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Úvod
Matematika má v Rámcovém vzdělávacím programu základní i střední školy nezastupitelnou roli. Zatímco pro některé žáky je to snadný a zábavný předmět, jiným přináší
pocit nejistoty a strachu. Toto rozdělení populace je zcela přirozené a netýká se pouze
matematiky. Matematika nás provází celým životem a hraje tak velmi podstatnou roli,
proto je nutné se snažit o maximální možný rozvoj matematických schopností
a dovedností u všech žáků. Každý učitel matematiky by se měl snažit zaujmout talentované žáky a podporovat jejich případné technické zaměření. Nesmí však zapomínat ani
na ty méně nadané. I slabším žákům je třeba ukázat, že matematika je předmět, který
mohou vlastní pílí a nasazením dobře zvládat. Vyučující může zkusit používat různé
netradiční metody a nástroje, které povedou k snazšímu porozumění matematice a jejím
principům. Žákům, kteří matematiku nemají rádi, může učitel ukázat, že i matematika
může být občas zajímavá a zábavná. Samotná snaha učitele však nestačí. Důležité je mít
k dispozici a umět ovládat vhodné podpůrné prostředky. Dlouhodobým trendem je využívání moderní techniky pro podporu výuky. Zajímavé možnosti může přinést použití
počítače či tabletu s matematickým softwarem. Práce s moderními technologiemi je pro
žáky všeobecně velmi atraktivní. Proč toho nevyužít a neposkytnout jim možnost využívat počítače a tablety smysluplněji než k hraní, zábavě a sledování sociálních sítí?
Tvrzení, že využívání počítače je součástí každodenního života, platí zejména pro mladší generace. Chtějí-li učitelé držet krok se svými žáky, musí sledovat nové technologie
a učit se je využívat. Použití počítačů a výukového softwaru může pomoci alespoň částečně změnit tradiční pojetí výuky matematiky.
Téma diplomové práce jsem si zvolila z toho důvodu, že věřím, že při využití moderních technologií může být matematika pro žáky názornější a zajímavější. O programu
GeoGebra jsem na různých přednáškách často slýchávala, nicméně jsem se s ní za celé
studium ve škole nesetkala. Využití GeoGebry mě velmi nadchlo. Ve volném čase jsem
se s ní začala seznamovat a postupně začala tvořit applety, které budu moci využívat
ve své pedagogické praxi.
Cílem diplomové práce je ukázat učitelům matematiky, že matematiku lze vyučovat
i jinak než s pouhým vyžitím křídy a tabule. Práce vyzdvihuje pozitiva a výhody využití
moderních technologií, zároveň však upozorňuje na případná negativa a rizika.
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Diplomová práce stručně představuje program GeoGebra a ukazuje jeho základní možnosti, které lze využít při hodinách geometrie na základní škole. V textu jsou zařazeny
i jednoduché úkoly, jejichž řešením se může čtenář naučit GeoGebru snadno ovládat.
Cílem praktické části je pak řešení konkrétních úloh z učebnice matematiky pro šestý
ročník s využitím GeoGebry. Učebnici šestého ročníku jsem zvolila pragmaticky.
V průběhu psaní diplomové práce jsem začala učit matematiku ve dvou paralelních třídách šestého ročníku. Tematický plán matematiky šestého ročníku zahrnuje ve druhém
pololetí zejména geometrii. Pokusila jsem se svým žákům nabídnout nový pohled na
výuku geometrie a využít získaných praktických zkušeností pro inspiraci čtenářů své
diplomové práce.
Za nejdůležitější část diplomové práce považuji svoji online publikaci vytvořených materiálů, která je uveřejněna na domovské stránce GeoGebry, konkrétně na adrese
https://www.geogebra.org/m/P2qAHmjF. Moje publikace je tak jedním z téměř 800 000

volně dostupných interaktivních materiálů.
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Teoretická část
1 Využití počítače ve výuce matematiky
Dlouholetým trendem je zapojování moderní techniky do výuky. Dnes jsou již školy
běžně vybaveny moderní technikou – počítači, tablety, dataprojektory a interaktivními
tabulemi. Moderní trendy však nemusejí přinášet pouze pozitiva. Záleží především na
vhodném a smysluplném využití techniky. Jiří Dostál považuje počítač používaný ve
výuce za audiovizuální prostředek, který nabízí velkou škálu využití, na rozdíl od klasických pomůcek, protože má velmi mnoho funkcí.1
Počítačové prostředky, které jsou přítomné při poznávání, se často nazývají kognitivními technologiemi. Kognitivní technologie jsou jakýmsi médiem, které umožňuje přesáhnout omezenost schopností jedince v aktivitách, které jsou spojeny s přemýšlením,
řešením problémů a učením. „Počítače vytvářejí spolehlivé a přitažlivé prostředí pro
učení, které dětem nevyhrožuje ani neubližuje, naopak je láká a přitahuje.“2
Pozitiva a výhody využívání počítače ve výuce
K řešení problémů reálného světa využíváme matematické úlohy za použití matematických nástrojů. Prvním krokem k řešení reálného problému je jeho matematizace. Následuje matematické vyřešení problému, posledním krokem je převedení matematického
řešení zpět do reálného světa (interpretace výsledku) viz obr.1.

Obrázek 1 Schéma řešení problému

Ve školách se matematika zaměřuje především na krok číslo 2. Tento krok však často
spočívá ve využití naučených algoritmů a zapamatovaných vzorců.

1

DOSTÁL, Jiří. Počítač ve vzdělávání. Olomouc : Votobia Olomouc, 2007. ISBN 978-80-7220-295-9.
ČERNOCHOVÁ, Miroslava, Tomáš KOMRSKA a Jaroslav NOVÁK. Využití počítače při vyučování: náměty pro
práci dětí s počítačem. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-272-6.
2
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Žáci často nezvládají uspokojivě kroky, které tvoří přechod mezi matematickým modelem a reálným světem. Využijeme-li technologií při druhém kroku, tedy při rutinních
výpočtech, získáme čas, který můžeme věnovat matematizaci situací a interpretaci výsledků. Právě při matematizaci a interpretaci dochází k intenzivnějšímu rozvoji matematických schopností.
Využití technologií ve výuce umožňuje vyučování, které je orientováno na žáka a na
jeho aktivitu ve vzdělávacím procesu. Pokud je počítač využíván správným
a smysluplným způsobem, můžeme tento prostředek zařadit ke konstruktivistickému
přístupu. Počítač respektuje individuální požadavky a tempo žáka. Práce na počítači je
pro žáky atraktivní a vzdělávání touto formou je tedy pro žáky zábavnější. Další výhodou je velká názornost. Díky názornosti a vizualizaci dochází u jedince k urychlení
tvorby geometrických pojmů. To umožňuje kvalitnější přechod od prekonceptu k úrovni
osobnostního konceptu.
Využití počítače či dalších moderních technologií zdokonaluje okamžitou zpětnou vazbu, která je velmi důležitá. Okamžitá zpětná vazba totiž velmi posiluje zpevnění poznatků. Zpětná vazba je navíc žákovi zprostředkována diskrétně, bez účasti přímého
kontaktu s učitelem.
Dalším pozitivem je, že žák má jistotu, že je spravedlivě hodnocen, nepodezírá přístroj
z neobjektivního přístupu. „Počítač se stává vedle učitele další jemu rovnocennou autoritou pro ověření správnosti žákova řešení úlohy. Učitel tak ztrácí v tomto směru výsadní postavení, aniž by se omezovala jeho pozice jako hodnotitele žákova výkonu, což má
významný vliv na sociální situaci ve třídě.“3
Využití počítače přesouvá hlavní zájem výuky geometrie od faktů, vzorců a algoritmů
ke zkoumání tvarů a prostoru. Směřuje k tréninku poznávacích funkcí a mentálních operací jako jsou představivost, analýza a syntéza.
Počítače nabízejí prostředí, které je vhodné pro rozvoj myšlení. Jejich vhodné začlenění
do výuky může být prospěšné i pro žáky se specifickými poruchami učení.

3

VANÍČEK, Jiří. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická
fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-394-8.
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Díky interaktivitě, kterou počítače nabízejí, je možné zdokonalovat zapamatování pojmů a chápání vztahů. Učitelka Brenda Paus z Kanady tvrdí, že: „Každý je schopen si
lépe zapamatovat prožitky obsahující zvuk, obrázky, interaktivní prvky. Člověk si pamatuje asi 10% toho, co čte, 50% toho, co vidí a celých 90% informací, které jsou získány interaktivní zkušeností.“4 Vhodné didaktické pomůcky mohou žákům pomoci si
danou problematiku osahat a pochopit tak základní principy a vztahy. Vhodnou didaktickou pomůckou může být právě počítač s matematickým softwarem.

Nevýhody a rizika využívání počítače ve výuce
Kognitivní technologie, doplněné adekvátním kurikulem a připraveným učitelem, mají
obrovský vzdělávací potenciál, zdaleka však s sebou nenesou jen pozitiva.5
Mnoho vyučujících se obává, že využívání moderních technologií postupně potlačí matematické dovednosti a matematické myšlení. Takové obavy mohou být opodstatněné,
pokud žáci budou místo přemýšlení o řešení úloh pouze hledat nástroje, které úlohy za
ně vyřeší.
Využití počítačů v běžné výuce klade vysoké nároky na vybavenost školy a udržování
techniky v provozuschopném stavu. Ve všech učebnách nemusí být k dispozici počítače, dataprojektory, tablety či interaktivní tabule. Pro učitele to pak může znamenat nepopulární shánění a vyměňování vybavených učeben s kolegy, případně podřizování
vlastní výuky aktuálnímu rozvrhu školy.
Velkým problémem, který je spojen s využíváním počítačů při výuce, je často malá či
nedostatečná počítačová gramotnost řady vyučujících. Někteří učitelé mají velmi málo
zkušeností s využíváním techniky a nejsou tím pádem schopni zařadit nové metody využívající moderní technologie do svých hodin. Mladí učitelé jsou sice zvyklí využívat moderní technologie v osobním životě, často se však u nich setkáváme
s neochotou vytvářet časově náročné přípravy na hodiny. Časová náročnost nespočívá
pouze ve vlastní přípravě na hodiny. Vytváření vlastních výukových materiálů je totiž
podmíněno dobrým zvládnutím potřebného programového vybavení, a to může být nezanedbatelnou časovou investicí.
4
5

http://www.ceskaskola.cz/2008/04/dagmar-kocichova-zdroje-pro.html

VANÍČEK, Jiří. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická
fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-394-8.
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Přímo ve vyučovací hodině se vyučující může setkat s řadou komplikací v podobě nefunkční či poškozené techniky. Učitel by měl pro tento případ vždy pamatovat na alternativní variantu vyučované hodiny, což klade další nároky na jeho přípravu.
Dalším problémem může být, že žáci často vnímají počítač pouze jako zdroj zábavy
a rozptýlení. Je na vyučujícím, aby žákům ukázal, že počítač je výborným vzdělávacím
nástrojem.
Důležité je nezapomínat na to, že častá práce s počítačem je spjata s řadou zdravotních
obtíží (bolesti zad a krční páteře, pálení očí, bolesti zápěstí atd.). Je nezbytné umět obtížím předcházet vhodnou kompenzací.

2 Matematický software
Vhodný výukový software oproti klasické výuce umožňuje svojí interaktivitou
a dynamikou nové přístupy ke zkoumání matematických pojmů a jejich chování.6 Největší předností matematického softwaru je schopnost názorné demonstrace. Žák si díky
tomu dokáže lépe představit nové pojmy, jejich vlastnosti, vztahy mezi nimi a lépe jim
porozumět. V programu může žák měnit různé parametry a získávat zkušenosti, jak
změny parametrů ovlivňují výsledek. Žák tak dokáže příště i bez počítače predikovat,
jak má vypadat výsledek. Jako konkrétní případ, který lze využít na základní škole můžeme uvést změnu parametrů u kvadratické funkce.

Obrázek 2 Kvadratická funkce

6

VANÍČEK, Jiří. Počítačem podporovaná výuka matematiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-807435-199-0.
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Svojí názorností a vizuální stránkou mohou technologie urychlit tvorbu pojmů
u jedince, umožní kvalitnější a lépe řízený přechod mezi úrovněmi uchopení pojmu jedincem, především od prekonceptu k úrovni osobnostního konceptu.7
Matematický software umožňuje přesunout pozornost ve výuce matematiky od faktů,
vzorečků a algoritmů ke zkoumání tvarů, čísel a závislostí. Vede k tréninku poznávacích funkcí a mentálních operací, jako jsou představivost, abstrakce, analýza a syntéza.
Na trhu existují uzavřená výuková prostředí, tedy programy, které řídí celý proces učení a vedou žáka od jednoho úkolu k druhému. Tyto programy však nejsou tak úspěšné,
jak se očekávalo, zejména z toho důvodu, že jsou velmi náročné na přípravu výukových
materiálů pro žáky. Důležitým požadavkem je totiž flexibilita programu. Program by
měl rozpoznat úspěšnost žáka a přizpůsobit se jí. Měl by umět reagovat na chyby žáka
a tyto chyby analyzovat.
Na opačném pólu stojí otevřená výuková prostředí. Jedná se z počátku o prázdná prostředí, která učitel vzdělávacím významem teprve naplní, jakmile žákům zadá úkol. Tato prostředí nechávají organizaci výuky plně na vyučujícím.
Programy zvládnou generovat nová zadání na základě přednastavených parametrů
a současně mohou sloužit jako zprostředkovatel správného řešení úloh. Dále poskytují
možnost velmi rychle zkonstruovat geometrické úlohy a provádět výpočty úloh aritmetických i algebraických. U výukových materiálů je vždy zaručena úhlednost
a přehlednost. Pokud žák pracuje s výukovými materiály na počítači či tabletu individuálně, má možnost řídit si své vlastní tempo, které mu vyhovuje. Není tak vystaven tlaku
ostatních spolužáků, protože je pomalejší než ostatní, ani nemusí na ty pomalejší čekat
a nudit se.
Matematický software umožňuje tvorbu materiálů pro e-learning, který je vhodný pro
případnou individuální výuku. Přináší rychlou zpětnou vazbu a umožňuje spolupráci či
konzultaci s odborníky. E-learning může být orientován na rozšiřující či speciální témata či na podporu jedinců se zvláštními vzdělávacími potřebami (nadaní či handicapovaní
žáci, žáci dlouhodobě nemocní atd.).

7

VANÍČEK, Jiří. Počítačem podporovaná výuka matematiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-807435-199-0.
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Počítač s vhodným softwarem může být vhodným pomocníkem i při sestavování písemných testů, kdy je třeba vytvořit obdobné zadání pro různé skupiny, které bude
„hezky vycházet“.
Mezi nejznámější matematické programy patří Maple, MATLAB, Maxima, Matematica, Cabri a GeoGebra. Hlavní nevýhodou programů Maple, MATLAB, Matematica
a Cabri je, že se jedná o komerční programy, jejichž pořizovací cena je nad rámec
možností základních i středních škol. Naučit se ovládat tyto profesionální nástroje je
poměrně obtížné a vyžaduje vesměs dlouhodobé studium, nehledě na to, že výukové
materiály jsou zpravidla v anglickém jazyce.
Z nevýhod komerčního softwaru tak těží zejména Maxima a GeoGebra, které jsou volně
šiřitelné a tím pádem dostupné pro širokou veřejnost. Program Maxima slouží
k symbolickému počítání, řešení rovnic, úpravě výrazů, kreslení grafů (2D i 3D), výpočtu limit, derivací a integrálů. Nevýhodou programu Maxima je však menší rozšířenost
a nutnost dobré znalosti anglického jazyka. Program se dá stáhnout ze stránky
http://maxima.sourceforge.net/download.html, která je celá psaná pouze v angličtině,
španělštině, portugalštině nebo turečtině.
Pro mnoho uživatelů může být rozhodujícím kritériem možnost podpory mateřského
jazyka při ovládání programu a existence dostupných manuálů a dokumentace právě
v mateřském jazyce. Proto se program GeoGebra jeví jako poměrně vhodný prostředek
pro moderní pojetí výuky matematiky. Jedná se totiž o volně dostupný program
s velkou základnou uživatelů, který je k dispozici kompletně v českém jazyce, a to
včetně základních manuálů.
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3 Co je to GeoGebra?
GeoGebra je dynamický matematický software, který může sloužit k podpoře výuky
matematiky na základních a středních školách. Jedná se o volně šiřitelný software, který
je alternativou komerčních programů, např. Cabri. V GeoGebře, jak už nám název napovídá, nejde jen o geometrii. Jedná se o propojení geometrie, algebry, ale
i matematické analýzy a dalších oblastí matematiky.
Za programem GeoGebra stojí především Mark Hohenwarter, který jako student
a později doktorand na univerzitě v Salcburku začal s vývojem tohoto Open Source programu v roce 2001. Program získal mnoho ocenění, především v Rakousku
a Německu. GeoGebra byla dokonce evaluována rakouským ministerstvem školství,
které na další vývoj to programu udělilo grant.
Komunita příznivců tohoto matematického softwaru neustále roste a tím roste i počet
dostupných materiálů z různých oblastí školské matematiky. Tyto materiály jsou dostupné na internetu především z domovské stránky GeoGebry.
GeoGebra je tedy program, pomocí kterého lze zkonstruovat body, přímky, úsečky,
vektory, kružnice, kuželosečky, ale i grafy funkcí. Jednotlivé prvky lze následně libovolně interaktivně měnit a hýbat s nimi. To však není vše, co GeoGebra dokáže. Do
programu lze zadávat rovnice i souřadnice. GeoGebra také dokáže počítat s vektory,
čísly, souřadnicemi bodů, zvládne určit derivace, integrály, nulové body i extrémy
funkcí. GeoGebra tak poskytuje dva úhly pohledu na jednotlivé objekty. Výraz
v algebraickém okně je provázán s odpovídajícím objektem v okně geometrickém
a naopak.
GeoGebra je spolehlivý program s intuitivním a přehledným ovládáním. Může být podpůrným prostředkem výuky nejen na základní a střední škole, ale i ne škole vysoké.
GeoGebra není pouze počítačovým softwarem. Existují i varianty pro tablety a chytré
mobilní telefony. Navíc jde GeoGebru spustit online i na domovské stránce
www.geogebra.org. GeoGebru je tak možné mít neustále při ruce, což ji činí pro žáky
velmi atraktivní.
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4 Stručný přehled vývoje GeoGebry
GeoGebra prochází neustálým vývojem a zdokonalováním. V této kapitole uvedu velmi
stručný přehled, jak byla GeoGebra rozšiřována.
V roce 2001 vznikla verze GeoGebra 1.0, která obsahovala jen velmi málo nástrojů
a byla dostupná pouze ve dvou jazycích.
Nová verze 2.0 se mohla pochlubit novým vylepšeným vzhledem. Přibylo pár nástrojů
a došlo tak ke změně panelu nástrojů. Pořád však bylo možné vybírat pouze dvou jazyků.
Verze 3.0 byla již dostupná v 39 světových jazycích. Nynější verze z této verze vycházejí. Přibylo mnoho nových nástrojů, příkazů a nastavení. Dále přibyla možnost exportu
a vytváření vlastních nástrojů. Verze 3.2 se od své předchůdkyně 3.0 na první pohled
příliš nelišila. Novou možností však bylo vkládání tabulek a vytváření animací při využití posuvníků. Nově byla GeoGebra přeložena do dalších šesti jazyků.
Velká aktualizace přišla s verzí 4.0. Byla představena GeoGebraTube, platforma pro
sdílení materiálů, která je v současnosti nazývána GeoGebra Materials. Materiály jsou
od této verze volně k dispozici ke stažení. Tato verze přišla s možností druhé nákresny
a zlepšení fungování tabulky a jí přidružených nástrojů. Došlo ke změnám, které usnadnily práci na interaktivních tabulích. Novou možností se stalo využívání animací bez
potřeby využití posuvníků. Ve verzi 4.2 se k GeoGebře přidalo nové okno CAS (Computer algebra system) a došlo ke vzniku nových nástrojů. Novým nástrojem se stalo
například pero. Verze 4.4 umožnila vytvoření nového účtu na GeoGebraTube a jeho
použití při sdílení appletů a GeoGebraTube. Došlo také k vyřešení problematického
fungování okna CAS.
V současné době je nejaktuálnější verze 5.0, která přišla s velikým množstvím nových
příkazů. Tato verze přišla s novým oknem, které se nazývá Grafický náhled 3D. Díky
tomuto oknu lze velmi názorně vytvářet 3D konstrukce.
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5 Stažení a instalace
Ukažme si, jak GeoGebru stáhnout do počítače, tabletu či mobilního telefonu, a jak nastavit češtinu. Program je volně šiřitelný, tudíž si ho každý může pro nekomerční účely
bezplatně

stáhnout

a

užívat.

GeoGebru

lze

stáhnout

z domovské

stránky:

https://www.geogebra.org/.
Hned na úvodní stránce se nám zobrazí ikona: Ke stažení, na tu klikneme.

Obrázek 3 Stažení GeoGebry

Po kliknutí se nám zobrazí nabídka umožňující instalovat GeoGebru pro tablety, počítač
či mobilní telefon. Popišme návod na instalaci programu do počítače.

Obrázek 4 Výběr varianty GeoGebry

16

GeoGebra bude fungovat pouze na počítačích, na nichž je nainstalováno rozhraní Java
Runtime Environment od Oracle. To je však nezbytné pro spouštění mnoha aplikací
včetně internetových prohlížečů, proto nebývá s instalací problém. Abychom mohli
software úspěšně nainstalovat, musíme znát, jaký operační systém náš počítač využívá.
Nejčastějším operačním systémem bývá Windows. Po kliknutí na ikonu Windows se
GeoGebra začne ihned stahovat. Stažení programu trvá zhruba jednu minutu. Soubory
se nám obvykle stahují do složky s názvem Stažené soubory. Klikneme na instalační
soubor a začínáme s instalací. V začátku instalace si nastavíme jazyk, který bude program využívat. Výhodou GeoGebry je, že nabízí i český jazyk.

Obrázek 5 Instalace - nastavení jazyka

Po nastavení jazyka pokračujeme kliknutím na „Další“. Schválíme licenční podmínky
kliknutím na „Souhlasím“. Zobrazí se nám možnost zvolení typu instalace. Budeme se
držet doporučení a necháme označenu variantu Standardní a klikneme na „Instalovat“.

17

Obrázek 6 Instalace

K úspěšné instalaci nyní stačí kliknout na „Dokončit“ a můžeme začít program využívat. K aktualizaci programu dochází automaticky. Nejaktuálnější je momentálně verze
GeoGebra 5.0.

6 Manuály, nápovědy a materiály
Manuály a nápovědy najdeme taktéž na domovské stránce Geogebry, konkrétně na
https://wiki.geogebra.org/cs/Hlavní_stránka. Z této stránky se dostaneme také na uživatelské fórum GeoGebry. Do tohoto fóra mohou přispívat všichni uživatelé svými dotazy
či připomínkami. Většina dotazů a odpovědí v tomto fóru je však v anglickém jazyce.
Znalost angličtiny je potřebná i pro práci s manuálem. Příručka v angličtině je obsáhlejší i aktuálnější. Části obsahu příručky dokonce zatím nebyly přeloženy do českého jazyka.
Vytvořené

a

sdílené

materiály

jiných

uživatelů

najdeme

na

stránce

https://www.geogebra.org/materials/. V současné době je k dispozici více než 714 000
volně dostupných interaktivních materiálů. Materiály lze otevřít přímo v prohlížeči
a pracovat s nimi nebo si je stáhnout a využívat je i v případě nedostupnosti internetového připojení.
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7 Uživatelské prostředí
Pojďme se seznámit se základním oknem, které se nám otevře při spuštění programu.
Prostředí programu se skládá z několika oken. Tato okna umožňují různý přístup
k jednotlivým objektům. Všechna okna GeoGebry jsou provázána, tudíž změna objektu
v jednom okně vyvolá změnu i v ostatních. Kteroukoliv součást prostředí lze skrýt či
opět zobrazit.

Obrázek 7 Uživatelské rozhraní 1

7.1 Lišta Menu
V horní části okna najdeme lištu Menu, která obsahuje roletová podmenu. Pomocí této
lišty můžeme vytvářet nové soubory, ukládat je či exportovat do dynamické webové
stránky. V záložce Zobrazit si můžeme sami zvolit, která okna chceme mít otevřená
a která nikoliv. Tato možnost usnadňuje přehlednost práce v programu.
Úkol: Pokud není zobrazeno algebraické okno, zobraz jej.
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Obrázek 8 Uživatelské rozhraní 2

V nastavení lze určit, na kolik desetinných míst má GeoGebra zaokrouhlovat. Přednastavené je zaokrouhlování na dvě desetinná místa. GeoGebra také umožňuje zvolit velikost písma, které nám bude vyhovovat pro práci.

7.2 Panel nástrojů
Standardní umístění panelu nástrojů je hned pod lištou menu. GeoGebra má celkově
čtyři různé panely nástrojů. Každé okno má svůj vlastní panel nástrojů. Panel nástrojů
obsahuje vždy několik sad nástrojů. Jsou to skupinky nástrojů vykonávající podobné
činnosti. Nabídku jednotlivých nástrojů dané sady rozbalíme pomocí malých šipek
v pravém dolním rohu. Kliknutím zvolíme požadovaný nástroj. Při najetí kurzoru myši
na zvolený nástroj se objeví stručná informace popisující použití nástroje. GeoGebra
nabízí pro jednotlivé nástroje i nápovědu. Stačí označit nástroj a kliknout na malý otazník, který se nachází na pravém okraji panelu nástrojů, viz obrázek. Pro využití této
nápovědy je potřeba připojení k internetu. Nápověda nás opět odkáže na stánky GeoGebry.

Obrázek 9 Panel nástrojů s nápovědou
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Obrázek 10 Panel nástrojů pro tabulku

Obrázek 11 Panel nástrojů pro okno CAS

Obrázek 12 Panel nástrojů pro grafický náhled 3D

7.3 Nákresna
Nákresna slouží pro geometrické konstrukce, které můžeme provádět pomocí nástrojů.
Každý objekt, který vytvoříme v okně nákresny, má v algebraickém okně svoji algebraickou reprezentaci. Nákresna i algebraické okno jsou vzájemně propojeny, tudíž
veškeré změny, které učiníme na nákresně, se okamžitě promítnou i v algebraickém
okně. Současně lze mít otevřené a pracovat se dvěma nákresnami. Druhou nákresnu
otevřeme pomocí menu, kliknutím na Zobrazit, Nákresna 2. Jednotlivé objekty lze kopírovat nejen v rámci téže nákresny, ale i do druhého okna nákresny.
Součástí nákresny je i panel úprav, který se nachází v horní části.

Obrázek 13 Panel úprav

Panel úprav (viz obr. 13) vidíme, máme-li vybraný nástroj ukazovátko, tedy klasický
kurzor myši. Než začneme pracovat, můžeme pomocí něho skrýt/zobrazit číselné osy
a čtverečkovanou síť. Dále můžeme kliknutím na ikonu domečku vrátit nastavení nákresny k přednastavenému vzhledu. Pomocí ikony magnetu můžeme zvolit přichytávání
objektů k mřížce či zafixovat souřadnicovou síť.
Úkol: Skryj osy a zobraz mřížku.
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Jakmile klikneme na libovolný nástroj, panel úprav se okamžitě změní. Nyní lze pomoci
panelu měnit barvu objektu, tloušťku čáry, nastavovat styl bodů a vybrat druh popisků,
nastavovat fonty textů atd.. Pomocí ikony zámku lze upevnit objekt k nákresně. Bez
odemknutí nelze s objekty manipulovat.

Obrázek 14 Příklad změněného panelu úprav

7.4 Vstupní pole
Vstupní pole se standardně nachází v dolní části okna GeoGebry. Toto pole umožňuje
vytvářet, nastavovat a upravovat matematické objekty pomocí textových příkazů GeoGebry. Objekty tak lze velmi rychle vytvářet, pokud známe souřadnice či jejich analytická vyjádření. Vytvořené objekty se zobrazují v algebraickém okně. Nápovědu a kompletní seznam příkazů najdeme na konci řádku pod ikonou otazníku. Zobrazení vstupního pole lze zapnout nebo vypnout.

Obrázek 15 Nápověda pro vstupní pole

Po zadání algebraického vstupu do vstupního pole je třeba stiskout klávesu Enter. Po
stisku klávesy program zpracuje pokyn a výsledek zobrazí na nákresně i v algebraickém
okně.
Úkol: Do vstupního pole zadej A=(1,1) a vytvoř tak bod A.

Bod se zobrazí na nákresně a současně bude zapsán v algebraickém okně.
Vstupní pole si pamatuje naši historii zadaných příkazů. Dříve použité vstupy si lze
prohlédnout kliknutím kurzoru do vstupního pole a zmáčknutím šipky nahoru, případně
kliknutím na šipky, které se objevily na pravém okraji vstupního pole.
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7.5 Algebraické okno
Prostřednictvím vstupního řádku můžeme do GeoGebry vkládat také algebraické výrazy. Po stisknutí klávesy Enter se námi zadaný výraz zobrazí v algebraickém okně. Současně s tím se na nákresně zobrazí i jeho grafická reprezentace.
Úkol: Zadej

f(x) = x^2-1 do vstupního pole. Změň barvu paraboly, tloušťku čáry

a zobraz popis funkce. Dvojklikem na předpis funkce změň funkci na f(x) = x^2+1.

7.6 Zápis konstrukce
Okno Zápis konstrukce otevřeme pomocí kliknutí na položku menu Zobrazit, Zápis
konstrukce nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+L. Zápis konstrukce je ve formě tabulky, ve které jsou zobrazeny všechny kroky konstrukce. S využitím navigačního panelu je umožněno zobrazovat celou konstrukci na nákresně po jednotlivých krocích.

Obrázek 16 Zápis konstrukce

První ikona v záhlaví okna Zápis konstrukce slouží k nastavení zápisu konstrukce. Můžeme zvolit, co vše se má v postupu zobrazit. Jednotlivé položky, respektive sloupce lze
zobrazit a skrýt. Zaškrtneme-li sloupec lišta, zobrazí se v daném sloupci obrázek nástroje, který byl k vytvoření daného objektu použit (viz Obrázek 16). Pokud zaškrtneme
položku Bod zastavení, zobrazí se sloupec, kde můžeme vybírat jednotlivé body postupu konstrukce (viz Obrázek 17).
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Pokud chceme zobrazit pouze vybrané body postupu, využijeme druhé ikony Nastavení
a zaškrtneme Zobrazit jen body zastavení.

Obrázek 17 Zápis konstrukce 2

V zápisu konstrukce se lze pohybovat pomocí klávesnice. Pomocí šipek nahoru a dolů
můžeme přecházet mezi jednotlivými kroky. Pro přechod na začátek zápisu můžeme
využít klávesu Home. Naopak pro přechod na konec zápisu lze využít klávesy End.
Jednotlivé kroky postupu lze smazat klávesou Delete. Nesmíme však zapomenout, že
vymazání konstrukčního kroku může ovlivnit i objekty, které jsou na daném kroku závislé. Využít můžeme i navigačního panelu (viz Obrázek 18).

Obrázek 18 Navigační panel

Mezi šipkami, kterými posouváme jednotlivé kroky zápisu, vidíme, kolikátý krok je
aktuálně zobrazen a kolik kroků má celkově naše konstrukce. Například 6/19 znamená,
že je zobrazen šestý krok z devatenácti. Můžeme postupně klikat na šipku, která nám
bude postupně odhalovat postup konstrukce na nákresně, nebo můžeme využít automatického přehrání kroků. Stačí nastavit počet vteřin, který má být mezi jednotlivými kroky a kliknout na Přehrát. Automatické přehrávání lze kdykoliv přerušit kliknutím na
Zastavit.
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7.7 Klávesnice
Virtuální klávesnici lze využít zejména při práci s interaktivní tabulí. Lze tak pracovat
pouze na tabuli, bez nutnosti využití počítačové klávesnice.

8 Volné, závislé a pomocné objekty
Volné objekty

Objekty nazýváme volné, jestliže jejich poloha nebo hodnota nezávisí na jiném objektu.
Volné objekty můžeme vytvořit pomocí vstupního pole nebo pomocí nástroje

Nový

bod. Není-li objekt upevněn, lze s ním pohybovat po nákresně.
Závislé objekty

Závislé objekty jsou ty, které závisejí na jiných objektech. Závislé objekty lze vytvářet
pomocí nástrojů i pomocí příkazů.
Pomocné objekty

Za pomocné objekty považujeme ty, které uživatel definoval jako pomocné, nebo ty,
které jsou vytvořeny za pomocí speciálních nástrojů, př.

Pravidelný mnohoúhelník.

9 Nástroje pro nákresnu
Nebudeme se zabývat veškerými nástroji, které panel nástrojů pro nákresnu nabízí,
zmíníme pouze nástroje, které se nějakým způsobem týkají učiva základní školy, nebo
které lze využít při vytváření výukových materiálů pro základní školu.

9.1 Přemístění
Ukazovátko
Pomocí nástroje Ukazovátko lze uchopit a přesouvat jednotlivé volné objekty. Kliknutím na objekt lze zvolit barvu, tloušťku čáry, atd. či objekt pomocí klávesy Delete odstranit. Mimo kliknutí na ikonu ukazovátka lze tento nástroj aktivovat stisknutím klávesy Esc. Pomocí ukazovátka lze vybrat i několik objektů zároveň. Stačí, pokud bude po
celou dobu výběru stisknuta klávesa Ctrl. Druhou možností, jak vybrat současně několik
objektů, je využití pravého tlačítka při potáhnutí myši - objeví se rámeček, do kterého
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uzavřeme všechny objekty, které chceme vybrat. Takto označenou skupinu objektů lze
zkopírovat a vložit do kterékoliv nákresny. Kliknutím do nákresny rámeček výběru
zmizí. Pokud chceme vybrat všechny objekty zobrazené na nákresně, můžeme využít
klávesovou zkratku Ctrl+A.
Otočení
Při použití tohoto nástroje musíme nejprve zvolit střed otáčení. Poté zvolíme objekt,
který chceme otočit kolem vybraného středu. Tímto objektem může být bod, úsečka,
přímka, mnohoúhelník, kružnice, atd. Otáčet lze pouze volné objekty.
Objekt od ruky
Nástroj, který umožňuje vytvářet objekty od ruky. Objekt načrtnutý od ruky je ihned
rozpoznán a převeden na geometrický objekt.
Úkol: Pomocí nástroje Objekt od ruky vytvořte kružnici a úsečku, která bude sečnou této

kružnice.
Pero
Nástroj pero umožňuje psát na nákresnu ručně poznámky. Tento nástroj je využitelný
především při práci s interaktivní tabulí. U poznámek lze měnit barvu a sílu čáry, dále
můžeme upevnit tento objekt k nákresně nebo jím naopak posouvat po nákresně.

9.2 Bod
Nový bod
Kliknutím na nákresnu vytvoříme nový bod. S bodem lze pohybovat, pokud máme zvolen nástroj Nový bod či Ukazovátko. V algebraickém okně můžeme vidět, jak se
s pohybem bodu po nákresně mění jeho souřadnice. Jakmile bod umístíme uvolněním
tlačítka myši, přiřadí se bodu automaticky souřadnice. Bod můžeme upevnit pomocí
panelu úprav kliknutím na zámek (viz Obrázek 19 na následující straně).
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Obrázek 19 Panel úprav bodu

Nový bod lze zadat příkazem do vstupního řádku. Zápis nového bodu musí být ve tvaru
A=(x,y), kde x a y představují souřadnice bodu A v nákresně.
Úkol: Vytvoř bod o souřadnicích (1,5).

Bod na objektu
Pomocí tohoto nástroje můžeme vytvořit bod, který je vázaný k určitému objektu. Nejprve zvolíme nástroj Bod na objektu a poté klikneme na objekt, na který chceme bod
vázat. Tímto bodem lze následně pohybovat po objektu. Bodem lze pohybovat po přímce, polopřímce, úsečce, ale i po obvodu mnohoúhelníku či po kuželosečce.
Pokud chceme, aby byl bod vázaný uvnitř kuželosečky, je třeba nejprve nastavit průhlednost kuželosečky. Průhlednost nastavíme pomocí vlastností objektu. V záložce Barva poté vybereme barvu a posuvník Průhlednost lehce posuneme doprava. Poté již můžeme vybrat nástroj Bod na objektu a kliknout do vnitřní části kuželosečky. Pokud bychom průhlednost nenastavili, bod by se choval jako normální volný bod a bylo by
možné s ním pohybovat po celé nákresně.

Obrázek 20 Body na objektu

Nástroj Bod na objektu lze využít zejména u příkladů, kde je potřeba najít optimální
polohu bodu na určitém objektu.
Pomocí tohoto nástroje lze například žákům demonstrovat platnost Thaletovy věty nebo
žáky nechat žáky Thaletovu větu přímo objevovat.
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Úkol či příklad pro žáky:
V programu GeoGebra narýsuj libovolně dlouhou úsečku AB. Pomocí nástroje

Střed

sestroj střed úsečky AB a pojmenuj ho S. Nyní narýsuj kružnici 𝑘(𝑆, 𝑆𝐴 ). Na kružnici
𝑘 vlož bod Y pomocí nástroje

Bod na objektu. Nakonec sestroj úsečky AY a BY

a sestroj úhel AYB. Pohybuj bodem Y po kružnici a zkoumej, zda se mění velikost úhlu
při vrcholu Y.

Obrázek 21 Řešení příkladu Thaletova věta

Připojit/Oddělit bod
Nástroj Připojit/Oddělit bod navazuje na nástroj Bod na objektu. Tento nástroj umožňuje připojit libovolný bod k objektu, popřípadě jej odpojit. Jakmile dojde k oddělení bodu
od objektu, stane se tento bod volným bodem.

Průsečík
Chceme-li získat průsečík dvou objektů, klikneme nejprve na první a poté na druhý objekt. Protínají-li se tyto objekty, okamžitě se průsečík zobrazí na nákresně. Průsečík
dvou objektů lze získat i kliknutím na společný bod těchto objektů.

Obrázek 22 Průsečík objektů
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Pro úsečky, polopřímky a oblouky lze pomocí vlastností v záložce Základní povolit
vnější průsečíky. Povolíme-li vnější průsečíky, zobrazí se i průsečíky, které se nacházejí
v prodloužení daných objektů.

Obrázek 23 Vnější průsečík

Kvůli lepší přehlednosti v konstrukci může být často výhodné mít zobrazený pouze výřez protínajících se objektů. Tento výřez nastavíme pomocí vlastností průsečíku.
V záložce Základní zaškrtneme Zobrazit úseky protínajících se čar. Díky tomuto nastavení se celé objekty mimo okolí průsečíku skryjí.

Obrázek 24 Úsek protínajících se čar

Úkol: Sestroj dvě různoběžné úsečky, které se neprotínají. Vytvoř vnější průsečík těchto

dvou úseček.

29

Střed
Pomocí nástroje Střed můžeme získat střed – bod ležící mezi dvěma body, střed úsečky,
střed kružnice či jiné kuželosečky.
Poznámka:
Střed úsečky lze vytvořit také pomocí příkazu StredSoumernosti[<Úsečka>]. Příkaz
pro vytvoření středu úsečky AB zadáváme ve tvaru StredSoumernosti[A,B]. Pro vytvoření středu kuželosečky můžeme využít příkazy Stred[<Kuželosečka>] a StredSoumernosti[<Kuželosečka>]. Příkaz pro vytvoření středu kuželosečky 𝑐 zadáváme ve tvaru
Stred[c] nebo StredSoumernosti[c].
Střed mezi dvěma body lze získat, aniž by musela být definována úsečka mezi těmito
body.
Úkol: Vytvoř libovolné dva body a sestroj jejich střed.

Extrémy
Zadáním předpisu funkce do vstupního řádku se na nákresně zobrazí graf dané funkce.
Díky nástroji Extrémy lze zobrazit extrémy funkce pomocí kliknutí na graf. Jediným
kliknutím získáme všechny extrémy funkce.
Extrémy však můžeme získat i pomocí vstupního řádku s využitím příkazu
Extrem[<Mnohočlen>]. Pro získání extrémů u funkce 𝑓(𝑥) = 𝑥⁴ − 4𝑥² + 5 bude
příkaz ve tvaru Extrem[x^4-4x^2+5].
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Obrázek 25 Extrémy funkce

Úkol: Do vstupního řádku vlož příkaz 𝑓(𝑥) = 𝑥⁴ − 4𝑥 23 a zobraz extrémy dané funkce.

Kořeny
Nástroj Kořeny funguje obdobně jako nástroj Extrémy. Po kliknutí na graf funkce se
zobrazí všechny kořeny rovnice.
Využít je možno i vstupní řádek a příkaz Koreny[<Funkce>, <Počáteční hodnota x>,
<Koncová hodnota x>]. V tomto případě nemusí být vykreslen ani graf funkce
a GeoGebra zaznačí body odpovídající kořenům dané funkce. Příkaz vypočítá kořeny
dané funkce na daném intervalu. Funkce však musí být na tomto intervalu spojitá.
Úkol: Najdi kořeny funkce p(x) = x² + 3x – 1.

9.3 Přímka
Přímka
Přímku lze vést již existujícími body. Druhou možností je zadat body určující přímku až
po výběru nástroje Přímka. Pohybujeme-li body, kterými přímka vede, mění se „sklon
přímky“ i analytické vyjádření v algebraickém okně. S body závislými na přímce lze
pohybovat pouze po přímce (tj. nelze jejich pohybem ovlivnit směr a pozici přímky).
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Příkaz Primka[<Bod>, <Bod>] vytvoří přímku procházející dvěma zadanými body.
Příkaz Primka[<Bod>, <Primka>] vytvoří přímku, která prochází zvoleným bodem
a je rovnoběžná s danou přímkou.
Úkol: Vytvoř body A, B, C. Body A, B veď přímku p. Bodem C veď rovnoběžku

s přímkou p.

Úsečka
Na stejném principu funguje i nástroj Úsečka. V algebraickém okně se vždy zobrazí
délka úsečky.
I úsečku lze vytvořit pomocí vstupního řádku. Příkaz Usecka[<Bod C>, <Bod D>]
vytvoří úsečku s krajními body C a D.
Úsečka s pevnou délkou
Mezi novější nástroje patří Úsečka s pevnou délkou. Díky tomuto nástroji můžeme sestrojit úsečku dané délky. Lze využít již existující bod, či tímto nástrojem vytvořit nový
krajní bod úsečky. Poté stačí zadat délku a potvrdit ji klávesou Enter nebo kliknutím na
OK.
Příkaz Usecka[<Bod B>, <Délka b>] vytvoří úsečku délky b s počátečním bodem B.
Úkol: Vytvoř úsečku |AB| = 5cm a vytvoř její střed.

Polopřímka
Polopřímku sestrojíme pomocí dvou bodů. První z vybraných bodů je pokládán za počáteční bod polopřímky, druhý bod představuje koncový bod orientované úsečky určující
polopřímku.
Polopřímku lze vytvořit příkazem Poloprimka[<Počáteční bod>, <Bod>] nebo Poloprimka[<Počáteční bod>, <Směrový vektor>].
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Lomená čára
Lomenou čáru vytvoříme pomocí minimálně tří bodů, které tvoří body lomu lomené
čáry. Pro ukončení lomené čáry je nutné kliknout na počáteční bod.
Příkaz LomenaCara[<Bod>, ..., <Bod>] vytvoří příslušnou lomenou čáru. Délka lomené čáry se zobrazuje v algebraickém okně.
Vektor
Pro vytvoření vektoru můžeme využít již dříve vzniklé body nebo je nástrojem Vektor
teprve vytvořit. První bod je považován za počáteční bod, druhý za koncový bod vázaného vektoru. V algebraickém okně se vektor zobrazí v maticovém tvaru.
Vektor z bodu
Pomocí tohoto nástroje vytvoříme nový bod, který vznikne posunutím vybraného bodu
ve směru existujícího vektoru.

9.4 Speciální Přímka
Kolmice
Chceme-li sestrojit kolmici, vybereme přímku (úsečku, polopřímku) a bod, kterým
chceme vést kolmici k vybrané přímce. Na pořadí výběru jednotlivých prvků v tomto
případě nezáleží.
Kolmici lze sestrojit i pomocí vstupního pole příkazem Kolmice[<Bod>, <Přímka>].
Druhým parametrem může být i název úsečky.
Úkol: Vytvoř bod A a přímku p. Sestroj kolmici k přímce p, která vede bodem A.

Rovnoběžka
Na obdobném principu jako předchozí nástroj funguje i nástroj Rovnoběžka.
Příkaz Primka[<Bod>, <Primka>] vytvoří přímku procházející zvoleným bodem, rovnoběžně s vybranou existující přímkou.
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Osa úsečky
Pomocí tohoto nástroje sestrojíme osu vybrané existující úsečky. Osu úsečky lze sestrojit i výběrem dvou bodů v případě, že úsečka není definována.
Alternativou tohoto nástroje je použití vstupního pole. Příkazy k sestrojení osy úsečky
jsou: OsaUsecky[<Bod>, <Bod>] , OsaUsecky[<Úsečka>].
Úkol: Vytvoř úsečku AB a sestroj její osu. Pomocí osy sestroj střed úsečky.

Osa úhlu
Osu úhlu získáme vybráním tří bodů, které úhel určují nebo vybráním dvojice různoběžných přímek. Prostřední vybraný bod je vrcholem úhlu. Orientace úhlu závisí na
pořadí výběru trojice bodů. Alternativa vstupního pole: OsaUhlu[<Primka>, <Primka>], OsaUhlu[<Bod>, <Bod>, <Bod>].
Úkol: Vytvoř dvě přímky a sestroj osu úhlu, který svírají.

Tečny z bodu
Vytvořit tečnu křivky lze několika způsoby. Nástroj velmi snadno a rychle vytvoří požadované tečny. Výběrem bodu B a křivky c sestrojíme všechny tečny ke křivce c, procházející bodem B. Výběrem přímky p a křivky c sestrojíme všechny tečny ke křivce c,
rovnoběžné s přímkou p. Výběrem dvou kuželoseček sestrojíme společné tečny kuželoseček.

9.5 Mnohoúhelník
Mnohoúhelník
Mnohoúhelník vytvoříme postupnou volbou bodů – vrcholů mnohoúhelníka. Konstrukci
ukončíme kliknutím na bod, který byl vybrán jako první. Držíme-li při sestrojování vrcholů mnohoúhelníka klávesu Alt, bude pozice nových vrcholů ležet na ramenech úhlů,
které jsou násobky patnácti stupňů. To je výhodné zejména při konstrukci čtyřúhelníků.
Alternativa vstupního pole: Mnohouhelnik[<Bod A>, ..., <Bod N>].
V algebraickém okně se zobrazuje obsah mnohoúhelníku.
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Pravidelný mnohoúhelník
Pro vytvoření pravidelného mnohoúhelníku vybereme dva body určující první stranu
mnohoúhelníku a v dialogovém okně zadáme počet vrcholů. Alternativa vstupního pole:
Mnohouhelnik[<Bod A>, <Bod B>, <Počet vrcholů n>].
Úkol: Vytvoř pravidelný pětiúhelník a zjisti jeho obsah.

Neměnný mnohoúhelník
Neměnný mnohoúhelník vytvoříme stejným způsobem jako mnohoúhelník obyčejný.
Mnohoúhelník má pevně daný tvar – jeho vrcholy nelze pohybovat. Mnohoúhelník lze
pouze posouvat nebo otáčet kolem prvního zadaného vrcholu.
Vektorový mnohoúhelník
Tímto nástrojem vytváříme mnohoúhelníky, jejichž strany tvoří existující vektory.

9.6 Kružnice & Oblouk
Kružnice daná středem a bodem
Nástroj Kružnice daná středem a bodem vykreslí kružnici po zvolení středu a bodu, kterým má kružnice procházet. Obdobně jako u přímek lze pracovat s již vytvořenými body nebo je vytvořit s pomocí tohoto nástroje.
Alternativa vstupního pole: Kruznice[<Bod S>, <Bod A>].
Kružnice daná středem a poloměrem
Po výběru středu kružnice zadáme poloměr do dialogového okna. Alternativa vstupního
pole: Kruznice[<Bod S>, <Rádius r>].
Kružítko
Tento nástroj funguje, jak jsme zvyklí u běžného kružítka. Nejprve si vezmeme do kružítka požadovanou vzdálenost a poté vybereme střed kružnice. Vybraná vzdálenost
(délka úsečky, vzdálenost bodů, atd.) určuje poloměr kružnice. Alternativa vstupního
pole: Kruznice[<Bod S>, <Úsečka>].
Úkol: Sestroj libovolně dlouhou úsečku AB a bod S. Sestroj kružnici k(S, |AB|).
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Kružnice daná třemi body
Nástroj sestrojí kružnici zvolenými třemi body, aniž by vyžadoval zadání středu kružnice. Alternativa vstupního pole: Kruznice[<Bod A>, <Bod B>, <Bod C>].
Úkol: Sestroj kružnici danou třemi body a poté vytvoř její střed.

Polokružnice nad dvěma body
Nástroj sestrojí polokružnici po výběru dvou bodů – koncových bodů průměru kružnice.
Alternativa vstupního pole: Polokruznice[<Bod>, <Bod>].
Kruhový oblouk
Nástroj sestrojí kruhový oblouk, pokud určíme střed kružnice (určující oblouk) a dva
body. První vybraný bod určuje poloměr oblouku. Pokud druhý vybraný bod nemá stejnou vzdálenost od středu jako první, vytvoří GeoGebra koncový bod oblouku automaticky – bude ležet na polopřímce určené středem a druhým vybraným bodem.
Alternativa vstupního pole: KruhObloukUhlu[<Střed S>, <Bod A>, <Bod B>].

Obrázek 26 Kruhový oblouk

Kruhový oblouk procházející třemi body
Analogicky jako předchozím nástrojem sestrojíme kruhový oblouk procházející třemi
vybranými existujícími body.
Alternativa vstupního pole: KruhOblouk3Body[<Bod A>, <Bod B>, <BodC>].
Úkol: Vytvoř kruhový oblouk, který prochází třemi body. Na tomto oblouku vytvoř bod

a zapni jeho animaci.
Nápověda: Animace se zapíná pomocí kliknutí na pravé tlačítko myši a volbou možnosti Animace zapnuta.
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Kruhová výseč
Nástroj pro konstrukci kruhové výseče funguje analogicky jako nástroj Kruhový oblouk. Alternativa vstupního pole:
KruhovaVysecDanaUhlem[<Střed S>, <Bod A>, <Bod B>].
Úkol: Vytvoř kruhovou výseč a sestroj osu úhlu této výseče.

Kruhová výseč k oblouku třemi body
Stejně jako předchozím nástrojem sestrojíme kruhovou výseč procházející třemi body.
Alternativa vstupního pole: KruhVysec3Body[<Bod A>, <Bod B>, <Bod C>].
Úkol: Vytvoř kruhovou výseč k oblouku třemi body a zjisti, jaký má tato výseč obsah.

Nastav, aby se obsah této výseče zobrazil jako popis této výseče.
Nápověda: Označ vytvořenou výseč, pomocí panelu úprav změň styl štítku na Hodnota
či Název a hodnota

9.7 Kuželosečka
Elipsa
Nástrojem sestrojíme elipsu. Elipsu určuje trojice vybraných existujících bodů, první
dva představují ohniska, třetím bodem bude elipsa procházet.
Alternativa vstupního pole: Elipsa[<Bod F>, <Bod G>, <Bod A>]. Pomocí vstupního
pole lze sestrojit i elipsy se známými ohnisky a známou hlavní poloosou:
1. Elipsa[<Ohnisko F>, <Ohnisko G>, <Délka hlavní poloosy a>] (je-li vzdálenost |F,G| < 2a sestrojíme hyperbolu)
2. Elipsa[<Ohnisko F>, <Ohnisko G>, <Úsečka u>] (hlavní poloosy je rovna
délce existující úsečky u)
Úkol: Vytvoř elipsu a libovolný vnější bod. Z tohoto bodu vytvoř tečny.
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Hyperbola
Nástrojem sestrojíme hyperbolu, kterou určuje trojice vybraných existujících bodů, první dva představují ohniska, třetím bodem bude hyperbola procházet. Alternativa vstupního pole:
1. Hyperbola[<Ohnisko F>, <Ohnisko G>, <Délka hlavní poloosy a>] (podmínkou je, že 0 < 2a < |FG|)
2. Hyperbola[<Bod F>, <Bod G>, <Bod A>]

Parabola
Nástroj sestrojí parabolu určenou ohniskem a řídící přímkou (úsečkou). Alternativa
vstupního pole: Parabola[<Bod>, <Primka>].

Kuželosečka daná pěti body
Pět různých bodů určuje kuželosečku. Tyto body nesmí ležet na přímce. Alternativa
vstupního pole:
1. Kuzelosecka[<Bod A>, <Bod B>, <Bod C>, <Bod D>, <Bod E>]
2. Kuzelosecka[<Číslo a>, <Číslo b>, <Číslo c>, <Číslo d>, <Číslo e>, <Číslo
f>] (kuželosečka určená rovnicí a ∙ x 2 + b · y 2 + c + d · x · y + e · x + f · y = 0)
Úkol: Vytvoř libovolnou kuželosečku, která je daná pěti body a pomocí nástroje Bod na

objektu sestroj bod, který je vnitřním bodem kuželosečky (viz nástroj Bod na objektu).

9.8 Měření
Úhel

Pomocí tohoto nástroje se měří velikosti úhlů. Úhel může být určen mezi třemi body,
úsečkami, přímkami i vektory. Při označení mnohoúhelníku změříme velikosti všech
vnitřních nebo vnějších úhlů (zaokrouhlené na minuty).
Pokud jsou vrcholy mnohoúhelníku vytvořeny proti směru hodinových ručiček, zobrazí
se vnitřní úhly. Jsou-li zadány ve směru hodinových ručiček, zobrazí se vnější úhly.
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Alternativy vstupního pole:
1. Uhel[<Vektor v1>, <Vektor v2>]
2. Uhel[<Primka g>, <Primka h>]
3. Uhel[<Bod A>, <Vrchol B>, <Bod C>]

Úkol: Vytvoř mnohoúhelník, jehož vrcholy jsou zadány ve směru hodinových ručiček.

Zobraz všechny vnitřní úhly mnohoúhelníku a nastav, aby byly tyto úhly popsány pouze
celočíselnou hodnotou velikosti úhlu.
Nápověda: Stiskni klávesu Ctrl a postupně označ všechny zobrazené vnější úhly. Pomocí panelu úprav a ikony Úhel mezi nastav od 0° do 180°. Poté nastav styl štítku na Hodnota. Jako poslední nastav celočíselné velikosti úhlů (v Menu klikni na Nastavení, Zaokrouhlování a zvolíme 0 desetinných míst).

Úhel dané velikosti
Nástroj pro konstrukci úhlu dané velikosti a orientace. Úhel je určen dvěma body (bodem na rameni a vrcholem úhlu) a velikostí ve stupních. Po výběru dvou bodů X a V
zadáme do dialogového okna požadovanou velikost úhlu a zvolíme orientaci úhlu. Potvrdíme stisknutím OK. Vznikne nový bod X´ a úhel XVX´. Alternativa vstupního pole:
Uhel[<Bod A>, <Vrchol B>, <Úhel>]. Při zadávání velikosti úhlu nesmíme zapomenout na symbol pro úhlové stupně.

Vzdálenost
Vzdálenosti můžeme měřit tímto nástrojem. Vzdálenost určujeme mezi dvěma objekty:
dvěma body, dvěma přímkami, bodem a přímkou. Lze zjišťovat délku úsečky, obvod
kružnice, elipsy, ale i mnohoúhelníku. Naměřená hodnota se zobrazuje u objektu jako
dynamické textové políčko. Pohybem objektů se mění naměřená hodnota. Alternativa
vstupního pole: Vzdalenost[<Bod>, <Objekt>].
Úkol: Sestroj pravidelný pětiúhelník a zjisti jeho obvod.
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Obsah
Tento nástroj počítá obsahy ploch: mnohoúhelníků, kruhů, vnitřní oblastí elipsy. Hodnota se opět zobrazuje jako dynamické textové pole. Alternativy vstupního pole:
1. Obsah[<Bod>, ..., <Bod>]
2. Obsah[<Mnohoúhelník>]
3. Obsah[<Kuželosečka>]

Spád
Nástroj pro zjištění směrnice přímky a zobrazení spádového trojúhelníku. Alternativa
vstupního pole: Smernice[<Přímka>].

Seznam
Vytvoření seznamu bodů. Výběr bodů při současně stisknutém pravém tlačítku myši
vytvoří seznam označených bodů jako samostatný objekt.

Vztah mezi objekty
Nástroj pro určení vztahu mezi objekty (rovnost ploch, koincidence objektů, atd.).
Alternativa vstupního pole: Vztah[<Objekt>, <Objekt>] .

Kontrola funkce
Nástroj pro analýzu funkcí na zadaném intervalu (extrémy, nulové body, obsah, průměr,
délka, atd.).

9.9 Transformace
GeoGebra nabízí nástroje pro práci s geometrickými zobrazeními. Nástroje se ovládají
intuitivním způsobem a uživatelé znalého geometrických zobrazení potěší, že je bude
schopen okamžitě používat, aniž by musel prostudovat manuál. Pominu-li kruhovou
inverzi, která není součástí učebních plánů střední školy a stejnolehlost, která již delší
dobu není učivem základní školy (může se objevit v rozšiřujícím učivu), disponuje
GeoGebra všemi shodnými zobrazeními.
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Osová souměrnost
Nástroj

zobrazí

objekt

v osové

souměrnosti.

Alternativa

vstupního

pole:

Soumernost[<Objekt>, <Přímka>]. V aktuální verzi GeoGebry funguje i osová souměrnost v 3D podle roviny: Soumernost[<Objekt>, <Rovina>].
Úkol: Vytvořte graf funkce 𝑓(𝑥) = 𝑥² + 1, vložte libovolnou přímku p, která bude

osou souměrnosti. Zkonstruujte obraz grafu funkce 𝑓 v osové souměrnosti podle p.

Středová souměrnost
Nástroj zobrazí objekt ve středové souměrnosti. Alternativa vstupního pole:
Soumernost[<Objekt>, <Bod>]. Nástroj je funkční i v 3D.

Otočení o úhel
Nástroj pro otočení objektu kolem bodu o orientovaný úhel. Použití nástroje je intuitivní. Alternativa vstupního pole: Rotace[<Objekt>, <Úhel>, <Bod>].

Posunutí
Posunutí objektu ve směru existujícího vektoru. Nástroj se opět ovládá intuitivně. Alternativa vstupního pole: Posun[<Objekt>, <Vektor>].

Stejnolehlost
Sestrojí stejnolehlý objekt, určený existujícím bodem a zadaným koeficientem stejnolehlosti. Alternativa vstupního pole:
Stejnolehlost[<Objekt>, <Koeficient stejnolehlosti>, <Střed Stejnolehlosti>]. Pokud
má být středem stejnolehlosti počátek souřadného systému použijeme redukovaný příkaz Stejnolehlost[<Objekt>, <Koef. stejnolehlosti>].
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9.10 Aktivní prvky a speciální objekty
Posuvník
Vytvořením posuvníku vytvoříme novou proměnnou. Hodnoty proměnných měníme
posuvníkem v přednastaveném rozsahu. Ovládáme tak parametry vytvořených appletů
(změna souřadnic, délky úseček, velikosti úhlů, poloměry kružnic, atd.). Posuvníky lze
umístit vodorovně či svisle na vhodné místo v nákresně.
Ve vlastnostech posuvníku lze nastavit automatickou změnu hodnoty posuvníku prostřednictvím animace. Animaci lze zapnout nebo vypnout (pravým tlačítkem zobrazíme
volby a vybereme požadovanou možnost).

Text
Nástroj pro tvorbu statických či dynamických textů nebo LaTeXových vzorců. Text
může být volný či vázaný k existujícímu bodu. Chceme-li text připojit k bodu, zvolíme
nástroj Text a klikneme na vybraný bod. Volný text vytvoříme kliknutím na vybrané
místo nákresny. Text lze uzamknout v nákresně. Po kliknutí do nákresny či na bod se
otevře dialogové okno, kam lze vložit text. Tento text je automaticky považován za statický. Dynamický text zohledňuje změny hodnot objektů. Vytvoříme jej, pokud
v dialogovém okně vybereme volbu Objekty. Vybráním objektu ze seznamu dojde
k jeho propojení s textem. V dynamickém textu lze kombinovat manuálně vkládané
texty s objekty, operátory a funkcemi. Pokud chceme vložit zlomek, matici, atd., máme
možnost využít i LaTeXové syntaxe pro tvorbu vzorců. Stačí zaškrtnout políčko LaTeX
vzorec.
Úkol: Vlož posuvník s intervalem od -5 do 5 a krokem 0.1. Vytvoř dynamický text, který

bude zobrazovat poloviční hodnotu, než ukazuje posuvník.
Návod: Vytvoř posuvník a se zadanými parametry a vlož text. Do okna Úpravy vlož
a = a. V textovém poli se zobrazí a orámované obdélníkem. Klikni dovnitř obdélníčku
a za písmeno a vlož /2. Výsledek vypadá takto: a = a/2. Pokud operaci nevložíme přímo
do obdélníčku (objektu), bude GeoGebra považovat operaci za běžný statický text.
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Obrázek
GeoGebra umožňuje vložit do nákresny libovolný obrázek.
Úkol: Najděte průkazovou fotografii obličeje. V libovolném grafickém programu ořízně-

te fotku tak, že bude na obrázku pouze levá polovina obličeje. Obrázek vložte do GeoGebry a poté vytvořte druhou půlku obličeje pomocí osové souměrnosti. Je lidský obličej naprosto souměrný? Můžeme experimentovat i s vytvořením dvou obličejů z pravých a levých půlek tváří.

Tlačítko
Tento nástroj vytvoří po kliknutí do nákresny tlačítko. Popisek tlačítka lze měnit v dialogovém okně, kam můžeme vložit i GeoGebra skript, který se provede při kliknutí na
tlačítko. Ukázky skriptů jsou uvedeny v praktické části diplomové práce.

Zaškrtávací políčko
Tento nástroj umožňuje zobrazit či skrýt zvolené objekty. Kliknutím do nákresny vytvoříme políčko. Parametry políčka lze nastavit v dialogovém okně (popisek a seznam objektů, které chceme zobrazovat/skrývat). Objekty lze při otevřeném dialogovém okně
vybírat přímo z nákresny.
Úkol: Vytvoř posuvníky a, b s intervaly od 0 do 5 a krokem 0,1. Vlož text, který bude

zobrazovat hodnotu na posuvníku a zvětšené o hodnotu posuvníku b. Vytvoř zaškrtávací políčko, které po zaškrtnutí zobrazí výsledek tohoto součtu.
Návod: Vytvoř posuvníky a vlož text. Do textového pole dialogového okna nejprve
vlož statický text a+b=. Nyní ze seznamu objektů vlož objekt a. Přímo do objektu
a (rámečku) vlož znaménko plus a poté vlož objekt b (výsledek by měl vypadat a+b).
Jinou možností je vložit text a+b do objektu prázdné pole. Vlož zaškrtávací políčko
s popiskem Zobraz řešení. Ze seznamu vyber objekt s výpočtem součtu. Potvrď stisknutím Použít.
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Textové pole
Nástroj vloží do nákresny textové pole, prostřednictvím něhož můžeme měnit parametry
objektů (souřadnice, délky atd..). Při tvorbě textového pole zvolíme popisek a propojený objekt.

9.11 Uživatelské nástroje
Pohybovat s nákresnou
Nástroj pro posouvání nákresny využíváme zejména při rozlehlejších konstrukcích, které se nevejdou na viditelnou část nákresny.

Zvětšit
Nástroj pro zvětšování nákresny (přiblížení k objektům). Pozice kurzoru myši v nákresně určuje bod, jehož pozice je vzhledem ke zvětšování zafixována.

Zmenšení
Nástroj Zmenšení funguje stejně jako předchozí nástroj Zvětšit.

Zobrazit/skrýt objekt
Nástroj pro zobrazování/skrývání objektů. Je výhodný pro skrytí pomocných konstrukcí
a objektů. Změna viditelnosti vybraných objektů se projeví po zvolení libovolného nástroje. Nástroj oceníme, chceme-li naráz skrýt větší počet objektů.

Zobrazit/skrýt popis
Tento nástroj funguje obdobně jako předchozí, s tím rozdílem, že má vliv pouze na viditelnost popisků, nikoliv samotných objektů.
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Kopírovat formát
Nástroj slouží ke kopírování vlastností objektů (barva, velikost, styl čáry, atd.) Kliknutím zvolíme objekt, jehož vlastnosti chceme kopírovat, poté vybereme objekty, u nichž
tyto vlastnosti požadujeme.

Zrušit
Nástroj k mazání objektů. Lze s výhodou použít zejména při mazání většího počtu objektů. Při nechtěném smazání objektu lze operaci vrátit zpět (Ctrl+Z).

10 Export grafických výstupů GeoGebry
Materiály vytvořené GeoGebrou lze exportovat do běžných grafických formátů a vytvořit tak obrázky, které můžeme dále využívat. Obrázky lze využít např. pro vytvoření
zadání písemných prací. I zadání práce může vypadat úhledně. Export realizujeme kliknutím v menu na záložku Soubor, poté na Export a volbou Grafický náhled jako obrázek. GeoGebra umožňuje exportovat nákresnu do souborů s příponou PNG, PDF, EPS,
SVG a EMF. Uživatelé požadují nejčastěji vkládání obrázků do souboru programu
Microsoft Word. Pak musíme zvolit formáty PNG (bitmapový formát) nebo EMF
(kombinovaný bitmapově-vektorový formát). Vektorové formáty SVG nebo EPS lze
dodatečně upravovat v specializovaných programech (např. Inskape). Soubor GeoGebry
lze exportovat i jako tzv. Dynamický pracovní list. Tuto možnost popíšeme v následující kapitole.

11 Sdílení dokumentů
Vytvořené studijní materiály lze sdílet na stránkách www.geogebra.org. Nejprve si musíme vytvořit uživatelský účet (na domovské stránce GeoGebry). Je možné se přihlásit
i prostřednictvím již existujícího uživatelského účtu na Googlu či Facebooku, nebo vytvořit nový účet.
Vlastní materiály lze sdílet se širokou veřejností, nebo jen s omezeným okruhem uživatelů.
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Obrázek 27 Přihlášení k účtu

Vytvořený dokument lze sdílet nebo vyexportovat prostřednictvím nabídky v menu
Soubor. Exportovat lze Dynamický pracovní list (jako webovou stránku). Vybereme-li
Sdílet, okamžitě se dokument nahraje na stránky GeoGebry a otevře se nám nová záložka v internetovém prohlížeči. Poté zadáme název souboru a nastavíme, komu dáváme
dokument k dispozici. Lze nastavit, zda se jedná o veřejný studijní materiál, soukromý
dokument, nebo zda má být viditelný těm, kdo znají URL adresu tohoto dokumentu.

Obrázek 28 Nastavení sdílení appletu

Vybereme-li si možnost sdílet soubor jako Dynamický pracovní list, otevře se dialogové
okno. V okně vyplníme název a text, který má být nad či pod konstrukcí. Pokud sdílíme
soubor tímto způsobem, můžeme do pole Text nad konstrukcí vložit zadání úlohy a případný komentář pod konstrukci. Následně nastavíme okruh uživatelů, majících přístup
k dokumentu.
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Obrázek 29 Sdílení jako dynamický pracovní list

Dokumenty, které spolu souvisejí, mohou být součástí tzv. Knihy (GeoGebra Book).
Dokumenty tak budou pohromadě na jednom místě. Knihu vytvoříme kliknutím na
symbol + a vybereme volbu *navigation_book_create (viz Obrázek 30). Zadáme název
knihy a okruh uživatelů. V dalším kroku lze vkládat jednotlivé listy knihy a rozřazovat
je do kapitol.

Obrázek 30 Vytvoření knihy
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12 GeoGebra skupiny
Na stránkách GeoGebry lze vytvářet skupiny uživatelů. Skupiny umožňují členům vzájemně sdílet materiály či je společně vytvářet a upravovat. Správce skupiny (ten, kdo
skupinu vytvořil) může vkládat a spravovat úlohy pro ostatní členy. Správce může vyřešené úlohy hodnotit. Zakladatel skupiny může komukoliv přidělit správcovské oprávnění. Lze tak vytvořit skupinu, v níž si kolegové vzájemně sdílejí materiály či spolupracují
na jejich tvorbě. Také lze vytvářet skupiny žáků a studentů a zadávat jim úlohy. Skupiny vytváříme pomocí stejného roletového menu, jako knihu (viz Obrázek 30). Chcemeli vstoupit do již existující skupiny, musíme požádat správce skupiny o zaslání přístupového kódu. Správce může potenciálním členům zaslat pozvání emailem.
Ve skupinách lze pracovat se dvěma typy úloh. Prvním typem je tzv. Otázka. U tohoto
typu lze zvolit, zda vyžadujeme otevřené či uzavřené odpovědi. U uzavřených otázek
lze nastavit jednu či více správných odpovědí. Uživatelé si mohou zkontrolovat správnost svých odpovědí, pokud správce nastavil zobrazení ověřovacího tlačítka Zkontrolovat. Druhým typem úlohy je tzv. GeoGebra cvičení. Tento typ se skládá ze zadání
a prázdného či předpřipraveného dokumentu, který po zpracování uloží výsledek práce
člena skupiny.

Obrázek 31 GeoGebra cvičení

Jakmile členové skupiny vyřeší zadané úkoly, může správce jejich práci zkontrolovat
a ohodnotit. Je-li úkol řádně splněn, správce jej označí jako Dokončený. Má-li člen úlohu přepracovat, zvolí správce možnost Nedokončeno a přidá komentář, co je v úloze
třeba opravit či pozměnit.
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Praktická část
Moje GeoGebra kniha na online úložišti GeoGebra Materials
Praktickou část diplomové práce tvoří padesát interaktivních dokumentů GeoGebry,
které jsem vypracovala. Všechny dokumenty jsou řešením konkrétních úloh (resp. jejich
modifikací) z učebnice Matematika 6 pro základní školy - Geometrie od nakladatelství
SPN. Tuto učebnici jsem si vybrala z praktických důvodů, neboť podle ní již nějaký čas
jako učitelka na základní škole učím. Všechny své GeoGebra dokumenty, tj. dynamické
pracovní listy GeoGebry (neboli GeoGebra applety), jsem zorganizovala do pěti kapitol
a nasdílela jako samostatnou knihu (neboli GeogebraBook) pro všeobecné veřejné použití na GeoGebra Materials (dříve GeoGebraTube), tedy na online úložišti GeoGebry.
K dnešnímu dni (13. 4. 2017) je na GeoGebra Materials již 777 286 sdílených dokumentů (jen pro zajímavost - k 22. 6. 2016 jich bylo 458 105). Zájemci z řad učitelů, žáků či široké veřejnosti mohou moji sbírku úloh najít na GeoGebra Materials na adrese
https://www.geogebra.org/m/P2qAHmjF. Online úložiště, kde mohou volně sdílet své

materiály všichni registrovaní uživatelé, lze snadno prohledávat a moji online publikaci
lze tak snadno nalézt i uvedením různých klíčových slov, např. “Matematika 6 pro základní školy - Geometrie SPN” nebo “Jana Hajtmarová”. Všechny materiály jsou šiřitelné pod licencí CC-BY-SA, tzn., že uživatelé mají právo materiály dál šířit, musí
ovšem uvést autora a zachovat stejnou licenci i pro ostatní.

Obrázek 32 Online úložiště GeoGebry z pohledu nepřihlášeného uživatele
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Obrovskou výhodou online úložiště je možnost okamžitého prohlížení materiálů pomocí
libovolného internetového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari Opera, …) pod libovolným operačním systémem (Windows, Linux,
Mac OS X,…). Pokud tedy zrovna sedíte u počítače s připojením k internetu, můžete si
moji online publikaci okamžitě prohlédnout (bez nutnosti jakékoliv registrace atd.),
resp. ji dále sdílet s jinými lidmi.

Obrázek 33 Moje online publikace na GeoGebra Materials

Všechny moje dokumenty je možné samozřejmě používat i off-line - jsou k dispozici na
přiloženém CD, které je součástí diplomové práce.
Na následujících stránkách jsou ukázky všech dynamických pracovních listů (appletů),
které jsem vypracovala. Čtenář diplomové práce tak může získat základní představu
o tom, jaké úlohy jsou v online publikaci řešeny a jak s nimi GeoGebra pracuje. Každou
úlohu si může čtenář diplomové práce samozřejmě okamžitě prohlížet i online na GeoGebra Materials.
Text praktické části má samozřejmě pouze statický informační charakter. Praktická část
má stěžejní význam zejména v online podobě - kdokoliv ji může v tuto chvíli prakticky
využívat pro potřeby výuky či studia. Následující statický text obsahuje popis jednotlivých úloh a způsob ovládání změn parametrů. Téměř u všech úloh také uvádím návod,
jak lze tyto (resp. podobné úlohy) v GeoGebře vytvořit. Popsané návody obsahují nejčastější postupy, které začátečník musí zvládnout. Věřím, že moje návody umožní co
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největšímu počtu učitelů či jiných zájemců - začátečníků, naučit se s GeoGebrou smysluplně pracovat. Sama jsem s GeoGebrou začala před rokem pracovat úplně “od nuly”.
Zájemcům tak ve svých návodech velmi často ukazuji věci, na které jsem sama mnohdy
jen obtížně přicházela. Z návodů by mělo být patrné, jak se postupuje od nejjednodušších věcí až k těm obtížnějším. Postupně v návodech ubírám detaily, neboť předpokládám, že zájemce základní věci již zvládá. Syntaxe příkazů v návodech je uzpůsobena
tak, aby co možná nejlépe odpovídala vizuální realitě v GeoGebře.
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Matematika 6 pro základní školy - řešené úlohy
1 Prostor a jeho zobrazení
1.1 Obvod a obsah čtverce a obdélníku
Příklad 2 strana 18
Obvod čtverce je 60 m. Určete délku jeho strany.

Obrázek 34 Příklad 2 str. 18

Tento příklad se díky řešení v GeoGebře stává sadou typově podobných úloh. Podle
hodnoty obvodu o nastavené na posuvníku se mění zadání úlohy, což ovlivňuje výsledek příkladu.
Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož posuvník a s intervalem od 4 do 100 a krokem 1.
2. Sestroj úsečku AB s pevnou délkou (parametr a).
3. Zvol nástroj pravidelný mnohoúhelník, označ body A, B a počet vrcholů zvol 4.
4. Vytvoř textová pole, s postupnými výpočty. Pouze text 𝑜 = 4 ∙ 𝑎 je statický.
Ostatní texty vytvoř jako dynamické. Text 60 = 4 ∙ 𝑎 vlož jako 𝑜 = 4𝑎. Další
texty vlož ve tvaru:

𝑜 = 4 ∙ o/4
o:4 = 𝑜/4

5. Vlož text s odpovědí a nezapomeň, že výsledek v odpovědi musí být také dynamický: Délka strany čtverce je 𝑜/4 m.
6. Po jednom vkládej zaškrtávací políčka, zvol popisek a vyber, který text se má
po zaškrtnutí políčka zobrazit.
7. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku a barvu čar.
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Příklad 3 strana 19
Obdélník ABCD má stranu AB délky 4 cm a stranu BC délky 3 cm. Určete jeho obvod.

Obrázek 35 Příklad 3 str. 19

Na podobné principu funguje i tento dokument. Pomocí posuvníků můžeme měnit zadání původní úlohy.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož na nákresnu posuvníky a, b s intervalem od 1 do 10 a krokem 0,1.
2. Sestroj úsečku AB s pevnou délkou a, dále sestroj úsečku BC s pevnou délkou b
a úsečku AD s pevnou délkou b.
3. Úsečku BC otoč pomocí nástroje Otočení o úhel. Jako střed otáčení zvol bod
B, úhel otáčení nastav na 90° proti směru hodinových ručiček. Totéž proveď
s úsečkou AD. Otočením vzniknou nové úsečky AD´ a BC´.
4. Skryj body C, D a úsečky BC, AD.
5. Otočené body C´ a D´ přejmenuj na C, D.
6. Sestroj úsečku CD a vytvoř mnohoúhelník ABCD.
7. Vlož textová pole:

o=2(a+b)
o=2(𝑎+𝑏)=2(𝑎 + 𝑏)

8. Vlož text s dynamickou odpovědí.
9. Vlož zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat celé řešení příkladu.
10. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku a barvu čar.
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Příklad 4 strana 19
Pozemek ve tvaru obdélníku má stranu a o délce 1 km a stranu b o délce 400 m. Jaký je
obvod pozemku?

Obrázek 36 Příklad 4 str. 19

V úlohách na obvod a obsah čtverce a obdélníku se často objevují v zadání různé jednotky. Pomocí GeoGebry lze vytvořit převodní systém jednotek. Celý dokument je vytvořen pouze pomocí posuvníků a dynamického textu.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož posuvník a s intervalem od 0,5 do 5 a krokem 0,01.
2. Vlož posuvník b s intervalem od 1 do 5000 a krokem 1.
3. První řádek textu 𝑎 = 1 km = 1000𝑚 je kvůli barevnému rozlišení tvořen třemi
nezávislými texty. Vytvoř texty a poskládej za sebe: 𝑎 =, 𝑎 km =, 1000𝑎 m.
4. Rozdělen je i druhý řádek. Vytvoř texty a poskládej: b =, 𝑏 m, 𝑏/1000km.
5. Vlož zaškrtávací políčko s popisem “Zobrazit převod“. Políčko propojíme
s texty 1000a m a b/1000 km.
6. Vlož text se vzorcem pro výpočet obvodu obdélníku.
7. Vlož texty pro výpočet obvodu v metrech a kilometrech. Texty jsou ve tvaru:
o_m = 2( 1000𝑎 + 𝑏) = 2 (1000𝑎 + 𝑏) m
o_k_m = 2(𝑎 + 𝑏/1000 ) = 2(𝑎 + 𝑏/1000) km
8. Vlož odpověď s dynamickým výsledkem.
9. Vlož zaškrtávací políčko s popiskem “Zobrazit výsledek“ a propoj ho se všemi
texty, které odhalují řešení úlohy a odpověď.
10. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku a barvu čar.
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Cvičení 2 strana 22
Záhon má rozměry 5 m a 60 cm.
a) Určete jeho výměru, když víte, že má tvar obdelníku.
b) Kolik kroků udělá Filip, chce-li tento záhon obejít? Délka Filipova kroku je 50cm.
c) Kolik kroků udělá malé dítě, které má délku kroku 20cm, než obejde tento záhon?

Obrázek 37 Cvičení 2 str. 22

V řešení této úlohy byl opět využit převodní systém jednotek.
Tento dokument vytvoříme podobně jako ten předchozí.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř posuvníky a, b.
2. Vytvoř převodní systém jako u předchozího příkladu.
3. Vlož dynamický text pro výpočet obsahu záhonu a dynamickou odpověď.
4. Vlož dynamický text pro zobrazení obvodu záhonu, určení počtu kroků Filipa
a dále dynamickou odpověď.
5. Vlož dynamický text pro výpočet počtu kroků malého dítěte a dynamickou
odpověď.
6. Vytvoř zaškrtávací políčka pro převod jednotek a pro postupné zobrazování
řešení úlohy.
7. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku a barvu čar.
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Cvičení 5 strana 23
Vypočítejte v metrech obvod i obsah obrazce na obrázku.

Obrázek 38 Cvičení 5 str. 23

Úloha nabízí škálu obrazců, na kterých si mohou žáci natrénovat výpočet obsahů a obvodů čtverce a obdélníku. Pomocí posuvníků může učitel vygenerovat podobná zadání a
použít je pro zadání písemné práce.
Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř posuvníky a, b, c, f s intervalem od 2 do 10 a krokem 1.
2. Sestroj úsečku AB s pevnou velikostí a, úsečku BC s pevnou velikostí b
a úsečku AF s pevnou velikostí f.
3. Úsečku BC otoč kolem bodu B o 90° proti směru hodinových ručiček a úsečku
AF otoč kolem bodu A o 90° proti směru hodinových ručiček.
4. Skryj body C, F a úsečky BC, AF. Nové body C´, F´ přejmenuj na C, F.
5. Sestroj úsečku CD s pevnou velikostí c.
6. Otoč úsečku CD kolem bodu C o 180°. Skryj úsečku CD a bod D´ přejmenuj
na D.
7. Vytvoř úsečku DE s pevnou velikostí f – b. Úsečku otoč kolem bodu D o 90°
proti směru hodinových ručiček. Bod E´ přejmenuj na E.
8. Sestroj úsečku FG s pevnou délkou a – c.
9. Do vstupního pole zadej E=G (spojí body E a G do jednoho bodu).
10. Vytvoř mnohoúhelník ABCDEF a skryj všechny jeho body.
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11. Podržením klávesy Ctrl označ v algebraickém okně úsečky AB, BC, CD, AF
a v panelu úprav nastav Styl štítku na Hodnota.
12. Pomocí nástroje Text vlož popis stran d, e, jako

d: f-b= 𝑓 − 𝑏
e: a-c= 𝑎 − 𝑐

13. Vlož zaškrtávací políčko s popisem “Doplň délky stran d a e“. Políčko bude
spjaté s dynamickým textem pro výpočet délky stran vytvořených v předchozím
kroku.
14. Vlož text s podmínkami pro délky stran.
15. Vytvoř dynamický text pro výpočet obvodu:
o= 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑓−𝑏 + 𝑎−𝑐 + 𝑓 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑓 − 𝑏 + 𝑎 − 𝑐 + 𝑓 m
16. Vlož dynamickou odpověď.
17. Vytvoř zaškrtávací políčko, které po zaškrtnutí zobrazí výpočet obvodu
a odpověď.
18. Vytvoř dynamický text pro výpočet obsahu
S = 𝑎 ∙ 𝑏 + 𝑎 – 𝑐 ∙ 𝑓 – 𝑏 = 𝑎 𝑏 + (𝑎 − 𝑐) (𝑓 − 𝑏)m2
19. Vlož dynamickou odpověď.
20. Vytvoř zaškrtávací políčko pro zobrazení výpočtu obsahu a odpovědi.
21. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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Cvičení 6 strana 23
Narýsujte obdélník ABCD, kde |AB| = 5 cm, |BC| = 3 cm. V tomto obdélníku vyznačte
úhlopříčky AC, BD.

Obrázek 39 Cvičení 6 str. 23

Díky zpracování této úlohy v GeoGebře jsem využila dynamičnosti programu a úlohu
rozšířila. Žák má za úkol měnit délky stran a sledovat velikost úhlu úhlopříček
čtyřúhelníku. Díky tomuto výukovému materiálu by si žák měl osvojit představu, jak se
mění úhel úhlopříček v závislosti na délce stran. Jedná se o rozvoj představ, které bude
poté žák schopen projektovat pouze ve svých představách.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř posuvníky a, b s intervalem od 1 do 7 a krokem 0,1.
2. Sestroj úsečku AB s pevnou délkou a, dále sestroj úsečku BC s pevnou délkou b
a úsečku AD s pevnou délkou b.
3. Úsečku BC otoč pomocí nástroje Otočení o úhel. Jako střed otáčení zvol bod B
a úhel 90° proti směru hodinových ručiček. Totéž proveď s úsečkou AD.
4. Skryj body C, D a úsečky BC a AD.
5. Otočené body C´ a D´ přejmenuj na C, D.
6. Sestroj úsečku CD a vytvoř mnohoúhelník (termín GeoGebry) ABCD.
7. Pomocí nástroje úsečka sestroj úhlopříčky obdélníku.
8. Nástrojem Průsečík vytvoř průsečík úhlopříček a pojmenuj ho F.
9. Nástrojem Úhel vyznač úhel CFD.
10. Na panelu nástrojů nastav popis úhlu na Název.
11. Vlož dynamický text: α = 𝛼.
Znak pro označení úhlu alfa najdeme po rozbalení nabídky Symboly.
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12. Vytvoř zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat text s velikostí úhlu α.
13. Vlož statický text:
„Pohybujte posuvníky a sledujte, zda může nastat situace, že úhlopříčky
čtyřúhelníku jsou na sebe kolmé.“
14. Vlož statický text:
„Úhlopříčky jsou na sebe kolmé, je-li a=b, tedy je-li čtyřúhelník čtverec.“
U tohoto textu nastav ve Vlastnostech objektu v záložce Pro pokročilé podmínku
zobrazení objektu: a ≟ b (symbol ≟ je operátorem GeoGebry).
15. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťka čar, barvy atd.
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Cvičení 8 strana 23
Ve čtvercové síti na obrázku je zobrazen trojúhelník ABC a obdélník ABDE.
a) Jak velký obsah má trojúhelník ABC?
b) Jak velký obsah má obdélník ABDE?
c) Kolikrát je obsah obdélníku ABDE větší než obsah trojúhelníku ABC?

Obrázek 40 Cvičení 8 str. 23

Při řešení této úlohy si žáci běžně neuvědomují obecný princip pro výpočet obsahu trojúhelníku. Proto jsem využila dynamičnosti GeoGebry a bod C jsem volně umístila na
úsečku ED. Žáci tak mohou bodem C pohybovat a zkoumat, zda se mění obsah trojúhelníku (respektive počet vybarvených čtverečků), a učinit následně obecnou úvahu
o vztahu obsahu obdélníku a trojúhelníku.
Pro vytvoření čtverečkové sítě můžeme využít úseček a nástroje Průsečík nebo ji vytvořit pomocí GeoGebra Skriptu.
Ukažme si možnost využití nástroje Tlačítko pro spuštění GeoGebra Skriptu.
Čtverečková síť je vytvořena pomocí jednoho čtverečku (s nastavenými vlastnostmi).
Všechny ostatní čtverečky vzniknou posunutím původního čtverečku o konkrétní vektor. Tento skript je možné zkopírovat do textového souboru, uložit jej a v případě potřeby vytvoření stejné či podobné čtverečkové sítě jej opětovně použít. Skript vytvoří síť
automaticky ve zlomku sekundy.
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GeoGebra skript pro vytvoření čtverečkové sítě 3x5:
A=(0,0)
X=(0,1)
B=(6,0)
D=(6,3)
E=(0,3)
ctv11=Mnohouhelnik[X,A,4]
NastavitBarvu[ctv11,black]
NastavitVypln[ctv11,0]
ctv21=Posun[ctv11,Vektor[(0,1)]]
ctv31=Posun[ctv11,Vektor[(0,2)]]
ctv12=Posun[ctv11,Vektor[(1,0)]]
ctv22=Posun[ctv11,Vektor[(1,1)]]
ctv32=Posun[ctv11,Vektor[(1,2)]]
ctv13=Posun[ctv11,Vektor[(2,0)]]
ctv23=Posun[ctv11,Vektor[(2,1)]]
ctv33=Posun[ctv11,Vektor[(2,2)]]
ctv14=Posun[ctv11,Vektor[(3,0)]]
ctv24=Posun[ctv11,Vektor[(3,1)]]
ctv34=Posun[ctv11,Vektor[(3,2)]]
ctv15=Posun[ctv11,Vektor[(4,0)]]
ctv25=Posun[ctv11,Vektor[(4,1)]]
ctv35=Posun[ctv11,Vektor[(4,2)]]
ctv16=Posun[ctv11,Vektor[(5,0)]]
ctv26=Posun[ctv11,Vektor[(5,1)]]
ctv36=Posun[ctv11,Vektor[(5,2)]]

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Použij nástroj Tlačítko a klikni na nákresnu.
2. Do textového pole Popisek vlož text “Zobraz“. Do okna GeoGebra Skript zkopíruj či opiš výše uvedený skript. Potvrď stisknutím OK.
3. Klikni na tlačítko “Zobraz“, v nákresně se zobrazí čtverečková síť.
4. Skryj tlačítko “Zobraz“.
5. Skryj body C, X, F.
6. Sestroj úsečku ED.
7. Na úsečku ED vlož bod C pomocí nástroje Bod na objektu.
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8. Vytvoř mnohoúhelník (nástroj GeoGebry) ABC.
9. Vlož text pro označení velikosti strany jednoho čtverečku.
10. Vytvoř úsečku BD.
11. Vytvoř texty s výpočtem obsahu trojúhelníku, obdélníku a jejich poměru.
12. Vytvoř zaškrtávací políčka, která budou postupně zobrazovat řešení.
13. U textu „a) Obsah trojúhelníku: 6x celý čtvereček + 6x polovina čtverečku =
celkem 9 čtverečků.“ nastav podmínku zobrazení na: C ≟ (3, 3) ∧ d.
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1.2 Úhel
1.2.1

Úhel, přenášení úhlů

Cvičení G strana 29
Původní zadání cvičení:
Prohlédněte si obrázek a doplňte do posledního sloupce tabulky ANO, když tvrzení
vztahující se k obrázku je správné, a NE v případě, že je příslušné tvrzení nesprávné.

Obrázek 41 Cvičení G str. 29

Tento výukový materiál umí sám vyhodnotit správnost zaškrtnutých políček. Jsou-li
zaškrtnuta políčka s pravdivým tvrzením, zobrazí se text “SPRÁVNĚ“, v opačném případě text „ŠPATNĚ“.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Průsečíkem tří přímek vytvoř vrcholy trojúhelníku ABC.
2. Dle obrázku rozmísti body P, Q, R, S, T.
3. Vyznač úhel BAC a nekonvexní úhel CBA.
4. Postupně vytvoř všech devět zaškrtávacích políček. Jako popisky políček vlož
jednotlivá tvrzení. Tato políčka nepropojuj s žádnými objekty.
Vytvořením zaškrtávacích políček vznikly Booleovské hodnoty a, b, c, d, e, i, j,
k, l.
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5. Vlož statický text “Správně“ a potvrď kliknutím na OK.
6. Klikni na text pravým tlačítkem myši, z nabídnutého seznamu vyber Vlastnosti.
7. V dialogovém okně zvol záložku Pro pokročilé a do pole Podmínky zobrazení
objektu napíšeme podmínku:
Kdyz[a ≟ true ∧ b ≟ true ∧ c ≟ true ∧ i ≟ true ∧ k ≟ true ∧ l ≟ true, d ≟ false ∧
e ≟ false ∧ j ≟ false] (tj. podmínka pro zobrazení textu “Správně”).
8. Vlož statický text “Špatně“ a nastav podmínku jeho zobrazení jako negaci předchozí podmínky:
¬Kdyz[a ≟ true ∧ b ≟ true ∧ c ≟ true ∧ i ≟ true ∧ k ≟ true ∧ l ≟ true, d ≟ false
∧ e ≟ false ∧ j ≟ false].
Místo znaku = musíme používat znak ≟, jinak podmínka nebude fungovat!
9. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťka čar, barvy atd.

64

1.2.2

Osa úhlu

Cvičení C strana 33
Narýsujte △ ABC podle obrázku.

Obrázek 42 Cvičení C str. 33

Žáci mají za úkol pohybovat body A, B, C a sledovat, jak se mění osa úhlu BAC. Pro
kontrolu, že osa úhlu úhel půlí, si mohou nechat zobrazit velikosti polovičních úhlů.
Ačkoliv GeoGebra disponuje nástrojem Osa úhlu, při tvorbě konstrukce jsem vytvořila
osu úhlu tak, jak ji žáci běžně sestrojují pomocí kružítka.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř mnohoúhelník (trojúhelník) ABC.
2. Sestroj kružnici d(A, 1cm).
3. Pomocí nástroje Průsečík najdi průsečíky (E, D) kružnice d s úsečkami AB, AC.
4. Skryj popis průsečíků E, D.
5. Sestroj kružnice e(E, 6cm) a f(D, 6cm).
6. Sestroj průsečík kružnic e a f. Průsečík kružnic pojmenuj F.
7. Klikni na průsečík F pravým tlačítkem myši a zvol Vlastnosti. V dialogovém
okně otevři záložku Základní a zaškrtni možnost Zobrazit úseky protínajících se
čar.
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8. Sestroj polopřímku AF.
9. Vyznač úhly BAF, CAF. Skryj popis těchto úhlů.
10. Vlož dynamické texty: α = 𝛼, β = 𝛽.
11. Na liště v menu zvol Nastavení, Zaokrouhlování a nastav zaokrouhlování na
0 desetinných míst.
12. Vlož zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat text s velikostmi úhlů α a β.
13. Nakonec vloží text: “Pohybujte libovolně body A, B, C a sledujte, jak se mění
osa úhlu.“
14. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťka čar, barvy atd.
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Cvičení 2,3 strana 33
V této úloze jsem spojila dvě cvičení dohromady.
Zadání cvičení 2: Narýsujte obdélník ABCD, jehož strany mají velikost |AB|=5cm,
|BC|=4cm. Sestrojte osu ∢ ADC a osu ∢ ABC.
Zadání cvičení 3: Narýsujte čtverec PQRS se stranou 5cm. Sestrojte co nejpřesněji osu
∢ SPQ a osu ∢QRS.

Obrázek 43 Cvičení 2,3 str. 33

Žáci mají za úkol pohybovat posuvníky a zkoumat osy příslušných úhlů. Cílem konstrukce je rozvíjet žákovu představivost.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř posuvník a s intervalem od 1 do 10 a krokem 0,1 a posuvník b
s intervalem od 1,5 do 7 a krokem 0,1.
2. Sestroj úsečku AB s pevnou velikostí a.
3. Sestroj kružnice c(B,b) a d(A, b).
4. Sestroj přímky g a h:
g; g ⊥ AB, B ∊ g
h; h ⊥ AB, A ∊ h
5. C je průsečík přímky g a kružnice c.
6. D je průsečík přímky h a kružnice d.
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7. U obou průsečíků zobraz pouze úseky protínajících se čar.
8. Vytvoř mnohoúhelník ABCD.
9. Pomocí nástroje Osa úhlu sestroj osy úhlů CBA a ADC.
10. Vlož text statický text: „Pohybujte posuvníky a sledujte co se bude dít, je-li
|AB|=|BC|.“
11. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťka čar, barvy, atd.
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1.2.3

Velikost úhlu

Cvičení 2 strana 38 (modifikovaná úloha)
Pohybujte bodem B a sestrojte tak, úhly o velikostech:
a) 30°

b) 60°

c) 90°

d) 120°

e) 150°

f) 180°

g) 0°

h) 135°

Obrázek 44 Cvičení 2 str. 38

Žáci mají za úkol sestrojit dané úhly přímo v GeoGebra dokumentu. Pro kontrolu konstrukce jim slouží zaškrtávací políčka.
Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Sestroj přímku AC.
2. Na přímce AC sestroj bod V.
3. V nákresně libovolně vytvoř bod B.
4. Vyznač úhly AVB a CVB a nastav popis úhlu na Název.
5. Vlož obrázek úhloměru.
6. Vlož dynamický text s velikostí úhlů α, β.
7. Vytvoř zaškrtávací políčka na zobrazení velikostí úhlů.
8. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťka čar, barvy atd.
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Alternativní možnost využití výukového materiálu:
Nastav úhloměr do správné pozice, pohybuj bodem B a měř velikosti úhlů α, β.

Obrázek 45 Měření úhloměrem

Pomocí tohoto výukového materiálu můžeme žákům vysvětlit, jak se pracuje
s úhloměrem, a to přímo na tabuli, kterou vidí všichni žáci. Učitel nemusí obcházet každou lavici zvlášť a ukazovat žákům, jak se úhloměr využívá. Pohybovat lze nejen bodem B, ale i body A, C, popř. celým úhloměrem. Úhloměrem lze pohybovat pomocí červených bodů na jeho dolním okraji. Pro kontrolu lze využít zobrazit velikosti
úhlů 𝛼, 𝛽.
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Cvičení 8 strana 40

Narýsujte obdélník ABCD, kde |AB|= 6 cm, |BC|= 3 cm.
Platí |∢CAB| = |∢DCA|?

Obrázek 46 Cvičení 8 str. 40

Původní zadání úlohy jsem rozšířila o otázku: Kdy nastane situace, že úhel
|∢CAB|= 45°? Jedná se o další z úloh, které vedou k přemýšlení a prostorové představivosti. Žáci by měli přemýšlet, kterou úsečku zmenšit, či zvětšit, aby se úhel, který je
svírán úhlopříčkou čtyřúhelníku, zvětšil na 45°. Nejprve by žáci měli vyžít pouze svou
představivost a vyslovit svoji tezi či odhad, kdy tato situace nastane. Teprve následně by
měli zkoušet pohybovat posuvníkem a zobrazovat řešení.
Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř posuvníky a, b.
2. Sestroj obdélník ABCD.
3. Sestroj úhlopříčku AC.
4. Vyznač úhly BAC a DCA a nastav popis úhlu na Název a Hodnotu.
5. Vytvoř zaškrtávací políčko, které zobrazuje úhly BAC a DCA a jejich velikosti.
6. Vlož texty:

„Kdy nastane situace, že úhel |∢CAB|=45°?“
„Je-li |AB|=|BC|, tzn. pokud se jedná o čtverec.“

7. Vytvoř zaškrtávací políčko, které zobrazuje řešení.
8. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťka čar, barvy atd.
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Cvičení 1, 2 strana 42

Obrázek 47 Cvičení 1,2 str. 42

Převodní systém v tomto dokumentu je určen k procvičování a kontrole vzájemného
převodu stupňů a minut.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož text: „Převeďte stupně na minuty“.
2. Vytvoř posuvník s názvem “Stupně“, intervalem od 0 do 360 a krokem 1.
3. Nastav šířku posuvníku na 400px.
4. Vlož dynamický text: 𝑆𝑡𝑢𝑝𝑛𝑒 ° =
5. Vlož dynamický text: 𝑆𝑡𝑢𝑝𝑛𝑒 ∗ 60 ´
Tím je vytvořen převod stupňů na minuty.
6. Vlož zaškrtávací políčko pro zobrazení výsledku převodu na minuty.
7. Vlož text: „Převeďte minuty na stupně a minuty“.
8. Vytvoř posuvník s názvem “Minuty“, intervalem od 0 do 720 a krokem 1.
9. Vlož dynamický text: 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦´=
10. Vlož dynamický text:
𝐶𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑠𝑒𝑙𝑛𝑦𝑃𝑜𝑑𝑖𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦, 60 ° 𝑀𝑜𝑑[𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦, 60] ´
11. Vytvoř zaškrtávací políčko, zobrazující výsledek převodu na stupně a minuty.
12. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťka čar, barvy atd.
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Cvičení 1 strana 43
Zadání v učebnici :
Rozhodněte, zda je daný úhel AVB ostrý, nebo tupý.
a) α = 50°

b) β = 10°

c) γ =89°

d) δ = 160°

e) φ = 100°

f) ω = 95°

Modifikace zadání:
Pohybujte posuvníkem a určete, zda je úhel ostrý, tupý, či pravý. Zkuste odhadnout
velikost úhlu.

Obrázek 48 Cvičení 1 str. 43

Modifikace zadání není zaměřena pouze na rozpoznání různých typů úhlů, ale i na
odhad jejich velikosti. Kontrolu typu úhlu a odhadu jeho velikosti realizuje žák
zaškrtnutím políček.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož posuvník měnící velikost úhlu α. Nazvi jej α, zvol interval od 1° do 179°
a krok 1°.
2. Na panelu úprav posuvníku nastav Styl štítku na Název.
3. Sestroj úsečku AB.
4. Zvol nástroj Úhel dané velikosti a označ body B a A. Po vyskočení dialogového
okna vlož do textového pole α. Znak α najdeš po kliknutí na ikonu α na konci
textového pole. Nastav orientaci úhlu proti směru hodinových ručiček.
5. Skryj popis úhlu α.
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6. Sestroj úsečku AB´.
7. Skryj body A, B, B´.
8. Vytvoř dynamický text zobrazující velikost úhlu α.
9. Vytvoř zaškrtávací políčko, které zobrazí či skryje velikost úhlu α.
10. Do vstupního pole vloží 0°<α<90°, vznikne Boolovská hodnota a.
11. V algebraickém okně je Boolovská hodnota a = true, je-li velikost úhlu α na
posuvníku v rozmezí 0°<α<90°. Je-li úhel α na posuvníku větší než 90°, je
v algebraickém okně a = false.
12. Vlož text: „Úhel je ostrý: 0°< α <90°“.
13. Klikni na pravé tlačítko, vyber Vlastnosti a záložku Pro pokročilé. Do pole
Podmínky zobrazení objektu vlož: a (je-li a = true, zobrazí se příslušný text).
14. Do vstupního pole vlož: 90°<α<180°. Vznikne Boolovská hodnota b.
15. Vlož text: „Úhel je tupý: 90°< α < 180°“.
16. Vlož podmínku pro zobrazení objektu: b (je-li b = true, zobrazí se příslušný
text).
17. Vytvoř text: „Úhel je pravý: α= 90°“ a vlož podmínku zobrazení: α ≟ 90°
18. Všechny texty „Úhel je tupý“, „Úhel je ostrý“, „Úhel je pravý“ přesuň tak, aby
se zobrazovaly na to stejném místě.
19. Vytvoř neměnný mnohoúhelník (obdélník), který překryje texty s řešením.
20. Barvu obdélníku nastav na bílou a posuvník pod paletou barvev posuň zcela
doprava.
21. Ve vlastnostech mnohoúhelníku v záložce Pro pokročilé přenastav číslo vrstvy
z 0 na 1.
22. Vytvoř zaškrtávací políčko s názvem Zobraz/Skryj řešení, které bude spjato se
zobrazováním bílého obdélníku.
23. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťka čar, barvy atd.
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Cvičení 4 strana 43
Narýsujte přímý úhel AVB. Rozdělte ho polopřímkou na dva různé úhly α, β.
a) Změřte jejich velikost ve stupních a vypočítejte α+β.
b) Rozhodněte, zda platí tato věta:
Je-li úhel α ostrý, pak úhel β je tupý (a naopak).

Obrázek 49 Cvičení 4 str. 43

Tato úloha demonstruje, že součet vedlejších úhlů je roven vždy 180°. Žáci se o tom
mohou přesvědčit nejen rýsováním různých úhlů do sešitu, ale i pomocí posouváním
bodu D po nákresně. Zároveň žáci vidí, že uvedené tvrzení je pravdivé.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Sestroj přímku AB, na této přímce sestroj bod V.
2. Sestroj polopřímku VD.
3. Zobraz úhly DVA a BVD a nastav jejich popis na Název.
4. Vytvoř zaškrtávací políčko, které zobrazí všechny předchozí kroky.
5. Vytvoř dynamický text pro zobrazení součtu úhlů α, β.
α+β= 𝛼 + β = α+β
6. Vlož zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat součet úhlů.
7. Zadáním příkazů: 0°< α <90°, 90°< α < 180° vytvoř Booleovské hodnoty b, c
8. Vytvoř text: „úhel α je ostrý, úhel β je tupý“, který má podmínku zobrazení: b
9. Vytvoř text: „úhel α je tupý, úhel β je ostrý“, který má podmínku zobrazení: c
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10. Posuň texty tak, aby se zobrazovaly na jednom místě.
11. Sestroj mnohoúhelník (obdélník) bílé barvy, který překryje texty, které byly vytvořeny v kroku 8. a 9..
12. Vytvoř zaškrtávací políčko s Booleovskou hodnotou e, které bude skrývat
a zobrazovat bílý obdélník.
13. Vlož text: Tvrzení: Je-li úhel α ostrý, pak úhel β je tupý (a naopak). PLATÍ
14. Nastav u textu z kroku 13 podmínku zobrazení: e ≟ false.
15. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťka čar, barvy atd.
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Cvičení 4 strana 45
Určete velikost úhlu α a velikost úhlu γ. Výpočty zdůvodněte.

Obrázek 50 Cvičení 4 str. 45

Pomocí tohoto dokumentu lze generovat nová zadání velikosti úhlů. Žák se může přesvědčit, že velikost úhlů zůstává stejná, pohybujeme-li jednotlivými stranami trojúhelníku ABC. Dochází totiž k pouhému posunutí, které velikost úhlu neovlivňuje.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Sestroj tři úsečky KL, MN a OP, jejichž průsečíky tvoří vrcholy trojúhelníku.
2. Vytvoř průsečíky A, B, C.
3. Vyznač úhly α a γ a úhly NAK a NCP.
4. Vlož dynamický text s výpočtem a zdůvodněním velikosti úhlu 𝛼:
𝛼 = 180° - 𝛼_1 = 180° − 𝛼_1, ∢ vedlejší.
5. Vytvoř zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat texty z kroku 4.
6. Vlož dynamický text s odvozením velikosti úhlu γ a odůvodněním.
𝛾 = 𝛿, ∢ vrcholové.
7. Vytvoř zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat velikost úhlu γ.
8. Vlož texty:

„Pohybujte stranami △ABC a sledujte, co se děje s úhly.“
„Pohybujte body K,L,M,N,O,P a měňte zadání úlohy.“

9. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťka čar, barvy atd.
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Cvičení 3 strana 46
Jsou dány tři rovnoběžky p, q, r. Úhel α na obrázku má velikost 65°. Určete velikost
úhlů φ a γ.

Obrázek 51 Cvičení 3 str. 46

Dokument nabízí poměrně rozsáhlou sadu obdobných úloh. Pomocí posuvníku lze měnit zadaný úhel α následně a dopočítávat zbývající úhly. Tyto úlohy jsou vyřešeny
a řešení zdůvodněno.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř přímku AB. Přímku pojmenuj r.
2. Body A, B umísti co nejdále od sebe (vyhneš se tak pozdějším komplikacím se
zobrazováním úhlů).
3. Umísti na libovolné místo body C, D. Těmito body veď rovnoběžku s přímkou
AB. Tyto přímky pojmenuj q, p.
4. Na přímku r umísti bod E.
5. Vytvoř posuvník, který bude měnit velikost úhlu α v intervalu od 30° do 135°
s krokem 1.
6. Pomocí nástroje Úhel dané velikosti klikni nejprve na bod B, potom bod E
a zadej velikost požadovaného úhlu na α s orientací proti směru hodinových ručiček.
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7.

Sestroj přímku EB´.

8. Nastav popis úhlu na Název.
9. Zkontroluj, zda v nákresně vidíš všechny průsečíky přímky EB´ s rovnoběžkami
p, q, když nastavíš posuvník na nejmenší či největší hodnotu. Pokud ne, posuň
celou nákresnu tak, aby byly průsečíky viditelné.
10. Vytvoř průsečík přímky EB´ s přímkou q a pojmenuj jej F.
11. Zobraz úhel B´FC, pojmenuj ho φ a nastav popis na Název.
12. Vytvoř průsečík přímky EB´ s přímkou p a pojmenuj jej G.
13. Na přímku p vlož bod H, který bude ležet napravo od bodu G.
14. Zobraz úhel HGB´, pojmenuj ho 𝛾 a nastav popis na Název.
15. Skryj všechny body.
16. Zkontroluj, zda vše funguje a zda při pohybu s posuvníku se zobrazují správné
úhly.
17. Vlož dynamický text: α = γ = 𝛼 , ∢α, γ jsou souhlasné.
18. Vytvoř zaškrtávací tlačítko, které bude zobrazovat text z kroku 17.
19. Zobraz úhel CFE, nastav popisek úhlu β = α a nastav popis na Popisek.
20. Vytvoř dynamický text: 180° - 𝛽 = 180° − 𝛽, ∢α, β jsou střídavé
21. Vlož zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat text z kroku 20 a úhel CFE.
22. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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Cvičení 2 strana 48
Narýsujte úhel α = 120° a úhel β = 60°.
a) Sestrojte grafický součet úhlů α+β.
b) Sestrojte grafický rozdíl úhlů α-β.

Obrázek 52 Cvičení 2 str. 48

Pomocí posuvníků lze měnit úhly α, β. Po zobrazení grafického součtu či rozdílu úhlů
uvidíme i numerický výpočet.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř dva posuvníky α, β s intervalem od 0° do 180° a krokem 1.
2. Sestroj úsečku BA.
3. Sestroj úhel o velikosti α. Označ bod A a poté bod B. Přejmenuj vytvořený úhel
na α. Název posuvníku se změnil na α1.
4. Sestroj úsečku BA´.
5. Nastav popis úhlu α na Název.
6. Vytvoř úhel o velikosti β. Klikni nejprve na bod A´ a poté na B. Přejmenuj
vytvořený úhel na β. Název posuvníku se změnil na β1.
7. Sestroj úsečku BA´´.
8. Nastav popis úhlu β na Název.
9. Barevně rozliš úhly α a β.
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10. Sestroj úhel, který bude znázorňovat výsledný úhel součtu. Do dialogového
okna vlož velikost úhlu: α+β.
11. Výsledný úhel vyznač jinou barvou.
12. Vlož dynamický text: 𝛼 + 𝛽= 𝛼_1 + 𝛽_1
13. Vlož statický text: „Výsledný úhel α+β je červený.“.
14. Vytvoř zaškrtávací políčko zobrazující celou konstrukci, včetně textů.
15. Obdobně vytvoř rozdíl úhlů.
16. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.

81

Cvičení B2 strana 51
Rozhodněte, je-li úhel ostrý, pravý, tupý, přímý, konvexní, nekonvexní, plný.

Obrázek 53 Cvičení B2 str. 51

Pomocí posuvníku mohou žáci měnit velikost úhlu α. Na základě velikosti úhlu a jeho
vyobrazení se poté žáci rozhodují, o jaký druh úhlu se jedná. Okamžitá zpětná vazba se
zobrazuje po kliknutí na zaškrtávací políčko Zobrazit/skrýt řešení.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož posuvník, který bude měnit velikost úhlu α.
2. Vyber nástroj Úhel dané velikosti, vytvoř jím bod A a B. Do dialogového okna
napiš velikost α.
3. Sestroj úsečky AB, BA´.
4. Vytvořený úhel přejmenuj na α.
5. Vytvoř Booleovskou hodnotu vložením textu: konvexni=0.1°<α_1<179.5° do
vstupního pole. Vytvoří se Booleovská hodnota s názvem “konvexni“.
6. Vytvoř text: „Úhel je konvexní“.
Ve vlastnostech v záložce Pro pokročilé zadej podmínku pro zobrazení objektu:
konvexni≟true.
7. Vytvoř Booleovskou hodnotu: nekonvexni=180.1°<α< 364.9°.
8. Vytvoř text: „Úhel je nekonvexní“.
Zadej podmínku zobrazení: nekonvexni ≟ true.
9. Vytvoř Booleovskou hodnotu: ostry= 0.1°<α <89.9°
82

10. Vytvoř text: „Úhel je ostrý“.
Zadej podmínku zobrazení: ostry ≟ true.
11. Vytvoř Booleovskou hodnotu: tupy=90.1°<α<179.9°.
12. Vytvoř text: „Úhel je tupý“.
Zadej podmínku zobrazení: tupy ≟ true.
13. Vytvoř text: „Pravý úhel“.
Nastav podmínku zobrazení: α_1≟90°.
14. Vytvoř text: Nulový úhel.
Nastav podmínku zobrazení: α_1≟0°.
15. Vytvoř text: „Přímý úhel“.
Nastav podmínku zobrazení: α_1≟180°.
16. Vytvoř text: „Plný úhel“.
Nastav podmínku zobrazení: α_1≟360°.
17. Texty: „Úhel je konvexní“, „Úhel je nekonvexní“ přesuň tak, aby se zobrazovaly na stejném místě.
18. Posuň všechny texty popisující typ úhlů tak, aby se zobrazovaly na stejném
místě pod texty o konvexnosti.
19. Sestroj neměnný mnohoúhelník (obdélník) bílé barvy a 100% neprůhlednosti,
který bude překrývat řešení. Ve vlastnostech mnohoúhelníku, záložce Pro pokročilé nastav vrstvu 1.
20. Vlož zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat, skrývat bílý obdélník, který
zakrývá řešení.
21. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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Cvičení 1 strana 56
Vypočítejte součet úhlů.

Obrázek 54 Cvičení 1 str. 56

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož text:

„1. číslo“

2. Vlož posuvníky:

Stupně1 s intervalem od 0 do 180 s krokem 1
Minuty1 s intervalem od 0 do 59 s krokem 1

3. Vlož text:

„2. číslo“

4. Vlož posuvníky:

Stupně2 s intervalem od 0 do 180 s krokem 1
Minuty2 s intervalem od 0 do 59 s krokem 1

5. Vlož do vstupního pole: SoucetStupnu=Stupně_1 + Stupně_2
6. Vlož do vstupního pole: SoucetMinut=Minuty_1 + Minuty_2
7. Vlož příkaz: TextovaTabulka[{{Stupně_1 "°", Stupně_2 "°", SoucetStupnu "°"},
{Minuty_1 "´", Minuty_2 "´", SoucetMinut "´"}}, "rv"]
8. Sestroj úsečku AB, která bude tvořit podtržení pod sčítanci.
9. Vlož text: „Pozor výsledek musíme upravit!“.
Nastav podmínku zobrazení: SoucetMinut ≥ 60
10. Vlož dynamický text:
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦i + 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_2´= 𝐶𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑠𝑒𝑙𝑛𝑦𝑃𝑜𝑑𝑖𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_1 + 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_2, 60 °
𝑀𝑜𝑑[𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_1 + 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_2, 60]´
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𝑆𝑡𝑢𝑝𝑛ě_1 + 𝑆𝑡𝑢𝑝𝑛ě_2° +

𝐶𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑠𝑒𝑙𝑛𝑦𝑃𝑜𝑑𝑖𝑙[𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_1 + 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_2, 60]°

+ 𝑀𝑜𝑑[𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_1 + 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_2, 60]° = 𝑆𝑡𝑢𝑝𝑛ě_1 + 𝑆𝑡𝑢𝑝𝑛ě_2 +
𝐶𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑠𝑒𝑙𝑛𝑦𝑃𝑜𝑑𝑖𝑙[𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_1 + 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_2, 60]° 𝑀𝑜𝑑[𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_1 +
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦_2, 60]´
Tomuto dynamickému textu nastav podmínku zobrazení: SoucetMinut ≥ 60
11. Vlož jako text symbol → a nastav podmínku zobrazení: SoucetMinut ≥ 60°
12. Do vstupního pole zadej:
VysledekSouctuStupnu=CelociselnyPodil[Stupně_1 (60) + Minuty_1 + Stupně_2 (60) + Minuty_2, 60]
VysledekSouctuMinut=Mod[Stupně_1 (60) + Minuty_1 + Stupně_2 (60) + Minuty_2, 60]
13. Vlož dynamický text:
𝑉𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘𝑆𝑜𝑢𝑐𝑡𝑢𝑆𝑡𝑢𝑝𝑛𝑢° 𝑉𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘𝑆𝑜𝑢𝑐𝑡𝑢𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡´
a nastav podmínku zobrazení tohoto textu: SoucetMinut ≥ 60°
14. Vytvoř velký neměnný mnohoúhelník (obdélník) bílé barvy, který zakryje řešení příkladu.
15. Vlož zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat a skrývat mnohoúhelník překrývající řešení příkladu.
16. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy, atd.
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Cvičení 7 strana 57

Obrázek 55 Cvičení 7 str. 57

Návod k vytvoření dokumentu je analogigký předchozímu návodu.

Cviční 2 strana 56
Původní zadání: Ke každému úhlu α určete jeho dvojnásobek.

Obrázek 56 Cvičení 2 str. 56

Při tvorbě dokumentu jsem místo dvojnásobku použila interval od 0 do 5. Kliknutím na
tlačítko “Nové zadání” dojde k vygenerování nového zadání. Jedná se tak o nevyčerpatelnou sadu příkladů k procvičení násobení úhlu přirozeným číslem. Je-li počet minut
větší nebo roven šedesáti, zobrazí se upozornění, že je výsledek potřeba upravit.
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Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož tlačítko s názvem Nové zadání.
2. Do okna GeoGebra Skriptu vlož:

stupne=NahodneMezi[0, 270]°
minuty=NahodneMezi[0, 60]
a=NahodneMezi[0, 5]

3. Klikni na tlačítko Nové zadání.
4. Vlož dynamický text: 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦´∙ 𝑎 =
5. Vlož dynamický text:
𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑒 ∙ 𝑎 + 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦 ∙ 𝑎 = 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑒 𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦 𝑎´
6. Vlož statický text: „Pozor, výsledek musíme ještě upravit!“
s podmínkou zobrazení: (a minuty ≥ 60) ∧ b
7. Vlož dynamický text:
𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦´= 𝐶𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑠𝑒𝑙𝑛𝑦𝑃𝑜𝑑𝑖𝑙[𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦, 60]° 𝑀𝑜𝑑[𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦, 60]´
s podmínkou zobrazení: (a minuty ≥ 60) ∧ b
8. Vlož dynamický text:
𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑒 + 𝐶𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑠𝑒𝑙𝑛𝑦𝑃𝑜𝑑𝑖𝑙[𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦, 60]° + 𝑀𝑜𝑑[𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦, 60]´ =
𝐶𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑠𝑒𝑙𝑛𝑦𝑃𝑜𝑑𝑖𝑙[𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦, 60]° + 𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑒 𝑀𝑜𝑑[𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑦, 60]´
S podmínkou zobrazení: (a minuty ≥ 60) ∧ b
9. Vytvoř zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat všechny texty s řešením příkladu.
10. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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1.3 Osová souměrnost

Cvičení 6 strana 76
Překreslete následující obrazce na čtverečkovaný papír a sestrojte jejich obrazy v osové
souměrnosti určené osou o.

Obrázek 57 Cvičení 6 str. 76

Místo čtverečkovaného papíru můžeme využít přímo nákresny GeoGebra a pracovat
přímo v ní. Pomocí nástroje Úsečka žáci vytvoří dané obrazce, které jsou souměrné
podle osy o s původním vzorem. Pro sestrojování úseček mají žáci přednastavenou
modrou barvu. Okamžitá zpětná kontrola je zajištěná zaškrtávacími políčky. Po zaškrtnutí políčka se výsledný obraz vykreslí červeně. Pokud žák správně vytvoří obraz obrazce, dojde k překrytí modrých a červených úseček, přičemž modré úsečky jsou ve
vrchní vrstvě.
Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Zobraz mřížku. Klikni pravým tlačítkem myši na nákresnu, vyber možnost Nákresna a v záložce Mřížka nastav vzdálenost čar mřížky na 0,5.
2. Zvol nástroj Lomená čára, nastav červenou barvu a sílu čáry a vytvoř vzorové
obrazce a vytvoř úsečky, které představují osy souměrnosti.
3. Pomocí nástroje Osová souměrnost sestroj obrazy vzorů.
4. Zvol nástroj Úsečka, nastav modrou barvu a sílu čáry.
5. Vlož zaškrtávací políčka, která při zaškrtnutí budou zobrazovat správné výsledky.
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Cvičení 1 strana 79
Která z uvedených písmen jsou osově souměrná? Překreslete tato písmena do sešitu
a vyznačte jejich osy souměrnosti.

Obrázek 58 Cvičení 1 str. 79

Překreslování písmen na papír není potřeba. Žáci mohou osy souměrnosti vytvořit pomocí úseček modré barvy přímo do dokumentu. Své řešení si poté mohou zkontrolovat
zaškrtávacími políčky.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Do nákresny vlož pomocí textu zvolená písmena.
2. Pomocí červených úseček vyznač osy souměrnosti.
3. Není-li písmeno osově souměrné, vlož text: „Písmeno není osově souměrné“.
4. Vlož zaškrtávací políčka, která budou zobrazovat osy souměrnosti.
5. Vyber nástroj Úsečka a nastav barvu na modrou (změna nastavení barvy způsobí, že žákem vytvořené osy budou mít jinou barvu než učitelem přednastavené
řešení).
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Cvičení 8 strana 81
Na obrázcích jsou vlajky několika států. Které z nich jsou osově souměrné? Jmenujte
státy, jejichž vlajky jsou na obrázcích.

Zdroj vlajek: http://www.statnivlajky.cz/
Obrázek 59 Cvičení 8 str. 81

Žáci mohou osy souměrnosti určovat pomocí úseček zelené barvy přímo v dokumentu.
Svá řešení si mohou interaktivně zkontrolovat zaškrtávacími políčky. Tento příklad je
ukázkou toho, že do dokumentů GeoGebry lze zařazovat prvky mezipředmětových
vztahů.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož obrázky státních vlajek.
2. Úsečkami vyznač osy souměrnosti.
3. Není-li vlajka osově souměrná, vlož text: „Osa souměrnosti neexistuje“.
4. Vlož texty s názvy států.
5. Vytvoř zaškrtávací políčka, která zobrazí správná řešení.
6. Vyber nástroj úsečka a nastav zelenou barvu (barva používaná žáky).
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Cvičení 10 strana 81
K danému trojúhelníku ABC sestrojte osově souměrný trojúhelník A1B1C1.

Obrázek 60 Cvičení 10 str. 81

V panelu nástrojů sdíleného dokumentu může autor povolit uživatelům pouze některé
nástroje. To je výhodné, kvůli přehlednosti použitelných nástrojů. V tomto dokumentu
mají žáci k dispozici pouze nástroje Průsečík, Kolmice, Kružítko a Mnohoúhelník. Úkolem žáka je pomocí povolených nástrojů sestrojit obraz trojúhelníku ABC. Žáci mají pro
svoji práci přednastavenou zelenou barvu. Zaškrtávací políčko umožňuje zkontrolovat
správnost řešení. Překrývá-li se po zaškrtnutí políčka modré a zelený trojúhelník je žákovo řešení správné.
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Cvičení 12 strana 81
K danému čtverci sestrojte čtverec v osové souměrnosti podle osy o.

Obrázek 61 Cvičení 12 str. 81

Dokument opět využívá dynamičnosti programu. Žák může odhalovat princip osové
souměrnosti. Lze pohybovat s vrcholy A, B, ale i s osou souměrnosti.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Pomocí nástroje Pravidelný mnohoúhelníku sestroj čtverec ABCD.
2. Sestroj úsečku EF, skryj popis bodů E, F.
3. Pomocí nástroje Osová souměrnost sestroj obraz čtverce ABCD.
4. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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1.4 Trojúhelník
1.4.1

Úhel a trojúhelník

Cvičení 2 strana 84

Obrázek 62 Cvičení 2 str. 84

Dokument je zaměřen na výpočty vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku. Změnou
polohy bodů K, L, M, N, O, P měníme zadání úlohy. Vypočítanou velikost úhlu lze
nastavit na jednotlivých posuvnících. Pomocí tlačítka “Vyhodnotit můj výsledek“ si žák
kontroluje řešení.
Tento dokument je náročnější na tvorbu a vyžaduje velmi dobrou znalost principů
uvedených v předchozích úlohách. Vzhledem k rozsahu popisu tvorby dokumentu zde
návod k vytvoření dokumentu neuvádím. Základní principy lze zjistit prostudováním
vlastností dokumentu.

93

Cvičení 1, 3 strana 86 + cvičení 9 strana 90
Zadání cvičení 1: Úhly α, β, γ mají velikosti:
a) α = 15°, β = 84°, γ = 81°
b) α = 90°, β = 34°, γ = 56°
c) α = 45°, β = 45°, γ = 90°
Mohou být úhly α, β, γ vnitřními úhly nějakého trojúhelníku ABC?
Zadání cvičení 3: Úhly α, β, γ jsou vnitřními úhly trojúhelníku ABC. Určete velikost
úhlu γ.
a) α = 74°, β = 38°
b) α = 23°41´, β = 56°12´
c) α = 77°53´, β = 69°38´
Zadání cvičení 9
Vypočítejte velikost třetího úhlu v trojúhelníku a určete, zda se jedná o trojúhelník
ostroúhlý, tupoúhlý nebo pravoúhlý:
a) 15°, 75°20´
… atd.

Obrázek 63 Cvičení 1,3 str. 86

Tento praktický dokument spojuje řešení tři cvičení. Pomocí tlačítka “Nové zadání“ se
náhodně generují velikosti úhlů α a β. Je-li součet těchto dvou úhlů větší nebo roven
180°, zobrazí se text výstražné hlášky: „α, β nejsou vnitřními úhly △ABC“. Je-li součet
úhlu α + β menší než 180°, zobrazí se vypočtená velikost úhlu γ. Zároveň se zobrazí
informace o typu trojúhelníku.
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Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož text: „Úhly α, β mají velikost:“
2. Vlož tlačítko s názvem “Nové zadání“.
3. Vlož do okna GeoGebra Skriptu (objektu tlačítko):
α=NahodneMezi[10, 130]°
β=NahodneMezi[10, 145]°
4. Klikni na tlačítko “Nové zadání“.
5. Vytvoř dynamické texty:

α=𝛼
β=𝛽

6. Vytvoř statický text: „Je možné, aby úhly α a β byly vnitřními úhly △ ABC?
Určete velikost úhlu γ“.
7. Vlož dynamický text: 𝛼 + 𝛽 = (𝛼 + 𝛽) ≥ 180° a nastav podmínku zobrazení
dynamického textu: α + β ≥ 180°
8. Vlož statický text: „α, β nejsou vnitřními úhly △ABC.“ a nastav podmínku zobrazení statického textu: α + β ≥ 180°
9. Vlož dynamický text s výpočtem:
𝛾 = 180°- (𝛼 + 𝛽) = 180° − 𝛼 + 𝛽 = 180° − 𝛼 + 𝛽
Nastav podmínku zobrazení tohoto textu: α + β < 180°
10. Vlož statický text: „Existuje-li △ABC, je tupoúhlý, ostroúhlý nebo pravoúhlý?“
11. Vlož text: „△ABC, je tupoúhlý.“ a nastav podmínku zobrazení textu:
(α + β < 180°) ∧ ((α > 90°) ∨ (β > 90°) ∨ (γ > 90°))
12. Vlož text: „△ABC je ostroúhlý.“ a nastav podmínku zobrazení textu:
(α + β < 180°) ∧ (α < 90°) ∧ (β < 90°) ∧ (γ < 90°)
13. Vlož text: „△ABC je pravoúhlý.“ a nastav podmínku zobrazení:
(α + β < 180°) ∧ (α ≟ 90° ∨ β ≟ 90° ∨ γ ≟ 90°)
14. Vytvoř mnohoúhelníky (obdélníky) bílé barvy, které překryjí veškeré texty
s řešením.
15. Vytvoř zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat/skrývat bílé mnohoúhelníky.
16. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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1.4.2

Rovnostranné a rovnoramenné trojúhelníky

Cvičení 1 strana 92
Narýsujte trojúhelník, jsou-li dány délky jeho stran.
a) 5cm, 2cm, 4cm
b) 7cm, 5cm, 4cm
… atd.

Obrázek 64 Cvičení 1 str. 92

Žák z údajů na posuvnících (velikosti stran) vypočítá, zda lze trojúhelník sestrojit či
nikoliv. Následně může zadaný trojúhelník sestrojit do vlastního sešitu. Interaktivní
kontrolu provede kliknutím na zaškrtávací políčko. Výsledkem je zkonstruovaný trojúhelník s doprovodným textem (popis trojúhelníkové nerovnosti), popřípadě výstražný
text: „Trojúhelník nelze sestrojit.“. V tomto případě žák vidí, že se kružnice se středy
v bodech A a B neprotnou.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř texty: „Lze △ sestrojit?“
„Lze-li △ ABC sestrojit, o jaký trojúhelník se jedná?“
2. Vlož posuvníky a, b, c s intervalem od 0 do 10 a krokem 1.
3. Sestroj úsečku o pevné délce c (údaj posuvníku).
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4. Sestroj kružnici se středem v bodě A a poloměrem b.
Sestroj kružnici se středem v bodě B a poloměrem a.
5. Sestroj průsečíky kružnic, průsečík v horní polorovině pojmenuj C, v dolní polorovině D (důležité pouze pro tento konkrétní návod).
6. Nastav zobrazování úseků protínajících se čar (kružnic).
7. Vytvoř mnohoúhelník (trojúhelník) ABC.
8. Sestroj úsečky AD a BD.
9. Vlož statický text:

„Trojúhelník lze sestrojit.
Platí: a+b>c
b+c>a
c+a>b“.

Nastav podmínku zobrazení: (a + b > c) ∧ (b + c > a) ∧ (c + a > b)
10. Vlož statický text:

„Trojúhelník nelze sestrojit.
Nesplňuje:

a+b>c
b+c>a
c+a>b“.

Nastav podmínku zobrazení: ¬((a + b > c) ∧ (b + c > a) ∧ (c + a > b))
11. Vlož statický text: „△ je rovnoramenný.“.
Nastav podmínku zobrazení: (a ≟ b ∨ b ≟ c ∨ a ≟ c) ∧ (¬(a ≟ b ≟ c)) ∧ (a + b
> c) ∧ (b + c > a) ∧ (c + a > b).
12. Vlož statický text: „△ je rovnostranný.“.
Nastav podmínku zobrazení: a ≟ b ≟ c
13. Vlož mnohoúhelníky (obdélníky) bílé barvy, které překryjí text s grafickým
i textovým řešením.
14. Vytvoř zaškrtávací políčko, zobrazující/skrývající bílé mnohoúhelníky.
15. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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*Cvičení 5 strana 94 – rozšiřující učivo
Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AB, je-li dána velikost vnitřního
úhlu u vrcholu C a délka úsečky CS, kde S je střed strany AB.
| ∢ ACB| = 60°, |CS| = 4cm.

Obrázek 65 Cvičení 5 str. 94

Tato úloha je zařazena mezi rozšiřující učivo. Přímo v dokumentu je zobrazen zápis
konstrukce. Pomocí zápisu lze spustit přehrávání konstrukce po jednotlivých krocích.
Pokud si žák s touto úlohou neví rady, konstrukční postup (krok za krokem) mu poradí.
Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř posuvníky:

v s intervalem od 2 do 8 a krokem 1
γ s intervalem od 10° do 110° a krokem 1°

2. Konstrukci na nákresně GeoGebry sestroj stejně, jako bys ji sestrojoval tužkou
a kružítkem na papír. Při konstrukci GeoGebrou zohledni skutečnost, že velikost
úhlu γ a délka úsečky CS závisí na hodnotách posuvníků.
3. Zobraz okno Zápis konstrukce.
4. V sloupečku “Body zastavení“ zaškrtni viditelné body postupu (tímto způsobem
je možné nepodstatné kroky postupu přeskočit).
5. Klikni na ikonu klíče a nastav “Zobrazit jen body zastavení“.
6. Ponechej otevřené okno Zápis konstrukce.
7. Označ první bod konstrukce a následně soubor ulož, popř. dokument sdílej na
www.geogebra.org. Soubor otevře v podobě, v jaké byl naposledy uložen. Žákům tak není ihned vyzrazeno, jak úlohu řešit.
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Cvičení 6 strana 94
Vypočítejte a zapište velikosti vyznačených úhlů:

Obrázek 66 Cvičení 6 str. 94

Dokument je určen k procvičování dopočítávání velikostí úhlů v trojúhelníku.
Návod pro tvorbu červeného trojúhelníku:
1. Vlož tlačítko s názvem “Nové zadání“.
2. Do okna GeoGebra Skript vlož:

c=NahodneMezi[2,10]
a=NahodneMezi[round(c/2+1),10]
b=a

3. Klikni na tlačítko „Nové zadání“ (vytvoří se číselné objekty délek stran).
4. Sestroj úsečku AB s pevnou délkou c.
5. Sestroj kružnice d (B, a), e (A, b).
6. Vytvoř bod C, který je průsečíkem předchozích kružnic.
7. Vyznač úhel ABC a nastav popis na Název a Hodnota.
8. Vyznač úhly BAC a ACB a nastav popis na Název.
9. Vlož dynamický text:

𝛽=𝛽
𝛼=𝛽=𝛽

10. Vlož dynamický text: 𝛾 = 180° − (𝛼 + 𝛽) = 180° - 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝛼) + 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝛽)=
= 180° − (𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝛼) + 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝛽)) = 180° − 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝛼 + 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝛽
11. Vlož zaškrtávací políčko, které bude zobrazovat dynamické texty.
12. Obdobně vytvoř modrý trojúhelník.
13. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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Cvičení D strana 95
Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABC se stranou a = 6cm. Pak sestrojte osy všech
jeho vnitřních úhlů. Protínají se v jednom bodě? Jsou tyto osy také osami stran trojúhelníku?

Obrázek 67 Cvičení D str. 95

Tento dokument je především demonstrační. Žáci se mohou přesvědčit, že velikosti
úhlů v rovnostranném trojúhelníku jsou nezávislé na velikosti strany a. Je vidět, že osy
úhlů jsou zároveň i osami stran. Barevné rozdělení trojúhelníku představuje osovou
souměrnost rovnostranného trojúhelníku.
Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vlož posuvník a s intervalem od 2 do 10 a krokem 1.
2. Sestroj úsečku AB s pevnou velikostí a.
3. Sestroj kružnice c(A, a), d(B, a).
4. Sestroj bod C pomocí nástroje Průsečík.
5. Vytvoř mnohoúhelník (trojúhelník) ABC.
6. Vyznač úhly α, β, γ.
7. Sestroj pomocí nástroje Osa úhlu osy úhlů u všech vrcholů trojúhelníku.
8. Sestroj průsečík osy úhlu α a strany a. Průsečík pojmenuj D.
Sestroj průsečík osy úhlu β a strany b. Průsečík pojmenuj E.
Sestroj průsečík osy úhlu γ a strany c. Průsečík pojmenuj F.
9. Skryj osy úhlů a vytvoř polopřímky AD, BE a CF.
10. Vytvoř mnohoúhelník (trojúhelník) ABD.
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11. Skryj body D, E, F.
12. Sestroj průsečík os a pojmenuj jej S.
13. Vlož zaškrtávací políčko: “Zobrazit osy úhlů“, které bude zobrazovat osy úhlů
a jejich průsečík.
14. Vlož zaškrtávací tlačítko: “Zobrazit souměrnost“, zobrazující △ABD.
15. Vlož text:

„Rovnostranný △ABC je osově souměrný podle tří os jeho stran.
Osy se protínají v jednom bodě - S.“

16. Vlož zaškrtávací tlačítko “Zobraz řešení“, zobrazijící text z kroku 15.
17. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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1.4.3

Výšky trojúhelníků

Cvičení 1 strana 99
Narýsujte △ABC se stranami a = 5cm, b = 3cm, c = 3,5cm. Potom sestrojte jeho výšky
a zkontrolujte, zda se protínají v jediném bodě. Leží tento bod uvnitř, nebo vně △ABC?

Obrázek 68 Cvičení 1 str. 99

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř posuvníky a, b, c s intervalem od 2 do 10 a krokem 0,5.
2. Sestroj úsečku AB o velikosti a.
3. Sestroj kružnice d(B, a), e(A, b).
4. Sestroj průsečík kružnic, který tvoří třetí vrchol trojúhelníku.
5. Vyznač mnohoúhelník (trojúhelník) ABC.
6. Sestroj přímky AB, BC a CA.
7. Sestroj kolmici vedenou z bodu C k přímce AB.
8. Sestroj průsečík kolmice a přímky AB. Tento průsečík pojmenuj Pc (P_c).
9. Přejmenuj kolmici na vc a sestroj úsečku CPc.
10. Vyznač úhel BPcC.
11. Sestroj kolmici k přímce BC procházející bodem A.
12. Sestroj průsečík kolmice s úsečkou BC a pojmenuj ho Pa.
13. Přejmenuj kolmici na va a sestroj úsečku APa.
14. Vyznač úhel APaB.
15. Sestroj kolmici k přímce CA procházející bodem B.
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16. Přejmenuj kolmici na vb a sestroj úsečku BPb.
17. Vyznač úhel BPbC.
18. Sestroj průsečík přímek va, vb a vc a pojmenuj jej V.
19. Skryj přímky va, vb, vc.
20. Skryj přímky AB, BC, AC.
21. Vlož zaškrtávací tlačítko “Zobraz výšky“, které bude zobrazovat úsečky BPb,
APa, CPc a body V, Pa, Pb, Pc a dále vyznačené úhly.

Cvičení 3 strana 99
Na obrázku jsou narýsovány △ABC1, △ABC2, △ABC3. Změřte jejich výšky příslušné
ke straně AB. Co jste zjistili?

Obrázek 69 Cvičení 3 str. 99

Úlohy tohoto typu přímo nabízejí využít interaktivity GeoGebry. Tento dokument využívá možnosti animace. Animace demonstruje, že výška všech trojúhelníků ABC se
základnou AB je stejná.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Sestroj přímku AB.
2. Sestroj přímku, která je rovnoběžná s přímkou AB.
3. Skryj bod C, který vznikl na rovnoběžce (kvůli nemožnosti spuštění animace).
4. Na rovnoběžku nyní vlož body E, D.
5. Sestroj úsečku ED.
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6. Na úsečku ED vlož bod a pojmenuj ho C.
7. Sestroj mnohoúhelník (trojúhelník) ABC.
8. Sestroj kolmici na přímku AB, která prochází bodem C.
9. Sestroj průsečík kolmice s přímkou AB s názvem F.
10. Sestroj úsečku FC a skryj kolmici.
11. Zobraz úhel BFC.
12. Klikni na bod C pravým tlačítkem a vyber volbu “Animace zapnuta“.
13. Skryj všechny nepotřebné body.
14. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.

Cvičení 5 strana 100
Ve čtvercové síti jsou narýsovány tři trojúhelníky. Najděte v každém v nich alespoň
jednu výšku, jejíž velikost dokážete určit bez měření přímo z obrázku.

Obrázek 70 Cvičení 5 str. 100

V dokumentu v panelu nástrojů jsou nastaveny potřebné nástroje, aby žák mohl sestrojit
výšky trojúhelníků a ověřit si tak svůj výsledek vyčtený z čtverečkové sítě. Řešení si
může zkontrolovat pomocí zaškrtávacího políčka. Dokument vede žáky k tvůrčí činnosti. Na jednoduchých úkolech se žáci mohou učit prakticky pracovat s programem.
Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu využívá již mnohokrát zmíněných postupů,
a proto jej zde neuvádím.
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1.4.4

Těžnice a těžiště trojúhelníku

Cvičení 1 strana 102
Narýsujte △ABC se stranami a = 6cm, b = 8cm, c = 3,5cm. V tomto trojúhelníku najděte těžiště. Střed strany AB označte C1, střed strany BC označte A1 a střed strany AC
písmenem B1. Měřením si ověřte, že platí:
|CT|= 2∙|C1T|,

|BT| = 2∙|B1T|,

|AT| = |C1T|.

Obrázek 71 Cvičení 1 str. 102

Při otevření dokumentuje viditelný pouze trojúhelník ABC, který lze měnit pomocí
posuvníků. Po zaškrtnutí políčka “Zobraz těžnice“ se modře zviditelní těžnice a bod T,
který je těžištěm trojúhelníku. Po zaškrtnutí políčka “Zobraz“ se zobrazí body,
rozdělující těžnice na třetiny. Třetina každé těžnice se zbarví fialově, zbylé dvě třetiny
zeleně. Délky jednotlivých úseček jsou zobrazeny jako dynamický text. Z konstrukce je
patrné, že uvedené rovnosti platí v každém trojúhelníku.
I návod k vytvoření tohoto GeoGebra dokumentu využívá již mnohokrát zmíněných
postupů, a proto jej zde neuvádím.
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Cvičení 3, 4, 5 strana 102
Cvičení 3 strana 102
Sestrojte v rovnoramenném △PQR, kde |PR| = |QR| = 6cm, |PQ| = 4 cm, všechny
těžnice. Porovnejte jejich délky. Co zjišťujete? Která přímka je osou souměrnosti tohoto
trojúhelníku?
Cvičení 4 strana 102
V jakém trojúhelníku splývají výšky s těžnicemi?
Cvičení 5 strana 102
V jakém trojúhelníku mají všechny tři těžnice stejné délky? V jakých trojúhelnících
mají alespoň dvě těžnice stejné délky?

Obrázek 72 Cvičení 3, 4, 5 str. 102

Tento dokument řeší všechny tři úlohy. Při otevření dokumentu je viditelný pouze trojúhelník PQR a osa souměrnosti. Zaškrtnutím políčka “Zobrazit těžnice“ se modře vykreslí těžnice daného trojúhelníku. Těžnice tr se překryje s osou souměrnosti a žáci mohou ihned vidět, že přímka RSr je osou souměrnosti trojúhelníku. Po zaškrtnutí políčka
“Zobrazit délku těžnic“ se zobrazí dynamický text. Tento text odráží skutečnost, že je-li
trojúhelník PQR rovnoramenným trojúhelníkem, délky těžnic tp a tq jsou stejné. Vrcholy
trojúhelníku jsou volné body, jimiž lze libovolně pohybovat po nákresně. Po zobrazení
výšek může žák zkoumat, kdy nastává situace, při níž výšky splývají s těžnicemi.
Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu neuvádím.
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1.4.5

Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

Cvičení 1 strana 106
Narýsujte △ABC, |AB| = 6cm, |BC| = 6cm, |AC| = 4cm. Sestrojte kružnici tomuto trojúhelníku opsanou.
a) Je △ABC rovnoramenný?
b) Která přímka je osou souměrnosti tohoto trojúhelníku?
c) Kde leží střed O kružnice opsané trojúhelníku? Leží na jeho ose souměrnosti?
d) Leží bod O na ose ∢ABC?

Obrázek 73 Cvičení 1 str. 106

Návod neuvádím.
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Cvičení 1 strana 107
Sestrojte kružnici vepsanou △ABC, je-li dáno |AB| = 8cm, |BC| = 6cm, |AC| = 4cm.
Sestrojte body dotyku této kružnice a stran △ABC, změřte poloměr a zapište ho.

Obrázek 74 Cvičení 1 strana 107

V dokumentu demonstruji možnost postupného zobrazení jednotlivých kroků konstrukce pomocí zaškrtávacích políček. Pomocí posuvníků snadno modifikujeme zadání.

Návod neuvádím.
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Cvičení 5 strana 108
Narýsujte rovnoramenný △PQR, ve kterém |PQ| = 3cm, |PR| = |QR| = 6cm. Sestrojte
kružnici vepsanou tomuto trojúhelníku. Leží její střed na ose základny tohoto trojúhelníku? Leží na této ose i střed kružnice opsané tomuto trojúhelníku?

Obrázek 75 Cvičení 5 str. 108

Zaškrtávací políčka postupně zobrazují osy úhlů, body dotyku kružnice, kružnici vepsanou a osu základny. Při zaškrtnutí “Zobrazit osu“ úsečky PQ se zobrazí bod O, který je
průsečíkem os stran a zároveň středem kružnice opsané. Po zobrazení všech částí dokumentu může žák libovolně pohybovat vrcholy trojúhelníku a sledovat, kdy středy
kružnic leží na jedné přímce, kdy nikoliv a vyslovit závěr o typu trojúhelníku.

Návod neuvádím.
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1.4.6

Trojúhelníky - opakování

Cvičení 6 strana 108
V obdélníku ABCD známe úhel |∢DAC| = 73°. Určete |∢DSA|, kde S je průsečík úhlopříček obdélníku ABCD.

Obrázek 76 Cvičení 6 strana 108

Zadání úlohy jsem v dokumentu doplnila o výpočet úhlu DBA. Žák má za úkol využít
znalostí o vnitřních úhlech v trojúhelníku a dopočítat vyznačené úhly.

Návod neuvádím.
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1.5 Krychle a kvádr
1.5.1

Jak zobrazujeme krychli a kvádr

Cvičení 1 strana 113
Načrtněte krychli ABCDA´B´C´D´ a pro následující úsečky určete, zda se jedná
o tělesové, nebo stěnové úhlopříčky:
a) AB´

b) CB´

c) A´C

d) DB´

Obrázek 77 Cvičení 1 str. 113

Základ krychle je vytvořen v nákresně, zbytek je zkonstruován pomocí okna Grafický
náhled 3D. S krychlí lze libovolně v prostoru otáčet a pozorovat, jak vypadá z různých
úhlů pohled. Stěnové úhlopříčky jsou vyznačeny zelenou barvou, tělesové barvou modrou.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. V nákresně vytvoř úsečku AB s pevně zvolenou délkou.
2. Do vstupního pole vlož příkaz: Krychle[A, B].
3. Zobraz okno Grafický náhled 3D.
4. Přejmenuj vrcholy krychle.
5. Nástrojem Otočit Grafický náhled 3D natoč krychli do požadované polohy.
6. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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Cvičení 3 strana 113
Načrtněte kvádr ABCDA´B´C´D´ a vyznačte v něm všechny viditelné stěnové úhlopříčky. Kolik jich je?

Obrázek 78 Cvičení 3 str. 113

Opět můžeme v okně Grafický náhled 3D s kvádrem pohybovat a otáčet jím.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Sestroj úsečku AB s pevnou délkou.
2. Sestroj úsečku BC s pevnou délkou a otoč bod C o mínus 45°.
3. Pomocí rovnoběžek sestroj kosodélník ABCD.
4. Bodem A veď kolmici k úsečce AB.
5. Sestroj bod A1, který leží na kolmici.
6. Skryj pomocné přímky.
7. Otevři okno Grafický náhled 3D.
8. Zvol nástroj hranol a klikni postupně na body A, B, C, D a A1.
9. Sestroj viditelné úhlopříčky.
10. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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Cvičení 2 strana 116
Narýsujte obraz krychle o délce hrany 3cm při pohledu shora a zleva. Narýsujte síť její.

Obrázek 79 Cvičení 2 str. 116

Krychlí s její sítí můžeme libovolně otáčet. Tažením myši při stisknutém levém tlačítku
můžeme síť krychle otvírat a zavírat. Tento vizuální efekt podporuje prostorovou představivost.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Sestroj krychli.
2. Nástrojem Síť (v sadě nástrojů těles) vytvoř síť krychle.
3. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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1.5.2

Povrch kvádru a krychle

Cvičení 1 strana 118

Jaký povrch má kvádr, jehož velikost hran jsou a = 1,5 dm, b = 2 dm, c = 1dm.

Obrázek 80 Cvičení 1 str. 118

Dokument generuje různá zadání délek hran kvádrů. Úkolem žáka je vypočítat jejich
povrch. Pomocí zaškrtávacích políček dochází k postupnému odkrývání výsledku.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř tlačítko “Nové zadání“.
2. Do GeoGebra Skriptu vlož: a=NahodneMezi[2,15]
b=NahodneMezi[2,15]
c=NahodneMezi[2,15]
3. Vytvoř dynamický text zobrazující zadání úlohy.
4. Vytvoř dynamický text s řešením.
5. Vlož zaškrtávací políčka zobrazující jednotlivé texty s řešením.
6. Naformátuj objekty – velikost písma, tloušťku čar, barvy atd.
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Cvičení 9 strana 119
Povrch krychle je 360 cm2. Jak velký je obsah jedné její stěny?

Obrázek 81 Cvičení 9 str. 119

V dokumentu jsou generovány velikosti povrchů krychle. Žák má vypočítat, jaký je
obsah jedné stěny. Úlohu jsem rozšířila o výpočet délky hrany krychle. Řešení je zobrazováno postupně pomocí zaškrtávacích políček.

Návod k vytvoření GeoGebra dokumentu:
1. Vytvoř tlačítko “Nové zadání“.
2. Do GeoGebra Skriptu vlož: a=NahodneMezi[1,10]
b=6*a*a
3. Vytvoř dynamický text zobrazující zadání: S = 𝑏 cm²
4.

Vytvoř dynamické texty s řešením příkladu.

5. Vlož zaškrtávací políčka Krok 1, Krok 2, Krok 3 (Boolovské hodnoty c, d, e),
která postupně zobrazují řešení.
Krok 1 zobrazuje text:

S = 6·a·a

Krok 2 zobrazuje text:

𝑏 = 6·a·a

| :6

𝑏/6 = a·a
Obsah stěny je 𝑎𝑎 cm².
Jaká je délka hrany této krychle?
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Krok 3 zobrazuje text:

𝑏/6 = a·a
a = 𝑎 cm
Délka hrany této krychle je 𝑎 cm.

6. Nastav podmínku: c ∧ d pro zobrazení textu: „Jaká je délka hrany této krychle?“
7. Nastav podmínku: c ∧ d pro zobrazení zaškrtávacího políčka Krok 3.
8. U textů:

𝑏/6 = a·a
a = 𝑎 cm
Délka hrany této krychle je 𝑎 cm.

nastav podmínku zobrazení: e ∧ d ∧ c.
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1.5.3

Objem kvádru a krychle

Cvičení 9 strana 123
Náklady na vytápění můžeme odhadnout z velikosti objemu vytápěného prostoru. Jaké
budou přibližně náklady na vytápění bytu se třemi stejnými místnostmi s rozměry 5 m,
5,5 m a 2,8 m, když průměrné náklady na vytápění 1 m3 jsou 112,50 Kč.

Obrázek 82 Cvičení 9 str. 123

V dokumentu lze měnit rozměry vytápěných místností a počet pokojů. Nabízí se tak
možnost vygenerovat sadu úloh vhodných pro písemné práce.

Návod neuvádím.
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Závěr
Mnohé školy vidí ve využívání moderních technologií pouze „pozlátko“, kterým se mohou chlubit ve svých ŠVP a na internetových stránkách školy. Mnohdy si však neuvědomují, že využití moderních technologií není cílem výuky, ale prostředkem pro její
zefektivnění. GeoGebru mohou žáci využívat k procvičení a zopakování učiva. Tato
alternativa je pro žáky mnohem atraktivnější než sezení nad učebnicí a sešitem s rýsovacími potřebami. Věřím, že počítačem podporovaná výuka matematiky se bude nadále
rozvíjet a přinášet stále nové možnosti a že se stane běžnou součástí vyučovacích hodin.
GeoGebra poskytuje pestrou paletu možností využití ve výuce i domácí přípravě žáků.
Učitelé v ní jistě nalezou výborného pomocníka, který jim umožní oživit, zpříjemnit
a zatraktivnit výuku. GeoGebra je také skvělým, snadno ovladatelným nástrojem pro
tvorbu grafických podkladů pro výuku. Možnosti GeoGebry se navíc neustále rozšiřují
díky rostoucí základně jejich uživatelů. Díky široké podpoře se tento Open Source software neustále rozvíjí a nabízí stále nové nástroje. Popularita GeoGebry roste i díky stále
se rozrůstajícím, veřejně dostupným knihovnám řešených úloh.
Řadu svých GeoGebra dokumentů jsem si jako učitelka matematiky na základní škole
prakticky ověřila při výuce. Žáci užití GeoGebry vesměs oceňují jako přínosné.
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