
MOŽNOSTI VYUŽITIA PROGRAMU HOT POTATOES 
PRI TVORBE ÚLOH Z MATEMATIKY 

 
Kitti Vidermanová 

Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre 

 
Abstrakt: Fixačná a diagnostická fáza vyučovacieho procesu patria u žiakov medzi najmenej 
obľúbené, najmä keď ide o vyučovanie matematiky. Prevláda v nich počítanie rutinných úloh, 
ktoré sú u žiakov neobľúbené. Zaradenie rutinných výpočtov je však nevyhnutné pre správne 
a dlhodobé osvojenie si rôznych postupov a algoritmov v matematike Jednou z možností, ako 
motivovať žiakov k počítaniu rutinných úloh je implementovať ich do modernejšieho 
prostredia. V príspevku predstavíme program Hot Potatoes, ktorý umožňuje vytváranie 
interaktívnych úloh. 
 
Kľúčové slová: Hot Potatoes. Interaktívne cvičenia.  
 
 
Possibilities of Using Hot Potatoes Software in Designing of Mathematical 

Tasks 
 
Abstract: The fixative and diagnostic part are for students the least popular parts of the 
educational process, especially when we talk about the education of mathematics. They are 
dominated by counting routine tasks, which are unpopular with students. The inclusion of th 
routine calculations is necessary for the proper and long-term learning of the different 
procedures and algorithms in mathematics One way how to motivate students to solving 
routine tasks is to implement them in a more modern environment. In this paper we introduce 
the program Hot Potatoes, which allows the creation of interactive tasks. 
 
Key words: Hot Potatoes. Interactive tasks. 
 
Úvod 
V posledných rokoch sme boli svedkami expanzie využívania počítačov všade okolo nás, 
v rôznych oblastiach našich životov, a tak sa napríklad s podporou rôznych projektov dostali 
počítače aj do vzdelávacieho procesu na našich školách. Avšak ak chceme, aby učiteľ bol 
nositeľom nových zmien v modernej škole, musíme mu na to pripraviť technické a obsahové 
podmienky (technická infraštruktúra – hardvér, pripojenie na internet, elektronický edukačný 
obsah), ale zároveň musíme v ňom samom vyvolať záujem, aby on pociťoval potrebu meniť 
sa, aby sa tešil na nové možnosti svojej pedagogickej práce na báze IKT, aby sám mal radosť 
z toho čo dokáže, aby chcel byť stále lepším a úspešnejším ako pre seba, tak aj pre svojich 
študentov (Melušová, 2005).  
Z rôznych školení učiteľov z praxe vieme, že sa učitelia snažia v rámci svojich možností 
implementovať počítače a počítačový softvér do vyučovacieho procesu. Avšak neustále 
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bojujú s prekážkami, že nie je dosť počítačových učební na školách. Ak aj škola počítačovou 
učebňou disponuje, prebieha v nej výučba predmetu Informatika, a učitelia iných predmetov 
si tak môžu svoje hodiny veľmi zriedkavo naplánovať do počítačovej učebne. Mnoho škôl má 
k dispozícii interaktívne tabule, ktoré sa inštalujú do klasických učební, a tak môžu byť 
využívané na rôznych predmetoch. Každá tabuľa má svoj vlastný softvér, avšak existuje 
mnoho ďalších, ktoré je možné pri práci s nimi využiť. Internet môže byť zdrojom mnohých 
rôznych programov, appletov a cvičení vhodných pre takýchto druh tabúľ. 
V našom príspevku predstavíme program Hot Potatoes, v ktorom si môžu učitelia podľa 
vlastných potrieb, možností a fantázie vytvoriť niekoľko druhov interaktívnych cvičení (testy 
so štyrmi typmi otázok, krížovku bez tajničky, doplňovacie cvičenie, priraďovacie cvičenie 
a zoraďovacie cvičenie). 
 
1. Program Hot Potatoes 
Program Hot Potatoes nebol vyvíjaný ako testový nástroj na preverovanie vedomostí žiakov, 
ale najmä na tvorbu interaktívnych cvičení pre výučbu jazykov. Autori tohto softvéru v roku 
1997 vychádzali pri jeho návrhu zo svojich potrieb, a to vytvorenie širokej škály 
interaktívnych cvičení (Arneil, S. & Holmes, M., 1999). Program Hot Potatoes je zdarma pre 
vzdelávacie inštitúcie i jednotlivcov na nekomerčné účely. Pre tvorbu cvičení je nutná 
inštalácia tohto programu, pričom veľkou výhodou je množstvo jazykových mutácií.  
Program umožňuje návrh cvičení pre rôzne predmety a pre rôzne ročníky (stupne) škôl. 
Výstupný súbor - cvičenie pre žiakov je vo formáte htm, a tak je možné ho otvoriť 
v ľubovoľnom internetovom prehliadači, a tak nie je nutné inštalovať program pre žiakov.  
Na otvorenie cvičení nie je potrebné ani pripojenie na internet. Cvičenia sú vhodné najmä 
na opakovanie a upevňovanie učiva, prípadne ako cvičenia určené na domáce úlohy. 
Poskytujú žiakom okamžitú spätnú väzbu - percentuálne vyhodnotenie úspešnosti 
vypracovaného cvičenia. 
 
Predtým, ako si predstavíme možnosti využitia jednotlivých typov cvičení v matematike, 
uvedieme spoločné znaky cvičení: 
 Pre každé cvičenie môžeme nastaviť časový limit. 
 Pre každé cvičenie môžeme zvoliť iné farbené nastavenie (pozadie, text, nadpisy, ...). 
 Ku každému cvičeniu môžeme pridať ďalší text, obrázok, schému alebo graf patriaci 

k úlohe. 
 V každom cvičení môžeme nastaviť, či povolíme žiakom využívať možnosť nápovede 

alebo nie. Využitie nápovede sa zohľadní pri percentuálnom vyhodnotení úspešnosti 
riešenia. 

 V každom cvičení môžeme nastaviť cestu k ďalšiemu cvičeniu a tak prepojiť rôzne 
typy cvičení jedno za druhým. 

 
Postup vytvorenia cvičenie môžeme zhrnúť do troch krokov: 
1. Navrhnúť otázky a odpovede. 
2. Konfigurovať výstupný súbor pre žiakov – inštrukcie, spätné väzby, farbu, časový limit a i. 
3. Vytvoriť výstupný htm súbor pre žiakov (pri niektorých typoch cvičení aj viacerými 
spôsobmi). 
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Po nainštalovaní a spustení programu sa nám zobrazí úvodná obrazovka (Obrázok 1), kde je 
potrebné vybrať typ cvičenia (kliknutím na jednotlivé názvy – zemiaky), ktoré chceme 
vytvoriť. 

 
Obrázok 1: Úvodná obrazovka programu Hot Potatoes 

 
K dispozícii je 5 typov cvičení: 
JQuiz – umožňuje vytvoriť kvíz (test), pričom môže obsahovať štyri typy položiek (úloh, 
otázok):  

1. otázky s jednou správnou odpoveďou, 
2. otázky s viacerými správnymi odpoveďami,  
3. otázky s krátkymi odpoveďami,  
4. otázky typu hybrid; 

JCross – umožňuje vytvoriť krížovku bez tajničky; 
JMix – umožňuje vytvoriť zoraďovacie cvičenia; 
JClose – umožňuje vytvoriť doplňovacie cvičenia; 
JMatch – umožňuje vytvoriť priraďovacie cvičenie – priradiť dvojice pojmov alebo 
obrázkov, špeciálne sa dá vytvoriť v tomto prostredí aj pexeso. 
Možnosť Masher umožňuje spojiť do jedného súboru viacero druhov Hot Potatoes cvičení. 
 
2. JQiuz – kvízy a testy 
Hot Potatoes umožňuje využívať štyri druhy položiek pri tvorbe kvízu (testu). Prvým typom 
otázky môže byť otázka s jednou správnou odpoveďou (obrázok 4). Na obrázku 2 vidíme 
ukážku úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti, pričom k zadaniu úlohy sme pomocou 
možnosti Vložiť čítací text priložili obrázok, na ktorý sa vzťahuje text úlohy. Tieto otázky sú 
otázky s krátkou odpoveďou. Tento typ otázky očakáva slovnú alebo číselnú odpoveď, 
pričom pri vytváraní otázky je možné nastaviť rôzne alternatívne odpovede.  
Na obrázku 3 a 4 sa nachádza ukážka otázky typu hybrid. Tento typ otázky sa najskôr javí ako 
otázka typu krátka odpoveď, avšak po niekoľkých nesprávnych odpovediach sa zmení otázka 
na otázku s jednou správnou odpoveďou. Počet neprávnych odpovedí, po ktorých nastane 
zmena otázky, nastavuje tvorca testu. 
Posledným typom je otázka s viacerými správnymi odpoveďami (obrázok 5). 
Pri tvorbe testu môžeme kombinovať ľubovoľné typy otázok v rámci jedného testu. Pri 
konfigurácii výstupného súboru pre žiakov môžeme využiť premiešanie otázok a odpovedí 
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v rámci otázky. Ďalej je možné vytvoriť test napr. z 20 položiek, a pritom do jedného súboru 
pre žiaka dať vybrať iba 10 z týchto otázok. Túto možnosť odporúčame využiť v prípade, ak 
žiaci riešia dané úlohy (odpovedajú na otázky) v učebni, kde sedia pri sebe príliš blízko. 
 

 
Obrázok 2: Ukážka otázky typu krátka odpoveď s využitím možnosti vložiť čítací text  

(schéma tribúny) 
 
Pri využívaní nápovede pri odpovedaní na otázku s krátkou odpoveďou nám program poradí 
ďalšie správne písmeno.  
 

 
Obrázok 3: Začiatok otázky typu hybrid 

 

 
Obrázok 4: Otázka s jednou správnou odpoveďou 

(zmena otázky typu hybrid) 
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Obrázok 5: Ukážka otázky s viacerými správnymi odpoveďami 

 
 
3. JCloze – doplňovacie cvičenia 
Cvičenie typu JCloze umožňuje vytvárať cvičenia, v ktorých žiak musí doplniť hľadané číslo 
alebo slovo. Na obrázku 6 je doplňovacie cvičenie zamerané na sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel. Doplňovacie cvičenie je vhodné aj na precvičovanie a overovanie 
teoretických vedomostí, napr. definícií. Výstupný súbor pre študentov je možný vytvoriť 
dvoma spôsobmi:  

1. s využitím textových polí, do ktorých žiak vpisuje svoju odpoveď, 
2. s využitím vysúvacieho zoznamu, z ktorého žiak vyberá správnu odpoveď.  

Nevýhoda druhého spôsobu je, že do zoznamu sa zaradia iba hľadané slová. 
 

 
Obrázok 6: Ukážka doplňovacieho cvičenia 
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4. JMix – zoraďovacie cvičenia 
Zoraďovacie cvičenia môžeme najčastejšie využívať pri usporiadaní čísel od vzostupne alebo 
zostupne, avšak vieme vytvoriť aj zoraďovacie cvičenia z oblasti rekreačnej matematiky, 
ukážku uvádzame na obrázku 7. 

 
Obrázok 7: Ukážka zoraďovacieho cvičenia 

 
Ďalšiu ukážku (obrázok 8) venujeme tematike premeny jednotiek dĺžky. Pri tvorbe tohto typu 
cvičenia nám možnosť alternatívnych odpovedí umožňuje vytvoriť aj úlohu s viacerými 
správnymi odpoveďami (obrázok 9). 

 
Obrázok 8: Ukážka zoraďovacieho cvičenia pomocou presúvacích kartičiek. 

 
Pri zoraďovacích cvičeniach odporúčame využívať výstupný súbor pre žiakov s podporou 
presúvacích kartičiek, je to pre žiakov jednoduchšie. Pri vložení „čítacieho textu“ k úlohe 
však nie je možný export súboru pre žiakov s podporou presúvania, program to neumožňuje. 
V tom prípade žiaci vyberajú odpovede do radu, a ak sa raz pomýlili, musia začať odznova. 
Pri možnosti presúvania môžu žiaci presúvať aj tie kartičky, ktoré už predtým zaradili. 
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Obrázok 9: Ukážka nastavenia alternatívnej odpovede pri tvorbe zoraďovacieho cvičenia 

 
5. JMatch – priraďovacie cvičenia a pexeso 
JMatch umožňuje vytvoriť také priraďovacie cvičenie, v ktorom máme vytvoriť páry z údajov 
daných v dvoch stĺpcov (tieto údaje môžu byť dané aj ako obrázky). Existujú dve možnosti na 
export súboru pre žiakov: na obrázku 10 vidíme ukážku na výber zo zoznamu, na obrázku 11 
vidíme ukážku presúvacích kartičiek.  
 

 
Obrázok 10 

 
Obrázok 11 

 
Existuje aj možnosť ako vytvoriť pomocou cvičenia JMatch pexeso. Požaduje to však už 
väčšiu znalosť práce s počítačom, keďže požaduje kopírovanie ďalších súborov do priečinkov 
programu Hot Potatoes. Na obrázku 12 vidíme ukážku pexesa, v ktorom si žiaci zopakujú 
základné vzorce na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov. 
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Obrázok 12: Ukážka pexesa  

(Zdroj http://www.supermatematika.wbl.sk/Hadanky-doplnovacky.html) 
 
 
 

 
Obrázok 13: Ukážka krížovky bez tajničky 
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6. JCross - ukážka krížovky bez tajničky 
Pri vytváraní krížovky v prostredí programu Hot Potatoes odporúčame využiť automatického 
tvorcu krížovky. Potrebné je napísať iba slová, ktoré chceme hľadať v krížovke a program 
automaticky vytvorí ich umiestnenie a prepojenie v mriežke. Ak sa nedajú všetky slová 
prepojiť v požadovanej veľkosti mriežky, program nám ponúkne možnosť vynechať 
„nezapojené“ slová.  
Druhou možnosťou pre tvorcu krížovky je umiestniť slová do mriežky, avšak je to zložitejšie. 
Na ukážku (obrázok 13) uvádzame krížovku, ktorá precvičuje zápis čísel slovom. Krížovky je 
možné vytvoriť na rôzne tematické oblasti školskej matematiky, pričom kľúče k hľadaným 
slovom môžeme nahrať aj ako obrázky. 
 
7. Záver 
Z osobných skúseností vieme, že program Hot Potatoes sa stretáva s pozitívnym ohlasom 
u učiteľov základných i stredných škôl. Cvičenia vytvorené v tomto programe motivujú 
žiakov k riešeniu často nudných, rutinných úloh. Tieto rutinné úlohy sú však nevyhnutné pre 
správne a dlhodobé osvojenie si rôznych postupov a algoritmov v matematike. Myslíme si, že 
práve vo fixačnej a diagnostickej fáze vyučovacieho procesu si predstavený program nájde 
svoje najčastejšie uplatnenie. Na Slovensku sa v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania 
pripravuje testovanie žiakov elektronickou formou, pričom majú tieto testy obsahovať nielen 
klasické testové položky – otázky s výberom odpovede, ako sme boli doteraz zvyknutí, ale 
i otázky, v ktorých žiak musí zoradiť a priradiť dané informácie, alebo doplniť chýbajúce 
informácie. Vytvorením takýchto typov cvičení v programe Hot Potatoes môžu tak učitelia 
pripravovať svojich žiakov aj na testovanie Monitor 9 alebo externú časť maturitnej skúšky. 
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