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ČO SÚ UČEBNÉ ŠTÝLY  

-   Súhrn postupov, ktoré jednotlivec preferuje v 

určitom období pri učení sa. (Turek, 2010) 

- Rešpektovanie individuálneho učebného štýlu žiaka 

zlepšuje učebné výsledky a zvyšuje sebadôveru a 

pozitívne ovplyvňuje postoje k učeniu.  

- Žiak má právo, aby vyučovací proces rešpektoval 

jeho učebný štýl.  

- Ak je testovanie neoddeliteľnou súčasťou 

vyučovacieho procesu, malo by tiež rešpektovať 

učebný štýl žiaka.  
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DELENIE UČEBNÝCH ŠTÝLOV 

1. Podľa dominancie mozgových hemisfér 

• Pravá hemisféra - divergentný (umelecký) typ, 

nonverbálne myslenie, intuícia a prosociálnosť 

• Ľavá hemisféra – racionálny (vedecký) typ, 

spojenie s písomným a slovným prejavom (logické 

myslenie, poriadok a systém) 

• 2. Podľa zmyslových preferencií VARK (vizuálny,    

akustický, slovný, kinetický) 
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DELENIE UČEBNÝCH ŠTÝLOV 

3. Podľa motivácie a zámeru 

• Povrchový - reprodukovanie, memorovanie, 

vonkajšia motivácia 

• Hĺbkový – porozumenie, aktivita, aplikácia v praxi 

Pragmatický medzištýl – žiakova vypočítavosť zapáčiť 

sa učiteľovi, v skutočnosti bez záujmu o učivo 

4. Podľa vzájomného spojenia schopnosti 

abstraktného a konkrétneho vnímania (Pike, Selby) 

- konkrétno-sekvenčný, abstraktno-sekvenčný, 

abstraktno-náhodný, konkrétne-náhodný 

 



5 

DELENIE UČEBNÝCH ŠTÝLOV 

5. Podľa vnímania reality a spôsobu spracovania 

informácií (Kolb) 

-   divergátor, asimilátor, konvergátor, akomodátor 

6. Podľa typov inteligencií (Gardner) -jazykový, 

logicko-matematický, priestorový, pohybový, hudobný, 

interpersonálny, intrapersonálny, prírodný, duchovný 
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MOŽNOSTI PODPORY UČEBNÉHO 

ŠTÝLU ŽIAKA V TESTOVEJ ÚLOHE 

- Zadanie úlohy - čo chceme zistiť 

- Spoločný obsah -  

- Typ úlohy -  akým spôsobom chceme zistiť 

výsledok? 

- Kognitívna úroveň - využívame dvojdimenzionálnu 

revidovanú Bloomovu taxonómiu, rôzne kognitívne 

úrovne nám pomôžu rozoznať úrovne žiakov 
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SPOLOČNÝ OBSAH 
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ÚLOHA Č. 1 

Ktoré z tvrdení o ukážke platí? 

A. Najdôležitejšou úlohou panoša bolo zabezpečiť 

pánovi jedlo a odieť ho. 

B. Po úspešnej križiackej výprave skladalo zopár 

rytierov sľub čistoty. 

C. Najväčšou odmenou za víťazstvo rytiera v súboji 

bola ruka mladej dámy.  

D. Pápež v r.1209 poveril viesť križiacku výpravu proti 

svojim odporcom. 
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ÚLOHA Č. 2 

2. Z ukážky vyplýva, že rytierom nebol  

A. križiak. 

B. šľachtic. 

C. trubadúr. 

D. majetný syn. 
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ÚLOHA Č. 3 

Usporiadaj chronologicky vypísané udalosti podľa 

ukážky. 

výpravy proti katarskému učeniu  ....................

 1 

začiatok trubadúrskych zvykov  ....................

 2 

usídlenie templárov v Prusku  ....................

 4 

zrod rádu johanitských rytierov  ....................

 3 
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ÚLOHA Č.4 

33. Doplň nasledujúcu vetu tak, aby bola pravdivá. 

 

Sluha, ktorý sa spolu so svojím pánom zúčastňoval 

vojenských výprav a chcel sa stať rytierom, sa nazýval 

_________________ .(panoš) 
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ÚLOHA Č. 5 

Nasledujúce pojmy daj do vzťahu nadradenosti 

a podradenosti.(cirkev,johanitský rád, rytier) 

 

1 - cirkev 

 

2 - johanitský rád 

 
3 - rytier 
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ÚLOHA Č. 6 

francúzsky kráľ 

 

pápež člen sekty 

 

člen 

rytierskeho 

rádu 

Urban II. 

 

x 

Ľudovít IX. 

Svätý 

x 

johanita 

 

x 

albigenec 

 

x 
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ÚLOHA Č. 7 

Ak sa chcel stať v stredoveku niekto templárom, 

čakala ho dlhá príprava. Usporiadaj jednotlivé štádiá 

tejto prípravy tak, ako za sebou nasledovali. 

 

sľub čistoty, páža, templár, panoš, pasovanie za 

rytiera 

Správna odpoveď: 

1. páža, 2. panoš, 3.templár, 4. sľub čistoty, 5. 

pasovanie za rytiera 

 

 



15 

ÚLOHA Č. 8 

 

Rád nemeckých rytierov sa v  __________________ 

storočí sa usadil v krajine s názvom 

________________. 

Kľúč: 13./ trinástom, Prusko/ PRUSKO 
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ÚLOHA Č. 9 

 Aký časový úsek opisuje text úryvku? 

A. 10. stor. – 14. stor. 

B. 11. stor. – 13. stor. 

C. 10. stor. – 13. stor. 

D. 11. stor. – 14. stor. 
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ZDROJE 

Zdroj:  

Encyklopédia histórie sveta, z angl. originálu The kningfisher history encyklopedia, 

Londýn 1999, preložil Pochylý, P., Púrová, V., Ottovo nakladatelství Praha 

2010,ISBN 978-80-897 

http://www.skola21.sk/kniznica/kurikulum/tvorba-aplikacnych-uloh 

http://www.mpc-edu.sk/library/files/rovnanova_ucebne_styly.pdf 
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