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11. Manažérske zbrnutie
kl‘účové slová: sporenie, úver, plat, rozpočet, exekúcia
krátka anotácia: Rozbor a analýza aktivft, odporúčania
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Úvod— otvorenie stretnutia
2. Excel vo výučbe matematiky Il - Návrh úloh, spracovanie úloh v programe Excel.
3. Odporúčania pre vyučujúcich

1. Stretnu tie bob otvorené koordinátorom klubu, zúčostnenípodľa prezenčnej listiny
2. Členovio klubu prezentovali rózne možnosti využitics programu Microsoft Excel pri riešení a výpočtoch ma

tematických úloh.

Vzdelávanieje důležitou súčastou života modernej spoločnosti, pričom je důležité, aké sú stanovené vzdelávacie
ciele a spůsoby ich dosiahnutia. Stým súvisí aj počítačová gramotnost a uplatnenie metód elektronického vzdelá
varga prostredníctvom informačných technológií, ktoré sú predmetom skúmania vzdelávacích projektov. Různe
prostriedky IT umožňujú pedagógom zefektívnitfázy vzdelávacieho procesu a urobit ho pre študentov zaujímavej
ším. Príprava elektronických vzdelávacích materiálov a ich spájanie do ucelených kurzov zvyšujú atraktívnost ma
tematického vzdelávania a poskytujú nástroje na samostatné štúdium. Voľne dostupné softvéry okrem grafických
nástrojov poskytujú aj nástroje na výpočet úloh v různych tematických celkoch matematiky. Veími praktickým
softvérom, ktorýje aj súčastou Microsoft Officu je tabulkový kalkulátor— Microsoft Excel. Študenti na mnohé nu
merické výpočty používajú kalkulačku, alebo použijú program Microsoft Office Excel, ak sa nachádzajú pri počítači.
Tento program umožňuje spracovat údaje pomocou automatických výpočtov.
Okrem priamych výpočtov můžeme nástroje softvéru MS Excel použit na:
- tvorbu zadaní seminárnych prác - obmenu a variáciu zadaní seminárnych prác pri väčšom počte študentov
- tvorbu zadaní úloh na testy a písomné skúšky
- kontrolu správnosti riešenia úloh a výsledkov
- grafické znázornenie zadaní a výsledkov vo forme tabuliek a grafov
- opakované výpočty v typových úlohách
- formulovanie vzorcov a výpočty v tabulkách a podobne.



Program Microsoft Office Excel je využitetný v mnohých tematických celkoch matematiky —štatistika, Kombinato
rika, Funkcie, Grafy
Medzi základné možnosti využitia tabuflových kalkulátorov vo vyučovaní matematiky patrí:

• riešenie výpočtových úloh (úlohy na postupnosti, kombinatorické úlohy, riešenie rovníc, sústavy lineárnych
rovníc, štatistické výpočty, hľadanie extrémov, výpočet určitých integrálov, ...

. grafická interpretácia údajov (grafy funkcií, grafické riešenie rovnic, grafické určenie primitivnej funkcie,

. matematické modelovanie (grafy funkcií s parametrami, modelovanie náhodných javov, ...)

Pr.1. a) Napište prvých desat čísel aritmetickej postupnosti s diferenciou S a prvým členom 3.

Postup : - do bunky Al napíšeme číslo 3
- chytíme roh bunky Al a poViahneme až na bunku MO, stále držíme pravé tlačidlo na

myške
- súčasne stlačíme ťavé tlačidlo
- otvorí sa okno na ktorom vyberieme rady, zvolíme typ lineárny, vefl<ost kroku 5
- do buniek sa vypíšu hodnoty členov aritmetickej postupnosti
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Pr.2. Vypočitajte sústavu rovnic: a + 2b — c — 2d = -2
2a + L, + c + ci = 8

a-b—c+d=1
a + 21, + 2c — ci = 4

Postup:
Na riešenie sústavy rovníc použijeme Microsoft Office Excel‘ Sústavu budeme riešiť pomocou inverznej matice:

Majrne teda takúto sústavu zapísanú pomocou matic A.X= 8.
Ak vynásobíme obe strany tejto rovnice matkou A ‘-‘ zl‘ava, tak dostaneme : A ‘~ .(A . X,) = A ~ .8
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b) Napište prvých desat čísel geometrickej postupnosti s kvocientom 2 a prvým členom 3.
Postup : - do bunky Al napíšeme číslo 3

- chytíme roh bunky Al a potiahneme až na bunku AlO,stále držíme pravé tlačidlo na myške
- súčasne stlačíme ľavé tlačidlo
- otvorí sa okno na ktorom vyberieme rady, zvolíme typ rastový (geometrický), velkosť kroku 2
- do buniek sa vypíšu hodnoty členov geometrickej po

stupnosti

c) Napište prvých desať čísel postupnosti s diferenciou 0,5 a určte ich
súčetak asS.

Postup : - do bunky AS napíšeme číslo S
- do bunky A9 napíšeme príkaz = AS +0,5 chytíme roh bunky

A9 a potiahneme až na bunku AlO
- do bunky A7 napíšeme príkaz = A7 - 0,5 chytíme roh bunky

A7 a potiahneme až na bunku Al
- označíme bunku All a slačíme tlačidlo automatický súčet
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Pr.4. Grafy funkciís parametrami

Excel umožňuje menif hodnoty koeficientov a rýchlo prepočítavaf a kresliť grafy.
ax-i-ba) Nakreslite graf ItF ~ y =
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b) Nakreslite graf goniometrickej funkc!e f: y = c * sin(ax ± b)
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Pr.3. Program Microsoft Office Excel ponúka širokú paletu výpočtu štatistických funkcií.
A 0C00 FOE J K L M NO P 0 0 5 T UP W X Y

L ŠO0II5IN6J‘462s00,too,hso,

3 0‘
4AJ41134[5 0ďdAP0d6pInjdAP)~ [ d[dAPId.API 06730 ;JIt II .‚IIo..Ik,)p.

‘‘ iT ľ _1~.. :3.3& ‚_M9_ _3.75_ ~ TYiT-~o 3,20 0,00 T ‘1,20 -1,00 5,20
62,3 2 2 4 -0,20,9,01 0,03 2 214J,39, 0,00 000 1.S.5Q -3.10 ‘0,00
737 II Li 8 ‚2,55, 559,, _933_ ~ 103 010 L591_ J Ml‘OJI 0,03
0 4 ‚ Li ‚L ‚L ±89, -~ 559_ Li ‚L,L3 219, 2,07 3,61 J „iSQ 1 000 3.02
o S [i I [J, ‚7,, ‚.3,3.59, SIL ‚1&1_ [J, XII 210 3,41 0,41 N o,ool 1.00 0,02

F ~0 __ __

00 coo i [ 3 [ 4 I 0 09 ~ ‚‘AP (d-API‘ ‚3d-API‘ P ‘ ‘-d d-Ap Od.7301 ‘,(d-API‘ P, d‘o‘‘A,4 (Or LIJ ‚Fq- dr~I~60‘ t‘,).p,

54JJETrľzI~! EiW1LUh:7: -1,141 3.30 3E: 33jj3~ 6,35
_______ Li ‚L J,‘ ilZ) ‚±ZL _bR_I L3.L.L 6 -0,131 0,02 _pa_ 1 ~7AL SEL ‘0,02

17,3 _ _ I 3 2 6 9~7±I _OIL _3,59_1 3 I_Lf 0,07 0,71 J.3L, 2 ‚.333, ‚533. 0,23

L6O,IOIJKL MNO F U 00 5 I U V ‚V

3‘ ‘holot« ‚sI‘ 2641/2009 ‚oe,41o0 09000133 idedy ‚0 (90.36“ po 00 kodO“ COO OH-CN‘ I(CH-000.,o‘ 0 D-0_ 0-o‘Y

lohIapol 241115240333 02 0 00473 23 ____________

3 41656114 08 6 51 79123 0 6 45 15 0

2,000 2,72

01 -39.31 0545.09
20 ‘37,01 0390,06

U

0 ‚‘~paČí‘sJoo-.
3 AF ~ot04lao/,h hodin d,Iap‘oo
0 6) AP oyooo0haoý,h ‚odro donoat
9 ‘I AP optoOkooýth hod ‚o~‘oj triody
00 dl modos)CI0)

oo .osdos(0)
02,0 oodoslJO)
10 olmodlOl)
04 6) modlIl
15 ) modlO,0)
10 jh°0CtI
17 Nl NICKO
to ljs‘lol
09 .3s)0)
20 0) Fooonbaj‘or „lohlI/oo dooh3d,hy 00140016,
21 01 ‚ostroj‘, 6/50191200 d00hldohp Otudootos 3,0

00,00
00,00
33,64

44
63
04
21
45
dl

1112,00
4030
703

27.71
009%

4[ -35.00
0 -31.31

02 -27,51
20 -19.11

231 -16,31
44[ 4.60
44 4,60
04 4,00
47 7,61

120 04,60
145 95,69
AP 19,10

„Čet
‚6)000]

‚(000]

00000

~‚55

3 72 ‚ 70
265,94

[ 22,02
I 22,02

09-ti

I 7330,30
~7-02

23699,77
0623.04

41.69
109%

03
74
43
47
50
63
60
71
02

AP

‘40.06 1660
-31.30 0156
-32,00 1624
-27,30 720
-16.60 250

3,00 9
7.00 49

‚0,30 030
20,60 764
20,00 734
31,00 960
42,00 1764

40,60
„6.0 9116

O‘IOHO 76033
‘(00 27,71
stool 600o[

p$‘,+hl/)o*dI
‚ 6,0 8 i‘d‘ ~odo0
2 0 I 1 I -2 2

‚4,
-10 1.11 ‚‚

—~ ‘

:t~1~ :4~0~7Ttt~E :4~::~:4

2“ ‘

3 10.00 2

4 6,00 ‘

2,9,7 ‘
‚ 6 4.00 ‚

7133 ‚
0 3.13 tI

9 3.04 ‚‚
‘ 08 3,00

!



•fl

_______________ .3333 443 63)fl43~tfl]“ 4163323323144) 34 33 3433 4“ 33 33 (34________ (33‘ 3334 33 ‚3) O~~“&33‘3( 333 33~II~4I)4(3fl33)333-‘fl ‚34333-01

‚‚(44-O 236 346)3333*3) 6“ 333(433* 01334*3331334 ‚6 333333-433 333 333333*433-4634(3 (3*3(6))

**)3301236*333*46 33(6fl4,((33233‘fl 44*-4I4l(-‘334L*34‘*433 3623333233333*334(33334(301-423333-433-333

_________ —3.

C-.

PrS. GENEROVANIE NÁHODNÝCH ČÍSEL

Program MS Excel poskytuje prikazy pre generovanie náhodných čísel z danej množiny na základe zadaného roz
delenia pravdepodobnosti výberu čísel. Štandardným prostriedkom pre náhodný výber čísla z intervalu (O;1) na
základe rovnomerného rozdelenia pravdepodobnosti je matematická funkcia RAND. Hodnota tejto funkcie sa au
tomaticky mení po každom prepočítaní vzorcov v pracovnom zošite. Komplexnejšie služby ponúka Generátor ná
hodných čísel nachádzajúd sa medzi nástrojmi na analýzu údajovv položke Nástroje z hlavnej ponuky. V dialógo
vom okne generátora možno nastaviť požadovaný počet náhodných čísel a ďalšie vlastnosti v závislosti od vybra
ného typu rozdelenia pravdepodobnosti. Do zvolenej výstupnej oblasti tabulky sa vložia vygenerované čísla ako
konštanty.

Využitie funkcie RAND ukážeme v nasledujúcom príklade.

Už Galileo Galilei zdůvodnil, prečo padá pri hode tromi hracími kockami častejšie súčet 10 ako súčet 9. Mode
lujte 100 hodov troch hracích kociek a určte početnosti jednotlivých súčtov.

Vytvoríme tabulku podľa predlohy. Pre náhodný výber čísla z množiny (1,2,3,4,S,6} zapíšeme do bunky A3 vzorec:
=INT(6*RANDW+1. Uvedený vzorec skopírujeme do oblasti A3:C102. Označíme oblasť A3:C102 a skopírujeme ju
do schránky. Pomocou príkazu Prilepiť špedálne v položke Úpravy z hlavnej ponuky skopírujeme údaje zo
schránky ako hodnoty do oblasti E3:G102. Týmto postupom sme 33zmrazili“ hodnoty funkcie RAND v skopírovanej
oblasti. Ak by sme chceli vyhodnocovať ďalších 100 hodov, zopakovali by sme uvedenú postupnosť akcií. Do
bunky H3 zapíšeme vzorec pre súčet bodov: =SUM(E3:G3) a skopírujeme ho do oblasťi H4:H102. Potom vzostupne
usporiadame tabulku v oblasti E2:H102 podia hodnůt v stípci Súčet pomocou príkazu Zoradiť v položke Údaje z
hlavnej ponuky.

3 6 S *3

Generovanie náhodných čísel můžeme využívat‘ pri tvorbe róznych algebraických výrazov, rovníc a pod.

13. Závery a odporúčania:

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

. Pripravili skúsenosti pri výučbe svojho predmetu — burza nápadov

14. Vypracoval (meno, priezvisko) RNDr. Miroslav Telepovslcý

15. Dátum 13. 124021
16. Podpis 7
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. DušanaČi árová

18. 13. 12. 2021
19. Podpis


