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Obsah 2 vyučovací hodiny 
Připravit zábavnou soutěž a zúčastnit se této 
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Studenti mohou z vytvořených otázek sestavit 
test a užít jej v dalších hodinách. 

 



 

Chcete být multilentilkářem? 

1. Hodina (20 minut)    

Evokační část  
Vyučující si připraví krátké a zajímavé povídání o historii matematiky. Na 
konci svého vyprávění pozve Žáky na soutěž Matematický multilentilkář, která 
se bude konat další hodinu.  
Zadání domácí práce: Brzy se zúčastníte báječné soutěže, při které budete po-
třebovat znát něco z dějin matematiky. Proto si připravte vhodný materiál (mů-
žete použít knihy, učebnice, internet) a přineste jej na další hodinu.  

2.  Hodina  

Přípravná fáze  

1. Třída se rozdělí na dvě vyrovnané poloviny. (Pokud je ve třídě více než 20 
žáků, je možné dělení na tři skupiny a některé body jednoduše přizpůso-
bit)  

2. Každý ze skupiny připraví 1 otázku + 4 možné odpovědi, z nichž jedna je 
správná. Zde se použijí žáky připravené zdroje informací.  

3. Členové skupin si otázky přečtou a seřadí je od nejlehčí po nejtěžší (otáz-
ky za 1 až n lentilek).  

Vlastní soutěž  

1. Učitel uvede soutěž (může použít některou z populárních televizních sou-
těží).  

2. Mluvčí 1. skupiny klade otázky spolu s možnými odpověďmi od nejleh-
čích (nejméně bodovaných) po nejtěžší. 2. skupina je v roli soutěžících, 
radí se spolu a její mluvčí odpovídá. Za správnou odpověď je skupině při-
dělen patřičný počet lentilek. Za chybnou odpověď se body neodebírají 
a hráči pokračují další otázkou. Soutěžící mohou použít 1krát nápovědu 
(50 na 50, přítel na telefonu, …)  

3. Po projití všech otázek se úlohy skupin prohodí a soutěž se opakuje.  
4. Učitel ukončí hru.  

Pomůcky: učebnice, knihy s historií matematiky, internet…, krabičky lentilek, 
Možnost rozšíření na projekt: Žáci z připravených otázek sestaví test, který 
bude využit jako pomůcka pro vyučování ostatních studentů školy v hodinách 
matematiky.


