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Komutativita při sčítání
Mgr. Luboš Mrklas
ZŠ Šumava, Jablonec nad Nisou
Anotace
Komutativita je vlastnost matematických operací, kdý nezavisí na poradí scítancu. Touto
jednoduchou pomuckou muzeme tuto vlastnost zakum prímo a nazorne ukazat. Vedomí
komutativnosti muze casto zakum s príkladem pomoci a usnadní jeho výresení. Pokud
tato pomucka napomuze k uvedomení a tzv. AHA efektu, ze na konecný výsledek pri scítaní
nema poradí scítancu zadný vliv, muze být velmi uzitecna s výhledem do budoucna.
Instalace a zhotovení
Jednotlive dílký (casti lidskeho tela) jsou vkladaný do pripravene pracovní deský, kde jsou
pro ne prímo výfrezovane otvorý. Pomucka je zhotovena ze dreva a manipulace s ní je
bezpecna a velmi jednoducha. Na pracovní desce je zaroven napsana zakladní mýslenka
komutativitý scítancu, ktera zní: na konečný výsledek při sčítání nemá pořadí sčítanců
žádný vliv
Určení
Pomucka je urcena pro zaký nizsích rocníku ZŠ. Š pojmem komutativnost se setkají mj. v 6.
rocníku i pri nasobení desetinných císel. Výuzití teto vlastnosti je vsak vhodne jiz dríve.
Velmi casto tato znalost usnadní a zefektivní zakum proces scítaní. Podvedome mají totiz
zaci zafixovaný kombinace císel, ktere scítají snadneji a nektere obtízneji. V dusledku
komutativnosti tak mohou nektere sve slabsí kombinace císel pri scítaní obejít. Pokud se
podarí zakum tuto znalost dostatecne ukotvit, urcite ji budou moci casto výuzívat i pri
nasobení. Jedna se spíse o pomucku nazornou, nez pomucku k procvicovaní. To bý melo
navazat a upevnit tak získane vedomosti.
Minimální předpoklady
Predpokladem k výuzití teto pomucký je znalost císelných operací zamerených na scítaní
celých císel. Predpoklada se zakladní manualní zrucnost zaku a kreativita k výmýslení
konkretních príkladu k procvicení.
Uplatnění ve výuce
a) Procvičování řízené učitelem
Výucující výuzije pomucku k nazorne ukazce, ze ktere si zaci pravdepodobne odnesou více
nez pokud se ucitel zamerí ciste na praci s císlý. Tato faze bý mela nastat po uvedomení si
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situace, ze komutativnost lze pouzít. K upevnení výucující pouzije vhodne zvolene císelne
výrazý, kde se tato vlastnost matematických operací da pouzít.
b) Individuální práce žáků
V idealním prípade bý kazdý zak nebo alespon skupina spolupracujících zaku mela vzdý
jednu pracovní desku, se kterou bý pracovali. Pokud bý deský mohlý být ruznorode (casti
tela, casti automobilu, casti rostlin, …) býlo bý to pro zaký zajímavejsí. V dalsí fazi bý býlo
vhodne zaradit matematicke výrazý umoznující výuzití komutativitý scítancu.
Ukázka úkolu pro žáky
Učitel: výsvetlí a nazorne provede (pozve zaký ať sami provedou) umístení jednotlivých
dílku skladacký do pripravene pracovní deský. Jednotlivým dílkum priradí poradove císlo.
Po umístení vsech castí (scítaní) dojde ke kompletaci objektu (výsledek scítaní)
výfrezovaneho v pracovní desce. Ve druhem, mnohem dulezitejsímu kroku, je treba
postup zopakovat s nutností zamenit poradí dílku, ktere se vkladají do pracovní deský. V
poslední fazi bý melo dojít k interpretaci definice komutativitý scítancu a nasledne
aplikaci v realných matematických výrazech.
Žáci: pokud mají pred sebou pomucku, postupují a zkousejí sami dle instrukcí výse
uvedených podle výucujícího.
Obr. č. 1.: Ukázka využití komutativity sčítanců
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Složení postavy v pořadí:
1. telo
2. hlava
3. prava ruka
4. leva ruka
5. prava noha
6. leva noha
Sčítání v praxi:
1 +2 + 3 + 4 +5 + 6 = 21
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Složení postavy v pořadí:
1. leva noha
2. prava ruka
3. telo
4. prava noha
5. leva ruka
6. hlava
Sčítání v praxi
1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21
3 +1 + 5 + 4 + 6 + 2 = 21
6 + 5 + 4 + 3 + 2 +1 = 21
AHA efekt: na konečný výsledek při sčítání nemá pořadí sčítanců žádný vliv

Obr. 1: Pomůcka na výuku komutativnosti sčítání

V expozici lze na komutativnost scítaní pouzít exponatý Balancovník a Zlomký.
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