ak aspoň jedna rovnosť neplatí. V nasledujúcej hre hráči
zmenia poradie, v ktorom hru začínali.
Záverečné hodnotenie práce žiakov:
Uvedená hra nie je vhodná na usporiadanie turnaja resp. na bodovanie. Hrajú dvojice
v laviciach, pričom počet hier je daný dobou, za ktorú sú žiaci schopní nájsť výhernú
stratégiu.
Analýza stratégie:
Pri hraní hry si žiaci musia uvedomiť, že môžu dopĺňať celé čísla na ľubovoľné voľné
miesto. Potom pri hracom pláne na obrázku 1 výherná stratégia pre prvého hráča spočíva
v tom, že doplní posledné voľné miesto v rovnici tak, aby rovnosť platila. Otázkou pre
žiakov môže byť, ako počet rovníc mení výhernú stratégiu hry. Uvedenú hru možno
modifikovať tak, že žiaci dopĺňajú i operátori a v závislosti od náročnosti môžeme zmeniť
i číselný obor, z ktorého sú dopĺňané čísla.
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Prednosti danej hry:
Precvičovanie významu rovnice v hravom kontexte. Možnosť samostatne nájsť
výhernú stratégiu matematickej hry. Objasnenie pojmu výhernej stratégie. Rozvoj
strategického a logického myslenia.
Mocniny

Zdroj: (Vankúš, 2007b).
Edukačné ciele:
Túto didaktickú hru je vhodné zaradiť počas tematického celku zaoberajúceho sa
mocninami a odmocninami. Cieľom hry je, aby si žiaci zapamätali druhé mocniny
vybraných prirodzených čísel a precvičili si počítanie s nimi. Ďalším cieľom hry je rozvoj
strategického myslenia žiakov a analýzy údajov.
Hrová činnosť:
Žiaci sú rozdelení do dvojíc v laviciach. V svojom ťahu hráči odpočítavajú od čísla 20
druhé mocniny prirodzených čísel od 1 do 4, pričom každú druhú mocninu je možné
použiť najviac dva krát. Hráči sa striedajú v ťahu, kým nenastane situácia, v ktorej je hráč
vo svojom ťahu nútený odpočítať druhú mocninu takého čísla, že výsledok je záporný.
Tento hráč prehráva. V nasledujúcej hre hráči zmenia poradie, v ktorom hru začínali.
Ilustračný priebeh hry je na obrázku č. 2.
20
‐1
19
‐4
15
‐9
6
‐1
5
‐4
1
Obrázok 2: Ilustračný priebeh hry Mocniny, prvý hráč zvíťazil, keďže druhý hráč sa v svojom
ďalšom ťahu dostane do záporných čísiel

Záverečné hodnotenie práce žiakov:
Hráči hrajú viac hier. Najmenší počet je dve, aby sme zaistili, že každý hráč začínal hru
rovnaký počet prípadov. Uvedená hra nie je veľmi vhodná na turnaj. Pre pochopenie
mechanizmu hry stačí hra náhodných dvojíc. Následná analýza stratégie je možná ako
skupinová práca v triede resp. práca na doma.
Analýza stratégie:
Pri analýzy stratégie uvedenej hry treba uvážiť, ktoré pozície vedú k prehre resp.
k výhre hráča pri danom stave hry. Uvedená analýza je výbornou príležitosťou na
precvičenie zaznamenávania a práce s číselnými údajmi. V obrázku 3 na nasledujúcej
strane uvádzame analýzu pozícií v hre Mocniny. Pri odpočítaní 4, 9 resp. 16 v prvom ťahu
vyhráva druhý hráč, pri odpočítaní 1 v prvom ťahu vyhráva následne prvý hráč. V hre teda
existuje výherná stratégia pre prvého hráča.
Prednosti danej hry:
Práca s učivom v pre žiakov príťažlivom kontexte. Motivácia súťaživosťou. Rozvoj
strategického a logického myslenia.
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Obrázok 3: Analýza pozícií v hre Mocniny

Záver

V našom článku sme na konkrétnom príklade ilustrovali možnosti použitia analýzy
stratégia matematických hier na úrovni druhého stupňa základnej resp. strednej školy.
Uvedená analýza je podľa našich skúseností príležitosťou na rozvoj argumentačných
schopností a logického myslenia žiakov. Navyše používanie vhodných matematických hier
zlepšuje i postoje žiakov k matematike (Vankúš, 2007a). Práca so strategickými
matematickými hrami sa preto javí ako nádejná edukačná metóda vhodná na občasné
spestrenie hodín matematiky.
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O LIMITE POSTUPNOSTI
ABOUT THE LIMIT OF SEQUENCE

MAREK VARGA
ABSTRAKT. Pri vyučovaní matematiky je dôležité, aby študenti zvládli riešenie istých
štandardných úloh typických pre tú – ktorú oblasť, ale tiež je potrebné zistiť, či danej
problematike skutočne rozumejú. Overiť toto ich logické myslenie a konštrukčné schopnosti sa
podarí len pomocou problémových úloh, pričom niektoré sme v článku uviedli.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Postupnosť, limita postupnosti, konvergencia, divergencia.
ABSTRACT. In mathematics education it is on the one side important that students need to
master several standard tasks characteristic for specific topic, but on the other side it is also
important to find out whether students really deeply understand it. For evaluation of the logical
thinking and construction skills we need to use unknown problems. In our article we present
some of these problems.
KEY WORDS: sequence, limit of sequence, convergency, divergency.
CLASSIFICATION: I35

Úvod

Jedným z fundamentálnych pojmov matematickej analýzy je aj pojem limity, pričom
najskôr majme na mysli pojem limity postupnosti. Pri jeho zavádzaní môžeme prejsť
motivačné úlohy z rôznych oblastí – geometriu, fyziku či finančníctvo.* Po samotnej
definícii nasleduje v tejto matematickej teórii séria viet o limitách, o konvergetných
postupnostiach, prípadne môžeme spomenúť vety, ktorých dôležitosť je zvýraznená tým,
že „majú meno“ – Cauchy - Bolzanova podmienka konvergencie postupnosti,
Weierstrassove vety o monotónnych postupnostiach, či Cantorov princíp do seba
zapadajúcich intervalov.
Čo sa týka samotných výpočtov limít, k štandardným patria techniky na výpočet limít
podielu dvoch polynómov, limít s výskytom odmocnín a napokon limít súvisiacich
s geometrickými postupnosťami alebo s Eulerovým číslom e.
Samozrejme, dokážeme nájsť aj ďalšie dôležité fakty či tvrdenia (podpostupnosti,
hromadné hodnoty postupností, veta o limite zovretej postupnosti...), ktoré sme v tomto
našom krátkom a stručnom prehľade neuviedli.
Problémové úlohy

Pojem limity patrí tiež k jednému z najťažšie pochopiteľných v matematickej analýze.
Avšak jeho význam je nesmierny aj preto, že ďalšie fundamentálne záležitosti ako
derivácia či určitý integrál sú definované pomocou neho. Preto nám v značnej miere záleží
na tom, aby ho študenti osvojili nielen formálne, ale skutočne pochopili jeho podstatu.
*

Podrobnejšie pozri napr. Klepancová, M., Varga, M.: Limita postupnosti a jej motivácia; in Acta

mathematica 13, UKF, Nitra, 2010.
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Toto pochopenie však tradične neoveríme testom týkajúcim sa štandardných úloh, ale
riešením tzv. problémových úloh – t.j. úloh, ktorých riešenie závisí predovšetkým od
študentovej tvorivosti a vynaliezavosti. Tieto úlohy môžu byť zamerané na rozvoj
logického myslenia jednak v nami opisovanej oblasti, jednak pri konštruovaní postupností
s požadovanými vlastnosťami. V ďalšom sa budeme venovať niektorým takýmto
problémom.
Príklad 1.

lim an  a .

Nech

Kam potom konvergujú postupnosti

n

n n1  1,

2, ..., 1000, a1 , a2 , a3 , ... ;

 n n1  a1 ,

 n n1  an1n1 ;

a , a2 , a , a3 , a , ... .

Riešenie.
Len pre poriadok pred samotným riešením uvedieme definíciu limity postupnosti, totiž
platí lim an  a     0  n    n  n : an  a   .
n

Najskôr tvrdíme, že lim  n  a , pretože ide v podstate o členy rovnakej postupnosti ako
n

v pôvodnom zadaní, len prvý sme vynechali.
Tento argument v akejsi zovšeobecnenej forme použijeme aj v ďalšom prípade. Tvrdíme
samozrejme, že platí lim  n  a . Nerovnosť v definícii an  a   má platiť od istého
n

člena, inak povedané, limita postupnosti nezávisí od konečného počtu členov, ktoré sme si
vymysleli na prvých k (tento raz k = 1000) miestach.
Opäť platí lim  n  a . Totiž ak od istého prirodzeného čísla n platí  n  a   ,
n

potom zrejme aj pre každý párny index 2k  n platí
definícia limity postupnosti je v platnosti.
Príklad 2.
Nech

lim an  0 ,

nech

n

bn n1

 2 k  a  a  a  0   , a teda

je ľubovoľná postupnosť. Musí potom platiť

lim anbn  0 ?

n

Riešenie.
Zrejme v prípade konvergentnej postupnosti

bn n1

by sme museli na danú otázku

odpovedať kladne. Avšak uvedený záver neplatí, stačí nám zvoliť


an n 1

 

bn n1  n 2 n1 .



1 
   , resp.
 n n 1



Príklad 3.

an n1

Nech postupnosť

je ohraničená. Musí byť potom konvergentná?

Riešenie.
Táto obrátená veta k známemu tvrdeniu „ak je postupnosť konvergentná, potom je
ohraničená“, zjavne neplatí. Ako kontrapríklad stačí uvažovať postupnosť

an n1   1n 
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Príklad 4.

an n1

Nech postupnosť

je konvergentná, postupnosť




bn n1

divergentná. Akého

n n1  anbn n1 ?

charakteru sú potom postupnosti n n1  an  bn n1 ,
Riešenie.

an n1 , bn n1

Ukážeme, že vhodnou voľbou postupností
postupnosť

n n1

postupnosť zvoliť
postupnosť

 

môže konvergovať alebo divergovať. Stačí ako divergentnú

bn n1   1n 




 n n 1

môžeme dosiahnuť, že

n 1

. Ak potom položíme najskôr

an n1   1n1 ,

samozrejme diverguje.

an n1   0 n1 ,

Na druhej strane v prípade, že

postupnosť

Získať podobnú rozmanitosť v prípade postupnosti

n n 1

n n 1

zas konverguje.

sa nám nedarí, súčet

konvergentnej a divergentnej postupnosti zrejme vždy diverguje. Na rozdiel od predošlej
časti, kde nám stačilo nájsť jeden príklad na ukážku konvergencie a jeden na ukážku
divergencie postupnosti

n n1 ,

tu musí byť ďalší postup iný. Musíme sa totiž pokúsiť

dokázať vyššie uvedenú hypotézu.
Nech teda postupnosť

an n1

je konvergentná, postupnosť

n n1  an  bn n1

a pripusťme, že aj postupnosť

z viet o limitách vyplýva, že aj postupnosť

bn n1

divergentná,

by konvergovala. Avšak potom

bn n1  n  an n1

konverguje, čím

okamžite dostávame spor.
Príklad 5.
Nech postupnosti

an n1

bn n1

i





sú divergentné. Akého charakteru sú potom




postupnosti  n n1  an  bn n1 , n n1  anbn n1 ?
Riešenie.
Skúsme sa zamyslieť nad nejakými možnosťami v našom prípade. Ak zvolíme trebárs

an n1  bn n1   1n 


n 1

,

potom dostávame

divergentnú postupnosť.
Avšak ak položíme

 n n1   0 n1 ,

an n1   1n 


n 1

a súčasne

 n n1  2  1n 



bn n1   1n 1

n 1


n 1

,

a teda

, potom ale

tj. získali sme konvergentnú postupnosť. Vidíme, že v prípade dvoch

divergentných postupností môže ich súčet či už konvergovať alebo aj divergovať.
Aj v prípade súčinu si zoberme na skúmanie prípad z predchádzajúcich úvah – nech platí

an n1  bn n1   1n 


n 1

.

Potom ihneď vidíme, že

n n1   1n1

je

konvergentná postupnosť.
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Táto situácia však nenastane vždy, veď napríklad pre divergentné postupnosti

an n1  bn n1  nn1

 



aj ci súčin n n 1  n2


n 1

je divergentná postupnosť.

Príklad 6.
Nájdite príklad postupnosti, ktorá má len jedinú hromadnú hodnotu  , napriek tomu je
divergentná.
Riešenie.
Vzhľadom na vetu o súvise hromadných hodnôt postupnosti a limít jednotlivých

wn n1

podpostupností, skúsme „nakombinovať“ členy našej hľadanej postupnosti

tak,

aby jedna z jej vybraných postupností mala limitu, a pre druhú by táto limita nejestvovala.
Riešenie by tak mohlo mať tvar

  0.
Príklad 7.

wn n1  0,

sin1, 0, sin 2, 0, sin 3, ... . Navyše, zrejme

Nájdite postupnosť

an n1 ,

ktorá má práve dve hromadné hodnoty  a   ; resp.

nájdite postupnosť

bn n1 ,

ktorá má práve dve hromadné hodnoty – vopred dané čísla

 a .
Riešenie.

Pre splnenie prvej časti úlohy nám stačí zvoliť

an n1   1n n


n 1

.

Pre krátke

vysvetlenie – našli sme postupnosť, ktorá konverguje do plus nekonečna, a činiteľ
už zabezpečil splnenie celého zadania úlohy.
S druhou časťou úlohy sa môžeme „pohrať“ dlhšie. Najskôr by stačilo položiť

 1n

bn n1 

1
1
1
1
1
1
   1,   1,   ,   ,   ,   , ...,   ,   , ... .
2
2
3
3
n
n
Avšak postupnosť
„blížiť“

bn n1  

bn n1

z bodu,

 

 2
Príklad 8.

  1

môžeme skonštruovať aj tak, že k číslam ,  sa budeme

ktorý
n

je

ich

aritmetickým

priemerom,

tj.



  n 

Nájdite príklad postupnosti

2

 .
n  1n1

an n1 ,

ktorej všetky členy sú jej hromadnými hodnotami.

Riešenie.
Túto podmienku zrejme spĺňa konštantná postupnosť

kn1 ,

kde k   . Podobne

by táto požadovaná vlastnosť zostala zachovaná, ak by sme konštruovali napríklad
postupnosti typu

an n1  1,

2, ..., k , 1, 2, ..., k , 1, 2, ..., k , ... .

Záver

Pri každom novom pojme, s ktorým sa v matematike stretávame, je dôležité jeho
hlboké pochopenie. Ako snáď najväčší kontrast by sme mohli použiť učenie sa cudziemu
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jazyku – kde nie je na novom slovíčku čo chápať, postačí uložiť si ho do pamäte. Práve
tomuto sa pri štúdiu matematiky chceme vyhnúť. V článku sme preto poskytli sériu úloh
z oblasti teórie limity postupnosti, ktoré nám viac odhalia zo študentovho logického
myslenia a schopnosti konštruovať objekty vyhovujúce daným požiadavkám v spomenutej
oblasti. Zároveň sme sa snažili podať čo najjednoduchšie riešenia týchto problémov.
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RIEŠENIE SLOVNÝCH ÚLOH Z VÝROKOVEJ LOGIKY
SOLVING OF WORD TASKS OF THE PROPOSITIONAL LOGIC

KITTI VIDERMANOVÁ
ABSTRAKT. V príspevku sa zaoberáme riešením slovných úloh z výrokovej logiky. Popisujeme
jednotlivé fázy riešiteľského postupu, ktoré ilustrujeme na príklade. Ďalej poukazujeme na
využitie program MS Excel pri vyučovaní týchto úloh. Je vhodný najmä pre úlohy, ktoré
obsahujú viac ako tri výrokové premenné.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: slovné úlohy, výroková logika, program MS Excel.
ABSTRACT. In this article we deal with the solution of word tasks of the propositional logic. We
describe the procedure of the solution that we illustrate on example. There we show how MS
Excel can be used in teaching of this kind of tasks. This software is suitable for tasks that
contained more than three propositional variables.
KEY WORDS: word tasks, propositional logic, software MS Excel
CLASSIFICATION: E34, U54

Úvod

Ako uvádzajú Pavlovičová, Švecová, Záhorská (2010), takmer každá matematická
úloha zároveň rozvíja aj logické myslenie. Logické myslenie je charakterizované ako
vývojovo vyššia forma myslenia, ktorá je založená na správnom usudzovaní podľa
zákonov formálnej logiky.
V mladšom veku žiaci riešia úlohy intuitívne metódou pokus – omyl alebo úsudkom.
Neskôr sa žiaci učia používať pravidlá a postupy, ktoré vychádzajú zo základov logiky.
V Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A je zahrnutá oblasť výrokovej logiky v rámci
tematického okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy, cieľom ktorého je u žiakov rozvíjať
schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii,
presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. Po úspešnom zvládnutí tohto učiva žiak správne
vníma logické spojky v rôznych prostrediach. Riešenie slovných úloh z výrokovej logiky
rozvíja u žiakov aj schopnosť aplikovať získané poznatky v problémových situáciách.
Výroková logika je abstraktná teória, ktorá nesklame, pokiaľ ju vieme správne
aplikovať. Praktický a zábavný charakter slovných úloh z výrokovej logiky motivuje
žiakov do tejto náročnej práce.
Riešenie slovných úloh pomocou výrokovej logiky

Riešenie slovných úloh pomocou výrokovej logiky má tri základné fázy:
1. Prechod od slovnej úlohy k úlohe o výrokoch, ktorú získame pomocou
výrokovej analýzy textu. Výroková analýza textu slovnej úlohy spočíva
v týchto krokoch:
a) Vyznačenie všetkých jednoduchých výrokov vyskytujúcich sa
v texte slovnej úlohy.
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2.
3.

b) Vyjadrenie skutočného významu viet pomocou zložených výrokov,
ktoré vytvoríme z vyznačených jednoduchých výrokov pomocou
logických spojok.
Vyriešenie úlohy o výrokoch a formulácia výsledku.
Vyjadrenie výsledku v termínoch slovnej úlohy.

Jednotlivé fázy riešenia slovnej úlohy z výrokovej logiky ukážeme na nasledujúcej úlohe:
Z výstavnej siene bol ukradnutý vzácny obraz. Vyšetrovaním sa okruh podozrivých
zúžil na tri osoby: Andrej, Blažej a Cyril. Z výsluchov podozrivých a svedkov sa dajú fakty
o prítomnosti podozrivých vo výstavnej sieni v kritickej dobe zhrnúť do troch záverov:
1. Vo výstavnej sieni v tej dobe nebol Blažej ale bol tam aspoň jeden z dvojice Andrej,
Cyril.
2. Ak nie je pravda,, že tam bol Andrej súčasne s Blažejom, potom tam nebol ani
Cyril.
3. Podozrivý Cyril tam bol práve vtedy, keď tam nebol žiadny z dvojice Andrej,
Blažej.
Dá sa na základe týchto údajov jednoznačne určiť páchateľ?
Riešenie
1a) Vyznačenie všetkých jednoduchých výrokov vyskytujúcich sa v texte slovnej úlohy.
: Andrej bol v kritickej dobe vo výstavnej sieni.
: Blažej bol v kritickej dobe vo výstavnej sieni.
: Cyril bol v kritickej dobe vo výstavnej sieni.
1b) Vyjadrenie skutočného významu viet pomocou zložených výrokov, ktoré vytvoríme
z vyznačených jednoduchých výrokov pomocou logických spojok.
Vhodný zápis pomocou
Úsek textu
logických spojok
Vo výstavnej sieni v tej dobe nebol Blažej.
´
Bol tam aspoň jeden z dvojice Andrej, Cyril.

Prvý záver:
Vo výstavnej sieni v tej dobe nebol Blažej ale bol tam
´( 
aspoň jeden z dvojice Andrej, Cyril.
Bol tam Andrej súčasne s Blažejom

Nie je pravda, že tam bol Andrej súčasne s Blažejom
 ´
Nebol tam ani Cyril.
´
Druhý záver:
Ak nie je pravda, že tam bol Andrej súčasne s Blažejom,
 ´ ´
potom tam nebol ani Cyril.
´ ´
Nebol tam žiadny z dvojice Andrej, Blažej.
iný vhodný zápis:  ´
Tretí záver:
Podozrivý Cyril tam bol práve vtedy, keď tam nebol žiadny
 ´ ´
z dvojice Andrej, Blažej.

Výroková analýza textu nie je vždy jednoznačná, výsledné zápisy môžu byť rôzne (pri
niektorých zápisoch si môžeme vybrať z viacerých vhodných zápisov, pričom sú všetky
správne – sú to navzájom ekvivalentné výrokové formuly).
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Platnosť všetkých troch záverov súčasne vyjadríme ako konjunkciu zápisov
jednotlivých záverov a tak dostávame výrokovú formulu (VF):

 ´ ´   ´ ´
´ 
Od slovnej úlohy tak prechádzame k úlohe o výrokoch:
Určte všetky usporiadané trojice pravdivostných hodnôt výrokov , , , pre ktoré
výroková formula

 ´ ´ 
 ´ ´
nadobúda
´ 
pravdivostnú hodnotu „pravda“.
2) Riešenie úlohy o výrokoch a formulácia výsledku:
Túto úlohu o výrokoch vyriešime pomocou tabuľky pravdivostných hodnôt:
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

´
1
1
1
1
0
0
0
0

´
1
1
0
0
1
1
0
0

´
1
0
1
0
1
0
1
0


0
1
0
1
1
1
1
1

´


0
1
0
0
1
0
0
0


0
0
0
0
0
0
1
1

Výroková formula je pravdivá len v prípade


1
1
1
1
1
1
0
0

´



´ ´
1
0
1
0
1
0
1
1

, ,

´ ´
1
1
0
0
0
0
0
0



´ ´
0
1
1
0
1
0
1
0

VF
0
0
0
0
1
0
0
0

1, 0, 0 .

3) Vyjadrenie výsledku v termínoch slovnej úlohy:
, ,
1, 0, 0 znamená, že pravdivý je výrok
Riešenie
a výroky ,
sú
nepravdivé. V kritickom čase bol podľa výpovedí na mieste iba jeden podozrivý - dá sa
teda jednoznačne určiť páchateľ, je ním podozrivý Andrej.
Využitie programu MS Excel pri riešení slovných úloh z výrokovej logiky

Počet riadkov tabuľky pravdivostných hodnôt závisí od počtu výrokových premenných
vystupujúcich vo výrokovej formule. Ak je počet výrokových premenných väčší ako tri, už
je riešenie na papieri zdĺhavé a často v školských podmienkach aj nemožné (napr.
nedostatok priestoru na tabuli). Pri takýchto úlohách je vhodné využiť dostupný program
MS Excel.
Logické spojky konjunkciu, disjunkciu a negáciu vyjadríme v programe MS Excel
pomocou logických funkcií AND, OR a NOT. Pre implikáciu a ekvivalenciu priamo
funkciu nemáme, avšak vieme, že implikácia aj ekvivalencia sa dá vyjadriť pomocou
konjunkcie a disjunkcie nasledovne:
⇒
⇔
´∨
⇔
⇔
´∨ ∧ ´∨
⇔
∧ ∨ ´∧ ´
Program MS Excel pre tieto funkcie berie ako vstupné argumenty logické hodnoty
true a false a takého hodnoty aj vracia. Ak chceme pracovať s pravdivostnými

hodnotami 0 a 1, jednotlivé logické funkcie musíme použiť s funkciou IF nasledovne:
Logická spojka Logické funkcie v MS
Logické funkcie v MS Excel pre prácu
Excel
s pravdivostnými hodnotami 0, 1
=NOT(bunka)
=IF(NOT(bunka); 1; 0)
negácia
=AND(bunka1; bunka2)
=IF(AND(bunka1; bunka2); 1; 0)
konjunkcia
=OR(bunka1; bunka2)
=IF(OR(bunka1; bunka2); 1; 0)
disjunkcia
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me riešenie sllovnej úlohy v prostredí M
MS Excel:
Sledujm
Do silvvestrovského programu sa majú zaaradiť aj ukkážky majstrrovstva variietných
umelcov. Šttvorčlenná koomisia chce zo siedmich vystúpení, ktoré
k
si pre stručnosť
s
oznnačíme
A, B, C, D, E, F, G vybrrať päť, ktoréé by najlepšiie reprezento
ovali varietnéé umenie a kktorých
celková sklaadba by bolaa čo najrozma
anitejšia.
Prvý čllen: „Navrhhujem, aby v programe bolo vystú
úpenie A aleebo C, som
m proti
súčasnému zzaradeniu D a G.“
Druhý ččlen: „Som proti
p
tomu, aby
a v prograame boli obiidve podobné vystúpeniaa A, B,
určite by vššak malo byť zaradené vystúpenie D aalebo E.“
Tretí čllen: „Myslím
m, že by bollo vhodné zaaradiť do programu F alebo G, soom ale
rezolútne prroti zaradeniiu C.“
Štvrtý čl
člen: „Nie je vhodné, aby v programee boli obidve vystúpenia A a D, práve tak by
nebolo únossné zaradiť D a C.“
Ktorýchh päť vystúpeení môže kom
misia do proggramu vybrať, keď všetci členovia trvvajú na
svojich názooroch a keď každý z nich má právo veeta?
Označím
me si jednoduuché výroky
y výrokovým
mi premenným
mi:
: Do programu sa zaradí
z
vystúp
penie A.
z
vystúp
penie B.
: Do prrogramu sa zaradí
: Do prrogramu sa zaradí
z
vystúp
penie C.
: Do pprogramu sa zaradí
z
vystúp
penie D.
z
vystúp
penie E.
: Do prrogramu sa zaradí
: Do programu sa zaradí
z
vystúp
penie F.
z
vystúp
penie G.
: Do pprogramu sa zaradí
Na zákklade výrokoovej analýzy
y textu zapí šeme pomocou jednodu
uchých výrookov a
logických sppojok tvrdennia členov ko
omisií:
Prvý čleen:  
 ´
Druhý ččlen:  ´ 

Tretí čleen: 
 ´
Štvrtý ččlen:  ´  ´  ´
Ak si zzostavíme tabbuľku pravd
divostných hhodnôt (Obr. 1) pre týcchto 7 výrokkových
premennýchh, bude obsahovať 2
128 riaddkov, čo jee naozaj príliš namáhaavé na
„papierové““ riešenie.

Obrázokk 1

Do tabbuľky zadám
me jednotliv
vé vzorce ( Obrázok 2)), pričom adresujeme bbunky,
v ktorých m
máme vopredd pripravené všetky pravddivostné hod
dnoty výroko
ových premennných.
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orec, teda postačí, ak fu
funkciu
V programe MS Excel využijeme funkciu koopírovať vzo
zapíšeme doo prvého riaddku tabuľky a skopírujem
me do všetký
ých ostatných
h riadkov.

Obrázokk 2

Výrokovvá formula je pravdivá ib
ba pre tri príppady (Obrázok 3):
, , , , , ,
0,1
1, 0, 0,0,1,0
, , , , , ,
1, 0, 0,0,0,1
1,1
, , , , , ,
1, 0, 0,0,1,1
1,1

Obrázokk 3

Riešeniee úlohy o výýrokoch preveedieme späť do kontextu
u slovnej úloh
hy:
, , , , , ,
1, 0, 0,0,1,0,1 – zaraddiť vystúpenia A, E, G aleebo
, , , , , ,
1, 0, 0,0,0,1,1 – zaraddiť vystúpenia A, F, G aleebo
, , , , , ,
1, 0, 0,0,1,1,1 – zaraddiť vystúpenia A, E, F, G..
Na otázzku Ktorýchh päť vystúp
pení môže kkomisia do programu vybrať,
v
keď všetci
členovia trvvajú na svojiich názoroch
h a keď každdý z nich má právo veta?
? odpovedám
me: Na
základe svoojich požiadaaviek členoviia komisie nnemôžu vybrať žiadnych päť vystúpeení. Ich
kritériám vyyhovuje zaraadenie najviac štyroch vyystúpení, a to A, E, F, G.
Diskusia
n
vyyužívania IK
KT vo vyučo
ovaní by sa mohli
Ako aj pri iných softvéroch, neprajníci
ohradiť tým
m, že žiaci neemusia vedieeť pravdivosttné hodnoty zložených výrokov,
v
prettože to
program dooplní za nicch. Sme toh
ho názoru, že zaradenie MS Excel do vyučoovania
výrokovej llogiky je vhhodné najmää pri úloháchh, v ktorých dôraz kladiieme na výrrokovú
analýzu texxtu. Študenti sa častejšie pomýlia prii zápise výro
okovej formu
uly ako v urč
rčovaní
jej pravdivoostných hodnnôt.
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Analyzovali sme 138 študentských riešení slovných úloh z výrokovej logiky. Zistili
sme, že pri výrokovej analýze textu nesprávne zapísali výrokovú formulu študenti v 54
prípadoch. Pri správnom zápise výrokovej formuly sme našli chyby pri určovaní
pravdivostných hodnôt zložených výrokov v 18 prípadoch.
Samozrejme učiteľ musí v správnom čase navrhnúť prácu s daným softvérom. Najskôr
by mali žiaci precvičovať určovanie pravdivostných hodnôt zložených výrokov na
jednoduchších úlohách, v ktorých sa vyskytujú najviac tri výrokové premenné.
Záver

Pre učiteľa je niekedy náročné nájsť úlohy, v ktorých žiaci jasne vidia priamo aplikáciu
naučených teoretických vedomostí a vzťahov pri riešení konkrétneho problému. Slovné
úlohy z výrokovej logiky sa často nachádzajú v testoch všeobecných študijných
predpokladov, ktoré v tejto dobe čiastočne nahrádzajú prijímacie skúšky na vysoké školy.
Treba tomuto okruhu venovať dostatočný čas, čo však pri zníženom počte vyučovacích
hodín pre matematiku nie je vždy možné. Preto musíme hľadať možnosti, ako vyučovanie
výrokovej logiky zefektívniť. Navrhujeme preto zaradiť program MS Excel pri vyučovaní
výrokovej logiky. Ak to nie je možné na hodinách matematiky, ďalšia možnosť je zaradiť
takéto slovné úlohy pri vyučovaní funkcií programu MS Excel na hodinách informatiky.
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KONŠTRUKČNÉ ÚLOHY V ŠTÁTNOM VZDELÁVACOM PROGRAME A
TESTOVANÍ 9
CONSTRUCTION TASKS IN NATIONAL PROGRAM FOR EDUCATION AND
TESTING 9

JÚLIA ZÁHORSKÁ, DUŠAN VALLO
ABSTRAKT. V príspevku sa zaoberáme zaradením konštrukčných úloh do učiva matematiky
v nižšom sekundárnom vzdelávaní a do národného testovania deviatakov z matematiky
“Testovanie 9”. Zaujímame sa aj o úspešnosť žiakov v ich riešení.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: konštrukčné úlohy, Štátny vzdelávací program (ŠVP), Testovanie 9
ABSTRACT. In this paper we deal with the inclusion of construction tasks in mathematics
curriculum in lower secondary education and in national testing of pupils of 9th class
"Testing 9". We are interested in the success of pupils in their solutions, too.
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CLASSIFICATION: B73, G43

1 Geometria a konštrukčné úlohy v nižšom sekundárnom vzdelávaní

V postavení geometrie v nižšom sekundárnom vzdelávaní vo vyučovaní matematiky
nastali po vstupe školskej reformy na Slovensku v roku 2008 do platnosti výrazné zmeny.
Niektoré vyplývali priamo zo skutočnosti, že sa znížil počet týždenných vyučovacích
hodín matematiky a niektoré aj z toho, že v obsahovom štandarde ŠVP tematického okruhu
„Geometria a meranie“ boli niektoré témy vynechané, príp. bol zúžený ich rozsah. Učitelia
matematiky si tento rozsah môžu zväčšiť, ak sa však nezvýši týždenná hodinová dotácia
matematiky, tak si nenachádzajú priestor pre toto rozšírenie. V odporúčanom výkonovom
štandarde v ŠVP (ISCED 2), ktorý je minimálnym predpísaným štandardom, sa postupne
v jednotlivých ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania k problematike
konštrukčných úloh uvádza:
 vedieť funkčne používať pomôcky na rysovanie, vedieť narysovať rovnobežné
a kolmé priamky (úsečky), narysovať úsečku danej dĺžky, zostrojiť štvorec,
obdĺžnik podľa zadaných rozmerov v cm , resp. v mm (aj rovnobežník
v štvorcovej sieti),
 vedieť rysovať trojuholník, štvoruholník, štvorec, obdĺžnik vo štvorcovej sieti,
zväčšovať a zmenšovať útvary vo štvorcovej sieti podľa návodu alebo pomocou
inej siete,
 zostrojiť os uhla pomocou uhlomera,
 vedieť načrtnúť a narysovať obraz kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom
premietaní, načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky,
 vedieť zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného postupu s využitím viet sss , sus
a usu , vedieť narysovať pravidelný šesťuholník,
 vedieť presne a čisto narysovať ľubovoľný rovnostranný a rovnoramenný
trojuholník.
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 vedieť zostrojiť výšky trojuholníka, vedieť zostrojiť priesečník výšok
v ľubovoľnom trojuholníku, riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s využitím poznatkov
o konštrukcii trojuholníka (rovnobežníky, štvoruholníky, ...), zostrojiť obdĺžnik,
štvorec, kosodĺžnik a kosoštvorec,
 vedieť zostrojiť dve rovnobežné priamky (rovnobežky) a , b , ktoré sú preťaté
priečkou,
 zostrojiť a odmerať v rovnobežníku jeho dve výšky,
 vedieť zostrojiť ľubovoľný lichobežník (všeobecný, pravouhlý, rovnoramenný)
podľa zadaných prvkov a na základe konštrukčného postupu, vedieť riešiť
a narysovať primerané konštrukčné úlohy pre štvoruholníky s využitím vlastností
konštrukcie trojuholníka (a s využitím poznatkov o rovnobežníkoch
a lichobežníku),
 zostrojiť sieť kolmého hranola,
 zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh K s daným polomerom r (alebo s daným
priemerom d ),
 zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k v určenom bode ležiacom na kružnici k ,
zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k z bodu, ktorý leží mimo kružnice k zvonku
 zostrojiť sieť valca, ihlana a kužeľa,
 zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice alebo jednoduchého útvaru
(obrazca) zloženého z úsečiek a časti kružnice v osovej (aj v stredovej) súmernosti,
 vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných útvarov pri výpočtovej
a primeranej konštrukčnej úlohe, na základe viet o podobnosti trojuholníkov riešiť
primerané konštrukčné úlohy.
2 Konštrukčné úlohy v Testovaní 9

Pri sledovaní zmien v Testovaní 9 vzhľadom k voľbe úloh z geometrie a voľbe
konštrukčných úloh sme zaznamenali údaje, ktoré uvádzame v nasledovnej tabuľke:
Úlohy z geometrie
Matematika
Konštrukčná úloha
zastúpenie úspešnosť
úspešnosť
zaradenie
úspešnosť
Testovanie 9 2008
35 %
49,42 %
56,31 %
áno
28,46 %
Testovanie 9 2009
35 %
43,11 %
53,02 %
áno
22,63 %
Testovanie 9 2010
30 %
55,20 %
60,1 %
nie
Testovanie 9 2011
30 %
nezistená
52,9 %
áno
nezistená
Testovanie 9 2012
30 %
48,2 %
57,5 %
áno
nezistená
Od roku 2003, kedy boli deviataci testovaní prvýkrát (Monitor 9), sa konštrukčná úloha
prvýkrát objavila v testovaní deviatakov v Testovaní 9 2008. Úspešnosť v riešení úloh
z geometrie je vo všetkých sledovaných ročníkoch Testovania 9 výrazne nižšia ako
celková úspešnosť v riešení úloh z matematiky.
Prehľad zaradených konštrukčných úloh v jednotlivých ročníkoch Testovania 9:
T9 2008, A/2034 (úloha č. 08):
Narysujte trojuholník ABC , ak je dané AB  BC  5 cm a uhol ABC  120 .
Odmerajte najdlhšiu stranu trojuholníka ABC a zapíšte jej dĺžku v mm .
T9 2009 A/5301 (úloha č. 09):
Z nasledujúcich možností s údajmi o trojuholníku vyberte tú, na základe ktorej možno
zostrojiť trojuholník ABC .
a) a  6, 5 cm; b  65 mm; c  1, 4 dm
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b) a  6 cm; b  50 mm;   110
c) a  4 cm; b  20 mm; c  8 cm
Trojuholník ABC narysujte.
Meraním zistite dĺžku jeho najdlhšej strany v milimetroch (tolerancia 1 mm ).
T9 2011 A/1360 (úloha č. 16):
Zostrojte rovnobežník ABCD . Dané sú rozmery AB  5 cm , BC  5, 5 cm a uhol BAC
má veľkosť 45 . Odmerajte dĺžku uhlopriečky BD v milimetroch. Ktoré z nasledujúcich
tvrdení o dĺžke uhlopriečky BD je pravdivé?
A
53  BD  57
B

70  BD  74

C

75  BD  79

95  BD  99
D
T9 2012 A/3160 (úloha č. 16):
Zostrojte rovnobežník ABCD , ak je dané: a  4, 5 cm , v a  3 cm , uhol   60 .
Odmerajte dĺžku strany b . Pre túto dĺžku platí:
A
28 mm  b  32 mm
B
33 mm  b  37 mm
C
38 mm  b  42 mm
D
43 mm  b  47 mm
3 Záver

Z vyššie uvedených informácií o výsledkoch žiakov z geometrie v Testovaní 9
vyplýva, že sú pod úrovňou výsledkov dosiahnutých v ostatných oblastiach matematiky.
Skúseností zo zaraďovania a riešenia konštrukčných úloh je menej, napriek tomu si
myslíme, že zaradenie konštrukčných úloh do národného testovania žiakov je
problematické z rôznych dôvodov. Jedným z nich je napríklad spôsob hodnotenia
matematických úloh. V Testovaní 9 je správne vyriešená úloha ohodnotená jedným
bodom, za nesprávnu odpoveď je pridelených nula bodov. Preto je nutné voliť zadania
konštrukčných úloh tak, aby mohol byť použitý tento spôsob hodnotenia. Konštrukčnú
úlohu je potrebné ukončiť meraním, príp. meraním spojeným s jednoduchým výpočtom
(napr. výpočet obvodu, obsahu, určenie súčtu nameraných hodnôt a pod.). Pri voľbe
konštrukčných úloh do národného testovania považujeme za problematické aj použitie
vyhovujúcich rysovacích pomôcok. Tieto by, podľa nášho názoru, mali byť zabezpečované
školami, aby riešenie nebolo ovplyvňované použitím nevhodných rysovacích pomôcok,
prípadne ich absenciou.
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