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11. Manažérske zhrnutie: 

Obsahom stretnutia bola argumentácia, ukážky úloh v matematike 8. ročník rozvíjajúce 
schopnosť argumentovať s dôrazom na matematickú gramotnosť.  

 
Kľúčové slová :  argumentácia, matematické úlohy , matematická gramotnosť. 
12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Čo chápemepod pojmom argumentácia  v matematike 
2. Argumentácia v primárnom vzdelávaní, jej vývoj u žiaka v procese vzdelávania 
3. Rozvoj schopnosti argumentovať v úlohách matematiky 8. Ročníka, úlohy pracovného zošita 
4. Prezentácia písomných výstupov členov klubu-  diskusia, možnosti ich využitia. 
 



13.Závery a odporúčania: 
 

- Argumentácia  a  matematický  dôkaz  sú  základnými  prvkami  matematiky 
- Argumentácia je zaradená  medzi  jednu  zôsmych  matematických  kompetencií 
- V Argumentácii žiaka je badať postup. Je 5 úrovní: vizuálna, opisno-analytická, neformálna   

dedukcia, formálna  dedukcia, dogmaticko-metamatematická 
- Úlohy pracovného zošita vhodné na rozvoj argumentácie, napr.:  str.8/28, str. 13/8, str.19/12,  

str.23/6, str.36/1, str.50/12, str. 51/15,16, str.57/3, str. 62/8,9, str. 64/17,... 
- Skúsenosť z praxe: nechuť žiakov  argumentovať aprezentovať vlastné myšlienky a postupy, 

zdôvodňovať spôsob správneho riešenie, analyzovať chyby 
- V školskom vzdelávaní a výchove formujeme návyk na presnejšie formulovanie problémov, 

definovanie pojmov, na spresňovanie významu slov, hospodárnosť úvah, logické 
argumentovaniea zdôvodňovanie názorov 

- Argumentácia je nenahraditeľnou súčasťou vzájomnej ľudskej komunikácie, ovplyvňuje 
formovanie názorov, učí deti užitočnému používaniu poznatkov postupov v informačno-
globálnej spoločnosti. 
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