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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia OPS z oblasti zvyšovania úrovne finančnej 

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

stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: finančná a matematická gramotnosť, zdieľanie OPS, diskusia. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Prezentácia OPS. 

4. Záver. 

 

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

Program stretnutia: 

 

1. Spoločné čítanie odbornej literatúry. 

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


2. Diskusia a výmena OPS – metóda ÁNO/NIE. 

3. Prezentácia OPS , expertné skupiny. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Prezentovali sme si OPS z oblasti vzťahov, funkcií tabuľky a diagramov. Tento tematický celok nám 

umoţňuje rozvíjať viaceré zručnosti, ako napríklad: 

- rôzne metódy reprezentácie vzťahov 

- algebrizácia a modelovanie jednoduchých kvantitatívnych vzťahov  

-  výrazy, vzorce  a nerovnice 

- riešenie rovníc a nerovníc vyuţitím vhodného softvéru 

Práve zaradením takýchto úloh priblíţime matematiku reálnym potrebám praxe (situačné a autentické 

učenie) a zároveň spĺňame obsahový štandard štátneho vzdelávacieho programu. 

 

Typy úloh – problémových situácií, ktoré ţiaci riešia vytvorením matematického modelu sú 

napríklad: 

 optimálny plán montáţe  

 optimálne zloţenie strojových zostav 

 optimálne plány rozvozu tovaru 

 optimálne umiestnenie výrobní 

 optimálne priradenie 

 najkratšia cesta v grafe 

 optimálny plán projektov 

 

Ďalšie námet na riešenie problémovej úlohy  procesom tvorby modelu: 

Ţiaci študijného odboru môţu riešiť následujúce typy úloh: 

OPS 

Začíname úvodným rozhovorom - objasnenie pojmov ( evokácia): 

Polykryštalické články: základom je kremíková podloţka. Články sa skladajú z väčšieho počtu 

menších polykryštálov. Účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 10 - 14 %. Ich výroba je lacnejšia 

a rýchlejšia ako monokryštalických. 

Monokryštalické  

Základom je podobne ako u polykryštalických článkov kremíková podloţka. Kryštály sú väčšie neţ 

10 cm a vyrábajú sa ťahaním roztaveného kremíku vo forme tyčí s priemerom aţ 300 mm. Tie sa 

potom rozreţú na tenké plátky (podloţky). Účinnosť týchto panelov dosahuje 13 – 17%. Ich výroba je 



náročná na čas a sú aj drahšie. Avšak vďaka vysokej účinnosti zaberajú potrebujú podstatne menšiu 

plochu a rovnaký výkonov a lepšie si poradia s horšou orientáciou  strechy. 

Znenie úlohy / uvedomenie si významu, tvorba modelu: 

Podnik vyrába dva typy fotovoltických panelov – monokryštalické a polykryštalické v dvoch 

prevádzkach P1 a P2. Za  jeden výrobok – monokryštalický  panel realizuje zisk  1000 jednotiek a za 

jeden polykryštalický panel zisk 800 jednotiek. Kapacita prevádzky P1 stačí na výrobu 15 

monokryštalických panelov za smenu a 20 polykryštalických panelov za smenu. Kapacita prevádzky 

P2 je alebo 10 monokryštalických panelov alebo  18 polykryštalických panelov  za smenu. Úlohou je 

naplánovať výrobu tak, aby podnik dosiahol zisk. 

Formálny zápis do tabuľky: 

Výrobok/prevádzka V1 monokryštál V2 polykryštál kapacita 

P1 9 6 1 

P2 12 8 1 

zisk 1000 800 max 

 

Zostavenie matematického modelu: 

1000x₁ + 800x₂  max 

x₁/ 9 + x₂/12 ≤1 

x₁/6+ x₂/8 ≤ 1 

x₁≥ 0 

x₂≥ 0 

Odporúčame pokračovať v analýze a zdieľaní dobrej praxe v oblasti podpory matematického 

myslenia a matematických praktík. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 21.3.2022 

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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