
 
 

 

   
 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 

 
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu: 
PdF.KPEP/M-UPVpr014/16 

Názov predmetu: 
Vyučovanie aritmetiky v primárnom vzdelávaní 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: prednáška/cvičenia 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný: 4 hod.  Za obdobie štúdia: 48/10  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 2. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Predmet je ukončený písomným testom, doplneným ústnou skúškou z nadobudnutých vedomostí za 
celý semester. Zvládnutie priebežného testu, vypracovanie individuálnych zadaní, prezentácia a 
obhajoba semestrálneho projektu, vykonanie písomnej a ústnej skúšky. Súčasťou hodnotenia je 
absolvovanie predmetovej odbornej pedagogickej praxe v rozsahu 10 hodín a odovzdanie správy. 
Hodnotenie: A (100 – 91), B (90 – 81), C (80 – 71), D (70 – 61), E (60 – 51), Fx (50 – 0).  
Výsledky vzdelávania: 
Študent pozná rôzne metódy sprístupnenia pojmu číslo a číselných operácií, metódy znázornenia, 
modelovania vlastností operácií. Vie vysvetliť princípy algoritmov operácií pozná stratégie riešenia 
matematických problémov. Vie plánovať a riadiť vyučovaciu hodinu tak, aby rozvíjal u žiakov 
matematické pojmy, ukázal a nechal objaviť matematické postupy, rozvíjal schopnosť žiakov riešiť 
reálne problémy matematickými metódami. 
Stručná osnova predmetu: 
1. Numerácia. Proces tvorby prirodzeného čísla. Chápanie a podoby čísla. Desiatková pozičná 

sústava. 
2. Ciele a etapy numerácie. 
3. Sčítanie prirodzených čísel. Zavedenie, modely. Základné spoje sčítania.  
4. Algoritmy písomné, pamäťové a elektronické. Techniky odhadovania výsledku.  
5. Odčítanie prirodzených čísel. Zavedenie, modely. 
6. Algoritmy písomné, pamäťové a elektronické. Techniky odhadovania výsledku.  
7. Násobenie prirodzených čísel. Zavedenie, modely. Základné spoje násobenia. 
8. Algoritmy písomné, pamäťové a elektronické. Techniky odhadovania výsledku.  



 
 

9. Delenie prirodzených čísel. Zavedenie, modely. 
10. Algoritmy písomné, pamäťové a elektronické. Techniky odhadovania výsledku. 11.Zlomky v 

učive prvého stupňa ZŠ. 
11. Slovné úlohy na prvom stupni ZŠ. Jednoduché a zložené slovné úlohy. Rozdelenie, riešenia. 

Nepriama slovná úloha. 
12. Rovnice a nerovnice v učive 1. stupňa ZŠ. 

Odporúčaná literatúra: 
HEJNÝ, M., a kol. 1981. Teória vyučovania matematiky 1. SPN: Bratislava 1981. 
HEJNÝ M., KUŘINA, F. 2001. Dítě, škola, matematika. Portál: Praha, 2001. 
PARTOVÁ, E. 2011. Vyučovanie matematiky pomocou moderných technológií. 1 vyd. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3144-9. 
PARTOVÁ, E., Vyučovanie aritmetiky v primárnom vzdelávaní. Dostupné na Kurz: 2020/2021 Vyučovanie 
aritmetiky v primárnom vzdelávaní (uniba.sk)  
Materiály z edukačného servera dostupné na: www.matika.sk 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský  

Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 207 
A B C D E FX 

4,35 12,08 22,71 24,64 34,78 1,45 
Vyučujúci: doc. RNDr. Edita Partová, CSc., PaedDr. Martina Totkovičová, PhD., Mgr. Veronika 
Valkóová, PhD., 
Dátum poslednej zmeny: 18.12. 2020 
Schválil: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 

 


