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Praktická ukážka  

tvorby úloh 



Postup tvorby kontextovej úlohy 
Známy cieľ, hľadanie kontextu 

1. - Na čo má byť úloha zameraná? Na precvičenie, upevnenie akého učiva 

má byť úloha zameraná? (výpočet šance, porovnanie šancí, zistenie 

počtu priaznivých možností pre kombinácie)  

2. - Premyslím si, aké aktuálne témy by mohli žiakov zaujať? (dovolenka, 

letná olympiáda, letné festivaly, začiatok školského roku) 

3. - Nájdem aktuálne informácie z tlače, internetu, alebo iných prístupných 

zdrojov 

4. - Z nájdených informácií vyberiem obsah, ktorý by mi mohol byť 

nápomocný 

5. - Upravím obsah informácií pre potreby úlohy 

6. - Vytvorím zadanie, znenie úloh s riešením  







 Letný festival 

 

 Siedmi kamaráti so stredného Slovenska pravidelne chodievajú na letné festivaly. Na leto 
2012 si zvolili festival FUN rádia Dohoda s konaním 4.8.2012 v Malackách. Vyskytol sa však 
problém s dopravou. Len jeden z nich vlastnil vodičský preukaz a päťmiestne auto. 

 Zdroj: http://www.festivaly.sk/KEPER_pictures.ashx?Size=2&ImageID=3620 

 

 Úloha 1. 

 Jakub (vodič) navrhol, že náhodne vylosuje mená tých, čo pôjdu s ním autom. Ostatní sa 
dopravia na festival autobusom a stretnú sa na mieste. Aká je šanca, že Anička pôjde na 
festival autom? 

 

 Úloha 2. 

 Aká je šanca, že Anička a Michal pôjdu spolu autobusom? 

 

 Úloha 3. 

 Ktorá šanca je väčšia, že Anička pôjde s Richardom autom, alebo pôjde s Richardom 
autobusom? 

http://www.festivaly.sk/KEPER_pictures.ashx?Size=2&ImageID=3620






Postup tvorby kontextovej úlohy 
Nájdený kontext, vymyslenie úloh 

 Po prezeraní stránok s hradmi a zámkami som sa 
dostala na stránku o Šarišskom hrade: 
http://www.hrad.wbl.sk/O-hrade.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrad.wbl.sk/O-hrade.html
http://www.hrad.wbl.sk/O-hrade.html
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Tvorba úlohy Šarišský hrad 
 Tu ma zaujali informácie o návštevnosti Šarišského 

hradu (Výsledky sčítania turistov od 16. augusta do 15. 
septembra 2007) 

 Tieto informácie som zobrala ako kontext novej úlohy a 
vymyslela som na daný kontext úlohy 



Tvorba úlohy Šarišský hrad 



Postup tvorby kontextovej úlohy 
Nájdený kontext, vymyslenie úloh 



Ďakujem za pozornosť 
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