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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba OPS v oblasti rozvoja finančnej a matematickej 

gramotnosti. V rámci stretnutia sme diskutovali, zdieľali OPS  a na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť, tvorba OPS. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Clustering nápadov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 

1. Spoločná práca v skupinách – brainstorming formou asociačného clusteringu, tvorba 

http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


asociácií a zdieľanie nápadov. 

2. Diskusný kruh. 

3. Tvorba OPS – tvorivé písanie za základe zdieľaných skúseností. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Pripájame zhrnutie z tvorby na stretnutí – vyuţitie IKT a autentického (situačného) učenia v téme 

Matematické modelovanie--  Lineárna optimalizácia 

Lineárne optimalizačné problémy predstavujú vhodnú oblasť na vyuţitie matematického modelovania 

pri riešení problémov z reálneho ţivota. Oblasť lineárnej optimalizácie patrí medzi najrozšírenejšie 

a najviac prepracované oblasti matematického programovania – hľadania optimálnych riešení úloh 

s obmedzujucimi podmienkami. Pri riešení optimalizačných úloh je potrebné matematicky vyjadriť 

vzťahy medzi objektmi ovplyvňujúcimi riešenie problému. Identifikácia premenných a vyjadrenie 

vzťahov medzi nimi tvoria základ matematického modelu. Cieľová funkcia charakterizuje závislosť 

skúmanej kvantitatívnej vlastnosti od vstupných údajov. 

Vytvorený matematický model je základom pre ďalšie skúmanie s vyuţitím grafickej reprezentácie 

závislosti medzi údajmi. 

 

Ţiak postupuje pri zostavení modelu nasledovne: 

- slovné zadanie, formulácia úlohy 

- formalizácia zápisu 

- zostavenie matematického modelu úlohy obsahujúceho dve základné časti: 

1. účelovú funkciu a smer jej optimalizácie 

2. sústavu obmedzujúcich podmienok v tvare nerovníc ( rovníc) 

    -  optimálne riešenie úlohy 

 

Uvádzame príklad úlohy a moţné riešenie: 

Zadanie úlohy: 

Podnik vyrába 2 typy výrobkov V1 a V2 v dvoch prevádzkach P1 a P2. Za  jeden výrobok V1 

realizuje zisk 11 jednotiek ( tisíc), za jeden výrobok V2 zisk 10 jednotiek. Kapacita prevádzky P1 

stačí na výrobu 6 výrobkov za smenu  alebo 12 výrobkov V2 za smenu. Kapacita prevádzky P2 je 12 

výrobkov V2 na zmenu alebo 8 výrobkov V1 na zmenu. 

 

Pre našich ţiakov býva najťaţšia formalizácia zápisu  do tabuľky, práca s údajmi a správne zaradenie 

k danej charakteristike číselný údaj.  Náročné je pre nich tieţ čítanie s porozumením - správne 

pochopiť čo je cieľom úlohy a vymedziť sústavu obmedzujúcich podmienok. 

Formálny zápis 



Zostavenie matematického modelu úlohy: 

11 x₁ + 10x₂ → max 

Obmedzujúce podmienky: 

 

  

 
 + 

  

  
  ≤ 1 

 

  

  
  + 

  

 
  ≤ 1 

 

Počet výrobkov nemôţe byť záporné číslo:  

Na tuto obmedzujúcu podmienku ţiaci v začiatkoch modelovania zabúdajú a pri následnom 

grafickom zobrazení úlohy  nevedia určiť oblasť prípustných riešení, ďalším rozborom úlohy 

a prácou s chybou – doplnia obmedzujúce podmienky. 

   ≥  0 

   ≥  0 

 

Postupujeme v riešení grafickou metódou. Zakreslením štyroch priamok do roviny. Kaţdá z týchto 

priamok rozdelí rovinu na dve polroviny z ktorých v jednej je podmienka nerovnice splnená 

a v druhej  podmienka splnená nie je. U nerovníc, v ktorých hranice polrovín vytvárajú osi, je určenie 

príslušných polrovín jednoduché. Prienikom týchto štyroch polrovín vznikol štvoruholník, ktorý 

vrátane svojich strán vytvára v rovine oblasť prípustných riešení – oblasť v ktorej sú splnené súčasne 

podmienky všetkých nerovníc.  

Grafické riešenie prevádzajú ţiaci v programe funkce, ktorý je voľne dostupný na internete. 

OPS 

Neštandardné matematické úlohy: 

- aktivizujú žiaka k vytváraniu vlastných riešiteľských stratégií,  

- rozvíjajú  jeho predstavivosť a dedukciu 

- rozvíjajú medzipredmetové vzťahy. Žiak hľadá komplexné riešenie úlohy a využíva svoje vedomosti 

z rôznych oblastí života 

- zvyšujú efektivitu výučby, 

- v značnej miere odstraňujú formálne prijímanie informácií, ktoré nevedie k vytváraniu trvalých 

poznatkov a k následnému použitiu matematiky pri riešení problémov z bežného života, 

- rozvíjajú kľúčové kompetencie žiaka. 

Neštandardnými matematickými úlohami  napĺňame didaktické zásady inovatívnej výučby: 

Didaktické zásady výučby sú všeobecné požiadavky na vyučovaciu činnosť, na formu a metódu 

výučby, na materiálne didaktické pomôcky, na poznávaciu činnosť žiaka atď. 



- zásada komplexného rozvoja osobnosti žiaka: 

Neštandardné matematické úlohy sa spájajú s inovatívnymi metódami výučby a konštruktivistickými 

prístupmi, ktoré rozvíjajú nielen kognitívne kompetencie žiaka, ale aj sociálne zručnosti žiaka ( 

v rámci kooperácie, tímovej spolupráce a pod.). 

- zásada vedeckosti: 

Učiteľ prostredníctvom neštandardných úloh  umožňuje žiakom hľadať vlastné riešiteľské stratégie. 

Pomoc učiteľa sa prejaví napríklad v oblasti vytvárania podnetného prostredia (prostredie 

podnecujúce tvorivosť žiaka). 

Bádateľská činnosť žiaka prebieha zvyčajne v niekoľkých etapách: 

1. Nesystematické poznávanie situácie: prebieha individuálne, v skupinách alebo v rámci celej triedy. 

V tejto etape žiaci získavajú prvé skúsenosti súvisiace so zadanou problémovou úlohou. 

2. Systematické bádanie: v rámci tejto etapy sú výsledky zaznamenávané organizovanou formou, ktorá 

žiakom umožňuje nachádzať vzájomné vzťahy medzi premennými, veličinami a pod.  

3. Tvorba hypotéz: dochádza k  zovšeobecneniu výsledkov a k predpovedaniu výsledkov ďalších 

príkladov. 

4. Testovanie hypotéz: závisí od schopnosti žiakov, zväčša hľadajú protipríklad.  

5. Ďalšie skúmanie problémovej úlohy- tzv. rozvoj situácie. 

6. Zhrnutie: žiaci v tejto etape písomnou alebo ústnou formou opíšu, čo zistili v predchádzajúcich 

etapách, ich skúsenosti, dosiahnuté výsledky v súvislosti s danou problematikou. Obhajujú vlastný 

názor, formulujú svoje myšlienky a učia sa kriticky myslieť 

 

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania stretnutia: Učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 14.3.2022 

Trvanie stretnutia: od15,00hod do18,00hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zuzana Volfová  SOŠTaS, Pod 
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5. Mgr. Ivana Libutková  SOŠTaS, Pod 
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6. PaedDr. Michaela OllerínyDobrotková  SOŠTaS, Pod 
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