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MATEMATICKÁ  GRAMOTNOST 

a mezinárodní výzkumy



PISA

OECD program pro mezinárodní hodnocení
žáků (programme for international student
assessment)

PISA klade větší důraz na dovednosti, které
mají velký význam pro uplatnění mladých
lidí v jejich dalším životě, ať již při jejich
dalším studiu, nebo při vstupu na pracovní
trh.



2009 – hlavní sledovaná oblast ČG

2012 – hlavní sledovaná oblast MG

2015 – hlavní sledovaná oblast PřG

výsledky zveřejněny v prosinci 2016

2016 - SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ PISA 2018















Matematická gramotnost

Termín matematická gramotnost byl

zvolen proto, aby se zdůraznilo, že se

výzkum nezaměřuje na zjišťování

matematických vědomostí a dovedností,

které si žáci tradičně osvojují ve škole, ale

klade důraz na funkční využití

matematických znalostí a dovedností

v různých situacích a různými způsoby



PISA 2003

Matematická gramotnost je schopnost

jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje

matematika ve světě, dělat dobře podložené

úsudky a proniknout do matematiky tak, aby

splňovala jeho životní potřeby jako

tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého

člověka.



PISA 2012

Matematická gramotnost je schopnost jedince

formulovat, používat a interpretovat matematiku

v různých kontextech. Zahrnuje matematické

myšlení, používání matematických pojmů,

postupů, faktů a nástrojů k popisu, vysvětlování

a předpovídání jevů.

Pomáhá jedinci si uvědomit, jakou roli

matematika hraje ve světě, a díky tomu správně

usuzovat a rozhodovat se tak, jak to vyžaduje

konstruktivní, angažované a reflektivní

občanství.



 
 
 
Situace a kontexty 
Používání a uplatňování matematiky v rozmanitých situacích (např. osobní, 
vzdělávací/pracovní, veřejné a vědecké) a kontextech (autentický, hypotetický) je důležitým 
aspektem matematické gramotnosti  

Matematický obsah 

Kvantita 
význam čísel, různé 
reprezentace čísel, 
operace s čísly, představa 
velikosti čísel, počítání 
zpaměti a odhady, míra 

Prostor a tvar 
orientace v prostoru, 
rovinné a prostorové 
útvary, jejich metrické a 
polohové vlastnosti, 
konstrukce a zobrazování 
útvarů, geometrická 
zobrazení 

Změny a vztahy 
závislost, proměnná, 
základní typy funkcí, 
rovnice a nerovnice, 
ekvivalence, dělitelnost, 
inkluze; vyjádření vztahů 
symboly, grafy, tabulkou 

Neurčitost 
sběr dat, analýza dat, 
prezentace a 
znázorňování dat, 
pravděpodobnost a 
kombinatorika, 
vyvozování závěrů 
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Matematické uvažování 
Zahrnuje schopnost klást otázky charakteristické pro matematiku („Existuje...?“, 
„Pokud ano, tak kolik?“, „Jak najdeme...?“), znát možné odpovědi, které 
matematika na tyto otázky nabízí, rozlišovat příčinu a důsledek, chápat rozsah a 
omezení daných matematických pojmů a zacházet s nimi. 

    

Matematická argumentace 
Zahrnuje schopnost rozlišovat předpoklady a závěry, sledovat a hodnotit řetězce 
matematických argumentů různého typu, cit pro heuristiku („Co se může nebo 
nemůže stát a proč?“), schopnost vytvářet a posuzovat matematické argumenty. 

    

Matematická komunikace 
Zahrnuje schopnost rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a 
vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně k matematickým otázkám a problémům, 
a to ústně i písemně. 

    

Modelování 
Zahrnuje schopnost porozumět matematickým modelům reálných situací, používat, 
vytvářet a kriticky je hodnotit; získané výsledky interpretovat a ověřovat jejich 
platnost v reálném kontextu. 

    

Vymezování problémů a jejich řešení 
Zahrnuje schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je 
různými způsoby. 

    

Užívání matematického jazyka 
Zahrnuje schopnost rozlišovat různé formy reprezentace matematických objektů a 
situací, volit formy reprezentace vhodné pro danou situaci a účel; dekódovat a 
interpretovat symbolický a formální jazyk, chápat jeho vztah k přirozenému jazyku, 
pracovat s výrazy obsahujícími symboly, používat proměnné a provádět výpočty. 

    

Užívání pomůcek a nástrojů 
Zahrnuje znalost různých pomůcek a nástrojů (včetně prostředků výpočetní 
techniky), které mohou pomoci při matematické činnosti, a dovednost používat je s 
vědomím hranic jejich možností. 

    

 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 



Matematický obsah
kvantita
prostor a tvar
změna a vztahy
neurčitost

Kompetence
matematické uvažování
matematická argumentace
matematická komunikace
modelování
vymezování problémů a jejich řešení
užívání matematického jazyka
užívání pomůcek a nástrojů







TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study)

Je mezinárodním projektem v oblasti měření

výsledků vzdělávání, který se uskutečňuje od roku

1995 ve čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého

světa. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně

znalostí a dovedností žáků v matematice a

v přírodovědných předmětech. Projekt organizuje

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků

vzdělávání (IEA).











MATEMATICKÁ  GRAMOTNOST 

z pohledu ČŠI



Matematická gramotnost spočívá v:
1. potřebě žáka opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené
úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace
a v důvěře ve vlastní schopnosti
2. porozumění různým typům matematického textu (symbolický,
slovní, obrázek, graf, tabulka) a v aktivním používání či dotváření
různých matematických jazyků
3. schopnosti získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní
manipulativní, experimentální a badatelské činnosti
4. zobecňování získaných zkušeností a objevování zákonitostí
5. tvoření modelů a protipříkladů a dovednosti vhodně
argumentovat
6. schopnosti účinně pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu
pochopení zkoumané problematiky
7. schopnosti individuálně i v diskusi (především se spolužáky)
analyzovat procesy, pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky.
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Potřeba opakovaně zažívat 
radost z úspěšně vyřešené 
úlohy, pochopení nového 
pojmu, vztahu, argumentu 
nebo situace a důvěra ve 
vlastní schopnosti.

SLOŽKY MG
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Zobecňování získaných 
zkušeností a objevování 
zákonitostí

Počet lichých uzlů je 0 nebo 2



Leonhard Euler (1707–
1783)

Teorie grafů (1735)
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Porozumění různým 
typům matematického 
textu a aktivní používání či 
dotváření různých 
matematických jazyků
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Schopnost účinně 
pracovat s chybou jako 
podnětem k hlubšímu 
pochopení zkoumané 
problematiky



V řešení je chyba v převodu hodin na dny.

Správný výsledek je 25 dnů a 20 hodin.



Schopnost získávat a 
třídit zkušenosti 
pomocí vlastní 
manipulativní, 
experimentální a 
badatelské činnosti





Schopnost tvořit 
modely a protipříklady 
a dovednost vhodně 
argumentovat
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Schopnost individuálně i v diskusi analyzovat procesy, 
pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky



Aktivity pro rozvoj 

MATEMATICKÉ  GRAMOTNOSTI

napříč vzdělávacími obory 



Dějepis

Chronologicky seřaď na časové ose uvedené historické 
události:

1) Studená válka
2) Dobytí Cařihradu osmanskými Turky
3) Dobytí Bastily, počátek Velké francouzské revoluce
4) Doba Karla IV.
5) První světová válka



Zeměpis

Na obrázku je znázorněn roční 
chod teploty vzduchu a srážek pro 
Brno (meteorologická stanice 
Tuřany).



Aktivita rozvíjející matematickou gramotnost 

✓ náměty zajímavé pro danou věkovou skupinu

✓ různé možnosti žákovských postupům při řešení

✓ nesvazuje žáky a dává jim dostatečný časový prostor pro vlastní 

bádání

✓ důležitá je cesta ke správnému výsledku, o té přináší informace 

žákovské řešení, které je třeba hodnotit s žáky



Fyzika



Chemie



Dějepis



Přírodopis

















Kreslila jsem si, ale 

nepomohlo mi to!



Co ovlivňuje rozvoj 

MATEMATICKÉ  GRAMOTNOSTI



1. stupeň ZŠ: 67 účastníků seminářů v roce 2015



2. stupeň ZŠ: 88 účastníků seminářů v roce 2015



Střední školy: 242 účastníků seminářů v roce 2015



Čtenářská gramotnost

„Matematické řemeslo“





Vtip pojednává o humorné situaci v klasické

anglické domácnosti. Matka měří teplotu

svému synovi a dcera se splete, neboť si

myslí, že matka měřila IQ.

Tohle by se v Česku nestalo, neboť

nepoužíváme stupně Fahrenheita. Kdyby

vtip byl založen na stupních Celsia, byl by

syn hloupější, podle tabulek až idiot.









Aktivity pro rozvoj 

MATEMATICKÉ  GRAMOTNOSTI 



CONCEPT CARTOONS

Triky s kalendářem 









SOMA kostka

Načrtni všechna různá krychlová

tělesa, která jsou složena ze čtyř

shodných krychlí. Jedno takové

krychlové těleso je na obrázku.

Kolik takových těles je?







Dalekohled

Lubomír Jarcovják (nar. 1962 ve Zlíně) 





Děkujeme za pozornost


