
11
UKÁZKOVÁ VERZE. OBSAHUJE POUZE ČÁST 
TEXTŮ TIŠTĚNÉ KNIHY



333333

Šárka Gergelitsová

Počítač ve výuce nejen geometrie
Průvodce Geogebrou

UKÁZKOVÁ VERZE. OBSAHUJE POUZE ČÁST 
TEXTŮ TIŠTĚNÉ KNIHY



5

ÚVOD

Výuka matematiky na základní a střední škole 
a úloha počítače ve vyučovacím procesu
Milí čtenáři, kolegové,
také stále hledáte a zkoušíte, jak zaujmout žáky, které matematika moc nebaví, a jak 
zaměstnat ty, kteří mají talent, nápady a mohli by jít kupředu rychleji? Také stále 
sestavujete další a další písemky, cvičení, testy… a pak je opravujete? Opakujete probrané 
znovu a znovu a už nevíte jak to ještě lépe nakreslit? Chcete dát žákům (těm, kdo by se 
doma opravdu rádi připravili) další materiály pro samostudium a tvoříte je po nocích?
Bez vaší invence a nápadů to nepůjde, ale zkuste nechat DŘINU STROJŮM!

Milí čtenáři,
pokud jste náhodou žáci, které matematika baví a chtějí zkoušet něco navíc, na co ve 
škole nezbyl čas, nebo žáci, kterým matematika právě moc nejde a rádi by to napravili, 
čtěte dále, tahle příručka je i pro vás.

Matematika má v kurikulu základní a střední školy svou nezastupitelnou úlohu. Některé 
žáky zcela přirozeně zaujme, pro jiné je předmětem velice obtížným, pro některé je 
přímo hrozbou. Jakkoliv je toto rozlišení žákovské přízně a nepřízně jevem přirozeným, 
zůstává vždy snahou dobrého učitele zaujmout talentované žáky ještě více, pro ty, 
kterým se daří méně, hledat metody a nástroje ke snazšímu porozumění matematickým 
principům, a těm, které to vůbec, ale vůbec nebaví, ukázat v matematice alespoň občas 
něco zajímavého, poutavého či hezkého. Úkol to není nijak snadný a samotné učitelovo 
snažení potřebuje podporu vhodnými prostředky. Jedním z nich je počítač vybavený 
vhodným software. Práce s počítačem je sama o sobě pro žáky přitažlivá, tuto přitažlivost 
ale potřebujeme zachovat i v momentě, kdy žáky nutíme k něčemu jinému než ke hraní 
počítačové hry, sledování fi lmu či komunikaci v sociální síti. (Využití vhodné počítačové 
hry pro výukové účely však tímto rozhodně nezavrhujeme.)

V čem nám počítač může pomoci?
Bez nároku na úplnost a přesnost můžeme vymezit základní oblasti, v nichž nám může 
být počítač (s vhodným programem) při výuce matematiky užitečným pomocníkem:

Názornost
Když žák VIDÍ to, o čem mluvíme, když si dokáže představit nový pojem, vlastnost či 
vztah, porozumí mu mnohem snáze.

Přehlednost a úpravnost prezentací
Grafi cké prezentace matematických pojmů a souvislostí jsou přehledné při vynaložení 
minimální námahy.

Dynamika
Vysvětlovaný pojem lze snadno předvést na velké sadě dílčích případů, snadno ukážeme 
speciální případy apod.

Zrychlení práce
Počítač může mnohem rychleji, než by to stihl učitel, generovat nová zadání (analogických) 
úloh a kontrolovat správnost žákovských řešení. Počítač „rýsuje“ a počítá mnohem rychleji 
než žáci či učitelé.
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překážka na jejich cestě k lepšímu porozumění problému nesmírně odrazující. Počítačové 
programy přece využíváme při výuce a přípravě na ni mimo jiné proto, abychom žáky 
pro školní práci lépe a více motivovali!

Vyberte si program sami
My jsme si vybrali a příklady v této knížce podpořili programem GeoGebra. Splňuje 
všechny výše uvedené požadavky, umí toho spoustu a přitom zůstává přehledný, je 
lokalizován do češtiny (ale jazyk lze přepínat „za chodu“, takže můžeme cvičit matematiku 
i v angličtině a mnoha dalších jazycích) a je pro nekomerční využití zdarma.
Knížka se ale může hodit i pro vás, kdo GeoGebru zatím nebo vůbec používat nechcete. 
Jen v ní budete „zakopávat“ o návody, jak použít ten který nástroj, provést tu kterou 
konstrukci. Ty jsou vždy na druhé straně kapitoly. Návrhy modelů, které zde uvádíme, 
však můžete realizovat i v jiném programu, který má podobné nástroje.

Základní nebo střední (nebo vysoká) škola?
Knížka nabízí postup, jak se naučit efektivně využívat GeoGebru pro školní práci na 
posloupnosti jednotlivých příkladů – modelů. Museli jsme rozhodnout, jaké učivo 
budou uvedené příklady podporovat. Zvolili jsme rozsah učiva střední školy. Jenže na 
střední škole musíme nejdříve – většinou v prvním ročníku – opakovat učivo ze školy 
základní a teprve na těchto základech stavět dále. Mnoho příkladů první – planimetrické 
– kapitoly je tedy přímo nebo po úpravě možné využít pro školu základní. Podobně lze 
využít i úvodní kapitoly z tématu Funkce a některé další „hravé“ modely. Postupy, které 
v jednotlivých příkladech ukazujeme, využijí pro tvorbu vlastních modelů stejně dobře 
všichni učitelé.
GeoGebra je užitečným podpůrným nástrojem i pro vysokoškolské využití. Rozsah témat, 
který jsme pro tuto knížku zvolili, však toto využití nezahrnuje. Knížka sice obsahuje 
několik příkladů, které obvyklé středoškolské učivo mírně rozšiřují, ale v principu 
zůstává její rozsah na středoškolské úrovni. Učitelé vysokých škol zde tedy mnoho přímo 
využitelných modelů pro svou práci nenajdou a nástroje programu specializované na 
pokročilejší témata nevyužíváme. I pro ně však mohou být užitečné předvedené návody, 
postupy a triky.
GeoGebra je velmi univerzální nástroj. Lze ji využít pro simulace například ve fyzice. 
Příklady takového využití najde čtenář na různých webových stránkách a diskusních 
fórech, o nichž se zmíníme dále.

Jak číst tuto knížku?
Knížka není prostou učebnicí k programu. Samotný manuál, který je k dispozici na webu, 
má přes 100 stran, podobně i nápověda, která je součástí instalace. Knížka je míněna 
jako přehled příkladů, jak využít GeoGebru při výuce, a návodů, jak uvedené modely 
sestrojit. Při sestrojování jednotlivých modelů tak, jak jsou v knížce řazeny, se postupně 
naučíme v programu pracovat.

Rozvržení textu
Text jednotlivých tématicky uspořádaných částí je tvořen samostatnými, (velmi) relativně 
nezávislými podkapitolami, které budeme nazývat – v souladu s tím, co obsahují – příklady. 
Každá popisuje vždy jeden příklad – model. V každé z nich se při konstrukci konkrétního 
modelu seznámíme s nějakou (další) částí, funkcí či vlastností programu. Postupně si 
předvedeme vlastnosti programu a naučíme se pracovat s jeho nástroji a funkcemi. 

Individualizace práce, přizpůsobení tempa potřebám žáka
Se „svým“ počítačem je každý žák sám, počítač nemusí (i když může) vyžadovat, aby žák
přizpůsoboval své pracovní tempo spolužákům, žák se nestresuje tím, že mu jde práce
pomalu, ani nemusí čekat na své pomalejší spolužáky.
Program může zopakovat postup řešení tolikrát, kolikrát to potřebuje žák – a to na
různých zadáních. A nenaznačuje přitom „Vždyť to říkám už popáté!“…
Každý žák může mít své vlastní zadání úkolu.

Okamžitá zpětná vazba, 
automatizovaná kontrola žákovských odpovědí
Žák nemusí čekat na ohodnocení své práce, může dostávat okamžitou informaci
o správnosti, případně i objasnění chyby. Učitel nemusí po žákovi všechna jeho řešení
sám přepočítávat, aby odhalil chybu.

Přijetí výsledku
Kupodivu, žáci obvykle nepodezírají počítač, že si na ně zasedl (pravda, někdy tvrdí, že
počítač/program nefunguje, ale nebývá těžké jim to vyvrátit).

Soutěž nevynucuje, ale umožňuje
Když spolu žáci chtějí soutěžit s podporou počítače, mohou.

Usnadnění práce s přípravou tištěných materiálů, 
usnadnění opravy.
Ne vždy si budou žáci hrát s počítačem. Učitelé také vymýšlejí písemky, které musí „hezky 
vycházet“ a pak je opravují, kreslí zadání, vyrábějí varianty testu…

Jaký software je pro výuku vhodný?
Pro školní práci a samostatné žákovské aktivity potřebujeme programy, které mají kromě
bezesporné funkčnosti ještě cosi navíc. Počítačové a matematické nadšence jistě baví
prozkoumávat možnosti výkonných profesionálních systémů a docení jejich špičkovou
kvalitu. Ve škole však potřebujeme něco jiného. Ve škole potřebujeme programy kvalitní
a spolehlivé, důležité však je jejich intuitivní a přehledné ovládání. Program nám musí
ve škole pomáhat a šetřit cenný čas.
Program, který potřebujeme, musí poskytovat především ty funkce, jež při výuce
potřebujeme, a musí je poskytovat plnohodnotně. Ideální je, aby nabízel nástroje,
které nechávají prostor žákovské zvídavosti a podněcují k objevování nových postupů
a poznatků. Ale už raději nic jiného.
Manipulace s programem musí být snadná, požadovaný nástroj potřebuje uživatel rychle
najít i bez předchozího čtení manuálů. Doplňující a rozšiřující možnosti si pak určitě se
zájmem vyhledá rád.
Program by tedy měl být výkonný a jednak dostatečně univerzální, jednak nepříliš členitý.
Takovému požadavku není snadné vyhovět.
Podstatné pro školskou praxi jsou i náklady spojené s používáním programu jak učiteli ve
škole, tak samotnými žáky ve škole i mimo ni. Tento požadavek tak jde proti požadavku
na maximální funkčnost, kvalitu a podporu programu.
Podstatná je jazyková verze programu. Pro starší a nadané studenty může být používání
programů s nečeským rozhraním motivační a může mít vedlejší pozitivní důsledek pro
zvyšování jejich schopností. Pro ty, kdo se topí v problému samém, je však každá další
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Pro vás, kdo jste GeoGebru ještě nepotkali 
nebo právě jen potkali:
Hlavně pro vás by měla být knížka nejužitečnější. Pro konstrukci zde uvedených modelů 
nic jiného studovat nepotřebujete. Všechny příklady obsahují podrobný návod, jak je 
sestrojit. Prosíme, v každém případě přečtěte nejprve kapitolu úvodní. V příkladech jsme 
vše psali opravdu podrobně včetně toho, „kterým tlačítkem myši kam kliknout“. První 
příklady obsahují podrobnou instruktáž pro ovládání základních funkcí celého programu. 
Poté už můžete číst další kapitoly podle toho, co vás právě tematicky zajímá. V nich 
podrobně popisujeme pouze ty funkce a vlastnosti, které nebyly popsány v úvodních 
příkladech.

Pro vás, kdo znáte GeoGebru a umíte s ní pracovat:
Pokud najdete mezi příklady novou inspiraci, budeme potěšeni. Všimněte si „dalších 
příkladů“ na konci kapitol – ne všechno jsme mohli okomentovat v textu.

Pro vás, kdo program GeoGebra neznáte nebo znáte, ale nechcete
používat, protože už používáte jiné nástroje, které vám vyhovují:
Berte knížku jako zásobárnu nápadů, jak a kde zařadit využití počítačového modelu do 
výuky, co nechat žáky samostatně vyzkoumat, jak si rychle připravit písemku… Dívejte 
se hlavně na první strany, na těch druhých je spíše návod „jak na to v Geogebře“, ale 
objeví se tam občas i didaktická či metodická poznámka.

Části knížky aneb kde všude se nám hodí GeoGebra
Název Geo–Gebra napovídá, že jde nejen o systém dynamické geometrie, ale že obsahuje 
i nástroje využitelné v dalších partiích matematiky. Jak jsme již uvedli, použít ji mohou 
dokonce i učitelé fyziky k simulaci některých dynamických procesů.
Knížka je tematicky rozdělena na několik kapitol podle tematických celků, v nichž 
program použijeme. Systém dynamické geometrie je předurčen k využití v celku 
Planimetrie. Té jsme věnovali první, nejrozsáhlejší část knížky. V ní se seznámíme hlavně 
s vlastnostmi hlavního okna programu – Nákresny – a s geometrickými nástroji programu.
Díky podpoře algebraického vyjádření objektů je program velice užitečnou pomůckou 
i pro tematický celek Analytická geometrie. Zatím v rovině. Součástí prostředí programu
je kromě vlastní geometrické nákresny i okno, v němž je vidět analytické vyjádření většiny 
objektů scény a vstupní řádek, do něhož lze vpisovat příkazy a matematické výrazy.
GeoGebra poskytuje kromě algebraických nástrojů i velmi pokročilé nástroje, které 
podporují tematický celek Funkce, zejména tvorbu grafů funkcí, a to včetně funkcí 
goniometrických.
Zobrazení grafů funkcí pomůže i při řešení rovnic a nerovnic, program částečně podporuje 
i úpravu matematických výrazů.
Nástroje programu nám umožní i ilustraci limitních úvah a základů diferenciálního 
a integrálního počtu. Využití některých nástrojů podporujících toto téma přesahuje 
rozsah středoškolského učiva a není v tomto textu zahrnuto.
Tabulkové zobrazení dat využijeme v mnoha modelech, ve škole kromě jiného i pro analýzu 
souborů statistických dat. Kromě toho je k dispozici řada funkcí statistických, program 
obsahuje nástroje pro analýzu tabelovaných dat a poskytuje další nástroje a funkce. Kromě 
základních statistických funkcí umožní program reprezentovat získaná data grafem. 
K dispozici jsou i funkce pro výpočty využívané v kombinatorice a pravděpodobnosti.

Příklady jsou nezávislé v tom smyslu, že každý tvoříme od začátku (není-li v textu uvedeno
jinak). Nástroje, které jsme ukázali dříve, už však postupně nepopisujeme tak podrobně.
Pro připomenutí však většinu postupů použitých při konstrukci v komentářích opakujeme.
Příklady (s výjimkou úvodní kapitoly) mají jednotnou strukturu. Každý příklad je na jedné
dvoustraně. První stránka obsahuje náhled výsledného modelu (či jednu jeho variantu),
zadání řešené úlohy a stručný popis použití výsledného modelu. Dále na ní najdete
přehled nových (případně rozšířených) postupů či triků, které při konstrukci modelu
využijeme, a seznam nejdůležitějších nástrojů a funkcí programu potřebných v uvedeném
postupu nebo v jeho alternativách. Seznamy nástrojů však postupně v dalších kapitolách
nezmiňují „samozřejmé“, předtím opakovaně použité nástroje.

Druhá strana obsahuje podrobný popis použitý při konstrukci uvedeného modelu
a zmiňuje případné související nástroje a postupy. V popisu členitějších příkladů, které
uvádíme na koncích jednotlivých částí či ve druhé polovině knížky, však už některé
dílčí rutinní konstrukce detailně nepopisujeme. Doporučujeme, abyste si při čtení
uvedený model otevřeli a postup sledovali přímo v něm. Bez sledování modelu nemusí
být uvedený postup konstrukce modelu srozumitelný. U většiny příkladů připojujeme
k popisovanému modelu ještě podobné či alternativní modely. Všechny uváděné
modely jsou součástí materiálů, které jsou k dispozici ke stažení z webu vydavatele:
http://www.generationeurope.cz/geometrie.

V úvodu první kapitoly najdete velice jednoduché cvičné modely, jejichž cílem je
seznámit se s prostředím a základním ovládáním programu. Konstrukce modelu a práce
s programem je zde popsána velmi detailně.

Textové konvence
Text obsahuje názvy používaných příkazů programu a často i názvy a označení
proměnných a objektů, a proto pro jeho snazší čitelnost vyznačujeme ČÁSTI PROSTŘEDÍ,
POLOŽKY MENU, PŘÍKAZY a NÁSTROJE programu KAPITÁLKAMI. Výjimkou jsou
nejčastěji používané názvy HLAVNÍ MENU PROGRAMU, VSTUPNÍ ŘÁDEK či VSTUPNÍ 
POLE a NÁKRESNA. Pokud nepůjde o výslovné zdůraznění v textu, budeme je v kontextu 
používat jako obecné slovo a psát základním fontem. Další názvy, zejména názvy 
konkrétních objektů a proměnných přidělené uživatelem vyznačujeme kurzivou. Tam,
kde je zřejmé, že jde o zápis matematického výrazu či příkazu programu, se řídíme
obvyklými konvencemi pro zápis výrazů a názvy proměnných tam kurzivou být mohou,
ale nemusí. Řídíme se snahou o srozumitelnost daného příkazu.
Poznámka: Veškeré NÁZVY PŘÍKAZŮ píšeme přesně. Zatímco při výběru ze sad nástrojů a z menu jsou 
v prostředí programu položky popisovány česky s diakritikou, v syntaxi příkazů diakritika být nesmí. Proto 
se v textu setkáte se spojením „nástroj VZDÁLENOST a příkaz DELKA“. V takovém případě nejde o překlep.

To, jak číst tuto knížku záleží na tom, proč jste ji vzali do ruky:
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Seznamte se – GeoGebra

GeoGebra je program, který v sobě sdružuje funkce systémů dynamické (interaktivní) 
geometrie, tabulkových kalkulátorů a čím dál více i systémů CAS (algebraických systémů). 
Navíc poskytuje prostředky pro tvorbu webových dynamických stránek s didaktickým 
obsahem, tisk písemných didaktických materiálů a tvorbu interaktivních pomůcek.
Program je pro školní, nekomerční využití zdarma, má rozsáhlou a neustále se rozšiřující 
webovou podporu s možností účasti na webovém diskusním fóru. Aktualizace a opravy 
chyb jsou průběžné.

Obecné vlastnosti a podporované funkce
Program má všechny vlastnosti, které jsou obvyklé u programů daného typu. Je tedy plně 
interaktivní s dynamickým propojením všech prvků konstrukce. Obsahuje však navíc 
funkce, které obdobné programy ne vždy nabízejí. Patří k nim zejména:

 → Alternativní vyjádření interaktivních (dynamických) konstrukcí a objektů
v geometrické a analytické podobě, rovnocenné ovládání objektů jak z geometrické 
nákresny, tak z algebraického okna, případně z tabulkového zobrazení.

 → Možnost tvorby a ukládání makrokonstrukcí, tedy vlastních nástrojů a vlastních 
uživatelských funkcí.

 → Možnost exportu obsahu nákresny do vektorových i rastrových grafi ckých formátů.
 → Podpora exportu modelu jako Java-appletu vnořeného do automaticky generované 

dynamické webové stránky.
 → Podpora komunikace appletu (modelu) se skriptem uvnitř webové stránky.

Zmíněné vlastnosti spolu se širokým spektrem funkcí a příkazů programu a příjemnými 
grafi ckými prostředky ve spojení s přehledným prostředím a intuitivním ovládáním 
předurčují program k běžnému využívání ve školské praxi. Program vypadá na pohled 
velice jednoduše a přitom disponuje výkonnými nástroji.

Instalace programu
Pro funkčnost programu potřebujete na svém počítači podporu Javy. Online instalace 
aktuální verze se nabízí ihned po instalaci programu, pokud dosud není na počítači Java 
nainstalovaná. Vše potřebné pro instalaci GeoGebry najdete na ofi ciálních webových 
stránkách http://www.geogebra.org, kde můžete zvolit český jazyk stránek a pohodlně 
najít nejen požadované instalační soubory a další soubory ke stažení, ale také návody, 
manuály, přístup do diskusního fóra a nabídku hotových modelů či dynamických 
pracovních listů a stránek s didaktickým obsahem.

Přímá instalace z webu
Chcete-li program instalovat, přejděte z hlavní stránky přes odkaz DOWNLOAD na stránku
s potřebnými zdroji a odkazy.
První z nadpisů na stránce – WEBSTART – vede k instalaci programu. Pokud kliknete na 
stejně pojmenované tlačítko, program se nainstaluje na váš počítač. Průvodce instalací 
nevyžaduje žádná záludná potvrzování.
Nemáte-li předem nainstalovanou Javu, budete vyzváni k její instalaci. Ve školní 
síti požádejte o toto povolení a instalaci správce, na lokálním počítači nejspíš máte 
požadovaná práva, a tak zvládnete instalaci snadno sami. Ze stránek GeoGebry budete 
automaticky přesměrováni na stránky Javy (donedávna Sun Microsystems, od r. 2010 
pod Oracle…) a spustí se průvodce instalací. Při té musíte odsouhlasit několik dotazů 
na podmínky instalace. Pravděpodobně zvolíte odpovědi s významem ANO.

V úvodu každé kapitoly knížky najdete stručný přehled jejího obsahu, seznam námětů
uváděných příkladů a zmínku o jejich možném didaktickém využití. Samotný závěr knížky 
pak obsahuje několik drobností, hravých modelů, které jsme do žádného celku nezařadili.
Podívat se na ně ale můžete třeba hned v úvodu, dříve, než začnete číst.
V předkládaných modelech převažují modely „hotové“ demonstrační, určené k výkladu
nových pojmů či pro žákovskou manipulaci. Užitečné bývají však zejména takové modely,
kde připravíme žákům pouze vstupní body (vstupní prvky) problému a samotné řešení
přenecháme jim.
Mnohé předkládané modely jsou záměrně dosti komplexní. Chtěli jsme v nich ukázat
více možností jak provést konstrukci a ukázat alternativní nástroje programu. V praxi
často vystačíme s jednoduššími, méně univerzálními modely, které se snadno a rychle
sestrojí a poslouží dílčímu záměru stejně dobře, ne-li pro svou jednoduchost ještě lépe.
Pro školní práci bývají nejúčinnější právě ty nejjednodušší modely, které ukazují JEDEN
vztah, pojem, pravidlo.
Postupy, které jsme v příkladech ukázali, a nástroje v nich využité, určitě nejsou
kompletním přehledem funkcí a možností GeoGebry. Dá se říci, že GeoGebra je skvělým
podpůrným nástrojem pro tvořivého učitele a můžeme v ní objevit tolik didaktických
postupů a metod, kolik nám naše inspirace dovolí.
Přejeme vám, abyste našli v uvedených příkladech takové, které budete moci pro svou
práci přímo nebo po úpravě použít. Předpokládáme, že modely budete využívat pro školní
potřebu a tvorbu vlastních modelů jako inspiraci, jako výchozí modely, které budete déle
upravovat, či používat tak, jak jsou.
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Obecné vlastnosti a prostředí programu

Prostředí
Při otevření programu se objeví okno výše uvedeného vzhledu. Buď v anglické, nebo 
rovnou v české jazykové variantě (záleží na instalaci).
Prostředí programu sestává z několika oken, která poskytují různý způsob přístupu 
k objektům modelu. Všechny části spolu komunikují, změna v jednom okně vyvolá 
odpovídající změny ve všech souvisejících. Kteroukoliv část prostředí je možno skrýt.

Panel nástrojů
Konstrukční a zobrazovací nástroje programu jsou přístupné v rozbalovacích panelech 
hlavního panelu nástrojů. Na panelu je zobrazena ikona jednoho z nástrojů dané 
tematické skupiny (naposledy použitý nástroj). Chceme-li právě tento nástroj použít, 
klikneme na tuto ikonu myší. Pro výběr jiného nástroje dané sady ji rozbalíme kliknutím 
na trojúhelníček v levém dolním rohu ikony a z rozbalené sady vybereme (kliknutím) 
požadovaný nástroj.
Panel obsahuje sady pro výběr a manipulaci s objekty, konstrukci bodů, konstrukci 
přímky a jejích částí, vektorů, sadu konstrukčních nástrojů (kolmice, rovnoběžka,…), 
mnohoúhelníky, sadu nástrojů pro konstrukci kružnice, kruhu a jejich části, kuželosečky, 
sadu měřících nástrojů, konstrukce zobrazení v rovině, sadu nástrojů pro vkládání 
pomocných objektů a sadu nástrojů pro úpravu zobrazování.
Vpravo vedle grafi ckých nástrojů se objevuje textová nápověda ke zvolenému nástroji. 
Nápověda se objeví také po najetí myší nad ikonu nástroje. Po zvolení nástroje zadáváme 
objekty v nákresně pomocí myši.
Vzhled (obsah) panelu nástrojů můžeme ovlivnit volbou NASTAVIT PANEL NÁSTROJŮ 
v položce NÁSTROJE Hlavního menu.

Instalace offl  ine pomocí instalačního souboru
Chcete-li instalaci odložit na později nebo instalovat program na počítač bez připojení
k internetu, stáhněte si instalační soubor. Najdete ho na téže stránce, kde je zmíněná
online instalace, v pravé části stránky v odstavci OFFLINE INSTALAČNÍ SOUBORY (máteY
zvolenou češtinu?) pod odkazem OFFLINE INSTALLER. Po kliknutí se soubor stáhne a vy 
si ho můžete uložit k pozdějšímu použití.

Spouštění programu online bez instalace na lokálním počítači
Program případně nemusíte vůbec instalovat. Stačí nainstalovat Javu. Pokud chcete jen
rychle ověřit nějakou vlastnost, procvičit příklady či demonstrovat vykládané téma,
můžete z webových stránek prostě spustit plnohodnotný applet. Ten vám umožní dokonce
i uložit vytvořenou konstrukci do souboru nebo dříve uloženou konstrukci načíst. Přístup
k této možnosti je rovněž z hlavní stránky přes volbu DOWNLOAD. V příslušné stránce
stačí kliknout na tlačítko APPLET START ve stejně pojmenovaném odstavci. GeoGebra 
se spustí. Tedy, spustí se, pokud jste předem instalovali podporu Javy, jak jsme popsali
výše. Pokud ne, budete k její instalaci vyzváni a spustí se průvodce.

Další verze programu
Díky neustálému vývoji programu můžete kdykoliv počítat s tím, že se v dohledné době
objeví nové verze programu či alespoň vylepšení stávající verze a opravy případných
chyb. V nových verzích bývá zajištěna zpětná kompatibilita, a pokud dochází ke změnám
v prostření, tak jsou to změny k lepšímu a směrem k větší přehlednosti. Není třeba se
tedy obávat, že byste se museli učit novému ovládání, nejvýše budete moci provádět
některé úkony snáze než dříve nebo se objeví nové funkce programu.

Dostupné zdroje
 → http://geogebra.org – hlavní, ofi ciální stránka s lokálními jazykovými klony, v jejímž

pravém horním rohu je volba jazyka. Seznam jazyků je úctyhodný. 
 → Z českého prostředí vás hlavní stránka nejspíš automaticky rovnou přesměruje na 

stránky české: http://www.geogebra.org/cms/cs.

Manuály a nápovědy
 → http://www.geogebra.org/cms/cz/help – české manuály
 → http://www.geogebra.org/cms/en/help – manuály v angličtině, kvůli zpoždění 

způsobeném nutností překladu bývají obsažnější či aktuálnější
 → http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Main_Page – souhrnná stránka s odkazy

Podpůrné materiály a zdroje
Ze zmíněné lokální hlavní stránky se snadno dostanete (přes záložku WIKI v horní části
kterékoli stránky nebo před odkaz LEARNING MATERIALS třetího bodu postupu PRVNÍ KROKY
v dolní části úvodní české stránky) ke stránce s návody, didaktickými materiály a pracemi
kolegů, kteří v programu vytvořili modely pro výuku. Jsou tam i didaktické diplomové práce
zpracovávající jednotlivá matematická témata. Pokud vládnete cizím jazykem, doporučujeme
navštívit i stránky jiných jazykových variant. Webové stránky v různých jazycích nejsou pouhým
překladem jedné do druhé, ale mají specifi cký obsah. V části obsahující didaktické materiály 
najdete modely kolegů z jiných zemí. Musíme počítat s tím, že byly vytvořeny podle kurikula
příslušné země, většinou jsou však velmi dobře použitelné pro naše žáky.

 → http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Main_Page – Wiki pro Geogebru
 → http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Czech – česká stránka s různými 

didaktickými materiály a dalšími zdroji.
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Vazba obsahu oken programu
Jak už jsme uvedli, každá změna objektu se okamžitě projeví ve všech oknech, v nichž je 
objekt zobrazen.

Volné a závislé či sestrojené objekty
Objekty vkládáme do konstrukce buď zcela volně (ty pak slouží jako základní zadané 
prvky konstrukce a označují se jako volné), nebo je můžeme svázat s již existujícím 
objektem. Například bod umístíme na již existující přímku, či naopak vedeme přímku 
dříve sestrojeným bodem. Takto sestrojené objekty zachovávají vazbu na svůj určující 
objekt – například bodem kružnice lze pohybovat pouze po této kružnici. Tyto objekty, 
ač částečně volné, označujeme jako závislé a není například možné měnit souřadnice 
takových bodů v okně ALGEBRA.
S objekty, které vznikly nějakou konstrukcí (například průsečík dvou přímek), není možné 
manuálně manipulovat vůbec. Jejich poloha je pevná v závislosti na celé konstrukci a mění 
se jen při změně polohy nějakého volného (či částečně závislého) objektu, z něhož uvedená 
konstrukce vychází.

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.A

Manuální manipulace s objekty
S volnými objekty (ať byly vytvořeny jakkoliv!) lze manipulovat pomocí myši a přemisťovat 
je v nákresně. Přemístění automaticky vyvolá odpovídající změnu defi nice. Možnosti 
manipulace s částečně vázanými objekty byly popsány výše.

Výběr objektů
Objekty vybíráme při aktivním módu pro výběr objektů (ikona šipky v panelu nástrojů vlevo 
nahoře) levým tlačítkem myši – rovnocenně v kterémkoliv okně, kde je objekt zobrazen, 
obvykle tedy v okně ALGEBRA nebo v A NÁKRESNĚ. Do tohoto módu se kdykoliv rychle 
přepneme klávesou ESC. Pro hromadný výběr stiskneme při výběru klávesu SHIFT nebo 
CTRL.

Vlastnosti objektů
Vlastnosti je možno nastavovat všem vybraným objektům zároveň (nevylučuje-li to jejich 
různý typ). Kontextové menu pro nastavení vlastností objektu se otevře po kliknutí na 
libovolný objekt (či na jeden ze skupiny předem vybraných objektů) pravým tlačítkem myši. 
Položka VLASTNOSTI (či klávesová zkratka) vyvolá podrobnější dialogové okno.

 → Pravé tlačítko myši umožní nastavit vlastnosti a způsoby zobrazení objektu.
 → Poklikání na objekt umožní objekt rychle předefi novat.

Mazání (rušení) objektů, následnické vazby
V dynamické konstrukci má každý vázaný objekt své předchůdce, volný objekt zase obvykle
slouží ke konstrukci objektů dalších, následných. Smazání objektu vede vždy ke smazání 
všech jeho následníků. Jinak řečeno: zrušení objektu vede ke smazání celé konstrukce, která 
je od něho odvozena. Poznámka: Naštěstí má program obvyklou konstrukci „krok zpět“. 
Vztah mezi předchůdci a následníky je možné zobrazit v okně ALGEBRA.

Hlavní menu
Hlavní menu nad panelem nástrojů obsahuje ve svých roletových podmenu nástroje
pro práci se soubory (ukládání, export souboru do grafi ckých formátů i do dynamické
webové stránky, tisk…), možnost nastavení prostředí programu a výběr jazykové verze,
výběr a správu nástrojů programu a přístup k nápovědě.

Kontextové menu
Menu, které není standardně zobrazeno, ale objeví se po kliknutí pravým tlačítkem myši
na objekt. Obsahuje nabídku akcí, které lze na objekt rychle aplikovat (například skrýt,
přejmenovat…), či možnost otevření dalších dialogových oken.

Vstupní řádek (vstupní pole)
Do vstupního řádku vkládáme příkazy v textové podobě. Prostřednictvím vstupního pole
můžeme vyčíslovat výrazy, vkládat do konstrukce nové objekty pomocí příkazů, které
jsou alternativou grafi ckých nástrojů, nebo vytvářet objekty, které grafi ckou reprezentaci
nemají, a také vkládat další příkazy.
Na uvedeném obrázku je vstupní řádek umístěn zcela dole. Vpravo od VSTUPNÍHO POLE
na VSTUPNÍM ŘÁDKU můžeme rozevřít seznam příkazů, z něhož lze do editačního pole 
vybraný příkaz vložit. Příkazy však můžeme psát přímo z klávesnice. Parametry příkazů
vkládáme do hranatých závorek. Pro vložení speciálních symbolů slouží příslušně označené
pole ve vstupním řádku. Speciální symboly ale mají také své klávesové ekvivalenty.

Tabulka
TABULKA se obvykle zobrazí až poté, co tuto možnost vybereme v položce A ZOBRAZIT
HLAVNÍHO MENU. Pomocí TABULKY je možné objekty scény zobrazovat i je do scény vkládat.Y

Nákresna
Prostřednictvím NÁKRESNY komunikujeme s programem nejčastěji. Šířku dílčích okenY
programu – tedy i nákresny – lze měnit tažením myší. Přiblížení (měřítko zobrazení)
měníme nejpohodlněji rolováním kolečkem myši, případně pomocí obdélníkového výřezu.
NÁKRESNU posuneme (mimo jiné) tažením s levým tlačítkem myši při současném stisku
klávesy SHIFT nebo CTRL. Pravé tlačítko myši slouží stejně jako u objektů k vyvolání
kontextového menu a tudíž k nastavení vzhledu NÁKRESNY.YY

Algebra
Defi nice či hodnoty objektů scény lze v textové podobě vidět v okně ALGEBRA. V něm
jsou zobrazeny i objekty skryté, jejichž grafi ckou reprezentaci v NNÁKRESNĚ nevidíme.
Součástí scény mohou být navíc objekty, které nemají grafi ckou reprezentaci (například
vypočtené číselné hodnoty). Podle režimu zobrazení tak okno ALGEBRA slouží k přehleduA
konstrukcí ve scéně či hodnot objektů. Je v něm možné také objekty pohodlně vybírat.

Nastavení prostředí
Celkové nastavení prostředí ovlivníme pomocí voleb obsažených v položce NASTAVENÍ
HLAVNÍHO MENU. Pro potřeby školní výuky nejspíš jako první nastavíme JAZYK na češtinu
((CZECH). Dále zde nastavíme způsob zobrazení objektů, jejich popisu, akce souvisejícíHH
se zadáváním objektů, vzhled, volby ovlivňující vzhled a obsah jednotlivých oken, pro
geometrickou nákresnu vyvoláme tyto volby také stisknutím pravého tlačítka myši nad
nákresnou. V položce ZOBRAZIT nastavíme, jaká okna programu zobrazit a jak.
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Planimetrie

Postup konstrukce scény
Celou posloupnost kroků, které vedly k sestrojení všech objektů v modelu, zobrazí 
(volitelně) okno ZÁPIS KONSTRUKCE, v němž je uvedena posloupnost tvorby objektů
přesně v tom pořadí, v němž jsme je vkládali či sestrojovali.
Poznámka: Nejde tedy o zápis konstrukce v jeho školském významu coby součásti 
řešení geometrické úlohy, byť ho tak použít lze a je k tomu i svými možnostmi určen, 
ale o logiku tvorby celé scény.
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 → 14. Skládání shodných zobrazení – vždyť to rozšiřující učivo je úplně jednoduché!
 → 15. Shodné zobrazení v konstrukční úloze – 

tohle rýsovat, tak nic jiného už v hodině nestihneme.
 → 16. Stejnolehlost – vlastnosti – opět pozorování a odvození vlastností.
 → 17. Konstrukce vepsaných útvarů – a k čemu tu stejnolehlost využijeme?
 → 18. Konstrukce trojúhelníku (pomocí podobnosti) – 

o jedné třídě konstrukčních úloh.
 →  19. Stejnolehlost – příčka útvarů – další typová úloha i s diskusí řešení.
 → 20. Stejnolehlost kružnic – společné tečny – 

přiložením pravítka to opravdu nesmím sestrojit?
 → 21. Konstrukce elipsy – mluvíme o ní sice až v analytické geometrii, ale…
 →  22. Konstrukce kuželoseček z defi nice –

zahradnická konstrukce není žádné rýsování.
 →  23. Kruhová inverze – kde se vzaly ty kytičky?
 → 24. Podobnost a shodnost – nemusíme zobrazovat jen přímky (vložení obrázku).

PLANIMETRIE

Úlohy
Počítačová podpora, znázornění geometrických úvah a provedení konstrukcí v systému
dynamické geometrie může zmírnit nepřehlednost způsobenou malou zručností studentů
v práci s rýsovacími pomůckami. Dynamická změna výsledku konstrukce v závislosti
na změně vstupních prvků a možnost rychle ukázat speciální případy problému vede
k potřebě promýšlet konstrukci a pomáhá při diskusi řešení geometrických úloh. Ukážeme
si geometrické nástroje poskytované systémem a využijeme je při řešení geometrických
konstrukčních úloh. Sestrojíme modely ilustrující základní planimetrické pojmy a poučky.

Nástroje
V části věnované geometrii budeme využívat pouze vlastnosti a funkce nákresny. Přestože
může být mnohdy rychlejší a přehlednější pomoci si zobrazením obsahu scény v okně
Algebra či zapsat příkaz nebo numerickou hodnotu do vstupního řádku, úmyslně tak
v této části nečiníme. Budeme se zabývat důkladným seznámením s grafi ckými nástroji,
další nástroje zmíníme nejvýše v poznámkách. Laskavý čtenář může pochopitelně v rámci
vlastního zkoumání tyto nástroje využít, detailnějšího popisu a vysvětlení se mu však
dostane v dalších částech knížky.

Tématický přehled příkladů – modelů
V několika úvodních příkladech se toho z matematiky a geometrie moc nedozvíme,
příklady jsou zaměřené hlavně na nácvik základního ovládání programu a z matematického
hlediska jsou velmi jednoduché. Postupně však převládá snaha demonstrovat daný 
problém či pojem a použité nástroje programu jsou komentovány jako prostředky použité
k dosažení cíle.

Čtyři snadné modely pro nácvik vkládání objektů
 → 001.  aletova kružnice – vlastnosti objektů (změna vlastností objektu).
 → 002. Obsahy – zobrazení hodnoty objektu.
 → 003. Pickův vzorec – nastavení nákresny.
 → 004. Pata výšky – konstrukce vnějších průsečíků úseček.

Vlastnosti rovinných útvarů a konstrukční úlohy
 → 1. Tětivový čtyřúhelník – konstrukce volných bodů a bodů na objektu.
 → 2. Konstrukce trojúhelníku – využití základních konstrukčních nástrojů.
 → 3. Vlastnosti trojúhelníku I – skrývání a zobrazování objektů.
 → 4. Vlastnosti trojúhelníku II – další konstrukční a zobrazovací nástroje.
 → 5. Konvexní a nekonvexní čtyřúhelník – měření a zobrazení úhlů.
 → 6. Nástroje – tečna z bodu ke kružnici – úprava obsahu panelu nástrojů.
 → 7. Množiny bodů – Apolloniova kružnice – využití nástroje Množina.
 → 8. Množiny bodů – dotyk kružnic – využití stopy bodu.
 → 9. Množiny bodů – soustředné kružnice – řešení členité konstrukční úlohy.
 → 10. Defi nice – mocnost bodu ke kružnici – ukázka ilustrace ke geometrickému důkazu.
 → 11. Množiny bodů – chordála kružnic – něco pro zájemce o geometrii, na níž 

nebývá čas, tvorba vlastní makrokonstrukce.
 → 12. Apolloniova úloha BBp – jedna úloha pro nadanější žáky.
 → 13. Osová souměrnost – pozorování – 

odvozování vlastností zobrazení na základě manipulace a pozorování.
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Postup
V panelu nástrojů vybereme nástroj ÚSEČKA ze sady pro konstrukci přímek a jejich částí A
a v nákresně sestrojíme přímku. Zadáme ji dvojicí bodů A, B (nad rohem zobrazené ikony 
sady stiskneme myš, vyčkáme rozbalení dalších nástrojů a zvolíme příkaz ÚSEČKA a poté
dvakrát klikneme do nákresny pro určení polohy bodů A, B).BB

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj POLOKRUŽNICE NAD DVĚMA BODY ze sady Y
pro konstrukci kružnic a jejich částí. Nad rohem zobrazené ikony sady stiskneme 
myš, vyčkáme rozbalení dalších nástrojů a zvolíme POLOKRUŽNICE… Opět 
klikneme na již sestrojené body A, B. Přitom vždy počkáme, až systém zvýrazní
existující bod. Orientace oblouku je kladná (proti směru pohybu hodinových
ručiček), záleží tedy na pořadí bodů.

 → Na oblouku sestrojíme bod C. Přiblížíme ukazatel myši k oblouku a před stiskem
levého tlačítka vyčkáme na zvýraznění oblouku.

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj PŘÍMKA ze sady pro konstrukci přímek a jejich A
částí a sestrojíme přímky AC a BC.

V panelu nástrojů vybereme nástroj ÚHEL ze sady pro nástroje měření a vyznačíme úhel 
ACB – buď volbou přímek, nebo postupně bodů A, C, B. Opět záleží na pořadí prvků.

 → Kliknutím pravým tlačítkem myši na jednotlivé prvky konstrukce nastavíme 
požadovaný vzhled objektů:

 → V kontextovém menu zvolíme zaškrtnutím příslušné položky, zda má být objekt 
viditelný a popsaný.

 → Volbou VLASTNOSTI z kontextového menu vyvoláme dialog, na jehož kartě BARVY
nastavíme požadovanou barvu objektu a na kartě STYL tvar a velikost značky nebo 
styl a sílu čáry…

 → Pokud nejsme spokojeni s velikostí písma v popisu bodů a čar v modelu, změníme
ji. Změna se týká všech objektů ve scéně s výjimkou speciálního objektu TEXT, který TT
lze vložit do scény jako samostatný objekt a měnit jeho atributy nezávisle.

 → Z Hlavního menu rozbalíme podmenu NASTAVENÍ a v jeho položce VELIKOST 
FONTU vybereme ze seznamu požadovaný stupeň písma.

Společné nastavení vlastností pro skupinu objektů
V levém podokně dialogu VLASTNOSTI (otevřeme ho z kontextového menu objektu(( u)
můžeme objekty, jimž chceme nastavit vlastnosti, vybírat. Buď jednotlivě, nebo při 
stisknuté klávese CTRL či SHIFT, nebo výběrem celé skupiny objektů daného typu (body, 
úsečky…).

Související příkazy, postupy a nástroje
 → nástroje KRUŽNICE DANÁ STŘEDEM A BODEM, KRUHOVÝ OBLOUK…
 → nástroje UKÁZAT/SKRÝT OBJEKT, UKÁZAT/SKRÝT POPIS, KOPÍROVAT FORMÁT

Další příklady
 → 001UHLY.GGB – úhly vrcholové, vedlejší a střídavé

���. 	 aletova kružnice – vlastnosti objektů

Úkoly
 → Ověření vlastnosti  aletovy kružnice jako množiny vrcholů pravého úhlu nad

průměrem AB.

Vlastnosti modelu – 001thal.ggb
Dynamický model umožní měnit polohu vrcholů A, B a ověřit zmíněnou vlastnost při
pohybu vrcholu C po kružnici nad průměrem AB.

Co se naučíme
 → Sestrojit kružnici a polokružnici nad průměrem.
 → Sestrojit bod na objektu.
 → Sestrojit přímku dvěma danými body.
 → Měnit vlastnosti objektů.
 → Změnit velikost písma použitého k popisu objektů.

Použité nástroje programu
 → PŘÍMKA, ÚSEČKA
 → KRUŽNICE, POLOKRUŽNICE
 → ÚHEL

Jak sestrojit model
Volně zadáme úsečku dvojicí bodů A, B. Nad průměrem AB sestrojíme kružnici (nebo
polokružnici) a na ní bod C. Sestrojíme přímky AC, BC.
Při manipulaci bodem C ukážeme, že při pohybu bodu C po kružnici (oblouku) zůstává
úhel obou přímek pravý, pokud C nesplyne s některým z bodů A, B.
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 → V panelu nástrojů vybereme nástroj PŘÍMKA ze sady pro konstrukci přímky a jejích A

částí a v nákresně sestrojíme přímku a. Zadáme ji dvojicí bodů A, B.
 → Mimo přímku zadáme bod, který pojmenujeme V (volba z kontextového menu – V

pravé tlačítko myši).
Při konstrukci objektů jim systém automaticky přiděluje názvy i tehdy, pokud 
v NASTAVENÍ zvolíme, že se popisovat nemají. Pokud bezprostředně po vzniku (sestrojení) 
objektu začneme psát na klávesnici, objeví se okno pro přejmenování a název se přepíše. 
Pro pozdější přejmenování musíme objekt vybrat a opět začít psát na klávesnici 
bezprostředně poté.

 → Bodem V vedeme rovnoběžku s přímkou V a (nástroj ROVNOBĚŽKA z téže sady A
nástrojů).

Poznámka: Pokud přejmenujeme existující bod (např. Q) a použijeme přitom již „obsazený“ název (např. 
A), systém vyhoví našemu požadavku a přejmenuje Q na A a původní bod A na A1 nebo – při případné 
další kolizi – nějak jinak.

 → Na rovnoběžce zvolíme bod C.
 → Zvolíme nástroj MNOHOÚHELNÍK a postupně označíme body A, B, V, A (uzavřeme A

ho).
 → Pomocí nástroje OBSAH ze sady nástrojů pro měření zobrazíme obsah trojúhelníku. 

Délky jeho stran můžeme změřit nástrojem DÉLKA z téže sady. Ani jedno z tohoA
však není třeba, délku každé úsečky a obsah plochy systém určuje automaticky. 
Stačí je zobrazit:
Zobrazíme okno VLASTNOSTI pro každou vhodnou úsečku (kontextové menu, 
pravé tlačítko myši) a v něm na kartě ZÁKLADNÍ vedle políčka POPIS (které musí
být zaškrtnuté) vybereme ze seznamu možnost NÁZEV & HODNOTA. Hodnotou 
mnohoúhelníku je jeho obsah.

Poznámka: Pro zobrazení obvodu mnohoúhelníku můžeme zvolit nástroj nazvaný v české lokalizaci 
VZDÁLENOST.

 → Místo postupné změny pro každou stranu trojúhelníku vybereme v levém podokně 
okna vlastností celou skupinu ÚSEČKA a změníme nastavení požadované vlastnosti A
hromadně.

Chceme-li zdůraznit geometrické vztahy a zobrazené okno ALGEBRA nás ruší, skryjeme ho:A
 → V podmenu ZOBRAZIT Hlavního menu zrušíme zaškrtnutí u položky ALGEBRAICKÉ 

OKNO (nebo použijeme přepínač – klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+A bez vstupu A
do menu).

Související příkazy, postupy a nástroje
 → nástroj POLOPŘÍMKA DVĚMA BODY, nástroj KOLMICE
 → nástroje UKÁZAT/SKRÝT OBJEKT, UKÁZAT/SKRÝT POPIS, KOPÍROVAT FORMÁT
 → volba POPISU a jeho zobrazení na kartě ZÁKLADNÍ v okně VLASTNOSTI
 → Příkaz PERIMETER pro vstupní řádek se objevuje v české lokalizaci programu podR

zavádějícím názvem PRUMER. Jde však o OBVOD – jak pro kuželosečku, tak pro 
mnohoúhelník, tedy o ekvivalent nástroje VZDÁLENOST pro tyto objekty.

Další příklady
 → 002TEZ.GGB – těžiště mnohoúhelníku – je použita funkce TEZISTE vstupního řádku 

(poklikejte na bod–těžiště v nákresně, zobrazí se jeho defi nice).

���. Obsahy – zobrazení hodnoty objektu

Úloha
Ověření vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku a rovnoběžníku. Při zachování délky 
základny a výšky na ni se obsah útvaru nemění.

Vlastnosti modelu 002obsah.ggb
Dynamický model umožní měnit polohu vrcholů při zachování délky základny a/nebo
výšky nebo měnit samotnou výšku. Okno ALGEBRA je skryté (podmenu A ZOBRAZIT
v hlavním menu).

Co se naučíme
 → Sestrojit přímku a úsečku.
 → Sestrojit bod na přímce, rovnoběžku k dané přímce daným bodem.
 → Zobrazit obsah plochy a zobrazit délku úsečky.
 → Přejmenovat objekt.
 → Měnit vlastnosti objektů.

Použité nástroje programu
 → PŘÍMKA, ÚSEČKA, ROVNOBĚŽKA
 → MNOHOÚHELNÍK
 → VZDÁLENOST, OBSAH

Jak sestrojit model
Volně zadáme přímku (nebo úsečku) dvojicí bodů A, B. Mimo ni zvolíme bod V určujícíV
výšku trojúhelníku. Tímto bodem vedeme rovnoběžku s původní přímkou a na ní vrchol
C. Zobrazíme délky stran a obsahy útvarů. Chceme-li zobrazit obsah plochy (trojúhelníku),
nestačí sestrojit úsečky její hranice (strany), ale musíme sestrojit trojúhelník.
Při manipulaci bodem C ukážeme, že při pohybu bodu C po rovnoběžce s přímkou AB
se obsah trojúhelníku nemění. Pak pohybem bodu V výšku změníme.V
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Změna nastavení nákresny

 → Z podmenu NASTAVENÍ Hlavního menu programu zvolíme položku NÁKRESNA… 
nebo vybereme tutéž položku NÁKRESNA… z kontextového menu, které se zobrazí 
po kliknutí pravým tlačítkem myši na prázdné místo v nákresně.

 → V zobrazeném okně najdeme možnost změnit barvu pozadí a dále dvě karty: 
na kartě OSY upravíme vlastnosti os, jejich zobrazení, barvu, styl a vzájemné Y
měřítko a případně další parametry pro osy x, y samostatně. My osy skryjeme. 
Na kartě MŘÍŽKA zobrazíme/skryjeme mřížku a upravíme vlastnosti a hustotu A
čar (pole VZDÁLENOST).TT

 → Samotné zobrazení či skrytí os a mřížky můžeme změnit také přímo
z kontextového menu či z podmenu ZOBRAZIT Hlavního menu změnou zaškrtnutí 
položek OSY a Y MŘÍŽKA.

Změna předdefi novaného vkládání a zobrazení objektů
 → Z podmenu NASTAVENÍ Hlavního menu programu zvolíme položku PŘICHYTÁVÁNÍ 

BODŮ a ze seznamu možností vybereme volbu ZAPNUTO ((MŘÍŽKA).AA
 → Z téhož podmenu NASTAVENÍ zvolíme položku Vzhled bodu a vybereme

požadovaný tvar značky.
 → Dále změníme nastavení položky Popisovat na hodnotu žádné nové objekty.yy

Pomocí této položky popisování objektů kdykoliv obnovíme.

Model
 → V nákresně sestrojíme MNOHOÚHELNÍK pomocí stejnojmenného nástroje ze sady 

pro konstrukci mnohoúhelníků. Zadává se posloupností bodů, první bod na konci 
zopakujeme a tak mnohoúhelník uzavřeme. Potlačili jsme popisování objektů, 
a tak se nemusíme starat o názvy, které jim systém automaticky přiděluje.

 → Do všech bodů mřížky uvnitř a na obvodu mnohoúhelníku vložíme body.
 → Odlišíme jejich vzhled: z kontextového menu (pravé tlačítko myši či CTRL+E) EE

vybereme VLASTNOSTI a na kartě BARVA zvolíme vhodnou barvu pro jeden bodA
z každé skupiny.

 → Volbou nástroje KOPÍROVAT FORMÁT ze sady pomocných zobrazovacích nástrojů 
obarvíme všechny ostatní body skupiny. Nejprve vybereme vzorový bod a poté
vybíráme ostatní.

 → Na kartě ZÁKLADNÍ okna VLASTNOSTI zvolíme zobrazení hodnoty mnohoúhelníku.
 → Nástrojem VLOŽIT TEXT ze sady pomocných nástrojů vložíme do scény text 

obsahující znění Pickovy věty. Porovnáváme zobrazenou hodnotu obsahu 
s hodnotou vypočtenou z Pickova vzorce na základě počtu mřížových bodů.

Související příkazy, postupy a nástroje
 → NASTAVENÍ – ZAOKROUHLOVÁNÍ, JEDNOTKA ÚHLU
 → NASTAVENÍ – VELIKOST FONTU, VZHLED PRAVÉHO ÚHLU

Další příklady
 → 003EUKL.GGB – Eukleidova věta s celočíselnými délkami úseků (věta o výšce).

���. Pickův vzorec – nastavení nákresny

Úloha
Ověření vzorce pro výpočet obsahu složitého rovinného mnohoúhelníku, jehož vrcholy 
leží v bodech celočíselné mřížky.

Vlastnosti modelu 003pick.ggb
Dynamický model demonstruje Pickův vzorec (Georg Alexander Pick, 1899). Ten říká,
že obsah mnohoúhelníku, jehož vrcholy leží v mřížových bodech jednotkové mřížky,
lze spočíst podle vzorce P = u + h/2 – 1, kde u je počet uzlů mřížky ležících uvnitř
mnohoúhelníku a h počet uzlů na jeho obvodu.

Co se naučíme
 → Nastavit vlastnosti nákresny.
 → Určit způsob přichytávání sestrojovaných bodů.
 → Změnit nastavenou značku bodu.
 → Kopírovat formát.

Použité nástroje programu
 → BOD
 → MNOHOÚHELNÍK

Jak sestrojit model
Nejprve upravíme vlastnosti nákresny a předvolby prostředí programu, zobrazíme mřížku.
Poté sestrojíme v nákresně mnohoúhelník, do všech jeho vnitřních mřížových bodů
umístíme body, sjednotíme jejich vzhled a pro potřeby modifi kace připravíme „zásobu“
bodů – značek. Podobně vyznačíme body na obvodu. Zobrazíme obsah mnohoúhelníku.
Měníme jeho tvar a porovnáme počty mřížových bodů se zobrazeným vzorcem.
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 → V panelu nástrojů vybereme nástroj MNOHOÚHELNÍK ze sady nástrojů pro 

konstrukci mnohoúhelníků a v nákresně zadáme kliknutím myší postupně tři 
body a nakonec označíme znovu první z bodů. Systém body pojmenuje (nejspíš) 
A, B, C. Zároveň zobrazí poloprůhledný trojúhelník, jeho popis a popisy jeho stran 
(proti vrcholu A stranaA a). Název trojúhelníku můžeme skrýt z kontextového menu a
změnou položky ZOBRAZIT POPIS.

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj KOLMICE ze sady konstrukčních nástrojů 
a postupně vybereme (klikneme na ně) bod C a stranu c. Sestrojí se přímka d,
na níž leží výška vc.

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj PRŮSEČÍK ze sady pro konstrukce bodů a poté 
vybereme sestrojenou kolmici d a úsečku – stranu a. Pokud jsou úhly při vrcholech 
A, B ostré, sestrojí a zobrazí se průsečík – bod D.

 → Bod C přesuneme „stranou“ (při zvoleném režimu výběru – přejdeme do něj 
klávesou ESC nebo ikonou ŠIPKY vlevo na panelu nástrojů – bod vybereme levým Y
tlačítkem myši a při jeho držení táhneme bodem po nákresně), bod D zmizí. 
Nezmizí však z konstrukce, a pokud posuneme bod C zpět, opět se zobrazí. 
Konstrukci průsečíku můžeme tedy provést, i pokud se kolmice se stranou 
v dané poloze neprotínají. Konstrukce se provede, jen v tu chvíli není její výsledek 
defi nován.

Pokud chceme vidět patu výšky i v tomto případě, změníme vlastnost úseček – stran 
trojúhelníku: Pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextové menu, vybereme položku 
VLASTNOSTI (také CTRL + E) a v zobrazeném okně vidíme kartu EE ZÁKLADNÍ. Na ní označíme
volbu POVOLIT VNĚJŠÍ PRŮSEČÍKY a poté se již bod Y D zobrazí jako průsečík přímky d
a prodloužení strany a.

 → Výšku vc můžeme „změřit“ nástrojem VZDÁLENOST ze sady nástrojů pro měření. 
Zvolíme ho a v nákresně postupně vybereme bod C a úsečku – protilehlou stranu c.
Pokud nebyla dosud zobrazena její délka, zobrazí se, a navíc se zobrazí číselný údaj 
udávající výšku trojúhelníku, tedy vzdálenost bodu C od přímky strany y c. Tento 
údaj však nevidíme, pokud posuneme bod C do výše popsané polohy v tupoúhlém 
trojúhelníku. Stejně se měří vzdálenost libovolného bodu nákresny od přímky či úsečky.

 → Můžeme také sestrojit úsečku CD a zobrazit její hodnotu (okno VLASTNOSTI, karta 
ZÁKLADNÍ (CTRL + E), pole ZOBRAZIT POPIS, volba HODNOTA.)

Uložení souboru
 → Volbou ULOŽIT z podmenu SOUBOR hlavního menu uložíme konstrukci jakoR

soubor typu konstrukce s vhodným názvem a s příponou .GGB.

Změna předvoleného nastavení popisu objektů
 → Z podmenu NASTAVENÍ Hlavního menu zvolíme položku POPISOVAT

a z rozbalovacího seznamu vybereme jednu z uvedených možností. Objekty se
pojmenovávají automaticky dál, ovlivníme pouze zobrazení jejich popisu.

Související příkazy, postupy a nástroje
 → Nástroj VZDÁLENOST měří také vzdálenost dvou bodů, délku úsečky a obvody ploch.T

Další příklady
 → 004ORTO.GGB – ortocentrum a paty výšek (tupoúhlého) trojúhelníku

��. Pata výšky

Úloha
Sestrojte a změřte výšky v tupoúhlém trojúhelníku.

Vlastnosti modelu 004vyska.ggb
Dynamický model umožní měnit polohu daných bodů a zobrazí kružnici opsanou
trojúhelníku ABC. Ukáže vlastnosti tětivového čtyřúhelníku. Okno ALGEBRA skryjemeA
(menu ZOBRAZIT).TT

Co se naučíme
 → Změnit vlastnosti úsečky (objektu).
 → Sestrojit průsečík.
 → Skrýt popis objektu a předvolit popisování.
 → Změřit vzdálenost nebo délku.
 → Uložit soubor.

Použité nástroje programu
 → ÚSEČKA
 → KOLMICE
 → PRŮSEČÍK (i vnější)
 → MNOHOÚHELNÍK
 → VZDÁLENOST

Jak sestrojit model
Sestrojíme trojúhelník ABC a vyznačíme v něm jeho výšku. Pro ostroúhlý trojúhelník 
je situace snadná, v tupoúhlém neprotíná kolmice z vrcholu ležícího na rameni tupého
úhlu protilehlou stranu. Přesto najdeme patu kolmice.
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Postup
 → V panelu nástrojů vybereme nástroj BOD ze sady pro konstrukci bodů a v nákresně

zadáme kliknutím myší postupně čtyři body. Systém je pojmenuje (nejspíš) A, B, C, 
D. Pokud se názvy nezobrazí, není třeba zatím nic měnit.

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj KRUŽNICE DANÁ TŘEMI BODY ze sady pro Y
konstrukci kružnic, oblouků a výsečí a postupně klikneme na body A, B, C 
(vždy počkáme, až systém zvýrazní existující bod).j

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj MNOHOÚHELNÍK ze sady konstrukce 
mnohoúhelníků a poté známým postupem sestrojíme čtyřúhelník s vrcholy 
v sestrojených bodech A, B, C, D. Čtyřúhelník uzavřeme opětovným kliknutím na 

p p j y yp

první z posloupnosti bodů.
 → Postupně vybíráme jednotlivé sestrojené body a hned píšeme nebo z kontextového 

menu zvolíme volbu PŘEJMENOVAT. V zobrazeném řádku pak zapíšeme TT
posloupnost znaků: A_1. Znak podtržítko přemění následující znak (zde číslici) na 
dolní index. Podobně pro další body. U kružnice (je-li zobrazen její popis) zrušíme 
zatržítko u volby ZOBRAZIT POPIS.

Pokud po výběru objektu (levým tlačítkem myši) začneme okamžitě psát na klávesnici, okno pro 
přejmenování se nám objeví „pod rukama“.

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj ÚHEL ze sady nástrojů pro měření a postupně 
klikneme na body A, B, C (nebo na úsečky – strany mnohoúhelníku) a zobrazíme 
velikost sevřeného úhlu. Úhel se měří v kladném směru, tj. proti směru pohybu 
hodinových ručiček.

 → Celý předchozí postup zopakujeme pro konstrukci čtyřúhelníku A2B2C2D2. Bod D2

však nezadáme jako volný bod, ale při jeho konstrukci přiblížíme myš k sestrojené 
kružnici a až systém kružnici zvýrazní, zadáme bod na ní. Nyní s ním lze pohybovat 
pouze po této kružnici. Pokud je volný, byla naše manipulace neopatrná. Tehdy bod 
smažeme a sestrojíme znovu, pečlivěji. (Pro nedočkavé: lze jej rovnou předefi novat 
– poklikejte na bod a přepište defi nici.)

 → Do modelu vložíme doprovodný text nástrojem VLOŽIT TEXT v sadě nástrojů proT
vložení pomocných objektů. Nad rohem zobrazené ikony sady stiskneme myš, vyčkáme
rozbalení dalších nástrojů a zvolíme VLOŽIT TEXT. Napíšeme požadovaný nadpis.TT

 → Okno VLASTNOSTI objektu TEXT obsahuje také kartu TEXT, kde nastavíme TT
požadovaný font a další vlastnosti písma a textu. Má-li zůstávat na obrazovce
na pevném místě, zvolíme v jeho vlastnostech (CTRL+E či pravé tlačítko myši) 
ABSOLUTNÍ SOUŘADNICE NA OBRAZOVCE.

 → Volbou ULOŽIT z podmenu SOUBOR hlavního menu konstrukci uložíme.R

Související příkazy, postupy a nástroje
 → Nástroje KRUŽNICE DANÁ STŘEDEM A BODEM, (…POLOMĚREM), KRUŽÍTKO, 

nástroj STŘED.
 → Příkaz KRUZNICE ve vstupním řádku: podle toho, jaké parametry vložíme, provede 

příkaz totéž, co výše uvedené nástroje. Podobně příkazy STŘED a MNOHOUHELNIK
(v něm již první bod posloupnosti bodů – parametrů – na konci neopakujeme).

 → A_{12} zobrazí index 12, tedy A12.

Další příklady
 → 101CTYRU2.GGB – k předchozímu příkladu přidáme nástin důkazu. Nástrojem 

STŘED sestrojíme střed opsané kružnice a využijeme vlastnosti středového 
a obvodového úhlu.

�. Tětivový čtyřúhelník

Úloha
Uveďte defi nici a vlastnosti tětivového čtyřúhelníku. Sestrojte model, který ukáže vlastnost
součtu vnitřních úhlů při protilehlých vrcholech.

Vlastnosti modelu 101ctyr.ggb
Dynamický model umožní měnit polohu daných bodů a zobrazí kružnici opsanou
trojúhelníku ABC. Ukáže vlastnosti tětivového čtyřúhelníku. Okno ALGEBRA skryjemeA
(menu ZOBRAZIT).TT

Co se naučíme
 → Sestrojit kružnici danou třemi body (opsanou trojúhelníku).
 → Přejmenovat objekty, vložit do názvu index.
 → Změřit velikost úhlu.
 → Vložit do nákresny text.

Použité nástroje programu
 → BOD
 → KRUŽNICE
 → MNOHOÚHELNÍK
 → ÚHEL
 → VLOŽIT TEXT

Jak sestrojit model
Volně zadáme trojici bodů A1, B1, C1 a proložíme jimi kružnici. Potom sestrojíme volný 
bod D1 mimo kružnici a ve čtyřúhelníku A1B1C1D1 budeme pohybovat vrcholy a sledovat 
velikosti vnitřních úhlů. Vedle sestrojíme podobně druhý čtyřúhelník, jeho vrchol D2 však 
zadáme jako bod na dříve sestrojené kružnici opsané trojúhelníku A2B2C2.
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Postup
 → Sestrojíme POLOPŘÍMKU AX s počátečním bodem A (sada nástrojů přímka a její A

části).
 → Sestrojíme ve vhodném místě kružnici o libovolném poloměru. Zvolíme na ní dva 

body U1, U2 a vyznačíme (sestrojíme) úhel α.
 → Sestrojíme dvě přibližně rovnoběžné vhodně dlouhé ÚSEČKY. Tyto úsečky pojmenujeme YY

b, c (raději malými písmeny, velká písmena jsou vyhrazena bodům, i když při konstrukci c
z nákresny to nevadí) a budou sloužit pro zadání délek stran trojúhelníku.

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj KRUŽNICE DANÁ STŘEDEM A POLOMĚREM ze 
sady konstrukce kružnic a jejich částí a sestrojíme dvě kružnice se středem v bodě 
A. Označíme střed A a do pole, které se objeví, zapíšeme název úsečky – délku A c. 
Podobně pro délku b.

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj PRŮSEČÍK ze sady konstrukce bodů 
a sestrojíme průsečík polopřímky AX s kružnicí o poloměru c – buď se myší 
přiblížíme k jedinému průsečíku obou objektů a po jejich zvýraznění sestrojíme 
průsečík kliknutím, nebo postupně vybereme (kliknutím) kružnici a polopřímku.
Druhý postup vede k nalezení všech průsečíků zvolených objektů (v našem případě 
je jediný). Průsečík pojmenujeme B.

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj OTOČENÍ KOLEM BODU O ÚHEL ze sady nástrojů 
zobrazení. Postupně volíme otáčený objekt (polopřímku), střed otáčení (bod A) a doAA
pole, které se poté zobrazí, zapíšeme úhel α. Můžeme ještě zvolit směr otáčení.

 → Sestrojíme průsečík otočené polopřímky s kružnicí o poloměru b a označíme ho C.
 → Skryjeme název A’ bodu, který vznikl otočením počátečního bodu A polopřímky A

kolem sebe sama.
 → Sestrojíme trojúhelník a skryjeme v něm nežádoucí popisy (z menu – pravé tlačítko myši).

Alternativní postup (model 102SUS2.GGB):
 → V panelu nástrojů vybereme nástroj POSUVNÍK ze sady pomocných nástrojů 

a vložíme ho do nákresny. V okně jeho VLASTNOSTÍ nastavíme název (číslo) c,
rozsah a velikost kroku.

 → Podobně vložíme posuvník pro délku b a pro velikost úhlu α. Název α vybereme 
ze seznamu vpravo vedle pole názvu a vlevo od něho zaškrtneme volbu ÚHEL.

 → Poznámka: POSUVNÍK můžeme vložit také pomocí příkazového řádku a okna
ALGEBRA.

 → Dále pokračujeme stejně jako v předešlém postupu.

Související příkazy, postupy a nástroje
 → Příkaz KRUŽÍTKO – zadáváme úsečku (odměříme poloměr) a střed.
 → Příkaz ROTACE ve vstupním řádku. Podle toho, jaké parametry vložíme, provede 

příkaz totéž, co výše uvedené nástroje. Příkaz je však univerzálnější, pro dva zadané 
parametry otáčí zadaný objekt o daný úhel kolem počátku soustavy souřadnic. 
Pokud zadáme třetí parametr – bod, je to střed otáčení.

Další příklady
 → 102USU.GGB, 102SUS2, 102USU2 – konstrukce pomocí posuvníků a kružnic. Volbu

opačného směru otáčení provedeme v příslušném zaškrtávacím poli nebo prostě do pole 
pro určení velikosti zapíšeme –β. Do zmíněného pole lze zapsat libovolný platný výraz.

�. Konstrukce trojúhelníku

Úloha
Konstrukce trojúhelníku. Sestrojte model, který ukáže postup konstrukce trojúhelníku
podle věty sus.

Vlastnosti modelu – 102sus.ggb
Dynamický model umožní ověřit obecnou konstrukci a to, že úloha má vždy jedno řešení.

Co se naučíme
 → Použít kružítko.
 → Sestrojit průsečík dvou objektů.
 → Použít ke konstrukci otočení.
 → Zadat velikost úhlu a délku grafi cky.
 → Zadat velikost úhlu a délku pomocí posuvníku.

Použité nástroje programu
 → POSUVNÍK
 → KRUŽNICE DANÁ STŘEDEM A POLOMĚREM, POLOPŘÍMKA
 → PRŮSEČÍK
 → OTOČENÍ

Jak sestrojit model
Ve scéně zadáme prvky, kterými určíme rozměry trojúhelníku. Poté sestrojíme trojúhelník
daný délkami dvou stran a velikostí úhlu jimi sevřeného. Ukážeme existenci jediného
řešení.
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Postup
 → V nákresně sestrojíme trojúhelník ABC. Skryjeme jeho popis.
 → V panelu nástrojů vybereme nástroj STŘED ze sady nástrojů pro konstrukci bodů 

a postupně sestrojíme (kliknutím na strany trojúhelníku) středy jeho stran. 
Přejmenujeme je.

 → Pomocí nástroje ÚSEČKA sestrojíme střední příčky trojúhelníku A ABC. Přejmenujeme je.
 → Sestrojíme kružnici určenou body A, B, C ((KRUŽNICE URČENÁ TŘEMI BODY).YY
 → Pomocí výše zmíněného nástroje STŘED sestrojíme střed So kružnice trojúhelníku 

opsané.
 → V panelu nástrojů vybereme nástroj OSA ÚSEČKY ze sady konstrukčních nástrojů Y

a postupně sestrojíme (kliknutím na strany trojúhelníku) osy jeho stran. Můžeme 
ověřit, že se protínají v bodě So.

Poznámka: Chceme-li sestrojit střed kružnice opsané trojúhelníku jako průsečík os stran, použijeme 
nástroj PRŮSEČÍK DVOU OBJEKTŮ.
Pro snazší sestrojení středu kružnice opsané sestrojíme nejprve jen dvě osy a jejich průsečík, třetí osu 
doplníme poté. Jinak systém požaduje, abychom určili dvojici objektů (přímek), jejichž průsečík má sestrojit.

 → V panelu nástrojů vybereme nástroj ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO PRO ZOBRAZENÍ/
SKRYTÍ OBJEKTŮ ze sady pomocných nástrojů a po umístění do nákresny 
nastavíme v zobrazeném dialogovém okně jeho text a objekty, které bude ovládat – 
střední příčky trojúhelníku.

 → Průběžně přidáváme do scény další ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKA pro další sestrojené objekty.A
 → Pokud jsme při výběru objektů pro některé zaškrtávací pole chybovali a nezahrnuli 

jsme některý objekt mezi objekty ovládané daným ZAŠKRTÁVACÍM POLÍČKEM (či
jsme tam zahrnuli nějaký objekt omylem), upravíme jeho zobrazování dodatečně:
V dialogovém okně VLASTNOSTI objektu (pravé tlačítko myši na objektu) zvolíme 
kartu PRO POKROČILÉ a do jejího vstupního pole PODMÍNKY ZOBRAZENÍ 
OBJEKTU zapíšeme (či smažeme) název příslušného ZAŠKRTÁVACÍHO POLÍČKA. 
(Název zaškrtávacího políčka se vygeneroval při vytvoření políčka a představuje
logickou proměnnou.)

Poznámka: Pokud bychom zobrazili okno Algebra, viděli bychom zmíněné zaškrtávací políčko jako 
proměnnou, jejíž hodnota se mění na true/false.

 → Do nákresny vložíme a vhodně umístíme TEXTOVÉ pole s textem nadpisu modelu.
 → Změnou nastavení zobrazení popisu objektů na „NÁZEV & HODNOTA“ na kartě AA

ZÁKLADNÍ můžeme zobrazit délky stran i odpovídajících středních příček spolu 
s jejich názvy.

Související příkazy, postupy a nástroje
 → Příkaz STRED vstupního řádku – jako parametr zadáváme úsečku či kuželosečku.
 → Příkaz OSAUSECKY, PRUSECIK, USECKA. Funkce (příkaz) USECKA umožní sestrojitA

úsečku danou dvěma body či úsečku dané délky z daného bodu.

Další příklady
 → 103OBSAHY.GGB – rovnost obsahů trojúhelníků oddělených středními příčkami. 

Pokud se vám nedaří vybrat myší některý z malých trojúhelníků, zobrazte si okno 
ALGEBRA (podmenuA ZOBRAZIT v hlavním menu) – v něm objekt vyberete snadno,
bez překrývání.

�. Vlastnosti trojúhelníku I

Úloha
Ukažte konstrukci kružnice trojúhelníku opsané a vlastnosti středních příček trojúhelníku.

Vlastnosti modelu 103troj.ggb
Model demonstruje konstrukci a vlastnosti středních příček trojúhelníku a konstrukci
os stran a kružnice trojúhelníku opsané. Skrývání jednotlivých konstrukcí (pomocí
ZAŠKRTÁVACÍCH POLÍČEK) celou scénu zpřehlední a zdůrazní souvislosti konstrukcí.KK

Co se naučíme
 → Sestrojit střed úsečky a kružnice.
 → Nastavit pro objekt podmínku pro jeho zobrazení.
 → Přiřadit objekty ovladači ((ZAŠKRTÁVACÍMU POLÍČKU) skrývání objektů.UU
 → Opravit chybné přiřazení objektu ovladači ((POLÍČKU).UU

Použité nástroje programu
 → STŘED, PRŮSEČÍK
 → OSA ÚSEČKY
 → ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO PRO ZOBRAZENÍ/SKRYTÍ OBJEKTŮ

Jak sestrojit model
V nákresně volně sestrojíme trojúhelník ABC. Poté v něm sestrojíme postupně další
zkoumané objekty: středy stran, střední příčky a kružnici. Vložíme také ZAŠKRTÁVACÍ 
POLÍČKO… sloužící pro skrývání některých částí konstrukce.
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Postup
 → V nákresně zadáme prvky, které budou dynamicky určovat délky stran trojúhelníku 

– ÚSEČKY neboY POSUVNÍKY. Sestrojíme YY POLOPŘÍMKU s počátečním bodem A
a pomocí nástrojů pro konstrukci kružnic a průsečíků sestrojíme vrcholy 
trojúhelníku ABC.

 → V trojúhelníku vyznačíme (změříme) vnitřní úhly a označíme je α, β, γ.
 → Do nákresny vložíme a vhodně umístíme textové pole (nástroj VLOŽIT TEXT) TT

s textem „Rovnostranný trojúhelník“. Obdobně vložíme další textová pole – 
„Rovnoramenný trojúhelník“ a „Pravoúhlý trojúhelník“. Ve VLASTNOSTECH objektu 
zaškrtneme volbu ABSOLUTNÍ SOUŘADNICE NA OBRAZOVCE, aby se nám při 
případné změně přiblížení nákresny (rolování kolečkem myši) nápisy neposouvaly 
mimo pohled.

 → Sestrojíme kružnici určenou body A, B, C, případně osy stran trojúhelníku. Pokud
jsme sestrojili opsanou kružnici přímo, sestrojíme ještě nástrojem STŘED její
střed So.

 → V panelu nástrojů vybereme nástrojp j ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO PRO ZOBRAZENÍ/
SKRYTÍ OBJEKTŮ ze sady pomocných nástrojů a po umístění do nákresny 
nastavíme v zobrazeném dialogovém okně jeho text a objekty, které bude ovládat –
kružnici opsanou, její střed…

 → Průběžně přidáváme do scény další ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKA pro další sestrojené objekty.A
 → V panelu nástrojů vybereme nástroj OSA ÚHLU ze sady konstrukčních nástrojů

a sestrojíme osy vnitřních úhlů trojúhelníku a jejich průsečík Sv.
 → V panelu nástrojů vybereme nástroj KOLMICE ze sady konstrukčních nástrojů 

a sestrojíme kolmici z bodu Sv k některé straně a její průsečík s přímkou tétov
strany. Poté sestrojíme nástrojem KRUŽNICE kružnici q trojúhelníku vepsanou.

 → Nástrojem KOLMICE sestrojíme výšky trojúhelníku a jejich průsečík V
– ortocentrum.

 → Nastavíme zobrazování textových polí s vlastnostmi trojúhelníku: V dialogovém 
okně VLASTNOSTI (pravé tl. myši na objektu TEXT) zvolíme kartu TT PRO POKROČILÉ
a do jejího vstupního pole PODMÍNKY ZOBRAZENÍ OBJEKTU zapíšeme podmínku
určující, zda je některý z úhlů pravý: γ == 90° ˅ α == 90° ˅ β == 90°. Dvojznak == 
(dvě rovnítka) je ekvivalentem symbolu pro vztah rovnosti = (podobně != pro
nerovnost ≠ , && pro ˄, || pro ˅), který můžeme vybrat ze seznamu vpravo od ˅
vstupního pole.

 → Obdobně určíme podmíněnou viditelnost pro značky úhlů (zde postačí jednodušší 
podmínka např. α == 90°) a pro další textová pole (°° a == b ˅ a == c ˅ c == b pro text
„Rovnoramenný trojúhelník“, a == b ˄ a == c pro text „Rovnostranný trojúhelník“).

 → Pokud potřebujeme rychle skrýt několik objektů v nákresně či jejich názvů, 
nevolíme je individuálně, ale pomocí nástrojů UKÁZAT/SKRÝT OBJEKT či 
UKÁZAT/SKRÝT POPIS ze sady pomocných nástrojů postupným výběrem 
(klikáním) označíme v nákresně objekty či názvy určené ke změně viditelnosti.

Související příkazy, postupy a nástroje
 → příkazy KOLMICE, OSAUHLU

Další příklady
 → 104DEVET.GGB – kružnice devíti bodů
 → 104OPSANA.GGB – body osově souměrné s V dle stranV

?

. Vlastnosti trojúhelníku II

Úloha
Obecné vlastnosti trojúhelníku. Sestrojte model, který ukáže základní vlastnosti a typy 
trojúhelníků. Zobrazí postup konstrukce kružnice vepsané a opsané, ortocentra, těžiště.

Vlastnosti modelu 104troj.ggb
Dynamický model umožní měnit délky stran trojúhelníku, který se sestrojen podle věty 
sss. Pomocí ZAŠKRTÁVACÍHO POLÍČKA PRO ZOBRAZOVÁNÍ A SKRÝVÁNÍ OBJEKTŮ
dovolí sestrojit požadované objekty v jediném modelu.

Co se naučíme
 → Sestrojit trojúhelník podle věty sss.
 → Zapsat logickou podmínku.
 → Nastavit pro objekt podmínku pro jeho zobrazení.
 → Zapsat podmínku pomocí speciálních symbolů i pomocí znakových ekvivalentů.
 → Přiřadit objekty ovladači skrývání objektů.

Použité nástroje programu
 → STŘED, OSA ÚSEČKY, OSA ÚHLU
 → KOLMICE
 → UKÁZAT/SKRÝT OBJEKT, UKÁZAT/SKRÝT POPIS

Jak sestrojit model
Sestrojíme trojúhelník ze zadaných délek podle věty sss. Poté v něm sestrojíme postupně
demonstrované vlastnosti a objekty: kružnici opsanou a vepsanou, těžiště a průsečík
výšek. Vložíme také textová pole, která budou informovat o tom, zda je trojúhelník
rovnostranný, rovnoramenný či pravoúhlý.
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Postup
 → Do nákresny vložíme celočíselný posuvník it pro určení počtu iterací.
 → Vložíme požadovanou funkci. V našem případě to byla funkce f(x) = x³/4 + x² – 4.
 → Na souřadnicové ose x zvolíme bod Start, který bude sloužit k určení počátečního 

bodu iterace (x(Start) je počáteční odhad kořene).
 → Odvodíme iterační vzorec, kterým určíme následující polohu odhadu kořene

k původnímu odhadu x0: nový odhad leží v průsečíku tečny ke grafu funkce v bodě 
f(x0) s osou x. Iterační vzorec má tudíž tvar: x – f(x)/f '(x).

 → Odhadneme nejprve iterací kořen příkazem koren = ITERACE[x – f(x)/f '(x), x(Start), it].
Posuvník it určuje počet kroků iterace, f '(x) je hodnota derivace funkce f v bodě.f

Připravíme postup, který budeme „animovat“ pomocí posuvníku. Postup ilustruje uvedenou 
metodu: Pro odhad kořene sestrojíme bod na grafu funkce (se stejnou x-souřadnicí, jakou 
má výchozí odhad kořene). V něm sestrojíme tečnu ke grafu funkce (její směrnice je dána 
hodnotou první derivace funkce). Průsečík tečny s osou x je nový odhad kořene. Jeho 
výpočet je dán výše uvedeným vzorcem.

 → Pro bod Start sestrojíme bod F0 na grafu funkce a úsečku, která je spojuje. Vše 
ostatní vygenerujeme automaticky:

 → odhady = SEZNAMITERACE[x – f(x)/f '(x), x(Start), it] – iterační seznam odhadů
kořene;

 → vypocet = POSLOUPNOST[(ITERACE[x – f(x)/f '(x), x(Start), i], 0), i, 1, it] – body na ose x;
 → dalsipozice = POSLOUPNOST[(PRVEK[odhady, i], f(PRVEK[odhady, i])), i, 1, it] – body 

na grafu pro konstrukci tečen;
 → tecny = POSLOUPNOST[TECNA[(ITERACE[x – f(x)/f '(x), x(Start), i – 1], 0), f], i, 1, it] 

– jen ilustrační ukázka, jak to jde bez iteračního seznamu.
Jinak též: tecny = POSLOUPNOST[TECNA[PRVEK[dalsipozice, i], f], i, 1, it].

 → ordinaly = POSLOUPNOST[USECKA[PRVEK[vypocet,i], PRVEK[dalsipozice, i +1]], i,1
it–1];

 → cisla = POSLOUPNOST[TEXT[i, (ITERACE[x – f(x)/f '(x), x(Start), i], 0)], i, 1, it] –
popisky (pořadová čísla) bodů na ose x;

 → cislab = POSLOUPNOST[TEXT[i – 1, PRVEK[dalsipozice, i]], i, 1, it] pořadová čísla
bodů na grafu, v nichž se sestrojí tečny.

Model je hotov. Stačí měnit počet iterací posuvníkem nebo pohybovat bodem Start. V okolí 
nalezeného kořene se nám nejspíš „sešlo“ několik bodů. Na detail se podíváme pomocí 
obdélníkového zoomu. (Označíme obdélníkovou oblast, během výběru stiskneme CTRL
a pustíme levé tlačítko myši dříve než klávesu.)

Související příkazy, postupy a nástroje
Pokud jste dostatečně zběhlí v zapisování příkazů do vstupní řádky, je uvedený postup 
docela rychlý. Začátečníkům však doporučujeme spíše konstrukci s pomocí buněk tabulky. 
Viz dále.

Další příklady
 → 606PRUSECIK.GGB – podobný příklad s hledáním průsečíku grafů, ale pomocí

tabulky.

�. Iterační metoda hledání kořene rovnice

Úloha
Najděte kořen rovnice pomocí iterační metody – tzv. Newtonovy metody tečen. Ukažte,
jak závisí rychlost iterace na volbě počáteční podmínky – počátečního bodu.

Vlastnosti modelu 605newt.ggb
Konečně něco užitečného. V modelu názorně ukážeme celý postup výpočtu při hledání
kořene rovnice Newtonovou iterační metodou. Posuvník dovolí postup „krokovat“ a tak
vidíme, je-li posloupnost odhadů konvergentní, a vidíme i to, že nemusí být monotónní.
Zoomování nákresny nám umožní sledovat iteraci v polohách blízkých kořeni.

Co se naučíme
 → Vytvořit iterační předpis, který počítá odhady kořenů.
 → Počítat ve výrazu s derivací funkce.
 → Generovat pomocí posloupností body, přímky, úsečky, popisky.

Použité nástroje programu
 → ITERACE, SEZNAMITERACE
 → POSLOUPNOST
 → BOD, PRIMKA, USECKA, PRUSECIK, TEXT

Jak sestrojit model
Model bude demonstrační, budeme v něm manipulovat pouze počáteční polohou
vstupního bodu iterace. Sestrojené posloupnosti přímek a bodů budeme pouze
pozorovat, můžeme je tudíž pohodlně vygenerovat pomocí příkazu POSLOUPNOST, TT
přičemž využijeme příkazové alternativy k běžným nástrojům. V modelu sestrojíme
posloupnost tečen ke grafu funkce včetně bodů dotyku, posloupnost odhadů kořene
a příslušné ordinály.
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Postup
 → Zobrazíme okno TABULKA. Skryjeme okno ALGEBRA. Kromě posuvníků v něm 

budou jen předpisy funkcí.
 → Připravíme vhodné měřítko souřadnicových os.
 → Do nákresny vložíme posuvník pocet k určení počtu iterací.
 → Podobně jako v předešlém příkladu vložíme bod Start na osu x.
 → Do prvního sloupce tabulky vložíme zadání: dvě funkce a pro úplnost i počáteční

polohu bodu na ose x (příkazem =Start). Abychom se vyhnuli potížím s kopírovánímt
a změnou adresy, vytvoříme pojmenované funkce f a f h, do nichž vložíme hodnoty 
(předpisy) v buňkách A1, A2: g(x) = A1(x) (parabola), f(x) = A2(x) (přímka). To nám 
dovolí změnit zadání funkcí prostřednictvím TABULKY, ale při výpočtu se budeme YY
odkazovat na pevné funkce.

 → První řádek obsahuje počáteční hodnoty, vložíme ho samostatně. Od druhého řádku 
TABULKY už budeme vložené vzorce kopírovat. Do sloupců vložíme postupně: bod Y
na přímce, bod se stejnou x-souřadnicí na parabole, svislou úsečku, která je spojuje, 
nový bod na přímce, vodorovnou úsečku, která spojuje bod na parabole a nový bod 
na přímce. V první řádce jsou první dva body ještě odvozeny z polohy bodu Start,
další řádky už jsou navzájem stejné. V posloupnosti příkazů vypadá obsah buněk 
druhého řádku takto:

 → B2 = E1 (zbytečný sloupec, ale lépe se to s ním vysvětluje);
 → C2 = (x(B2), f(x(B2)));
 → D2 = USECKA[B2, C2];
 → E2 = PRUSECIK[y(C2), g(x)];
 → F2 = USECKA[C2, E2].

Start a počet iterací.

Související příkazy, postupy a nástroje
 → Při práci s TABULKOU se může hodit příkaz CELLRANGE, který se v aktuální verzi 

zapisuje pomocí syntaxe A1:A3 (ale také výše uvedeným anglickým příkazem)
a který vytvoří seznam z obsahu buněk v uvedeném rozsahu (ten lze jinak vytvořit 
myší z kontextového menu). Další příkazy – RADEK a SLOUPEC – vracejí číslo řádku 
a sloupce pro buňku daného jména (např. pro buňku F2 dostaneme řádek 2, 
sloupec 6). Příkaz NAZEVSLOUPCE vrátí k zadanému názvu buňky text, tedy 
písmeno. NAZEVSLOUPCE[C4] vrátí znak C.

�. Iterační metoda hledání průsečíku grafů

Úloha
Pomocí iterační metody najděte průsečík grafů funkcí. Sledujte, kdy vytvořená posloupnost
konverguje k průsečíku.

Vlastnosti modelu 606prusecik.ggb
Podobný obrázek už jste určitě někde viděli. Hledáme průsečík dvou křivek – grafů funkcí
tak, že odhadneme polohu průsečíku na jedné křivce, najdeme odpovídající bod na druhé
křivce a k němu bod se stejnou y-souřadnicí, coby nový výchozí bod na první křivce.
A tento postup opakujeme, iterujeme. Pozorujeme, kam iterace směřuje.

Co se naučíme
 → Vytvořit iterační postup, který konstruuje nové polohy bodů.
 → Sestrojit geometrické útvary v buňkách tabulky.

Použité nástroje programu
 → BOD
 → PRIMKA, USECKA
 → PRUSECIK

Jak sestrojit model
Pracovat s TABULKOU sice není na pohled hezké, ale můžeme ji skrýt, aniž by zmizel její
obsah. Podobně jako v příkladu s Fibonacciho posloupností připravíme všechny potřebné
výpočty v TABULCE a v nákresně zobrazíme jen obsah zvolených buněk. Nebudeme
využívat žádné posloupnosti ani předpisy.
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Pro úplnou správnost je třeba dořešit problematiku úrokové míry měsíčního či ročního 
úročení. Model toto nedělá, pouze ukazuje na fakt, že úročení měsíční při úrokové míře 
1/12 nominální roční úrokové míry nemůže dát stejný výsledek jako úročení roční. 
Ve spočtených částkách je to dobře patrné. Podobně míru infl ace v modelu prostě 
odečítáme od úrokové míry, což je další často tolerovaná nepřesnost. Pokud nechceme 
tyto problémy řešit, použijeme model SPORENI1.GGB.

Postup
 → Do nákresny vložíme čtyři posuvníky cs (částka spoření), d (počet měsíců spoření), 

um (roční úroková míra) a mi (odhadovaná roční míra infl ace). Protože posuvníky 
budou sloužit k zadávání velmi velkých či naopak velmi malých čísel, vhodně 
nastavíme jejich meze. Například posuvník pro míru infl ace můžeme buď nastavit 
na rozsah malých čísel, a nebo v rozmezí od 0 do 10 a připisovat k jeho hodnotě 
procenta (POPISEK %v%) a při výpočtech pracovat s jednou setinou jeho hodnoty.

 → Připravíme vhodné měřítko souřadnicových os. Na osu y budeme vynášet 
údaje v tisících korun. Proto tento popisek připojíme k ose (okno VLASTNOSTI
NÁKRESNY).YY

 → Vložíme iterační vzorce pro výpočet částky na účtu pro úročení měsíční mírou 
p = 1/1200 um: usp = SEZNAMITERACE[(x + cs/1000)(1 + p), 0, d]. Výslednou 
částku můžeme samostatně vypočítat obdobně příkazem:
cil = ITERACE[(x + cs/1000)(1 + p), 0, d].

 → Pro tento iterační seznam vložíme příkazem graf = GRAF[1, d, usp] sloupcový graf, 
v němž budou pro jednotlivé hodnoty vykresleny sloupce dané výšky. Výsledkem 
(hodnotou grafu) je číslo – plocha pod grafem. Ta v tuto chvíli nemá význam. 
Skryjeme ji.

 → Podobně vložíme seznamy pro roční úročení a roční splátce 12 cs. Dostaneme jiný 
výsledek: usp1 = SEZNAMITERACE[(x + 12cs/1000)(1 + um/100), 0, d/12]. Rovněž 
sestrojíme GRAF a ITERACÍ celkovou částku cil1.

 → Nakonec snížíme roční úrokovou míru o vliv infl ace ve snaze vyčíslit reálné 
zhodnocení očekávaných úspor:
usp2 = SEZNAMITERACE[(x + 12cs/1000)(1 + (um – mi)/100), 0, d/12].
Opět sestrojíme GRAF ilustrující úspory a ITERACÍ spočteme celkovou částku cilre.
Grafy barevně odlišíme a zobrazíme pouze jeden z nich.

 → Všechny vypočtené částky vložíme pomocí textových polí jako informaci do 
nákresny.

V modelu 607SPORENI1.GGB jsou pouze pravidelné měsíční splátky.

Související příkazy, postupy a nástroje
Pokud sestrojíme graf pro částky, jejichž hodnoty se ve výsledku sčítají, udává plocha 
pod grafem (za jistých dalších podmínek) celkovou hodnotu úspor. Tak je tomu v grafu 
v modelu 607SPORENI2.GGB, kde nezobrazujeme dosaženou částku na účtu, ale pouze 
měsíční přírůstek na účtu. Graf ale není příliš atraktivní.

Další příklady
 → 607SPORENI1.GGB, 607SPORENI2.GGB

�. Finanční matematika – spoření

Úloha
Vysvětlete princip nárůstu částky na účtu při pravidelném spoření a dané úrokové
míře. Vysvětlete, jaký rozdíl je při spoření s měsíčním úročením a s úročením ročním,
a vysvětlete, proč úročení měsíční s úrokem 1/12 nominální roční úrokové míry nedává
týž výsledek jako úročení roční s touto nominální mírou.

Vlastnosti modelu 607sporeni.ggb
Model dovoluje pouhou změnou parametrů ukázat vliv úrokové míry na zhodnocení
úspor a zároveň vliv odhadované infl ace na hodnotu budoucích úspor. Model se nezabývá
tzv. efektivní úrokovou mírou, vše je spočteno pro míry nominální. Další zjednodušení
spočívá v prostém odečtení odhadované míry infl ace od úrokové míry. Tato nepřesnost je
pro nízkou míru infl ace zanedbatelná, pro vysokou míru infl ace se odhadem nezabýváme.

Co se naučíme
 → Vyjádřit vývoj úspor pomocí grafu.
 → Vyjádřit dosaženou částku pomocí iterace.
 → Změnit popisky souřadnicových os.

Použité nástroje programu
 → GRAF
 → ITERACE, SEZNAMITERACE

Jak sestrojit model
V modelu zadáváme to, co je podmínkami každého spoření: dobu spoření, výši pra-
videlného vkladu, banka pak nabízí jistou úrokovou míru. Chceme-li, můžeme za-
počíst ještě odhadovanou míru inflace. Vše ostatní už spočítáme v modelu pomo-
cí výpočtů. Přehled zůstatků, který chceme ilustrovat grafem, můžeme vytvořit buď 
pomocí vzorce pro n-tý člen posloupnosti, nebo pomocí iteračního výpočtu. Ite-
rační výpočet vyhovuje charakteru úlohy lépe. Částka z minulého období se navýší
o vklad a úročí.
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Postup
 → Do nákresny vložíme čtyři posuvníky a (výše půjčky), d (počet let splácení), um

(roční úroková míra) a rs (roční splátka). Opět vhodně upravíme rozsah posuvníků.
 → Nepočítáme výši anuity podle ostatních údajů vzorcem, ale nastavíme ji pomocí 

posuvníku. Tak dobře vidíme, zda je dostatečná, či jak se musí zvýšit pro úspěšné 
splacení dluhu.

 → Vložíme iterační vzorec pro výpočet zbývající dlužné částky po d letech splácení 
půjčky a roční splátkou rs při dané úrokové míře um: 
usp = SEZNAMITERACE[x(1 + um/100) – rs, a, d]. Počáteční hodnota iterace je
tedy a, počet kroků iterace d. Každý rok zaplatíme úrok z dosavadní dlužné částky 
a část úmoru dluhu celkovou částkou rs.

 → Částka spočtení příkazem cil = ITERACE[x(1 + um/100) – rs, a, d] je částka dluhu, 
kterou v danou chvíli ještě zbývá doplatit. I ta bude ještě úročena.

 → Pro tento iterační seznam sestrojíme příkazem graf = GRAF[0, d, usp] sloupcový 
graf. Ani v tomto případě plocha pod grafem nemá vypovídací význam, skryjeme ji.

 → Do nákresny vložíme textové pole, v němž snadným výrazem spočteme dosavadní 
zaplacenou částku a vyjádříme zbývající výši dluhu. Zaplacenou částku nemusíme 
počítat předem, stačí ji vyjádřit až v textu: "Ve splátkách zaplaceno " + (rs d) + "tis.".

V souboru 608PUJCKA2.GGB jsme popsali model, v němž splácíme půjčku nestejnými 
ročními splátkami, které sestávají ze stálého úmoru dluhu a částky úroků z aktuální 
dlužné částky. Pokud v grafu zobrazíme roční výši splátky pro každý rok (nikoliv tedy výši 
zbývajícího dluhu, ta není „zajímavá“, je dána příslušným zlomkem dluhu dle celkové doby 
splácení), bude výsledná plocha pod grafem vyjadřovat celkovou doposud ve splátkách 
zaplacenou částku. Musíme se ale přesvědčit, že graf má správnou šířku odpovídající 
počtu období, tedy že jeho rozsah je opravdu 0–d.

Související příkazy, postupy a nástroje
Pokud nevyjadřujeme celkovou hodnotu splátek pomocí iterace nebo obecným vzorcem, 
je možné sečíst členy posloupnosti příkazem zaplaceno = SUMA[splatky].

 → Příkazem SUMA[splatky,3] sečteme prvé tři členy posloupnosti splatky.yy
 → graf = GRAF[0, d, splatky] zobrazí data tak, že zaberou šířku d (rozsah od 0 do d na 

ose x). Při změně intervalu se plocha pod grafem, tedy hodnota grafu, mění.

Další příklady
 → 608PUJCKA2.GGB

�. Finanční matematika – splácení půčky

Úloha
Odhadněte potřebnou výši roční splátky, máte-li určitou půjčku splatit do dané doby při
pevné úrokové míře. Odhadněte naopak, jak dlouho bude trvat splácení pro zvolenou
roční splátku.

Vlastnosti modelu 608pujcka.ggb
Pro uvedené otázky sice dokážeme odvodit vzorce a uvádí je i učebnice, ale v tomto
modelu chceme názorně ukázat, jaký vliv má výše splátky a roční úroková sazba na úmor
celkové dlužné částky a na dobu splácení. Model je opravdu zcela praktický. Po každém
výpočtu podle vzorce napadne dlužníka „a co kdybych dokázal splácet o tisíc více/méně?“.
Model mu dá odpověď okamžitě.

Co se naučíme
 → Vyjádřit vývoj dlužné částky grafem.
 → Zobrazit rozdíl mezi zapůjčenou částkou a celkovým součtem splátek.
 → Ukázat různé modely splácení.

Použité nástroje programu
 → GRAF
 → ITERACE, SEZNAMITERACE

Jak sestrojit model
Zpracováním se model příliš neliší od modelu předchozího. V modelu řešíme splácení
dluhu způsobem obvyklým u hypoték, totiž splácení pevnými polhůtnými anuitami.
Druhý model 608PUJCKA2.GGB jsme sestavili pro model splácení nestejnými splátkami
při stálém úmoru dluhu.
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Postup
 → Zobrazíme TABULKU a vložíme do prvých dvou sloupců a pěti řádek pod sebe znám-

ky a jejich četnosti. Grafy sice tvoříme pomocí seznamů, ale seznamy si z TABULKY
vytvoříme buď zápisem A1:A5 dočasně uvnitř příkazu, nebo trvale tím, že ze sloupců
vytvoříme pojmenované seznamy. Seznamy jsme nazvali znamky a y cetnosti.

 → Do nákresny vložíme sloupcový graf příkazem a = GRAF[znamky, cetnosti]. 
Zkoumejme chvíli jeho vlastnosti:
Vytvořily se sloupce šířky 1 s výškami danými uvedenými četnostmi. Hodnota grafu 
(jeho plocha) tedy v tomto případě udává počet hodnot v souboru. Přesvědčíme se 
o tom funkcí SUMA: soucet = SUMA[cetnosti] dává opravdu stejné číslo. Ne vždy 
musí ale hodnota grafu omezovat očekávaný výsledek, je třeba se na graf dobře 
dívat. Zatím číslo odpovídá.

 → Zkuste měnit hodnoty četností. Graf i odpovídající hodnoty se modifi kují. Jakmile ale 
změníte hodnotu známky, bude graf nedefi novaný (a tím ztratí vámi pracně nastavené 
grafi cké vlastnosti). Zkuste tedy změnit všechny, třeba na dvojnásobky. Jakmile jste opra-
vili poslední, graf opět „ožil“. Hodnoty u grafu vyjádřeného četnostmi musí mít konstant-
ní krok. Ale sloupce teď mají dvojnásobnou šířku, tím je i plocha dvojnásobná…

 → Spočteme průměr známek. Do sloupce C TABULKY vložíme součiny sousedních Y
hodnot. Seznam označíme souciny. Výslednou hodnotu jejich součtu dělíme počtem yy
hodnot v celém souboru. Vzorec zapíšeme snadno: 
prumer = SUMA[souciny]/SUMA[cetnosti].

 → Co když jsme počítali špatně? Umíme získat data původního souboru? … jde to:
data=SPOJ[POSLOUPNOST[POSLOUPNOST[PRVEK[znamky, j], k, 1, PRVEK[cetnosti, 
j]], j, 1, 5]].

 → Když už data máme, zkusíme: prum2 = PRUMER[data], md = MODUS[data] – funguje.
V druhém modelu máme data dána seznamem naměřených hodnot – tedy známky 
máme v tom pořadí, jak šly po sobě v testu. Zde budeme naopak jejich četnosti počítat. 
Seznam se jmenuje znamky.yy

 → Četnosti spočteme příkazem cetnosti = POSLOUPNOST[COUNTIF[x == i, znamky], i, 1, 5].
 → Příkazem c = DELKA[znamky] určíme počet hodnot v seznamu.
 → Příkazem GRAF[0, c, znamky] sestrojíme sloupcový graf – přehled známek. 

Hodnota grafu je rovna celkovému součtu známek! Ve sloupcích grafu jsou totiž
jejich hodnoty. Stejnou hodnotu tedy dostaneme příkazem SUMA[znamky].

 → Příkazy plocha1 = GRAF[znamky, 1] a plocha2 = GRAF[{1, 2, 3, 4, 5}, cetnosti, 1] 
dávají navzájem stejný výsledek, rovný počtu známek.

 → Příkaz: plocha1 = GRAF[znamky, mezera] a příkaz:
plocha2 = GRAF[{1, 2, 3, 4, 5}, cetnosti, mezera], kde mezera ≠ 1 už vlivem šíře 
mezery nedávají stejný výsledek.

Související příkazy, postupy a nástroje
 → K vypočtení hodnot v seznamu můžeme použít také speciální graf – histogram. 

Příkaz pocty3 = HISTOGRAM[{1, 2, 3, 4, 5, 6}, znamky] ale napovídá, že je určen 
k něčemu jinému.

Další příklady
 → 608ZNAMKY2.GGB

�. Přehledy dat I – vážený průměr

Úloha
Z daných dat, která máte v podobě seznamu hodnot s jejich četnostmi, spočtěte
aritmetický průměr. Zobrazte rozvržení dat ve formě grafu.

Vlastnosti modelu 609znamky1.ggb
Model ukáže možnosti zpracování souborů dat, které jsou obvyklé v tabulkových
procesorech. Ukážeme si, jak spočíst vážený průměr hodnot, jak zobrazit hodnoty v grafu.

Co se naučíme
 → Spočítat vážený průměr hodnot v seznamu daných rozdělením četností.
 → Spočítat průměr hodnot v seznamu.
 → Sestrojit různé typy grafů.

Použité nástroje programu
 → GRAF
 → POSLOUPNOST
 → SUMA

Jak sestrojit model
Pro snazší manipulaci, následnou možnost modifi kace a přehlednost zadáme data pomocí
TABULKY. Nechť je to přehled školních známek z nějaké písemné práce. Zajímá nás jejichYY
rozvržení, průměr… Požadované údaje spočteme pomocí příkazů nebo zobrazíme grafem.
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Postup
 → Příkazem body = POSLOUPNOST[NAHODNEMEZI[0, 18], i, 0, 45] vygenerujeme

posloupnost 46 čísel, jejichž celočíselné hodnoty jsou generovány náhodně 
v rozmezí 0–18 včetně obou mezí. Data v grafu tedy mohou nabývat celkem 
19 různých hodnot.

Poznámka: Data nemáme daná „napevno“. Jakmile se bude z nějakých důvodů model přepočítávat, 
vygeneruje výše uvedený příkaz (funkce) data nová. Záměrně můžeme vygenerování vynutit volbou 
PŘEPOČÍTAT VŠECHNY OBJEKTY (Ctrl + R) z podmenu ZOBRAZIT HLAVNÍHO MENU.

 → Jak jsme ukázali v komentáři ke druhé ukázce v minulém příkladu, GRAF četností 
se zobrazí bez jejich počítání příkazem plidi = GRAF[body, 1]. Sloupce grafu, které 
mají šířku 1, jsou rozloženy souměrně podle hodnoty, jejíž četnost zobrazují. Tím 
udává plocha grafu zároveň počet hodnot (datových bodů) v souboru.

Poznámka: Mění se vám datový soubor pod rukama a nestojíte o to? Zrušte jeho defi nici pomocí generátoru 
náhodných čísel a zadejte data napevno.

 → Četnosti, které jsme v minulém modelu napočítali příkazem
POSLOUPNOST[COUNTIF[…]], bychom mohli podobně počítat pro intervaly. Jen 
bychom změnili krok v posloupnosti a vyjádřili složitější podmínku ve výrazu 
COUNTIF.FF

 → Můžeme však sestrojit graf přímo. Příkazem skupiny = GRAF[BODY, skupina] 
sestrojíme graf, jehož sloupce mají uvedenou šířku (v našem případě danou
posuvníkem skupina) a jejich výška je hledaná četnost dat v příslušném intervalu aa
délky skupina. Horní mez se započítává do následujícího intervalu.

 → Tím se vysvětluje, proč má graf nyní násobnou hodnotu (pro šířku intervalu 2 
dvojnásobnou). Ale nevysvětluje se, proč výše sloupečků neodpovídá součtům 
četností, které jsme si předem pro kontrolu spočítali dříve uvedeným příkazem 
cetnosti = POSLOUPNOST[COUNTIF[x == i, body], i, 0, 18] a zobrazili v textovém 
poli v nákresně (a teď pro daný interval sečetli po skupinách). Odpověď: Protože se 
skupiny počítají od konce. A graf to ukazuje. Všimněte si, že graf přesahuje vlevo 
přes osu y. Pro šířku intervalu 2 a lichý počet možných hodnot má první z nich pro yy
sebe sloupec dvojnásobné šíře.

 → Při pozorném pohledu na graf je skutečně vidět, že sloupce počítají dohromady 
datové body s hodnotami –1, 0, pak 1, 2, pak 3, 4…

 → Příkaz pocty3 = HISTOGRAM[ ] poskytuje také graf s plochou odpovídající počtu
hodnot v souboru. Výšku sloupce však přizpůsobí šířce intervalu, a tak je při 
nestejně širokých intervalech obtížné určit, ve kterém je kolik hodnot.

Související příkazy, postupy a nástroje
 → Zmiňme nakonec, že příkaz GRAF[{hodnoty},{četnosti},0] sestrojí čárový graf 

četností s hodnotou nula.

��. Přehledy dat II – intervaly hodnot

Úloha
Z daných dat, která máte v podobě seznamu hodnot, zobrazte jejich četnosti, případně
intervalové četnosti.

Vlastnosti modelu 610body.ggb
Pro rychlé zpracování větších soborů dat nepotřebujeme mnohdy znát četnosti
jednotlivých hodnot, ale jejich zastoupení v intervalech. K tomu může posloužit
v některých případech histogram, jindy sloupcový graf s určením šířky sloupce.

Co se naučíme
 → Zobrazit četnosti hodnot v souboru dat bez počítání.
 → Spočítat intervalové četnosti.
 → Sestrojit další typy grafů.

Použité nástroje programu
 → GRAF
 → POSLOUPNOST
 → NAHODNEMEZI

Jak sestrojit model
Data máme zadaná v seznamu…, tedy, ještě nemáme, vygenerujeme je. K „naměřeným“
datům sestrojíme pomocí GRAFU různě vypočtené četnosti.
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Postup
 → Zobrazíme okno TABULKA a do jeho tří sloupců (přibližně v rozsahu 100 hodnot)A

vložíme data. Budeme je interpretovat jako výši platu uvedenou v tisících korun.
Do prvního sloupce – A – vložíme hodnoty nízké, do sloupce B hodnoty obvyklé 
a do sloupce C hodnoty výrazně vysoké (kolem a nad 100).

 → Do nákresny vložíme tři celočíselné posuvníky a, b, c s rozsahem 0–100.
 → Z dat v jednotlivých sloupcích TABULKY vytvoříme seznamy. Není důvod měnit Y

jejich pojmenování. Při kontrole jejich obsahu (prostřednictvím okna ALGEBRA
nebo volbou z výběrového podokna VLASTNOSTÍ) vidíme, že např. ÍÍ L1 = {A1, A2, 
A3…}. Seznamy se tedy odkazují na hodnoty v TABULCE.

 → Výsledný seznam dat sestrojíme spojením počátečních částí výše vygenerovaných 
seznamů. Délka vložených částí je dána posuvníky a, b, c. Seznam sestrojíme
příkazem data = SPOJ[{PRVNI[L_1, a], PRVNI[L_2, b], PRVNI[L_3, c]}].

 → Jednotlivými příkazy spočteme pro soubor dat samostatně charakteristiky polohy. 
Není to vůbec třeba, uvidíme je později v grafu, ale činíme tak z metodických
důvodů:
prumar = MEAN[data] – aritmetický průměr (měl by fungovat příkaz 
PRUMER[data], ale zdá se, že dochází ke kolizi se stejnojmenným příkazem pro
kuželosečky);
minplat = MINIMUM[data] – pro statistické zpracování nepříliš důležitý údaj;
md = MEDIAN[data] – medián;
kv1 = Q1[data] – první kvartil, kv3 = Q3[data] – třetí kvartil.
S doprovodným textem je vložíme prostřednictvím textových polí do nákresny. 
Modus nepočítáme, nedává zde dobrý smysl, počítá se jako hodnota s největší 
četností a v našem případě tento údaj nenese o výši platů žádnou informaci 
(řízením náhody mohou být v souboru tři – zcela libovolné – hodnoty stejné 
a žádná jiná se opakovat nemusí).

 → Příkazem d = OBDELNIKOVYDIAGRAM[0.6, 0.3, data] sestrojíme graf. První dva
parametry příkazu jsou méně podstatné – udávají výšku osy diagramu a polovinu
jeho výšky (pro hodnoty 1, 1 by byl tlustší a „seděl“ by na ose x), třetí parametr je 
zkoumaný seznam dat.

 → Interpretace grafu: Jeho hodnota je medián souboru. Ten je vyznačen i „prostřední“
čarou. Obdélník vyznačuje interval od 1. kvartilu do 3. kvartilu. V něm se tedy 
nachází polovina všech hodnot souboru. Vlevo od obdélníku až k hodnotě, kterou 
vyznačuje zarážka (minimální hodnota), jsou rozmístěny hodnoty nejnižší čtvrtiny,
vpravo nejvyšší čtvrtiny.

 → Do nákresny vložíme přímku x = prumar, která vyznačuje polohu aritmetického rr
průměru.

Související příkazy, postupy a nástroje
 → Editace vygenerovaného seznamu: Chceme-li ze seznamu, který jsme vygenerovali 

z TABULKY, odstranit nějakou položku (buňku YY TABULKY), prostě seznam ručně YY
upravíme a příslušný odkaz na buňku smažeme. Na rozdíl od smazání obsahu 
buňky v TABULCE je tato úprava regulérní.

��. Charakteristiky polohy (rozbor dat)

Úloha
Pro daný soubor dat (řekněme údajů o výši platu) určete jeho aritmetický průměr, medián,
kvartily. Usuďte, o čem vypovídají. Měňte data a pozorujte vliv změny několika hodnot
na uvedené charakteristiky.

Vlastnosti modelu 611mzdy.ggb
Model obsahuje sadu náhodně vygenerovaných údajů, které jsme záměrně vytvořili
sloučením hodnot tří kategorií: nízké hodnoty, střední hodnoty a výrazně vysoké
hodnoty. V modelu můžeme měnit počet hodnot v jednotlivých kategoriích, které
vložíme do zpracovávaného souboru. To nám umožní cíleně modelovat různé situace.
Ve zpracovávaném souboru potom ukazujeme zmiňované charakteristiky pomocí
obdélníkového grafu. Současné zobrazení aritmetického průměru dá představu o míře
ovlivnění jednotlivých charakteristik výraznou změnou malého počtu statistických
jednotek (prvků zpracovávaného seznamu).

Co se naučíme
 → Sestrojit obdélníkový graf a interpretovat ho.
 → Vytvořit podklady pro dynamickou cílenou změnu souboru vstupních dat.

Použité nástroje programu
 → OBDELNIKOVYDIAGRAM, GRAF
 → POSUVNÍK, TEXTOVÉ POLE

Jak sestrojit model
Simulovaná data pro zpracovávaný statistický soubor vložíme do tří sloupců TABULKY, YY
oddělíme nízké hodnoty, střední hodnoty a výrazně vysoké hodnoty. Vytvoříme z nich
dynamicky propojené seznamy. Pomocí posuvníků pak měníme počty zastoupených
údajů jednotlivých skupin v celkovém zpracovávaném statistickém souboru. Spočteme
samostatně zmíněné charakteristiky polohy daného souboru a sestrojíme další graf – tzv.
obdélníkový diagram, který ukáže umístění charakteristik polohy v souboru.
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Postup (Žárovky, 612zarovky.ggb)
 → Do nákresny vložíme dva posuvníky, jeden celočíselný – 

( )(
n (nadepsaný počet), který tt

bude určovat počet žárovek, druhý v rozsahu 0–1 určující pravděpodobnost p, že 
žárovka vydrží svítit požadovanou dobu. Spočteme a zobrazíme pravděpodobnost
jevu opačného, q = (1 – p).

 → Uvedené pravděpodobnosti splňují podmínky sdruženého pokusu n nezávislých 
pokusů se dvěma možnými výsledky pokusu. Pravděpodobnost, že právě k pokusů
skončí se zdarem, jehož pravděpodobnost je p, je dána binomickým rozdělením, 

tedy členem 

Pro toto rozdělení je možno sestrojit graf, který vypočte hodnoty zadaného výrazu 
rozdělené do n stejných intervalů již známým příkazem GRAF. Rozdeleni = 
= GRAF[0, n + 1, POSLOUPNOST[BINOMICKYKOEFICIENT[n, k] p^k q^(n – k), k, 
0, n]]. Jeho hodnota, tedy celková plocha pod grafem, udává pravděpodobnost, že 
nastane alespoň jeden ze všech možných výsledků, a je tudíž rovna jedné.

 → Jednotlivé sloupce grafu (jejich výšky) udávají pravděpodobnosti jednotlivých 
možných výsledků tvaru „právě k žárovek svítí“.

 → Pro zjištění odpovědí na možné podotázky můžeme sčítat jednotlivé 
pravděpodobnosti nebo měřit plochu pod podgrafem. Příkaz, který určí 
pravděpodobnost, že svítí nejvýše a žárovek, je: 
GRAF[0, a+1, POSLOUPNOST[BINOMICKYKOEFICIENT[n, k] p^k q^(n – k), k, 0, a]].

 → Posuvníkem měníme mez pro počítání pravděpodobnosti, že nastane právě 
a, nejvýše a nebo alespoň a úspěchů, případně vložíme další posuvník pro 
oboustranné omezení grafu.

 → Do nákresny vložíme kombinovaná textová pole s formulacemi odpovědí na 
otázky, v nichž se mění hodnoty nastavované posuvníky a výsledné hodnoty 
pravděpodobností jevů.

Simulace výsledku testu 612TEST.GGB
Odpovídáme-li v otázce testu výběrem jediné možnosti z m variant, pak při slepém 
vyplňování odpovíme správně s pravděpodobností p = 1/m. Rozhodneme, jaké množství 
správně zodpovězených otázek svědčí o připravenosti uchazeče. Posuvníky mění:

 → počet otázek v testu (například 20);
 → počet variant volby v každé otázce (mám-li možnosti a)–d), je pravděpodobnost 

úspěchu při náhodné volbě rovna ¼);
 → kritérium pro úspěch v testu (test úspěšně složí ten, kdo má správně alespoň 6 

odpovědí).
Model pak automaticky odpoví, jaká je pravděpodobnost úspěšného složení testu při 
slepých (zcela náhodných) tipech. Můžeme nechat zobrazit celkový graf rozložení 
pravděpodobností.

Související příkazy, postupy a nástroje
 → Binomický koefi cient, neboli kombinační číslo „n nad k“, nezobrazí textové pole

s patřičnou značkou a musíme jeho zápis ošetřit sami. 
Má tvar "{" + n + "\choose" + k + "}.

Další příklady
 → 612TESTMIN.GGB – simulace testu – ukázka, jak se liší pravděpodobnost úspěchu,

pokud umíme s jistotou vyloučit v každé testové otázce jednu nesprávnou odpověď.

��. Binomické rozdělení pravděpodobností

Úloha
Schodiště je osvětleno daným počtem žárovek (20). Každá vydrží svítit potřebnou dobu
s pravděpodobností p. Jaká je pravděpodobnost, že jich v této době bude svítit alespoň 6?

Test obsahuje 20 otázek s možností výběru jediné správně odpovědi z m možností.
Určete pravděpodobnost, že uchazeč, který odpovědi vybírá zcela náhodně, uspěje, je-li
pro úspěšné složení testu požadováno alespoň 6 správných odpovědí.

Vlastnosti modelů 612zarovky.ggb, 612test.ggb
Pro řešení této úlohy téměř nemusíme nic sestrojovat, konstrukce grafu binomického
rozdělení je jednou z funkcí programu. Doplnili jsme tedy jen komunikační prvky a model
ukazuje odpovědi na otázky uvedeného typu zcela automaticky.

Co se naučíme
 → Zobrazit graf binomického rozdělení pravděpodobností pro dané

pravděpodobnosti.
 → Sestrojit k němu podgraf odpovídající na některou výše uvedenou otázku.

Použité nástroje programu
 → GRAF
 → POSUVNÍK
 → TEXTOVÉ POLE

Jak sestrojit model
Úloha nepotřebuje žádná další vstupní data, kromě zmíněné pravděpodobnosti a počtu
„nezávislých opakování téhož pokusu“, v našem případě počtu žárovek osvětlujících
schodiště (počtu otázek v testu). Sestrojíme graf, který otázku zodpoví.

 n
      pk qn-k .
 k ))
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Postup
Tvorba modelu 613komb.ggb

 → Zobrazíme pouze okno nákresny a zvolíme přichytávání bodů k mřížce ((NASTAVENÍ
Hlavního menu). Mřížku zobrazíme a upravíme její vzhled (okno VLASTNOSTI nákresny).

 → Do nákresny vložíme bod B a dvě statická textová pole s nadpisem. Kombinační 
číslo do druhého z polí zapíšeme pomocí řetězce {n \choose k} = ? se zapnutou 
volbou LaTeX vzorec.

 → Vložíme „podklad“ tvořený zápisy hodnot kombinačních čísel rozmístěných
v mřížce. Využijeme vnořený příkaz POSLOUPNOST a příkaz TEXT, který umístí TT
pole na zadanou pozici. Jediný příkaz, kterým podklad vytvoříme, má tvar: 
seznam1 = POSLOUPNOST; [POSLOUPNOST[TEXT[BINOMICKYKOEFICIENT[j, m], 
(m, 10 – j), true], m, 0, j], j, 0, 10]. 

 → Obě použité proměnné jsou pouze vnitřní proměnné cyklu, který vytváří posloupnost.
 → Proměnné n, k nejsou sice potřeba, ale zjednoduší následující zápis kombinačního 

čísla. Určíme je příkazy k = x(B) – 1, n = y(B) – 1.
 → Vložíme textové pole, které ponese měnící se kombinační číslo. Jeho text je dán 

vstupem "" + (KDYZ[10 – n ≥ k ˄ k > –1, "{" + (10 – n) + "\choose" + k + "}", "X"]).
 → Dynamickému textovému poli zvolíme v okně VLASTNOSTI polohu – bod I B, který jsme

předem zvýraznili. Upravíme měřítko a polohu nákresny. Bod B přetahujeme pomocí myši.

Export modelu do html
Export vyvoláme z podmenu SOUBOR Hlavního menu volbou R EXPORT – DYNAMICKÝ 
PRACOVNÍ LIST JAKO WEBOVÁ STRÁNKA (HTML).

 → V zobrazeném dialogovém okně na kartě OBECNĚ, která se nejspíš zobrazí jako 
první, vyplníme všechna námi požadovaná pole. Do textových polí můžeme pomocí 
rozbalovacích seznamů vkládat i speciální symboly. Zvolíme, zda chceme model
zobrazit ve stránce přímo (pracovní list), nebo dát uživateli možnost zobrazit ho ze 
souvislého textu pomocí tlačítka.

 → Na kartě PRO POKROČILÉ nastavíme další užitečné volby pro přístup uživatele 
k danému modelu. V levé části nadepsané ZÁVISLOST dáváme uživateli práva 
k modelu, v pravé části nadepsané UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ určíme, které části 
prostředí má uživatel vidět a zda smí model ukládat a tisknout.

 → V dolní části karty je důležitá možnost volby vložení modelu do stránky. Buď bude 
vložen jeho obsah ve vnitřním formátu přímo do kódu stránky (taková stránka pak 
nepotřebuje ke správné funkci nic jiného), nebo zaškrtneme volbu GGB SOUBOR & 
JAR SOUBORY a do stránky se vloží pouze odkaz na soubor, který se pak při expor-
tu nakopíruje do cílové složky. Spolu s ním se nakopírují i potřebné knihovny (JAR).

Související příkazy, postupy a nástroje
 → Budete-li exportovat applety prostřednictvím uvedeného nástroje, bude vše 

fungovat. Možná ale nahlédnete do vytvořené stránky a zjistíte, že dokážete sami 
vytvářet vlastní stránky, kam pouze vložíte tag <applet> obsahující správný název 
souboru. Html kód snadno zkopírujete a vytvoříte stránku dle vlastního návrhu. 
Tehdy je třeba pamatovat na to, že v příslušné složce musí být umístěny potřebné
aktuální JAR soubory a model ggb. Správnost a umístění všech potřebných R
souborů musíte ošetřit sami.

��. Export do (dynamické) webové stránky

Úloha
Pascalův trojúhelník je tvořen kombinačními čísly. Ukažte, jak jsou v něm zapsána.
Exportujte uložený model – soubor s příponou .GGB – jako dynamický pracovní list do
webové stránky.

Vlastnosti modelu 613komb.ggb a souboru 613komb.html
Samotný model toho zase tak moc nedělá – umožní uživateli přetahovat volný zápis
kombinačního čísla na příslušnou pozici vyznačeného Pascalova trojúhelníku a dynamicky 
mění jeho obsah podle aktuální pozice.
Cílem uvedení tohoto příkladu je spíše ukázat možnosti exportu souboru GeoGebry do
stránky html, kterou můžeme následně umístit na server.

Co se naučíme
 → Změnit obsah textového pole podle jeho aktuální polohy.
 → Exportovat vytvořený model do stránky formátu html.
 → Nastavit parametry exportu výsledné stránky a nastavit možnosti přístupu uživatele 

k modelu (appletu) v ní.

Použité nástroje programu
 → SOUBOR – EXPORT – DYNAMICKÝ PRACOVNÍ LIST…
 → TEXTOVÉ POLE
 → POSLOUPNOST, TEXT

Jak sestrojit model
Vlastní model, který ukazuje hodnotu kombinačního čísla, vytvoříme výhradně pomocí
příkazů. Jediné objekty, které můžeme do nákresny vložit přímo, jsou textová pole a bod B,
který slouží k určení polohy dynamického textu. Vytvoříme html stránku s vloženým
appletem. Export provedeme v příslušném okně programu.
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