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H ADANIE STRATÉGIE MATEMATICKÝCH HIER AKO ÚLOHA VEDÚCA 
K ROZVOJU LOGICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV 

LOOKING FOR STRATEGY OF MATHEMATICAL GAMES AS THE TASK 
FOR DEVELOPMENT OF PUPILS’ LOGICAL THINKING 

PETER VANKÚŠ 

ABSTRAKT. V našom príspevku sa venujeme rozvoju logického myslenia žiakov 

prostredníctvom strategických matematických hier. Opisujeme vybrané matematické hry 

a analýzu ich stratégie ako úlohu vedúcu k rozvoju logického myslenia žiakov. 

K Ú OVÉ SLOVÁ: didaktické hry, matematické hry, stratégia matematickej hry 

ABSTRACT. In our paper we deal with the development of pupils’ logical thinking by the means 

of strategic mathematical games. We describe selected mathematical games and analysis of 

their strategy as the task leading to development of pupils’ logical thinking. 

KEY WORDS: didactical games, mathematical games, strategy of mathematical game 

CLASSIFICATION: D40, E30, E50 

Úvod 

Pod strategickou matematickou hrou rozumieme špeciálny typ didaktickej hry. Ozrejmime 
si tieto základné pojmy. Didaktická hra je vyu ovacia metóda, ktorej významnou 
prednos ou je, že prináša žiakom potešenie z jej priebehu. Navyše, tak ako každá správne 
zvolená a použitá vyu ovacia metóda, vedie k dosiahnutiu stanovených eduka ných cie ov 
na základe realizácie naplánovanej innosti žiakov a u ite a. (Vankúš, 2007a). 
V sú asnosti sa didaktická hra používa ako doplnok edukácie v rozmanitých oblastiach 
matematiky (Pavlovi ová a Švecová, 2009; Kohanová, 2012; Slaví ková, 2008; Vallo, 
Záhorská a uriš, 2011; Vallo a Šedivý, 2012). 

Pedagogický slovník (Pr cha, Walterová a Mareš, 1998, s. 48) podáva opisnú 
charakteristiku didaktickej hry: 

Didaktická hra: Analógia spontánnej innosti detí, ktorá sleduje (pre žiakov nie vždy 
zjavným spôsobom) didaktické ciele. Môže sa odohráva  v u ebni, v telocvi ni, na ihrisku, 
v prírode. Má svoje pravidlá, vyžaduje priebežné riadenie a závere né vyhodnotenie. Je 
ur ená jednotlivcom aj skupinám žiakov, pri om rola pedagogického vedúceho má široké 
rozpätie od hlavného organizátora až po pozorovate a. Jej prednos ou je stimula ný náboj, 
lebo prebúdza záujem, zvyšuje angažovanos  žiakov na vykonávaných innostiach, 
podnecuje ich tvorivos , spontánnos , spoluprácu aj sú aživos , núti ich využíva  rôzne 
poznatky a schopnosti, zapája  životné skúsenosti. Niektoré didaktické hry sa približujú 
modelovým situáciám z reálneho života. 

Pod strategickou matematickou hrou rozumieme potom didaktickú hru používanú 
v matematickej edukácii, pri ktorej kombina né a najmä kauzálne úvahy umož ujú takú 
analýzu hry, z ktorej vyplýva pre niektorého z hrá ov optimálna stratégia alebo aspo  
návod na hru (Burjan a Burjanová, 1991). Analýza stratégie hry môže by  vhodnou úlohou 
vedúcou k rozvoju logického myslenia žiakov (Vankúš, 2007b; 2008; 2009). 
V nasledujúcich astiach lánku opíšeme strategické matematické hry vhodné na takéto 
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didaktické použitie: Rovnice a Mocniny, pri om uvedieme pravidlá týchto hier a postup pri 
h adaní ich stratégie ako úlohu na rozvoj logického myslenia žiakov.  

Ešte si stru ne uvedieme metodiku používania hier. Ako prvý uvedieme názov hry. 
Nasleduje ústne vysvetlenie pravidiel hry dop ané ukážkami na tabuli. Po tomto ústnom 
podaní pravidiel hry ukážeme na tabuli ilustra ný priebeh jednej hry, žiaci majú možnos  
pýta  sa na prípadné nejasnosti oh adne pravidiel. Po vysvetlení pravidiel je možné 
precvi i  ich hrou dvojíc žiakov v laviciach. Žiaci sa striedajú v tom, kto z nich robí v hre 
prvý ah. Pre zachovanie rovnosti podmienok je preto nutné odohra  vždy párny po et hier 
s tým istým protihrá om. Hrá i si zapisujú vzájomné skóre, aby mali možnos  posúdi  
svoju úspešnos  v hre. 

Po tejto skúsenosti žiakov s hraním hry môžeme prejs  k samotnej analýze stratégie 
hry. 

Rovnice 

Zdroj: Zadania 1. série letnej asti KMS 2002/2003, úloha . 3, www.kms.sk/archiv. 
Eduka né ciele: 

Uvedená hra je vhodná pre nácvik po ítania lineárnych rovníc a všeobecné zlepšovanie 
pochopenia rovnice a jej významu žiakmi. Analýza stratégie hry je pomerne jednoduchá 
a preto vhodná i pre mladších žiakov. Umož uje nám na jednoduchom príklade 
demonštrova  pojem ví aznej stratégie a silu logického myslenia. 
Hrová innos : 

Hru hrajú dvaja žiaci na vzore znázornenom na obrázku 1. Po et rovníc je možné 
samozrejme pod a potreby modifikova . 

 

Obrázok 1: Hracia plocha hry Rovnice 

Hrá i v svojom ahu zapisujú na vo né miesta vyzna ené troma bodkami ubovo né celé 
ísla. Striedajú sa v ahoch, pri om prvý hrá  vyhráva, ak všetky rovnosti na konci hry sú 

platné. Druhý hrá  vyhráva, ak aspo  jedna rovnos  neplatí. V nasledujúcej hre hrá i 
zmenia poradie, v ktorom hru za ínali. 
Závere né hodnotenie práce žiakov: 

Uvedená hra nie je vhodná na usporiadanie turnaja resp. na bodovanie. Hrajú dvojice 
v laviciach, pri om po et hier je daný dobou, za ktorú sú žiaci schopní nájs  výhernú 
stratégiu.  
Analýza stratégie: 

Pri hraní hry si žiaci musia uvedomi , že môžu dop a  celé ísla na ubovo né vo né 
miesto. Potom pri hracom pláne na obrázku 1 výherná stratégia pre prvého hrá a spo íva 
v tom, že doplní posledné vo né miesto v rovnici tak, aby rovnos  platila. Otázkou pre 
žiakov môže by , ako po et rovníc mení výhernú stratégiu hry. Uvedenú hru možno 
modifikova  tak, že žiaci dop ajú i operátori a v závislosti od náro nosti môžeme zmeni  
i íselný obor, z ktorého sú dop ané ísla.  

.....................

..................

...............

............

.........

......
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Prednosti danej hry: 
Precvi ovanie významu rovnice v hravom kontexte. Možnos  samostatne nájs  

výhernú stratégiu matematickej hry. Objasnenie pojmu výhernej stratégie. Rozvoj 
strategického a logického myslenia. 

Mocniny 

Zdroj: (Vankúš, 2007b). 
Eduka né ciele: 
Túto didaktickú hru je vhodné zaradi  po as tematického celku zaoberajúceho sa 

mocninami a odmocninami. Cie om hry je, aby si žiaci zapamätali druhé mocniny 
vybraných prirodzených ísel a precvi ili si po ítanie s nimi. alším cie om hry je rozvoj 
strategického myslenia žiakov a analýzy údajov. 

Hrová innos : 
Žiaci sú rozdelení do dvojíc v laviciach. V svojom ahu hrá i odpo ítavajú od ísla 20 

druhé mocniny prirodzených ísel od 1 do 4, pri om každú druhú mocninu je možné 
použi  najviac dva krát. Hrá i sa striedajú v ahu, kým nenastane situácia, v ktorej je hrá  
vo svojom ahu nútený odpo íta  druhú mocninu takého ísla, že výsledok je záporný. 
Tento hrá  prehráva. V nasledujúcej hre hrá i zmenia poradie, v ktorom hru za ínali. 
Ilustra ný priebeh hry je na obrázku . 2. 

20

1 19

4 15

9 6

1 5

4 1
 

Obrázok 2: Ilustra ný priebeh hry Mocniny, prvý hrá  zví azil, ke že druhý hrá  sa v svojom 
alšom ahu dostane do záporných ísiel 

Závere né hodnotenie práce žiakov: 
Hrá i hrajú viac hier. Najmenší po et je dve, aby sme zaistili, že každý hrá  za ínal hru 

rovnaký po et prípadov. Uvedená hra nie je ve mi vhodná na turnaj. Pre pochopenie 
mechanizmu hry sta í hra náhodných dvojíc. Následná analýza stratégie je možná ako 
skupinová práca v triede resp. práca na doma. 

Analýza stratégie: 
Pri analýzy stratégie uvedenej hry treba uváži , ktoré pozície vedú k prehre resp. 

k výhre hrá a pri danom stave hry. Uvedená analýza je výbornou príležitos ou na 
precvi enie zaznamenávania a práce s íselnými údajmi. V obrázku 3 na nasledujúcej 
strane uvádzame analýzu pozícií v hre Mocniny. Pri odpo ítaní 4, 9 resp. 16 v prvom ahu 
vyhráva druhý hrá , pri odpo ítaní 1 v prvom ahu vyhráva následne prvý hrá . V hre teda 
existuje výherná stratégia pre prvého hrá a. 

Prednosti danej hry: 
Práca s u ivom v pre žiakov prí ažlivom kontexte. Motivácia sú aživos ou. Rozvoj 

strategického a logického myslenia. 
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20 20 20

16 4 9 11 4 16

4 0 9 2 16 0

výhra II. Hrá 1 1 výhra II. Hrá

1 0

výhra II. Hrá

20 20 20

1 19 1 19 1 19

16 3 9 10 9 10

1 2 4 6 4 6

výhra I. hrá 4 2 1 5

1 1 4 1

výhra I. hrá výhra I. hrá

20 20 20

1 19 1 19 1 19

4 15 4 15 4 15

9 6 9 6 4 11

4 2 1 5 9 2

1 1 4 1 1 1

výhra I. hrá výhra I. hrá výhra I. hrá

20 20

1 19 1 19

4 15 1 18

4 11 16 2

1 10 výhra I. hrá

9 1

výhra I. hrá

Obrázok 3: Analýza pozícií v hre Mocniny 

Záver 

V našom lánku sme na konkrétnom príklade ilustrovali možnosti použitia analýzy 
stratégia matematických hier na úrovni druhého stup a základnej resp. strednej školy. 
Uvedená analýza je pod a našich skúseností príležitos ou na rozvoj argumenta ných 
schopností a logického myslenia žiakov. Navyše používanie vhodných matematických hier 
zlepšuje i postoje žiakov k matematike (Vankúš, 2007a). Práca so strategickými 
matematickými hrami sa preto javí ako nádejná eduka ná metóda vhodná na ob asné 
spestrenie hodín matematiky. 
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