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Nové prvky, funkce a vlastnosti programu ve verzi 4 
Milí čtenáři, kolegové, 
Při psaní PRŮVODCE GEOGEBROU  jsme si byli vědomi toho, že nová verze programu přinese řadu 
velmi důležitých, příjemných a silných nástrojů, které bude dobré později komentovat. 
Tento text by vás jimi měl ve stručnosti a bez nároku na úplnost provést. 
Zmíněná neúplnost má tři hlavní důvody: 
 GeoGebra se stále vyvíjí a zdokonaluje. Do dalších dalších verzí se připravují další pokročilé 

funkce a prostředí. 
 Ve verzi 4 je začleněna řada nástrojů, které v kurikulu českých základních a středních škol 

nevyužijeme. Ani původní text PRŮVODCE GEOGEBROU neobsahuje úplný výčet funkcí. 
 Nejvýraznější změnou ve verzi 4 je možnost uživatelského skriptování. To patří do pokročilého 

využití GeoGebry. V knížce jsme se o něm jen stručně zmínili v souvislosti s komunikací 
webové stránky s vnořeným appletem, ale na jeho vysvětlení knížka zaměřena není. 
O skriptování tedy více snad někdy příště... 

 V době psaní těchto řádek teprve probíhá kontrola české lokalizace (překladu) programu 
a překlad online manuálu. 

 
Přesto je výčet nových možností, o nichž se v tomto dodatku zmiňujeme, poměrně rozsáhlý.  
Tento text je opravdu dodatkem ke knížce, a jako takový je třeba ho brát. Aktualizuje její text podle 
GeoGebry 4, komentuje ho a odvolává se na něj, ale nejde nad její rozsah a pojetí. (I když někde 
jsme neodolali .) Není to další, nová knížka. 

Jak číst tento dodatek? 
Vycházíme z toho, že čtenář má po ruce PRŮVODCE GEOGEBROU  a to, co je zajímavé, jsou rozdíly 
obou verzí. Projdeme tedy původní knížku a pouze v těch kapitolách, kde je třeba se zmínit 
o vylepšení/zjednodušení, tak učiníme. Kapitoly budeme číslovat ve shodě s kapitolami původní 
knížky. Mnohé kapitoly (čísla) tedy budou chybět, protože v kapitole s odpovídajícím číslem 
„k tomu nebylo co dodat“. Někde přidáme kapitolu novou. 

Některé poznámky (zejména ty, které se týkají překladu) v tomto textu časem zcela jistě ztratí 
aktuálnost. Nepředpokládáme jeho úpravy podle dalších aktualizací programu (probíhají neustále) 
a čtenář si jistě s úpravami programu (vylepšeními) poradí snadno.  
 
Rozvržení textu 
Text jednotlivých shodně tématicky uspořádaných částí bude mít podobu poznámek, případně 
postupů. Kapitole věnujeme většinou již pouze jednu stranu podobně, jako je to v poslední kapitole 
PRŮVODCE GEOGEBROU  nazvané Místo doslovu… 

Komentované postupy budou doplněny buď původními – upravenými, nebo zcela novými 
modely, které ilustrují zmiňované funkce. Nejde však už většinou o nové didaktické příklady. 

 
Textové konvence 
Prosíme o toleranci jistě mnohých chyb a překlepů. Jeho vznik byl motivován pouze snahou 
poskytnout čtenáři rychle potřebné dodatečné informace. 

Text tohoto dodatku neprošel – na rozdíl od knihy – žádnou jazykovou ani typografickou 
úpravou ani profesionální sazbou. Budeme se však snažit dosáhnout optické podobnosti s knížkou. 
ČÁSTI PROSTŘEDÍ, POLOŽKY MENU, PŘÍKAZY a NÁSTROJE programu budeme vyznačovat a psát 
KAPITÁLKAMI. Další názvy, zejména názvy konkrétních objektů a proměnných přidělené uživatelem 
vyznačujeme kurzivou.  
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To, jak číst tento dodatek záleží na tom, jak zkušení uživatelé GeoGebry jste: 
Pro vás, kdo jste začátečníci: 
Doporučujeme procházet knížku současně s tímto doplňujícím textem. Některé nové možnosti 
programu vám výrazně usnadní nebo dokonce ušetří práci, která byla ve starší verzi nezbytná, ale 
nyní již dříve popisované postupy nepotřebujete. Takových míst není mnoho, ale zato jde o 
usnadnění podstatná.  
 
Pro vás, kdo znáte GeoGebru a umíte s ní pracovat: 
Možná postačí, pokud si přečtete úvodní výčet nových možností a zmíněné nástroje prozkoumáte 
sami. Samotnými kapitolami pak nejspíš jen zběžně prolistujete.  
 
Pro vás, kdo program GeoGebra neznáte nebo znáte, ale nechcete používat, protože už 
používáte jiné nástroje, které vám vyhovují: 
Podívejte se, jestli GeoGebra přece jen neumí něco podstatně lepšího, než váš oblíbený software. 
Pokud zjistíte, že ano, pak v nové verzi platí, že práce s GeoGebrou je intuitivní a snazší než kdy 
dříve. 

Hlavní změny a nové nástroje GeoGebry 4 
Změna prostředí.  
Na první pohled vypadá GeoGebra (skoro) stejně, ale volbami můžeme výrazně měnit rozvržení 
a obsah hlavního okna či zobrazit více oken. K dispozici nyní máme: 
 DVĚ NÁKRESNY 
 PŘEHLEDNĚJŠÍ SEZNAM PŘÍKAZŮ 
 ONLINE NÁPOVĚDA 
 SNAZŠÍ PŘÍSTUP KE GRAFICKÝM VLASTNOSTEM (a dalším volbám) objektu na vnitřní liště okna. 
 SEZNAM NÁSTROJŮ je kromě panelu s ikonami i v podmenu HLAVNÍHO MENU. 
 připravená rozvržení oken, tzv. „PERSPEKTIVY“ 
 AUTOMATICKÉ DOKONČOVÁNÍ příkazů vstupního řádku, VÍCEŘÁDKOVÝ SEZNAM HISTORIE a jediná 

tabulka pro výběr speciálních znaků 
 

Nové nástroje 
Při umisťování bodů nám velice usnadní práci 
 možnost vložit bod do EXISTUJÍCÍ OBLASTI (plochy n-úhelníku, kruh,…) 
 možnost PŘIPOJIT BOD na jiný objekt či jej naopak ODDĚLIT. To sice bylo možné i dříve, ale 

pouze cestou předefinování bodu. Tato možnost samozřejmě zůstává a je nadále nesmírně cenná 
(funguje nejen pro body, ale pro všechny objekty), zmíněný nástroj však při běžné práci často 
využijeme a je didakticky vhodný. 

Na panelu nástrojů, pomocí nichž nejčastěji vkládáme objekty do NÁKRESNY, najdeme dále navíc: 
 samostatnou volbu bodu jako KOMPLEXNÍ ČÍSLO 
 nástroj LOMENÁ ČÁRA 
 NEMĚNNÝ MNOHOÚHELNÍK a VEKTOROVÝ MNOHOÚHELNÍK 
 nástroj VYTVOŘIT SEZNAM 
 Seznam pro vkládání pomocných objektů je nyní rozdělen do dvou podmenu, samostatně jsou 

vyděleny dynamické nástroje označované jako AKTIVNÍ PRVKY. 
 NÁSTROJ PERO (funguje podobně jako obrázek) 
 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ KALKULAČKA 
 KONTROLA FUNKCE – panel s  přehledem vlastností funkce na volitelném intervalu. 
 VLOŽIT TLAČÍTKO – prostředek, jak ovládat prvky modelu pomocí GeoGebra scriptu. (Ale 

skriptování není omezeno pouze na tuto možnost. Vlastní skript může mít každý prvek.) 
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 VSTUPNÍ POLE – didakticky velice cenný nástroj, který umožní uživatelsky příjemně měnit 
hodnotu svázaného objektu. 

 Samostatný panel nástrojů pro TABULKU, který obsahuje  
 nástroje pro analýzu a zobrazení dat tabulky v různých formách,  
 práci s daty tabulky a jejich transformaci do seznamů, matic, … 
 rychlý přístup k základním kvantitativním vztahům 
 A možná – podle verze – i sada nástrojů pro CAS VÝPOČTY 
 
Změna funkce některých nástrojů 
Zde jmenujme zejména možnost animovat bod na čáře (bez nutnosti nejprve vytvořit posuvník 
a vygenerovat potřebné parametrické vztahy), možnost vytvořit MNOŽINU závislou nově i na 
posuvníku, pomocný řádek pro vkládání funkcí do buněk tabulky… 
Zajímavé jsou například nové vlastnosti POSUVNÍKU, který můžeme přímo nastavit tak, aby 
generoval pouze celá čísla či náhodná čísla (při animaci). 
 
Nové příkazy 
Seznam příkazů, který byl dříve dostupný jako jednoduchý, abecedně řazený sloupec názvů příkazů 
bez dalšího upřesnění, je nyní umístěn ve dvojokně, v horním okně je seznam názvů členěný podle 
témat a pod ním seznam možných syntaxí vybraného příkazu. Kromě rychlé nápovědy, dostupné 
stejně jako dříve klávesou F1, můžeme pomocí ikony zobrazit online nápovědu.  

Nebudeme zde vypisovat seznam všech nových příkazů. K dispozici je jich už přes 400. 
Zmíníme se pouze o celých nových skupinách: 
 DISKRÉTNÍ MATEMATIKA  – sada nástrojů pro demonstraci algoritmů z teorie grafů (sestrojí 

konvexní obálku bodů, minimální kostru…) 
 OPTIMALIZACE 
 SKRIPTOVÁNÍ – seznam dostupných příkazů pro vlastní uživatelské skripty 
 (podle verze) – CAS příkazy 
Také ostatní sady příkazů obsahují mnoho nových možností a příkazů, včetně příkazů, které najdou 
uplatnění spíše ve vysokoškolské matematice, zejména statistické a pravděpodobnostní výpočty 
a příkazy ze skupiny matematické analýzy, včetně řešení obyčejných diferenciálních rovnic. 

Další verze 
Budou. Již nyní se můžete seznámit se zkušebními verzemi GeoGebry: 
GeoGebra 4.2 Beta Release (CAS) – zkušební verze 
GeoGebra 5.0 Beta Release (3D) – zkušební verze 
Podívejte se na stránky GeoGebry. 

Podpora 
Jak již bylo zmíněno, oficiální stránky www.geogebra.com a jednotlivé národní klony jsou zdrojem 
nejen programu ke stažení, ale také informací a mnoha didaktických materiálů. Obsahují také 
kompletní nápovědu ve formě GeoGebraWiki, na niž se běžící program odkazuje. Najdete tam také 
odkazy na jednotlivé (národní) GeoGebra Instituty. 
 
GeoGebra Institut 
Jde o organizace s místní působností, jejichž úkolem je poskytovat podporu lokálním uživatelům 
GeoGebry, pomáhat při sdílení didaktických materiálů a podporovat didaktické aktivity související 
s GeoGebrou. V České republice zatím působí dva instituty, jeden se sídlem v Českých 
Budějovicích a druhý v Praze. 
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Seznamte se – GeoGebra 4  
Obecné vlastnosti a prostředí programu 
Na následujících obrázcích vidíte několik možných obsahů okna programu. 
Vybrali jsme nejdůležitější možnosti, další objevíte zajisté sami. 
 

 
 

První obrázek ukazuje okno ALGEBRA a NÁKRESNA se zobrazenými panely pro rychlou volbu 
grafických vlastností objektů a pro volbu způsobu zobrazení či řazení objektů. Zároveň vidíme 
graficky zdokonalený zápis výrazů v okně ALGEBRA. 

Zápis do vstupního řádku usnadňuje nápověda spolu s barevně zvýrazněnou syntaxí. 
Příkazy můžeme přímo psát (stejně jako dosud) nebo vybírat z tématicky uspořádaného 

SEZNAMU PŘÍKAZŮ. Ke vkládanému či vybranému příkazu se zobrazují všechny varianty jeho 
syntaxe (může jich být několik). 

 
Seznam příkazů zobrazíme/skryjeme pomocí šipky vpravo vedle vstupního řádku. Šipka je na 
následujícím obrázku zakroužkována červeně. 

Pokud vstoupíme do vstupního řádku (začneme psát), objeví se vpravo ikonka pro rozevření 
tabulky speciálních znaků. Ikonka je na následujícím obrázku zakroužkována zeleně. 

VSTUPNÍ ŘÁDEK má víceřádkovou historii, kterou zobrazíme a listujeme v ní pomocí 
kurzorových šipek. 

Černě zakroužkované jsou sady ikon pro zobrazení panelu pro rychlou volbu vlastností objektů 
a pro maximalizování či zavření daného okna (vpravo nahoře v titulkovém pruhu každého okna). 
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Zajímavá, důležitá a didakticky velice cenná je také možnost zobrazit model na dvou interaktivně 
propojených NÁKRESNÁCH. Některé objekty mohou být zobrazeny v obou, jiné pouze v jedné 
z nákresen. Tuto volbu najdeme na kartě PRO POKROČILÉ v okně VLASTNOSTÍ objektu. 
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Další obrázky vznikly fotomontáží několika možných obrazovek při výběrech nástroje z panelu 
nástrojů či při rozbalení různých menu. Ukazujeme na nich některé nové nástroje GeoGebry. 
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Nastavení prostředí 
Celkové nastavení prostředí ovlivníme i nadále pomocí voleb obsažených v položce NASTAVENÍ 
hlavního menu. Kromě známých položek stojí za pozornost rozsáhlé volby skryté v poslední 
položce menu, nazvané rovněž NASTAVENÍ – zde zvolíme výchozí způsob nastavení všech typů 
objektů, včetně nezávislého nastavení obou nákresen a oken TABULKY a CAS. 

V položce ZOBRAZIT nastavíme, jaká okna programu zobrazit a jak, položka PERSPEKTIVA 
nabízí volbu připravených pohledů a možnost jejich uložení. 

 

 

Volné a závislé či sestrojené objekty 
Kromě známých vazeb přibyla jedna zajímavá možnost skrytá v příkazu DYNAMICKÉ SOUŘADNICE 
(sada příkazů GEOGEBRA). Jeho výstupem je bod, s nímž sice můžeme manipulovat, ale zůstává 
vázán na objekty, pomocí nichž je definován. 

Nově můžeme umístit bod do rovinné oblasti. 
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Pomocí nástroje PŘIPOJIT/ODDĚLIT BOD můžeme rychle a pohodlně předefinovat bod jako bod 
na objektu a naopak bod z objektu uvolnit. 

Pomocné objekty 
Objekty, které jsou potřebné ke konstrukci jiných objektů, ale mají pouze pomocnou úlohu, je 
možné volitelně označit za pomocné. Jejich popis se pak nemusí zobrazit v okně ALGEBRA a tím 
nezatěžují přehled o podstatných prvcích konstrukce. 

Vlastnosti objektů 
V okně VLASTNOSTÍ objektu přibyla karta SKRIPTOVÁNÍ a v pokročilých možnostech volba 
BAREVNÉHO MODELU a NÁKRESNY (pokud jsou zobrazeny obě) – lze vybrat kteroukoliv nebo obě. 

Výběr objektů 
Ve výše zmíněném okně příbyla volba VÝBĚR POVOLEN. Zákaz má za následek to, že objekt není 
možné přesunout myší. V okně ALGEBRA však objekt vybrat – a třeba předefinovat – můžeme. Tím 
se liší od volby UPEVNIT OBJEKT. Upevněný objekt sice můžeme v nákresně myší vyznačit, ale 
nemůžeme s ním nijak manipulovat, ani ho měnit (ani předefinovat, dokud v okně VLASTNOSTÍ 
upevnění nezrušíme). Výběr několika objektů a manipulace s nimi je pohodlnější. 

Zápis konstrukce  
je nyní vylepšen o další grafické možnosti a můžeme jej přímo tisknout či exportovat do webové 
stránky. 

Virtuální klávesnice 
Při zadávání speciálních znaků a znaků lokálních abeced nyní kromě klávesových zkratek či 
vkládání pomocí klávesy ALT+NUMERICKÝ KÓD (nově) slouží nastavitelná virtuální klávesnice. 
Její parametry nastavíme v položce NASTAVENÍ podmenu NASTAVENÍ Hlavního menu na kartě  
PRO POKROČILÉ.  
Zobrazenou klávesnici můžete použít i pro psaní do jiných aplikací, nejen do GeoGebry.  
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Blízká budoucnost  
GeoGebra 4.2 by měla již obsahovat prostředí CAS – prostředí pro algebraické úpravy, symbolické 
výpočty. Její okno by mohlo vypadat třeba takhle: 
 

 
 

Již nyní najdete ve verzi 4 v seznamu příkazů právě specifické příkazy pro CAS operace a úpravy. 
Tyto příkazy však nemůžete vkládat do příkazového řádku, ale vkládají se právě do polí CAS okna 
tak, jak vidíte na obrázku. 
 
Pro příkazový řádek jsou k dispozici pouze některé z nich a v textu na to ještě upozorníme. 
 
Další nové funkce GeoGebry (například funkce dvou proměnných) již počítají se zobrazením ve 3D 
nákresně. Té bychom se měli dočkat od verze 5. 
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1. Planimetrie 

Úlohy 
V kapitole jsme nové úlohy netvořili, jen jsme upravili několik modelů. Podstatným zdokonalením 
GeoGebry 4 je existence druhé nákresny. Její využití ukážeme v konstrukčních úlohách v kapitole 
115 a v nekomentovaných úlohách 181ctyruhelnik.ggb a 181kruznice.ggb. Ostatní nově přidané 
kapitoly neobsahují didaktické úlohy, jsou ilustrační a ukazují použití nových nástrojů, objektů 
a příkazů. 

Nástroje 
Využijeme nová grafické možnosti objektů a nové nástroje či jejich vylepšené funkce. 
S potěšením zjistíme, že zápis matematických výrazů to textového pole je nyní mnohem pohodlnější 
a že si GeoGebra ještě lépe rozumí s LaTeXem, zatímco my ho nepotřebujeme umět téměř vůbec. 

Přidané kapitoly a upravené modely 
Všechny upravené modely mají v názvu na začátku navíc písmeno d, aby se odlišily od modelů 
původních. V textu se na ně však odkazujeme stejně jako na modely původní. 
 
Přidáváme tři nové kapitoly ilustrující vlastnosti nových objektů: kapitoly 125, 126 a 127. 

Upravené modely demonstrují tyto nové funkce: 
 Vzhled prostředí a části – okna GeoGebry. 
 Nová grafické možnosti pro vzhled objektů. 
 Možnost zakázat výběr bodu. 
 PŘIPOJIT/ODDĚLIT BOD. 
 TOOLTIP. 
 Ikony na lištách oken. 
 Manipulace s okny 
 Zafixovat souřadnicovou síť. 
 Vkládání textu, zápisy hodnot a rovnic, vlastnosti texových polí. 
 Druhá nákresna. 
 Možnosti POSUVNÍKU, manipulace s ním. 
 Souvislost nástrojů MNOŽINA a POSUVNÍK. 
 ANIMACE bodu na čáře. 
 Vzhled a funkce ZÁPISU KONSTRUKCE. 
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 Nové funkce nástroje KRUHOVÁ INVERZE. 
 Obrázek a nástroj PERO. 
 Bod na objektu (příkaz BODV) 
 Další zobrazení (příkazy ROZTAZENI a ZKOSENI) 
 Další funkce (příkazy NEJBLIZSIBOD, KRUZNICEVEPSANA, …) 
 MNOHOÚHELNÍKY, LOMENÁ ČÁRA a průsečíky. 
 Kombinovaná trasa a bod na ní. 
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001. Thaletova kružnice – vlastnosti objektů 

 

K modelu 001thal.ggb 
Není co dodat. Snad jen tolik, že pokud chceme z dané sady nástrojů zvolit jiný nástroj, nemusíme 
kliknout přesně na trojúhelník v dolním rohu ikony, ale stačí podržet stisknuté tlačítko myši na ikoně. 

K modelu 001uhly.ggb 
Model jsme příliš nezměnili. Všimneme si, že u všech objektů-ploch přibyla možnost volby výplně 
šrafováním a výplně obrázkem. Na kartě STYL v okně VLASTNOSTI vybereme možnost pro VÝPLŇ 
a následně se zobrazí další volby – výběr směru (ÚHEL) a hustoty (VZDÁLENOST) šraf, či výběr 
obrázku. Kromě možnosti načíst vlastní obrázek můžeme použít některý z nabízených GeoGebrou 
(tenké tlačítko rozevírá tabulku ikon).  
Při volbě obrázku nezapomeneme na to, že máme nějak nastavenu NEPRŮHLEDNOST. 

 
Na liště okna NÁKRESNA můžeme nechat zobrazit ikony pro snadný přístup k vlastnostem nákresny 
a k vybranému objektu. Je-li NÁKRESNA jediným zobrazeným oknem zobrazí se ikony na liště 
automaticky, je-li zobrazeno ještě jiné okno (např. ALGEBRA či TABULKA), zobrazí se po stisknutí 
černého čtverečku vpravo v titulkovém pruhu okna. 
Ikonami můžeme mimo jiné rychle přepínat zobrazení mřížky a souřadnicových os. 
Další okna mají tutéž vlastnost. Na liště se vždy objeví ikony nástrojů podle typu okna. 

 
V zadání modelu jsme upevnili skryté body A, B, C, které určují dvojici rovnoběžek, abychom jimi 
při manipulaci omylem neposunuli. To jsme mohli už dříve volbou UPEVNIT OBJEKT na kartě 
ZÁKLADNÍ okna VLASTNOSTÍ. Po upevnění není možné objekt ani předefinovat (pokud je toho třeba, 
musíme zmíněnou volbu nejprve zrušit). Nyní je zde navíc ještě volba VÝBĚR POVOLEN. Ta ovlivňuje 
to, zda můžeme objekt uchopit a přetáhnout myší. V okně ALGEBRA objekt vybrat lze a lze ho 
i předefinovat. 

Co je nové 
 Rozbalení sady nástroje držením stisknutého tlačítka myši. 
 Volba výplně ploch a její parametry, inverzní výplň. 
 Volba VÝBĚR POVOLEN. 
 Ikony na liště okna – rychlé zobrazení/skrytí od a mřížky (a přichytávání bodů). 
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002. Obsahy – zobrazení hodnoty objektu 

 

K modelu 002obsah.ggb 
Pro didaktické využití modelu by bylo vhodné, aby bod V nebyl zcela volný, ale abychom při jeho 
pohybu jednoznačně měnili výšku trojúhelníku. Do modelu jsme proto přidali kolmici k k základně 
AB. Na uživateli zůstává úkol upevnit bod V na tuto kolmici. Využijeme k tomu nový přímý nástroj 
PŘIPOJIT/ODDĚLIT BOD. Zvolíme nástroj a poté značíme nejprve bod V a pak přímku k. Bod na 
přímku „přiskočí“. Pro oddělení bodu z přímky stačí vybrat týž nástroj a kliknout na oddělovaný 
(uvolňovaný) bod. 
 V nové verzi už je opravena zavádějící chyba v názvu příkazu. Příkaz určující obvod 

mnohoúhelníku se nyní opravdu jmenuje OBVOD. 
 Do modelu jsme přidali textové pole vypisující obvod trojúhelníku a délku jeho základny AB. 

Pokud se podíváme na definici textového pole, zjistíme, že délku úsečky AB (vzdálenost bodů 
A, B) lze zapsat bez použití dalších příkazů jen jako AB.  

K modelu 002tez.ggb 
Na kartě PRO POKROČILÉ okna VLASTNOSTI najdeme novou volbu TOOLTIP. Pokud je nastavena na 
AUTOMATIC (jako u bodu T2), zobrazuje se po najetí myši k objektu jeho definice tehdy, je-li 
zobrazeno okno ALGEBRA. Pokud je ZAPNUTO, objevuje se vždy (bod T1). Další volby ukážeme 
v komentáři k modelu 003EUKL.GGB. 

Co je nové 
 Nástroj PŘIPOJIT/ODDĚLIT BOD. 
 Volba TOOLTIP. 
 Vyjádření vzdálenosti dvou bodů bez použití funkcí, pouze jako výraz AB. 
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003 Pickův vzorec – nastavení nákresny  

 

K modelu 003pick.ggb 
V původním modelu jsme v podmenu NASTAVENÍ Hlavního menu programu zvolili položku 
PŘICHYTÁVÁNÍ BODŮ a ze seznamu možností vybrali volbu zapnuto (Mřížka). Pokud však model 
otevřeme v GeoGebře 4, bude vybrána volba ZAFIXOVAT SOUŘADNICOVOU SÍŤ. Tuto volbu můžeme 
rychle měnit také pomocí jedné z ikon (má tvar podkovovitého magnetu) na liště oken, není-li skryta. 
Nyní také už umíme rychle (bez nutnosti předefinování) uvolnit bod z obvodu n-úhelníku. 

K modelu 003eukl.ggb 
Také se vám stává, že se díváte na obrázek, rys a podobně a říkáte si: „Co je tohle za kružnici?…“, 
„…odkud se vzala tahle délka?...“. Ale kdyby byly všechny objekty v obrázku takhle detailně 
popsané, nikdo by se v něm nevyznal. Kdyby se tak takový popis objevil, když zrovna (myší) na 
objekt ukážeme! Jde to: 
V minulé kapitole zmíněná volba TOOLTIP na kartě PRO POKROČILÉ okna VLASTNOSTÍ má také volbu 
POPISEK. A na kartě ZÁKLADNÍ je stejně nazvané pole, kam POPISEK můžeme napsat. 
Využili jsme také možnosti šrafovat výplň oblasti (karta STYL okna VLASTNOSTI). Nezapomeneme na 
možnost vložit obrázek a na možnost vyplnit vše vně dané oblasti (INVERZNÍ VÝPLŇ). 

Co je nové 
 Přichytávání bodů ke mřížce – volba ZAFIXOVAT SOUŘADNICOVOU SÍŤ. 
 Zobrazení IKON pro přístup k rychlým úpravám NA LIŠTĚ OKNA. 
 TOOLTIP – volba POPISEK. 
 Volba INVERZNÍ výplně a výplně, která má 

DYNAMICKOU PRŮHLEDNOST (okno VLASTNOSTÍ, karta PRO POKROČILÉ, hodnoty 0–1). 
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(10)1. Tětivový čtyřúhelník 

 

K modelu 101ctyr.ggb 
Díky možnosti rychle přichytit bod na objekt či uvolnit ho pomocí nástroje PŘIPOJIT/ODDĚLIT BOD 
vystačíme s jediným obrázkem, v němž budeme čtvrtý bod, kterým jsme neurčili kružnici, (zde je to 
bod C) střídavě uvolňovat a přichytávat na kružnici. 
Na obrázku vidíme nástroje na liště okna – zobrazené ikony se mění podle toho, který objekt 
vybereme. Na obrázku je vybraným objektem text, ikony tedy kromě vlastností nákresny zpřístupňují 
i nastavení jeho vlastností. 
Navíc jsme do modelu vložili text, který demonstruje zkoumanou vlastnost. Vkládání textu je nyní 
mnohem jednodušší díky pokročilým možnostem EDITAČNÍHO OKNA nástroje VLOŽIT TEXT. V knížce 
najdete několik míst, kde podrobně popisujeme, jak správně zapsat text, v němž se mají zobrazit 
hodnoty objektů. Výše uvedený obrázek ukazuje, že je to nyní intuitivní práce. 

Co je nové 
 Všimneme si IKON NA LIŠTĚ okna Nákresna v závislosti na ZVOLENÉM OBJEKTU. 
 Nástroj VLOŽIT TEXT umožní vypsat i hodnoty objektů, tedy takzvaný kombinovaný text. 
 Nástroj PŘIPOJIT/ODDĚLIT BOD 
 Mnohoúhelník se stranami daných směrů (násobky 15°): Pokud při zadávání vrcholů 

MNOHOÚHELNÍKU ČI LOMENÉ ČÁRY držíme klávesu ALT, drží další hrana vůči soustavě souřadnic 
úhel, který je násobkem 15°. 

 Nástroje NEMĚNNÝ MNOHOÚHELNÍK  a VEKTOROVÝ MNOHOÚHELNÍK. 
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(10)5. Konvexní a nekonvexní čtyřúhelník 

 

K modelu 105konvex.ggb 
Doplníme jen poznámku týkající se kombinovaného textu. Místo složitého zápisu pomocí uvozovek 
můžeme opět využít intuitivní editační pole nástroje VLOŽIT TEXT. Podívejte na obrázek. Úhly 
 jsme vybrali z položky OBJEKTY. Všimněme si, že pokud chceme zapsat součet hodnot 
několika objektů (či jiný výraz složený z nich), musíme jej zapsat do jednoho pole (obdélníčku). 
  Navíc místo “Body“+A+“a“+B stačí psát “Body“A“a“B. 
 Pokud v okně zaškrtneme volbu LATEX VZOREC, bude výsledný text splňovat konvence pro zápis 

matematického textu. Tato poznámka je užitečná i pro vkládání textů v dalších modelech další 
kapitoly, např. v kapitolách (1)10. DEFINICE…, (1)19. STEJNOLEHLOST… 

 Pokud na pole se symbolem (výrazem) klikneme pravým tlačítkem myši, volíme zobrazení 
definice či hodnoty. 

Volbou v podmenu ZOBRAZIT Hlavního menu jsme skryli vstupní řádek. 

K modelům z předcházejících kapitol  
 POSUVNÍK je díky předdefinované volbě vkládán s volbou upevněn (v okně POSUVNÍK karta 

POSUVNÍK) a tak ho musíme přesouvat v nákresně myší pomocí pravého tlačítka, či volbu změnit. 
Podívejte se na další nastavení v Hlavním menu (NASTAVENÍ, položka NASTAVENÍ). K dalším 
novým vlastnostem posuvníku patří přímá volba generování celých čísel a náhodných čísel. 

 Při úpravě LOGICKÉ PODMÍNKY PRO ZOBRAZENÍ OBJEKTU (karta PRO POKROČILÉ) se ikonka pro 
zadání speciálních znaků objeví ve vstupním poli, až když do něj vstoupíte. 

Co je nové 
 Výchozí nastavení a prostředí pro editaci POSUVNÍKU a TEXTOVÉHO POLE. 
 V MNOHOÚHELNÍKU můžeme volně přesouvat nejen vrcholy, ale i strany. 
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(10)7. Množiny bodů – Apolloniova kružnice 

 

K modelu 107apol.ggb (a 108dotyk.ggb) 
GeoGebra 4 umožňuje nově sestrojit množinu bodů i v závislosti na posuvníku. V upraveném modelu 
už tedy nepotřebujeme sestrojovat nějakou úsečku, na níž se bude pohybovat bod M, který bude 
určovat polohu bodů P1 a P2. Zmíněné body opíší při animované změně hodnoty poloměru větší 
z kružnic (tato hodnota je nyní dána posuvníkem). 
Není už tedy pravdivá věta ze strany 41 v kapitole 8 (pod poznámkou).Modely v této kapitole lze sestrojit snáze. 
Pokud se nám ale sestrojená úsečka líbila, můžeme využít další novou možnost: bod M na úsečce CD 
můžeme animovat, aniž bychom k tomu potřebovali posuvník. Stačí zvolit možnost ANIMACE 

ZAPNUTA na kartě ZÁKLADNÍ okna VLASTNOSTÍ bodu M. Viz nový model D107AP.GGB. 
Pozor! Tuto volbu vidíme pouze pro body připevněné na nějaké čáře, ne tedy pro body volné či body v nějaké oblasti. 
 
 V knížce zmíněný postup opravy chybně umístěného bodu funguje nadále, ale problém už umíme 

vyřešit snáze pomocí „PŘIPOJIT/ODDĚLIT BOD“. 
 Zapomenutá poznámka, vysvětlení k příkazu DELICIPOMER: výsledná hodnota příkazu 

DELICIPOMER[A, B, C] je hodnotou parametru t v parametrickém vyjádření C = A + t.AB = 
= A + t(b-A) = t . B + (1 – t). A 

K modelu 107piskot.ggb 
Měli bychom poznamenat, že křivka, kterou v našem modelu sestrojujeme, má své jméno. Viz 
obrázek. Jde o Cassiniho křivky a speciálním případem, který nastává na obrázku je lemniskáta. 

Co je nové 
 Nástroj MNOŽINA lze sestrojit i pro řídící POSUVNÍK, nejen pro bod na čáře. A můžeme jí nově 

nastavit i VÝPLŇ. 
 BOD NA ČÁŘE LZE PŘÍMO ANIMOVAT bez potřeby modelovat animaci pomocí parametrického 

vyjádření a posuvníku. 
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(1)12. Apolloniova úloha BBp 

 

K modelu 112bpp.ggb 
Samotný model jsme neupravovali, obrázek ukazuje pouze rozšířené možnosti pro zobrazování 
postupu konstrukce. Ikony v záhlaví okna výpisu umožňují bezprostřední export do html a tisk včetně 
nastavení jejich parametrů. 
Na obrázku jsou patrné rozšířené možnosti grafického vyznačení zápisu. Počet a obsah zobrazených 
sloupců je volitelný. 
Panel pro krokování konstrukce nedoznal zásadnějších změn. 
Zajímavá je nová možnost NÁHLEDU ještě před dokončením volby některých nástrojů (ÚHEL, OSA 

ÚHLU, OSA ÚSEČKY,…). 

Co je nové 
 Vzhled a možnosti okna ZÁPIS KONSTRUKCE 
 Ikony na liště okna. 
 Náhled před výsledku konstrukce ještě před dokončením (nástrojem). 
 V nastavení VLASTNOSTÍ bodu, který je průsečíkem, je na kartě ZÁKLADNÍ nově volba ZOBRAZIT 

POUZE PRŮSEČÍK PŘÍMEK, která by se měla jmenovat spíše ZOBRAZIT POUZE PRŮSEČÍK ČAR, a která 
(při skrytých protínajících se čarách) z čar zobrazí kolem daného průsečíku pouze krátké úseky. 
(viz bod B v modelu 121PRICK.GGB) 
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(1)15. Shodné zobrazení v konstrukční úloze 

 

K modelu 115.prick a 115.otoctroj 
Tato konstrukční úloha vyžaduje delší konstrukci, která obsahuje mnoho čar. Úloha může mít až 4 
řešení a při konstrukci v jediném obrázku brzy ztratíme přehled o funkci jednotlivých čar i přesto, že 
je průběžně vyznačujeme, graficky zvýrazňujeme či pomocné čáry skrýváme. 
Pokud bychom sestrojovali dva různé obrázky, nedocílíme zase přehledné demonstrace celkového 
počtu a tvaru řešení pro danou vzájemnou polohu zadaných útvarů. 

 
 Zde nám nesmírně pomůže jedna z didakticky nejužitečnějších nových funkcí GeoGebry 4  

– možnost zobrazit konstrukci na DVOU NÁKRESNÁCH.  
 Druhá nákresna se zobrazí jako samostatné okno, ale při volbě UKÁZAT NÁHLED V HLAVNÍM 

OKNĚ (ikona na vnitřní liště okna) se okna obou nákresen umístí do okna GeoGebry. 
 Obě nákresny samozřejmě zobrazují stejnou konstrukci, ale u každého objektu můžeme na kartě 

PŘI POKROČILÉ v okně VLASTNOSTÍ nezávisle nastavit (zaškrtnout) UMÍSTĚNÍ, tj. NÁKRESNU, ve 
které (případně zda v obou) se má objekt zobrazit. Tato možnost se ale objeví jen tehdy, máme-li 
druhou nákresnu zobrazenou. 

 Při manipulaci objektem v jedné z nákresen se samozřejmě mění celá konstrukce a tím i obraz 
v druhé z nákresen. 

 Při konstrukci v jedné nákresně se sestrojené objekty umisťují pouze do ní, jinou možnost musíme 
záměrně zvolit. 

 Tažením myší za lištu okna můžeme změnit UMÍSTĚNÍ NÁKRESNY. V modelu 115OTOCTROJ.GGB 
jsou nákresny nad sebou. 

 Druhá nákresna může také sloužit jako konstrukční plocha se zadáním konstrukční úlohy, přičemž 
ve druhé z nákresen je krokovatelná hotová konstrukce, jejíž kroky mohou sloužit žákovi při 
vlastní konstrukci jako nápověda. 

 Další ukázkové úlohy: D118CTYRUHELNIK.GGB, D118KRUZNICE.GGB. 
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(1)16. Stejnolehlost – vlastnosti  

 

K  modelu 116pohybb.ggb 
Již jsme uvedli, že pro bod na křivce můžeme na kartě ZÁKLADNÍ v okně VLASTNOSTÍ či přímo 
z KONTEXTOVÉHO MENU zvolit možnost ANIMACE ZAPNUTA. 
V uvedeném modelu tedy animujeme bod M pomocí posuvníků  a animovat, kde animovat ovládá 
rychlost posuvníku  (pro animovat = 0 se tedy animace zastaví). 
 Do modelu jsme přidali podobně fungující bod N (také kreslí stopu – obraz dané kružnice ve 

stejnolehlosti se středem A). Bod se však pohybuje sám podle nastavení volby ANIMACE ZAPNUTA. 
 Při aktivaci této volby se v levém dolním rohu nákresny zobrazí OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO 

ANIMACI. To ale ovládá všechny animace v konstrukci, tudíž zastaví i animaci bodu C, která by 
podle nastavení hodnoty posuvníku animovat měla běžet. 

 Pokud bychom vkládali posuvník animovat, který má nabývat pouze celočíselných hodnot, stačilo 
aktivovat volbu CELÉ ČÍSLO (a upravit meze), krok se pak nastavil na hodnotu 1 sám. 

 Posuvník se vkládá jako upevněný objekt, můžete ho ale přesouvat se stisknutým pravým 
tlačítkem myši, případně i levým, ale pouze při aktivaci nástroje POSUVNÍK (nebo upevnění zrušit). 

 Pokud do pole pro název posuvníku vložíme vedle názvu i hodnotu: ANIMOVAT = 1, nastavíme tím 
výchozí hodnotu posuvníku. 

 Vybrané posuvníky (tři a více) můžeme ovládat současně KURZOROVÝMI ŠIPKAMI. Pokud jsou 
vybrány dva, posouváme šipkami nahoru–dolů jeden a šipkami vlevo–vpravo druhý. 

Co je nové 
 Již dříve zmíněná možnost přímo ANIMOVAT bod na křivce. 
 Volba CELÉ ČÍSLO u POSUVNÍKU. 
 Manipulace s POSUVNÍKEM, nastavení počáteční hodnoty. 
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(1)17. Konstrukce... (bod v oblasti) 

 

K  modelům 117vepsat.ggb a k cvičnému modelu 117body.ggb 
Již jsme uvedli, že volbu bodu v oblasti můžeme zvolit nástroj BOD NA OBJEKTU. Příkaz však funguje 
různě pro plochy a čáry. Pro umístění bodu na čáru totiž stačí – stejně jako dosud – použít známý 
nástroj NOVÝ BOD. 
Zkuste v modelu 117BODY.ggb manipulovat body S, T, U, V, W, Z vytvořenými shodně nástrojem 
BOD NA OBJEKTU. 
 Rozdíl zřetelně rozeznáme, pokud použijeme oba nástroje na objekt trojúhelník. Zatímco NOVÝ 

BOD se umístí (při přiblížení myši k obvodu) na úsečku obvodu, BOD NA OBJEKTU umístí bod do 
plochy. S takovým bodem je tedy možné následně manipulovat po celé ploše a také po obvodu 
trojúhelníku. A volba stupně neprůhlednosti na to nemá vliv. 

Pozn. Nemůžeme ho však použít jako základ pro tvorbu MNOŽINY, protože není bodem čáry. 
 Navíc, pokud BOD NA OBJEKTU umístíme na obvod (myš bude při vkládání blízko čáře), zůstává 

bod na (celém) obvodu. A takový bod pro tvorbu MNOŽINY použít lze. 
Nejasnosti mohou nastat v okamžiku, kdy umisťujeme nástrojem BOD NA OBJEKTU bod na KRUŽNICI, 
kruh a jejich části (OBLOUK, VÝSEČ, POLOKRUŽNICE). Zde totiž může záležet na tom, jestli mají 
objekty zvolenou (byť i částečně průhlednou) výplň.  

 
 U neuzavřených nevyplněných (úplně průhledných) objektů (nenechte se zmást úsečkami 

poloměrů) se BOD NA OBJEKTU vložený „uvnitř“ (tj. ne blízko oblouku) chová jako volný bod a lze 
jej přetáhnout kamkoliv. Má-li objekt výplň, pak bod vložený na ni přiskočí k čáře-obvodu. 

V době psaní tohoto textu se tedy z tohoto hlediska chová oblouk daný třemi body a analogicky zadaná  výseč stejně. 

 U kružnice, elipsy, hyperboly a paraboly je to opět trochu jinak, BOD NA OBJEKTU rozlišuje čáru, 
vnitřek s výplní (pak je uvnitř a na obvodu) a vnitřek zcela průhledný (pak je volný).  

 Při práci s myší nad nákresnou musíme brát navíc v úvahu vzájemné zakrývání objektů. 
 

Příkazy fungují jednoznačněji.  
 Příkaz BODV[oblast] umístí bod do plochy bez ohledu na její výplň a např. přímka není 

přípustným parametrem (nemá vnitřní oblast), zatímco kružnice, oblouk, výseč,… ano. 
 BOD[objekt] umístí bod na čáru. (Opět pozor, výseč nemá hraniční poloměry – alespoň v době 

psaní těchto řádků.) Na další volbu příkazů BOD[trasa] a BODV[oblast] (a z toho plynoucí nové 
možnosti pro tvorbu MNOŽIN) se podívejte do kapitol 127 a 208. 

Co je nové 
 Bod na ploše vytvořený příkazem BODV a nástrojem BOD NA OBJEKTU.  

Porovnání příkazů BOD, BODV a nástrojů NOVÝ BOD, BOD NA OBJEKTU. 
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(1)20. Stejnolehlost kružnic – společné tečny 

 

K modelu 120spoltec.ggb  
A taková hezká úloha to byla! 
 Příkazem TECNA[a,b] nyní přímo sestrojíme všechny společné tečny dvou kružnic. Pomocnou 

konstrukce středů stejnolehlosti dvojice kružnic už nepotřebujeme. 
 Stejně bude fungovat i nástroj TEČNA Z BODU, jen se nesmíme nechat zmást a musíme označit jako 

parametry dvě kružnice. 
 Příkaz tečna již nemá pevně dané pořadí parametrů, můžeme je zadat v pořadí bod a potom 

kuželosečka (funkce), či v opačném pořadí. 
 Zcela stejný nástroj TEČNA Z BODU i příkaz TECNA nyní dovolí sestrojit také tečny kuželosečky 

daného směru (tj. rovnoběžné s danou přímkou). Jen musíme jako jeden parametr zadat přímku. 

Makrokonstrukce 
Při tvorbě makrokonstrukcí nyní může být nově výsledkem i úhel, graf,… 

Co je nové 
 SPOLEČNÉ TEČNY dvou kružnic. 
 Další vlastnosti tečny. 
 Rozšířené možnosti makrokonstrukcí. 
 Volba ZOBRAZIT POUZE PRŮSEČÍK ČAR (model 121PRICK.GGB). 
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(1)22. Konstrukce kuželoseček z definice 

 

K modelům v této kapitole  
Pokud použijeme jako řídící prvek pro tvorbu množiny bodů POSUVNÍK, můžeme složité konstrukce 
této kapitoly zcela vynechat a nahradit je snadnou konstrukcí s pomocí přímého výpočtu poloměru 
kružnice ve druhém ohnisku. 
Modely 122.ELIPSA.GGB, 122HYPERBOLA.GGB a 122PARABOLA.GGB jsme vytvořili znovu. 

 
Pro elipsu a hyperbolu: 
 Délka hlavní poloosy je dána posuvníkem. 
 Délka jedné ze vzdáleností |FM| či |GM| (jednoho průvodiče bodu křivky) je dána druhým 

posuvníkem. 
 Délka druhého průvodiče je vypočtena z příslušného vztahu. 
 
Pro parabolu: 
 Posuvník určuje vzdálenost bodu od ohniska a řídicí přímky. 
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 (1)23. Kruhová inverze 

 
 

  

K modelu 123inverze.ggb 
Nově vytvořený model využívá novou možnost sestrojit v kruhové inverzi obraz n-úhelníku 
(a podobně dalších základních geometrických útvarů) přímo bez pomoci nástroje MNOŽINA pro 
zobrazený bod. 
Kruhová inverze navíc zobrazuje i (vyplněné) oblasti, takže je snazší než dříve rozlišit, kam se 
zobrazí vnitřní a kam vnější oblast útvaru. Ještě lépe to uvidíme v modelu 123BINVERZE.GGB.  
V něm jsme umístili bod D dovnitř trojúhelníku nástrojem BOD NA OBJEKTU (odpovídající příkaz je 
BODV). 
Ale obrázek v kruhové inverzi zobrazit nezkoušejte. 

Co je nové 
 Obrazy objektů v kruhové inverzi už není třeba sestrojovat pomocí nástroje MNOŽINA, ale je 

možné je sestrojit přímo. 
 BOD NA OBJEKTU (BODV – pohybujeme jím pouze v oblasti, kam jsme ho vložili). 
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(1)24. (Podobnost a shodnost) – obrázek a pero 
 

 

K modelu 124kresba.ggb 
Nově vytvořený model ukazuje další nový nástroj GeoGebry – PERO. Výsledný objekt ale není ničím 
novým, je to OBRÁZEK. 
 Pokud chceme vkládat do nákresny novou kresbu, vyznačíme nejprve (ještě dříve než vybereme 

zmíněný nástroj) tahem myši se stisknutým levým tlačítkem obdélníkový výběr. Teprve potom 
zvolíme nástroj PERO a kreslíme. 

 Dolní hrana výběru se stane základnou pro nově vkládaný, nakreslený obrázek. (Body G, H na 
obrázku výše). 

 Při kreslení do výběru se části kresby přetažené přes obdélník oříznou. 
 Pokud zapomeneme (nebo nechceme) předem vybrat obdélník (tj. určit polohu a velikost nově 

vytvářeného obrázku), stane se jeho základnou dolní okraj zobrazeného rozsahu NÁKRESNY. 
 Během kreslení můžeme na liště NÁKRESNY volit a kdykoliv měnit tloušťku, typ a barvu čáry. 
 Po dokončení kresby s kresbou manipulujeme stejně jako s jakýmkoliv obrázkem (můžeme tedy 

i změnit ROHOVÉ BODY, přidat ROH 4 umožňující deformovat obrázek (okno VLASTNOSTI, karta 
POZICE) atd. 

Co je nové 
 Nástroj PERO, kreslení obrázku a jeho vlastnosti. 
 Při vkládání obrázku jako typu výplně oblasti můžete kromě vlastních obrázků využít i nabízené 

obrázky-IKONY jednotlivých NÁSTROJŮ. 
 Příkaz TOOLIMAGE[číslo] (IKONANASTROJE) vloží do středu nákresny ikonku příslušného nástroje. 
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125. Další zobrazení – první kapitolka navíc 

Další zobrazení 
GeoGebra  4 má nástroje i pro přímou konstrukci obrazu útvaru v jisté afinitě. Oba nástroje se liší 
směrem a možnostmi volby. 

K modelu 125roztazeni.ggb 
Zobrazení je výsledkem příkazu ROZTAZENI a dáno přímkou (osou, množinou samodružných bodů) 
a číslem. To udává poměr délek vzor : obraz. Spojnice vzor–obraz je kolmá k ose a pro kladný poměr 
leží obraz v téže polorovině jako vzor, pro záporný poměr v polorovině opačné. 
Varianta příkazu, kde zobrazení zadáváme pouze vektorem dává stejný výsledek, jako varianta první, 
přičemž osa je kolmice k vektoru vedená jeho počátečním bodem a poměr je délka vektoru. Záporný 
poměr tak nelze zadat. 

 

   

K modelu 125zkoseni.ggb 
Zobrazení je výsledkem příkazu ZKOSENI a je dáno přímkou (osou, množinou samodružných bodů) 
a číslem. To udává míru deformace ve směru rovnoběžném s osou. Spojnice vzor–obraz je 
rovnoběžná s osou a pro kladný poměr je obraz zešikmen doprava od vzoru, pro záporný poměr 
doleva. 

Vkládání příkazů do vstupního řádku (pole) 
Příkazy můžeme do vstupu přímo zapisovat nebo vybírat ze seznamu. Pomůže nám přitom vylepšené 
dokončování syntaxe a její barevné zvýraznění a automatické uzavírání závorek. 
 Kurzorové šipky či dvojšipka vpravo v poli rozevírají historii příkazů, v níž můžeme ŠIPKAMI 

listovat a klávesou ENTER vybrat. 
 Po vložení názvu příkazu či během jeho psaní se rozevírá obdobný seznam s variantami či se 

stejně začínajícími názvy. Opět můžeme (ENTER) přijmout návrh. 
 Při vkládání parametrů příkazu vstupujeme klávesou TAB na místa pro jednotlivé parametry. 

Netřeba nic mazat, stačí rovnou psát.  
 Nechceme-li nabízený návrh přijmout, píšeme dál, nebo (konec slova) stiskneme klávesu ESC. 

Co je nové 
 Příkazy ROZTAZENI a ZKOSENI. 
 Usnadnění vkládání příkazů do VSTUPNÍHO POLE (řádku), barevně vyznačená syntaxe, závorky. 
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126. Drobnosti – druhá kapitolka navíc 
Ukažme si ještě několik nástrojů a příkazů, „na které se v textu nedostalo“. 

 

 

K modelu 126vyska.ggb 
Do původního modelu 004VYSKA.GGB jsme doplnili pár drobností. 
 Příkaz NEJBLIZSIBOD[ c, C ] určí bod na čáře, který je nejbližším bodem čáry c k danému bodu C. 

Je to ten bod, jehož vzdálenost udává vzdálenost bodu C od čáry c. Porovnejte NEJBLIZSIBOD 
k přímce a k úsečce v modelu – body E, F. 

 Nespoléhejte na to, že vaši žáci musí sestrojovat kružnici vepsanou trojúhelníku „poctivě“ pomocí 
os úhlů. Mezi ikonami nástrojů sice nástroj Vepsaná kružnice není, ale v kategorii KUŽELOSEČEK 
najdete příkaz KRUZNICEVEPSANA[A, B, C]. 

 Pro ukázku dalších možností jsme vepsanou kružnici sestrojili dvakrát. Té první jsme na kartě 
STYL nastavili inverzní vyplnění šrafováním, druhé neprůhlednou výplň obrázkem. 

 

 

K modelu 126 prunik.ggb 
Model, jehož náhled je na další straně, ukazuje, že  GeoGebra 4 umí sestrojit samostatným příkazem 
průnik mnohoúhelníků, a to i nekonvexních. O oblastech a operacích s nimi si ale dále řekneme více.  
 
Pro některé konstrukční úlohy je ale podstatnější nová vlastnost nástroje PRŮSEČÍK (či příkazu 
PRUSECIK), který lze nyní použít na celý obvod mnohoúhelníku (či na lomenou čáru) jako celek. 
Dříve jsme museli sestrojovat průsečíky jednotlivých úseček, což při změně zadání vedlo ke vzniku 
nedefinovaných bodů. 
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Co je  nové 
Všimněte si také nových nástrojů LOMENÁ ČÁRA a NEMĚNNÝ MNOHOÚHELNÍK.  
 Neměnný mnohoúhelník můžeme po vytvoření pouze přemisťovat či otáčet. Volným bodem je 

pouze prvý ze zadaných bodů, druhý je bodem pevné kružnice (Bod[Kruznice[A, 1.98283]]) 
a další jsou dány pevnými kombinacemi vektoru AB a jeho jednotkového normálového vektoru. 

 Sestrojíme ho jinak příkazem PEVNYMNOHOUHELNIK, s volným počtem parametrů – bodů. 
 Lomená čára má podobné vlastnosti jako obyčejný MNOHOÚHELNÍK, pouze nemá výplň. 
 Oba objekty sestrojíme také příkazy LOMENACARA a MNOHOUHELNIK, s parametrem seznam 

bodů (či jednotlivé body).  
 Nástroj PRŮSEČÍK či příkaz PRUSECIK funguje i pro konstrukci průsečíků přímky a mnohoúhelníku 

či přímky a lomené čáry (ne však dvou lomených čar). 
 Příkazem VRCHOL[mnohoúhelník] znovu vytvoříme vrcholy mnohoúhelníku jako nové body. 

Pokud chceme pouze vypsat seznam vrcholů, použijeme variantu {VRCHOL[]}. Příkaz 
vrcholy={VRCHOL[mn]} vytvoří seznam bodů určených souřadnicemi. 

 Ve tvaru s číslem vrací tento příkaz jediný závislý bod – vrchol s daným pořadovým číslem:  
V2 = VRCHOL[cara,2], či seznam obsahující jediný bod: V2 = {VRCHOL[cara,2]}. 

 Příkaz VRCHOL funguje pro všechny MNOHOÚHELNÍKY i pro LOMENOU ČÁRU. 
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127. Kombinovaná trasa – třetí kapitolka navíc 

 

K modelu 127trasa.ggb 
Příkaz BOD[trasa] může mít za parametr kombinovanou trasu – tedy SEZNAM TRAS. Parametrem je 
tedy buď již existující seznam, nebo na místo tohoto parametru zapíšeme nový seznam tras (tj. čar) 
oddělených čárkami uzavřený do složených závorek. 
 TRASA (cesta, čára či jiná varianta překladu) je společné označení čárových objektů. Patří mezi ně: 

přímka a její části, kuželosečky, oblouky, mnohoúhelník a lomená čáry, grafy funkcí, interval, 
seznam bodů,… 

 SEZNAM TRAS je rovněž trasa. 
 Bod lze přetahovat myší po jednotlivých částech trasy.  
 Pokud bodu zapneme ANIMACI (kontextové menu bodu – PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI – nebo jeho okno 

VLASTNOSTI karta ZÁKLADNÍ), pohybuje se bod postupně po vyjmenovaných částech. 
 K takto vytvořenému bodu můžeme sestrojit objekt MNOŽINA. 
 
Každý bod na trase můžeme animovat (animace zapnuta). Při pohybu se mění poloha bodu na čáře, ta 
je dána veličinou zvanou PARAMETR, která nabývá hodnot 0-1. Aktuální hodnotu tohoto parametru 
získáme příkazem PARAMETRCESTY[M], kde M je bod na nějaké trase (trasa už je určena určením 
bodu). Po ohraničených trasách se bod pohybuje po každém úseku rovnoměrně, po každé trase 
seznamu stejně dlouho, po každém úseku lomené čáry opět stejně dlouho. Celkově tedy zrychluje 
podle délky jednotlivých úseků. 
 Příkazem BOD[trasa, parametr] (např. P=BOD[c, 0.5]) umístíme bod na určenou pozici na trase. 

Co je nové 
 KOMBINOVANÁ TRASA a její vlastnosti. 
 Příkaz PARAMETRCESTY[bod]. 
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2. Analytická geometrie 

Úlohy 
Nově jsme do této části zařadili úlohy, které ukazují a komentují práci s oblastmi (analyticky 
vyjádřených pomocí nerovností), parametrickými křivkami a implicitními křivkami vyšších stupňů. 

Nástroje 
Většinou je už známe, jen mají nové varianty a funkce. Podstatnou změnou je rozšíření konstrukce 
plošných objektů, tzv. oblastí. Použijeme také některé nové příkazy. 

Přidané kapitoly a upravené modely 
Všechny upravené modely mají v názvu na začátku navíc písmeno d, aby se odlišily od modelů 
původních. V textu se na ně však odkazujeme stejně jako na modely původní. 
 
Doplnili jsme obsah a model kapitoly 208 o nové příkazy a nově vytvořili čtyři modely-kapitoly 
217, 218, 219 a 220. 
 

Upravené modely demonstrují tyto nové funkce: 
 Příkaz DYNAMICKESOURADNICE. 
 Zobrazení polární soustavy souřadnic. 
 Souřadnice bodu v polární soustavě souřadnic. 
 Ještě poznámky ke vkládání vzorců a výrazů do textu, změna (přiřazení) hodnoty číslu, bodu, 

vektoru… 
 Oblasti (kruh, polorovina,…), jejich analytické vyjádření a operace s nimi (kapitola 208). 
 Přístup ke koeficientům rovnice přímky a další výrazy. 
 Vlastnosti parametrických křivek, příkazy TECNA, DELKA, NEJBLIZSIBOD (kapitola 217). 
 Implicitní křivky vyšších stupňů a práce s nimi (kapitola 218). 
 Implicitní křivky vyšších stupňů II (kapitola 219). 
 Seznamy geometrických objektů a manipulace s nimi (kapitola 220). 
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 (20)1. Bod v rovině – soustava souřadnic 

 

K modelům 201bod.ggb, 201bod2.ggb 
 O volbě ZAFIXOVAT SOUŘADNICOVOU SÍŤ v nastavení PŘICHYTIT BODY jsme se již zmínili. 
 Dynamické barvy vyžadují ve složkách hodnoty 0–1, přičemž logická hodnota pravda (true) se 

interpretuje jako 1, false jako 0. Kromě určení barev v RGB je k dispozici i model HLS a HSV. 
 Do modelu jsme přidali bod F daný novým příkazem DYNAMICKESOURADNICE. Zápis (skoro 

celý) vidíte ve vstupním poli na obrázku. Bod F vzdoruje přetažení mimo první kvadrant. 
 Všimněte si možností nastavení zobrazení a popisu souřadnicových os, či pouze jejich částí. 
 

 

K modelu 201bodpolar 
Model jsme přidali nově, abychom ukázali novou možnost zobrazení soustavy polárních souřadnic 
v nákresně – volba na kartě MŘÍŽKA pole NÁKRESNA. (též model 212POLAR.GGB) 
 První polární souřadnici bodu K můžeme získat jako hodnotu matematické funkce ABS(K). 
 Druhou polární souřadnici (argument) bodu K můžeme získat jako hodnotu funkce ARG(K). 
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(20)5. Skalární součin vektorů, kolmost 

Ještě k modelu 204vektor.ggb 
Provedli jsme jen mírné úpravy pro zpřehlednění modelu. 
Výrazná změna v grafické podobě veškerých zápisů je na první pohled dobře patrná v okně 
ALGEBRA. V kartézských souřadnicích se vektory zapisují v maticové podobě. 
Pokud vektor zapíšeme v polárních souřadnicích, je jeho zápis řádkový. 
 

 

K modelu 205pocv.ggb 
 Podívejte se na obrázku znovu na zápis vyhodnocovaného výrazu do textového pole. 
 Porovnejte rozdíl mezi zápisem vektoru v LaTeX formátu a bez něj. 

Co je nové 
 Způsob zápisu vektorů. 
 Název příkazu JEDNOTKOVYNORMVEKTOR je už opraven. 

Nová syntaxe výrazů: 
 A = A + u … posune bod A o vektor u (též A = A – 2*(B – C)) 
 Analogické přiřazení můžeme použít i pro čísla: je-li a = 2, b = 10,  

vrátí příkaz a = a + b hodnotu  a = 12 a příkaz b = b + 15% hodnotu  b = 10.15. 
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(20)7. Pohyb bodu po přímce, vliv parametru  

Ještě k modelům 206….ggb 
Modely 206PISEMKA.GGB a 206PRIMKA.GGB jsou mírně upravené pro lepší srozumitelnost. Úpravy 
spočívaly většinou v přidání textových polí.  

 

 

K modelům 207….ggb 
V modelu 207PARVT.GGB jsme animovali bod G, kterým vytváříme posuvník pro bod P na přímce 
AB. 
V modelu 207PISEMKAPAR.GGB jsme upravili zobrazování výsledku, který je standardně zobrazován 
jako zaokrouhlené desetinné číslo, a jako takový se nedá rozumně použít pro kontrolu správnosti 
výpočtu. Použité funkce ZLOMEKTEXT nejsou v GeoGebře nové, ale opět se jinak a pohodlněji 
vkládají do textového pole. Připomeňme další textové funkce: 
 TEXT[obj, bod, true/false]…výpis názvu či hodnoty objektu obj, nepovinné parametry: bod 

určuje polohu, true/false zda dosadit hodnoty za proměnné – false může vynutit výpis definice. 
 LATEX[obj, true/false]… (v angličtině FORMULATEXT) výpis dle matematických konvencí, 

poloha se musí určit dodatečně na kartě POZICE okna VLASTNOSTÍ. 
 Kvůli „hezčím“ popiskům už nemusíme vkládat textové pole, stačí uzavřít POPISEK (okno 

VLASTNOSTÍ, karta ZÁKLADNÍ) objektu mezi symboly $...$. 
V dalších kapitolách už se zápisem textu nebudeme příliš zabývat. Platí, že do něho můžeme 
vkládat mnohé obvyklé LaTeX příkazy pro psaní symbolů, i když třeba nejsou v připravených 
seznamech výrazů. Na poli (obdélníčku) s výrazem můžeme přepnout zobrazení definice/hodnoty. 
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(20)8. Kružnice – a oblasti 

 

K modelu 208oblasti.ggb 
Nový model jsme přidali jako ukázku užití oblastí (vyjádřených pomocí nerovností) GeoGebry 4. 
Využijeme je spíše později při grafickém řešení nerovnic, zde se zmíníme o souvislostech 
s analytickou geometrií. 
GeoGebra nyní umí zobrazovat nejen útvary vyjádřené rovnicemi, ale i oblasti vyjádřené 
nerovnostmi, přičemž typem čáry hranice odliší ostrou a neostrou nerovnost. 
Uživatelé mají nyní navíc přístup k parametrům objektů, které dovolí spojit syntetické a analytické 
vyjádření. 

Co je nové 
 Je-li a přímka (zadaná jakkoliv), jsou hodnoty výrazů x(a), y(a), z(a) koeficienty její obecné 

rovnice. Tedy x(a)*x + y(a)*y + z(a) = 0. (V našem modelu jsou to čísla b, c, d.) 
 Je-li a přímka a B její bod, pak a(B) je y(B). (viz rovnice a: y = …) S předpisem přímky (čáry) se 

může zacházet jako s předpisem funkce. 
 KRUZNICE[S, A]  je dána rovnicí (x – x(S))² + (y – y(S))² = VZDALENOST[A, S]². 
 Analogicky jsou oblasti uvnitř a vně dány:  vk: (x – x(S))² + (y – y(S))² < VZDALENOST[A, S]² 
 či (x – x(S))² + (y – y(S))² >= VZDALENOST[A, S]². 
 Místo VZDALENOST[A, S] můžeme psát jen abs(AS) či jen AS. 
 Analogicky jsou poloroviny ohraničené přímkou a dány: f: b x + c y < -d, či … <= … 
 Pro neostrou nerovnost je hraniční čára plná. 
 Průnik oblastí je pak dán konjunkcí nerovností, kterou stačí zapsat pomocí již definovaných 

názvů oblastí:  g: f(x, y) ∧ vk(x, y). Abychom čtenáře přesvědčili, že jde skutečně o novou 
ohraničenou oblast, vyplnili jsme ji neprůhledným obrázkem.  

 Konjunkci y > – x – 2 ∧	y	 	2x 1	můžeme	zjednodušeně	zapsat		–	x	–2	 	y	 	2x 1. 
 Příkaz BODV lze nyní použít přímo pro oblast danou předpisem, např. BODV[x > 4] vloží bod, 

který nemůžeme přetáhnout doleva od přímky x=4. Podobně BODV[x>4 y>–1]. (viz kap. 403) 
 Dynamické barvy (použili jsme je pro bod B – karta PRO POKROČILÉ okna VLASTNOSTÍ) je nyní 

možno nastavit nejen v barevném modelu RGB, ale i HLS a HSV. 
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 (2)16. Vlastnosti parametrických křivek 

 

K novému modelu 216lemniskata.ggb 
Za zmínku stojí zobrazení předpisu parametrických křivek v okně ALGEBRA. 
Model ukazuje vlastnosti křivky, kterou známe z kapitoly 107 z modelu 107PISKOT.ggb. Nyní 
vidíme její parametrické vyjádření. 
 Za pozornost stojí zpomalení pohybu bodu na křivce pro vysoké absolutní hodnoty parametru. 
 K modelu zopakujme jen různé varianty příkazů TECNA a DELKA. 
 Příkaz DELKA může mít buď jediný parametr – a to vektor, bod (určí vzdálenost od počátku 

soustavy souřadnic), seznam či text, nebo parametrů více. 
 Má-li příkaz DELKA tři parametry, určují parametrickou křivku či funkci a počátek a konec úseku 

(oblouku) křivky (interval pro nezávisle proměnnou či parametr).  
 TECNA má vždy dva parametry – bod na křivce (funkci, kuželosečce) nebo poblíž nich, případně 

směr pro tečny kuželosečky a zmíněnou křivku. V případě bodu poblíž (vně) křivky se podle 
jejího druhu sestrojí buď tečny z bodu, nebo tečna v bodě, který by byl zároveň výsledkem 
příkazu NEJBLIZSIBOD. Pro konstrukci tečny grafu funkce v jejím bodě stačí zadat místo bodu 
pouze číslo – jeho x-souřadnici. 

 NEJBLIZSIBOD sestrojíme ke každé čáře. 
 PARAMETRICKÉ KŘIVKY lze nově zobrazovat v TRANSFORMACÍCH (v osové souměrnosti,…). 



  (ČÁST 2) 7 

 (2)18. Implicitní křivky vyšších stupňů 

 

K novému modelu 218lemniskata.ggb 
GeoGebra 4 zobrazuje i implicitní polynomické křivky vyšších stupňů. Dříve bylo takto možné 
vkládat nejvýše křivky stupně dva – kuželosečky. Všechny implicitní křivky mají (z hlediska 
použití nástrojů a příkazů GeoGebry) podobné vlastnosti. Vrcholy, osy, ohniska apod. však můžeme 
hledat jen u kuželoseček. Naopak asymptoty a tečny sestrojíme i k (dalším) implicitním křivkám. 

 
Model ukazuje vlastnosti známé křivky – Bernoulliovy lemniskáty – ještě potřetí, teď vidíme její 
implicitní rovnici. Byla zadána příkazem: bb: (x² + y²)² = a² (x² – y²) (a je dáno posuvníkem). 

 
 Bod M se při animaci pohybuje po křivce stálou rychlostí. 
 Příkaz DELKA mezi body B1, B2 nelze použít, protože bb není parametrická křivka ani funkce. 
 TECNA s parametrem A dává nikoli tečnu v nejbližším bodě, ale podobně jako u kuželoseček 

sestrojí tečny z bodu. Výsledkem jsou čtyři řešení. Lemiskáta je křivka 4. stupně.  
 NEJBLIZSIBOD sestrojíme ke každé čáře stejně. Jen u grafu funkce je to bod na kolmici k ose x, 

tedy bod se stejnou x-souřadnicí jako bod daný. 
 Příkazem PRUSECIK či nástrojem PRŮSEČÍKY DVOU OBJEKTŮ sestrojíme průsečíky implicitní 

křivky s přímkami, kuželosečkami, dalšími implicitními křivkami či s grafy funkcí. 

K novému modelu 218lemniskatapol.ggb 
Jen tolik, že lemniskátu umíme vyjádřit i v polárních souřadnicích a její rovnice je 
r² = a² cos(2φ). Podívejte se na model. 
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(2)19. Implicitní křivky vyšších stupňů II 

 

K novému modelu 219prolozena.ggb 
Speciální, v technické praxi používaný způsob zadání křivky, je její určení pomocí řídících bodů. 
GeoGebra má pro takové křivky speciální nástroj: příkaz IMPLICITNIKRIVKA. Jeho výsledkem je 
polynomická křivka (stupně n – objasníme dále) proložená danými body. 

 
Parametrem příkazu, jehož syntaxe je IMPLICITNIKRIVKA[SeznamBodu]  je buď předem vytvořený 
objekt SEZNAM bodů, nebo vložený seznam, kde jednotlivé body oddělujeme čárkami (složené 
závorky kolem seznamu si program případně doplní sám). Nezáleží na tom, jestli jde o body dříve 
vytvořené, nebo právě nově zadané pomocí souřadnic. 
Počet bodů seznamu musí být právě n (n+3) / 2 (tj. 2, 5, 9, 14, 20, …). Právě tolik koeficientů 
potřebujeme získat pro určení implicitní rovnice křivky, která je polynomem stupně n ve dvou 
proměnných x, y, daným jednoznačně až na nenulový násobek. (Polynom stupně n má 
n.(n+3)/2 + 1 koeficientů). Pro nesprávný počet bodů v seznamu dostaneme chybové hlášení. 
 Příklad ukazuje jak citlivý je polynom vysokého stupně na změnu polohy kteréhokoliv řídícího 

bodu křivky. 
 Můžeme zkoumat, kdy se křivka rozpadne na několik částí nebo jak sestrojit hladkou křivku 

spojením několika oblouků křivek nižších stupňů. 
 Implicitní křivky lze podrobit transformacím. 

Co je nové 
 Příkaz IMPLICITNIKRIVKA a její vlastnosti. 
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(2)20. Seznamy geometrických objektů 

 

K novému modelu 220seznamy.ggb 
V první kapitole jsme si ukázali, že pomocí seznamu můžeme vytvořit kombinovanou trasu. 
Podobně můžeme do seznamů sloučit i další objekty, dokonce i objekty různého typu. S takovými 
seznamy pak zacházíme podobně jako se seznamy negeometrickými, můžeme je však také 
přetahovat pomocí myši. Pohybujte zobrazeným volným bodem seznamu pohybuj. 
 V seznamu musí být určující prvky objektů nebo naopak výsledné objekty. Obojí současně (pro 

jeden objekt) koliduje. 
 S prvky seznamu můžeme pomocí aritmetických operátorů provádět hromadně operace. Se 

seznamy geometrických objektů můžeme pracovat obdobně a provádět operace geometrické. 
Podívejte se na červené body seznamu pohybuj2. Jsou výsledkem „přičtení vektoru“, tedy 
posunutí o vektor v – příkaz pohybuj2 = pohybuj + v. Na vektor u se však operace aplikovala, 
jako by to byl bod. 
 

Co je nové 
 SEZNAMY geometrických objektů můžeme přetahovat pomocí myši.
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3. Funkce a jejich grafy 

Úlohy 
Nově jsme zařadili kapitoly, které ukazují nový nástroje – okno s přehledem vlastností funkce 
a možnost zadat známé vzorce jako funkci více proměnných a zkoumat funkční předpisy pro 
jednotlivé veličiny. 

Nástroje 
Mnohé příkazy doznaly rozšíření či vylepšení, zcela nové nástroje a objekty uvádíme ve výčtu 
níže. 

Přidané kapitoly a upravené modely 
Všechny upravené modely mají v názvu na začátku navíc písmeno d, aby se odlišily od 
modelů původních. V textu se na ně však odkazujeme stejně jako na modely původní. 
 
Vytvořili jsme nový obsah a model kapitoly 303, doplnili jsme modely-kapitoly 317 a 318. 
 

Upravené modely demonstrují tyto nové funkce a objekty: 
 Příkaz ANIMOVANYGRAF.  
 Další poznámky k zobrazení kombinovaných textů. 
 Nové prostředí pro volbu parametrů při trasování objektů do tabulky. 
 Objekty INTERVAL a OBLAST, způsoby grafického vyznačení, vyznačení hranic. 
 Úpravy výrazů (zatím bez okna CAS), rozklady, dělitelé… 
 Další matematické funkce. 
 Komfortnější možnosti tisku. 
 Export modelu obsahujícího posuvník do animovaného GIFu. 
 Funkce více proměnných. 
 Nástroj KONTROLA FUNKCE. 
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(30)1. Funkce a její graf 

 

K modelům 301vstup.ggb, 301lin.ggb a 301posunuti.ggb 
V modelu 301VSTUP.ggb jsme přidali objekt TEXTOVÉ POLE (nástroj VLOŽIT TEXTOVÉ POLE ze 
sady dynamických ovládacích prvků). Lépe by ho vystihoval název VSTUPNÍ POLE. Tento prvek 
umožňuje pohodlně přímo editovat definici libovolného připojeného objektu, aniž by bylo třeba 
otevírat ji prostřednictvím okna ALGEBRA, volbou PŘEDEFINOVAT či volbou/změnou na kartě 
ZÁKLADNÍ v okně VLASTNOSTÍ. 
 Zápis do pole ukončíme klávesou ENTER či opuštěním pole (klikneme mimo pole). 
 Případnou změnu přiřazení ovládaného objektu provedeme u TEXTOVÉHO POLE v jeho okně 

VLASTNOSTÍ na kartě ZÁKLADNÍ v poli DEFINICE. V něm má být uveden výraz 
TEXTOVEPOLE[h], kde h je ovládaný objekt. 

Další změny: 
 Všimněme si zobrazených popisků funkcí – při volbě zobrazení popisu objektu NÁZEV & 

HODNOTA (nebo HODNOTA) se zobrazují v LaTeX tvaru. 
 V modelech jsme nechali zobrazit lištu s ikonami pro snadnou změnu vlastností nákresny 

a objektů v ní. Snadno tedy změníme způsob přichytávání objektů ke mřížce.  
 V souboru 301LIN.ggb porovnejte popisek bodu A, kde je na kartě ZÁKLADNÍ vedle pole 

ZOBRAZIT POPIS zvolen výběr POPISEK a v poli POPIS vložen výraz $%n = %v$  (zobrazuje se 
název, rovnítko a hodnota ve tvaru odpovídajícímu LaTeX výstupu) s popiskem bodu B 
zvoleným jako NÁZEV & HODNOTA. 

 V modelu 301LIN.GGB je vložena samostatně přímka a (daná body A, B) a pomocí její směrnice 
a průsečíku PY s osou y samostatně funkce f, jejímž grafem je totožná přímka. Všimněte si 
rozdílu v popisu přímky a a grafu funkce f. 

K novému modelu 301animfunkce.ggb 
Zobrazovat grafy funkcí a následně zkoumat jejich vlastnosti je v GeoGebře velmi příjemné. Už 
možnosti verze 3 byly pro výuku velice pohodlné a výkonné. A verze 4 přináší další. Zmiňme se 
hned na začátku o jednom novém příkazu, který spojuje dohromady několik akcí, které bylo dříve 
třeba provést, abychom vyjádřili funkci coby popis nějakého děje probíhajícího v čase. 
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 Příkazem ANIMOVANYGRAF (ze skupiny příkazů GEOGEBRA) vložíme do nákresny graf 
funkce, jejíž předpis zadáme. V nákresně se objeví posuvník, v levém dolním rohu tlačítko pro 
ovládání animace a (možná po chvilce – záleží na hodnotách funkce v zobrazeném intervalu 
osy x) postupně se vykresluje graf funkce, jejíž předpis jsme zadali (zelený graf na obrázku). 

 Vzhled grafu můžeme upravovat obvyklým způsobem, nemůžeme jej však uchopit a přetáhnout 
myší (a tím změnit předpis funkce). 

 Pokud chceme změnit předpis funkce a poklikáme na něj v okně ALGEBRA, nezpřístupní se 
možnost editace na místě, jako tomu bývá u jiných funkcí, ale otevře se okno s definicí: 
FUNKCE[x³–2x²–2x+2, x(ROHOVYBOD[1]), x(ROHOVYBOD[1]) (1–a) + x(ROHOVYBOD[2]) a]. 
Tato definice objasní vše: Parametr a je název vytvořeného posuvníku. Jeho meze jsou 0–1. 

Příkaz tedy udělal dvě akce: vložil posuvník a 
 sestrojil funkci známým příkazem FUNKCE, který má dynamicky proměnné meze. Začátek 

intervalu, na němž se funkce vykresluje, je počátek zobrazeného úseku osy x. Konec je 
v každém okamžiku roven zlomku šířky nákresny odpovídajícímu aktuální hodnotě a (pro 
a = 0.5 končí graf „na šířku“ v polovině nákresny). 

Pro ilustraci fungování animace jsme vložili do nákresny ještě druhou funkci (na obrázku modře) 
a na ni umístili bod A, u něhož jsme aktivovali volbu ANIMACE ZAPNUTA (v kontextovém menu či 
na kartě ZÁKLADNÍ okna VLASTNOSTÍ).  
 Tlačítko pro ovládání animace nyní ovládá obě animace současně. 
 Vložíme-li bod A pod konec vykreslené části funkce f, při animaci si drží stejnou x-souřadnici. 
 Zkusme změnit rozsah zobrazeného intervalu osy x – pokud táhneme nad osou myší při 

současném stisku levého (či prostředního) tlačítka myši a klávesy CTRL (nebo SHIFT), měníme 
interaktivně měřítko na této ose. 

Co je nové 
 Nástroj VLOŽIT TEXTOVÉ POLE a jeho vlastnosti, přiřazení. 
 Automatický popis funkce v LaTeX tvaru při zobrazení jejího předpisu. 
 Příkaz ANIMOVANYGRAF. 
 Při zápisu výrazu ve tvaru ab*x+5, kde a, b jsou definovaná čísla, už GeoGebra nehlásí 

nedefinovanou proměnnou ab, ale rozpozná zápis jako a*b*x+5. Zápisu ax+5 ale stále 
„nerozumí“. 
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(30)2. Bod na grafu funkce – tabulka 

 
 
Příjemnou změnou prostředí je LIŠTA OKNA TABULKY, na níž (viz černý trojúhelníček) můžeme 
zobrazit ikony pro usnadnění práce s TABULKOU.  
Druhá změna prostředí spočívá v kontextovém osazení panelu nástrojů ikonami. Pracujeme-li 
v TABULCE, vidíme v panelu nástroje ikony pro práci s TABULKOU. Stejně jako v případě 
NÁKRESNY, i zde jsou nástroje uspořádány do rozbalovacích sloupcových menu. 

K modelu 302bodfce.ggb – nové prostředí pro trasování objektů do tabulky 
Chceme-li trasovat objekt (nemusí to být jen bod, lze trasovat i jiné objekty), aktivujeme při 
zobrazené tabulce (ZOBRAZIT… či CTRL+SHIFT+S) jeho volbu ZAZNAMENAT DO TABULKY 
(kontextové menu). Ta vyvolá dialog a zároveň v záhlaví volného sloupce tabulky zobrazení 
ikonky s mřížkou. Touto ikonkou můžeme dialog kdykoliv vyvolat znovu. V něm nastavíme 
způsob trasování objektu. Příklady voleb ukazuje obrázek. 
 V levé části dialogu se zobrazují trasované objekty. Lze je odstranit či vložit nové. 
 Na kartě UMÍSTĚNÍ volíme mimo jiné to, zda je seznam (délka trasy) omezený. V tom případě 

se hodnoty daného rozsahu buněk tabulky cyklicky přepisují. (Pro každý objekt zvlášť.) 
 Na kartě NASTAVENÍ volíme, jak se trasuje. Zobrazit popis vloží/nevloží do první buňky název. 

(Opět pro každý objekt zvlášť.) 
 TRASA SEZNAMU – spíše SEZNAM TRASY – vytvoří z dané trasy seznam. KOPIE TRASY jednak 

vykresluje všechny polohy trasovaného objektu, jednak zapíše do příslušné buňky sloupce 
skutečně celý objekt. Například celý bod (při neaktivované volbě se trasují do samostatných 
sloupců jednotlivé souřadnice). Např. přímku lze zaznamenat pouze jako kopii trasy. 
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(30)3. Funkce na intervalu  

K modelu 303cast.ggb 
INTERVAL je novým objektem GeoGebry 4. K dalším novým možnostem – znázornění nerovností 
pomocí vyplněných oblastí – se ještě vrátíme v kapitole věnované rovnicím a nerovnicím. Nyní 
ukážeme pouze jedno zjednodušení konjunkce výrazů. 
Pokud zapíšeme do vstupního pole konjunkci výrazů (např. x >= –2 && x < 3 či x > a ∧ x < b), 
zapíše se nově ne jako „funkce“ proměnné x, ale jako objekt nového typu – INTERVAL a obrazí se 
ve tvaru zjednodušené nerovnosti a < x < b. Nyní jej navíc lze v tomto tvaru přímo napsat do 
vstupního pole (řádku). 
 Pro INTERVAL můžeme použít funkce MIDPOINT, (která nevrací bod, ale číslo – střed intervalu), 

MAX (začátek) a MIN (konec intervalu).  
 Funkce KDYZ – stejně jako dříve – může obsahovat tuto konjunkci jako svou podmínku, teď je 

tedy podmínkou INTERVAL. 
 INTERVAL má nastavitelnou výplň. Poznámka: Pokud vložíme interval jako konjunkci, má výplň 

viditelnou, pokud jej zadáme opravdu jako interval, tedy v zjednodušeném tvaru, má výplň 
nastavenu jako zcela průhlednou. 

 V modelu 303BCAST.GGB (a na obrázku) porovnejte LaTeX zápis různě zadaných funkcí 
definovaných po částech. 

 Podmínku také můžeme zapsat přímo do vstupního řádku jako součást zápisu (obyčejné) 
funkce, např. g(x) = –x + 6) (1 < x) nebo f(x) = x (x < x²). Výsledek ale (zatím?) není zcela dle 
očekávání. 

Co je nové 
 Objekt INTERVAL a jeho znázornění a vložení ve zjednodušeném zápisu. 
 Užití intervalu ve funkci KDYZ[] a zadání podmínky (intervalu) přímo v zápisu funkce. 
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(30)4. Kvadratické funkce a úpravy výrazů 

 

K modelu 304kvadrat.ggb 
Uvedeme pouze několik poznámek k úpravám výrazů: 
 Příkaz EXTREM má nyní buď jediný parametr (mnohočlen či polynomickou funkci – tam najde 

všechny extrémy), nebo trojici parametrů – pro funkci jej zadáváme včetně určení intervalu na 
němž se extrém hledá. Funkce musí být na tomto intervalu spojitá. Původní model bohužel 
v nové verzi neotevřete. 
Pomocí příkazu EXTREM[MNOHOCLEN[f]] je sestrojen bod V, který je definován vždy, nezávisle 
na hodnotách parametrů a, b, c, pomocí příkazu EXTREM[f, x(C), x(D)] bod V1, který závisí na 
existenci nulových bodů funkce f. 

 Podobnou syntaxi mají pro funkci příkazy MIN a MAX (MIN[f, a, b]). Výstupem je bod na grafu 
funkce – minimum či maximum funkce na intervalu <a, b> – je-li jediné. Přímé zadání 
intervalu c (máme-li již definován interval c: a< x <b) není možné. 

 Příkaz ZJEDNODUŠIT může mít za parametr také text. V tom případě upravuje výsledný výraz, 
například odstraňuje nadbytečné násobení číslem 1, zdvojené mínus a podobně. 

 Příkaz UPLNYCTVEREC upraví kvadratickou funkci na vrcholový tvar (úplný čtverec + číslo). 
 Příkaz ROZKLAD nyní zvládne složitější úpravy. Například n = ROZKLAD[x^24 – 1] vrátí 

výsledek (x⁸ – x⁴ + 1) (x⁴ – x² + 1) (x⁴ + 1) (x² + x + 1) (x² – x + 1) (x² + 1) (x + 1) (x – 1). 
 Připomenutí: posuvník můžeme vkládat s předdefinovanou počáteční hodnotou (do pole NÁZEV 

vložíme např. i = 3). 
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K modelu 304upravy.ggb 
Další úpravy a jejich výstupy vidíme na obrázku a v modelu 304UPRAVY.GGB, kde je skryta 
NÁKRESNA a zobrazeno pouze okno ALGEBRA, zobrazující výsledky příkazů. Přepnutím do 
zobrazení definic (podmenu NASTAVENÍ Hlavního menu, položka ALGEBRAICKÉ POPISY, volba 
DEFINICE (nebo PŘÍKAZ, to je v tomto případě totéž) se příkazy zobrazí místo hodnot objektů. 
 ROZKLAD rozloží polynom v součin (podíl) racionálních polynomů. 
 PRVOCISELNYROZKLAD rozloží prvočíslo a vytvoří seznam všech prvočinitelů. 
 CINITELE rozkládá polynomy i čísla a vytváří matici činitelů a jejich mocnin. 
Podívejte se ještě na rozdíly v použití příkazů LATEX a TEXT s různým počtem parametrů 
(D3ZAPIS.GGB). Vše ale můžete zcela stejně upravit ve vlastnostech výsledného textového pole. 

 

Co je nové 
 Vylepšení či změna funkce příkazů 

upravujících polynomy. 
 Příkaz ZJEDNODUSIT s parametrem TEXT. 
 Nové příkazy: CINITELE, UPLNYCTVEREC. 
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 (30)7. Lomená funkce 

 
 

K  modelu 307lomenauprava.ggb 
Ještě jeden příkaz upravující výrazy. Požadovaný středový tvar lineární lomené funkce (ovšem bez 
možnosti přístupu k jednotlivým koeficientům) získáme pomocí příkazu 
 h(x) = PARCIALNIZLOMKY[f]. 
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(30)8. Logaritmická a exponenciální funkce 

 

K modelu 308log.ggb 
Pouze stručná poznámka:  
Komplikované vkládání logaritmu o základu z (0 < z, z ≠1) za pomoci vět o logaritmech již není 
třeba. GeoGebra 4 nyní obsahuje funkci 
 logaritmus x o základu z: LOG(z, x). 

Další funkce: 
Pro reálnou proměnnou jsou nyní nově podporovány (mimo jiné) tyto funkce (a jejich derivace): 
Goniometrické funkce: 
 cot(x)  kotangens 
 csc(x)  kosekans (= 1/cos(x)) 
 sec(x)  sekans (= 1/sin(x)) 
Cyklometrické funkce mají jak prefix a, tak i arc (atan i arctan). 
Poznámka: Složené goniometrické funkce je možno vkládat zápisem sin²(x) a ne pouze (sin(x))². 
Hyperbolické funkce 
 coth(x)  hyperbolický kotangens 
 csch(x)  hyperbolický kosekans 
 sech(x)  hyperbolický sekans. 
Dále: 
 atan2(y, x)  arkustangens, který vrací hodnotu v intervalu (–, ). 
Pro vektory: 
 operátor ⊗		 vektorový	součin. 
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(3)14. Určení předpisu funkce – tisk  

 

K modelu 314predpis.ggb 
Nejprve poznámka k uspořádání oken GeoGebry. Na obrázku jsou okna ALGEBRA a NÁKRESNA 
zarovnána pod sebou. Tažením myší za jejich lištu je přemístíme. 
Každé okno můžeme tisknout samostatně. 
 V podmenu SOUBOR hlavního menu najdeme tisk stejně jako dříve pod položkou NÁHLED.  
 V náhledu vidíme a k tisku připravujeme vždy aktuálně aktivní okno, tedy i okno ALGEBRA. 
 Výřez NÁKRESNY je určen body EXPORT_1 a EXPORT_2 (stejně jako dříve) – pokud se v daném 

měřítku obrázek vejde na stránku. 
 Zápis konstrukce se tiskne ze samostatného menu, přímo z okna ZÁPISU KONSTRUKCE. 

 
GeoGebra 4 podporuje nové formáty pro export modelu. Jednak je vylepšen export do html, 
jednak je zde nově možnost exportu do animovaného gif. Animace však musí být závislá na 
posuvníku. Uložili jsme tak nový model 311SINUS.GGB. 
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(3)17. Funkce více proměnných  

 

K modelu 317vice.ggb 
GeoGebra 4 nově podporuje funkce více proměnných. Zobrazit funkci dvou proměnných je sice 
možné pouze ve 3D nákresně (viz GeoGebra 5), ale i teď můžeme s těmito funkcemi pracovat.  
 Můžeme z nich vytvořit funkce jedné proměnné dosazením hodnoty za druhou (kteroukoliv) 

proměnnou. Ty už se v NÁKRESNĚ – coby funkce v proměnné x – zobrazí. 
 Můžeme počítat jejich parciální derivace. (Jsou to ale opět funkce dvou proměnných, takže se 

nezobrazují v NÁKRESNĚ.) 
 Můžeme také sestavit funkci více proměnných jako jakýsi vzorec a z něho pak dosazením 

vyčíslit hodnoty počítané veličiny. 
 Všimněme si možnosti uspořádat objekty v okně ALGEBRA podle typu (viz ikony na liště okna). 
V modelu 317VICE.GGB byly použity následující příkazy: 
 g2(x, y) = x³ + 2x – y² + y + 2  zadání funkce dvou proměnných x, y   
 Derivace[g2(x, y), x]   její parciální derivace dle x (viz kapitola 504) 
 g(x) = g2(x, 1)    funkce proměnné x pro y = 1 
 gg(x) = g2(1, x)    totéž pro x = 1 
 Zjednodusit[g], Zjednodusit[gg]  sloučení členů funkcí g a gg, zápis ve tvaru polynomu 
 gp_{soucet}(n, a, q) = a(1–q^n) /(1–q) vzorec pro výpočet součtu prvých n členů geom. posl. 
 gp_{soucet}(10, 2, 1.1)   součet prvých 10 členů pro a = 2 a q = 1.1 
 gp_{soucet}(20, 2, 1.1)    a součet prvých 20 členů 
 vzorec(v0, a, t) = v0 t + 1/2 a t²  vzorec pro výpočet dráhy rovn. zrychleného pohybu 
 vzorec(2, 15, 2)    a hodnota pro v0 = 2, a = 15, t = 2.  
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 (3)18. Vlastnosti grafu funkce  

 

K modelu 318prubeh.ggb 
Obecné zkoumání průběhu funkce sice patří až do kapitoly Diferenciální a Integrální počet, 
GeoGebra 4 však obsahuje nástroj, který zkoumané vlastnosti ukazuje přímo, přehledně a snadno. 
Tak snadno, že bychom nástroj KONTROLA FUNKCE měli občas při vyšetřování průběhu funkce 
skrýt. Vše ukazují obrázky. 
Nástroj KONTROLA FUNKCE zobrazí interaktivní okno, v němž vidíme sledované vlastnosti. 
 Interaktivita je v možnosti zadat parametry – interval, na němž průběh funkce vyšetřujeme. 
 Na kartě BODY můžeme prostřednictvím ikon zvolit zobrazení funkční hodnoty ve zvoleném 

bodě, tečny, oskulační kružnice a případně i tabulky bodů pro volitelný krok na ose x.  
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4. Rovnice a nerovnice 

Úlohy 
Do této části jsme nově zařadili kapitoly, které využívají při řešení nerovnic oblastí vyjádřených 
pomocí nerovností a práci s intervaly. 

Nástroje 
Nové objekty v níže uvedeném výčtu slouží ke snazší a bohatší interaktivitě modelů. Zejména 
objekty TLAČÍTKO a TEXTOVÉ POLE (ale i další objekty) mohou spolupracovat se skripty uvnitř 
appletu. 

Přidané kapitoly a upravené modely 
Všechny upravené modely mají v názvu na začátku navíc písmeno d, aby se odlišily od 
modelů původních. V textu se na ně však odkazujeme stejně jako na modely původní. 
 

Upravené modely demonstrují tyto nové funkce: 
 Možnosti grafického znázornění INTERVALU. 
 Řešení nerovnic a jejich grafické znázornění, oblasti. 
 Operace se SEZNAMY. 
 Prostředí okna TABULKA, ikony na PANELU NÁSTROJŮ se mění podle aktivního okna. 
 Spolupráce TABULKY, NÁKRESNY a okna ALGEBRA. 
 SEZNAMY a MATICE. 
 Objekt TLAČÍTKO. 
 Objekt VSTUPNÍ TEXTOVÉ POLE – ověření vyřešených výsledků. 
 Komplexní čísla a jejich zápis a značení, objekt KOMPLEXNÍ ČÍSLO, nové funkce. 
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(40)1. Rovnice – nulové body grafu funkce 

 

K modelu 401nulbod.ggb 
Příkazy, kterými hledáme nulové body polynomu či průsečíky grafu funkce s osou x, mají 
pozměněné vlastnosti, nápověda a možnost dokončování syntaxe však pomáhá natolik 
srozumitelně, že to nejspíš příliš nepostřehneme. 
Podstatnou a příjemnou změnou ale je vyznačování krajních bodů intervalů podle toho, zda jsou 
otevřené či (polo)uzavřené. Tato možnost ve starší verzi chyběla. V modelu jsme ji ukázali. 
 Interval ab_{interval}: a ≤ x < b jsme vyznačili pouze (žlutou) úsečkou na ose x. Aktivovali 

jsme volbu ZOBRAZIT OSU X na kartě STYL v okně VLASTNOSTI intervalu. 
 Interval (rozsahem totožný) ab_{pas}: a ≤ x < b jsme nechali zobrazit jako (zelený) 

poloprůhledný pás. Jeho hranice jsou automaticky vyznačeny odpovídajícím typem čáry. 
 TEXTOVÉ POLE vpravo dole slouží pro přiřazení některé z připravených funkcí f, g, h do 

aktuálně sledované funkce af. 
 Použité příkazy uvidíme, pokud si nastavíme zobrazení obsahu okna ALGEBRA na DEFINICE. 
 
 Příkaz KORENY[] má povinnou trojici parametrů: funkci, začátek intervalu, konec intervalu, na 

kterém kořeny hledáme. Volbu intervalu ve tvaru -∞, ∞ nezkoušejte. 
 Příkaz NULOVYBOD[] má buď jediný parametr, kterým musí být polynom, nebo trojici 

parametrů – funkci a interval stejně jako přikaz KORENY[], případně funkci a počáteční hodnotu 
(x) pro Newtonovu iterační metodu. V tom případě hledá jediný nulový bod. 

 Příkaz KORENY[] by měl v okně CAS (v další verzi GeoGebry) vracet přímo čísla – kořeny 
rovnice p(x) = 0. 

Co je dále nového 
 Příkaz KOEFICIENTY[polynom] vrací seznam koeficientů polynomu či polynomické funkce. 

(Může mít za parametr také kuželosečku, potom vrací koeficienty její obecné rovnice.) 
 Příkaz STUPEN[f] vrací stupeň polynomu či polynomické funkce f. 
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(40)2. Rovnice v podílovém tvaru 

 

K modelu 402koreny.ggb 
Model funguje téměř stejně jako dřív, jen jsme využili nové příkazy pro práci se seznamy a nově 
definované operace se seznamy. 
 ROZDÍL MNOŽIN (tedy rozdíl seznamů) teď vytvoříme přímo operací \.  V modelu jsme tak našli 

jednak kořeny dané rovnice – koreny = korcit \ korjm, 
jednak body na grafu funkce po její úpravě (a tím ztrátě původního definičního oboru), které do 
grafu původní funkce nepatří: jsou to body na grafu odpovídající rozdílu množiny nulových 
bodů jmenovatele původního a zkráceného zlomku: vynechat = BodyJm \ zbyle. 

 K vykreslení vynechaných bodů grafu jsme využili příkaz POSLOUPNOST. 
 Příkaz ZJEDNODUŠIT neprovádí krácení zlomku, ale naopak roznásobí závorky. 

racfce = ZJEDNODUSIT[acit(x)/ajm(x)]. Prostý podíl (bez ZJEDNODUSIT) je zlomek podil(x). 
 Chceme-li zkrátit zlomek, použijeme příkaz ROZKLAD: neekv = ROZKLAD[podil]. 
 Asymptoty grafu přímo vykreslíme příkazem ASYMPTOTA[racfce]. Výstupem je seznam rovnic 

přímek, v našem modelu  {y = 1, x = 1, x = – 4}. 

Další (logické) operátory a příkazy pro práci se seznamy: 
 seznam1 ⊂	seznam2, seznam1 ⊆	seznam2,  
 objekt ∈	seznam2 
 UNIKATNI[seznam] … (UNIQUE[]) odstraní duplikované prvky, každý ponechá právě jednou. 
 PROMICHAT[seznam] 
 NAHODNYPRVEK[seznam], PRVNI[seznam], POSLEDNI[seznam] 
 PORADI[seznam] a PRUMEROVANEPORADI[seznam] 
 NECHEJJESTLI[podmínka, seznam] a COUNTIF[podmínka, seznam] s obecnou podmínkou. 
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(40)3. Nerovnice f(x) > g(x) – oblasti  

 

K modelu 403nerov.ggb 
INTERVAL a OBLAST jsou objekty, o nichž se zmíníme při rychlejším řešení našeho příkladu.  
O oblastech, které jsou množinou bodů splňujících nějakou nerovnost, jsme se zmínili už dříve. 
Podmínka může být skryta v tom, že zvolíme vyplněnou vnitřní oblast kružnice. Tak tomu bylo 
v dřívější verzi. Nyní ale můžeme podmínky vyjadřovat analyticky a za analytické vyjádření 
útvaru je považován i předpis funkce. 
 K vytvoření oblasti lze zadat „jakoukoliv“ (ne zcela, záleží na typu výrazu) nerovnost 

v proměnných x, y, případně dříve definovaný výraz či funkci. My jsme zapsali a: f(x) > g(x). 
 Podle volby na kartě STYL v okně VLASTNOSTÍ nerovnosti (OBLASTI) vybereme výplň či 

zobrazení na ose x (volba ZOBRAZIT OSU X, která se vylučuje s neprůhledností výplně). Hranice 
výplně či koncové body vyznačených úseček (polopřímek) na ose x se vyznačují obvyklým 
způsobem (čárkovaná/plná čára, prázdný/plný kroužek). Zkusme zobrazit nerovnosti a1, b1. 

 K sestrojení průsečíků grafů a zjištění jejich x-souřadnic jsme použili příkaz PRUSECIK[f, g]. 
Pokud funkce nejsou polynomické, musí mít tento příkaz další parametry – interval či výchozí 
hodnotu pro interpolační metodu. 

 Pro vypsání x-souřadnic nulových bodů jsme použili hromadnou operaci na seznam:  
Xsourad = x(PBody). 

 Nerovnosti nejsou intervaly (i když jejich grafické znázornění vypadá stejně), ke zjištění mezí 
intervalů tedy nemůžeme použít příkaz MINIMUM (MAXIMUM). 

 Pomocí symbolů konjunkce a alternativy lze kombinovat podmínky v nerovnosti. 
 Bod v oblasti vytvoříme příkazem BODV, např. M = BODV[y >–x + 1 ∧ x < 6 && y < x – 2]. 
 Oblast můžeme sestrojit i pomocí funkcí v proměnné y. Například a: (sin(y) ≤ x) ∧ (x < cos(y)). 

(model D403SPIR.GGB). 
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(40)4. Kvadratická nerovnice 

 

K modelu 404kvner.ggb 
Také v tomto modelu je všechno jednodušší při využití nerovností. 
Vykreslení částí grafu funkce nad a pod osou x jsme ponechali barevně rozlišené pomocí příkazu 
KDYZ[]. Dále jsme ponechali posuvník s volbou varianty nerovnosti a posuvníky pro koeficienty 
kvadratické funkce. Vše ostatní jsme změnili: 

 
 Zbytečnou jedničku či jiné nehezké jevy vzniklé dosazením hodnot koeficientů do předpisu 

funkce f jsme z jejího zápisu funkce odstranili příkazem f =ZJEDNODUSIT[ax² + b x + c]. 
 Jednotlivé nerovnosti jsme vložili příkazem n1: f(x) ≤ 0,  n2: f(x) < 0… Nastavili jsme jim 

zobrazení na ose x, barvy a podmínku zobrazení podle hodnoty posuvníku znam. 
 Seznam nulových bodů funkce jsme vytvořili již známým příkazem  

koreny = ODSTRANITNEDEFINOVANE[{NULOVYBOD[f]}]. Nastavili jsme vzhled bodů 
a podmínku zobrazení znam==0. 

 Kořeny rovnice f(x) = 0 jsme pak vypsali do NÁKRESNY příkazem LATEX[x(koreny)]. Využili 
jsme – stejně jako v minulé kapitole – hromadnou funkci na body seznamu. 

 
 Nakonec jsme ještě doplnili NÁKRESNU o textové pole se zápisem intervalu. V případě 

omezených intervalů jsme sestrojili skutečně objekt INTERVAL příkazem např. 
xinterval: PRVEK[x(koreny), 1] ≤ x ≤ PRVEK[x(koreny), 2], v případě sjednocení intervalů je 
výsledkem nerovnost, např. xinterval4: (x < PRVEK[x(koreny), 1]) ∨ (PRVEK[x(koreny), 2] < x). 

 Intervaly ani nerovnosti jsme nezobrazili, ale do nákresny jsme vložili jejich popis příkazem 
např. LATEX[xinterval2]. Textovým polím jsme nastavili podmínku pro zobrazení podle 
hodnoty posuvníku znam. 
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(40)6. Soustava rovnic 

 

K novému modelu 406reseni.ggb 
V tomto modelu ilustrujeme možnosti, které dává Geogebra 4 pro konstrukci automatických 
generátorů zadání úloh. Obejdeme se bez skriptování (téměř) a tudíž náš model neznámkuje, 
nepočítá správná řešení ani nic podobného. V následujícím popisu nerozebíráme detailně rozdíly 
starší a nové verze GeoGebry, pouze komentujeme použitý postup. 
Chceme soustavu s „hezkým“ řešením, vyjdeme tedy z něj (náhodně vygenerujeme řešení 
a koeficienty soustavy) a sloupec pravých stran soustavy vypočteme. 
 V modelu spolupracuje TABULKA a NÁKRESNA, vypočítávané výrazy zadáváme pomocí příkazů 

VSTUPNÍHO ŘÁDKU (pole) a sledujeme v okně ALGEBRA. Úmyslně jsme některé objekty 
vytvořili opakovaně různými postupy – právě kvůli ilustraci umíněných postupů. Po dokončení 
modelu však obě pomocná okna TABULKA i ALGEBRA před zraky žáků skryjeme – viz model 
406RESENIZAK.GGB, které se liší pouze vzhledem. 

 Ke komunikaci se žákem využívá model nové objekty GeoGebry 4 – VSTUPNÍ TEXTOVÉ POLE 
a TLAČÍTKO. 
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Práce s tabulkou 
 V buňkách A2 až D4 jsou náhodně generovaná celá čísla v rozsahu daném posuvníky: 

=NAHODNEMEZI[min_k, max_k]. 
 Při zápisu vzorců můžeme kopírovat obsah buněk způsobem obvyklým v tabulkových 

kalkulátorech – tažením. Znak $ vytváří pevnou část adresy (viz např. Excel). 
 Při práci s TABULKOU se v panelu nástrojů GeoGebry objeví ikony nástrojů pro práci 

s objekty TABULKY. Jsou tam mimo jiné i příkazy VYTVOŘIT SEZNAM a VYTVOŘIT MATICI. 
 I pro jednořádkovou či jednosloupcovou oblast tabulky se tyto objekty liší. Obsahují-li buňky 

oblasti hodnoty 10, 7, 25, vytvoří se SEZNAM {10, 7, 25} a MATICE {{10}, {7}, {25}}. Ve 
využití a možnostech práce s těmito objekty je zásadní rozdíl. 

 V modelu jsme takto vytvořili MATICE ctabulka, koef a reseni. Přitom jsme v dialogovém okně 
nástroje VYTVOŘIT MATICI vybrali v položce nastavení volbu ZÁVISLÉ OBJEKTY. Pokud 
změníme data v tabulce, budou se nyní hodnoty v maticích měnit. 

 Výběrem nástroje VYTVOŘIT SEZNAM jsme zcela stejně vytvořili SEZNAMY seznprava 
a seznreseni – seznamy pravých stran soustavy a řešení soustavy. 

Operace s maticemi 
 Matice je seznam seznamů – řádků matice. Příkazem PRVEK[mat, 1] získáme prvý řádek 

matice. Příkazem PRVEK[mat, 1, 3] hodnotu prvku v prvním řádku a třetím sloupci. Syntaxe 
mat(1,3) zatím nejde použít. 

 Příkaz PRIPOJIT[seznam, objekt] přidá objekt do seznamu – pozor na pořadí parametrů, obzvlášť 
je-li i objekt typu seznam. 
Poznámka: Pro vložení objektu na danou pozici v seznamu bychom použili příkaz VLOZIT[]. 
Lze vkládat i seznam do seznamu. V tom případě se spojí oba seznamy do jednoho. 

 Chceme-li tedy vytvořit rozšířenou matici soustavy ne přímo nástrojem tabulky (to jsme udělali 
také a je to mnohem rychlejší, jen musíme sloupec pravých stran nejprve v tabulce vypočítat), 
ale tak, že k matici koeficientů přidáme sloupec levých stran, musíme matici koef nejprve 
transponovat: TRANSPONOVAT[koef], k výsledné matici připojit řádek-seznam prvých stran: 
pomcela = PRIPOJIT[koeftransp, seznprava] a výsledek opět transponovat:  
cela = TRANSPONOVAT[pomcela].  

 Sloupec pravých stran (který je matice), získáme násobením matic: prava = koef *reseni. 
 Kontrolu správnosti výpočtu nám poskytne příkaz uprav = SCHODOVITYTVAR[cela] (překlad se 

může změnit, originál je REDUCEDROWECHELONFORM[cela]), který upraví matici na 
redukovaný tvar. 

Výpis textu 
 Zadání soustavy jsme vygenerovali jako POSLOUPNOST řádků vytvořených příkazem TEXT[]. 

Vstupní textové pole 
 Použili jsme ho pro možnost zadat a zkontrolovat řešení, které žák samostatně spočte. 

Jednotlivá pole nastavují hodnoty proměnných xr, yr, zr sloučených následně do seznamu 
seznodpoved = {xr, yr, zr}. Porovnání seznreseni ≟	seznodpoved je	podmínkou pro zobrazení 
příslušného hlášení ve vyhodnocení odpovědi. 

Tlačítko 
je nový objekt GeoGebry a jeho funkcí je spouštět nějaké posloupnosti příkazů. Seznam příkazů, 
které můžeme použít v GeoGebra Scriptu, je uveden jednak v seznamu příkazů, jednak 
v nápovědě. Dodejme jen, že skript můžeme připojit nově i k jiným objektům, tlačítko je pouze 
objekt, který je k tomu určen primárně. 
Skriptování není omezeno na seznamy příkazů GeoGebra Scriptu, můžeme použít také JavaScript. 
 V modelu jsme použili tlačítko pouze k obnovení konstrukce (a tudíž znovu-vygenerování 

nových náhodných čísel v tabulce), což by mohl uživatel udělat volbou PŘEKRESLIT (CTRL+F) 
v menu ZOBRAZIT. Ve skriptu tlačítka jsme použili příkaz skiptu AKTUALIZACEKONSTRUKCE[]. 
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(40)7, (40)8. Komplexní čísla, výpočty, úpravy 

 

K  modelům 407kcis.ggb,  
Komplexní číslo je nyní možné sestrojit samostatným nástrojem. Ten se ale nachází v sadě 
nástrojů pro vložení bodů, není tedy ničím jiným, než dříve. Volba KOMPLEXNÍ ČÍSLO v položce 
SOUŘADNICE na kartě ALGEBRA okna VLASTNOSTÍ objektu BOD zůstává nezměněna. Bod vložený 
přímo jako KOMPLEXNÍ ČÍSLO (tj. bod je jeho obraz v Gaussově rovině) je popisován malým 
písmenem. 
 Pro imaginární jednotku nyní existuje nový symbol, kterým se v LaTeX syntaxi značí. Mírně se 

odlišuje od tvaru písmene i. Viz výpis v modelu 407GONTVAR.GGB. Samostatně se tento symbol 
vkládá kombinací ALT + i. Poznámka: To bývala klávesová zkratka pro symbol „nekonečno“ ∞ 
(teď Alt+u). 

 I nadále platí, že GeoGebra rozpozná zápis 3 + i jako zápis komplexního čísla (ovšem jen 
tehdy, pokud nemáme dříve definovanou proměnnou i – například posuvník; pokud ano, 
musíme psát 3 + ALT+i). Jeho imaginární část vyznačí výše zmíněným způsobem. 

 Pro komplexní čísla jsou nově definovány matematické funkce SQRT(z), CBRT(z), ARG(z), 
CONJUGATE(z) (druhá a třetí odmocnina, argument a číslo sdružené).  

 Pro polynomické rovnice a polynomy nyní můžeme určovat komplexní kořeny (nulové body). 
Příkaz KOMPLEXNIKOREN[x² + 1] (COMPLEXROOT[x² + 1]) vrátí kořeny rovnice x² + 1 = 0 
a zobrazí je jako komplexní čísla v NÁKRESNĚ (Gaussově rovině), popíše je jako komplexní 
čísla: 0 + i, 0 – i. 

Funkce α' = arg(a) a a' = conjugate(a)  jsme v modelu použili. 



 

    (ČÁST 5) 1 

5. Diferenciální 

a integrální počet 

Úlohy 
Tato kapitola bude velmi stručná. Nové úlohy jsme nevytvářeli, pouze jsme upravili některé 
původní modely, většinou tak, aby se pohodlněji ovládaly. Místo původní prvé kapitoly vkládáme 
zmínku o měření množiny bodů. 

Nástroje 
Většinou je už opět známe, navíc připomeneme nástroj sledování grafu funkce a možnost práce 
s funkcemi více proměnných. 

Přidané kapitoly a upravené modely 
Všechny upravené modely mají v názvu na začátku navíc písmeno d, aby se odlišily od 
modelů původních. V textu se na ně však odkazujeme stejně jako na modely původní. 
 

Upravené modely demonstrují tyto nové funkce: 
 Měření délky objektu množina. 
 Jednostranné limity. 
 ASYMPTOTY grafu funkce. 
 Funkce více proměnných. 
 Parciální derivace. 
 Nové možnosti příkazu INTEGRÁL, další aproximace jeho výpočtu. 
 Možnost vyrobit prostřednictvím okna TABULKY výběrové pole se seznamem položek (tzv. 

listbox), příkazy VYBRANYPRVEK a VYBRANYINDEX. 
 Možnost znázornit vybírání objektu pomocí ukazatele-bodu probíhajícího diskrétní polohy 

připravené v seznamu. 
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(50)1. Vloženo: Měření množiny bodů 

 

K modelu 501delkamnožiny.ggb 
Množiny bodů se zobrazují v okně ALGEBRA, pokud zrušíme jejich označení jako POMOCNÝ 

OBJEKT (okno VLASTNOSTI, karta ZÁKLADNÍ). I při zobrazení okna ALGEBRA s volbou „HODNOTY“ 
však vidíme pouze definici tohoto objektu. 
Možnosti manipulace s  objektem MNOŽINA se rozšířily a již jsme se o nich zmiňovali. V této 
kapitole se zmíníme o nové možnosti měřit délku konečné množiny. 
 Příkaz PERIMETER[množina] – česky OBVOD[množina] vrátí délku konečné čáry. 
 Pozor na příkaz DELKA[množina]. Ten vrací počet zaznamenaných bodů – jednotlivých poloh 

tvořícího bodu, který množinu vykresluje. 
 Všimněte si polohy řídícího bodu E na kombinované trase (úsečka a polokružnice). 

Co je nové 
 Příkaz OBVOD[množina] vrací délku čáry – množiny opsané bodem. 
 Příkaz DELKA[množina] vrací počet zaznamenaných poloh bodu. 

Podobně DELKA[text] vrací počet znaků textu – parametru, 
DELKAHLAVNIOSY[kuželosečka], …  
Poněkud podezřele vypadající varianta DELKA[bod C] vrací délku polohového vektoru bodu C. 
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(50)2. Limity, asymptoty 

 

K modelu 502limity.ggb 
Model ukazuje způsob zápisu jednostranných limit a konstrukci asymptot grafu funkce. 
 
 Příkazy: LIMITAZLEVA[funkce, x-hodnota], LIMITAZPRAVA[funkce, x-hodnota]. Tabulka 

speciálních znaků dovolí vložit také symboly ∞ a –∞. (zkratka Alt+u) 
 Příkaz ASYMPTOTA[funkce] použijeme obdobně jako příkaz ASYMPTOTA[kuželosečka]. 
 Sestrojené asymptoty grafu funkce se vloží do seznamu (seznam přímek). 
 
 Připomeňme zde znovu mocný nástroj pro zkoumání průběhu funkce dostupný přímo 

z hlavního panelu nástrojů NÁKRESNY – nástroj KONTROLA FUNKCE, o kterém jsme se podrobně 
zmiňovali v KAPITOLE  318. 
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(50)3. Tečna grafu funkce 

 

K modelu 503tecna.ggb 
Princip modelu – z pohledu diferenciálního počtu – nijak neměníme. To, co jsme změnili, patří do 
obecných možností GeoGebry 4. Ukážeme další, pohodlnější možnost výběru funkce ze seznamu.  
 
 Funkce, které budeme zkoumat, jsou zapsány v seznamu nazvaném funkce o délce pocet – 1. 
 Výběrový nástroj umístíme do NÁKRESNY 2. Určíme si její rozměry vyska a sirka pomocí jejích 

rohových bodů nazvaných TL, DL, DR. 
 Vytvoříme v ní dva seznamy bodů: seznam polohy pro umístění textů s předpisy funkcí:  

polohy = POSLOUPNOST[(x(TL) + 0.2, y(TL) - i vyska / pocet), i, 1, pocet – 1] a posloupnost 
těchto předpisů: texty = POSLOUPNOST[TEXT[PRVEK[funkce,i], PRVEK[polohy, i]], i, 1, počet–1]. 

 Druhý seznam bodů bude sloužit k umístění šipky výběru: polohy2 = polohy + (3/4sirka, –0.2). 
 Šipka je bod na seznamu (viz kapitola 127): U = BOD[polohy2]. Její trasou je zmíněný seznam, 

tj. při manipulaci bodem U bod zastavuje na bodech seznamu polohy2. 
 Příkazem PARAMETRCESTY (číslo 0–1) získáme z polohy bodu U celé číslo pozice v intervalu 1 

až počet: pozice = (pocet – 1) PARAMETRCESTY[U]. 
 Podle pozice vybereme příslušnou funkci ze seznamu funkcí: f(x) = PRVEK[funkce, pozice + 1]. 

Její tečnu budeme zkoumat. 
 Ostatní prvky modelu jsme ponechali. Okno ALGEBRA jsme skryli. 
 V modelu je (nezobrazená a nevyužitá – je tam pouze pro ilustraci použití příkazu) textová 

jednosloupcová tabulka s předpisy funkcí získaná příkazem TEXTOVATABULKA[{funkce},"v"] 
(parametr "v" znamená, že seznamy – u nás je jediný – jsou umístěny vertikálně). 
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 (50)4, (50)5 Derivace funkce, průběh funkce 

 

K modelu 504derivace.ggb 
Na obrázku vidíte, jak si GeoGebra poradí s výpočtem derivací u funkcí, kde derivace v některých 
bodech neexistuje. 

K modelu 504dveprom.ggb 
Model ukazuje výpočet parciálních derivací funkce dvou proměnných (viz také Kapitola 317): 
 Funkce g dvou proměnných je dána předpisem g(x, y) = x⁴ – x² y² – y³. Z ní můžeme vytvořit 

funkce f, h jedné proměnné: f(x) = g(b, x), h(x) = g(x, a), kde b, a jsou konstanty (posuvníky). 
 Nebo můžeme tuto funkci dvou proměnných jako takovou dále zkoumat: 
 Příkaz g_{(x)} = DERIVACE[g(x, y), x] vrací funkci dvou proměnných g(x)(x,y) = 4x³ – 2x y². 
 Příkaz g_{(y)} = DERIVACE[g(x, y), y] vrací funkci dvou proměnných g(y)(x,y) = –2 x² y – 3y². 
 Příkaz gg_{(x)} = DERIVACE[g(x, y), x, 2] vrací funkci dvou proměnných gg(x)(x,y) = 12x² – 2y². 
 Příkaz gg_{(y)} = DERIVACE[g(x, y), y, 2] vrací funkci dvou proměnných gg(y)(x,y) = –2 x² –6y. 
 Příkaz gg_{(xy)} = DERIVACE[DERIVACE[g(x, y), x], y] dává stejný výsledek jako příkaz 

gg_{(yx)} = DERIVACE[DERIVACE[g(x, y), y], x] = – 4 x y (funkce gg(xy)(x,y), gg(yx)(x,y)). 

K modelu 505extremy.ggb 
Tento model ukazuje rozdíl mezi tím, jak (s jakým výsledkem) GeoGebra určuje jednak extrém 
funkce, jednak minimum či maximum funkce na daném intervalu. 
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(50)6. Inflexní body funkce 

 

K novému modelům 506inflexni.ggb a 506inflexni2.ggb 
Model je zajímavý novou možností okna TABULKA – možností zobrazit seznam uložený v nějaké 
buňce TABULKY jako rozbalovací výběrové pole. Jeho volitelnými hodnotami jsou prvky 
vloženého seznamu.  
 Pokud chceme takový „listbox“ vyrobit, musíme aktivovat volbu 

POUŽÍT TLAČÍTKA A ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKA v dialogu NASTAVENÍ 
Hlavního menu ve volbách pro TABULKU. Stejný dialog vyvoláme 
také přímo z kontextového menu tabulky – položka MOŽNOSTI 

TABULKOVÉHO PROCESORU. 
 Po této volbě se jednak změní vzhled buňky se seznamem a buňka 

dostane vzhled tlačítka a lze z ní rozbalit seznam, jednak se 
zpřístupní příkazy: 

 VYBRANYPRVEK[seznam] (SELECTEDELEMENT[]), u nás VYBRANYPRVEK[A1], protože seznam 
funkcí, z nichž vybíráme, je v buňce A1 tabulky. 

 VYBRANYINDEX[A1] – pořadové číslo (index) vybraného prvku seznamu (SELECTEDINDEX[]). 
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(50)8. Aproximace určitého integrálu 

 

K  modelu 508hornidolni.ggb 
K původním odhadům určitého integrálu přidáváme novou možnost: součet obdélníků s výškou 
určenou funkční hodnotou na intervalu. 
 Příkaz d = SOUCETOBDELNIKU[g, 0, π, n, pozice] má za parametry funkci, jejíž integrál 

aproximujeme, krajní body zkoumaného intervalu, počet dělení intervalu a číslo pozice, která 
nabývá hodnot 0–1 a udává pozici bodu, v němž se vypočte funkční hodnota na každém 
intervalu dělení. Ta bude výškou obdélníku. Například pro hodnotu pozice = 0.75 se bude 
integrál aproximovat pomocí obdélníků, jejichž výšky budou funkční hodnoty pro  
x = xi + ¾(xi+1 – xi). Jde tedy o odhad závislý na aktuální hodnotě konstanty pozice. 
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(50)9. Plocha mezi grafy 

 

K  modelům 509plocha.ggb, 509plochabezvyp.ggb 
Příkaz, který jsme dříve volali jako INTEGRAL[], který měl za parametry sledované funkce, zůstal 
vyhrazen pro výpočet integrálu jediné funkce. Pro variantu se dvěma funkcemi změnil název. 
Pokud chceme počítat plochu funkce omezené dvěma grafy, voláme příkaz INTEGRALMEZI[]. 
 INTEGRALMEZI[f, g, a, b] počítá to, co očekáváme. Ve variantě s pátým parametrem o hodnotě 

false nic nepočítá, pouze vybarvuje oblast. (INTEGRALMEZI[f, g, a, b, false]). 
 Všimněte si nových grafických možností oblasti vzniklé příkazy INTEGRAL a INTEGRALMEZI. 
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6. Kombinatorika, 

pravděpodobnost a statistika 

Úlohy 
Původní úlohy nerozšiřujeme, vzhledem k zaměření tohoto textu na rozsah učiva pro základní 
a střední školu zde nevyužijeme zdaleka všechny nové příkazy a možnosti GeoGebry 4. 

Nástroje 
Příkazy a nástroje z předchozí verze opět doznaly změn, tentokrát značných. Přibyla řada nových 
příkazů, rozšířila se škála grafů pro zobrazení rozložení naměřených dat, nástroje pro analýzu dat. 
TABULKA má možnost importu dat z externího souboru a je-li okno TABULKA aktivní, nabízí 
GeoGebra v panelu nástrojů, jehož obsah se mění podle aktivního okna, ikony přímých nástrojů 
pro analýzu dat. 

Přidané kapitoly a upravené modely 
Všechny upravené modely mají v názvu na začátku navíc písmeno d, aby se odlišily od 
modelů původních. V textu se na ně však odkazujeme stejně jako na modely původní. 
 

Upravené modely demonstrují tyto nové funkce: 
 Další typy grafů. 
 Import dat z textového souboru do TABULKY. 
 Nástroje pro analýzu dat. 
 STATISTICKÉ  FUNKCE  a funkce pro výpočet pravděpodobnosti, kombinatorické výpočty. 
 Nástroj PRAVDĚPODOBNOSTNÍ KALKULAČKA. 
 Další možnosti příkazu POSUVNÍK, generování náhodných čísel požadovaného rozsahu 

a pravděpodobnosti. 

Navíc pro export do HTML: 
 Rozšíření voleb při exportu appletu. 
 Možnost sdílení appletů prostřednictvím GEOGEBRA TUBE. 
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(60)9. Zobrazení a import dat 

 

K modelům 609body2.ggb, 609body3.ggb a 609znamky2.ggb 
Model 602ZNAMKY2.GGB jsme jen upravili a přidali do něj alternativní možnosti zobrazení dat 
a výpočtu četností. 
Data pro model 602BODY2.GGB jsme importovali z textového souboru BODY.TXT. 
 Z kontextového menu pro buňku tabulky postupujeme podle dialogu, který otevřeme volbou 

položky IMPORTOVAT DATOVÝ SOUBOR. 
 Při importu dat se může stát, že se data vloží do jediného sloupce. Záleží na oddělovači dat 

v souboru. Jsou-li oddělovačem „bílé“ znaky, proběhne import bez problémů. 
 Různé typy grafů požadují jako parametry seznamy dat či jejich četností. Proto vytvoříme ze 

sledovaného sloupce tabulky seznam pomocí volby VYTVOŘIT SEZNAM (kontextové menu nebo 
stejnojmenný nástroj v panelu nástrojů), která aktivuje okno s volbou parametrů pro vytvářený 
seznam (viz další obrázek). 

 Naopak – pokud chceme do tabulky vložit prvky seznamu, provedeme to příkazy FILL…[]. 
Přeloženo: NAPLNITSLOUPEC[číslo_sloupce, seznam], NAPLNITRADEK[], NAPLNITBUNKY[]… 
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 Samotné grafické zobrazení získáme různými variantami příkazů pro tvorbu grafu. 
 Příkaz SLOUPCOVYGRAF[] ve variantách SLOUPCOVYGRAF[hodnoty, četnosti,…] vyžaduje, aby 

hodnoty tvořily aritmetickou posloupnost, proto v modelu nemůžeme použít příkaz  
a = SLOUPCOVYGRAF[hbody, cbody, 1] (skutečně dosažené bodové hodnoty v testu nenabývají 
všech možností 0–40). 

 Příkaz prehled = SLOUPCOVYGRAF[0, DELKA[body], body] zobrazí posloupnost sloupců 
o výškách odpovídajících prvkům seznamu. Používá se pro původní, neuspořádaná data. 

 Příkaz hbody = UNIKATNI[body] jednak vyloučí za seznamu všechny duplikované hodnoty, 
jednak hodnoty seřadí. 

 Příkaz cbody = CETNOST[body] spočte četnosti jednotlivých hodnot v původním seznamu 
(podle stejně uspořádaných hodnot, jako je výsledek příkazu UNIKATNI[]). 

 Příkaz d = BODOVYGRAF[body] zobrazí to, co jsme možná čekali od sloupcového grafu: pro 
každou hodnotu zaznamená v grafu počet jejích výskytů v původním seznamu. 

 Pokud pouze importujeme data včetně součtu bodů a v tabulce neprovádíme žádné výpočty, 
nebudou mít změny v datech vliv na sloupec součtů – ani grafy se nebudou měnit. V modelu 
602BODY3.GGB jsme proto sloupce výsledků z tabulky smazali a nahradili je vypočtenými. 

Generátory náhodných čísel 
Pokud chceme pouze ilustrovat nějaký statistický pojem, aniž bychom měli k dispozici skutečná 
data, můžeme data vygenerovat pomocí různých generátorů náhodných čísel. 
 V překladu začínají všechny příkazy NAHODNE…, v originále RANDOM…: 
 NAHODNEBINOMICKE[], NAHODNEMEZI[], NAHODNENORMALNE[], NAHODNEPOISSONOVO[], 

NAHODNEUNIFORMNI[]. 
 K výběru náhodného prvku za seznamu slouží příkaz NAHODNYPRVEK[seznam], k výběru 

náhodného podseznamu příkaz NAHODNYVYBER[seznam, velikost]. 

Co je nové 
 Nové typy a varianty GRAFŮ. 
 Možnost IMPORTU dat z textového souboru do TABULKY. 
 Prostředí tabulky obsahuje nástroje pro ANALÝZU souboru dat. 
 Příkazy pro generování náhodných čísel. 
 Volba NÁHODNĚ u POSUVNÍKU. 
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(6)11. Analýza dat 

 

 

K modelu 611mzdy.ggb 
V modelu jsme (téměř) žádné změny neprovedli, pouze jsme vytvořený seznam vložili příkazem 
NAPLNITSLOUPEC[] do sloupce D tabulky. Nyní můžeme použít nástroj pro rozbor dat: 
 ANALÝZY VÍCE PROMĚNNÝCH (horní obrázek). 
 ANALÝZU JEDNÉ PROMĚNNÉ (dolní obrázek). 
 Hodnoty, které jsme spočítali dalšími příkazy a pomocí dílčích funkcí, jsme nechali v nákresně 

zobrazené pro porovnání. 
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 (6)12 Binomické rozdělení a další… 

 

K modelu 612test.ggb 
Do modelu jsme přidali alternativní možnosti výpočtu zkoumaných pravděpodobností. 
Příkazy a jejich výsledné hodnoty jsou vidět na obrázku. 
 GeoGebra 4 nabízí analogické výpočty i pro další distribuční funkce. 
 
 Nemuseli jsme se však tolik namáhat. Všechny potřebné údaje nám ukáže GeoGebra 4 pomocí 

dynamického nástroje umístěného přímo v panelu nástrojů, který otevře dialogové okno pro 
výpočet pravděpodobností – PRAVDĚPODOBNOSTNÍ KALKULAČKA. 
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 (6)13. Export do html, sdílení appletů… 

 

K novým modelům vloženým do html stránky 
Sada modelů slouží ilustraci vět o tečnách elipsy a hyperboly. Všechny modely jsou vložené do 
společné stránky. 
 Z modelu můžeme tisknout a exportovat nákresnu v různých formátech. 
 Tisknout můžeme i další okna. 
 Pokud je v appletu animace řízená posuvníkem, můžeme model uložit jako animovaný GIF. 
 Při volbě exportu do html je na kartě PRO POKROČILÉ více voleb pro zobrazení appletu ve 

výsledné stránce. 
 Volba „OBSAHUJE .JAR SOUBORY“ zkopíruje potřebné knihovny do složky se zdrojovým 

modelem a html stránkou a není třeba, aby stránka přistupovala k souborům umístěným na 
webu GeoGebry. 

 Uložení ve formátu ggbBase64 zapíše přímo do stránky kód – konstrukci modelu. 
 Z prostředí GeoGebry je možné přímo načíst model umístěný v html stránce. 
 
Závěrem: 
 Místo ukládání appletu do vlastní stránky jej můžete sdílet prostřednictvím GEOGEBRATUBE 

s celým světem. Tato volba je v dialogu pro export do html. 
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7. Místo doslovu 

Úlohy 
Nabízíme ještě pár drobností, na které se opravdu dříve v textu nedostalo. 
Velmi okrajově se zmíníme o skriptování v GeoGebra Skriptu. 

Nástroje 
 Nástroje pro práci s textovými řetězci. 
 Hodinky (systémový čas). 
 Sada nástrojů ilustrujících algoritmy z teorie grafů. 
 Přehrávání zvuku. 
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(70)1. Práce s textovými řetězci 

 

K modelu 701text.ggb 
Pro práci s textovým řetězcem můžeme využívat nové textové funkce a příkazy: 
 Zapsáním slovo = "GeoGebra.4" do vstupu vytvoříme řetězcovou (textovou) konstantu. 
 Příkaz text2 = OTOCITTEXT[slovo, α] umístí do (středu) NÁKRESNY text otočený o daný úhel. 

Posunuli jsme ho pomocí myši. 
 Příkaz text1 = SVISLYTEXT[slovo] umístí do (středu) NÁKRESNY svislé (tj. otočené o 90°) pole 

s textem. 
 Příkaz zacatek = PRVNI[slovo, a] umístí do (středu) NÁKRESNY text sestávající z prvých 

a znaků daného slova. 
 Příkaz cast = POSLEDNI[slovo, a] umístí do (středu) NÁKRESNY text sestávající z posledních 

a znaků daného slova. 
 Příkaz VYBER[slovo, a, b] umístí do (středu) NÁKRESNY text sestávající ze znaků na pozicích 

a až b daného slova, cast2 = VYBER[slovo, a, a] tam umístí jediný znak. 
 Příkaz delka_{slova} = DELKA[slovo] vrátí délku, tj. počet znaků textového řetězce uloženého 

v proměnné slovo. 
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(70)2. Zobrazení systémového času 

 

 
 

 

K modelu 702cas.ggb 
Jak získat jednotlivé části údaje o aktuálním čase: 
 Příkaz data = GETTEXT[] (česky ZISKATCAS[]) vytvoří seznam obsahující údaje o aktuálním 

čase a datu, viz obrázek. 
 Příkaz se provede jednou, obsah proměnné data se neaktualizuje. 
 Do nákresny vložíme textová pole obsahující jednotlivé prvky vzniklého seznamu data: 

Pondělí: Objekt obsahující vzorec PRVEK[data, 9]. 
12. 12. 2001: tdatum =""+(PRVEK[data,5])+". "+(PRVEK[data, 6])+". "+(PRVEK[data,7])+"". 
čas: tcas = "" + (PRVEK[data, 4]) + ":" + (PRVEK[data, 3]) + ":" + (PRVEK[data, 2]) + "." + 
(PRVEK[data, 1]) + "". 

 
Aktualizaci hodnot docílíme pomocí skriptování. Ke skriptování sice primárně slouží objekt 
TLAČÍTKO, ale skript můžeme připojit k libovolnému objektu. Na kartě SKRIPTOVÁNÍ najdeme 
potřebné volby. 
 Vložíme (jinak nepotřebný) posuvník a a necháme ho animovat. 
 Na kartě SKRIPTOVÁNÍ v okně VLASTNOSTI posuvníku a zvolíme záložku PO AKTUALIZACI. 
 Pro skriptování jsme zvolili GEOGEBRA SKRIPT. 
 Do pole editoru zapíšeme jediný příkaz NASTAVITHODNOTU[data, ZISKATCAS[]]. Editor 

barevně zvýrazňuje syntaxi (ta nemá s naším obarvením-zvýrazněním příkazu v tomto textu nic 
společného). Tlačítkem OK necháme zkontrolovat kód. 
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 (70)3. Teorie grafů  

 

K modelu 703tgrafy.ggb 
GeoGebra 4 nově obsahuje algoritmy pro řešení klasických problémů teorie grafů.  
 Připravíme a zobrazíme si v NÁKRESNĚ seznam bodů body.  
 Samostatné „menu“ v levé části vzniklo z druhé nákresny, kde jsme zvolili žlutou barvu pozadí. 

Do ní jsme vložili jednotlivá ZAŠKRTÁVÁCÍ POLÍČKA pro skrytí/zobrazení objektů, která 
ovládají zobrazování následujících grafů. Vkládáme postupně:  

 Příkaz loc1 = VORONOI[body]. 
 Příkaz loc2 = KONVEXNIOBAL[body]. 
 Příkaz loc3 = MINIMALNIKOSTRA [body]. 
 Příkaz loc4 = OBAL [body, p]. Tento příkaz ještě vyžaduje parametr p (posuvník), který určuje, 

jak těsně obal obaluje zadané body. Pro p = 1 jde o konvexní obálku. 
 Příkaz loc5 = OBCHODNICESTUJICI [body]. 
 Příkaz loc6 = DELAUNAYTRIANGULACE [body]. 
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(70)4. Generování MIDI 

 

K modelu 704piano.ggb 
GeoGebra 4 má nově příkazy, které vyvolají vygenerování zvuku zadaného ve formátu MIDI. 
Příkaz má několik variant, které dovolují generovat jeden tón, posloupnost tónů či akordy. Umí 
také generovat zvuky o daném kmitočtu – viz model 704LADICKA.GGB. 
 Příkaz PREHRATZVUK[nota, delka, nastroj] přehraje daný tón po danou dobu daným nástrojem. 

Doba se udává v sekundách, ostatní dva parametry jsou celočíselné a na jejich hodnoty se 
podíváme do nápovědy GeoGebraWiki na stránkách GeoGebry.  

 Posuvníky okt (oktáva) a transpozice dovolují modifikovat výšku přehrávaného tónu. Nastroj 
dovoluje volit charakter zvuku (hudební nástroj). 

 Příkazy PREHRATZVUK[ton, 0.5, nastroj] a PREHRATZVUK[ton+1, 0.5, nastroj] vygenerují 
dvojici tónů ve vzdálenosti půltónu.  

 
Přehrávání se musí vyvolat na základě nějaké události – opět tedy skriptujeme. Skripty připojíme 
k jednotlivým bílým a černým obdélníkům, které představují klávesy. 
 Na kartě SKRIPTOVÁNÍ v jejich okně VLASTNOSTI zvolíme záložku PO KLIKNUTÍ. 
 Příkazy GEOGEBRA SKRIPTU mají tvar: (postupně pro jednotlivé obdélníky) 

PREHRATZVUK[12*okt+transpozice, 0.5, nastroj], 
PREHRATZVUK[12*okt+transpozice+2, 0.5, nastroj],… (pro „klávesy“ „C“ a „D“,…). 
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