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Abstrakt: Pre študentov základných a stredných škôl je digitálny svet prirodzenou súčasťou 
ich každodenného života. Nové hardvérové a softvérové vybavenie škôl, ako sú  interaktívne 
tabule, hlasovacie zariadenia, notebooky a tablety  ale aj voľne dostupný didaktický softvér, 
ako napríklad GeoGebra a HotPotatoes,  nastoľujú  otázky ohľadom ich efektívneho využitia 
vo vyučovacom procese. Vyučovanie matematiky má z hľadiska didaktiky zvláštne 
postavenie a didaktika digitálneho vyučovania sa stáva jednou zo základných otázok. 
Klasické a inovatívne vyučovacie metódy a formy majú v digitálnom prostredí nový rozmer, 
no vznikajú aj nové metódy priamo súvisiace s využívaním digitálnych technológií. 
V príspevku poukážeme na niektoré aspekty digitálneho vyučovania matematiky v školskom 
prostredí a uvedieme niekoľko námetov na takéto vyučovanie s využitím voľne šíriteľných 
softvérov v spolupráci s interaktívnou tabuľou, hlasovacím zariadením, tabletov a pod. 
 

Kľúčové slová: Vyučovanie matematiky, GeoGebra, HotPotatoes, interaktívna tabuľa, voľne 
šíriteľný softvér pre vyučovanie matematiky, metódy vyučovania, kombinované formy 
vyučovania. 
 

Didactic aspects of digital education of mathematics 
 

Abstract: The digital world is a natural part of primary and elementary school students. New 
hardware and software on schools, such as interactive whiteboards, voting devices, notebooks 
and tablets as well as freely available didactic software such as GeoGebra and HotPotatoes, 
bring into question their effective use within the educational process. Teaching mathematics 
has an interesting stance from the didactic point of view and the didactics of digital education 
is becoming one of the most basic questions. Classical and innovative educational methods 
and forms gain a new dimension in a digital environment, however new methods are 
appearing which are directly focused on using ICT. In this paper, we point out some of the 
aspects of digital education of mathematics in a school environment and present a few themes 
for such education using free or open-source software in combination with interactive 
whiteboards, voting devices, tablets etc. 
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Úvod 

V súčasnosti je na vzostupe vybavenie škôl ale aj študentov, žiakov a ich domácností 
digitálnymi technológiami. Takmer každá škola má aspoň jednu interaktívnu tabuľu, 
počítačovú učebňu, niekoľko dataprojektorov, žiaci často vlastnia notebooky, tablety 
a smartfóny. Výrazne rastie aj tendencia využívania elektronických materiálov učiteľmi 
matematiky na všetkých stupňoch škôl. E-materiály sú súčasťou nového trendu vo vyučovaní 
školskej matematiky – blended learningu, teda kombinovanej formy vyučovania spájajúcej 
fyzické a virtuálne zdroje. Okrem klasického prezentovania učiva (a to na základnej, strednej 
alebo vysokej škole) majú študenti prístup k elektronickým materiálom ako videá, 
prezentácie,  elektronické cvičenia, elektronické pracovné listy, matematické javovské aplety, 
elektronické testy, matematické didaktické softvéry ako napríklad GeoGebra a pod. Nové 
vyučovacie formy využívajú často webové aplikácie dostupné nielen cez počítač, notebook, 
ale aj prostredníctvom tabletov a smartfónov. Inovatívne vyučovacie metódy obohatené 
o digitálny rozmer tak zákonite prenikajú do škôl. Otázkou ostáva, ako môžeme tieto nové 
metódy a formy využiť pre zvýšenie efektívnosti vyučovania matematiky a ako sa zmení 
obsah vyučovania školskej matematiky. 

Podľa International Society for Technology in Education sú v súčasnosti dôležité pre mládež 
nasledovné kompetencie: 

• Tvorivosť a zmysel pre inovácie  
• Komunikácia a spolupráca 
• Vedecké myslenie a práca s informáciami 
• Kritické myslenie, riešenie problémov a schopnosť rozhodovať 
• Digitálne občianstvo a celoživotné vzdelávanie 
• Digitálna gramotnosť [1] 

Vyučovanie matematiky poskytuje priestor na rozvíjanie väčšiny týchto kompetencií. 
Napríklad pomocou softvéru GeoGebra môžu žiaci experimentovať, vytvárať a overovať 
hypotézy. V rámci projektovej metódy môžu spolupracovať, komunikovať, zbierať 
a vyhodnocovať informácie z internetu, spracovávať štatistické údaje. Vedecké myslenie si 
môžu rozvíjať napríklad pri workshopovej metóde, kde nielen vytvárajú hypotézy pomocou 
softvéru, ale učia sa pomenovať problémy a argumentovať.  

Podľa Ministerstva školstva Slovenskej republiky skúmalo situáciu na školách a zistilo, že v 
roku 2012 pripadla priemerne jedna interaktívna tabula na 91 žiakov v základných a stredných 
školách, 43 % učiteľov využívalo počítače pravidelne vo vyučovacom procese a viac ako 90 
% učiteľov absolvovalo školenia v oblasti IKT. MŠ SR si tiež kladie za cieľ do roku 2016 
okrem iného digitalizáciu vzdelávania na materských, základných, špeciálnych a stredných 
školách, rozvoj digitálnych vzdelávacích programov (eLearningu) na vysokých školách, 
dostupnosť digitálneho učiva na každom stupni vzdelávania – v materských, základných, 
špeciálnych a stredných školách. Ďalej chce zabezpečiť:  

- digitálne vzdelávacie a učebné pomôcky (ako napr. interaktívne tabule alebo 
projektory) do každej druhej triedy v materských, základných, stredných školách a 
vysokých školách,  
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- dostupné digitálne učivo ako plnohodnotný doplnok ku klasickým vzdelávacím 
materiálom, neskôr plne digitalizované učivo a vzdelávacie nástroje dostupné vo 
všetkých školách na Slovensku,  

- adekvátne koncové zariadenie umožňujúce digitálne vzdelávanie pre každého učiteľa 
a žiaka. [2] 

Ak sa tak stane, v priebehu niekoľkých rokov bude didaktika digitálneho vyučovania 
matematiky prioritnou témou nielen v oblasti výskumu, ale aj pre ďalšie vzdelávanie 
učiteľov matematiky a v príprave budúcich učiteľov. 

 

1. Inovatívne vyučovacie metódy a formy v digitálnom prostredí 

Už pred výrazným nástupom digitálnych technológií tvoriví, inovatívni učitelia presadzovali 
aj vo vyučovaní matematiky namiesto inštrukcionistického učenia konštruktivistické. 
Inštrukcionistická výučba je lineárna, systematická, učenie je zo strany žiaka pasívne. Učiteľ 
demonštruje, vysvetľuje, žiak kopíruje a integruje, obsah učenia je chápaný ako uzatvorený 
systém znalostí a prvkov. Veľa učiteľov i v súčasnosti preferuje takéto vyučovanie z rôznych 
dôvodov (nedostatok času, nedostatok kvalitných učebníc a učebných materiálov, nedostatok 
kreativity zo strany učiteľa a iné). 

Teória konštruktivistického poznávania a učenia sa, ktorú vypracoval švajčiarsky psychológ 
Jean Piaget, vychádza z predpokladu, že žiak v aktívnej interakcii s prostredím postupne 
konštruuje svoj vnútorný systém poznania. Proces učenia sa by mal prebiehať v podnetnom 
vzdelávacom prostredí, ktoré inšpiruje žiakov k bádaniu. [3] 

Pedagogický konštruktivizmus požaduje, aby sa vo výučbe využívalo riešenie konkrétnych 
životných (autentických) problémov, tvorivé myslenie, práca v skupinách, manipulácia 
s predmetmi, názorné pomôcky, napríklad interaktívne počítačové programy. [4] 

V konštruktivizme existuje viacej prúdov, vždy však ide o učenie sa s porozumením. 
Porozumenie si študent konštruuje (vytvára) sám, a to tak, že zvažuje nové informácie, 
porovnáva ich s predchádzajúcimi skúsenosťami, poznatkami a schémami. Ide teda v podstate 
o problémové vyučovanie. [4] 

Medzi konštruktivistické prístupy patrí aj metóda riadeného skúmania alebo metóda EUR 
(evokácia – uvedomenie si významu – reflexia). Mimoriadne efektívnu formu riadeného 
skúmania predstavuje workshopová metóda, ktorej základom je skupinová forma výučby, 
princíp malých krokov s rešpektovaním princípu následnosti a náročnosti, aktívne poznávanie 
žiaka a bezprostredne overovanie a vlastné tempo. [3] 

Do tejto skupiny patrí aj metóda vytvárania strapcov problémov, ktorá spočíva vo 
vytypovaní vhodného východiskového problému, ktorý budú žiaci spolu s učiteľom riešiť. 
Následne po vyriešení úvodného problému žiaci riešia podobné problémy, ktoré sa od 
pôvodného príliš nelíšia a zároveň aj metóda riešenia týchto problémov je rovnaká alebo 
veľmi podobná metóde riešenia pôvodného problému. Cieľom je po určitom tréningu 
vtiahnuť do procesu vytvárania nových problémov aj študentov a to tak, aby postupne 
vytvárali problémy, ktoré sa od pôvodného viac a viac vzďaľujú. [5] 
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Projektové vyučovanie je ďalšou aktivizujúcou formou vyučovania matematiky, ktoré 
v digitálnom prostredí nadobúda úplne nové možnosti.  Digitálne technológie ako počítač, 
internet, digitálny fotoaparát, mobil a ďalšie sú výborným prostriedkom pri práci na 
projektoch pre študentov a to nielen pri zbere informácií, ale aj pri spracovávaní údajov, 
modelovaní reálnych situácií, pri výpočtoch aj prezentácií výsledkov. 

Začiatky projektového vyučovania siahajú do začiatku 20. storočia, keď poprední 
predstavitelia americkej pragmatickej pedagogiky J. Dewey a W. H. Killpatrick rozpracovali 
problémové a projektové vyučovanie ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby 
a školy. Problémy, ktoré žiaci riešia v projektovom vyučovaní sú komplexné a ich riešenie si 
vyžaduje poznatky z viacerých vied (tradičných vyučovacích predmetov), problémy riešia 
skupiny žiakov (kooperatívne vyučovanie) najmä z vlastného záujmu a riešenia vedú ku 
konkrétnym výsledkom, produktom, písomným referátom a pod. Takéto komplexné problémy 
sa nazývajú projekty. [5] 

Pre súčasných žiakov je využívanie digitálnej techniky (počítača, internetu, softvérov, 
mobilov, digitálnych fotoaparátov a pod.) vo vyučovaní určitým spojením medzi vyučovacím 
predmetom (predmetmi) a reálnym životom, kde tieto technológie bežne používajú. Študenti 
sú často aj v domácom prostredí informovaní o riešení rôznych projektov v skutočnom živote 
napríklad od ich rodičov, starších súrodencov a pod. Je bežné, že zamestnanci rôznych firiem 
v rámci svojho zamestnania pracujú na riešení projektov rôzneho druhu a v určitej miere 
využívajú na riešenie IKT, na školách sa učitelia zapájajú do projektov za účelom získania 
grantov a účelových financií. Preto napodobňovanie tejto činnosti žiakmi v rámci dobre 
pripraveného projektového vyučovania s využitím digitálnych technológií môžeme považovať 
za jeden z veľmi aktuálnych metód vyučovania. 

Učiteľ môže mať pocit, že len časť projektu sa venuje matematike a tým mu projekt uberá 
priestor pre výučbu matematických kompetencií. Z hľadiska celkovej výchovy človeka je to 
postoj falošný, pretože práca na projektoch a v tíme je veľmi cenná. Možnosti, ako nájsť 
vhodné aplikačné prostredie pre projekty a pritom nestratiť ťažisko výučby mimo oblasť 
matematiky je použiť výpočtovú techniku ako nástroj pre aplikáciu matematických zručností. 
[6] 

Aby projektová metóda s využívaním IKT mohla dobre fungovať, musí byť splnený 
predpoklad kreatívneho, vzdelaného, inovatívneho a digitálne gramotného učiteľa. 

Učiteľ formuje svojich žiakov svojim priamym i nepriamym pôsobením, svojou 
kvalifikovanosťou, odbornosťou, pedagogickým majstrovstvom a tiež osobným príkladom. 
Ak chceme vychovať mladých ľudí informačne zručných, kreatívnych, so schopnosťou riešiť 
problémy reálneho života samostatne, tak učiteľ (nielen matematiky) musí mať hodiny pre 
svojich „klientov“ pripravené kompetentne, tvorivo, zaujímavo, moderne. [7] 

Nástup digitálnych technológií vo vyučovaní matematiky je vhodný a aj nastal v oboch 
formách: inštrukcionistického aj konštruktivistického prístupu. Učitelia často používajú 
prezentácie v MS PowerPointe alebo pripravené predvádzacie zošity na interaktívnej tabuli 
ako digitálnu formu „písania poznámok“ namiesto klasickej tabule a kriedy. Často ide len 
o elektronickú podporu „klasického“, inštrukcionistického vyučovania. Nový 
konštruktivistický prístup vo vyučovaní matematiky s digitálnou podporou je pre žiakov 
veľmi zaujímavý, motivujúci, aktivizujúci ale z pohľadu učiteľa veľmi náročný na prípravu 
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a to ako časovo tak aj odborne. Najväčšie rezervy vidíme práve v nedostatku kvalitných 
a učiteľom prístupných elektronických materiálov pre konštrukcionistické vyučovanie 
školskej matematiky. 

Významom informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní sa zaoberal aj Seymour 
Papert, ktorý vyslovil svoj názor: „Informačné a komunikačné technológie patria do rúk 
deťom, pretože im poskytujú jedinečné príležitosti pre nové, aktuálne a atraktívne učenie 
sa,príležitosti pre skúmanie, komunikáciu a objavovanie veľkých myšlienok.“ Papertov 
konštrukcionizmus je zameraný na žiaka, využíva aktívne metódy, interaktívnosť, necháva 
priestor pre objavovanie, tvorbu a spoluprácu. Učiteľ je v roli pomocníka a často sa spolu učí 
so žiakmi. [8] 

Konektivizmus je "teória učenia v digitálnom veku". Bola vyvinutá Georgeom 
Siemensom a Stephenom Dowensom na základe ich analýzy nedostatkov doterajších teórií 
učenia, vychádzajúcich z behaviorismu, kognitivizmu a konštruktivizmu. Tieto staršie 
prístupy podľa autorov tejto teórie nepostačujú k popisu učenia v prostredí prepojeného sveta. 

Konektivismus sa snaží rozšíriť oblasť platnosti konštruktivizmu aj do súčasných podmienok 
existencie technológiami podporovaných sociálnych sietí. Výukové metódy rešpektujúce 
konektivismus sú konštruktivistické, ale idú ešte ďalej. Posudzujú každého jedinca v kontexte 
siete (osobného vzdelávacieho prostredia), ktorú si okolo sebe buduje. [10] 

 

2. Digitálne prostredie na školách 

Pod pojmom digitálne prostredie na školách rozumieme digitálne technológie, ktoré sa 
v škole môžu využiť pre vyučovacie ciele. 

Presnú definíciu digitálnych technológií v kontexte školy vymedzil prof. Kalaš nasledovne: 
„Digitálne technológie (v kontexte vzdelávania) je široký súbor prostriedkov, nástrojov, 
prostredí a postupov (prichádzajúcich z oblasti počítačov), ktoré využívame na podporu 
učenia a učenia sa, komunikácie a kolaborácie, vyjadrovania sa, tvorby a pod., teda na 
komplexnú podporu všetkých rozvojových domén detí, žiakov a učiacich sa každého veku. Je 
to synonymum pre IKT alebo informačné a komunikačné technológie, v ostatných desiatich 
rokoch  však postupne nahrádza označenie IKT v pedagogických a vládnych dokumentoch 
mnohých štátov a zoskupení vrátane EK.“ [11] 

Medzi súbor takýchto prostriedkov nepochybne patria už nielen počítače, notebooky, ale aj 
tablety a smartfóny, ktoré spolu s internetom a vhodným softvérom môže učiteľ matematiky 
využiť pre elektronické vzdelávanie. Do hardvérového vybavenia ešte v súčasnosti určite 
patria nielen dataprojektory ale aj interaktívne tabule a hlasovacie zariadenia. Zo softvérových 
prostriedkov by sme pre školskú matematiku mali spomenúť najmä open-source softvér 
GeoGebra, HotPotatoes, Open-Sancore a samozrejme Moodle. O týchto softvéroch sa 
zmienime v ďalšej kapitole. 

V digitálnom prostredí školy sú zaujímavé vyučovacie formy. Termín e-learning  môžeme 
chápať dvojako. Najčastejšie sa pod e-learningom chápe elektronická forma dištančného 
vzdelávania. E-learning však v širšom slova zmysle vyjadruje elektronické učenie, teda 
všetko, čo sa študent naučí prostredníctvom počítača, alebo akoukoľvek elektronickou cestou.  
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Kombinované vzdelávanie alebo blended learning je kombinovaná výuka - kombinácia 
štandardnej výuky (prezenčnej, prezentačnej, face-to-face) s e-learningom. Tento termín 
vznikol len nedávno, ale naši učitelia už dávno využívajú kombináciu klasickej formy 
vyučovania s elektronickou podporou (napríklad e-materály umiestňujú na svojich alebo 
školských webstránkach, prípadne umiestňujú na platené portály ako napr. www.zborovna.sk) 

 
1.1. Dostupný softvér a aplikácie pre vyučovanie matematiky 

V príspevku uvádzame prehľad najpoužívanejších voľne dostupných softvérov 
a internetových aplikácií pre vyučovanie školskej matematiky. 

1.1.1. GeoGebra 

 
Obrázok č. 1  

GeoGebra vznikla súčasť diplomovej práce v roku 2001/2002 na univerzite v Salzburgu 
v Rakúsku. Autorom je Markus Hohenwarter, v súčasnosti profesor na Univerzite v Linzi. 
Názov GeoGebra vznikol spojením Geometria – Algebra, z čoho vyplýva aj charakter tohto 
softvéru. V súčasnosti okrem dynamickej geometrie má aj CAS pre algebraické výpočty a aj 
3D podporu pre priestorovú geometriu.  Získal niekoľko medzinárodných ocenení, je prioritne 
určený pre výučbu matematiky a je open-source softvér.  Od roku 2006 je GeoGebra 
podporovaná rakúskym ministerstvom školstva. V súčasnosti už existuje aj aplikácia 
GeoGebry pre tablety s OS Android a aj pre iPADy. Ďalšie informácie o tomto softvéri, ako 
aj inštalačné súbory sú dostupné na www.geogebra.org. Na stránke 
http://www.geogebratube.org/ sa nachádza veľké množstvo edukačných materiálov 
(obrázok 1). 
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1.1.2. HotPotatoes 

Program HotPotatoes je tiež voľne šíriteľný program a slúži na vytváranie interaktívnych 
cvičení a testov. Autormi sú Stewart Arneil Martin Holmes z University of Victoria 
Humanities. Webstránka softvéru je: http://hotpot.uvic.ca/index.php . HotPotatoes má 5 častí, 
z ktorých každá slúži na vytváranie určitého typu cvičení, ktoré možno vo formáte html 
umiestniť na webovú stránku ako interaktívne cvičenie vyhodnocované automaticky 
počítačom, alebo vytlačiť ako pracovné listy. Z metodického hľadiska učiteliavyužívajú 
program HotPotatoes hlavne pre vytváranie študijných materiálov v modernej a atraktívnej 
podobe vo forme interaktívnych cvičení (obrázok 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 2 

 

1.1.3. Open-Sancore 

V súčasnosti už veľa škôl má k dispozícii interaktívnu tabuľu, niektoré aj niekoľko. Každá 
z nich má svoj vlastný softvér, v ktorom môžu učitelia vytvárať predvádzacie zošity a iné e-
materály. Problémom učiteľov je, ak majú na jednej škole tabule od rôznych výrobcov, lebo 
vytvorené materiály musia prekonvertovať, čo sa nie vždy dá. Tento problém rieši voľne 
šíriteľný program Open-Sancore. Jevhodný pre každý typ interaktívnej tabule a tak je prenos 
vytvorených materiálov medzi tabuľami rôznych výrobcov ľahký. Webstránka softvéru je na: 
http://open-sankore.org/ (obrázok 3). 
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Obrázok č. 3 

1.1.4. E-materiály dostupné na internete 

Na Slovensku existuje v súčasnosti veľa portálov, webstránok a najnovšie aj aplikácií pre 
smartfóny, ktoré slúžia pre digitálne vyučovanie matematiky formou blended learningu. 
Uvádzame niektoré z nich: 

Planéta vedomostí dostupná od tohto školského roku voľne všetkým školám, študentom, 
učiteľom aj rodičom na Slovensku na http://planetavedomosti.iedu.sk/ (obrázok 4)- obsahuje 
množstvo profesionálne vytvorených materiálov z matematiky, ako videá, interaktívne 
cvičenia a testy, ktoré sú zoskupené do učiteľských a žiackych lekcií podľa učiva, témy. 
Pokrýva veľkú časť učiva matematiky základnej a strednej školy, ale obsahuje aj niektoré 
témy nad rámec stredoškolskej matematiky. Vhodné využitie má na interaktívnej tabuli a na 
notebookoch a počítačoch, nevýhoda je, že sa nedá použiť na tabletoch a smartfónoch zo 
softvérových dôvodov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 4 
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Portál Zborovňa - http://www.zborovna.sk  - je to virtuálna knižnica, ktorá slúži pre učiteľov 
ako fórum s inteligentným ukladaním, vyhľadávaním  a triedením elektronických materiálov. 
Výhody: je medzi učiteľmi veľmi obľúbená, obsahuje veľa materiálov vytvorených učiteľmi 
z praxe. Nevýhody: nie je voľne dostupná (prevádzkovatelia stránky si účtujú za používanie 
poplatok) a elektronické materiály nie sú recenzované odborníkmi (preto sa vyskytujú 
v materiáloch odborné chyby). 

Portál EduPage – http://edupage.org - je profesionálny produkt spoločnosti aSc. Obsahuje 
z matematiky profesionálne vytvorené testy, ktoré si môžu učitelia ďalej editovať.  

Portál EAKTOVKA - http://www.eaktovka.sk – obsahuje niektoré súčasné učebnice 
z matematiky základnej a strednej školy voľne dostupné  

Niektoré stránky učiteľov matematiky sú tiež vhodnou zbierkou elektronických materiálov: 

Webstránka PaedDr. Kataríny Poláčikovej - http://www.supermatematika.wbl.sk/ 
a webstránka RNDr. Marty Megyesiovej - http://megym.wbl.sk/ obsahujú veľa pekných 
testov HotPotatoes aj iných materiálov pre učiteľov matematiky na základných školách 
(obrázok 5) 

 
Obrázok č. 5 

Veľmi pekné testy HotPotatoes z matematiky pre základnú školu sú na stránke Trnavskej 
Univerzity - http://vcv.truni.sk/tests.php  

Na webstránke národného projektu Modernizácia vzdelávania na základných a stredných 
školách sa nachádza „digitálna knižnica“ s množstvom elektronických materiálov aj ich 
metodickým popisom. Sú roztriedené podľa typu školy, témy aj využitia IKT: 

 https://www.modernizaciavzdelavania.sk/Digi/DigiLibrary.aspx  

Elektronické testy medzinárodného merania PISA (obrázok 6) v slovenskom jazyku sú na: 
http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=102&item=2  
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Obrázok č. 6 

1.2. Blended learning  
 

E-materiály sú súčasťou nového trendu vo vyučovaní školskej matematiky –blended 
learningu, teda kombinovanej formy vyučovania spájajúcej fyzické a virtuálne zdroje. Okrem 
klasického prezentovania učiva (a to na základnej, strednej alebo vysokej škole) majú študenti 
prístup k elektronickým materiálom ako videá, prezentácie,  elektronické cvičenia, 
elektronické pracovné listy, matematické javovské aplety, elektronické testy, matematické 
didaktické softvéry ako napríklad GeoGebra a pod. Táto nová vyučovacia forma využíva 
často webové aplikácie dostupné nielen cez počítač, notebook, ale aj prostredníctvom tabletov 
a smartfónov. Prítomnosť tabletov, smartfónov a netbookov rastie priamo úmerne s ich 
obstarávajúcou cenou. Dnes už takmer každý žiak či študent má vlastný smartfón (často aj 
tablet) s pripojením na internet čo umožňuje využívať individuálny prístup k elektronickým 
materiálom. Učitelia tak môžu využívať potenciál IKT pri vyučovaní matematiky. 
„V súvislosti s vyučovaním matematiky v prostredí IKT možno hovoriť o viacerých typoch 
vyučovania:  

• priame vyučovanie (face to face) - učiteľ aj žiaci majú k dispozícii a zároveň aktívne 
využívajú prostriedky IKT,  

• e-learningové – učenie sa a vyučovanie len elektronickou formou,  
• blended learning – kombinácia kontaktného vyučovania s integrovaním prostriedkov 

IKT a aktívnym využívaním e-learningu. „ [5] 
Pre zefektívnenie vyučovania matematiky môžu v súčasnosti učitelia využívať elektronické 
materiály: 

• videá, prezentácie (vytvorené v MS PowerPoint, Prezi, softvéroch pre interaktívne 
tabule), pojmové mapy, elektronické texty – tieto materiály slúžia na samoštúdium 
alebo ako študijný materiál pre žiakov s individuálnym prístupom (telesne, duševne 
alebo sociálne znevýhodnené skupiny študentov alebo naopak, pre nadaných 
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študentov), môžu tiež slúžiť v rámci nových metód a foriem vyučovania 
(konštruktivizmus v digitálnom prostredí, metóda flipped Classroom) 

• elektronické pracovné listy, e-testy, ktoré slúžia na precvičovanie učiva, matematické 
javovské aplety, matematické didaktické softvéry ako GeoGebra a pod. – sú vhodné 
pri upevňovaní učiva alebo pri metóde riadeného skúmania 

elektronické testy za účelom hodnotenia 
 

1.3. E-testy 
Didaktické testy ako  ich poznáme slúžia na zisťovanie kvality a kvantity 
vedomostí  študentov. Tvorbou a vyhodnotením didaktických testov sa zaoberá špeciálna 
teória testov a testovania. Príchodom digitálnych technológií do vyučovania sa vytvorili 
elektronické prostriedky (hardvér aj softvér) na podporu testovania študentov. V uplynulých 
rokoch vytvorili odborníci celú škálu softvérov na ľahšiu administráciu klasických školských 
testov. Spolu s rozvojom softvéru sa na školy rozšíril aj nový hardvér, ktorý sa mohol 
využívať aj na elektronické testovanie. Ukázalo sa však, že tieto elektronické nástroje majú 
oveľa väčšie využitie, než len elektronická administrácia testov. Tieto nové e-testy majú 
ďalšie možnosti  využitia vo vyučovacom procese, a to v rôznych fázach vyučovacieho 
procesu:  pri motivácii, opakovaní, precvičovaní aj hodnotením. Majú svoje miesto aj pri 
inovatívnych konštruktivistických metódach vyučovania matematiky.  
Pojem e-testov definujeme dvojako: 

1. V užšom ponímaní je e-test elektronicky administrovaný (školský) didaktický test s 
možnosťou obohatenia o multimediálne prvky za účelom merania výsledkov 
vyučovacieho procesu 
2. V širšom ponímaní je e-test elektronický interaktívny materiál založený na systéme 
otázok a hľadaní odpovedí vytvorený nielen na meranie, ale aj na dosahovanie 
vyučovacích cieľov (teda môže slúžiť ako nástroj pre inovatívne vyučovacie metódy). 

Jeden z najznámejších softvérov pre e-testy, ktoré sú učiteľom voľne dostupné je HotPotatoes 
(podrobnejšie v kapitole 1.1.2) Doplňovačky, testy s výberom odpovede, krížovky a ďalšie sú 
vhodné na precvičovanie učiva (fixáciu) prostredníctvom interaktívnej tabule alebo 
s notebookmi, tabletmi alebo smartfónmi pre žiakov (obrázok 7).  
 

 
Obrázok č. 7  
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Pri takejto fixácii učiva je výhodou, že každý žiak môže postupovať svojim vlastným 
tempom, dostáva pritom okamžitú spätnú väzbu, pri lepšie a kvalitnejšie vyrobených e-
testoch aj pomoc alebo vzorovo vyriešený príklad (ak nesprávne vyrieši úlohu). Učiteľ sa pri 
takejto organizácii vyučovacej hodiny môže viac venovať znevýhodneným žiakom.  
Ďalšou možnosťou je e-testovanie pomocou hlasovacích zariadení a interaktívnej tabule. Je to 
veľmi efektívny spôsob na tzv. „päťminútovky“ v e-podobe. Učiteľ môže často a rýchlo 
hodnotiť žiakov a pre nich je tento spôsob testovania veľmi atraktívny (obrázok 8) 

 
Obrázok č. 8 
 
Ďalšou možnosťou je využiť e-testy ako nástroj na riadené skúmanie, ktoré je 
personalizované.  
Vyžaduje sa však vysoko kvalifikovane vytvorený e-test v podobe „pracovného listu“. Žiak 
v snahe odpovedať na otázky e-test postupne experimentuje (podľa pokynov napríklad 
v GeoGebre), vytvára si hypotézy, overuje ich a objavuje.  
Možnosťami interaktívnej tabule vo vyučovaní matematiky sa zaoberá E. Partová [11].  
 
2. Ukážka metód a foriem digitálneho vyučovania  

V ďalšej časti uvádzame niekoľko príkladov vyučovania matematiky s využitím digitálnych 
technológií. 

2.1. Ako vypočítať obvod a obsah kruhu? Čo je číslo π? 

V tejto ukážke použijeme ako digitálny materiál softvér GeoGebra.  Na základnej škole sa 
žiaci prvý krát stretnú s iracionálnym číslom. Jednou z možností je práve pri zavedení čísla π.  

Učiteľ môže vytvorený GeoGebra výkres (obrázok 9) použiť na vysvetlenie učiva pri 
klasickom výklade na vysvetlenie učiva. Pri tejto vyučovacej metóde použije už hotový 
GeoGebra výkres, ktorý prezentuje na interaktívnej tabuli. Ten istý GeoGebra výkres môže 
učiteľ použiť pri metóde EUR, kde ho použije v prvej a  druhej fáze (evokácia a uvedomenie 
si významu). Pri ďalšej konštruktivistickej metóde riadeného skúmania – workshopovej 
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metóde, môže učiteľ zadať motivačný problém vo forme hotového GeoGebra výkresu. 
Úvodné otázky učiteľa smerujú k formulácii obvodu opísaného a vpísaného n-uholníka. Žiaci 
v skupinách pracujú na základe pracovných listov a  vytvárajú hypotézy, navzájom diskutujú 
(obrázok 10).  

V prípade, že učiteľ použije striktne metódu riadeného skúmania, žiaci nedostanú hotový 
GeoGebra výkres, ale ho na základe pokynov a otázok učiteľa vytvoria, aby mali nástroj na 
skúmanie závislostí. Vyžaduje to však žiakov, ktorí s GeoGebrou už vedia pracovať na 
priemernej úrovni. 

 
Obrázok č. 9 

 
Obrázok č. 10 
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Inštrukcie zo strany učiteľa by mohli byť: Výskumná úloha pre žiakov je zistiť , ako sa 
vypočíta obvod (obsah) kruhu, ak poznáme jeho polomer. V GeoGebre si žiaci vytvoria 
výkres: kružnica s priemerom 1, k nej opíšu a vpíšu n-uholník. Pomocou Posuvníka zvyšujú 
počet vrcholov polygónu. Úlohou žiakov je sledovať obvod oboch n-uholníkov. Žiaci by 
postupným skúmaním, objavovaním mali vytvoriť hypotézu, že obvod kruhu je hodnota 
medzi nimi. K tomuto objavu by mali dospieť žiaci samostatne pomocou malých krokov. 
Učiteľ nesmie dopredu prezradiť výsledok ich objavovania! 

Príklady postupných  podúloh pre žiakov: 

1. Zostroj kružnicu s priemerom 1 (priemer by sa mal neskôr dať meniť) 
2. Zostroj vpísaný n-uholník (pre meniace sa n od 3 do 200) 
3. Zostroj opísaný n-uholník (pre n od 3 do 200) 
4. Pomocou nástroja v GeoGebre zisti obvod vpísaného aj opísaného n-uholníka od 3 do 

100 (krok si zvoľ sám, výsledky zapíš do tabuľky – nástroj v GeoGebre) 
5. Aký je možný vzťah medzi obvodom opísaného n-uholníka, vpísaného n-uholníka 

a dĺžkou kružnice (ak priemer d = 1)? 
6. Vypočítaj v GeoGebre podiely: obvod opísaného n-uholníka (obvod kružnice, obvod 

vpísaného n-uholníka) „deleno“ priemer kružnice pre rôzne hodnoty d. Výsledky zapíš 
do tabuľky. Porovnaj výsledky. Čo vieš povedať o týchto podieloch? 

Nasledujúca úloha pre žiakov: zvoľte si kružnice s priemerom d ≠ 1 a skúmajte hodnotu 
pomeru obvodu n-uholníkov k priemeru kruhu. Ako dôsledok žiackeho bádania bude 
objavenie čísla π.  

Príklady postupných  podúloh pre žiakov: 

1. Zostroj kružnicu s priemerom 1 (priemer by sa mal neskôr dať meniť) 
2. Zostroj vpísaný n-uholník (pre meniace sa n od 3 do 200) 
3. Zostroj opísaný n-uholník (pre n od 3 do 200) 
4. Pomocou nástroja v GeoGebre zisti obsah vpísaného aj opísaného n-uholníka od 3 do 

200 (krok si zvoľ sám, výsledky zapíš do tabuľky – nástroj v GeoGebre) 
5. Aký je možný vzťah medzi obsahom opísaného n-uholníka, vpísaného n-uholníka 

a obsahom kruhu? 
6. Vypočítaj v GeoGebre podiely: obsah opísaného n-uholníka (obsah kruhu, obsah 

vpísaného n-uholníka) „deleno“ druhá mocnina priemeru kružnice pre rôzne hodnoty 
d. Výsledky zapíš do tabuľky. Porovnaj výsledky. Čo vieš povedať o týchto 
podieloch? 

Možné žiacke riešenia v GeoGebre ilustrujeme na obrázkoch 11 a 12. 
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Obrázok č. 11 

 

 
Obrázok č. 12 

 

V poslednej fáze je vhodné, ak učiteľ poukáže na historické  pozadie problematiky.  

2.2. Záhon kvetín 
Pri tejto ukážke chceme poukázať na využitie technológií pri riešení úloh reálneho života. 
Vyučovacia metóda je model EUR. V prvej fáze žiaci dostanú zadanie úlohy na interaktívnej 
tabuli:  

 Záhony kvetín v zámockom parku majú tvar kružníc k a l a ležia na opačnej strane 
hlavného chodníka - priamky p (v opačných polrovinách s hraničnou priamkou p). Záhradník 
chce vyznačiť chodníček tvaru rovnostranného trojuholníka tak, aby konce chodníčka boli na 
okraji záhonov a hlavného chodníka (obrázok 13) 
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Obrázok č. 13 

 
Žiaci majú za úlohu na svojich počítačoch, tabletoch vytvoriť matematický model tejto 

úlohy v GeoGebre. Úloha sa dá prepísať na zadanie: zostrojte rovnostranný trojuholník ABC 
tak, aby bod A ležal na kružnici k, bod B na kružnici l a bod C na priamke p. Možné riešenie 
žiakov je na obrázku 14. Okrem precvičenia využitia zhodných zobrazení dáva dynamický 
softvér GeoGebra žiakom aj možnosť skúmania riešiteľnosti úlohy a následnej diskusie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok č. 14 
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2.3. Strapec problémov: Rez kocky rovinou 
Pri tejto ukážke je použitá metóda „strapce problémov“ , jej autorom je profesor Kopka [4]. 
V úvodnej časti vyučovacej jednotky učiteľ zopakuje nasledujúce tri vety, ktoré budú študenti 
pri riešení úloh používať. Študenti manipulujú s pripravenými GeoGebra 3D výkresmi na 
interaktívnej tabuli za a diskutujú. Cieľom je zopakovať si známe vety: Ak ležia dva rôzne 
body v rovine, tak nimi priamka určená tiež leží v tejto rovine. Dve rovnobežné roviny pretína 
tretia rovina v dvoch rovnobežných priamkach. Ak sú každé dve z troch rovín rôznobežné 
a tieto tri roviny majú jediný spoločný bod, tak týmto spoločným bodom prechádzajú všetky 
tri priesečnice. Študenti riešia postupne ťažšie a ťažšie úlohy.  

Úloha 1: Zostrojte rez kocky 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 rovinou určenou bodmi X, Y, Z ak 𝑋 ∈ 𝐸𝐹,𝑌 ∈
𝐹𝐵,𝑍 ∈ 𝐹𝐺. 

V prostredí GeoGebra 3D môže učiteľ použiť pripravený výkres s kockou a študenti najprv 
správne umiestnia body X, Y, Z , potom zostroja rez. Digitálne prostredie GeoGebra 3D 
umožní študentom otáčať vytvoreným telesom v priestore, čo im pomôže lepšie si predstaviť 
umiestnenie geometrických útvarov v priestore. Výbornou pomôckou je, ak správne zostrojili 
body X, Y, Z (ležia na príslušných hranách kocky), potom študenti môžu experimentovať, 
skúmať, aký rez môže vzniknúť. Učiteľ môže položiť študentom pomocné otázky, lepšie je 
však, ak vytvorí atmosféru, kde tieto a podobné gradované otázky vymýšľajú sami študenti:  

• Aký tvar má rez pri rôznych umiestneniach bodov X, Y a Z ( v súlade s podmienkami 
úlohy)?  

• Aké veľkosti strán bude mať trojuholník - rez, ak body budú v strede ( v tretine, 
štvrtine) hrany?  

• Kedy bude mať rez najväčší, najmenší obsah? Ako vypočítam obsah daného rezu, ak 
poznáme dĺžku hrany kocky číselne? 

Možné žiacke riešenie uvádzame ako obrázok 15. 

 
Obrázok č. 15 
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Úloha 2: Zostrojte rez kocky 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 rovinou určenou bodmi A, B, X ak 𝑋 ∈ 𝐶𝐺. 

V prostredí GeoGebra 3D môžeme použiť pripravený výkres s kockou a študenti najprv 
správne umiestnia bod X a potom zostroja rez. 

Riešenie: Môžeme použiť dve stratégie – zostrojíme priesečník hrany DH a rovnobežky s BX 
cez bod A (leží v stene kocky), spojíme body a vytvoríme štvoruholník. Podobne by sme 
mohli začať rovnobežkou s AB cez X . 

Učiteľ spolu so študentmi môžu riešiť nasledovné úlohy: 

• Aký tvar má rez pri rôznych umiestneniach bodu X ?  
• Aký tvar a aké veľkosti strán bude mať rez, ak bod X bude v strede ( tretine, štvrtine) 

hrany?  
• Kedy bude mať rez najväčší (najmenší obsah)? Ako vypočítam obsah daného rezu, ak 

poznáme dĺžku hrany kocky číselne (len všeobecne a )? 
Študenti opäť môžu aj merať dĺžku a obsah útvarov, čo umožní okamžité overenie ich 
hypotéz a výpočtov. Možné žiacke riešenie uvádzame ako obrázok 16. 

 
Obrázok č. 16 

Úloha 3: Zostrojte rez kocky 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 rovinou určenou bodmi X, Y, Z ak 

a) 𝑋 ≡ 𝐵,𝑌 ≡ 𝐺,𝑍 ∈ 𝐴𝐸. 
b) 𝑋 ∈ 𝐴𝐸,𝑌 ∈ 𝐹𝐵,𝑍 ∈ 𝐶𝐺. 
c) 𝑋 ∈ 𝐴𝐸,𝑌 ∈ 𝐴𝐵,𝑍 ∈ 𝐶𝐺. 
Riešenie: Je vhodné, ak študenti nájdu viac spôsobov riešenia úloh. 

Učiteľ spolu so študentmi môžu riešiť nasledovné úlohy: 
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• Aký tvar má rez pri rôznych umiestneniach bodu Z (ak bod Z bude v strede, v tretine, 
štvrtine hrany) ?  

• Kedy bude mať rez najväčší, najmenší obsah)? Ako vypočítame obsah daného rezu, ak 
poznáme dĺžku hrany kocky a vzdialenosť /AZ/ ? 

Učiteľ spolu so študentmi môže riešiť nasledovné úlohy: 

• Aký tvar má rez pri rôznych umiestneniach bodov X, Y a Z ( v súlade s podmienkami 
úlohy)?  

• Aké veľkosti strán bude mať rez, ak body budú v strede ( v tretine, štvrtine) hrany?  
• Kedy bude mať rez najväčší (najmenší obsah)? 

Na poslednú otázku pravdepodobne študenti strednej školy nebudú vedieť odpovedať na 
základe matematického výpočtu, ale pomocou experimentovania v GeoGebra 3D  môžu 
študenti odmerať dĺžku a obsah útvarov, čo umožní experimentálne zistiť odpoveď na 
poslednú otázku (bez výpočtov a dokazovania). 

Učiteľ spolu so študentmi môže riešiť nasledovné úlohy: 

• Aký tvar má rez pri rôznych umiestneniach bodov X, Y a Z ( v súlade s podmienkami 
úlohy)?  

• Aké veľkosti strán bude mať rez, ak body budú v strede ( v tretine, štvrtine) hrany?  
Študenti môžu riešiť úlohu viacerým spôsobom, je vhodné, ak to navzájom prezentujú 
napríklad na interaktívnej tabuli. Možné žiacke riešenie uvádzame ako obrázok 17. 
 

 
Obrázok č. 17 

 

216



3. Záver  

Súčasný trend prudkého nástupu digitálnych technológií do života žiakov a aj škôl zákonite 
prináša otázky ich efektívneho využitia. Skúsenosti ukazujú, že pedagogický výskum aj 
v oblasti teórie vyučovania matematiky sa musí uberať týmto smerom. Zároveň je nevyhnutná 
tvorba kvalitných e-materiálov a e-testov pre využitie v školskej matematike. Vhodné je 
podľa nášho názoru využívať kvalitné voľne šíriteľné softvéry ako GeoGebra, HotPotatoes 
a Open-Sancore. Metodicko pedagogické centrá a aj Univerzity pripravujúce budúcich 
učiteľov matematiky by sa týmito otázkami mali v blízkej budúcnosti intenzívnejšie ako 
doteraz zaoberať. Veríme, že práve kvalifikovaným používaním inovatívnych metód 
vyučovania v digitálnej škole sa zastaví a možno až otočí trend poklesu obľúbenosti 
matematiky na základných a stredných školách. 
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