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Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os Vzdelávanie
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10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
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11. Manažérske zhrnutie
Výber zaujímavých úloh z korešpondenčných seminárov a mých súťaži
kl‘účové slová: korešpondenčný seminár, testovanie 9, EČ MS z matematiky ‚ matematická olympiáda
krátka anotácia: Analýza úloh, diskusia, výmena skúseností, vhodnosť úloh v rámci TVVP

12. Fllavné body, téniy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Úvod— otvorenie stretnutia
2. Štúdium materiálov
3. Analýza úloh
4. Diskusia

1. Stretnutie bob otvorené koordinátorom klubu, zúčastnení podľa prezenčnej listiny.

2. Koordinátorka Mgr.Čižmárová spolu s kolegyňou RNDr. Lešovou rozdali pripravené materiály:
test z externej časti maturitnej skúšky z matematiky a test z TESTOVANIA 9 aktuálncho ročníka,
ďalej pripravenú úlohu z aktuálneho 71 .ročnika MO kategórie Z8 a vybrané úlohy z korešpondenč
ného seminára MAKS. Individuálne ‚ale aj spoločne si členovia klubu prezreli spommnané materiály,
načrtli svoje riešenia (alebo žiacke, ktoré predtým získali) .

3. Členov klubu najviac oslovila úloh z okresného kola MO kategórie ZS. Šlo o úlohu, ktorá bola
(zrejme) ncsprávne preložená z češtiny a teda členom okresnej komisie boli dodané nesprávne autor
ské riešenia . Po upozornení a reklamácií učiteľov ktorí úlohy opravovali (aj z OK MO Trebišov bol
odosielaný dotaz KK MO do KE) bob následne doručené nové autorské riešenie. Clenovia klubu
analyzovali úlohu, obe riešenia ‚ možnosti opravy žiackych riešení .

Následne vybrali tn potnerne zaujímavé úlohy z aktuálneho testu TESTOVANIA 9 ‚ dye z nich
oslovili členov klubu, ktorí majú v kombinácií INF.
Rovnako z aktuálneho testu EČ MS vybrali dye úlohy. Jednu pomerne jednoduehú na obvod útvaru,
s ktorou mohli mať žiaci problém, no kolegovia ktorí vyučujú predmet „maturitná matematika“ pre
dostreli žiacke (nie celkom správne) riešenia, ktoré „náhodou“ viedli k správnemu výsledku



Sporninané ůlohy:
1. Uloha z MO Z9
- Znenie:

Peter narysoval lichobežníkABCD, kterého základňa AB bota dvakrát dlhšia ako základňa CD,
pričom strany AD, D C a CB boll rovnako dlhé. Potom dorysoval štvorec, ktorý mal jednu stranu
spoločnú s kratšou stranou lichobežníka. Ten z nových vrcholov, ktorý ležal btižšie k bodu B
ako k bodu A, označil N. Vypočftajte veľkosť uhla ABN. Nájdite všetky možnosti.

- Prvé ( nesprávne riešenie)

(Alžbeta Bohiniková)

Riešenie:
Z rovnosti dIžokstxt AD, DC a CS lichobežníkavyplýva. že ho můžeme rozdelit na ti rovnostranné trojuholníky
AXD,XDCaXBC.

Vnútorný uhol ABC je teda 60‘ a BCD potom 120°. Všinmime si tiež, že MCD a BXDC sú kosoštvorce. To Zila
mená, že strany AD a XC prvého sú rovnobežné a uhlopriečky DB a XC druhého sú navzájem kolmé. Z toho
dostúvame, že úsečky AD a DB sú navzájem kolmé.
Ked~e náš lichobežník má tn najkratšte strany a pri každej mohol Peter použit teoreticky obe polroviny ňou
určené, do úvahy prichádza týchto šest polbh:

Druhé riešenie

D C

A B



1 Základňa CD. poirovina OCR:

AN
Trojuholnik RCN je rovnoramenný so zhodnými ramenami BC a CN a zhodnými uhlami pri základni BN.
Velkost uhla RCN je rovná 120‘ — 90‘ čiře 30‘. VeTkosť uhla CBN potom bude (180* 30‘) : 2 čiře 75‘
aveľkosť uhlaABN bude 75‘ 60* čiře 15‘.

2 Záldadňa CD, polrovina opačná k polrovino DCB:

A

Trojubolnik SCM je rovnoramenný so zbodnwi ramenami RCa CN a zhod.~mi ohla.‘ni pri zildadnl BN.
tibo] SCM má voj%,sf 360‘ — SG‘ — 120‘ čIře 150‘, proto uhoj CBN bude nuť velkosť (180‘ — 150‘) 2
čiře 15‘ auholABNbude 60‘ ± IS‘ čIře 75‘.

3 Rameno AD, polrovina ADD:

R

Bodflleži na úaečke BD, kedže té, aosmevdeh “yššie, je kob aúaehlosAD. To znamen& že uhol
ARM je totožný a oblom ARD, a: pravouhlého trojuholnfl~ ADS teda dos~vame, že jeho vel]tosť bude
180‘—90‘—60‘čIžeSO.

4 RamenoAD, polrovina opa&nákpoL‘ovineADB:

V tomto pripade aú‘iak oba nové ‚rcboly štvorca ks ďalej než hA, talde zito aituidanenaatáva.

S Rameno SC, poirovina RCA:

A

VetkoťaAsfljeovnározdieluvelkosduhlovNBCaABC,čoje90‘—60‘ č1že30‘.

6 Rameno SC potravina opačnákpclrovine RCA:

A

Tu ač oba nové vrcholy bhžtiek B neřkA,
V prvom prřpade je voľkoaťuFiaARN, rovná aúčtzveflové ubtovABC a CBN± čo je 60‘ + 90‘ čiře 150‘.
V druhon, pripade je vařivost uhla ADN, rovni ai2w vetitoad ublov ABC a CBN, (ktorý mi veflvost 43‘,
leho BN, je osou pravého ubIaCBNJ, čnjedO‘ + 45‘ čiře 105‘.

Zbrnudm doazinme, že vetivost ohla ADN snáře nadobůdat hodnow 15‘, 30‘. 75‘, 105‘ alebo 150‘.

Pokyn~
1 bod urdenie veflvosd wiútor*h uhla“ h hobe~i1~; 2 body za dblřie postehy a medtvýsledky ‚‘edúce
iv tieřeniu: Shody za aprévnevýsledkys doautočnýtyavetlenian

N

Rielenie zahrňujůce len jednu močnoať u‘eba hodnoúť nanajr$ 4 bodmb



2. EČMS

06 Na obrázku je sedem štvorcov. Pri pletich z nich je uvedená dižka leh strany. Vypotltajte
v centimetroch sůcet obvodov zafarbenýcti šlvorcov.

7cm

28 V rovine sO štyri priamky. Priamka Pije grafom konštantnej funkcie, prlamka P2

prechádza bodni! [—4; 1] a [3; 5], priamka p~ je daná rovnicou y = —x ± 3 a priamka p4

je daná rovnicou 5x + y—7 = O. Vyberte možnost v ktorej sú prianiky p1 až p~

zoradené podfa hodnoty ich smernic od najváčšej Po najmenšiu.

(A) p1. p3. P4,P2

(2) p4. p3. p1. p2

(C) P4. P2. Pt. P3

(D) P3. P4. Pi. P2

(2) P2 Pi P3‘ P4

3. TESTOVANIE 9

17. Novákovo! planujů v priebehu septembra opraviť fasadu domu. S prácami sa začne
2. septembra. Počas nedier a sviatkov sa pracovat nebude Tieto dni su v kalendán
podčiarknutě.

pusCps fl

Qi. 02 03 04 9~
060706091011 fl
13 14 j.~ 16 17 16 j~
20 21 22 23 24 25 2&
27 26 29 30

Štyr!a robotnici by opravili fasádu za 10 dnI. Kedy možno oČakávať skončenie prác, ak budO
pracovaV len dvaja robotnici? Predpokladáme, že všetci pracujú rovnakovýkonne.

A 6. septembra

B 7. septembra

C 21. septembra

D 25. septembra



LGr
Na zadanie Bludisko sa vzťahujů úlohy S a 6

05.M máme koíko kliknutí je pctrebné urobit, aby sa bludisko a obrkJw vtavo zmenilo
na btudsko vpravo?

V diskusii zhodnotili úroveň zaujímavých úloh, problémy, ktoré s nimi mohli mať študenti vzhľa
dom na neštandardné zadanie, popripade vzhľadom na medzipredmetové vzfahy. Poukázali aj na
nevhodnosť ilustračného obrázka, ktorý móže riešiteľov zmiasť alebo v spominanoni príklade z MS
napomócť

14. Vypracoval (meno, priezvisko) RNDr. Miriam Lešová

15. Dátum 2 .5. 2022
16. Podpis “2~ ~~-ní
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Dušana Čižmárová
18. 2 .5. 2022
19. Podpis /15

GYMNÁZIUM
Komenského 32
07501 Trebišov

Zadanie Bludisko
V mobilnej aplikáck Bludisko sa Po každom kliknuti zvolený štvorec otočí O 9o~ v smere chodu
hodinových ručičiek,

G

A

Y1~H
YiI~

4.

13. Závery a odporúčania:

Koordinátorka klubu zhrnula priebeh stretnutia. Vyzvala kolegov, aby si na ďalšie stretnutie:

Pripravili svoje poznámky ku maturitnej skúške —ústnej aj pisomnej časti ‚ výstupným testom



Prilolia:

PrezenČná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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Prioritná os Vzdelávanie

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a
žiakov

Prijimateľ Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Názov projektu Rozvíjanie matematickej, frnančnej, čitateľskej a prírodovednej
gramotnosti - nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových
kompetencií a ziskavanie praktických a profesijných zručností
žiakov Gymnázia v Trebišove.

Kód projektu ITMS2OI4+ 31201 1U093

Názov pedagogického klubu 5.6.5. Matematika a práca s informáciami

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Dátum konania stretnutia: 2 . 5. 2022

Trvanie stretnutia: od 13.30 hod do 16.30 hod

Zoznam účastníkov členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitůcia

L Mgr. Dušana Čižmárová ‚- Gymnázium, Komenského 32, Trebišov4 Ý
T~ Mgr. Róbert Janok ‚„‘. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

T~ RNDr. Miriam Lešová ~ / Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

i7 Mgr. Anna Sokolová / Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

5. RNDr. Miroslav Telepovský D Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


