
 
 

 

   
 

 

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-M-UPVpr015/16 

Názov predmetu: 
Vyučovanie geometrie v primárnom vzdelávaní 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: prednáška/cvičenia 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný: 2 hod.  Za obdobie štúdia: 24/10  
Metóda štúdia: kombinovaná 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 2. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študent bude hodnotený priebežne formou priebežného testu v polovici semestra, vypracovaním 
zadaní, obhajobou skupinového projektu. Súčasťou hodnotenia je absolvovanie predmetovej 
odbornej pedagogickej praxe v rozsahu 10 hodín a odovzdanie správy. Predmet je ukončený 
písomným testom, doplneným ústnou skúškou z nadobudnutých vedomostí za celý semester.  
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 učiva z geometrie na primárnom stupni základnej školy, 
metódy modelovania geometrických pojmov a hladiny geometrického uvažovania žiakov. Študent 
dokáže plánovať a realizovať hodiny elementárnej matematiky so zameraním na geometrickú časť 
učiva. Dokáže vytvárať podnetné prostredia na manipulačné geometrické aktivity. Pozná teoretickú 
aj praktickú časť vzdelávacieho obsahu a metódy na samostatné žiacke objavovanie geometrických 
pojmov. 
Stručná osnova predmetu: 
1. Hladiny geometrického uvažovania žiaka a reflexia v učive geometrie 
2. Základné pojmy školskej geometrie.  
3. Odvodené pojmy školskej geometrie - priamka,  polpriamka, rovina, polrovina 
4. Rovinné útvary - trojuholníky a štvoruholníky v učive 1. stupňa ZŠ 
5. Skladanie a rozkladanie rovinných útvarov – skladačky v geometrii 
6. Metódy zavedenia pojmov: kružnica, kruh, uhol. 
7. Jednoduché konštrukcie v rovine rysovaním a inými nástrojmi– prenášanie úsečky/uhla, 

porovnávanie, grafický súčet a rozdiel. 
8. Jednoduché geometrické konštrukcie v dynamickom geometrickom systéme 



 
 

9. Telesá v primárnej matematike – vlastnosti, triedenie a znázornenie telies.  
10. Rozvoj priestorovej predstavivosti - použitie stavebníc a pedagogického softvéru.  
11. Metódy posilnenia schopnosti orientácie v rovine a v priestore 
12. Miera a meranie na prvom stupni ZŠ – miera úsečky, meranie a výpočet obvodu a obsahu 

mnohouholníkov, veľkosť uhla.  
13. Prezentácia projektov 

Odporúčaná literatúra: 
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 a kol. Didaktika elementárnej matematiky. Dostupné na: www.delmat.fedu.uniba.sk 
ŽILKOVÁ, K. 2013. Teória a prax geometrických manipulácií v primárnom vzdelávaní. Praha: 

PowerPrint, 2013. 
ŽILKOVÁ, K. 2013. Geometria. Pedagogická fakulta TU: Trnava, 2013. ISBN 978-80-8082-689-5. 

Dostupné na https://pdf.truni.sk/e-ucebnice/geometria/ 
ŽILKOVÁ, K. 2020.Vyučovanie geometrie v primárnom vzdelávaní. Dostupné na 

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=792 
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 

10,78 21,57 39,22 20,1 7,84 0,49 
Vyučujúci: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 18.12. 2020 
Schválil: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 

 


