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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

1) Výroková logika, matematická logika 

2) Množiny v matematike a v jej vyučovaní 

3) Dôkazy v geometrii, teórii čísel a v ďalších častiach matematiky 

4) Pravdepodobnosť 

5) Funkcia, postupnosť, spôsoby ich určenia 

6) Uzlové grafy 

kľúčové slová: základy matematiky, matematická logika, axióma, veta, dôkaz, teória množín, 

pravdepodobnosť, funkcia, postupnosť, relácia, uzlový graf 

https://www.srobarka.sk/inovacia-vzdelavania-za-ucelom-zlepsenia-gramotnosti/
https://www.srobarka.sk/inovacia-vzdelavania-za-ucelom-zlepsenia-gramotnosti/


2 
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
V niektorých témach stredoškolskej matematiky sa výrazne a bezprostredne uplatňuje vplyv 

súčasného stavu a trendov matematického poznania. Samozrejme, prejavuje sa aj vo výbere a tvorbe 

vhodných úloh, ktoré rozvíjajú schopnosti a kompetencie študentov v súlade s aktuálnymi 

požiadavkami. 

1) Rôzne úlohy výrokovej a predikátovej logiky sú zamerané na riešenie pravdivostných hodnôt 

a vyplývania zložených a kvantifikovaných výrokov. Takéto úlohy sa často vyskytujú aj 

v maturitných testoch a testoch všeobecných študijných kompetencií a predpokladov (MUNI).  

 

 
2) Vennove diagramy umožňujú názorným spôsobom vyjadrovať a riešiť úlohy napríklad o počtoch 

prvkov množín s danými vlastnosťami. 
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Na druhej strane v stredoškolskej matematike sa len v obmedzenej miere môže uplatniť aktuálne 

nekonečno ako jeden z hlavných prínosov teórie množín.  

3) Je veľmi žiaduce, aby študenti spoznávali alebo sami zostavovali dôkazy napríklad 180 
v trojuholníku, Tálesovej vety, Euklidových viet, Pytagorovej vety, jediného priesečníka osí strán, 

osí uhlov, ťažníc, sínusovej a kosínusovej vety, ..., kritérií deliteľnosti, vlastností zvyškov, 

iracionality odmocnín a logaritmov, ...atď.  

4) Javy v pravdepodobnosti možno rovnocenne vyjadrovať v tvare výrokových podmienok, aj v tvare 

množín. Je veľmi potrebné zaraďovať úlohy, ktoré využívajú obe tieto možnosti.  

5) Pojem funkcia je definovaný ako množina usporiadaných dvojíc, v ktorej neexistujú rôzne 

usporiadané dvojice s tou istou prvou zložkou. Charakteristická vlastnosť usporiadaných dvojíc je 

tým, čo dávno pred vznikom pojmu množina znamenalo „pravidlo priraďovania“. Množinová 

definícia pojmov funkcia a postupnosť je presným vyjadrením priraďovania a umožňuje veľmi 

názorné a efektívne riešenie napríklad vlastností inverzných funkcií. 

6) Uzlové grafy sa nenachádzajú v osnovách ani v požiadavkách na maturitnú skúšku, ale rôzne úlohy 

v testoch všeobecných študijných predpokladov (MUNI, Scio) sú založené práve na využití uzlových 

grafov. Je to spôsobené tým, že uzlový graf je moderná, veľmi názorná a intuitívne zrozumiteľná 

pomôcka na riešenie vzťahov rôznych typov. 

 

13. Závery a odporúčania: 
1) Vo vyučovaní je potrebné zaraďovať výrokové a množinové úlohy, dôkazy predovšetkým 

v geometrii a v číselných oboroch, ale aj v iných vhodných častiach matematiky. V úlohách 

z pravdepodobnosti je potrebné využívať vyjadrenie pomocou výrokových podmienok aj pomocou 

množín. Pojmy funkcia, postupnosť a ich graf je potrebné popisovať v súlade s ich modernou 

množinovou definíciou. 

2) Vhodnými zdrojmi úloh sú testy študijných predpokladov a maturitné testy z minulých rokov. 
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