
METODICKÝ LIST 

KOMPOSTUJEME KUCHYNSKÝ ODPAD 

Cieľ aktivity:  

• spracovať získané údaje jednoduchým štatistickým zisťovaním s využitím tabuľkového 

softvéru (odpad v školskej jedálni), 

• prezentovať získané a vyhodnotené informácie s dôrazom na sledovaný jav (množstvo 

odpadu v školskej jedálni), 

Vyučovací predmet:  Matematika 

Ročník:   9. ročník 

Téma:    Štatistické spracovanie údajov o biologickom odpade  

(tematický celok - štatistika) 

Pomôcky:  PC, tabuľkový softvér, tlačiareň 

Príprava:  poprosiť p. kuchárky, aby odvážili odpad v kuchyni a zapísali do pripravenej 

tabuľky 

Postup, realizácia:  postupovať podľa zadaných úloh PL  

– vytvoriť a upraviť tabuľku v excelovskom súbore, 

– premeniť hodnoty v kg na g, 

– vytvoriť graf zo získaných hodnôt a upraviť ho, 

– zistiť charakteristiky súboru – priemernú hodnotu, modus, medián, 

najvyššiu hodnotu, 

– pokúsiť sa odôvodniť príčinu najvyššej hodnoty, 

– pokúsiť sa navrhnúť riešenie využitia vzniknutého kuchynského odpadu. 

Zhrnutie:  Žiaci sa naučia pracovať v prostredí excelu – vytvoriť tabuľku, editovať ju, 

vytvoriť graf z daných hodnôt, upraviť graf, vedieť použiť jednoduché funkcie 

na výpočet priemernej hodnoty. Upraviť hodnoty na počet desatinných 

miest. V závere majú žiaci príležitosť zoznámiť sa s ďalšími charakteristikami 

štatistických súborov – módus, médian a vedieť ich prezentovať. Práca 

s datami vedie žiakov k premýšľaniu o závažnosti získaných údajov a ich 

príčinách, príp. sa môžu zamyslieť nad týmto stavom v širšom kontexte 

v závislosti od časového priestoru. Dôležitou súčasťou práce je najmä hľadať 

riešenie zo vzniknutej situácie.  

Príloha:  pracovný list 

 vstupné údaje zo školskej jedálne 

 

 

 

 



 

Pracovný list 

 

Úlohy:  

1. V programe Excel vytvorte tabuľku údajov o vytvorenom biologickom odpade v školskej 

jedálni za obdobie od ................................. do ....................................... 

 

deň Hmotnosť odpadu v kg Hmotnosť odpadu v g 

1. deň   

2. deň   

3. deň   

Atď.   

 

2. Premeň hodnoty odpadu uvedených v kg na g – 3. stĺpec tabuľky 

3. Zvýrazni riadky a stĺpce tabuľky cez Formatovať bunky / orámovanie, zároveň zvýrazni názvy 

stĺpcov tabuľky, vycentruj údaje v stĺpcoch, hodnoty uprav na rovnaké desatinné čísla (cez 

menu – p. učiteľ Ti rád pomôže) 

4. Vytvor graf zo získaných údajov (cez Vložiť/odporúčané grafy) 

5. Označ názov grafu, názvy osí grafu (p. učiteľ Ti rád pomôže). 

6. Z údajov zisti priemernú hodnotu biologického odpadu v kg/deň – výpočtom – ak si na to 

trúfneš ☺. 

 

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

7. Z údajov zisti priemernú hodnotu biologického odpadu v kg/deň – cez funkciu vzorce/vložiť 

funkciu/average 

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

8. Zisti najčastejšiu sa vyskytujúcu hodnotu – modus 

 

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

9. Zisti prostrednú hodnotu súboru údajov – médian 

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

10. Zisti najvyššiu hodnotu a pokús sa odôvodniť prečo? (napr. pozri jedálny lístok v ten deň) 

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

11. Zamysli sa nad množstvom vytvoreného odpadu v školskej jedálni a navrhni spôsoby jeho 

využitia.  

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

Prajem veľa chuti do práce ☺ 


