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Krátka anotácia: 

Klub prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa zúčastnilo 6 členov, ktorí majú záujem 

zúčastňovať sa  klubových aktivít a zároveň sa osobnostne a profesionálne stotožniť s názvom klubu. 

Rámcovým programom štvrtého klubového  stretnutia bolozamerať sa na prípravu pracovných listov 

s aplikovanými úlohami pre výučbu Matematiky a Fyziky pre 2. ročník. Aplikované úlohy podľa 

jednotlivých tém v učebných osnovách Matematiky a Fyziky vychádzajú z potreby odborných 

predmetov Elektrotechnika, Elektrotechnické merania a Elektronika.  

Učitelia PVP a OP sú si vedomí požiadaviek kladených na ich odbornosť a spoluprácu a odbornosť 

vedúcu k naplneniu spomínaných cieľov.  

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

• Príprava pracovných listov s aplikovanými úlohami pre výučbu Matematiky pre 2. ročník 

 

http://www.spsehalova.sk/


Prerokované body Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania: 

Aplikované úlohy pre výučbu v predmete Matematika  

Navrhujeme: 

Vzhľadom na potreby prepojenia prírodovedného vzdelávania a odborného vzdelávania by bolo 

vhodné doplniť aplikované úlohy do predmetov Matematika a Fyzika v rámci medzipredmetových 

vzťahov s odbornými predmetmi ako sú Elektrotechnika, Elektrotechnické meranie a Elektronika.  

Dôvodom aplikácie príkladov je nutnosť pochopiť elektrotechnické javy, veličiny a ich jednotky 

v spojitosti s matematickými operáciami, veličinami a funkciami. 

 

V 2. ročníku je potrebné pridať  hodiny  v tematickom celku Komplexné čísla na riešenie aplikovaných 

úloh pre predmet Elektrotechnika. Ďalej je potrebné doplniť tematický celok Funkcia priamej 

a nepriamej úmernosti o aplikované úlohy na veličiny priamo a nepriamo závislé v predmete 

elektrotechnika. Presun učiva o inverzných funkciách, logaritmickej funkcii, logaritme čísla 

a logaritmických rovniciach do 3. ročníka –september 

Po analýze úloh riešených v predmete elektrotechnika, elektronika, elektrické meranie je potrebné 

doplniť aktuálny súbor úloh pre vyučovanie matematiky o problémové úlohy. 

V 1. ročníku pre naplnenie obsahu učiva v aplikovaných úlohách z matematiky zamerať sa z časového 

hľadiska na tieto obsahy a javy: 

Mesiac Obsah učiva z predmetu 
Elektrotechnika 

Obsah učiva z predmetu Matematika 

September 
 
 

Kirchhoffove zákony Riešenie sústav s dvomi, tromi 
a štyrmi neznámymi pomocou 
determinantov matíc 

November Striedavé prúdy Oblúková a stupňová miera uhla 
a goniometrické funkcie všeobecného 
uhla 

December Striedavé prúdy Komplexné čísla 

 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie vyššej 

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa členovia venovali výberu vhodných 

aplikovaných príkladov pre jednotlivé témy v učebných osnovách Matematiky. 

Odporúčania: 

1. Vypracovať potrebné aplikované príklady technických predmetov pre 1. ročník Matematiky 

 


