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Abstrakt: 
 
Using computers and educational software is more and more popular in teaching of 
different school subjects. The contribution is devoted to the computer oriented 
support of the teaching  the sequences.  The main attention is given to the 
application of the procesor MS Excel. The advantages of the use of  this system   are 
described in this contribution. 
 
Najvýraznejším znakom súčasnosti je determinácia života vplyvom implementácie 
najrôznejších Informačno-komunikačných technológií (ICT). Tieto zmeny zasahujú 
sféru súkromnú – využívanie voľného času, komunikácia, pracovnú a v neposlednom 
rade postihujú aj edukačný proces. Domnievame sa, že jednou z najdôležitejších 
úloh dneška je  vypracovanie takých programov a metodík vyučovania matematiky, 
pri ktorých by sa počítače stali bežnými, normálnymi pracovnými nástrojmi učiteľa  
a súčasne by neeliminovali rozvoj tvorivého myslenia študenta.  
Zoberme do úvahy dva podstatné fakty: 
 

• Počítač dokáže neskutočne rýchlo vyhľadať a ponúknuť potrebné informácie 
o skúmanom matematickom probléme, či už učiteľovi alebo študentovi, to 
následne umožňuje preniesť ťažisko výučby od prílišného zaťažovania pamäte 
študenta k rozvíjaniu jeho schopností hlbšie porozumieť danému problému, 
tvorivo,  induktívne myslieť a následne aplikovať matematiku do praxe, 

• Problémom už nie je získať informácie, nájsť vhodný vzorec či algoritmus, 
vykonávať rutinné matematické operácie, ale selektovať ich, optimalizovať 
riešenia, čoho nutným predpokladom je skutočne rozumieť a „vidieť“ do 
predkladanej problematiky 
 

V prípade, že  naša odpoveď na otázku: Umožní nám počítač prezentovať danú 
matematickú tému názornejšie, dynamickejšie, prispeje takýto metodický postup 
k rozvoju kreativity študenta, vizualizuje lepšie problém a zatraktívni  vyučovanie?, 
odpovieme kladne, treba jednoznačne voliť túto cestu. 
V článku chceme na príklade výučby všeobecných vlastností postupností 
prezentovať, ako je ju možné zefektívniť, využijúc počítač  a tabuľkový procesor MS 
Excel. 
Počítač nás obvykle sprevádza v úvodných etapách výučby. Dajme mu úlohu 
akéhosi „šepkára“ v procese objasňovania nového matematického pojmu, pri 
stanovovaní hypotéz a hľadaní skrytých súvislostí. Umožní nám viesť študentov 
k správnemu pozorovaniu, analýze získaných faktov na konkrétnych modeloch 
a k samostatnému objavovaniu podstaty sledovaných javov. Pri hľadaní vhodného 



didaktického softvéru pre výučbu postupností sme sa rozhodli pre tabuľkový procesor 
MS Excel, nakoľko patrí ku štandardnej výbave každého PC. Je súčasťou balíka 
Microsoft Office a navyše s ním majú študenti  skúsenosti už zo strednej  školy. MS 
Excel veľmi jednoducho  vytvára grafy funkcií a postupností rôznych typov,  vyčísli 
konečný počet členov postupnosti a prostredníctvom tabuliek znázorní; navyše tieto 
môžeme následne ľubovoľne modifikovať. Otvára sa tak väčší priestor pre študentov 
aktívne pozorovať a analyzovať  vizualizované dáta, vytvárať a overovať isté 
hypotézy, objavovať podstatu definícií či matematických viet. Grafy i tabuľky možno 
dodatočne upravovať, prekopírovať do dokumentu Word alebo na snímky 
prezentácie v Power Pointe – využiť ich viackrát. 
Problematika všeobecných vlastností postupností; predovšetkým pojem limity 
postupnosti a jej definícia je študentmi omnoho ľahšie chápaná, ak tieto pojmy 
prostredníctvom počítača primerane vizualizujeme.  
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