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Posodobitveni seminar za učitelje matematike 

Srečanje DMFA Slovenije 

 

Petek, 14. 10. 2016 

09:00 Uvodni pozdrav 

   09:15 *Matjaž Perc: Fizika socioloških sistemov,  vabljeno predavanje srečanja DMFA   

  

10:00 Boštjan Brešar: Teorija grafov: Od diskretnih razdalj do načrtovanja porok   

11:00 Dominik Benkovič: Dva paradoksa iz verjetnosti in statistike   

12:00 Uroš Milutinović: Napaka kot učna metoda  

  

 

Odmor za kosilo 

  14:00 Bojan Hvala: Fermatova točka: preseženi mit in posplošitev   

14:45 Marko Razpet: Kovinska razmerja 
15.30 *Klara Pugelj, Aleš Toman, Tomaž Košir: Predstavitev tekmovanj iz statistike 

in finančne matematike 
16.00 *Andrej Guštin: Tekmovanje iz znanja astronomije za osnovne in srednje 

šole 

  

 
*Občni zbor DMFA 

18:00 *Srečanje alumnov FNM UM 

 

Sobota, 15. 10. 2016 

09:00 *Vladimir Batagelj, Omrežja, vabljeno predavanje srečanja DMFA 

10:00 Aleksander Vesel: Težki algoritmični problemi   

11:00 Iztok Banič:  Matematika in matura  

12:00 Daniel Eremita: O praštevilskih dvojčkih  

13:00 Samo Repolusk, Jože Senekovič: Mentorstvo pri matematičnih raziskovalnih nalogah  

  14:30 Zaključek  
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Kratka predstavitev prispevkov iz matematike:  

1. Boštjan Brešar: Teorija grafov: Od diskretnih razdalj do načrtovanja porok 

Osrednji koncept predavanja je diskretna matematična struktura -  graf. Teorija grafov se po eni strani 
loteva globokih matematičnih izzivov, po drugi strani pa graf predstavlja razmeroma preprost model za 
mnoge, tudi praktične kombinatorične probleme. Zaradi slednjega je ta koncept primeren in zanimiv tudi 
za obravnavo v srednješolskem izobraževanju. Spoznali bomo več primerov uporabe; na primer, graf kot 
metrični prostor in kot model razporeditve opravil, predstavili pa bomo tudi znameniti Hallov poročni 
izrek. 
 

2. Dominik Benkovič: Dva paradoksa iz verjetnosti in statistike 

Pri analizi podatkov se lahko zgodi, da dobimo popolnoma nasprotujoče si zaključke, če je 

populacija enotna ali pa je le-ta razdeljena na več podpopulacij. Omenjeni fenomen je v 

statistiki znan pod imenom Simpsonov obrat.  Podali bomo logično utemeljitev tega protislovja 

in nekaj primerov z različnih področij (medicina, šport, družboslovje). 

Na različnih področjih lahko naletimo na relacije, za katere smo prepričani, da so tranzitivne, 

ampak v resnici niso. Na zgledu igre z igralnimi kockami, ki niso standardno označene, bomo 

predstavili primer paradoksa, ki ga povzroči netranzitivna relacija. Podali bomo nekaj primerov 

t.i. netranzitivnih paradoksov. 

 

3. Uroš Milutinović: Napaka kot učna metoda 

Napake niso le nekaj, kar želimo odpraviti.  Napake lahko tudi uporabimo kot učinkovito učno 

metodo s katero [lahko] izboljšamo kakovost pouka.  Potrebno je le spremeniti odnos do napak.  

 

4. Bojan Hvala: Fermatova točka: preseženi mit in posplošitev   

Fermatova točka v trikotniku velja za najstarejšo »novodobno« značilno točko trikotnika, torej 

tako, ki je antični Grki najverjetneje še niso poznali. Obravnavali bomo ekstremalno lastnost te 

točke, katere geometrijski dokaz je splošno znan, pristop z metodami matematične analize pa 

je dolgo veljal za neizvedljivega. Ta mit, ki ga je ustvaril premalo premišljen stavek v nekem 

članku, je bil pred kratkim presežen.  

 

5. Marko Razpet: Kovinska razmerja 
Gaussova preslikava, ki priredi obratni vrednosti števila med 0 in 1 njegov ulomljeni del, ima neskončno 
mnogo netrivialnih negibnih točk. Te so obratne vrednosti kovinskih razmerij, tudi kovinskih števil ali 
sredin. Intenzivneje jih študirajo zadnjih 20 let.  Kovinska razmerja so iracionalna števila, ki zadoščajo 
preprosti kvadratni enačbi. Do njih lahko pridemo tudi geometrijsko, tako kot do znanega zlatega 
razmerja, ki je najpreprostejše kovinsko razmerje. Ustrezni kovinski pravokotniki so tudi vir 
samopodobnosti. 
Dobrodošlo orodje za študij kovinskih razmerij so Fibonaccijevi in Lucasovi polinomi ter z njimi povezana 
Fibonaccijeva in Lucasova števila. Pokazali bomo, da so potence kovinskih razmerij pri lihih eksponentih 
tudi kovinska razmerja in so zato njihove obratne vrednosti negibne točke Gaussove  preslikave. Potence 
kovinskih razmerij pri sodih eksponentih od vključno 2 naprej pa niso kovinska razmerja, njihove obratne 
vrednosti pa Gaussova  preslikava ujame v cikel dolžine 2. 
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6. Vladimir Batagelj: Omrežja 

Omrežja se uporabljajo za opis sistemov medseboj povezanih enot. Zadnjih 20 let se je zanimanje za 
analizo omrežij močno povečalo in so našla uporabe v skoraj vseh vedah. Spoznali bomo pojem in vrste 
omrežij. Nekatera omrežja so lahko zelo obsežna, velika. Za večino velikih omrežij velja, da so redka - 
število sosedov ni veliko. Ta lastnost je v sociologiji znana kot Dunbarjevo število in je bistvena za razvoj 
učinkovitih algoritmov za delo z velikimi omrežji. Večina teh algoritmov je vključena v program Pajek. 
Ogledali si bomo še nekaj pristopov analize omrežij. 

 

7. Aleksander Vesel: Težki algoritmični problemi   

Uporabnost algoritma je v veliki meri odvisna od njegove hitrosti. Praktično uporaben je le 

hiter algoritem oz.  algoritem, ki najde rešitev v sprejemljivem času tudi  za večje število 

vhodnih podatkov.  Problem je lahek, če ga znamo rešiti s hitrim algoritmom, sicer gre za težek 

problem. 

Predstavljenih bo nekaj primerov težkih algoritmičnih problemov. 

 

8. Iztok Banič:  Matematika in matura 

Predavatelj je član Državne predmetne komisije za splošno maturo za matematiko. Na 
predavanju bo predstavil svoje vtise o delu v komisiji. Pri tem se bo podrobneje dotaknil  tem, 
kot so:   

 korektnost matematičnih definicij in jasnost formulacij nalog;  

 najpogostejše napake dijakov pri pripravi na maturitetni test ;  

 nasveti učiteljem glede priprav dijakov na pisni in ustni del maturitetnega izpita.  
 

9. Daniel Eremita: O praštevilskih dvojčkih 

Koliko praštevilskih dvojčkov obstaja? To vprašanje predstavlja enega od najbolj slavnih 

nerešenih problemov teorije števil. Predstavili bomo zanimive lastnosti praštevilskih dvojčkov 

in spoznali različne rezultate, ki se nanašajo na omenjeni nerešeni problem. 

 

10. Samo Repolusk, Jože Senekovič: Mentorstvo pri matematičnih raziskovalnih nalogah 

V prvem delu predavanja bo predstavljen koncept priprave študentov (bodočih učiteljev matematike) na 
pedagoških študijskih programih FNM UM za mentorstvo pri raziskovalnih nalogah iz matematike. 
Študenti se pri obveznem študijskem predmetu seznanijo s cilji in načini spodbujanja raziskovalnega dela 
pri učencih in dijakih, opravijo pregled raziskovanih tem v preteklih letih in eno izmed njih podrobno 
analizirajo in predstavijo svojim kolegom. Na ta način pridobijo kompetence za opravljanje vloge mentorja 
pri raziskovalnih nalogah v osnovni in srednji šoli.    
V drugem delu bo učitelj matematike, ki je sam eden od najbolj ustvarjalnih mentorjev pri raziskovalnih 
nalogah v Sloveniji, predstavil pot od ideje do izvedbe, oziroma oddaje raziskovane naloge. Na 
konkretnem primeru bo prikazal težave, dileme in pomisleke tako s strani učencev avtorjev kot tudi s 
strani mentorja. 
 


