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Příloha B:

Math Anxiety Questionaire (MAQ) – Dotazník úzkostnosti v

matematice
DOTAZNÍK ÚZKOSTNOSTI V MATEMATICE (MAQ)
Převzato od Dowker & Thomas (2000), přeloženo z Krinzinger a kol. (2007)
1.Testové instrukce:

Položte záznamový list před dítě, zakryjte všechny řady symbolů kromě první
řady a řekněte: Položím ti několik otázek a chci, abys vybral/vybrala odpověď, která
se ti zdá nejlepší. Vysvětlím ti, co máš dělat. První otázka je „Jak dobrý/dobrá jsi ve
škole?“ a obrázky v první řadě znamenají „velmi dobrý/dobrá, docela dobrý/dobrá,
ani dobrý/dobrá, ani špatný/špatná, docela špatný/špatná, velmi špatný/špatná“
(prosím ukazujte na odpovídající symboly). Dobrá, co TY si myslíš, jak dobrý/dobrá
jsi ve škole? Jak bylo zdůrazněno, opakujte prosím otázku s vysvětlením příslušných
obrázků. Dítě by mělo vybrat vždy jednu z možných odpovědí. Když dítě vybralo
odpověď, zaznamenejte odpovídající číslo do příslušné kolonky záznamového listu a
zkontrolujte odpověď tak, že zopakujete odpověď dítěte (takže tobě se zdá, že jsi…
ve škole). Vysvětlete žákovi, že nejsou správné nebo špatné odpovědi, spíše by měl
vybrat obrázek, který nejlépe odpovídá jemu. Poté ukažte dítěti další řadu obrázků a
řekněte:
Pojďme odpovědět na další otázku v dalším řádku: „Jak moc rád/ráda děláš
domácí úkoly – hodně je nesnášíš, trochu je nesnášíš, je ti to jedno, docela rád/ráda,
hodně rád/ráda?“
Pokaždé, když dítě zodpoví otázku, označte odpovídající číslo v příslušné
kolonce v záznamovém listu. Pak ukažte dítěti další řadu symbolů, přečtěte nahlas
další otázku a spolu s tím ukazujte jednotlivé symboly na záznamovém listu. Po
prvních čtyřech cvičných otázkách se vraťte k symbolickým obrázkům a řekněte:
Teď se tě zeptám, jak dobrý/dobrá jsi v něčem: „Jak dobrý/dobrá jsi v psaní –
hodně dobrý/dobrá, docela dobrý/dobrá, ani dobrý/dobrá ani špatný/špatná, docela
špatný/špatná, hodně špatný/špatná?“
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Pokračujte stejným způsobem, dokud dítě nezodpoví všechny otázky. Pak
sečtěte body ze všech čtyř kategorií, respektive dvou kombinovaných kategorií a
vyhledejte odpovídající normy pro dítě (podle ročníku, který dítě navštěvuje a podle
pohlaví dítěte).
2.Odpovědi٭
Kategorie A: sebehodnocení výkonů v matematice – „Jak dobrý/dobrá jsi v…?“
Velmi dobrý
Dobrý (3)
Ani dobrý ani
Špatný (1)
Hodně špatný
(4)
špatný/
(0)
průměr/ ok (2)
Kategorie B: Postoj k matematice – „Jak moc máš nebo nemáš rád/ráda…?“
Nesnáším to
Nemám to rád Nezajímá mě
Mám to rád/
Mám to hodně
(0)
(1)
to/ nemám
docela to mám rád (4)
názor/ nelze
rád (3)
říct, že to mám
rád nebo to
nenávidím/
netrápí mě to
(2)
Kategorie C: Pocit smutku při špatném výkonu v matematice – „Jak
šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi když…?“
Hodně šťastný Šťastný (3)
Ani šťastný ani Nešťastný/
Hodně
(4)
nešťastný (2)
smutný (1)
nešťastný/
hodně smutný
(0)
Kategorie D: Obavy ze špatného výkonu v matematice – Jak moc se bojíš
když…?“
Hodně se
Bojím se (1)
Ani se
Veselý/ klidný/ Hodně šťastný/
bojím (0)
nebojím, ani
šťastný/
hodně klidný/
nejsem v klidu spokojený (3)
hodně veselý/
(2)
hodně
spokojený (4)
٭Pořadí odpovědí odpovídá řazení symbolů na záznamovém listu.
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1. Dotazníkové položky:
Každý ze čtyř typů otázek jsou pokládány ve vztahu ke dvěma praktickým a
sedmi testovým situacím:
Cvičení 1 / Škola:
a) Jak dobrý/dobrá jsi ve škole?
b) Jak moc rád/ráda děláš domácí úkoly?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš obtíže při psaní
domácího úkolu?
d) Jak moc se trápíš, když máš obtíže při psaní domácího úkolu?
Cvičení 2 / Psaní:
a) Jak dobře umíš psát?
b) Máš rád/ráda psaní?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš obtíže při psaní?
d) Jak moc se trápíš, když máš obtíže při psaní?
1/ Počítání:
a) Jak dobrý/dobrá jsi v matematice?
b) Máš rád/ráda matematiku?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže
s počítáním?
d) Jak moc se trápíš, když máš potíže s počítáním?
2/ Psané početní příklady:
a) Jak dobrý/dobrá jsi v písemných příkladech?
b) Máš rád/ráda písemné příklady?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže
s písemnými příklady?
d) Jak moc se trápíš, když máš potíže s písemnými příklady?

84

3/ Počítání zpaměti:
a) Jak dobrý/dobrá jsi při počítání zpaměti?
b) Máš rád/ráda počítání zpaměti?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže s počítáním
zpaměti?
d) Jak moc se trápíš, když máš potíže s počítáním zpaměti?
4/ Jednoduché příklady:
a) Jak dobrý/dobrá jsi v počítání jednoduchých příkladů?
b) Počítáš rád/ráda jednoduché příklady?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže s počítáním
jednoduchých příkladů?
d) Jak moc se trápíš, když máš potíže s počítáním jednoduchých příkladů?
5/ Obtížné příklady:
a) Jak dobrý/dobrá jsi v počítání těžkých příkladů?
b) Počítáš rád/ráda těžké příklady?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže s počítáním
těžkých příkladů?
d) Jak moc se trápíš, když máš potíže s počítáním těžkých příkladů?
6/ Domácí úkoly z matematiky:
a) Jak dobře ti jdou domácí úkoly z matematiky?
b) Děláš rád/ráda domácí úkoly z matematiky?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže s domácím
úkolem z matematiky?
d) Jak moc se trápíš, když máš potíže s domácím úkolem z matematiky?
7/ Poslouchání a porozumění v hodinách matematiky:
a) Jak dobře rozumíš tomu, co učitel vysvětluje při hodině matematiky?
b) Rád/ráda dáváš pozor při hodinách matematiky?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když nerozumíš něčemu při
hodině matematiky?
d) Jak moc se trápíš, když nerozumíš něčemu při hodině matematiky?
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Záznamový arch pro Dotazník úzkostnosti v matematice (MAQ)
Převzato od Dowker & Thomas (2000), přeloženo z Krinzinger a kol. (2007)
Jméno:
Datum narození:
Datum testování:
Třída / Pololetí:
Pohlaví:
Skóry jednotlivých položek:

1 (Počítání)
2 (Psané
početní
příklady)
3 (Počítání
zpaměti)
4 (Jednoduché
příklady)
5 (Obtížné
příklady)
6 (Domácí
úkoly
z matematiky)
7 (Hodiny
matematiky)
Součet skórů:

Kategorie A
4-3-2-1-0
4-3-2-1-0

Kategorie B
0-1-2-3-4
0-1-2-3-4

Kategorie C
4-3-2-1-0
4-3-2-1-0

Kategorie D
0-1-2-3-4
0-1-2-3-4

4-3-2-1-0

0-1-2-3-4

4-3-2-1-0

0-1-2-3-4

4-3-2-1-0

0-1-2-3-4

4-3-2-1-0

0-1-2-3-4

4-3-2-1-0

0-1-2-3-4

4-3-2-1-0

0-1-2-3-4

4-3-2-1-0

0-1-2-3-4

4-3-2-1-0

0-1-2-3-4

4-3-2-1-0

0-1-2-3-4

4-3-2-1-0

0-1-2-3-4

Standardizované skóry:
Kategorie:

Přímý skór:

Standardizovaný
skór٭

A (Sebehodnocení)
B (Postoj)
C (Smutek)
D (Obavy)
AB (Sebehodnocení
& výkon)
CD (Úzkost
v matematice)
٭Bere v úvahu věk a pohlaví
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Percentil٭

Příloha C:

Dotazník úzkostnosti v matematice; upravená verze
DOTAZNÍK ÚZKOSTNOSTI V MATEMATICE (MAQ)

Převzato od Dowker & Thomas (2000), přeloženo z Krinzinger a kol. (2007)
1.Testové instrukce:
Položte záznamový list před dítě, zakryjte všechny řady symbolů kromě první
řady a řekněte: Položím ti několik otázek a chci, abys vybral/vybrala odpověď, která
se ti zdá nejlepší. Vysvětlím ti, co máš dělat. První otázka je „Jak dobrý/dobrá jsi ve
škole?“ a obrázky v první řadě znamenají „ve škole jsem dobrý; ve škole mi to
celkem jde; ve škole nejsem ani dobrý/dobrá, ani špatný/špatná; škola mi dělá
problémy; škola mi nejde“ (prosím ukazujte na odpovídající symboly). Dobrá, co TY
si myslíš, jak dobrý/dobrá jsi ve škole? Jak bylo zdůrazněno, opakujte prosím otázku
s vysvětlením příslušných obrázků. Dítě by mělo vybrat vždy jednu z možných
odpovědí. Když dítě vybralo odpověď, zaznamenejte odpovídající číslo do příslušné
kolonky záznamového listu a zkontrolujte odpověď tak, že zopakujete odpověď
dítěte (takže tobě se zdá, že jsi… ve škole). Vysvětlete žákovi, že nejsou správné nebo
špatné odpovědi, spíše by měl vybrat obrázek, který nejlépe odpovídá jemu. Poté
ukažte dítěti další řadu obrázků a řekněte:
Pojďme odpovědět na další otázku v dalším řádku: „Jak moc rád/ráda děláš
domácí úkoly – hodně rád/ráda, docela rád/ráda, je ti to jedno, trochu je nesnášíš,
hodně je nesnášíš?“
Pokaždé, když dítě zodpoví otázku, označte odpovídající číslo v příslušné
kolonce v záznamovém listu. Pak ukažte dítěti další řadu symbolů, přečtěte nahlas
další otázku a spolu s tím ukazujte jednotlivé symboly na záznamovém listu. Po
prvních čtyřech zácvičných otázkách se vraťte k symbolickým obrázkům a řekněte:
Teď se tě zeptám, jak dobrý/dobrá jsi v něčem: Jak dobře umíš psát?„V psaní
jsem dobrý/dobrá. Psaní mi celkem jde. V psaní nejsem ani dobrý/dobrá, ani
špatný/špatná. Psaní mi dělá problémy. Psaní mi nejde.“
Pokračujte stejným způsobem, dokud dítě nezodpoví všechny otázky. Pak
sečtěte body ze všech čtyř kategorií, respektive dvou kombinovaných kategorií a
vyhledejte odpovídající normy pro dítě (podle ročníku, který dítě navštěvuje a podle
pohlaví dítěte).
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2.Odpovědi٭
Kategorie A: sebehodnocení výkonů v matematice – „Jak dobrý/dobrá jsi v…?“
V… jsem
dobrý (4)

… mi celkem
jde (3)

Ani dobrý ani
špatný/
průměr/ ok (2)

… mi dělá
problémy (1)

… mi nejde
(0)

Kategorie B: Postoj k matematice – „Jak moc máš nebo nemáš rád/ráda…?“
Mám to hodně
rád (4)

Mám to rád/
docela to mám
rád (3)

Nezajímá mě
to/ nemám
názor/ nelze
říct, že to mám
rád nebo to
nenávidím/
netrápí mě to
(2)

Nemám to rád
(1)

Nesnáším to
(0)

Kategorie C: Pocit smutku při špatném výkonu v matematice – „Jak
šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi když…?“
Hodně šťastný
(4)

Šťastný (3)

Ani šťastný ani Nešťastný/
nešťastný (2)
smutný (1)

Hodně
nešťastný/
hodně smutný
(0)

Kategorie D: Obavy ze špatného výkonu v matematice – Jak moc se bojíš
když…?“
Hodně
šťastný/ hodně
klidný/ hodně
veselý/ hodně
spokojený (4)

Veselý/
klidný/
šťastný/
spokojený (3)

Ani se
nebojím, ani
mi to není
jedno (2)

Bojím se (1)

٭Pořadí odpovědí odpovídá řazení symbolů na odpovědním archu.
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Hodně se
bojím (0)
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Dotazníkové položky:
Každá ze čtyř typů otázek je pokládána ve vztahu ke dvěma praktickým a sedmi
testovým situacím:
Zácvik 1 / Škola:
a) Jak dobrý/dobrá jsi ve škole?
b) Jak moc rád/ráda děláš domácí úkoly?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš problémy při psaní
domácího úkolu?
d) Jak moc se bojíš, když máš problémy při psaní domácího úkolu?
Zácvik 2 / Psaní:
a) Jak dobře umíš psát?
b) Máš rád/ráda psaní?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš problémy při psaní?
d) Jak moc se bojíš, když máš problémy při psaní?
1/ Počítání:
a) Jak dobrý/dobrá jsi v matematice?
b) Máš rád/ráda matematiku?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže s počítáním?
d) Jak moc se bojíš, když máš potíže s počítáním?
2/ Psané početní příklady:
a) Jak dobrý/dobrá jsi v písemných příkladech?
b) Máš rád/ráda písemné příklady?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže s písemnými
příklady?
d) Jak moc se bojíš, když máš potíže s písemnými příklady?
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3/ Počítání zpaměti:
a) Jak dobrý/dobrá jsi při počítání zpaměti?
b) Máš rád/ráda počítání zpaměti?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže s počítáním
zpaměti?
d) Jak moc se bojíš, když máš potíže s počítáním zpaměti?
4/ Jednoduché příklady:
a) Jak dobrý/dobrá jsi v počítání jednoduchých příkladů?
b) Počítáš rád/ráda jednoduché příklady?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže s počítáním
jednoduchých příkladů?
d) Jak moc se bojíš, když máš potíže s počítáním jednoduchých příkladů?
5/ Obtížné příklady:
a) Jak dobrý/dobrá jsi v počítání těžkých příkladů?
b) Počítáš rád/ráda těžké příklady?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže s počítáním
těžkých příkladů?
d) Jak moc se bojíš, když máš potíže s počítáním těžkých příkladů?
6/ Domácí úkoly z matematiky:
a) Jak dobře ti jdou domácí úkoly z matematiky?
b) Děláš rád/ráda domácí úkoly z matematiky?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když máš potíže s domácím
úkolem z matematiky?
d) Jak moc se bojíš, když máš potíže s domácím úkolem z matematiky?
7/ Poslouchání a porozumění v hodinách matematiky:
a) Jak dobře rozumíš tomu, co učitel vysvětluje při hodině matematiky?
b) Dáváš pozor při hodinách matematiky?
c) Jak šťastný/šťastná nebo nešťastný/nešťastná jsi, když nerozumíš něčemu při
hodině matematiky?
d) Jak moc se bojíš, když nerozumíš něčemu při hodině matematiky?
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Záznamový list pro Dotazník úzkostnosti v matematice (MAQ)
Převzato od Dowker & Thomas (2000), přeloženo z Krinzinger a kol. (2007)
Jméno:
Datum narození:
Datum testování:
Třída / Pololetí:
Pohlaví:
Skóry jednotlivých položek:

Kategorie A
1 (Počítání)
2 (Psané
početní
příklady)
3 (Počítání
zpaměti)
4 (Jednoduché
příklady)
5 (Obtížné
příklady)
6 (Domácí
úkoly
z matematiky)
7 (Hodiny
matematiky)
Součet skórů:

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

4-3-2-1-0
4-3-2-1-0

4-3-2-1-0
4-3-2-1-0

4-3-2-1-0
4-3-2-1-0

4-3-2-1-0
4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

4-3-2-1-0

Standardizované skóry:

Kategorie:

Přímý skór:

Standardizovaný
skór٭

A (Sebehodnocení)
B (Postoj)
C (Smutek)
D (Obavy)
AB (Sebehodnocení
& výkon)
CD (Úzkost
v matematice)
٭Bere v úvahu ročník, který žák navštěvuje, a pohlaví
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Percentil٭

Příloha D:

Number Knowledge Test (NKT) – Test porozumění číslu

Adapted from “Mathematical Cognition” Chapter 1 - The development of math competence in the
preschool and early school years. Sharon Griffin. Pages 1-32. 2002. Information Age Publishing.

Test porozumění číslu - Number Knowledge Test
Griffin (2002)
Jméno žáka: _____________________________________________
Třída: __________
Administrátor: ____________________________________
Datum vyšetření: _____/_____/__________
Administrace:

Test porozumění číslu - Number Knowledge Test - se administruje
individuálně. Pro každého žáka používáme jednu sadu listů
k vyšetření. Každá otázka je přečtena nahlas a očekáváme ústní
odpověď. Tužka a papír nejsou dovoleny. Administrátor potřebuje
zvláštní stůl, na který položí vybavení. Administrátor sedí na stejné
straně stolu jako žák, ale natáčí se k němu zády tak, aby žák neviděl
záznamy administrátora.

Skórování:

Za každou správnou odpověď se zaznamenává jeden bod, včetně
zácvičné otázky. Obě části (např. a & b) všech otázek, které se
skládají ze dvou částí, musí být zodpovězeny správně, abychom
mohli přidělit jeden bod za otázku.
Celkové hrubé skóre žáka je počet správně zodpovězených otázek
do doby, než je test přerušen. Test přerušíme v případě, že žák
nezodpoví dostatečné množství otázek na jakékoliv úrovni, což mu
neumožňuje postoupit do úrovně další. (Jak je popsáno v testu.)

Nápověda:

Instrukce:

Je-li u určité položky v testu indikována nápověda, použijte ji až po
5 sekundách od zadání úkolu. Počkejte déle, pokud máte pocit, že
se žák k odpovědi dopracuje.
Řekněte žákovi: [Žákovo jméno:] „____________
Položím Ti pár otázek.
Tvé odpovědi si budu zapisovat, abych si
pamatoval/a odpovědi, které jsi mi řekl/a.“

93

Zopakování otázky:

Pokud žák požádá, abyste zopakovali otázku, tuto
skutečnost si zaznamenejte do kolonky žákova
odpověď. Otázku lze zopakovat pouze jednou.

Klíč:
Žák identifikuje daný počet na první pohled.
Strategie rozkládání (Split strategy) – odděluje-li žák desítky od jednotek a oboje sčítá/
odčítá odděleně před spojením, aby získal konečnou odpověď.
Např.

46+33

= 40 + 6 + 30 + 3
= 40 + 30 + 6 + 3
= 70 + 9
= 79

Strategie přeskakování (Jump strategy) – Strategie sčítání/ odčítání, při které žák umístí
první číslo na prázdnou číselnou osu a poté počítá vpřed a vzad, nejprve po desítkách, poté
po jednotkách.

94

Zácvičný úkol
Aktivity

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Podíváme se, zda umíš
počítat od 1 do 10.

Počítej.
Nápověda: Připravit,
pozor, teď

Nápověda:
Zácvičný
úkol

1

 Nápověda:
Připravit, pozor,
teď.

2. nápověda: Podíváme
se, zda zvládneme
počítat společně.

2. nápověda:

 2. nápověda:
Podíváme se,
zda zvládneme
počítat
společně.

Administrátor
může považovat za
vhodné ukazování
rukou
Pochvala: Počítal jsi
dobře.

Pochvala:

Pokyny
Zaškrtněte příslušné okénko čísla, které žák zvládl správně. Obdobně zaměňuje-li žák číslo,
napište je nad správné. Napište SO, pokud se žák sám opravil.
Nedokáže-li žák na otázku odpovědět, použijte nápovědu. Je-li třeba, použijte i druhou
nápovědu.
Je-li žák neúspěšný, přejděte na úroveň 0, otázka 1.

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Úroveň 0

Vybavení:

3 desky s tvary
Věže – kostky stejné barvy a stejného tvaru (Věže po 2, 3, 5, 6, 7 a 8 tvarech)

Pokyny
Zodpovězte všechny otázky na Úrovni 0.
Je-li tři či více otázek zodpovězeno správně, přejděte na Úroveň 1. Nepokračujte, je-li
správně zodpovězeno méně otázek než tři.

Aktivity

Položte před žáka
Desku s tvary A.

Pokyny učitele

Zde jsou nějaké
tvary.

Spočítej je a řekni
mi, kolik jich
dohromady je.
1
Úroveň
0

Nápověda: pro
žáky, kteří neuvedli
celkový počet

Odpověď:

Pochvala:

Aktivity

Nápověda: Kolik
jich celkem je?

Žákova odpověď

 Počítá po jedné: ani
s nápovědou neřekne
celkový počet
 Počítá po jedné: celkový
počet po nápovědě
 Počítá po jedné: celkový
počet
 Žák identifikuje daný
počet na první pohled.
 _____________________
_________________________

3

Pochvala: Počítal
jsi dobře.

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Zde je věž z kostek.

 Ukáže na správnou věž
 Ukáže na nesprávnou věž

2a
Ukažte dvě věže z
kostek stejné
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barvy.

(Ukažte na ni)
Zde je další věž z
kostek. (Ukažte na
ni)

Jedna věž ze 3
kostek [nalevo] a
jedna ze 7 kostek
[napravo]

 Na každé věži počítá jen
kostky (není schopen
porovnání výsledného
počtu)
 _____________________

Která věž má více
kostek?

Věž ze 7
Odpověď:

Aktivity

2b

Pokyny učitele

Jedna věž z 5
kostek [nalevo] a
jedna věž ze 2
kostek [napravo]

Která věž má více
kostek?

Odpověď:

Věž z 5
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Žákova odpověď

 Ukáže na správnou věž
 Ukáže na nesprávnou věž
 Na každé věži počítá jen
kostky
 _____________________

Aktivity

Ukažte dvě věže z
kostek stejné barvy.

3a

Pokyny učitele

Která věž má méně
kostek?

Jedna věž ze2 kostek
[nalevo] a jedna věž ze
6 kostek [napravo]

Žákova odpověď

 Ukáže na
správnou věž
 Ukáže na
nesprávnou
věž
 Na každé věži
počítá jen
kostky

____________
_________
________________
_________

Odpověď:
Věž ze 2
Úroveň
0
Aktivity

Jedna věž z 8 kostek
[nalevo] a jedna věž ze
3 kostek [napravo]

Pokyny učitele

Která věž má méně
kostek?

3b
Odpověď:

Pochvala:

Věž ze 3

Pochvala: Dobře jsi
ukazoval.
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Žákova odpověď

 Ukáže na
správnou věž
 Ukáže na
nesprávnou
věž
 Na každé věži
počítá jen
kostky
 ____________
__________
________________
_________

Aktivity

Pokyny učitele

Položte před žáka Desku
s tvary B.

Ukažte na čtverec a
kolečko při každé
z uvedených vět.

Použijte gesto ruky,
abyste na všechny tvary
ukázali

Toto je čtverec. Toto je
kolečko.

Zde jsou nějaké čtverce
a kolečka.

4
Spočítej kolečka a řekni
mi, kolik jich tu je.
Úroveň
0
Nápověda: pro žáky,
kteří neřeknou celkový
počet nebo naopak
sečtou všechny tvary.

Žákova odpověď

 Počítá všechny
tvary
 Počítá po
jedné: ani
s nápovědou
neřekne
celkový počet
 Počítá po
jedné: celkový
počet po
nápovědě
 Počítá po
jedné: celkový
počet
 Žák identifikuje
daný počet na
první pohled
 ____________
__________
_______________
__________

Nápověda: Kolik je tu
celkem koleček?

Odpověď:

4 (kolečka)

Aktivity

5

Pokyny učitele

Položte před žáka Desku Spočítej čtverce a řekni
s tvary C.
mi, kolik jich tu je.

Nápověda: Kolik je tu
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Žákova odpověď

 Počítá všechny
tvary
 Počítá po
jedné: ani
s nápovědou
neřekne
celkový počet

celkem čtverců?
Nápověda: pro žáky,
kteří neřeknou celkový
počet
7 (čtverců)
Odpověď:

 Počítá po
jedné: celkový
počet po
nápovědě
 Počítá po
jedné: celkový
počet
 ____________
__________
_______________
__________

Pochvala: Dobře jsi
počítal.
Pochvala:

Pokyny
Vyplňte všechny otázky na Úrovni 0.
Jděte na Úroveň 1, pokud byly správně alespoň tři odpovědi. V opačném případě
nepokračujte.
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Úroveň 1

Vybavení:

Kopie: Formulář A, Formulář B, Formulář C

Pokyny
Zodpovězte všechny otázky na Úrovni 1.
Je-li 5 či více otázek zodpovězeno správně, přejděte na Úroveň 2. Nepokračujte, je-li správně
zodpovězeno méně otázek než 5.

Aktivity

Pokyny učitele

Mám 4 tužky a našel
jsem další 3.

Kolik mám celkem
tužek?

1
Úroveň
1

7 (tužek)
Odpověď:

Pochvala:

2

Žákova odpověď

 Používá prsty
 Na jedné ruce
má vztyčené 4
prsty a na
druhé 3 prsty a
vše sečte
 Počítá od 3
 Počítá od 4
 Sčítání po dvou
s přidáním
jedné nakonec
 Automatická
správná
odpověď

____________
_________
________________
_________

Pochvala: Výborně
sečteno

Aktivity

Pokyny učitele
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Žákova odpověď

Jaké číslo následuje po
čísle sedm?

Odpověď:

 Počítá nahlas,
od jedné
 Počítá nahlas,
od 7
 Automatická
odpověď
 ____________
__________

8

Aktivity

Pokyny učitele

Jaké číslo je dvě čísla
po sedmi?

Žákova odpověď

 Počítá nahlas,
od jedné
 používá
prsty
 Údaje
uchovává v
hlavě

Úroveň
1


____________
__

3

 Počítá nahlas,
od 7
 používá
prsty

Odpověď:

9

 Údaje
uchovává v
hlavě

____________
__
 Automatická
odpověď
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Aktivity

4a

Pokyny učitele

Které číslo je větší: 5
nebo 4?

Odpověď:

Žákova odpověď

5
Ž/O

4

5

Úroveň 1
Aktivity

Které číslo je větší: 7
nebo 9?

4b

Odpověď:

Alternativní
otázka

Pokyny učitele

Pokyny učitele

Které číslo je větší: 8
nebo 3?

Odpověď:

5a

9

Žákova odpověď

8
Ž/O

3

8

Aktivity

Úroveň 1

7
Ž/O

9

Aktivity

Používá se,
pokud žák
zodpověděl
4a & 4b
nesprávně.

Žákova odpověď

Pokyny učitele

Tentokrát se Tě budu
ptát na menší čísla.
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Žákova odpověď

8
Ž/O

6

Které číslo je menší: 8
nebo 6?

6
Odpověď:

Aktivity

Pokyny učitele

Které číslo je menší: 5
nebo 7?

5b
Odpověď:

Pochvala:

5

Pochvala: Výborná
práce. Pokračujme.
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Žákova odpověď

5
Ž/O

7

Aktivity

Ukažte formulář A

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Podívej se na toto.

6a
Když počítáš, které
číslo je bližší 5: 6
nebo 2?

6
2

6
Odpověď:

Aktivity

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Úroveň 1
6b

Ukažte formulář B

Odpověď:

Aktivity

Které číslo je bližší 7:
4 nebo 9?

9

Pokyny učitele

Kolik je 2 plus 4?

7
Nápověda: je-li si žák
nejistý

4
9

Nápověda: Můžeš
používat prsty.

(po 5-10 sekundách).
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Žákova odpověď

 Potřebuje
nápovědu
 K počítání používá
prsty
 Počítá od menšího
čísla, používá
prsty
 Počítá od většího
čísla, používá
prsty
 Počítá od většího
čísla
 Počítá od menšího
čísla

 Automatická
odpověď
 _______________
_______
__________________
_______

Pochvala:
Pochvala: Dobře
sečteno
Odpověď:
6

Aktivity

Pokyny učitele

Kolik je 8 bez 6?

8

Odpověď:

2
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Žákova odpověď

 Odpočítává od 8
 Odpočítává od 6
 Automatická
odpověď
 _______________
_______
__________________
_______

Aktivity

Pokyny učitele

Ukažte formulář C

Žákova odpověď

Zde jsou nějaká čísla
8

9

5

Zakroužkujte správnou
odpověď

Ukaž na každé z nich a
řekni mi, jaké to je
číslo(/ jak se
jmenuje?).

2
6

Aktivity

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Když počítáš, které
z těchto čísel jmenuješ
jako první?

 Všechna čísla
počítá s
nápovědou
 Počítá od
jedné a
ukazuje na
správnou
odpověď
 Ukazuje na
správné číslo
 Automatická
odpověď,
verbalizovaná
 ____________
__________

Úroveň 1
Nápověda: Které číslo
řekneš první?

9a
Nápověda:

2

_______________
__________

Odpověď:

Aktivity

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Když počítáš, které
z těchto čísel jmenuješ
jako poslední?

 Počítá všechna
čísla s
nápovědou
 Ukazuje na
správné číslo

9b
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Nápověda: Které číslo
řekneš poslední?
Nápověda:
8

Odpověď:

 Počítá/ukazuje
na čísla
 Automatická
odpověď,
verbalizovaná
 ____________
__________
_______________
__________

Pochvala: Dobře jsi
počítal.

Pochvala:

Pokyny
Vyplňte všechny otázky na Úrovni 1.
Jděte na Úroveň 2, pokud bylo správně alespoň 5 odpovědí. V opačném případě
nepokračujte.
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Úroveň 2
Vybavení:

Kopie: Formulář D, Formulář E, Formulář F, Formulář G

Pokyny
Vyplňte všechny otázky na Úrovni 2.
Jděte na Úroveň 3, pokud bylo správně alespoň 5 odpovědí. V opačném případě
nepokračujte.
Otázka

Odpověď

Aktivity

Pokyny učitele

Jaké číslo následuje 5
čísel po 49?

1
Úrove
ň2

Odpověď:

 Počítá od jedné
 Počítá od 49,
používá prsty
 Počítá od 49,
bez vizuální
opory
 Automatická
odpověď
 _____________
_________
________________
_________

54

Aktivity

2

Žákova odpověď

Pokyny učitele

Jaké číslo je 4 čísla před
60?
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Žákova odpověď

 Odpočítává od
60, používá
prsty
 Odpočítává od

Odpověď:

60, bez vizuální
opory
 Automatická
odpověď
 _____________
_________

56

________________
_________

Pochvala:

Pochvala: Dobře jsi
počítal.

Aktivity

Pokyny učitele

Které číslo je větší: 69
nebo 71?

3a

Odpověď:

Pokyny učitele

Které číslo je větší: 32
nebo 28?

Odpověď:

69
71

71

Aktivity

3b

Žákova odpověď

32
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Žákova odpověď

32
28

Aktivity

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Tentokrát se Tě budu
ptát na menší čísla.
4a
Které číslo je menší: 27
nebo 32?

27
32

27
Odpověď:

Aktivity

Úrove
ň2

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Které číslo je menší: 51
nebo 39?

4b

Odpověď:

Aktivity

Ukažte formulář D
5a

51
39

39

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Které číslo je blíže 21: 25
nebo 18?
25
18

Odpověď:

18

5b
Aktivity

Pokyny učitele
111

Žákova odpověď

Ukažte formulář E

Odpověď:

Pochvala:

Které číslo je blíže 28: 31
nebo 24?

31

Pochvala: Výborně.
Pokračujme.
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31
24

Aktivity

Pokyny učitele

Kolik je čísel mezi 2 a 6?

6

Nápověda:

Nápověda: Kolik čísel je
mezi?

Žákova odpověď











3
4
5
3, 4, 5 –
Neodpoví
pouze jedním
číslem
Počítá od 1 do
6
Počítá od 2 do
6
Používá prsty
_____________
_________

3

Úrove
ň2

Odpověď:

Aktivity

7

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Kolik čísel je mezi 7 a 9?

 1
 7, 8, 9 –
Neodpoví
pouze jedním
číslem
 Počítá od 1 do
9
 Počítá od 7 do
9
 Používá prsty
 _____________
_____________
_____________
_____

1
Odpověď:

Pochvala:

Pochvala: Výborně jsi
počítal.
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Aktivity

Pokyny učitele

Ukažte formulář F

Kolik je 12 plus 54?

Nápověda:

Nápověda: Dobře
sečteno

Žákova odpověď

 Počítá od
menšího čísla,
používá prsty
 Počítá od
většího čísla,
používá prsty
 Počítá od
menšího čísla
 Počítá od
většího čísla
 Automatická
odpověď
Pozorujte, zda
používá:

8

 Strategii
rozkládání
 Strategii
přeskakování
 _____________
____
________________
_________

Úroveň 2

Odpověď:

66

Aktivity

9

Ukažte formulář G

Pokyny učitele

Kolik je 47 mínus 21?

114

Žákova odpověď

 Odpočítává od
47
 Odpočítává od
21
 Používá prsty
 Automatická

odpověď
Pozorujte, zda
používá:
 Strategii
rozkládání
 Strategii
přeskakování
 _____________
_________
________________
_________

Odpověď:

26

Pokyny
Vyplňte všechny otázky na Úrovni 2.
Jděte na Úroveň 3, pokud bylo správně alespoň 5 odpovědí. V opačném případě
nepokračujte.
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Úroveň 3
Vybavení:

Kopie: Formulář H, Formulář I, Formulář J, Formulář K

Pokyny
Toto je poslední úroveň testu.

Aktivity

Pokyny učitele

Jaké číslo je 10
čísel po 99?

1

Žákova odpověď

 Počítá od 99, používá prsty
 Počítá od 99, bez vizuální
opory
 Přechod přes desítku
 Automatická odpověď
 ______________________
_________________________

Úroveň
3
Odpověď:

Aktivity

109

Pokyny učitele

Žákova odpověď

Jaké číslo je 9 čísel
po 999?

 Počítá od 999, používá
prsty
 Počítá od 999, bez vizuální
opory
 Přechod přes desítku
 Přičte deset, odečte 1
 Automatická odpověď
 ____________________
_______________________

2

116

1008
Odpověď:

Pochvala:

Pochvala: Výborně
jsi počítal.
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Aktivity

Pokyny učitele

Který rozdíl je větší:

Rozdíl mezi 9 a 6

Žákova odpověď







8a3
9a6
3
5
jiné:
_____________
___

Nebo rozdíl mezi 8 a 3?
3a
Přestávka 3 sekundy

Nápověda:

Nápověda: Zopakujte
otázku a ukažte na
formuláři J

 Využití
nápovědy
 Používal prsty
 Uvedl
vypočítanou
odpověď
 Použitá
strategie
__________
_______________________
___________

Úroveň
3

8a3

Odpověď:

Aktivity

Pokyny učitele

Který rozdíl je větší:

Rozdíl mezi 6 a 2

3b

Žákova odpověď







6a2
8a5
4
3
jiné:
_____________
___

Nebo rozdíl mezi 8 a 5?
 Používal prsty
 Uvedl
vypočítanou
odpověď
 Použitá
strategie

Přestávka 3 sekundy
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__________
6a2

_______________________
___________

Odpověď:

Aktivity

Pokyny učitele

Který rozdíl je menší:

Rozdíl mezi 99 a 92

Nebo rozdíl mezi 25 a
11?

4a
Přestávka 3 sekundy

Nápověda:

Nápověda: Zopakujte
otázku a ukažte
formulář K

99 a 92

Odpověď:

119

Žákova odpověď







25 a 11
99 a 92
7
14
Jiné:
_____________
___
 Využití
nápovědy
 Použitá
strategie
__________
_______________________
___________

Aktivity

Pokyny učitele

Který rozdíl je menší:

Rozdíl mezi 48 a 36
4b

Přestávka 3 sekundy

Nebo rozdíl mezi 84 a
73?

Žákova odpověď







48 a 36
84 a 73
12
11
Jiné:
_____________
___
 Použitá
strategie
__________
______________________
____________

84 a 73
Odpověď:

Aktivity

Pokyny učitele

Ukažte formulář H

Kolik je 13 plus 39?

Odpověď:

52

Pochvala:

Pochvala: Dobře jsi to
sečetl.

5
Úroveň 3

6
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Žákova odpověď

 Odpočítává od
většího čísla,
používá prsty
 Počítá od
většího čísla,
bez vizuální
opory
 Strategie
rozkládání
 Strategie
přeskakování
 Jiné
_____________
____
________________
_________

Aktivity

Ukažte formulář I

Pokyny učitele

Kolik je 36 mínus 18?

18
Odpověď:

Aktivity

Pokyny učitele

Kolik je 301 mínus 7?

7

294
Odpověď:

Pochvala:

Pochvala: Děkuji za
Tvou dnešní snahu.
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 Odpočítává od
36
 Odpočítává od
18
 Strategie
rozkládání
 Strategie
přeskakování
 Jiné
_____________
____
________________
_________

Žákova odpověď

 Odpočítává od
301
 Počítá od 7
 Strategie
rozkládání
 Strategie
přeskakování
 Jiné
_____________
____
________________
_________

