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MotivMotiváácia ncia nášášho prho prííspevku spevku 
vychvycháádza z výsledkov monitoringu dza z výsledkov monitoringu 

PISA v rokoch 2003 a 2006PISA v rokoch 2003 a 2006

�� MatematickMatematickáá gramotnosgramotnosťť –– v polovici v polovici 
rebrrebrííččkaka

�� PrPríírodovednrodovednáá –– tesne za polovicoutesne za polovicou
�� ČČitateitateľľskskáá –– v 3. v 3. šštvrtine (vetvrtine (veľľmi zle mi zle ččíítanie tanie 
s porozumens porozumeníím textu)m textu)

�� RieRieššenie problenie probléémov mov –– v 3. tretine rebrv 3. tretine rebrííččkaka



RieRieššenie problenie probléémovmov
(testovan(testovanéé vybranvybranéé 3 typy):3 typy):

�� RozhodovanieRozhodovanie
�� SystSystéémovmováá analýzaanalýza
�� NNáávrh a hvrh a hľľadanie chybyadanie chyby



ÚÚrovne rierovne rieššenia problenia probléémovmov

1.1. RieRieššiteiteľľ nerozumie problnerozumie probléémom, nie je mom, nie je 
schopný samostatne rieschopný samostatne rieššiiťť, vy, vyžžaduje aduje 
pomoc.pomoc.

2.2. RieRieššiteiteľľ zzáákladných problkladných probléémov mov –– rieriešši i 
problprobléémy s jedným dmy s jedným dáátovým zdrojom, s tovým zdrojom, s 
jasnými a dobre definovanými jasnými a dobre definovanými 
informinformááciami.ciami.



ÚÚrovne rierovne rieššenia problenia probléémovmov

3.3. RieRieššiteiteľľ zdôvodzdôvodňňuje a pouuje a použžííva analytickva analytickéé
procesy, rieprocesy, riešši i úúlohy vylohy vyžžadujadujúúce ce 
rozhodovanie.rozhodovanie.

4.4. PremýPremýššľľavý, komunikatavý, komunikatíívny rievny rieššiteiteľľ ––
analyzuje (skrytanalyzuje (skrytéé vzvzťťahy) a rozhoduje sa, ahy) a rozhoduje sa, 
vytvvytváára vlastnra vlastnéé reprezentreprezentáácie cie 
pompomááhajhajúúce riece rieššiiťť úúlohu.lohu.



Zdôvodnenie Zdôvodnenie ŠŠPPÚÚ
ProblProbléémy nastali:my nastali:

�� s s úúlohami,  ktorlohami,  ktoréé ssúúviseli    so zviseli    so zíískavanskavaníím  m  
úúdajov z viacerých zdrojov (tabudajov z viacerých zdrojov (tabuľľka, tvrdenia v ka, tvrdenia v 
texte, graf),texte, graf),

�� interpretinterpretááciou grafických informciou grafických informááciciíí a a úúlohy lohy 
vyvyžžadujadujúúce argumentce argumentááciu.ciu.

�� najmnajmää rierieššenie problenie probléémov typu "hmov typu "hľľadanie adanie 
chýbchýb„„, na ktor, na ktoréé nemajnemajúú nanašši i žžiaci osvojeniaci osvojenéé
kognitkognitíívne procedvne procedúúryry

„„Výsledok v tejto oblasti je jednou z danVýsledok v tejto oblasti je jednou z daníí za za 
relatrelatíívne nvne níízku zku úúroveroveňň ččitateitateľľskej skej 

gramotnosti nagramotnosti naššich ich žžiakoviakov..““



RieRieššenie problenie probléémov a inteligenciamov a inteligencia

�� „„MainstreamMainstream ScienceScience on on IntelligenceIntelligence„„ ako ako 
schopnosschopnosťť rozumierozumieťť zlozložžitým problitým probléémom, mom, 
argumentovaargumentovaťť, rie, rieššiiťť problprobléémy, plmy, pláánovanovaťť,...,...

�� GardnerGardner: schopnos: schopnosťť rierieššiiťť problprobléémy, prekonmy, prekonáávavaťť
prekprekáážžky, vytvky, vytvááraraťť novnovéé produkty,...produkty,...

Kam smeruje naKam smeruje našše e šškolstvo?              kolstvo?              
ZvyZvyššovanie vzdelanosti a zniovanie vzdelanosti a znižžovanie inteligencie?ovanie inteligencie?



RieRieššenie problenie probléémov a tvorivosmov a tvorivosťť

�� NajvyNajvyššššia ia úúroveroveňň v schopnosti riev schopnosti rieššenia enia 
problprobléémov predpokladmov predpokladáá tvorivostvorivosťť rierieššiteiteľľa a 
–– úúlohy typu nelohy typu neššpecifickpecifickéého transferu v ho transferu v 
NiemierkovejNiemierkovej taxontaxonóómii vzdelmii vzdeláávacvacíích ch 
ciecieľľov ov 

�� NiNižžššie ie úúrovne si vystarovne si vystaččia s ia s algoritnickýmialgoritnickými
postupmi postupmi –– úúlohy typu lohy typu ššpecifickpecifickéého ho 
transferu transferu 



TypolTypolóógia problgia probléémovmov

�� ŠŠtandardntandardnéé –– problprobléémy vymy vyžžadujadujúúce ce 
konvergentnkonvergentnéé spôsoby myslenia, spôsoby myslenia, 
algoritmizalgoritmizááciuciu

�� NeNešštandardntandardnéé -- problprobléémy vymy vyžžadujadujúúce ce 
divergentndivergentnéé spôsoby myslenia, hodnotiace spôsoby myslenia, hodnotiace 
a rozhodovacie procesy v priebehu a rozhodovacie procesy v priebehu 
rierieššenia (enia (OckhamovaOckhamova britva)britva)



InInéé typoltypolóógie zahgie zahŕňŕňajajúú::

�� HHáádankydanky
�� HlavolamyHlavolamy
�� SlovnSlovnéé
�� VýpoVýpoččtovtovéé
�� GrafickGrafickéé
�� KonKonšštruktrukččnnéé, , etcetc..



Fyzika a rieFyzika a rieššenie problenie probléémovmov

OtOtáázky:zky:
�� MMáá na sna súúččasnom stave vinu aj spôsob asnom stave vinu aj spôsob 
výuvýuččby fyziky?by fyziky?

�� MôMôžže predmet fyzika pomôce predmet fyzika pomôcťť zvrzvráátitiťť
ssúúččasný neuteasný neuteššený stav?ený stav?

Odpovede:Odpovede:
�� Asi Asi ááno.no.
�� MôMôžže.e.



VVššeobecný algoritmuseobecný algoritmus
�� 1. KROK:1. KROK: ZistiZisti, na , na ččoo sasa problprobléém m pýtapýta. (Sna. (Snažž

sasa porozumieporozumieťť zadaniuzadaniu problprobléému, mu, zanedbajzanedbaj
pritompritom detaily a detaily a rôznerôzne „„akak““, , „„aleale““, , konkrkonkréétnetne
ččííselnselnéé úúdaje,daje,……))

�� 2. KROK: 2. KROK: PokPokúúss sasa odpovedaodpovedaťť na pona požžadavku adavku 
problprobléému mu najjednoduchnajjednoduchšíšímm momožžným ným 
spôsobomspôsobom. . AkAk si identifikoval podstatu si identifikoval podstatu 
problprobléému (na mu (na ččoo sasa pýtapýta), ), nasledujenasleduje ototáázka zka 
„„AkoAko nnáájsjsťť jeho jeho rierieššenieenie??““. . 

�� RieRieššenieenie problprobléému pokramu pokraččuje uje rekurzrekurzíívnymvnym
poupoužžititíím m predchpredcháádzajdzajúúcichcich dvochdvoch krokovkrokov (za (za 
poupoužžitiaitia postupnepostupne vvššetkýchetkých „„akak““, , „„aleale““, , ……))



PrPrííklad:klad:

Predstavme si, Predstavme si, žže po ceste ide po ceste idúú 4 vozidl4 vozidláá
A,  B, C, D rôznymi rýchlosA,  B, C, D rôznymi rýchlosťťami. Vieme, ami. Vieme, žže e 
vozidlo Avozidlo A ide trojnide trojnáásobnou rýchlossobnou rýchlosťťou ako ou ako 
vozidlo B avozidlo B a vozidlo B vozidlo B šštvrtinovou rýchlostvrtinovou rýchlosťťou ou 
ako vozidlo C, ktorako vozidlo C, ktoréé ide rýchloside rýchlosťťou 80 km/h.ou 80 km/h.
AkAkúú rýchlosrýchlosťť mmáá vozidlo D ak sa pohybuje vozidlo D ak sa pohybuje 
rýchlosrýchlosťťou oou o 40 km/h v40 km/h vääččššou neou nežž vozidlo A?vozidlo A?



Algoritmus:Algoritmus:

�� 1. krok:1. krok: ÚÚlohou je zistilohou je zistiťť rýchlosrýchlosťť vozidla D.vozidla D.
�� 2. krok:2. krok: AkAkúú mmáá rýchlosrýchlosťť? Tvrdenie probl? Tvrdenie probléému mu 

ddááva do sva do súúvisu rýchlosvisu rýchlosťť vozidla D s rýchlosvozidla D s rýchlosťťou ou 
vozidla A:vozidla A:

V(D) = v(A) + 40 km/hV(D) = v(A) + 40 km/h

�� Nasleduje novNasleduje nováá úúlohaloha: Zisti: Zistiťť rýchlosrýchlosťť vozidla A. vozidla A. 
RekurzRekurzíívne pouvne použžijeme predchijeme predcháádzajdzajúúce 2 kroky ce 2 kroky 
(viackr(viackráát) at) ažž dospejeme k riedospejeme k rieššeniu probleniu probléému mu 
spojenspojeníím riem rieššeneníí vvššetkých jednoduchých etkých jednoduchých 
(atomizovaných) (atomizovaných) podproblpodprobléémovmov..



PredchPredcháádzajdzajúúcim spôsobom cim spôsobom 
prakticky rieprakticky rieššime vime vääččššinu inu úúloh loh 
nielen vo fyzike, ale aj v iných nielen vo fyzike, ale aj v iných 

predmetoch. Takto riepredmetoch. Takto rieššime slovnime slovnéé
úúlohy v matematike, hlavolamy, lohy v matematike, hlavolamy, 

etcetc..



SkrSkráátentenéé cestycesty

PrPrííkladklad:: Pohyb vedra na Pohyb vedra na pevnejpevnej kladkekladke; ; 
s s akouakou rýchlosrýchlosťťouou sasa bude bude pohybovapohybovaťť po 10 m?po 10 m?



AlgoritmusAlgoritmus
1. krok: 1. krok: UrUrččenieenie ssúúvisu rýchlosti so zrýchlenvisu rýchlosti so zrýchleníím.m.
�� V V ďďalalššom rekurzom rekurzíívnom cykle bude 1. krok vnom cykle bude 1. krok 

predstavovapredstavovaťť stanovenie zrýchlenia.stanovenie zrýchlenia.
�� V nasledujV nasledujúúcom vyucom využžitie sitie súúvisu zrýchlenia so visu zrýchlenia so 

silou.silou.
�� V V ďďalalššom stanovenie celkovej sily pôsobiacej na om stanovenie celkovej sily pôsobiacej na 

vedro.vedro.
�� EtcEtc..

�� Existencia skratky cez zExistencia skratky cez záákon zachovania energie.kon zachovania energie.



NeNešštandardntandardnéé úúlohylohy

�� DôleDôležžititéé z hz hľľadiska rozvoja schopnosti adiska rozvoja schopnosti 
rierieššiiťť problprobléémy smy súú nenešštandardntandardnéé úúlohylohy

�� PredovPredovššetkým etkým úúlohy poskytujlohy poskytujúúce viacero ce viacero 
ciest rieciest rieššenia, resp. aj viacero rieenia, resp. aj viacero rieššeneníí ––
teda vyteda vyžžadujadujúúce rozhodovacce rozhodovacíí procesproces



InInéé typy typy úúlohloh

�� MôMôžže e ččlovek vyulovek využžíívavaťť Archimedov zArchimedov záákon kon 
vv plynoch? Uveplynoch? Uveďď prprííklad!klad!

�� Navrhnite aNavrhnite a zostrojte funkzostrojte funkččný model ný model 
rôznych plavidiel! (vo vode i vo vzduchu; rôznych plavidiel! (vo vode i vo vzduchu; 
navrhnnavrhnúúťť fyzikfyzikáálne rielne rieššenie ako enie ako 
premiestnipremiestniťť ťťaažžkkéé bremeno)bremeno)

�� MoMožžno otono otoččiiťť vedierko hore dnom tak, aby vedierko hore dnom tak, aby 
voda z neho nevytiekla?voda z neho nevytiekla?

�� „„SofistikovanSofistikovanéé““ hrahraččky a praktickky a praktickéé
problprobléémy.my.



ZZááverver
�� CieCieľľom nom nášášho prho prííspevku bolo poukspevku bolo poukáázazaťť na mna máálo lo 

efektefektíívnvnéé vyuvyužžíívanie potencivanie potenciáálu fyziky na formlu fyziky na formááciu a ciu a 
prpríípravu napravu naššich ich žžiakov na rieiakov na rieššenie problenie probléémov mov 
(snaha jednozna(snaha jednoznaččne definovane definovaťť problprobléém)m)

�� ZdôrazniZdôrazniťť dôledôležžititúú úúlohu, ktorlohu, ktorúú tu hrajtu hrajúú metmetóódy dy 
vyuvyužžíívanvanéé fyzikoufyzikou

�� meranie, meranie, 
�� prprááca s ca s multidimenzionalitoumultidimenzionalitou ddáátových zdrojovtových zdrojov
�� mnohorakosmnohorakosťť spôsobov riespôsobov rieššenia, enia, 
�� uplatuplatňňovanie rozhodovacovanie rozhodovacíích procesov ch procesov 
�� poupoužžíívanie kritickvanie kritickéého myslenia, ho myslenia, 
�� kontrola sprkontrola spráávnosti postupov, vnosti postupov, 
�� PrPrááca s odhadmica s odhadmi



PredovPredovššetkým sme vetkým sme vššak chceli ak chceli 
upriamiupriamiťť pozornospozornosťť na potrebu na potrebu 

systematicksystematickéého zadho zadáávania vania 
problprobléémov vymov vyžžadujadujúúcich vycich vyššššie ie 

kognitkognitíívnevne operoperáácie.cie.



ĎĎakujemeakujeme

zaza

pozornospozornosťť


