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1. Úvod
áci ve ²kolách nav²t¥vují p°edm¥ty, které se p°ímo zam¥°ují na práci s technikou £asto jiº od prvního ro£níku základní ²koly. Seznamují se s po£íta£i, tablety,
p°íslu²nými softwary na základní editaci text·, tvorbu jednoduchých tabulek,
graf·, prezentací, úpravu obrázk· a fotograí £i prosté uºivatelské správy. Bez
t¥chto základních v¥domostí by m¥li v dne²ním moderním sv¥te malou moºnost
konkurovat ostatním. Informa£ní a komunika£ní technologie (ICT) jsou mnohdy
také hojn¥ vyuºívány v ostatních p°edm¥tech. Jedná se o vyuºití prezentací s danou tématikou, ukázku obrázk· a jiných materiál· pomocí digitálních projektor·,
práci s interaktivními tabulemi, po£íta£ové výukové programy.
Po£íta£e a prezenta£ní a matematický software se v matematice pouºívají, ale
celou situaci ovliv¬uje vybavenost ²kol po£íta£ovými u£ebnami, která je p°ece jen
na mnoha ²kolách nevyhovující. K neza°azování matematických softwar· do hodin
ur£it¥ p°ispívá nezájem n¥kterých u£itel· modernizovat výuku. Ve ²kolách se uº
dlouhou dobu vyuºívá technika i r·zné technologie, ale v matematice p°eváºn¥
jen dataprojektor, který u£iteli v hodinách pomáhá vysv¥tlit u£ivo.
Sama ve svých hodinách vyuºívám softwary, které ²kola zakoupila. Chodíme
s ºáky do po£íta£ových u£eben. Pouºívám k výuce prezentace. Dokonce s ºáky
komunikuji p°es t°ídní chat £i mailem.
Ve své bakalá°ské práci jsem se v¥novala vyuºití programu Wolfram Mathematica ve výuce matematiky. V¥novala jsem se tedy více softwaru na algebraická
a aritmetická témata ²kolské matematiky. Za£ala jsem následn¥ p°emý²let, £ím
obohatit a zatraktivnit výuku geometrie, aby nebyla jen stra²ákem neo°ezaných
tuºek pro ºáky. ím vyprovokovat v d¥tech lep²í p°edstavivost? Dát více p°íklad· bez zdlouhavého rýsování v²eho na tabuli? Rýsování na tabuli pomocí k°ídy,
velkého kruºítka a nepraktických pravítek je totiº pro mne a moºná i dal²í u£itele
no£ní m·rou.
Geometrie moºná p·sobí, ºe ve v¥ku po£íta£· a softwar· stagnuje, (pokud neuvaºujeme o kalkula£kách s grackým výstupem, které ov²em ºáci na základních
²kolách nevlastní) opak je ov²em pravdou. Mám na mysli programy dynamické
geometrie, nap°. GeoGebra, Cabri, GEONExT, Cinderella.
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V diplomové práci jsem se zam¥°ila na konkrétní program dynamické geometrie  GeoGebra. Hlavní p°ednost tohoto programu je zahrnuta ve slov¥
 dynamický , tedy pohybující se, m¥nící polohu, ale p°edností programu je také
moºnost rozvíjení p°edstavivosti ºák·. V¥novat se pouºití tohoto programu ve
výuce matematiky, konkrétn¥ konstruk£ních úloh, m¥ dovedlo zji²t¥ní, ºe rýsovací prkna jsou ve v¥t²in¥ rem ta tam a lidé jsou nuceni pracovat na po£íta£ích
a konstruovat pot°ebné problémy v r·zných programech. Pro£ by si tedy konstrukci na po£íta£ích nemohli ºáci vyzkou²et jiº na základní ²kole? Seznámí se
s dal²ím softwarem a roz²í°í si obzor o to, jak lze po£íta£ efektivn¥ vyuºívat, zlep²í
si ovládání po£íta£e ve smyslu striktní logiky programu. Zajímalo m¥ také, jak
(pokud v·bec) p°esné viditelné konstrukce ovlivní pochopení dané problematiky.
P°i hledání informací, studování výzkum· jiných osob a sbírání materiálu pro
mou diplomovou práci a zárove¬ p°ipravovanou výuku jsem narazila na zajímavý projekt GeoTest. Tato internetová aplikace dosti pozm¥nila koncepci p°íprav
a tedy i mé diplomové práce. GeoTest je webová aplikace vyuºívající appletu
GeoGebra. U£itel m·ºe zadávat úlohy z p°ipravené nabídky, po odevzdání °e²ení
GeoTest sám vyhodnotí jeho správnost. Tudíº je to také výborná pom·cka pro
ºáky a jejich mimo²kolní zpracování úloh, bez pomoci rodi£· zvládnou sami p°ijít
na °e²ení a program zkontroluje v krátkém sledu v²echna °e²ení, a´ správná £i ne.
Práce je rozd¥lena do £ty° kapitol. První kapitola se v¥nuje základním pojm·m
planimetrie, konstrukce trojúhelník·, se kterými pak pracuji v experimentální
£ásti.
Druhá kapitola pojednává o programu GeoGebra, jeho historii, p°iblíºení jeho
prost°edí. V této kapitole jsou také uvedeny n¥které výzkumy, £eské i zahrani£ní.
Ve t°etí kapitole p°ibliºuji internetovou aplikaci GeoTest a práci v ní a op¥t
v ní uvádím vybrané zku²enosti.
tvrtá kapitola je celá v¥nována samotnému experimentu. Nejd°íve popisuji
cíle a metodologii. V dal²ích £ástech jsou uvedeny úlohy, které jsou v experimentu
pouºity a vyuºívají GeoGebru. Následn¥ popisuji p°ípravy na hodiny experimentu a poté p°ibliºuji a hodnotím, jak probíhala samotná výuka. Záv¥rem shrnuji
výsledky a zji²t¥ní, které vyplynuly z test·.
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Cílem diplomové práce bylo ov¥°it tyto hypotézy:

•

pouºití prost°edí dynamické geometrie pom·ºe ºák·m s formulací zápis·
konstrukce a uv¥dom¥ní si jednotlivých krok· konstrukce,

•

prost°edí dynamické geometrie je zdrojem motivace ºák· k °e²ení úloh, pochopení tématu,

•

pouºití softwaru povede ºáky k p°esnému ukotvování geometrických objekt·
místo odhadování jejich polohy,

•

ºáci si osvojí pojmy týkající se trojúhelník· a jejich konstrukcí.

Tato práce je ur£ena v²em, kte°í se zajímají o pouºití programu GeoGebra
ve výuce matematiky na základní ²kole. M·ºe slouºit jako inspirace a návod
u£itel·m, kte°í uvaºují o vyuºití programu GeoGebra v hodinách matematiky.
U£itelé matematiky pak mohou p°ímo vyuºít vytvo°ené úlohy a mých zku²eností.
 P°edm¥t matematiky je natolik váºný, ºe je t°eba nepromarnit ºádnou p°íleºitost, abychom ho u£inili trochu zajímavým. B. Pascal
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2. Planimetrie
V úvodní kapitole mé diplomové práce shrnu teorii, která se týká témat planimetrie, konkrétn¥ základních útvar· a jejich zna£ení, shodnosti útvar· a konstrukce trojúhelník·. P°i tvorb¥ této kapitoly jsem £erpala z u£ebnic Matematika
 Geometrické konstrukce [12], Matematika pro gymnázia [18], Geometrie pro
7. ro£ník [21], Matematika 6 Geometrie [3] a P°ehledu matematiky pro základní
²koly a víceletá gymnázia [16].
Základní geometrické pojmy vznikaly abstrakcí z hmotných objekt·. Pojem
geometrie vznikl z geo = zem¥, metrein = m¥°it, neboli kdysi nesla název zem¥m¥°ictví. Nyní geometrii chápeme jako £ást matematiky, která se zabývá studiem
geometrických objekt·. Samotná planimetrie pak studuje geometrické útvary v rovin¥. Planimetrií se zabývali jiº staro°e£tí u£enci. Eukleides z Alexandrie (4. stol.
p.n.l.) ve své knize Základy jako první p°ísn¥ logicky vypracoval takovou teorii
geometrického sv¥ta, která byla aº do 19. stol. povaºována za jedinou moºnou
a nezpochybnitelnou.

2.1

Základní geometrické útvary

Je pom¥rn¥ obtíºné popsat základní geometrické útvary jako jsou bod, p°ímka
nebo rovina. V¥t²ina lidí i p°esto tyto pojmy zná a intuitivn¥ je chápe. V následující £ásti uvádím tyto pojmy a jejich geometrické symboly, vysv¥tlení dopl¬uji
pro názornost obrázky (obr. 2.1, obr. 2.2).

Obrázek 2.1: Základní geometrické útvary

A  Bod A je bezrozm¥rný geometrický útvar. Je zadán svou polohou a nedá
se rozd¥lit na men²í £ásti.
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p



P°ímka p je spojnice dvou r·zných bod· A, B , která je prodlouºená do

nekone£na, nemá po£átek ani konec.

A∈p
bodem

 Bod

A

leºí na p°ímce

p,

 Bod

C

neleºí na p°ímce

bod

A

je bod p°ímky

p,

A

a

p°ímka

p

prochází

A.

C∈
/p

p =↔ AB

 P°ímka

p

p.

je ur£ena dv¥ma r·znými body

B,

které na ní leºí.

p||q  p, q jsou rovnob¥ºné p°ímky, neboli rovnob¥ºky, se nazývají takové
p°ímky, které bu¤ nemají ºádný spole£ný bod, nebo mají v²echny body spole£né.

R·znob¥ºné p°ímky, neboli r·znob¥ºky, se nazývají takové p°ímky, které
mají spole£ný pouze jeden bod. Tento bod se nazývá

R∈u ∩v

 Bod

R

je pr·se£ík r·znob¥ºek

Obrázek 2.2: Kolmé r·znob¥ºky

u

u, v

a

v

pr·se£ík r·znob¥ºek.

(viz obr. 2.2).

a jejich pr·se£ík

R

Navzájem kolmé p°ímky, stru£n¥ji kolmice (obr. 2.2 ), se nazývají takové
r·znob¥ºky, které rozd¥lí rovinu na £ty°i pravé úhly.

m⊥n

 P°ímky

→ AX



AX ,

bod

X

m

a

n

jsou navzájem kolmé.

Polop°ímka AX
je jeden z

je £ást p°ímky

p.Bod A

je

po£átek polop°ímky

vnit°ních bod· polop°ímkyAX .

Opa£né polop°ímky jsou takové, které leºí na stejné p°ímce a mají spole£ný
pouze jeden bod  po£átek obou polop°ímek.

→ XA a → XB

jsou tedy navzájem

opa£né polop°ímky.

AB
Úse£ku



Úse£ka AB

AB

je £ást p°ímky

m·ºeme také ozna£it

↔ AB .

Body

A, B

c: c = AB = BA.

jsou její krajní body.

Písmeno

c

také ozna£uje

zárove¬ úse£ku i její délku.

|AB|



Délka úse£ky A, B . Vzdálenost bod· A, B
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je délka úse£ky

AB .

St°ed úse£ky

je takový bod leºící na úse£ce, který má od jejích krajních

bod· stejnou vzdálenost.

Osa úse£ky

je p°ímka, která prochází st°edem úse£ky a je k této úse£ce

kolmá.

^XY Z



Úhel XY Z

se nazývá £ást roviny ohrani£ená dv¥ma polop°ímka-

YX

mi se spole£ným po£átkem. Polop°ímky
spole£ný po£átek

Y

obou polop°ímek je

a

YZ

se nazývají

ramena úhlu,

vrchol úhlu.

|^XY Z|  Velikost úhlu XY Z . Nulový úhel má velikost 0◦ . Ostrý úhel má
velikost v¥t²í neº

0◦

má velikost v¥t²í neº

a men²í neº

90◦

90◦ . Pravý úhel

a men²í neº

má velikost

180◦ . P°ímý úhel

90◦ . Tupý úhel

má velikost

180◦ . Plný

úhel má velikost 360◦ . Velikost konvexního úhlu je v¥t²í nebo rovna 0◦ a men²í
nebo rovna

180◦ ,

nebo je jeho velikost rovna

p°ímý i plný úhel jsou konvexní úhly. Velikost

180◦

a men²í neº

úhly

α, β

h

rovná

nekonvexního úhlu je v¥t²í neº

vznikají, kdyº dv¥ p°ímky

. Pokud jsou tyto dv¥ p°ímky

g

a

f

g

a

f

(obr. 2.3) protneme

rovnob¥ºné, jsou souhlasné

shodné (obr. 2.4).

Obrázek 2.4: Shodné souhlasné úhly

Obrázek 2.3: Souhlasné úhly

k(S, r)

. Nulový, ostrý, pravý, tupý,

360◦ .

Souhlasné úhly α, β
t°etí p°ímkou

360◦



Kruºnice k

r. Bod S

nazýváme

je tvo°ena v²emi body, jejichº vzdálenost od bodu

S

se

st°edem kruºnice k. Vzdálenost r nazýváme polom¥-

rem kruºnice k.
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Obrázek 2.5: Mnohúhelníky

Trojúhelníky, £ty°úhelníky, p¥tiúhelníky,... jsou
Body

A, B, C , D, E, F

AB , BC , CD, . . .
4ABC



jsou

jsou

mnohoúhelníky

vrcholy mnohoúhelníku ABCDEF .

je mnohoúhelník se t°emi vrcholy. Kaºdý troj-

úhelník m·ºeme vytvo°it jako pr·nik t°í polorovin. Body

Úhly

α, β, γ

jsou

v trojúhelníku je

Úse£ky

strany mnohoúhelníku ABCDEF .

Trojúhelník ABC

trojúhelníku. Úse£ky

(obr. 2.5).

A, B, C

AB = c, BC = a, AC = b jsou strany

vnit°ními

jsou

vrcholy

trojúhelníku

ABC .

úhly trojúhelníku. Sou£et velikostí vnit°ních úhl·

180◦ . Trojúhelníková nerovnost

 v kaºdém trojúhelníku je

sou£et délek libovolných dvou stran v¥t²í neº délka t°etí strany.
Trojúhelníky podle velikosti vnit°ních úhl· d¥líme následovn¥.
trojúhelník má v²echny vnit°ní úhly ostré.

Pravoúhlý

vnit°ní úhel pravý a ostatní vnit°ní úhly ostré.

Ostroúhlý

trojúhelník má jeden

Tupoúhlý

trojúhelník má je-

den vnit°ní úhel tupý a zbylé dva ostré. Dále trojúhelníky rozd¥lujeme podle
velikostí stran. Trojúhelník, který má v²echny strany stejn¥ dlouhé se nazývá

rovnostranný trojúhelník. Rovnoramenný trojúhelník má dv¥ strany shodné,
t¥mto stranám °íkáme ramena, zbývající strana je základna. Trojúhelníky, které
mají strany po dvou r·zné, nazýváme

2.2

obecné trojúhelníky.

Shodnost geometrických útvar·

Dva geometrické útvary jsou

shodné,

kdyº je m·ºeme p°emístit tak, ºe se

zcela kryjí.

Úse£ky jsou shodné, kdyº se po p°emíst¥ní zcela kryjí. Úse£ky jsou shodné
práv¥ tehdy, kdyº mají sob¥ rovnou délku.
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Úhly jsou shodné,

kdyº se pro p°emíst¥ní zcela kryjí. Úhly jsou shodné

práv¥ tehdy, kdyº mají stejnou velikost.

Shodné trojúhelníky mají v²echny sob¥ odpovídající strany stejn¥ dlouhé,
a tedy shodné. Shodné trojúhelníky mají v²echny sob¥ odpovídající úhly stejn¥
velké, a tedy shodné.

V¥ta sss : shodují-li se dva trojúhelníky ve v²ech t°ech stranách, jsou shodné.
V¥ta sus : shodují-li se dva trojúhelníky ve dvou stranách a úhlu jimi sev°eném, jsou shodné.

V¥ta usu : shodují-li se dva trojúhelníky v jedné stran¥ a dvou úhlech k nim
p°ilehlých, jsou shodné.

2.3

e²ení konstruk£ních úloh

Na základních ²kolách má °e²ení konstruk£ní úlohy tyto fáze:

Rozbor

neboli

ná£rt

 na£rtneme výsledný útvar, vyzna£íme zadané prvky

a také prvky, které pouºijeme p°i konstrukci v£etn¥ v²ech pomocných bod·,
kruºnic apod.

Postup konstrukce

 podle nalezených vztah· sestavíme posloupnost krok·,

které obsahují jednoduché konstrukce, tak, aby provedením jednotlivých
krok· vznikl poºadovaný útvar.

Konstrukce  podle postupu konstrukce útvar sestrojíme.
Zkou²ka a diskuze

 kontrola, zda získaný útvar má vlastnosti poºadované

v zadání úlohy. Pokud úloha není zadána £ísly, diskutujeme, kolik °e²ení
lze získat pro r·zné konkrétní volby zadání. P°i £íselném zadání tato fáze
odpadá.

2.3.1

Konstrukce tro júhelník· s vyuºitím v¥t o shodnosti
trojúhelník·

Zadáme-li trojúhelník prvky uvedenými v n¥které v¥t¥ o shodnosti trojúhelník·,
máme zaru£eno, ºe v²echny trojúhelníky odpovídající zadání jsou shodné. V °e²ení rýsujeme pouze jeden z nich. V následujících t°ech podkapitolách najdeme
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konstrukce trojúhelníku

ABC

pomocí t°í v¥t o shodnosti trojúhelník·. V zadání

vyuºijeme obvyklé zna£ení podle stran a úhl· podle obrázku 2.6. V²echny zápisy
konstrukce jsou dopln¥ny obrázky jednotlivých krok·.

Obrázek 2.6: Trojúhelník

ABC

Konstrukce pomocí v¥ty sss
Dány délky t°í stran

a, b, c.

Zápis konstrukce:

1.

AB; |AB| = c

2.

k; k(A, b)

3.

l; l(B, a)

4.

C; C ∈ k ∩ l

5.

4ABC

Obrázek 2.7: Konstrukce trojúhelníku
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ABC

s vyuºitím v¥ty

sss

Diskuze: Trojúhelník lze sestrojit, pokud pro délky stran platí trojúhelníková
nerovnost.

Konstrukce pomocí v¥ty sus
Dány délky stran

a, c,

velikost úhlu

β.

Zápis konstrukce:

1.

AB; |AB| = c

2.

^ABX; |^ABX| = β

3.

k; k (B, a)

4.

C; C ∈ k ∩ → BX

5.

4ABC

Obrázek 2.8: Konstrukce trojúhelníku

Diskuze: Trojúhelník lze sestrojit, pokud

β < 180◦ .

Konstrukce pomocí v¥ty usu
Dána délka strany

c

a velikost úhl·

α, β .

Zápis konstrukce:

1.

AB; |AB| = c

2.

^ABX; |^ABX| = β

3.

^BAY ; |^BAY | = α
12

ABC

s vyuºitím v¥ty

sus

4.

C; C ∈→ AY ∩ → BX

5.

4ABC

Obrázek 2.9: Konstrukce trojúhelníku

Diskuze: Trojúhelník lze sestrojit, pokud
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ABC

s vyuºitím v¥ty

α + β < 180◦ .

usu

3. GeoGebra
V této £ásti diplomové práce se seznámíme s programem GeoGebra, jeho
historií a pouºitím. Ukáºeme si jeho prost°edí a základní funkce.
GeoGebra je software dynamické geometrie, který v sob¥ sdruºuje nejen funkce
systému dynamické (interaktivní) geometrie, ale i tabulkových kalkulátor· a £ím
dál více i systém· CAS (algebraických systém·) [6]. Program byl vytvo°en pro
výuku a u£ení matematice na základní i st°ední ²kole, ale také na univerzitách
a vysokých ²kolách. Na jedné stran¥ m·ºe být GeoGebra pouºita pro vizualizaci
matematických pojm· a problém· a také pro tvorbu instruktáºních videí a jiných materiál·. Na druhé stran¥ má GeoGebra potenciál podporovat zkoumavé
a aktivní studenty v u£ení díky své variabilit¥ [19].
Tento program dynamické geometrie je open source, neboli voln¥ ²í°itelný. Na
adrese

www.geogebra.org

lze p°ímo pouºívat pomocí GeoGebra Webstart nebo si

zde m·ºeme stáhnout instala£ní soubor. Na t¥chto stránkách najdeme i spoustu
materiál· a nápad· k pouºívání. Software je vícejazy£ný nejen v nabídce, ale také
v p°íkazech a nápov¥d¥. Díky dobrovolník·m byl p°eloºen i do £e²tiny [19].
Tém¥° na v²ech prezentacích, worshopech je poloºena otázka:  Pro£ je to
zdarma? . Tato charakteristika softwaru fascinuje v¥t²inu lidí a n¥kdy vzbudí
podez°ení mezi u£iteli. Sám autor k tomu °ekl:  GeoGebra je voln¥ dostupný
software, protoºe v¥°ím, ºe samo vzd¥lání by m¥lo být voln¥ dostupné. Na²e
losoe umoº¬uje p°esv¥d£it u£itele alespo¬ tento nástroj zkusit, i kdyº ve svých
hodinách nikdy d°íve informa£ní a komunika£ní technologie nevyuºívali. Navíc
n¥kte°í z nich p°ekládají program do jiných jazyk·, sdílejí své vlastní materiály na
webových stránkách a odpovídají na otázky jiných v uºivatelském fóru  zdarma,
samoz°ejm¥. [19]

GeoGebra is free software because I believe that education should be free. This
philosophy makes it easy to convince teachers to give this tool a try, even if they
haven't used ICT in their classrooms before. Moreover, some of them translate
the software into other languages, share their own materials on the web [. . . ]
and answer questions in the user forum [. . . ]  for free, of course.
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3.1

Historie

Program GeoGebra se za£al vyvíjet v letech 2001-2002 díky Markusovi Hohenwarterovi. Geogebra byla sou£ástí jeho diplomové práce na univerzit¥ v Salzburgu, kde studoval matematiku v kombinaci s informa£ními technologiemi. Jeho
hlavním cílem bylo vytvo°it vzd¥lávací software, který kombinuje snadné pouºití dynamického softwaru geometrie s výkonem a funkcemi systému po£íta£ové
algebry, který by mohl být vyuºit u£iteli a studenty základních ²kol aº do ²kol
vysoko²kolské úrovn¥.
M. Hohenwarter roku 2002 publikoval na internetu prototyp softwaru. V·bec
ne£ekal, ºe GeoGebru za£nou pouºívat pro výuku matematiky u£itelé v Rakousku a N¥mecku. Jeho projekt také velice zaujal Rakouskou akademii v¥d, která se
rozhodla podpo°it Markusovo doktorské studium, aby mohl pracovat na dal²ím
vývoji GeoGebry jako sou£ásti své diserta£ní práce. B¥hem té doby GeoGebra
získala n¥kolik mezinárodních ocen¥ní v£etn¥ evropských a n¥meckých cen, ud¥lovaných v kategorii výukových program·. Byla p°eloºena do více neº 25 jazyk·.
Od roku 2006 je GeoGebra podporována rakouským ministerstvem ²kolství, aby
se mohla voln¥ a zdarma vyuºívat k výuce matematiky na ²kolách a univerzitách.
V £ervenci roku 2006 na²la GeoGebra svou cestu do USA, kde se jejího vývoje
ujali na Florida Atlantic University [19].
P°ehled ocen¥ní programu GeoGebra a jeho autora Markuse Hohenwartera:
[31]

•

Archimedes 2016 (Hamburg, N¥mecko)

•

Microsoft Partner of the Year Award 2015 (Redmond, WA, USA)

•

MERLOT Classics Award 2013 (Las Vegas, Nevada, USA)

•

NTLC Award 2010 (Washington D.C., USA)

•

Tech Award 2009 (San Jose, California, USA)

•

BETT Award 2009: Finalist in London for British Educational Technology
Award
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•

SourceForge.net Community Choice Awards 2008: Finalist, Best Project for
Educators

•

AECT Distinguished Development Award 2008 (Orlando, USA)

•

Learnie Award 2006 (Víd¥¬, Rakousko)

•

eTwinning Award 2006 (Linz, Rakousko)

•

Trophées du Libre 2005 (Soisson, Francie)

•

Comenius 2004 (Berlín, N¥mecko)

•

Learnie Award 2005 (Víde¬, Rakousko)

•

digita 2004 (Cologne, N¥mecko)

•

Learnie Award 2003 (Víde¬, Rakousko)

•

EASA 2002 (Ronneby, védsko)

Od roku 2001, kdy byla k dispozici verze

GeoGebra 1.0

zm¥nami. V dne²ní dob¥ (rok 2016) je k dispozici verze

3.2

pro²el software velkými

GeoGebra 5.0.

Instalace, manuály a nápov¥dy

Na stránkách

www.geogebra.org

si m·ºeme stáhnout instala£ní soubor pro libo-

volný opera£ní systém a následn¥ nainstalovat. Dal²í moºností je spustit aplikaci
p°ímo z prohlíºe£e.
Díky neustálému vývoji programu m·ºeme kdykoliv po£ítat s tím, ºe se v dohledném dob¥ objeví vylep²ení stávající verze a opravy chyb, nebo dokonce nová
verze programu. V nových verzích bývá zaji²t¥ná zp¥tná kompatibilita, a pokud
dochází ke zm¥nám v prost°edí, tak jsou to zm¥ny k lep²ímu a sm¥rem k v¥t²í p°ehlednosti. Není t°eba se tedy obávat, ºe bychom se museli u£it novému ovládání.
Pravd¥podobn¥ se objeví pouze nové funkce programu nebo urychlení n¥kterých
akcí [6]. Od jisté doby umí program zobrazovat i 3D objekty, ale tímto se ve své
diplomové práci nebudu zabývat.
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Na hlavní ociální stránce najdeme manuály v r·zných jazycích. Mezi nimi
taktéº £e²tinu  ov²em nápov¥da v na²em jazyce je neúplná. Pro tvorbu materiálu
v této diplomové práci a pro práci na Z je i tato verze £eské nápov¥dy posta£ující.
Za zmínku stojí projekt GeoGebraTube dostupný p°ímo z hlavních stránek 
obsahuje materiály pouºitelné nejen v hodinách matematiky, ale také zem¥pisu,
fyziky, atd., které lze shlédnout £i p°ímo stáhnout do svého po£íta£e, od autor·
z celého sv¥ta.
V dal²í £ásti mé diplomové práce se seznámíme se základním ovládáním programu.

3.3

Prost°edí programu

ásti programu, které jsou pro tuto diplomovou práci relevantní, jsem ohrani£ila pro p°ehlednost barevnými ráme£ky (viz. obr. 3.1) . Libovolnou £ást programu
si m·ºeme kdykoliv zav°ít. V oranºovém okn¥ vidíme dv¥ nákresny, do kterých
m·ºeme p°ímo konstruovat objekty pomocí nástroj· (r·ºová sekce), nebo se v nich
zobrazí objekty zadané algebraicky ve vstupním okn¥, které je na obrázku ohrani£eno zelenou barvou. Modrý ráme£ek obsahuje algebraické okno, ve kterém jsou
v²echny objekty nákresny algebraicky popsané. Vlevo £ern¥ orámovaný je v mé
diplomové práci £asto pouºívaný zápis konstrukce. Program má k dispozici pouºití tabulky, pravd¥podobnostní kalkula£ky, 3D náhledu, okna CAS, ov²em ani
jednu z t¥chto nov¥j²ích funkcí p°i svém experimentu nepouºiji, proto se t¥mto
okn·m ani nev¥nuji v teoretické £ásti.
V panelu nástroj· (alov¥ ohrani£ená £ást okna) nalezneme klasickou nabídku jako v ostatních programech tohoto typu 

Soubor

Úpravy, Okno a Nápov¥du.

Sloºka

umoº¬uje otev°ít nové okno, otev°ít, uloºit a exportovat soubor jako ob-

rázek nebo jako dynamickou webovou stránku. V nabídce

Zobrazit

m·ºeme m¥nit

vzhled nákresny (zobrazit £i skrýt sou°adnicové osy £i m°íºku), zapnout £i vypnout algebraické okno, druhou nákresnu, zápis konstrukce, tabulku, okno CAS
apod. Ve sloºce

Nastavení

se nám nabízí ²iroká ²kála moºností, jak si program

p°izp·sobit. M·ºeme volit velikost písma, vzhled bod·, jednotku úhlu (stupn¥
nebo radiány), ozna£ení úhl· apod.
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Obrázek 3.1: Okno programu GeoGebra

3.3.1

Práce v programu

Nástroje na tvorbu objekt· nalezneme v horní £ásti okna programu (na obrázku 3.1 r·ºové ohrani£ení). Na panelu je zobrazena ikona jednoho z nástroj·
dané tematické skupiny (naposledy pouºitý nástroj). Pro výb¥r jiného nástroje
dané sady ji rozbalíme a vybereme poºadovaný nástroj. Vpravo vedle grackých
nástroj· se objevuje textová nápov¥da ke zvolenému nástroji. V nabídce

 nastavit panel nástroj·

Nástroje

m·ºeme m¥nit nabídku nástroj· (viz. obr. 3.2). Níºe

jsou popsány nástroje, o kterých mluvím v praktické £ásti diplomové práce.

Ukazovátko

ozna£uje objekty, posouvá objekty, upravuje vlastnosti

Posunout

m¥ní polohu sou°adnicových os, velikost m¥°ítka

nákresnu
Kopírovat

vlastnosti jednoho objektu p°enese na jiný objekt

formát
,

Nový bod

vznikne kliknutím kdekoliv v nákresn¥

Úse£ka

vznikne ozna£ením dvou bod·

18

Obrázek 3.2: P°izp·sobení nástroj·

Úse£ka s pev-

ozna£ením jednoho bodu se otev°e okno, kam zadáme

nou délkou

poºadovanou velikost úse£ky

St°ed

ozna£ením dvou bod· £i úse£ky vytvo°íme st°ed úse£ky
s t¥mito krajními body

Pr·se£ík

ozna£ením dvou objekt· vzniknou jejich pr·se£íky

Polop°ímka

ozna£ením nejd°íve krajního bodu a následn¥ bodu polop°ímky vytvo°íme polop°ímku

P°ímka

ozna£ením dvou bod· vznikne p°ímka dána t¥mito body

Rovnob¥ºka

je ur£ena p°ímkou, se kterou je rovnob¥ºná a bodem,
kterým prochází

Kolmice

je ur£ena p°ímkou, na kterou je kolmá a bodem, kterým
prochází

Osa úse£ky

ozna£ením úse£ky vznikne její osa

Osa úhlu

ozna£ením úhlu, tj. t°í bod·, které jej zadávají, vznikne
osa tohoto úhlu, p°i ozna£ení p°ímek obsahujících ramena úhlu, vzniknou dv¥ osy úhl· ur£ených p°ímkami.
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Kruºnice

ur£íme st°ed a libovolný bod kruºnice, vzdálenost st°e-

dána st°edem

du a tohoto bodu je pak polom¥rem vzniklé kruºnice

a bodem
Kruºnice

ur£íme st°ed a pomocí dialogového okna zadáme £íseln¥

dána st°edem

velikost polom¥ru

a polom¥rem
Úhel

je ur£en dv¥ma p°ímkami, £i t°emi body, kde druhý je
vrchol úhlu

Úhel

dané

velikosti

ur£íme p°ímku nebo dva body a pomocí okna zadáme
velikost úhlu a vybereme, zda ho chceme vytvo°it po
sm¥ru hodinových ru£i£ek £i proti sm¥ru hodinových
ru£i£ek

Jednotlivé objekty v GeoGeb°e mohou být závislé nebo volné. O závislý objekt
se jedná tehdy, pokud k jeho vytvo°ení pouºijeme n¥který z existujících objekt·.
V opa£ném p°ípad¥ je objekt volný. Jestliºe zm¥níme polohu jednoho objektu,
zm¥ní se i poloha £i vlastnosti objekt· na n¥m závislých.
Kaºdému objektu m·ºeme navolit vlastnosti jako jsou barva £i styl £ar a bod·,
zobrazení £i skrytí názvu objektu v nákresn¥. M·ºeme m¥nit viditelnost objekt·,
tedy to, zda v nákresn¥ budou skryty £i zobrazeny. K t¥mto vlastnostem se dostaneme, pokud klikneme na objekt pravým tla£ítkem. V nákresn¥ pomocí kliknutí
pravým tla£ítkem m·ºeme zobrazit £i naopak skrýt sou°adnicové osy a m°íºku.

3.4

Výzkumy

V New Yorku na Iona College byla provedena studie, která se zajímala o ú£inky zapojení programu dynamické geometrie do u£iva sedmého ro£níku (jedenáctiletí ºáci). V experimentální skupin¥ výuka zahrnovala vyuºití dynamické geometrie. V kontrolní skupin¥ byla výuka vedena tradi£n¥. Výzkum trval £ty°i týdny
a b¥hem této doby byly u obou skupin ºák· pozorovány rozdíly v postojích k u£ivu a jejich motivaci. Výsledky výzkumu ukázaly, ºe za£len¥ní softwaru nezlep²ilo
výkony v záv¥re£ném testu. Pracovníci této studie v²ak u experimentální skupiny
objevili zvý²ení motivace a touhy po poznání [22].
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Turecký výzkum, jeden z nov¥j²ích výzkum·, byl zam¥°ený na u£ivo shodnosti
a podobnosti trojúhelník·. Výsledky této studie ukázaly, ºe ºáci, kte°í byli v experimentální skupin¥, kde se b¥hem výuky vyuºíval software dynamické geometrie,
podali výrazn¥ lep²í výkony v tomto u£ivu. Také se u ºák· v experimentální skupin¥ prokázala v¥t²í motivace a zájem o geometrii. Komentá°e student· b¥hem
vyu£ování a vyjad°ování v testech byly p°esn¥j²í a vysp¥lej²í v experimentální
skupin¥. Pro zajímavost uve¤me, ºe kvalitativní údaje z experimentální skupiny v tomto výzkumu nazna£ovaly, ºe chlapci prokázali v¥t²í zájem o po£íta£ové
vzd¥lávání neº dívky, ale na dosaºené výsledky tento fakt nem¥l ºádný významný
vliv [4].
Dynamická geometrie ve výuce matematiky byla sou£ástí mnoha dal²ích výzkum· v£etn¥ výzkumu n¥meckého Thomase Gawlicka [5] aj. Výzkumy vyuºití
dynamické geometrie a její vliv na výuku se li²í. P°íkladem m·ºe být studie The
Impact of the Use of Dynamic Geometry Software on Student Achievement and
Attitudes towards Mathematics, která nemá jednotný záv¥r [10].
V eské republice se této studii v¥noval Ji°í Vaní£ek. Jeden z jeho výzkum·
byl realizován v letech 1998  1999 a m¥l ur£it vliv výukového softwaru dynamické
geometrie na geometrickou p°edstavivost. Výzkum probíhal b¥hem ²kolního roku
celkem ve 14 hodinách nepovinného p°edm¥tu cvi£ení z matematiky u ºák· na
gymnáziu. áci vyuºívali program dynamické geometrie nejen na látku ur£enou
jejich v¥kové kategorii, ale také na témata, která ukazují nejlep²í vyuºití p°edností tohoto softwaru. Záv¥r tohoto výzkumu vliv pouºití výukového softwaru
na geometrickou p°edstavivost ºák· nepotvrdil. Výsledek práv¥ tohoto výzkumu
je nejednozna£ný p°edev²ím kv·li malému po£tu ºák· v experimentální skupin¥
(celkem dev¥t ºák·) [24].
Mezi nov¥j²í £eské studie pat°í výzkum realizovaný ve ²kolním roce 2009 
2010, kde se porovnávala tradi£ní výuka s pouºitím rýsovacích pot°eb a výuka
podle upraveného kurikula s výlu£ným rýsováním pomocí softwaru dynamické
geometrie na tematickém celku osová soum¥rnost. V této studii je uvedeno, ºe
dynamická geometrie by nem¥la nahradit tradi£ní geometrii a rýsování, ale ºe
vyjít vst°íc  po£íta£ovým d¥tem vyuºíváním programu dynamické geometrie
vede u ºák· k vy²²ímu sebev¥domí a pocitu úsp¥chu [9].
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V¥t²ina kvalitativních ²et°ení do²la k záv¥ru, ºe za°azení dynamických program· v hodinách geometrie nezhor²uje v¥domosti ºák· [13], [17]. ák·m se po ur£ité
dob¥, kdy se v¥nují této výuce, zvy²uje mnoºství zapamatované látky a získané
poznatky jsou trvalej²í. V¥t²ina autor· do²la k záv¥ru, ºe vyuºívání program·
dynamické geometrie zvy²uje prostorovou p°edstavivost ºák·, a to p°edev²ím dynami£ností program·, dále vede k vy²²ímu zájmu ºák· o po£íta£e, které výuka
baví, a je to vid¥t na jejich aktivit¥ [14], [26]. P°edstavivost, a to nejen geometrická, pot°ebuje zku²enost, kterou programy dynamické geometrie v pom¥rn¥
krátkém £ase ºák·m zprost°edkuje spolu s náhledem v¥t²ího mnoºství geometrických situací, neº se da°í p°i výuce na tabuli nebo v se²it¥ s kruºítkem a pravítkem. Dynamická geometrie dává moºnost mnoha izolovaných model·, takºe ºáci
nabývají vhledu do zku²eností do té doby nepropojených a lépe si tak utvá°ejí
generický model [11]. Tato výuková strategie ºák·m pomáhá integrovat dosavadní
zku²enosti. Vznik pouze formálních poznatk· se zmen²uje a rozvoj geometrické
p°edstavivosti a kreativita ºák· zvy²uje ºákovské kompetence (zejména kompetence k u£ení, k °e²ení problém· a zvý²ení komunikativnosti [23].
Existují i studie, které se zabývají tím, jak m·ºe dynamická geometrie zlep²it
proces výuky ºák·. asto se jednalo o studie, kdy výzkumníci sledovali n¥kolik
ºák· b¥hem experimentální výuky. Pozorování byla doloºena rozborem práce ºák· a komunikací se ºáky. V souvislosti s integrací softwaru byl zji²t¥n dobrý vliv
dynamické vizualizace geometrických objekt· a osvojování pojm·, coº je uvedeno v záv¥rech kvantitativních výzkum· zam¥°ených na výkon ºák·, nebo´ ºáci
z experimentálních skupin nejlépe zvládli úlohy na porozum¥ní pojm·m. N¥kte°í
odborníci uvádí, ºe dynamická geometrie ovliv¬uje zvládnutí pojm· v závislosti
na konkrétní geometrické aktivit¥ ºák· a má souvislost s °e²ením správn¥ vybraných typ· úloh, ke kterým pat°í konstruk£ní a d·kazové úlohy [15]. To v²e také
ºák·m p°irozen¥ roz²i°uje slovní zásobu v geometrii [1]. Dal²í d·sledek pouºívání
tohoto softwaru je rozvoj jazyka ovlivn¥ného prost°edím softwaru, coº vede ºáky
k tomu, ºe tímto jazykem komunikují mezi sebou i s u£itelem [8].
Na portálu RVP.cz hodnotí práci s programem jeden z u£itel· [32] :  Program
GeoGebra pouºívám p°i výuce matematiky jiº p¥t let ve v²ech ro£nících druhého
stupn¥ Z. Pozitivn¥ hodnotím dynami£nost programu, kdy lze opakovan¥ mode-
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lovat konstrukce, které bychom museli rýsovat na tabuli. áci b¥hem výuky snáze
pochopí vlastnosti geometrických konstrukcí, geometrických t¥les, graf· a vztahy mezi nimi. Postup demonstruji pomocí interaktivní tabule. Vºdy v²ak dbám
na to, aby ºáci um¥li konstruk£ní úlohy také rýsovat do se²itu s rýsovacími pom·ckami a vyuºívali programu jako dopln¥k pro kvalitní výuku matematiky ve
²kole.
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4. GeoTest
V úvodu kapitoly o GeoTestu uve¤me slova autor·, árky Gergelitsové a Tomá²e Holana:  GeoGebra umoº¬uje studentovi nezávazn¥ konstruovat,  skládat
dostupné nástroje, experimentovat a soust°edit se na schopnost °e²it konstruk£ní
úlohy. Zm¥nou zadaných údaj· lze také ov¥°it, zda je konstrukce správná a °e²í
zadaný problém, nebo jen náhodou autor vytvo°il výsledný objekt na první pohled stejný jako poºadovaný. S pouºitím takovýchto nástroj· m·ºe student °e²it
více úloh a více se nau£it. Ov²em aby studentovi °e²ení úloh pomohlo, pot°ebuje
zp¥tnou vazbu u£itele. Vyhodnocování mnoha úloh je pro u£itele velmi £asov¥
náro£né, navíc, a´ uº v hodin¥ nebo p°i domácí p°íprav¥, hodnocení p°ichází aº
po ur£ité £asové prodlev¥. Tato doba m·ºe zp·sobit ºákovu ztrátu zájmu, nebo
m·ºe zapomenout, co vlastn¥ °e²il. [7]
Moºnosti vyuºití GeoGebry ve výuce matematiky si uv¥domili lidé z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy  árka Gergelitsová a Tomá² Holan.
Jejich °e²ení se nazývá GeoTest [27]. Tvo°í jej webová aplikace vyuºívající appletu
GeoGebra. Gergelitsová a Holan ve sborníku z konference o geometrii a grace
[7] popisují základní funkce GeoTestu . V GeoTestu m·ºe u£itel zadávat ºák·m
úlohy z p°ipravené nabídky, po odevzdání GeoTest vyhodnotí správnost °e²ení.
U£itel tedy m·ºe zadat práci v hodin¥, písemnou práci nebo domácí úkol. Díky
automatickému vyhodnocování ºáci rovnou vidí, zda úlohu vy°e²ili správn¥, pokud ne, mohou se zamyslet, kde ud¥lali chybu a mohou si °e²ení opravit. Pracují
tedy samostatn¥ a mohou tak (správn¥) vy°e²it mnohem více úloh, neº kdyby je
rýsovali, odnesli do ²koly a £ekali, aº je u£itel opraví a p°inese na p°í²tí hodinu.
Zárove¬ u£itel m·ºe díky této aplikaci sledovat, jak jsou ºáci úsp¥²ní, kdo a jaké
úlohy °e²í a zda správn¥.

4.1

Moºnosti systému a prost°edí

Na konferenci Gergelitsová a Holan [28] p°ibliºují GeoTest. Webová aplikace
Geotest je ur£ena ºák·m a u£itel·m. GeoTest tvo°í applet GeoGebra a modul,
který automaticky vyhodnocuje správnost °e²ení zadaných planimetrických úloh.
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Systém ºák·m poskytuje okamºitou zp¥tnou vazbu o správnosti jejich konstrukce.
Ov²em nenapovídá, chyby nekomentuje a ani neukazuje.

4.1.1

Prost°edí pro u£itele

Po získání p°ihla²ovacích údaj· m·ºe u£itel vytvá°et a m¥nit skupiny ºák·.
ák·m m·ºe sám vytvo°it p°ihla²ovací údaje a rozdat je na hodin¥. Nejd·leºit¥j²í £ástí GeoTestu je prost°edí pro zadávání úloh a test·. Pro kaºdou sadu úloh
u£itel vytvo°í novou skupinu. Pro ni ur£í termíny  odkdy bude sada úloh ºák·m
p°ístupná a dokdy ji mohou ºáci °e²it  vybere úlohy ze seznamu p°ipraveného administrátory systému. Kaºdou z úloh si m·ºe u£itel samoz°ejm¥ vy°e²it z pohledu
ºáka [7].

Zadání úloh
Na stránkách Gergelitsová a Holan [29] sepsali sv·j návod. V této a následující
kapitole najdeme v n¥kterých místech mnou upravený £i dopln¥ný jejich návod.
Pokud máme zájem o p°ihla²ovací údaje pro u£itele, musíme napsat p°ímo autor·m GeoTestu. Na adrese

geotest.geometry.cz

vstoupíme do prost°edí GeoTestu

(viz obr. 4.1) pomocí svého p°ihla²ovacího jména a hesla.

Obrázek 4.1: Stránka s p°ihlá²ením
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Dostaneme se na stránku  Výb¥r skupiny pro u£itele , kterou vidíme na obrázku 4.2. Pomocí tla£ítka

Moji ºáci

se dostaneme k tvorb¥ nových ºák· a jejich

editaci. M·ºeme p°idávat jednotlivé ºáky nebo hromadn¥ celou skupinu £i t°ídu.

Obrázek 4.3: Zaloºení nového ºáka
Obrázek 4.2: Výb¥r skupiny pro u£itele

V okn¥ (obr. 4.3) pro zaloºení ºáka vyplníme pot°ebná pole. Pole

jmení

Jméno

a

P°í-

pak vytvo°í dohromady (bez mezery) p°ihla²ovací jméno ºáka. Pokud uº

v systému ºák téhoº jména existuje, systém za n¥j p°idá £íslice. Na uvedenou
e-mailovou adresu pak p°ijde e-mail s oznámením o za°azení do systému, který
bude obsahovat logovací jméno a heslo. Pokud vloºíme do tohoto pole vlastní emailovou adresu, e-maily s hesly dostaneme my a m·ºeme hesla na první hodin¥
ºák·m rozdat (a nestarat se o to, zda si je p°edem p°e£etli a zapamatovali...).
Tla£ítkem
£ítkem

Vytvo°it

Zp¥t

ºáka opravdu zaloºíme (a systém ode²le zmín¥ný e-mail), tla-

ukon£íme práci bez vytvo°ení nového ºáka. Na obrázku 4.4 vidíme

seznam p°idaných ºák·, tla£ítkem

heslo

Edit

m·ºeme upravit informace o n¥m a

Nové

po²le na uvedený e-mail ºákovo nové heslo.

Obrázek 4.5: Zaloºení nové skupiny
Obrázek 4.4: Seznam zaloºených ºák·
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Zadání úkol· mají podobu tzv. skupin. Novou skupinu (úkol) zaloºíme na
hlavní stránce pomocí tla£ítka

Nová skupina.

Objeví se nám stránka (obr. 4.5).

Skupinu si pojmenujeme, abychom se v seznamu dob°e orientovali. Systém p°id¥lí
skupin¥ unikátní £íslo, které nem·ºeme m¥nit. D·leºitá jsou pole

úloh

a

Konec °e²ení úloh. Pole Za£átek °e²ení úloh

Za£átek °e²ení

je datum a £as, kdy se skupina

úloh zobrazí ºák·m. M·ºeme si tedy p°ipravit úlohy i na celý ²kolní rok a ºák·m se
budou zobrazovat postupn¥. Skupina jde samoz°ejm¥ kdykoliv m¥nit. Pole

°e²ení úloh

Konec

je datum a £as, dokdy by ºáci m¥li úlohy vy°e²it. Po tomto datu

se skupina barevn¥ ozna£í, aby bylo z°etelné, které skupiny úloh jsou aktuální
a které jiº ne. áci i my v²ak skupinu stále vidíme a ºáci mohou úlohy skupiny
stále °e²it, jen jsou gracky odli²eny. Termín

Konec °e²ení úloh

m·ºeme kdykoliv

zm¥nit a skupinu znovu aktivovat nebo ji naopak ukon£it d°íve, neº jsme m¥li
p·vodn¥ v plánu. V²echna °e²ení se ozna£í vzhledem k novému termínu.
Do pole

Poznámka

m·ºeme vkládat zprávy ºák·m, protoºe toto pole ºáci vidí

pokaºdé, kdyº si otev°ou danou skupinu. M·ºeme ji pr·b¥ºn¥ upravovat.
Tla£ítkem

Vytvo°it

novou skupinu zaloºíme a vrátíme se do p°ehledu skupin.

U kaºdé skupiny vpravo je tla£ítko
stránka (obr. 4.6), kde vidíme

Vybrat,

pokud na n¥j klikneme, zobrazí se

Nejnov¥j²í výsledky,

tabulku

Stav °e²ení

a n¥kolik

tla£ítek, které si vysv¥tlíme.

Obrázek 4.7: Výb¥r ºák· do skupiny

Obrázek 4.6: Stránka s novou skupinou

P°i zakládání skupiny musíme nejd°ív p°idat ºáky. To nám umoºní tla£ítko

Seznam £len·.

Zobrazí se seznam vloºených ºák· a u kaºdého z nich je bílé od-
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²krtávací polí£ko, které vidíme na obrázku 4.7. Ozna£íme ºáky, které chceme do
skupiny p°idat, a stiskem tla£ítka

Potvrdit

odsouhlasíme výb¥r. Systém nás vrátí

na p°edchozí stránku.
Nyní musíme vybrat seznam úloh, které mají ºáci °e²it. Tla£ítkem

úloh

Seznam

se dostaneme na stránku, kde jsou p°edp°ipravené úlohy.

Seznam úloh obsahuje úlohy r·zné obtíºnosti, tématického zam¥°ení a úlohy
pro ºáky r·zného v¥ku a typu ²koly. Základem sbírky jsou planimetrické konstruk£ní úlohy pro základní a st°ední ²kolu. Ov¥°ují základní pojmy a vztahy
a poºadují konstrukce bod· a p°ímek, trojúhelník·, mnohoúhelník· a kruºnic.
Nejjednodu²²í z t¥chto úloh zam¥°ili auto°i na nácvik a ov¥°ení dovednosti provád¥t konstrukce v programu GeoGebra. ísla, která vidíme v seznamu vlevo
u zadání úloh jsou p°i°azena náhodn¥ (obr. 4.8).

Obrázek 4.8: Výb¥r úloh z p°edp°ipraveného seznamu
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Pro usnadn¥ní výb¥ru úloh z p°ipraveného seznamu m·ºeme pouºívat ltr.
Ten dovolí vybírat úlohy jak podle jména (tedy £ásti názvu), tak podle atribut·.
Do pole

Jméno

m·ºeme zadat slovo £i £ást textu z názvu úlohy a ltr pak vyhledá

jen úlohy, které danému textu odpovídají. Text nerozeznává malá/velká písmena.

Atributy rozli²ují úlohy podle jejich ur£ení, tématu, stupn¥ ²koly a obtíºnosti
úlohy. Jsou uvedeny drobn¥j²ím písmem vpravo nad textem úlohy.
Co jednotlivá písmena a £íslice znamenají:

•

C  cvi£né úlohy pro nácvik práce s GeoGebrou £i nácvik pozorného £tení
úloh

•

S  st°ední ²kola

•

Z  základní ²kola

•

V  spí²e vysoká ²kola (tématem, nikoliv obtíºností)

•

£íslice 0, 1, 2, 3  obtíºnost: 0  zcela snadné, 3  nejobtíºn¥j²í

•

Z2, S1  pro základní ²kolu obtíºn¥j²í, pro st°ední snadné atd.

•

PL  planimetrie

•

PM  promítací metody

•

KN  kinematika

•

DG  deskriptivní geometrie

•

ZK  základní konstrukce

•

TR  úlohy o trojúhelnících

•

MN  úlohy o mnohoúhelnících

•

KR  úlohy o kruºnicích

•

KU  úlohy o kuºelose£kách

•

pt  úlohy na/o zobrazení v rovin¥
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Vlevo vedle názvu tla£ítkem

P°idat úlohu

vloºíme úlohu do skupiny. Vpravo

od seznamu si m·ºeme úlohu pomocí tla£ítka

Prohlédnout

zobrazit, vy°e²it ji

a °e²ení odeslat. Vidíme ji stejn¥ jako ji uvidí ºáci.
V seznamu zadaných úloh m·ºeme úlohu posunout na konec pomocí tla£ítka

v

nebo ji úpln¥ vy°adit ze skupiny.

Kontrola výsledk· ºák·
Po vybrání dané skupiny m·ºeme sledovat výsledky ºák·. V tabulce

°e²ení

Stav

vidíme seznam ºák· a úlohy, které mají °e²it. P°íslu²ná polí£ka se budou

postupn¥ zabarvovat podle odeslaných °e²ení ºák·. Zelená polí£ka

OK

znamenají,

ºe úlohu ºák vy°e²il úsp¥²n¥, ºluté otazníky vypovídají o neúsp¥²ném pokusu.
Malé modré £íslo u jména ºáka zna£í, kolikrát ºák odevzdal n¥jaké °e²ení (a´
uº ²patné nebo dobré) úlohy ze skupiny. Toto £íslo nevypovídá nic o tom, kolik
pokus· bylo neúsp¥²ných a kolik úsp¥²ných. asto se stává, ºe se °e²itel vrátí
k úloze, kterou jiº úsp¥²n¥ vy°e²il, ve chvíli, kdy hledá chybu v jiné úloze.
Pokud na zmín¥né modré £íslo u jména ºáka klikneme, dostaneme se na stránku, která obsahuje informace o pokusech a postupu °e²ení ºáka.

Obrázek 4.9: Stránka s pokusy o °e²ení ºáka

Na obrázku 4.9 vidíme p°íklad takové stránky. Je v ní p°ehled o v²ech pokusech
ºáka o °e²ení úloh dané skupiny. Ve výpisu vidíme datum a £as odevzdání °e²ení,
jméno a p°íjmení ºáka a název úlohy. Pokud byl pokus úsp¥²ný, vidíme u úlohy

OK,

pokud se na °ádku zobrazuje

...,

byl pokus neúsp¥²ný.
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Na úvodní stránce skupiny vlevo pod názvem

Nejnov¥j²í výsledky

se vypisuje

seznam posledních odevzdaných °e²ení v²ech ºák·. Seznam obsahuje op¥t datum
a £as odevzdání, jméno a p°íjmení ºáka, název úlohy a op¥t

OK

nebo

...,

které

po rozkliknutí obsahují dal²í informace o °e²ení ºáka. M·ºeme se podívat, jakým
zp·sobem úlohu ºák °e²il a jaké chyby p°ípadn¥ ud¥lal (obr. 4.10). Pouºití této
funkce GeoTestu si ukáºeme v mém experimentu.

Obrázek 4.10: Stránka s pokusem °e²ení

4.1.2

Prost°edí pro ºáky

Gergelitsová a Holan [30] uvádí na svých stránkách i návod pro ºáky. V této
kapitole jsem vyuºila jejich návod k sepsání tohoto návodu. ák p°i p°ihlá²ení
do systému pomocí jména a hesla, které jsme mu vytvo°ili, vidí seznam úkol·,
které má °e²it. U skupin vidí termín, do kterého má úlohy splnit. Vlevo vedle
kaºdé úlohy ºáci vidí okénko, které ukazuje jednak, zda uº úlohu zkou²eli °e²it,
jednak zda ji jiº vy°e²ili úsp¥²n¥. Po úsp¥²ném vy°e²ení je polí£ko zelené s textem
"OK", do té doby je bu¤ prázdné (ºáci je²t¥ ne°e²ili), nebo ºluté s otazníkem.
ísla ukazují po£ty pokus·. Nap°íklad 6/2 znamená 6 pokus· v termínu a 2 po
kone£ném termínu úkolu.
Po pravé stran¥ vybere ºák úlohu stejn¥, jako p°edtím vybral úkol (skupinu).
Zobrazí se mu okno se zadáním úlohy. Pod názvem úlohy a tla£ítky pro odeslání
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konstrukce £i pro návrat na p°edchozí stránku vidí text  zadání úlohy. Pod
zadáním se otev°e okno Java-appletu s konstrukcí. Pokud nemá ºák Java-applet
nainstalovaný, m·ºe si p°epnout na

HTML-verzi. ák má za úkol správn¥ a úpln¥

sestrojit poºadované prvky konstrukce. K tomu, aby se ºákovi poda°ilo úlohu
vy°e²it co nejd°íve a správn¥, nem¥l by p°ehlédnout nápov¥du

aneb Jak °e²it úlohy správn¥.

Návod: asté chyby

Upozor¬uje na moºná a £astá úskalí p°i °e²ení.

áci se mohou podívat i na stru£ný návod ke GeoGeb°e 

Návod: GeoGebra 

Konstrukce a ovládání.
Pokud ºák úlohu vy°e²il, ode²le ji p°íslu²ným tla£ítkem

°e²ení

Odeslat zobrazené

k vyhodnocení. Okno s hodnocením se zobrazí vzáp¥tí. Pokud ºák nebyl

úsp¥²ný, m·ºe své °e²ení opravit a odeslat znovu. Kdykoliv se také m·ºe vrátit
zp¥t na stránku s výb¥rem úlohy a odtud zp¥t na výb¥r skupiny, nebo se odhlásit
a pokra£ovat v °e²ení n¥kdy pozd¥ji.
Pokud úsp¥²ný nebyl, doporu£me mu zmín¥ný

Návod

a

p°ehled £astých chyb.

Zde uvedu alespo¬ n¥kolik stru£ných poznámek k °e²ení.

• íst zadání pozorn¥. Není nutno, ale ani zakázáno, sestrojovat nic jiného,
neº ty prvky, které jsou pot°eba ke konstrukci poºadovaných výsledných
prvk·. Je pot°eba si dát pozor, zda máme sestrojit v²echna °e²ení zadané
úlohy nebo t°eba jen n¥které z nich.

•

Je nutno dbát na to, aby výsledné prvky byly správn¥ pojmenované  p°esn¥
podle zadání.

•

P°ed odesláním °e²ení je vhodné se p°esv¥d£it, ºe i p°i zm¥n¥ polohy/hodnoty
zadaných prvk· z·stává stejné. Vracet prvky do p·vodní polohy pak není
t°eba.

•

P°i konstrukcích se pouºívají

názvy

konstruk£ních prvk·, nikoli jejich kon-

krétní hodnoty, které jsou na monitoru zobrazeny.

•

Je vhodné se vyvarovat v²ech  volných rozhodnutí tzn. voleb, které nevycházejí jednozna£n¥ ze zadání, pokud má taková volba vliv na správnost
°e²ení. Nevolit libovolné body, libovolný z pr·se£ík· a podobn¥. M·ºe se
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stát, ºe v takovém p°ípad¥ konstrukce, která se jeví jako správná, bude vyhodnocena jako nesprávná. Pokud se neda°í zjistit, jak problém odstranit,
je doporu£eno zvolit jiný postup konstrukce, ur£it¥ existuje.

•

Je doporu£eno nep°ejmenovávat zadané prvky (body, £ísla, ...). Pokud je
n¥jaký zadaný prvek p°ejmenován nedopat°ením, název je nutné zm¥nit na
p·vodní nebo na£íst zadání znovu a úlohu znovu vy°e²it.

4.1.3

Vyhodnocování úloh

Gergelitsová a Holan p°iblíºili na konferenci [7] vyhodnocování úloh v GeoTestu. Vyhodnocování správnosti °e²ení planimetrických úloh je obtíºné. Z rysu
je pracné ur£it, zda výsledný obrázek je výsledkem správného postupu, nebo jen
odhadu. Podobn¥ je obtíºné ur£it, zda chyby ve výkresu jsou následkem ²patného £i nedbalého rýsování, nebo chybným postupem. e²ení pomocí formálního
zápisu konstrukce zase trpí chybami ve formalismu zápisu.
Oba druhy potíºí °e²í pouºití systému dynamické geometrie, kde zápis konstrukce a výsledná kresba jsou pevn¥ svázány. Vyhodnocování správnosti konstrukce, by´ formáln¥ správné, ov²em stále je²t¥ není jednoduché.
Snadnou, ale je²t¥ nesprávnou moºností, je srovnání odevzdaného postupu se
vzorovým °e²ením. Nesprávnou proto, ºe cílem výuky geometrie není, aby si ºáci
£i studenti zapamatovali jeden konkrétní postup °e²ení dané úlohy, ale aby taková
°e²ení dokázali sami nacházet.
Pokud p°ipou²tíme jako správná i jiná neº vzorová °e²ení, pot°ebujeme vyhodnocovat správnost konstrukcí jako ú£innost postupu, který má vést od zadání
k poºadovanému výsledku. A to je postup, jakým konstrukce hodnotí GeoTest:
p°i vyhodnocování provádí p°edloºený postup na r·zná výchozí data a kontroluje,
zda ve v²ech p°ípadech vede ke správnému výsledku.
Sou£ástí popisu kaºdé úlohy v GeoTestu je proto n¥kolik p°ipravených sad
objekt·, odpovídajících vºdy jednomu zadání (nap°íklad polohy bod·, p°ímek ...)
 a ke kaºdé z t¥chto sad popis výsledných prvk· nebo hodnot. Pokud hodnocený
postup ve v²ech p°ípadech ke vstupním prvk·m ur£í správn¥ prvky výstupní, je
povaºován za správný.
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4.1.4

Zku²enosti s pouºíváním systému

 Se systémem jsme jako s dopl¬kovým didaktickým nástrojem pracovali nejprve na p°elomu primy a sekundy a poté ve £ty°ech t°ídách druhého ro£níku
a sexty. Pouºívání GeoTestu ukázalo krom¥ p°edpokládaných efekt· (v¥t²í atraktivita práce pro v¥t²inu student·, problémy s ovládáním GeoGebry u n¥kterých
jiných) i n¥kolik mén¥ o£ekávaných jev·. Ukázalo se, ºe nemalá £ást student· má
podstatné problémy s logikou základních konstrukcí. Problémem byla nap°íklad
konstrukce vrchol· £tverce, je-li dána jeho úhlop°í£ka. Ukázalo se, ºe studenti
p°i rýsování do se²itu velice £asto vyuºívají místo p°esných konstrukcí pravítkem
a kruºítkem konstrukce nekorektní (p°ibliºné p°iloºení m¥°ítka, sestrojení rovnob¥ºek £i bodu od oka...). Mnozí také nedokázali nástroj, který nebyl k dispozici,
nahradit správnou posloupností jiných, dostupných konstrukcí, které by vedly
k sestrojení poºadovaných prvk·. Jakkoliv kategoricky odmítáme nahrazení nácviku rýsování ve ²kolské geometrii výhradn¥ po£íta£ovými konstrukcemi, jeví se
nám, ºe takové vyuºívání systém· dynamické geometrie, které nekompromisn¥
poºaduje správný výsledek, m·ºe p°i výuce konstruk£ní geometrie podstatn¥ pomoci. Mnohé chyby, které uºití programu ukázalo, bychom pravd¥podobn¥ p°i
rýsování do se²itu v·bec neodhalili. Pot¥²ilo nás, ºe vyuºití GeoTestu pro mnohé
studenty z°eteln¥ zvý²ilo p°itaºlivost domácích úkol· z konstruk£ní planimetrie.
Mnozí byli ochotni °e²it p°i nezdaru úlohy opakovan¥, £asto i v dob¥, kdy by
se ru£ním rýsováním uº pravd¥podobn¥ nezabývali. P°i °e²ení domácího úkolu
ºák úlohy  n¥jak vy°e²í jednou. Je-li jeho °e²ení chybné, dozví se to s £asovým
odstupem a ve form¥ sd¥lení. Pokud chybuje p°i °e²ení úlohy v GeoTestu, vyvolá
oznámení o chyb¥ v¥t²inou dal²í aktivitu: v¥dom¥ hledá, kde ud¥lal chybu a snaºí
se úlohu vy°e²it správn¥. Chybu, která m¥la n¥jaký následek (ztrátu £asu, hledání
°e²ení), si mnohem lépe uv¥domí a zapamatuje. Úlohu £asto ºáci °e²í opakovan¥ i po n¥kolik dní, problém tedy po dlouhou dobu neopustí. Vyuºití GeoTestu
také podstatn¥ zm¥nilo  spravedlivost poºadované domácí práce a její £asové
náro£nosti. P°i °e²ení domácích úkol·, které testovaly schopnost °e²it základní
konstruk£ní úlohy, strávili studenti, kte°í logiku konstrukcí dob°e ovládali (a kte°í tedy vlastn¥ nepot°ebovali zadaný úkol °e²it), velmi málo £asu. Ti, kterým
nebyla konstrukce zcela jasná, kte°í si pletli zadané prvky a vztahy mezi danými
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a hledanými prvky, strávili °e²ením £asto více £asu, neº v p°ípad¥, kdyby °e²ení
 odhadli tuºkou na papír.  [7]
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5. Experiment

5.1

Cíle experimentu

Hlavním cílem experimentu bylo zjistit, jak efektivní je zapojení programu
GeoGebra do výuky konstruk£ní geometrie a následného procvi£ování konstrukcí
trojúhelník· na základní ²kole.
Toto téma jsem zvolila, protoºe GeoGebru v hodinách pro konstrukci pouºívám. áci ov²em dosud rýsovali pouze do se²itu. Setkávala jsem se s problémem,
ºe neumí stále p°iloºit úhlom¥r, nemají rýsovací pot°eby, tuºky. Neumí konstruovat p°esn¥. Výuka konstruk£ních úloh se tak stávala no£ní m·rou pro m¥ i ºáky.
Vzhledem k tomu, kam se technika posouvá, usoudila jsem, ºe pro ºáky bude
i p°ínosem nau£it se práci s programem, který bude rýsovat za n¥. D·leºité je
pro m¥, aby znali postup konstrukce, p°emý²leli, a ne abychom se trápili s problémy ²patn¥ o°ezaných tuºek, chyb¥jících pravítek a kruºítek a ²patnou jemnou
motorikou.
Jak je uvedeno v úvodu diplomové práce, díl£ími cíli experimentu bylo ov¥°ení
následujících hypotéz:

•

pouºití prost°edí dynamické geometrie pom·ºe ºák·m s formulací zápis·
konstrukce a uv¥dom¥ní si jednotlivých krok· konstrukce,

•

prost°edí dynamické geometrie je zdrojem motivace ºák· k °e²ení úloh, pochopení tématu,

•

pouºití softwaru povede ºáky k p°esnému ukotvování geometrických objekt·
místo odhadování jejich polohy,

•

5.2

ºáci si osvojí pojmy týkající se trojúhelník· a jejich konstrukcí.

Metody vhodné pro experiment

P°i p°íprav¥ experimentální výuky, která vyuºívá program GeoGebra, bylo
nutné se zam¥°it jednak na ovládání tohoto programu a dále pak na obsah odborného p°edm¥tu, tedy matematiky, speciáln¥ tématu konstrukce trojúhelník·.
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Jako metodická pom·cka pro výuku byly vytvo°eny pracovní soubory, které
jsou sou£ástí p°ílohové £ásti diplomové práce. Dal²í pom·ckou p°i experimentu
se stalo prost°edí GeoTestu (viz kapitola 4). Celá výuka za£ala a byla ukon£ena
písemným testem.
Pro sb¥r dat daného experimentu jsem vyuºila následujících metod [25]:

•

zú£astn¥né pozorování,

•

zprost°edkované pozorování (fotograe ºákovských prací),

•

testy.

5.3

Popis vlastního experimentu

V této kapitole mé diplomové práce se budu v¥novat mému vlastnímu výzkumu. Popí²u hodiny, na kterých si ºáci osvojovali práci s GeoGebrou. V kapitole
5.3.3 se v¥nuji p°ípravám na hodiny, na kterých jsem vyu£ovala konstrukce trojúhelníku podle v¥t

sss, sus, usu.

V kapitole 5.3.4 pak popisuji reálný pr·b¥h

hodin.
Experiment se konal ve t°íd¥, kde u£ím matematiku jiº £tvrtým rokem (od
jejich páté t°ídy). Jsem v této t°íd¥ po celou dobu i t°ídní u£itelkou, ºáky tedy znám. Na program GeoGebra jsou z hodin matematiky zvyklí. Rýsuji v n¥m
a mou práci v n¥m ukazuji pomocí dataprojektoru. Tedy vizuáln¥ jsou s programem seznámeni, nikdy v n¥m ov²em sami nepracovali. S t°ídou jsem od páté
t°ídy procvi£ovala základní konstrukce  rovnob¥ºky, kolmice, kruºnice, pr·se£íky. D¥lali jsme geometrické diktáty. Hodn¥ jich má problém s p°esností rýsování.
N¥kte°í jedinci opakovan¥ nenosí geometrické pom·cky.
T°ídu v dob¥ experimentu nav²t¥vovalo 26 ºák· (15 d¥v£at a 11 chlapc·).
Z toho je jeden cizinec, který v dob¥ experimentu nav²t¥voval ²kolu v eské
republice pouze m¥síc.

5.3.1

P°íprava experimentu

Na ²kolních po£íta£ích máme na moji ºádost nainstalovanou GeoGebru jiº
dva roky. V té dob¥ jsem u£ila seminá° z matematiky v osmém ro£níku a n¥kolik
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hodin jsme v¥novali práci v GeoGeb°e. Na t¥chto po£íta£ích je tedy star²í verze
programu GeoGebra 4.0. To ale ni£emu nevadilo v základních funkcích, které jsme
pot°ebovali, se nic nezm¥nilo.
U£ím na pom¥rn¥ velké základní ²kole, proto po£íta£ové u£ebny jsou hodn¥
vytíºeny. Z p¥ti vyu£ovacích hodin týdn¥ jsme mohli do po£íta£ové u£ebny pouze
dv¥ hodiny  v pond¥lí a úterý. V dal²ích hodinách matematiky jsme vyuºívali
GeoGebru pouze na mém po£íta£i a vyuºili projektor. Jednu hodinu jsme m¥li
ve st°edu a pak dvouhodinovku ve £tvrtek.
Vzhledem k tomu, ºe jsem v¥d¥la, ºe chci £asto pouºívat v teoretické £ásti
zmi¬ovaný GeoTest, musela jsem ºák·m p°ipravit ú£ty. Toto mi zabralo asi 5
minut, kdy jsem zkopírovala seznam ºák· a klikla na dv¥ tla£ítka (návod najdeme
v kapitole 4.1.1 na stran¥ 25).
P°ed celým experimentem jsem musela na ²kolní server uloºit zadání úloh.
Zkontrolovala jsem, zda lze GeoGebra na po£íta£ích spustit. V²e prob¥hlo bez
problém·, jen jsem byla upozorn¥na, ºe se chystají zm¥ny a úprava serveru. Ale
s tím se nedalo nic d¥lat.

5.3.2

Úlohy

Pro ov¥°ení, zda ºáci pochopili základní ovládání v GeoGeb°e, jsem vytvo°ila
dv¥ úlohy.

Úloha 1
Úloha obsahuje dv¥ nákresny a uprost°ed zápis konstrukce, zadání úlohy vidíme na obrázku 5.1. V panelu nástroj· jsem nechala jen n¥které funkce, aby
ºáky zbyte£n¥ nemátly. Ale nechala jsem i n¥které nástroje, které sice nebudou
pot°ebovat, ale mohou si je vyzkou²et.
Nástroje, které mají ºáci k dispozici:

•

Ukazovátko




Ukazovátko
Oto£ení
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Obrázek 5.1: Zadání první úlohy

•

Nový bod




•

P°ímka
Úse£ka
Úse£ka s pevnou délkou
Polop°ímka

Kolmice
Rovnob¥ºka
Osa úse£ky
Osa úhlu

Mnohoúhelník



•

St°ed

Kolmice





•

Pr·se£ík

P°ímka





•

Nový bod

Mnohoúhelník
Pravidelný mnohoúhelník

Kruºnice daná st°edem a bodem





Kruºnice daná st°edem a bodem
Kruºnice daná st°edem a polom¥rem
Kruºítko
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•

Úhel





•

Úhel dané velikosti
Vzdálenost
Obsah

Text




•

Úhel

Text
Obrázek
Vztah mezi objekty

Pohybovat s nákresnou








Pohybovat s nákresnou
Zv¥t²it
Zmen²it
Zobrazit/skrýt objekt
Kopírovat formát
Zru²it

Cílem úlohy bylo ov¥°it, zda ºáci umí pracovat s GeoGebrou na té úrovni, kterou budou pot°ebovat pro dal²í práci. Zadání úlohy zn¥lo, postupujte dle zápisu
konstrukce, který vidíte uprost°ed. Pokud si nevíte rady, jak má daný krok vypadat, pomocí ²ipky v zápisu konstrukce si zobrazte krok. M·ºete si takto nejd°ív
zobrazit celý postup konstrukce (obrázek 5.2) a poté za£ít pracovat sami. Výsledkem bude také odpov¥¤ na otázku: Jsou sloupy na tomto obrázku rovnob¥ºné?

P°i tvorb¥ úlohy jsem se inspirovala fotograemi z akcí s touto t°ídou. Tato fotka pochází z prohlídky Obecního domu. Kdyº jsem procházela fotky, které
pouºít, napadla m¥ tato. Práv¥ kv·li rovnob¥ºnosti sloup· ve skute£nosti a r·znob¥ºnosti na obrázku. Vyuºila jsem tedy základních nástroj· GeoGebry, které
by ºáci m¥li um¥t.
Nejd°íve jsem do první nákresny vloºila obrázek a upevnila jsem k nákresn¥.
Umístila jsem body

A

a

B

na konce d¥tských ukazová£k·. Tyto bodu jsem také

upevnila, aby je ºáci nemohli p°emis´ovat. Vytvo°ila jsem úse£ku

F , G,

p°ímku

s p°ímkou

g,

−→
g = EF ,

bod

H,

p°ímku

h,

která prochází bodem

který je st°edem úse£ky
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AB ,

bod

I

G

AB ,

body

E,

a je rovnob¥ºná

a kruºnici se st°edem

Obrázek 5.2: Zobrazené °e²ení pomocí zápisu konstrukce

v bod¥

I

a polom¥rem

2

cm. V²echny obrazce vidíme na obrázku 5.2 a postup

konstrukce na obrázku 5.3.

Obrázek 5.3: Celý zápis konstrukce první úlohy

Poté jsem nechala zobrazit druhou nákresnu a zápis konstrukce. Okna jsem
uspo°ádala tak, jak vidíme na obrázku 5.1 na stránce 39. Do druhé nákresny jsem
vloºila a upevnila obrázek. Na stejné místo jako v první nákresn¥ jsem umístila
a upevnila body

A, B

a

I.

Poté jsem v zápisu konstrukce vybrala pouze body (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),
které budou ºáci provád¥t. Toho jsem docílila pomocí bod· zastavení, obrázek 5.3.
K t¥mto vybraným bod·m jsem doplnila informace do sloupce
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Popisek. Poté jsem

v zápisu konstrukce ozna£ila sloupce, které jsem cht¥la, aby se zobrazovaly (Li²ta,

Popisek ).

Návod, jak jednotlivé kroky v GeoGeb°e provést, najdeme v kapitole

3.3.1 na stránce 18.

Úloha 2
Druhá úloha je podobná první úloze, jen má za cíl ov¥°it schopnost pracovat
s jinými nástroji programu GeoGebra, a to p°edev²ím s úhlem. Zadání op¥t obsahuje v GeoGeb°e dv¥ nákresny a zápis konstrukce (obrázek 5.4), který má ºák·m
pomoci, pokud si nebudou v¥d¥t rady. K °e²ení úlohy mají k dispozici stejnou
sadu nástroj· jako v p°edchozí úloze.

Obrázek 5.4: Zadání druhé úlohy

Zadání zn¥lo, zjist¥te, jakou velikost má úhel, který svírají noºi£ky dvojky.
A následn¥ sestrojte jiný úhel dle zápisu konstrukce. Který úhel myslíme, ºák·m
ukáºeme na projektoru.
P°i tvorb¥ úlohy jsem op¥t pouºila d¥tem známý obrázek, a to fotograi malby na zdi, kterou máme ve t°íd¥. Obrázek jsem vloºila do GeoGebry do obou
nákresen a upevnila je, aby je ºáci nemohli p°emis´ovat. Do první nákresny jsem
pak vytvo°ila °e²ení. Nejd°íve body

C, D

5.5. Potom jsem sestrojila dv¥ p°ímky

a

E,

jejich umíst¥ní vidíme na obrázku

ED, DC

a pomocí nástroje

Úhel

velikost úhlu, který svírají tyto dv¥ p°ímky. Následn¥ jsem vytvo°ila úhel
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zjistila

CDC‘

a na p°ímce

DC‘

jsem sestrojila bod

F,

tak aby leºel na noºi£ce p°í²erky na

obrázku. Na obrázku 5.6 vidíme celý zápis konstrukce.

Obrázek 5.5: e²ení druhé úlohy na první nákresn¥

Obrázek 5.6: Zápis konstrukce druhé úlohy

V zápisu konstrukce jsem op¥t vybrala pomocí bod· zastavení pouze body
(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), které ºáci ke konstrukci pot°ebují. Doplnila jsem
do sloupce

Popisek

slovní popis, jak vidíme na obrázku 5.6. Op¥t jsem nechala

v zápisu konstrukce zobrazit pouze sloupce

Li²ta, Popisek.

Vytvo°it tyto úlohy mi trvalo asi hodinu.
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Úloha 3
Cht¥la jsem vyuºít GeoGebru k tomu, aby ºáci zkoumali, které vlastnosti
trojúhelníku a kolik jich pot°ebují znát k tomu, aby v²ichni museli sestrojit (pokud
pracují správn¥) tentýº trojúhelník. Neboli nalézt existenci v¥t

sus, usu. Po del²ím

p°emý²lení jsem nakonec vytvo°ila velmi jednoduchý soubor, s kterým ºáci budou
pracovat.

Soubor - v¥ty sus, usu

Soubor obsahuje 3 úse£ky dané délky a t°i úhly

dané velikosti. áci pomocí p°esouvání t¥chto geometrických útvar· mají sestrojovat trojúhelníky. Na obrázku 5.7 vidíme základní postavení útvar· po otev°ení
soubor·. Na dal²ích obrázcích 5.8 si m·ºeme prohlédnout n¥která °e²ení a tedy
i pouºití.

Obrázek 5.7: Soubor

vety.ggb

Obrázek 5.8: Ukázky pouºití souboru
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vety.ggb

1. skupina úloh v GeoTestu
Nejv¥t²í £ást mého experimentu tvo°í úlohy v GeoTestu. Dal²í úlohy jsem tedy
nemusela tvo°it, ale databáze úloh GeoTestu je velká a bylo nutné projít mnoho
úloh, vy°e²it je a zhodnotit jejich pouºitelnost.
Nakonec jsem vybrala do první skupiny GeoTestu na procvi£ení ovládaní GeoGebry tyto úlohy:

1.

P°ímka dv¥ma body
nástroj

A, B

 body

P°ímka dv¥ma body

jmenuje v¥t²inou jinak neº

ve¤te p°ímku

p

 ºáci si vyzkou²í

a její p°ejmenování, protoºe GeoGebra ji po-

p

2.

P°ejmenování bodu  zm¥¬te jméno bodu A, tak aby se jmenoval N

3.

Kruºnice (St°ed, Bod)
cházející bodem

B

 body

 sestrojte kruºnici

A, B

c

se st°edem v bod¥

A

pro-

jsou dány a jde jen o to, pouºít správný

nástroj a ve správném po°adí ozna£it body.

4.

St°ed úse£ky  sestrojte bod V
St°ed úse£ky

5.

je tato úloha op¥t velmi jednoduchá

[−3; 1]

Rovnob¥ºka

 bodem

mají objevit nástroj

7.

Kolmice  bodem P
nástroj

8.

AB  vzhledem k nástroji

Bod v dané poloze  sestroj bod A bu¤ o sou°adnicích [1; 2] nebo o sou°adnicích

6.

jako st°ed úse£ky

Kolmice

P

ve¤te p°ímku rovnob¥ºnou s p°ímkou

Rovnob¥ºka

m

 ºáci

a nau£it se s ním pracovat

ve¤te p°ímku kolmou na p°ímku

m  ºáci mají objevit

a nau£it se s ním pracovat

Kruºnice (S, r)  sestrojte kruºnici k se st°edem S a polom¥rem r  zde se
ºáci nau£í sestrojit kruºnici s prom¥nlivým polom¥rem, protoºe ho zadají
pomocí prom¥nné, která je ur£ena posuvníkem (obr. 5.9)

9.

Osa úse£ky  sestrojte osu o úse£ky AB  úloha op¥t slouºí pouze k pouºití
daného nástroje

10.

Osa úhlu  sestrojte osu o úhlu BAC
daného nástroje
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 úloha op¥t slouºí pouze k pouºití

Obrázek 5.9: Kruºnice

11.

Pr·se£íky
pr·se£ík

M

 Sestrojte pr·se£ík
p°ímek

b, c .

K

(S, r)
a, b ,

p°ímek

L

pr·se£ík

p°ímek

a, c ,

Upozorn¥ní pro za£áte£níky: Dodrºte po°adí a po-

jmenování bod·.  ºáci si vyzkou²í, ºe nástroj

Pr·se£ík

pom·ºe vytvo°it

nový bod, který nemusíme pracn¥ hledat my²í, ale vznikne kliknutím na
dané objekty.

12.

P°ímky dané odchylky I
bodem

A

 Sestrojte ob¥ p°ímky

a svírají s danou p°ímkou

a

úhel

α

zaxují práci s prom¥nnou, vyzkou²í si funkci

13.

p, q ,

 bod

které procházejí

A ∈ a,

ºáci si op¥t

Úhel dané velikosti

P°ímky dané odchylky II  Sestrojte ob¥ p°ímky p, q , které procházejí
bodem

a,

M

a svírají s danou p°ímkou

a

úhel

α

 bod

M

neleºí na p°ímce

k vy°e²ení této úlohy musí mít ºáci jiº n¥jaké v¥domosti o st°ídavých

a vrcholových úhlech

14.

Rovnob¥ºky  sestrojte rovnob¥ºky b, c ve vzdálenosti d od dané p°ímky
a

 p°i °e²ení této úlohy nesta£í pouºít jen jeden nástroj, úloha vyºaduje

pouºití n¥kolika nástroj· (Kolmice,

Kruºnice, Rovnob¥ºka )

2. skupina úloh v GeoTestu
Druhá sada úloh v GeoTestu byla na konstrukce trojúhelník· pomocí v¥t

sus, usu.
1.

sss,

Vybrala jsem nakonec tyto úlohy:

Vrchol(y) trojúhelníku (v¥ta s,s,s)



i: Dv¥ °e²ení. Úloha vyºaduje

(stejn¥ jako v²echny ostatní) vloºení prom¥nné za polom¥r kruºnice ( Tedy
ne nap°íklad pevnou vzdálenosti 5 ale vzdálenost ur£enou prom¥nnou aa).
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Sestrojte chyb¥jící vrcholy v²ech trojúhelník·

aa, bb,

a, b ,

která jsou délkami stran

ABC ,

a strana

AB = c.

trojúhelník· více, pojmenujte vrchol prvního z nich

2.

kde jsou dána £ísla

C

Je-li takových

a dal²í pak

D,...

Vrchol(y) trojúhelníku (v¥ta s,s,s)  i: P°i °e²ení je vid¥t pouze postup
konstrukce. Nákresna a obrázek v ní jsou skryty
Sestrojte chyb¥jící vrcholy v²ech trojúhelník·

aa, bb,

a, b ,

která jsou délkami stran

(viz obrázek 5.10).

ABC ,

a strana

kde jsou dána £ísla

AB = c.

trojúhelník· více, pojmenujte vrchol prvního z nich

C

Je-li takových

a dal²í pak

D,...

Tato úloha je obtíºná, ºák musí mít jiº n¥jakou p°edstavivost a pon¥tí o °e²ení t¥chto typ· úloh.

Obrázek 5.10: V¥ta s, s, s  bez nákresny

3.

Vrchol trojúhelníku (v¥ta u,s,u) II  i: Jedno °e²ení (v libovolné polorovin¥). P°i konstrukci délek a úhl· je t°eba (stejn¥ jako v ostatních úlohách)
pouºít prom¥nnou (výraz), nikoli konkrétní £íselnou hodnotu.
Sestrojte chyb¥jící vrchol
a velikosti úhl·

alf a

C

trojúhelníku

p°i vrcholu

A

a

ABC ,

betta

kde je dána strana

p°i vrcholu

helník v jedné polorovin¥ ohrani£ené p°ímkou

B.

AB ,

Sestrojte trojú-

AB .

Základní úloha na konstrukci trojúhelníku.

4.

Vrchol(y) trojúhelníku (v¥ta s,u,s)  Sestrojte chyb¥jící vrchol C trojúhelníku

A.

ABC , kde je dána strana AB , délka strany b a úhel alf a p°i vrcholu

Sestrojte trojúhelník v jedné polorovin¥ ohrani£ené p°ímkou

Základní úloha na konstrukci s vyuºitím v¥ty

5.

Vrchol trojúhelníku (v¥ta u,s,u)
helníku

ABC ,

kde je dána strana

sus

 Sestrojte chyb¥jící vrchol

AB ,
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AB .

a velikosti úhl·

alf a

C

trojú-

p°i vrcholu

A

a

gama

p°ímkou

p°i vrcholu

C.

Sestrojte trojúhelník v jedné polorovin¥ ohrani£ené

AB .

Tato úloha jiº vyºaduje dopo£ítat úhel

β,

protoºe v úloze je zadaná jedna

strana a dva úhly, ale jen jeden k ní p°ilehlý.

6.

Vrchol(y) rovnostranného trojúhelníku

 Sestrojte chyb¥jící vrcholy

v²ech rovnostranných trojúhelník· se stranou

AB .

Je-li t°eba (pokud je

systém pojmenoval jinak), p°ejmenujte hledané vrcholy

A, B

C , D.

Dané body

nep°ejmenovávejte.

Úloha je na pouºití v¥ty

sss

trochu jinak.

Pomocné soubory k výuce
Vytvo°ila jsem dal²í dva soubory

sus.ggb, usu.ggb. Soubory obsahují konstrukci

trojúhelník· podle zadání, která se vyskytují v p°ípravách na hodiny. Soubory
obsahují matematické zápisy konstrukce. Úlohy slouºí k odkrokování konstrukce
ºák·m (obr. 5.11) a u£itel je m·ºe vyuºít pro zopakování £i kontrolu °e²ení.

Obrázek 5.11: Soubory k výuce

5.3.3

sus.ggb, usu.ggb

P°íprava hodin

1. a 2. hodina
 dv¥ vyu£ovací hodiny za sebou s p°estávkou  £tvrtek dvouhodinovka b¥ºná
u£ebna

U£ebna: b¥ºná u£ebna s dataprojektorem
Cíle hodiny:

zopakování geometrických útvar· a jejich zna£ení, seznámení

s prost°edím GeoGebry a GeoTestu.
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Úvod: asi 15 minut
Na za£átku hodiny seznámit ºáky s následujícím u£ivem  zopakování základních
konstrukcí, geometrických zna£ek, následn¥ konstrukce trojúhelníku. Vysv¥tlit ºák·m, ºe budeme vyuºívat k tomuto u£ivu po£íta£e a program GeoGebra a GeoTest. Dále sd¥lit, ºe budou dostávat domácí úkoly v t¥chto prost°edích. Vysv¥tlit
jim, ºe se nemusí bát kdykoliv na cokoliv zeptat, protoºe práce v t¥chto prost°edích je pro n¥ nová.

Zopakování základních geometrických útvar· a jejich zna£ení

 asi

30-40 minut
Spole£n¥ se ºáky ud¥lat p°ehled geometrických útvar· a jejich zna£ení. U£itel
ºáky vhodnými otázkami pobízí k vytvo°ení seznamu, který pí²e na tabuli a ºáci
si stejný seznam zapisují do se²itu. Vhodné je i tyto útvary £rtat £i rýsovat na
tabuli, aby m¥li ºáci zrakovou oporu. Podpo°í to jejich znalosti. Vhodné jsou
otázky nap°.: Jaký znáte nejjednodu²²í geometrický útvar? Jak ho zna£íme? Ano,
p°ímka, jak se tato p°ímka m·ºe jmenovat, £ím je ur£ena tato p°ímka? Který bod
je vrcholem úhlu

XY Z ,

co jsou to ramena úhlu, jak se jmenují? Návodnými

otázkami by u£itel s ºáky m¥l vypracovat seznam matematických zna£ek. (odkaz
v na kapitolu v teorii, kde tento seznam bude)

P°edstavení programu GeoGebra a GeoTest  asi 30 min
Pomocí dataprojektoru zobrazit prost°edí GeoGebry. Seznámit ºáky se základními nástroji  bod, úse£ka dané délky, úse£ka dána dv¥ma body, p°ímka dána
dv¥ma body, úhel, úhel dané velikosti, rovnob¥ºka, kolmice, ukazovátko. Zobrazení/skrytí sou°adných os a m°íºky. Ukázat p°ejmenování útvaru, pohyb s nákresnou.
V dal²í £ásti hodiny ukázat ºák·m stránku GeoTestu a °íci jim internetovou
adresu. Rozdat jim p°ihla²ovací údaje. Vysv¥tlit ºák·m p°ihlá²ení do GeoTestu,
ukázat prost°edí. V tuto chvíli by m¥li mít jiº jednu skupinu úloh otev°enou pro
práci. Ukázat jim prost°edí °e²ení úloh, upozornit na p°epnutí do HTML5 verze.
Jednu úlohu vy°e²it nejd°ív úmysln¥ ²patn¥ a odeslat a následn¥ opravit a odeslat.
ák·m je pot°eba ukázat, kde najdou základní návod, pokud jim °e²it úlohy bude
d¥lat problém.
Zadat ºák·m úlohy v GeoTestu za domácí úkol. Aspo¬ 4 úlohy do dal²í hodiny,
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ostatní do týdne. Upozornit je na to, ºe nemusí mít p°í²tí hodiny úlohy vy°e²eny
správn¥, ale musí se o °e²ení pokusit. Uklidnit je, ºe je v po°ádku, pokud jim
napoprvé °e²it úlohy v programu nep·jde.

Záv¥r  asi 5 minut
Konec hodiny zopakovat, co se dnes d¥lo, jaké mají domácí úkoly. Pobídnout je
k dotaz·m a zodpov¥d¥t je.

3. hodina
 pond¥lí PC

U£ebna: po£íta£ová u£ebna, ideáln¥ jeden po£íta£ na ºáka
Cíle hodiny: Ov¥°it, zda ºáci pochopili práci se základními nástroji GeoGebry. Zodpov¥d¥t p°ípadné dotazy vzniklé p°i práci na domácích úkolech. Pokusit
se eliminovat nejasnosti p°i práci s programem GeoGebra a prost°edím GeoTestu.

Úvod  asi 5 minut
P°ihlá²ení se na po£íta£e, vy°e²it p°ípadné problémy s p°ihlá²ením. íci, kde
na ²kolních po£íta£ích mohou otev°ít program GeoGebra a kde najdou soubory
k práci na dne²ní hodinu a jak je p°ípadn¥ otev°ít.

První úloha  asi 15 minut
Otev°ení souboru

prvniuloha.ggb. Vysv¥tlení si, co je jejich úkolem. (Viz. kapitola

5.3.2 na stran¥ 38) áci pracují samostatn¥ a u£itel práci kontroluje a zodpovídá
jim jejich dotazy. Vypracovaný úkol odevzdají na kontrolu u£itelem.

Druhá úloha  asi 15 minut
Otev°ení souboru

druhauloha.ggb. Op¥t vysv¥tlení si úkolu (viz. kapitola 5.3.2 na

stran¥ 42). áci stále pracují samostatn¥, mohou si p°ípadn¥ navzájem pomáhat. U£itel kontroluje práci a zodpovídá dotazy. áci po vypracování úlohy op¥t
odevzdají pro následnou kontrolu u£itelem.
Pokud mají ºáci tyto dv¥ úlohy vypracované d°íve, v¥nují se úkol·m v GeoTestu.

Vy°e²ení problém· s GeoTestem, zodpov¥zení dotaz·  10 minut
U£itel se zeptá ºák·, jestli m¥li problémy s p°ihlá²ením do GeoTestu, s práci
v n¥m a zadanými úlohami. Tém¥° ur£it¥ se najdou ºáci, kte°í n¥jaký dotaz mít
budou. U£itel dotazy zodpoví a vy°e²í dal²í nejasnosti, m·ºe p°ípadn¥ n¥jakou
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problémovou úlohu vy°e²it na svém po£íta£i a ºák·m ukázat postup pomocí dataprojektoru. Na záv¥r hodiny m·ºe ºák·m ukázat tabulku s postupem °e²ení,
aby vid¥li, jak °e²ení úloh jde jejich spoluºák·m.

4. hodina
 úterý PC

U£ebna: po£íta£ová u£ebna
Cíle hodiny: Zopakovat shodnost útvar·, zkoumání za jakých podmínek lze
trojúhelník sestrojit, jaké údaje ke konstrukci pot°ebujeme.

Úvod:  asi 5 min
ák·m °íci nápl¬ hodiny - opakování a následné zkoumání ve skupinkách.

Zopakování shodnosti útvar·  asi 10 minut
Zopakovat, kdy jsou útvary shodné, co to je shodnost útvar·, jak poznáme, ºe
jsou útvary shodné. U£itel vede diskuzi na toto téma. Navádí ºáky vhodnými
otázkami.

Zkoumání

 asi 20 minut

áci si otev°ou soubor

vety.ggb.

áci mají za úkol pomocí pohybu s jednotlivými

útvary p°ijít na to, jaké a kolik údaj· pot°ebují k tomu, aby sestrojili jednozna£ný
trojúhelník. áci pracují na po£íta£ích, kaºdý na svém a ve skupinkách se mohou
domlouvat, radit apod.

Sd¥lení výsledk· zkoumání

 asi 5 minut

U£itel se ptá jednotlivých skupin, na co ºáci p°i²li. Výsledky skupin se jen shromáºdí pro práci v dal²í hodin¥. U£itel nekomentuje ºádné nápady, upozorní i ºáky,
ºe výsledky cizích skupin nekomentují, ºe k tomu budou mít prostor dal²í hodinu.
U£itel hodinu uzav°e v²eobecným shrnutím práce s programem a u£iva.

5. hodina
 st°eda b¥ºná u£ebna

U£ebna: b¥ºná u£ebna s dataprojektorem
Cíle hodiny:

Vyslovení v¥t o shodnosti a konstruovatelnosti trojúhelník· 

v¥ty

sss, sus, usu.

Obsah konstruk£ní úlohy. Zápis konstrukce trojúhelníku podle

v¥ty

sss.
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Úvod  asi 5 minut
Zopakování £inností minulé hodiny. P°ipomenutí toho, na co ºáci minulou hodinu
ve skupinách p°i²li.

Práce s výsledky z minulé hodiny
Pomocí souboru

vety.ggb

 asi 15 minut

na projektoru vylou£it nápady, nevedoucí k v¥tám. U£i-

tel ºáky m·ºe navád¥t otázkami. Nejd°íve je vhodné se zeptat skupiny, jak danou
kombinaci (nap°. 2 strany a 2 úhly) myslela. A´ kombinaci up°esní, které úhly
a které strany, a zda je moºná zám¥na stran a úhl·. A následn¥ pomocí útvaru
v souboru namodelovat danou situaci. Pokud ºáci sami nereagují, navádíme je
otázkami dále.
Po této £innosti by m¥ly zbýt moºnosti  3 strany, 2 strany a 1 úhel t¥mito
stranami sev°ený, 1 strana a 2 úhly k ní p°ilehlé. áci se asi nebudou vyjad°ovat takto matematicky, necháme je u jejich vyjad°ování, pokud je správné, jen
neodborné.

Shrnutí a vyslovení v¥t  10 minut
Sepsání a vyslovení t°í v¥t o shodnosti a konstruovatelnosti trojúhelníku. Je vhodné je ºák·m °íci i ve zn¥ní  dva trojúhelníky jsou shodné, jestliºe se shodují ve
... , i ve zn¥ní  Trojúhelník lze jednozna£n¥ sestrojit, pokud jsou dány/je dána...

Zápis konstrukce trojúhelníka podle v¥ty sss

 asi 10 minut

Zadání úlohy, zkonstruuj a prove¤ zápis konstrukce trojúhelníka
je dáno:

|KL| = 5

cm,

l =8

cm a

k=6

KLM ,

jestliºe

cm. Úlohu °e²í u£itel s velkou pomocí

ºák·.
Hodinu je vhodné uzav°ít zopakováním v¥t.
Nyní m¥ly následovat £tvrte£ní dv¥ hodiny matematiky v b¥ºné u£ebn¥. P°edem jsem ov²em v¥d¥la, ºe tento den jsou ºáci mimo ²kolu.

6. hodina
 pond¥lí PC

U£ebna: po£íta£ová u£ebna
Cíle hodiny:

Na po£íta£i zkonstruovat trojúhelník podle v¥ty

zápis konstrukce.

Úvod  5 minut
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sus.

Ud¥lat

P°ihlá²ení na po£íta£e, otev°ení programu GeoGebra. Spole£né zopakování v¥t
o konstruovatelnosti a shodnosti trojúhelníka

sss, sus, usu.

1. úloha  20 min
Zadání úlohy: zkonstruuj trojúhelník

|^BAC| = 60 ◦ .

ABC ,

pokud je dáno:

c=8

cm,

b=4

cm,

U£itel provede ná£rtek na tabuli a ºáci si ho ud¥lají do se²itu.

Nejd°íve spole£n¥ zkonstruují trojúhelník. U£itel si nechává od ºák· °íkat, co má
d¥lat. V²ichni konstruují do GeoGebry. U£itel nechává sv·j po£íta£ zobrazovat
projektorem.
Ve chvíli kdy ºáci sami navrhnou, ºe narýsují
narýsovat i p°esto, ºe GeoGebra pojmenuje úhel

^BAC ,

opravdu tento úhel

BAB‘. Bod B‘ p°ejmenujeme na

C

a pokra£ujeme dál. N¥kte°í ºáci v tuto chvíli °eknou, ºe uº jen spojíme body

B

a

C

a máme trojúhelník. N¥kte°í moºná budou namítat, ºe pak strana

nemá poºadované

4

AC

cm, pokud nikdo namítat nebude, u£itel se zeptá, zda je ten

trojúhelník podle zadání správn¥. Je d·leºité, aby se z tohoto místa nepokra£ovalo
rychle dále, ale prob¥hla diskuze. Výsledkem diskuze by m¥lo být, ºe úhel se musí
jmenovat nap°.
(vzdálenost

4

^BAB‘,

protoºe jinak bod

cm od bodu

C

nespl¬uje poºadované vlastnosti

A)

Po prob¥hlé spole£né konstrukci ºák·m ukáºeme, jak si mají zobrazit zápis
konstrukce v GeoGeb°e. U£itel jim zadá úkol, aby vybrali pouze ty body, které
musí uvést, aby n¥kdo dal²í podle zápisu konstrukce byl schopen narýsovat stejný
trojúhelník. Druhým úkolem ºák· bude, aby tyto body p°epsali do matematických
zna£ek. áci budou pracovat ve dvojicích (asi 3 minuty).
Následn¥ ºáci u£iteli °eknou, které body jsou d·leºité (u£itel je m·ºe na projektoru pomocí bod· zastavení nechat zobrazené a ostatní body skrýt). Poté si
nechá nadiktovat matematické zna£ení jednotlivých bod·, m·ºe je zapisovat rov-

Popisek.

nou v GeoGeb°e do sloupce
leºí na pr·se£íku kruºnice

k

D·leºitá je diskuze u vzniku bodu

a p°ímky/úse£ky/polop°ímky

C,

zda

AB‘.

2. úloha  10 - 15 minut
U£itel zadá ºák·m podobnou úlohu, aby pracovali jiº sami. Do se²itu ud¥lali ná£rt
a zápis konstrukce (mohou pouºít zápisu konstrukce z programu). Konstrukci
provedou na po£íta£i. Úloha: zkonstruuj trojúhelník

|^BAC| = 47 ◦ .
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ABC : c = 5

cm,

b=8

cm,

U£itel práci ºák· sleduje, p°ípadn¥ zodpovídá dotazy, pomáhá s technickými
problémy. Následn¥ prob¥hne spole£ná kontrola.

Záv¥r  5 minut
Shrnutí konstrukce podle v¥ty

sus.

Upozorn¥ní na pojmenování úhlu pomocí po-

mocného bodu. Zadání domácích úloh v GeoTestu. Do st°edy pokus o aspo¬ dv¥
úlohy, do pond¥lí zbylé úlohy.

7. hodina
 úterý PC

U£ebna: po£íta£ová u£ebna
Cíle hodiny:

Na po£íta£i zkonstruovat trojúhelník podle v¥ty

usu.

Ud¥lat

zápis konstrukce.

Úvod  5 minut
P°ihlá²ení na po£íta£e, otev°ení programu GeoGebra. Spole£né zopakování v¥t
o konstruovatelnosti a shodnosti trojúhelníka
z p°edchozího dne  pomocí souboru

sss, sus, usu. Zopakování konstrukce

sus.ggb

(viz. kapitola 5.3.2)  odkrokovat

konstrukci na projektor.

1. úloha  15 minut
Zadání úlohy: zkonstruuj trojúhelník

27 ◦ .

ABC : c = 6 cm,|^BAC| = 62 ◦ , |^ABC| =

Hodina probíhá obdobn¥ jako p°edchozí. U£itel provede ná£rt na tabuli,

ºáci do svých se²it·. Poté ºáci diktují u£iteli postup konstrukce a sami konstruují
v programu. Zde jiº v¥t²ina ºák· pravd¥podobn¥ °ekne, ºe zkonstruují úhel
a

BAB‘

ABA‘.
Po spole£né konstrukci dostanou ºáci za úkol ve dvojicích ud¥lat zápis kon-

strukce, op¥t vyuºijí zápis konstrukce z GeoGebry. Následn¥ op¥t prob¥hne kontrola. U£itel m·ºe vyuºít pole  Popisky , nebo m·ºe psát na tabuli.

2. úloha  20 minut
Zadání úlohy: zkonstruuj trojúhelník

52 ◦ .

ABC : b = 8 cm, |^ABC| = 35 ◦ , |^BAC| =

U£itel nechá ºáky ud¥lat si do se²itu ná£rt a pokud se nikdo z ºák· neozve,

zeptá se sám, zda je úloha správn¥ zadaná podle v¥ty

usu. A pro£? Pravd¥podobn¥

n¥koho z ºák· napadne, jak tento problém vy°e²it, poradí ostatním. U£itel ud¥lá
ná£rt na tabuli a doplní dopo£ítaný úhel a ºáky na toto upozorní. Dále ºáci
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pracují sami, v£etn¥ samostatného vytvo°ení zápisu konstrukce. U£itel kontroluje
práci ºák· a zodpovídá dotazy. Pak vyuºije souboru

usu.ggb

(viz. kapitola 5.3.2)

a ºák·m ukáºe zápis konstrukce i samotnou konstrukci.

Záv¥r  5 minut
U£itel provede shrnutí, upozorní na nej£ast¥j²í chyby a znovu p°ipomene zadání
domácího úkolu.

8. hodina
 st°eda, b¥ºná u£ebna

U£ebna: b¥ºná u£ebna s dataprojektorem
Cíle hodin: Konstruovat pomocí pravítka a kruºítka, upev¬ovat získané znalosti a dovednosti.

Úvod  5 minut
Zopakování v¥t o shodnosti trojúhelníka, p°ipomenutí £innosti p°edchozích dvou
hodin.

Konstrukce pomocí pravítka, kruºítka a úhlom¥ru  spole£ná práce
 asi 30 minut
U£itel vyuºije zadání úloh z p°edchozích dvou hodin a místo konstrukce na po£íta£i budou ºáci i u£itel konstruovat na tabuli a do se²itu pomocí pravítka, kruºítka
a úhlom¥ru.
Zadání úlohy (v¥ta

8

cm,

b=4

cm,

sus ):

zkonstruuj trojúhelník

ABC ,

pokud je dáno:

c =

|^BAC| = 60 ◦ .

Zadání úlohy (v¥ta

usu ):

zkonstruuj trojúhelník

ABC : c = 6

cm,

|^BAC| =

62 ◦ , |^ABC| = 27 ◦ .
Ob¥ tyto úlohy °e²í u£itel i ºáci spole£n¥, ná£rt a zápis konstrukce mají z p°edchozí hodiny. Zopakují si ho. Pokud u£itel v minulých hodinách nedal d·raz na
úplný ná£rt, ud¥lá to nyní. Následn¥ spole£n¥ rýsují a u£itel kontroluje ºáky.

Konstrukce pomocí pravítka, kruºítka a úhlom¥ru  samostatná práce ºák·  10 minut
U£itel zadá je²t¥ jednu úlohu, tentokrát ºáci pracují samostatn¥ a u£itel pouze kontroluje a zodpovídá dotazy. Zadání úlohy: zkonstruuj trojúhelník

b=8

cm,

|^ABC| = 35 ◦ , |^BAC| = 52 ◦ .
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ABC :

9. a 10. hodina
 £tvrtek dv¥ hodiny b¥ºná u£ebna

U£ebna: b¥ºná u£ebna s dataprojektorem
Cíle hodin: Konstruovat pomocí pravítka a kruºítka, upev¬ovat získané znalosti a dovednosti. Vy°e²ení n¥kterých p°íklad· z GeoTestu

Úvod  5 minut
Zopakování v¥t o shodnosti trojúhelníku. P°ipomenutí nej£ast¥j²ích chyb.

1. úloha  20min
Zadání: Sestroj trojúhelník

DOM : |DO| = 5, 1 cm, |^DM O| = 60 ◦ , |^M DO| =

80 ◦ .
áci pracují samostatn¥, u£itel pouze kontroluje a zodpovídá dotazy. Upozor¬uje na vyskytující se chyby.

2.-4.úloha  práce ve skupinách  30 minut
Zadání úloh: Sestroj trojúhelník
Zkonstruuj trojúhelník
trojúhelník

XY Z : y = 6

OP Q: o = 6

EF G: g = 7

cm,

l = 90

cm,
mm,

cm,

x = 4

cm,

|^Y ZX| = 25 ◦ .

|^OP Q| = 60 ◦ , |^P OQ| = 20 ◦ .

Sestroj

|^GF E| = 125 ◦ .

U£itel nechá postavit (p°ihlásit se) ty ºáky, kte°í si v tomto u£ivu v¥°í a rozumí
mu, nebo je m·ºe u£itel vytipovat sám. Kolem t¥chto ºák· utvo°í maximáln¥
p¥ti£lenné skupiny a nechá je pracovat spole£n¥. Upozorní skupiny na to, ºe
cílem je, aby u£ivu rozum¥li po t¥chto úlohách ideáln¥ v²ichni. Není nutno, aby
v²echny skupinky stihly v²echny p°íklady. U£itel pozoruje, p°ípadn¥ koriguje práci
ve skupinách.

Úlohy z GeoTestu  15 minut
U£itel vysv¥tlí nej£ast¥j²í chyby v domácích úkolech v GeoTestu. M·ºe vyuºít
zobrazení °e²ení n¥jakého ºáka. Úlohu, která d¥lá ºák·m nejv¥t²í problém, m·ºe
vy°e²it na projektor. áci zde mají moºnost u£iteli klást otázky na to, co jim není
jasné. U£itel v¥nuje £as tomu, aby v¥t²inu otázek zodpov¥d¥l.

5. a 6. úloha  20 minut
Zadání úloh: Zkonstruuj trojúhelník

|^LM K| = 57 ◦ .

KLM : |LM | = 6

Zkonstruuj trojúhelník

|^U ED| = 90 ◦ .
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EDU : e = 53

cm,

|M K| = 4, 5

mm,

cm,

|^EDU | = 30 ◦ ,

V poslední £ásti hodiny nechá u£itel ºáky vypracovat dv¥ úlohy samostatn¥
a snaºí se upozornit na chyby, kterých se ºáci dopou²t¥jí.

Záv¥r  5 minut
Shrnutí u£iva a nahlá²ení písemky na p°í²tí hodinu. Pokud má u£itel pocit, ºe
ºáci u£ivo neovládají, bude dal²í hodiny procvi£ovat a opakovat.

5.3.4

Pr·b¥h experimentu ve vyu£ovacích hodinách

1. a 2. hodina
Úvodní £ást hodiny prob¥hla bez problém·. áci sice geometrii nemají v oblib¥, ale zaujala jsem je tím, ºe  to budeme d¥lat jinak .
Pom¥rn¥ hrav¥ jsme s ºáky zvládli dal²í £ást hodiny. áci reagovali na otázky
pohotov¥ a £asto nebylo t°eba se více ptát a r·zné zp·soby pojmenování p°ímek
apod. °íkali sami od sebe. S mou pomocí jsme dali dohromady seznam matematických zna£ek. Zopakovali jsme nejen názvosloví geometrických útvar·, ale také
jejich konstrukci.
V dal²í £ásti hodiny jsem jim p°edstavila GeoGebru. áci ji z hodin znají,
jiº d°íve jsem ji pouºívala pro konstrukce £i sestrojování graf·. Ukázali jsme si
základní funkce. Díky tomu, ºe je program v £e²tin¥, ºáci dávali najevo, ºe je jim
pouºití základních funkcí jasné. Upozornila jsem hlavn¥ na pouºití funkce úhel
a úhel dané velikosti  na za²krtávání po sm¥ru/proti sm¥ru hodinových ru£i£ek.
Poté jsem jim rozdala p°ihla²ovací údaje do GeoTestu a zapsali jsme si internetovou stránku. P°ihlásila jsem se p°ihla²ovacími údaji jednoho z ºák· a ukázala
jim na projektoru prost°edí a také otev°enou první skupinu úloh. V ºákovském
prost°edí jsem tedy zobrazila první úlohu

P°ímka dána dv¥ma body.

Upozornila

je na moºnou nefunk£nost Javy v prohlíºe£i, a ºe tento problém vy°e²í kliknutím
na

HTML5 verze.

Ukázala jsem jim ²patné °e²ení  nep°ejmenovala jsem p°ímku

podle zadání. N¥kolik ºák· m¥ jiº upozor¬ovalo na ²patné °e²ení. Zeptala jsem
se ºák·, pro£ mi to vyhodnotilo úlohu jako chybnou, aby se zapojili i ostatní
a zamysleli. Úlohu jsem poté podle správných pokyn· ºák· opravila a odeslala
k hodnocení, samoz°ejm¥ se objevila zelená obrazovka s textem

Výborn¥.

N¥kolik ºák· se ozvalo, ºe je kone£n¥ bude bavit d¥lat domácí úkoly. V¥t²ina
ºák· vypadala nat¥²en¥, coº se následn¥ potvrdilo hned to odpoledne n¥kolika
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odevzdanými °e²eními. V¥t²ina z nich byla správná a vid¥la jsem, ºe ºáci vyuºívají
moºnost opravovat °e²ení, dokud není správné.
Ukázala jsem jim, co uvidím já z u£itelského ú£tu  tabulku s postupy °e²ení,
poslední odevzdaná °e²ení.
áky jsem upozornila, ºe je v po°ádku, pokud jim práce v GeoTestu hned
nep·jde. Zd·raznila jsem, ºe chci v pond¥lí mít odevzdané 4 úlohy od kaºdého,
ale pokud nebudou dob°e, nic se ned¥je. P°ipomn¥la jsem ºák·m, ºe m¥ mohou
kdykoliv s dotazem kontaktovat p°es mail nebo jiný internetový komunikátor
(máme zavedený i skupinový t°ídní chat). V²echny tyto komunika£ní kanály byly
ºáky v následujících dnech hojn¥ vyuºívány pro dotazy na práci s GeoTestem.
Ve zbylých n¥kolika minutách jsme jen zopakovali, co jsme dnes d¥lali a co
mají za úkol do p°í²tí hodiny.

3. hodina
P°ed hodinou jsem se podívala na tabulku s odevzdanými °e²eními v GeoTestu
(obr. 5.12), abych v¥d¥la, jak byli ºáci úsp¥²ní. A kolik bude asi dotaz·.

Obrázek 5.12: Stav °e²ení k p°ed 3. hodinou

Hodina za£ala trochu komplikovan¥ji. N¥kterým ºák·m se neda°ilo p°ihlásit
na po£íta£e. Zrovna tento a p°edchozí týden byl opravován ²kolní server a ob£as
jsme se na n¥j nedostali. S internetem to bylo také obtíºn¥j²í. Nenechala jsem se
ov²em odradit. Po chvilce jsme ve²keré problémy s p°ihlá²ením vy°e²ili. Zbývalo
doufat, ºe v následujících n¥kolika minutách bude fungovat ²kolní server i internet,
abychom mohli pokra£ovat v naplánované práci. Tento £as jsem vyuºila k tomu,
abych se ºák· zeptala, jak se jim pracovalo s GeoTestem a jestli mají n¥jaké
dotazy. B¥hem této doby na²t¥stí za£al fungovat internet i ²kolní server.
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Vysv¥tlila jsem ºák·m, jak si mají otev°ít soubor

prvniuloha.ggb

s prvním

úkolem. Protoºe je program uloºen na jednom externím disku serveru, je pot°eba
nejd°íve zapnout GeoGebru a pak pomocí

Soubor-Otev°ít

najít a otev°ít p°íslu²ný

soubor. Vysv¥tlila jsem jim zadání, co je jejich úkolem.
Bohuºel mi v tuto dobu bylo jasné (tém¥° 20 minut po za£átku hodiny), ºe
nem·ºeme stihnout ob¥ naplánované úlohy. Proto jsem °e²ení druhé úlohy odloºila
na p°í²tí hodinu. áci, kte°í m¥li rychle první úlohu, m¥li pokra£ovat v °e²ení úloh
v GeoTestu.
áci s °e²ením úloh nem¥li v¥t²í problémy, n¥kte°í byli rychlej²í jiní pomalej²í,
ale v¥t²ina pom¥rn¥ úsp¥²ná.
Nej£ast¥j²í chyby a problémy s první úlohou:

•

10 ºák· sestrojilo v²echny útvary podle zadání. 6 z t¥chto úsp¥²ných ºák·
odpov¥d¥lo, ºe sloupy na obrázku jsou rovnob¥ºné, 2 odpov¥d¥li, ºe sloupy
rovnob¥ºné na obrázku nejsou, 2 ºáci odpov¥¤ neuvedli,

•

9 ºák· sestrojilo dv¥ p°ímky, ale nepouºili ke konstrukci druhé p°ímky nástroj

rovnob¥ºky,

•

5 ºák· nep°ejmenovalo správn¥ st°ed úse£ky

•

3 ºáci sestrojili ²patn¥ kruºnici, místo nástroje

lom¥rem

(ten m¥l být ), pouºili nástroj

AB ,

nebo ho nem¥li v·bec,

kruºnice daná st°edem a po-

kruºnice daná st°edem a bodem,

•

1 ºák sestrojil jednu kruºnici navíc,

•

1 ºák v·bec nesestrojil p°ímky,

•

Ze v²ech ºák· jich 11 neuvedlo, zda jsou sloupy na obrázku rovnob¥ºné £i
ne, 11 napsalo, ºe sloupy na obrázku rovnob¥ºné jsou, 3 ºáci napsali, ºe
sloupy rovnob¥ºné nejsou. Jeden ºák nebyl p°ítomen.

Ve chvíli, kdy m¥li tém¥° v²ichni hotovo, zbývalo do konce hodiny asi 5 minut.
P°i²la tedy °ada na zodpov¥zení otázek ze za£átku hodiny ohledn¥ úloh z GeoTestu. V¥t²ina m¥la problém s posledními t°emi úlohami 

P°ímky dané odchylky II, Rovnob¥ºky

 a úlohou

P°ímky dané odchylky I,

Kruºnice (S,r)

(zadání najdeme

v kapitole 5.3.2 na stran¥ 45). Protoºe to byly poslední úlohy, které je²t¥ nem¥li
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mít na dne²ní hodinu hotové, neukázala jsem jim celé °e²ení. Pouze jsem p°edvedla, jak se musí zadat velikost úhlu  nesta£í zadat hodnotu, kterou u úhlu
(na obrázku 5.13 by to byla hodnota

40 ◦ ),

ale musí zadat písmeno

α

α

vidí

zp·sobem,

jakým vidíme na obrázku 5.13. Zárove¬ jsem ukázala úlohu s kruºnicí, kde m¥li
ºáci obdobný problém. Zadávali jako polom¥r hodnotu

1

místo

r.

Ukázala jsem

jim rozdíl mezi zadáním £íselné hodnoty a zadáním hodnoty pomocí tzv. prom¥nné (pro n¥ je²t¥ neznámý pojem). V¥t²ina pochopila souvislost, pokud zadají
velikost správn¥ pomocí prom¥nné, bude se obrázek m¥nit se zm¥nou posuvníku.
V opa£ném p°ípad¥ se tak nestane a to je ²patn¥, protoºe mají kruºnici velikosti
stále

1,

ale uº vidí na obrazovce, ºe velikost má být nap°.

3.

Obrázek 5.13: Zadání velikosti úhlu

Dal²ími otázkami jsem se nezabývala a °ekla jsem ºák·m, ºe mají je²t¥ zkou²et
a p°emý²let.
Byla jsem mile p°ekvapena, jak v¥t²inu zajímá, jak mají úlohu vy°e²it správn¥.

4. hodina
Protoºe jsme p°edchozí hodinu nestihli zadanou práci, rozhodla jsem se p°ípravy pozm¥nit. Tuto hodinu v po£íta£ové u£ebn¥ jsem v¥novala druhé úloze na
kontrolu pochopení práce s GeoGebrou.
V úvodní £ásti hodiny b¥hem p°ihla²ování na po£íta£ jsme tedy zopakovali
úlohu z minulé hodiny. Poté jsme si vysv¥tlili zadání druhé úlohy, které m¥la
ov¥°it pochopení práce s GeoGebrou (odkaz na úlohu).
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áci pracovali celkem úsp¥²n¥. Kdo m¥l zadanou práci hotovou, m¥l dod¥lávat
úlohy z GeoTestu.
ák·m jsem pomáhala s prací na v²ech úkolech a zodpovídala jejich dotazy.
N¥kte°í m¥li problém s tvorbou úhlu, ale v¥t²inou to byli ti, kte°í neud¥lali úkoly
v GeoTestu. Práce na této úloze ²la pomaleji, protoºe ºáci £asto ud¥lali chybu
a p°i opravení chyby si vymazali více objekt·, neº cht¥li. To se jim d¥lo z toho
d·vodu, ºe je²t¥ nem¥li zaxované, ºe pokud zru²íme objekt, na kterém je n¥jaký
jiný objekt závislý, tak zmizí oba. V¥t²í problémy se nevyskytovaly.
Nej£ast¥j²í chyby v °e²ení druhé úlohy:

•

10 ºák· vy°e²ilo úlohu správn¥

•

9 ºák· neodevzdalo °e²ení, protoºe dod¥lávalo úlohu z minulé hodiny a tuto
nestihli

•

Jeden ºák pouze sestrojil p°ímky

•

3 ºáci nesestrojili bod

F

DC , DE

na noºi£ce p°í²erky

Otázky na poslední úlohy v GeoTestu pro v¥t²inu ºák· z·staly nezodpov¥zené.
Necht¥la jsem jim dát dávat dal²í rady p°íli² brzy, a proto vyuºili zbytek hodiny
pokusy úlohy vy°e²it. N¥kte°í úsp¥²n¥. Pokud mi poloºili naprosto jasnou otázku,
odpov¥d¥la jsem jim.

5. hodina (v p°íprav¥ 4. hodina)
Tuto hodinu bylo jiº v plánu vyslovování v¥t

sus, usu.

Ale vzhledem k tech-

nickým problém·m nás teprve £ekal obsah p·vodní 4. hodiny. Zde vznikl dal²í
problém a to ten, ºe jsme jiº byli v b¥ºné u£ebn¥ pouze s jedním notebookem
a dataprojektorem. Musela jsem tedy p°ípravu upravit na moºnosti, které poskytovala u£ebna. Zárove¬ jsme m¥li navíc dv¥ hodiny ve £tvrtek - d¥tem odpadla
plánovaná akce-a mohli jsme nahradit zpoºd¥ní.
Zopakování shodnosti útvar· prob¥hlo bez problém·. áci vlastními slovy
a správn¥ °ekli, co to shodnost útvar· je. Sami si vzpomn¥li, jak ov¥°íme, ºe jsou
dva útvary shodné (po vyst°iºení a p°iloºení na sebe se budou zcela p°ekrývat).
Asi 3 minuty jsme rozvedli diskuzi na téma, co v²e je shodné u dvou shodných
útvar· (délka úse£ek, velikost úhl·, apod.).
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Protoºe jsem nebyli v po£íta£ové u£ebn¥, nemohli si ºáci otev°ít soubor

ve-

ty.ggb. Proto jsem jim pouze promítla otev°ený soubor dataprojektorem. Ukázala
jsem jim pohyb útvary a vysv¥tlila, k £emu tento soubor byl p°ipraven. Ukázali
jsme si, jak soubor pouºijeme pro námi známou moºnost konstrukce trojúhelníku
ze t°í stran. (obr.5.7, str. 44). Následn¥ jsem ºáky rozd¥lila do 4 skupin. Ty vznikly tak, ºe se pouze seskupily lavice poblíº sebe. Za úkol dostali p°ijít na to, jaké
údaje a kolik nejmén¥ pot°ebují k tomu, aby sestrojili jednozna£ný trojúhelník.
Pracovali tedy pouze na papí°e asi patnáct minut.
Dal²í £ást hodiny probíhala podle plánu. Skupiny sd¥lily své výsledky. Upozornila jsem p°edem ºáky, ºe nemají nic komentovat. Zapsali jsme v²echny moºnosti,
které skupiny navrhly na tabuli a zárove¬ si je ºáci napsali do se²itu.
Moºnosti, které ºáci vymysleli:

•

3 strany,

•

1 strana a 2 úhly,

•

1 strana a jiné 2 úhly,

•

2 strany a 2 úhly,

•

2 strany a 1 úhel,

•

2 strany a 1 úhel (jiný úhel neº v p°edchozí moºnosti),

•

3 strany a 3 úhly.

Hodinu jsem ukon£ila shrnutím. Zopakovala jsem, ºe dnes m¥li p°ijít na to,
které údaje neº délku t°í stran musí mít zadány, aby v²ichni narýsovali stejný trojúhelník, pokud konstrukci provedou správn¥. Poukázala jsem na jejich výsledky
a p°ipomn¥la jim, ºe p°í²tí hodinu si povíme, které moºnosti jsou správn¥.

6. a 7. hodina (v p°íprav¥ 5. hodina)
Na za£átku hodiny jsme si p°ipomn¥li zkoumání z minulé hodiny. Napsali jsme
spole£n¥ v²echny moºnosti, na které skupinky ºák· p°i²ly. Znovu jsem otev°ela
soubor v GeoGeb°e

vety.ggb.

Zopakovali jsme si na souboru trojúhelník daný

délkami t°í stran.
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Napsali jsme si na tabuli znovu v²echny moºnosti a postupn¥ je procházeli:
Moºnosti, které ºáci vymysleli:

•

3 strany,

•

1 strana a 2 úhly,

•

1 strana a jiné 2 úhly,

•

2 strany a 2 úhly,

•

2 strany a 1 úhel,

•

2 strany a 1 úhel (jiný úhel neº v p°edchozí moºnosti),

•

3 strany a 3 úhly.

V¥d¥li jsme, ºe moºnost t°í stran je správná. U dal²í moºnosti 1 strana a úhel
jsem nechala jednoho ze skupinky, aby nám vysv¥tlil, jak to mysleli. P·j£ila jsem
mu svou bezdrátovou my². Ukázal nám, kterou stranu a které úhly. Vybral stranu

c a ºe to musí být ty úhly, které jsou u té strany c. Manipulace my²í s objekty mu
p°íli² ne²la, proto jsem po chvíli my² vzala do svých rukou a manipulaci provedla
sama podle instrukcí ºáka. Na projektoru nám vy²el jasný trojúhelník. Vedli jsme
chvíli debatu, jestli je jediný. Zda je n¥jaká moºnost, ºe sestrojím dva trojúhelníky
nebo jestli mám moºnost sestrojit pomocí t¥chto rozm¥r· jiný trojúhelník. Bylo
pom¥rn¥ dob°e vid¥t, ºe je toto opravdu jeden jediný trojúhelník. ekli jsme si,
ºe pokud máme stranu a úhly k ní p°ilehlé (toto sousloví zazn¥lo poprvé), mohu
zkonstruovat jeden trojúhelník.
U moºnosti 1 strana a jiné 2 úhly nejd°ív ºáci navrhovali jinou stranu, ale stále
úhly k ní p°ilehlé. Na²t¥stí jiní ºáci jim vysv¥tlili, ºe je to pak stejné jako v té
p°edchozí moºnosti. Poté ºáci navrhli tedy stranu

c

a úhel

α

a

γ.

Posouváním

objekt· dostaneme trojúhelník. Ov²em, kdyº jsem poloºila otázku, jestli víme,
kde ten úhel sestrojit, ºáci správn¥ odpov¥d¥li, ºe nevíme. Prozradila jsem jim,
ºe existuje konstrukce, která tento problém °e²í, ale ºe vyuºívá znalostí, které
je²t¥ nemají a ºe se ji p°ípadn¥ nau£í na st°ední ²kole. Zeptala jsem se jich, jestli
tuto variantu umíme n¥jak p°evézt na p°edchozí kombinaci  strana a 2 úhly k ní
p°ilehlé. áci pom¥rn¥ rychle odpov¥d¥li, ºe ano, pokud dopo£ítáme t°etí úhel.
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Dopo£ítat ho m·ºeme, protoºe víme, ºe sou£et v²ech vnit°ních úhl· v trojúhelníku
je

180 ◦ .
Moºnost 2 strany a 2 úhly jiº ºáci v tuto chvíli sami vylou£ili. Zd·vodn¥ní

bylo správné: kdyº mi sta£í jedna strana a dva úhly, je druhá strana zbyte£ná.
Moºnost dv¥ strany a jeden úhel jsem zase nechala ºáky rozvést. Pouºili jsme
p°ipravené objekty v GeoGeb°e. Nejd°íve navrhli pouºití stran

c, b

a úhlu

α.

Ukázali jsme si trojúhelník vytvo°ený z t¥chto stran, vysv¥tlili jsme si, ºe takový
trojúhelník sestrojíme opravdu jediný.
Moºnost dv¥ strany a jiný úhel neº jimi sev°ený byla poslední, nad kterou se
cht¥lo po°ádn¥ zamyslet. áci navrhli kombinaci, která odpovídá v¥t¥

Ssu,

tady

jsem samoz°ejm¥ nena²li jiný trojúhelník. ekla jsem jim, ºe mají pravdu, pokud
známe dv¥ strany a úhel proti v¥t²í z nich, zkonstruujeme jeden trojúhelník.
Ov²em tuto moºnost brát nebudeme, ºe je £eká v pozd¥j²ích ro£nících. Na na²í
²kole není ve kolním vzd¥lávacím plánu, tak jsem jim necht¥la motat hlavy.
Pak sami p°i²li na poslední moºnost, dv¥ strany a úhel, která je²t¥ nezazn¥la.
Tady jsme si pomocí souboru ukázali, ºe budeme mít dva trojúhelníky, proto nás
tato moºnost nezajímá.
Poslední moºnost 3 strany a 3 úhly ºáci v tuto chvíli ihned vylou£ili.
P°ekvapilo m¥, ºe ºáci nenavrhli nap°íklad pouze 2 strany, pouze 3 úhly apod.
m¥li tendenci pouºít spí²e víc údaj· neº mén¥.
Tato £ást trvala déle, neº jsem p°edpokládala, ale díky zm¥nám, které v organizaci nastaly (dv¥ hodiny navíc, které být nem¥ly), jsem spole£nou práci nijak
neurychlovala. Do konce první £tvrte£ní hodiny jsme stihli vylou£it moºnosti,
které byly ²patné, nebo zbyte£né. Z·staly nám na tabuli opravdu jen správné
moºnosti, které byly b¥hem vylu£ování up°esn¥ny a opravdu zn¥ly  3 strany, 2
strany a 1 úhel t¥mito stranami sev°ený, 1 strana a 2 úhly k ní p°ilehlé.
Po p°estávce jsme si tedy spole£n¥ vyslovili t°i v¥ty (sss, sus, usu) o konstruovatelnosti a shodnosti trojúhelníka. ekli jsme si opravdu pro kaºdou v¥tu
ob¥ zn¥ní   dva trojúhelníky jsou shodné, jestli se shodují ... ,  trojúhelník lze
jednozna£n¥ sestrojit, pokud jsou dány/je dána .
V dal²í £ásti hodiny jsem zadala úlohu z p°ípravy: zkonstruuj a prove¤ zápis
konstrukce trojúhelníka

KLM : |KL| = 5
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cm,

l=8

cm a

k=6

cm.

Provedli jsme spole£n¥ ná£rt, zopakovali slovn¥ konstrukci a následn¥ jsme
provedli konstrukci spole£n¥ a zárove¬ jsme psali zápis konstrukce. Lépe °e£eno
já pouze d¥lala to, co mi ºáci °ekli. Pokud se n¥jaký ºák spletl, vºdy se na²el jiný,
který ho opravil. Zápis konstrukce jsme psali poprvé, ale jednotlivé zna£ení ºáci
znali. Pouze jsem upozornila p°ed psaním zápisu na to, ºe nejd°íve napí²eme, co
chceme sestrojit, poté st°edník a informace, které o objektu známe. Tedy pokud
chceme konstruovat úse£ku
1.KL;

KL, která má délku 5 cm, bude zápis vypadat takto:

|KL| = 5 cm. áci jsou zvyklí se snaºit vyjad°ovat co nejp°esn¥ji. Ned¥lalo

jim tedy problém mi slovn¥ °íkat, co rýsujeme. Vzhledem k tomu, ºe jsme p°ed
celou kapitolou zopakovali zna£ení, tak v¥t²in¥ ned¥lalo problém zápis konstrukce
vytvo°it a diktovali mi.
Po úsp¥²ném spln¥ní úlohy jsme zopakovali sepsané v¥ty a do konce hodiny
zbývalo asi 20 minut. P·vodn¥ jsem je cht¥la vyuºít pro samostatnou práci ºák·.
Zadala bych jim obdobnou úlohu, a´ ji zkusí sami. Ov²em ºáci m¥ poprosili, ºe
si stále neví rady s posledními úlohami v GeoTestu, jestli bych jim neporadila,
neukázala °e²ení. Prosbám jsem vyhov¥la a poslední t°etinu hodiny jsme v¥novali
dotaz·m na úlohy z GeoTestu.
Problém d¥laly jen jiº zmín¥né poslední t°i úlohy 

P°ímky dané odchylky I,

P°ímky dané odchylky II, Rovnob¥ºky.
Na projektoru jsem ukázala dv¥ ²patná °e²ení ºák·, které jsem si vyhlédla
p°ed hodinou. Na první chybu jsem jiº upozor¬ovala v jedné z p°edchozích hodin,
a to na zp·sob zadání úhlu. Hodn¥ ºák· zadávalo £íselnou hodnotu, ale bylo
pot°eba zadat hodnotu pomocí prom¥nné, v tomto p°ípad¥

α

(obr. 5.13, str. 60).

Ukázala jsem na tabuli rozdíl mezi tím, kdyº zadám pouze £íselnou hodnotu a tím,
pokud zadám hodnotu pomocí prom¥nné. Pokud pak pohnu s posuvníkem, tak
v prvním p°ípad¥ sestrojené p°ímky nebudou na zm¥nu velikosti úhlu reagovat,
coº je ²patn¥. Ve druhém p°ípad¥ budou v závislosti na zm¥n¥ hodnoty

α pomocí

posuvníku m¥nit svírající úhel i p°ímky.
Druhá £astá chyba bylo neumíst¥ní bodu, který m¥l leºet na p°ímce a p°edstavovat bod ramena úhlu, na p°ímku, ale poblíº p°ímky. Na první pohled tak
vypadalo °e²ení jako správné  bod

C

vypadá, ºe leºí na p°ímce

tak. (obr. 5.14).
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a,

ale není tomu

Obrázek 5.14: patné °e²ení úlohy

P°ímky dané odchylky

N¥kte°í ºáci v této úloze zapomn¥li na druhou p°ímku, která svírá s p°ímkou

a

daný úhel. Takových ºák· bylo ale málo.
Druhá úloha, se kterou m¥li ºáci problém, byla

P°ímky dané odchylky II.

Tato úloha d¥lala ºák·m problém proto, ºe nep°i²li na postup konstrukce. Zde se
projevilo, ºe v se²it¥ by °e²ení  n¥jak sestrojili a u£itel by nemusel poznat, ºe
postup konstrukce není správný. Úlohu se nepoda°ilo vy°e²it ani t¥m, kte°í vy°e²ili
úlohu

P°ímky dané odchylky I.

Na obrázcích 5.15 vidíme dva pokusy o °e²ení.

Obrázek 5.15: Pokusy o °e²ení úlohy

P°ímky dané odchylky II

ák·m jsem poradila, ºe lze úlohu p°evézt na p°edchozí. A´ se zamyslí jak.
Nikoho nic nenapadalo, tak jsem jim na£rtla na tabuli dv¥ rovnob¥ºky a jednu
r·znob¥ºku. V tu chvíli se p°ihlásila jedna ºákyn¥, ºe te¤ uº je to jasné. Ostatní
stále ale nechápav¥ koukali. Postupn¥ to do²lo asi dal²ím 6 ºák·m. Vyzvala jsem
tuto ºákyni, a´ jde vysv¥tlit zbytku t°ídy, na co je m¥l navést obrázek (souhlasné
úhly). Pak jsme se ºáky sestrojili správné °e²ení.
Poslední úloha, se kterou m¥li ºáci problém, byly
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Rovnob¥ºky.

Zeptala jsem

se ºák·, jak by tuto úlohu °e²ili na papí°e. P°ipomn¥la jsem jim, ºe uº to není
úloha na pouºití jednoho nástroje, ale ºe uº musí p°emý²let. Nejd°ív jsme si
°e²ení na£rtli na tabuli a ºáci do se²itu  pomocná kolmice, pomocí kruºnice
odm¥°it vzdálenost a pak sestrojit rovnob¥ºky. N¥kte°í ºáci cht¥li op¥t odm¥°ovat
vzdálenost pravítkem  odv¥tila jsem jim na to, jak to cht¥jí ud¥lat v GeoGeb°e
a jim hned do²lo, ºe vlastn¥ musí ud¥lat kruºnici. Následn¥ jsem jim p°edvedla,
ºe na²e °e²ení je opravdu správné.

8. hodina (v p°íprav¥ 6. hodina)
Nechala jsem ºáky, aby spoluºák·m zopakovali v¥ty
jsme si konstrukci podle v¥ty

sss, sus, usu.

P°ipomn¥li

sss.

Dal²í £ást hodiny probíhala podle plánu bez n¥jakých v¥t²ích zádrhel·. Zadala
jsem jim úlohu z p°ípravy  zkonstruuj trojúhelník

ABC

podle v¥ty

sus.

Po provedení ná£rtu jsme spole£n¥ konstruovali do GeoGebry, já jsem svou
práci promítala na dataprojektor. áci správn¥ za£ali konstrukcí úse£ky
má délku

8

cm. Jako druhý krok ºáci navrhli konstrukci úhlu

C

BAC .

AB , která
GeoGebra

60 ◦ . Bylo tedy z°ejmé,

úhel konstruuje jako oto£ení bodu

B

kolem bodu

ºe ºáci narazí na problém, ºe bod

C

nebude rozhodn¥ vzdálen od bodu

o úhel

A4

cm,

jak bylo v zadání. To byl taky m·j cíl. Narýsovali jsme tedy úhel dané velikosti,
p°ejmenovali jsme bod

B‘ na bod C . V tuto chvíli jsem na n¥kterých ºácích vid¥la,

ºe se jim to moc nezdá, ale nikdo nic ne°ekl. V dal²ím kroku se ºáci neshodli.
N¥kte°í navrhovali jen spojit body
sestrojit kruºnici

k(A; 4

C, A

a

B, C .

Druhá £ást ºák· navrhovala

cm).

Ud¥lala jsem nejd°ív první pokyn ºák·  spojila body v trojúhelník a zeptala
se, jestli je to v²e a zda máme trojúhelník hotov. V¥t²ina ºák·, kte°í tento postup
navrhovali, souhlasila, ºe ano, ºe máme správný trojúhelník. Ov²em za£ínali se
ozývat jiní ºáci, ºe p°ece strana

AC

nemá

4

cm. Na toto upozorn¥ní se i první

skupina chytla a souhlasila, ºe tedy jejich postup nebude správný.
Odstranila jsem tedy nov¥ vzniklé úse£ky
podle druhé skupiny ºák· 

AC

a

BC .

Sestrojila jsem kruºnici

k(A; 4 cm). Te¤ ºáci chvíli p°emý²leli, co dál. Zeptala

jsem se jich, pro£ cht¥li sestrojit kruºnici, oni mi odpov¥d¥li, protoºe strana
mít délku

4

cm. Chvíli je²t¥ p°emý²leli a pak n¥kdo z ºák· °ekl, ºe bod
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C,

b má
který

máme, je ²patn¥, ºe to není bod
bod

C . P°ejmenovali jsme tedy nyn¥j²í bod C

zp¥t na

B‘. Nyní uº ºáci rychle p°i²li na to, ºe ud¥láme polop°ímku AB‘ a bod C

na pr·se£íku této polop°ímky a kruºnice

leºí

k . Konstrukci jsme tedy zdárn¥ dokon£ili.

Poté ºáci zopakovali jednotlivé body konstrukce. Zd·raznila jsem pojmenování
úhlu pomocí jiného bodu a znovu vysv¥tlila, pro£ je to d·leºité.
Ukázala jsem ºák·m, jak si v GeoGeb°e zobrazit konstrukci a dostali za úkol
z toho zápisu vybrat ty body, které jsou d·leºité a pat°í do zápisu konstrukce.
Tyto d·leºité body m¥li p°epsat do matematických symbol· do se²itu. Mohli si
radit ve dvojicích. Po asi t°ech minutách jsme spole£n¥ práci zkontrolovali, do
sloupce

Popisek

v zápisu konstrukce v GeoGeb°e jsem p°episovala body, které

ºáci úsp¥²n¥ vybrali za ty d·leºité.
V druhé zadané úloze nem¥li ºáci problém. Ob£as m¥l n¥kdo malý technický
problém  ne²la mu n¥jaká funkce GeoGebry, nap°íklad p°ejmenování útvar·,
ukázalo se, ºe to bylo z d·vod· nezapnuté funkce

²ipka.

Zbytek hodiny prob¥hl podle plánu.

9. hodina (v p°íprav¥ 7. hodina)
Hodina probíhala dle o£ekávání. P°i konstrukci trojúhelníku podle v¥ty

usu

jiº nenastal problém s pojmenováním úhl·. N¥kte°í se napoprvé spletli, ale hned
si chybu uv¥domili. I zápis konstrukce ºák·m ned¥lal problém.
U druhého p°íkladu se ºáci pozastavili nad zadáním. Málo ºák· si ov²em uv¥domilo, kde je problém. Kdyº jsem poloºila otázku, zda m·ºeme rýsovat podle
v¥ty

usu,

v¥t²ina uº si zádrhel v zadání uv¥domila. Asi 5 ºák· se hned hlásilo,

jak zádrhel v zadání vy°e²it. Po vyvolání °íkali, ºe úhel, který pot°ebujeme, dopo£ítáme. Ov²em podle výrazu ostatních jsem pochopila, ºe ostatní ºáci zatím
netu²í, o £em to mluví. Zeptala jsem se tedy ºák·, jak pot°ebný úhel dopo£ítáme,
£eho vyuºijeme. To uº se hlásila v¥t²ina. Do ná£rtu jsem tedy dopo£ítaný úhel
zakreslila. Ukázala jsem na projektoru v GeoGeb°e, ºe nemusíme úhel dopo£ítávat my, ale velikost úhlu

ACA‘

m·ºeme nechat spo£ítat i GeoGebru a to tak, ºe

do velikosti nenapí²eme p°ímo hodnotu, ale

180 ◦ − 35 ◦ − 52 ◦ . Je²t¥ jsem zmínila,

ºe toto budou pot°ebovat v domácím úkolu v GeoTestu. Úlohu ºáci vy°e²ili bez
problém·.
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10. hodina (v p°íprav¥ 8. hodina)
Vzhledem k tomu, ºe v minulých dvou hodinách jsem ná£rt opravdu trochu
zanedbávala, musela jsme to dnes napravit. P°i konstrukci úloh, které jsme p°edchozí hodiny provád¥li na po£íta£i, jsem upozornila ºáky na to, ºe ná£rt musí
obsahovat v²echny geometrické útvary, které budeme konstruovat, v£etn¥ t¥ch
pomocných kruºnic, bod·. U prvních dvou úloh cht¥l ob£as n¥jaký ºák pojmenovat úhly pomocí vrchol· trojúhelníka, které jsme je²t¥ nem¥li sestrojené. Ov²em
sta£il jen m·j pohled a hned jim do²lo, ºe je to nesmysl.
N¥kte°í ºáci provedli konstrukci ²patn¥ a to z toho d·vodu, ºe jim d¥lá problém
manipulace s úhlom¥rem a místo úhlu velikosti

60 ◦

sestrojí

180 ◦ − 60 ◦ = 120 ◦ .

Bohuºel takovou chybu d¥lá ob£as asi £tvrtina ºák·.
áci byli v konstrukci pomalí, ale aº na sestrojování úhl· nem¥li problémy,
pokud ov²em opominu na to, ºe jsou konstrukce nep°esné (obr. 5.16), nemají
o°ezané tuºky, správné tuºky, na tuºku tla£í, atd.

Obrázek 5.16: Ukázky rýsování ºák·

Stávalo se £ast¥ji, ºe v zápisech konstrukce ºáci op¥t ²patn¥ pojmenovávali
úhly a vyuºívali vrcholu trojúhelníka, který je²t¥ nem¥li sestrojený.

10. a 11. hodina (v p°íprav¥ 9. a 10. hodina)
Hodina prob¥hla podle plánu. V u£ivu si v¥°ilo asi 10 ºák·, asi 8 ºák· stále
p°íli² netu²ilo, co jsme tady týden d¥lali. Zbylí ºáci u£ivu v podstat¥ rozum¥li,
jen d¥lali chyby.
Podle o£ekávání se objevovaly chyby jako ²patné pojmenovávání úhl·, ²patn¥
sestrojený úhel, nepojmenované kruºnice, pomocné body.
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V GeoTestu v druhé sad¥ úloh se vyskytovaly vícemén¥ ty stejné problémy,
které ov²em nesouvisely s nepochopením u£iva, ale s nedostate£nou praxí s prom¥nnou.
Ob£as se u ºák· v úloze

Vrcholy trojúhelníku (v¥ta s, s, s)

objevilo °e²ení,

které nevyuºívalo kruºnic, ale úse£ek, které pak daný ºák pouze posunul k sob¥.
Toto °e²ení se samoz°ejm¥ p°i pohybu s tém¥° libovolným objektem rozpadne,
jak m·ºeme vid¥t na obrázku 5.17.

Obrázek 5.17: patné °e²ení úlohy

ák·m d¥lala problém úloha

Vrcholy trojúhelníku (v¥ta s, s, s)

Vrcholy trojúhelníku (v¥ta s, s, s).

Objevovaly

se dv¥ £asté chyby, první byla op¥t zadání kruºnic pomocí prom¥nných

aa

a

bb

(viz obrázek 5.10 na stran¥ 47). ast¥j²í problém byl ov²em s p°edstavivostí
£i soust°ed¥ním. áci nem¥li p°ed sebou konstrukci, ºádnou vizuální pom·cku
a velmi £asto d¥lali kruºnici z bodu

A o polom¥ru strany aa místo strany bb. Tato

chyba se £asto vyskytuje i v konstrukcích na papí°e.
S úlohou

Vrcholy trojúhelníku (v¥ta s, u, s)

nem¥li ºáci, kte°í se do °e²ení

pustili, problémy. N¥kte°í jen stále nezadávali velikosti pomocí prom¥nných.
áci taky nem¥li zvlá²tní problémy s °e²ením úlohy

Vrchol trojúhelníku (v¥ta

u, s, u) II. Je to klasická úloha, a pokud pochopili konstrukci, nem¥li problém. Ti,
co ji nevy°e²ili, op¥t zapomn¥li nebo stále nepochopili zadávání velikostí pomocí
prom¥nných.
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Nejv¥t²í problémy se vyskytly u °e²ení úlohy

u)

Vrchol trojúhelníku (v¥ta u, s,

(zadání viz v £ásti 5.3.2). Bylo nutné zadat velikost úhlu u vrcholu

výrazu

180 ◦ − α − γ

B

pomocí

a i p°esto, ºe jsem na to ºáky upozor¬ovala, d¥lali chy-

by. Pravd¥podobn¥ z d·vodu toho, ºe do té doby se s prom¥nnou setkali málo.
Objevovala se ²patná °e²ení, která m¥la velikost úhlu u vrcholu

B

dopo£ítanou

ru£n¥ pro práv¥ viditelné hodnoty posuvníku. Takové °e²ení není správné, protoºe
pokud zm¥níme velikost úhlu

γ,

trojúhelník se nem¥ní (obrázek 5.18).

P°ekvapila m¥ dv¥ °e²ení, shodou okolností od stejného ºáka, který cht¥l úlohu
vy°e²it za kaºdou cenu a n¥kolikrát odeslal °e²ení (nakonec se mu úlohu povedlo
vy°e²it správn¥). Z obrázku 5.19 je vid¥t jeho °e²ení, na hodin¥ mi pak odv¥til, ºe
si je v¥dom toho, ºe °e²ení je ²patné a pro£. Toto °e²ení se velmi blíºí tomu, které ºáci navrhovali, kdyº jsme odvozovali v¥ty o konstruovatelnosti trojúhelník·.
Sestrojíme úhel

α

mocného bodu

B‘,

a úhel

γ

tam n¥jak nam¥°íme. Zde Sebastian je²t¥ vyuºil po-

BAB‘.

který vznikl p°i sestrojování úhlu

Díky velikosti úhl·

mu te¤ na obrázku vznikl trojúhelník. V posledním °e²ení se Sebastian rozhodl
úhel

γ

vynechat úpln¥ (obrázek 5.20). Metoda  zkusím to nangovat, t°eba to

bude dob°e nefungovala. Pak se tedy rozhodl úhel

γ

nepouºít v·bec. Bohuºel

také se mu po odeslání °e²ení nezobrazil zelený ráme£ek s textem

Výborn¥. Podle

£asu odeslání °e²ení vidíme, ºe my²lenky prob¥hly v tomto po°adí.
Po t¥chto dvou hodinách jsem nevid¥la d·vod látku je²t¥ opakovat, proto jsem
nahlásila na dal²í hodinu písemnou práci.

5.3.5

Co bych p°í²t¥ zm¥nila, ud¥lala jinak

V první mnou p°ipravené úloze v GeoGeb°e (kapitola 5.3.2, str. 38) jsem m¥la
více zd·raznit otázku, na kterou se ptám:  Jsou sloupy

na obrázku rovnob¥ºné?

Málo ºáku mi na ni odpovídalo a je²t¥ byli zmateni, jestli myslím opravdu na
obrázku, nebo v reálu.
Je velká ²koda, ºe jsme na zkoumání v¥t nemohli být v po£íta£ové u£ebn¥,
zde by m¥ zajímalo, jak by to ºák·m ²lo, pokud bychom jeli podle plánu. Ov²em
nevím, jak jinak jsem m¥la zareagovat. Ne²lo vloºit jiné u£ivo, rozhodilo by to
návaznost. Byla tedy tato £ást výuky trochu kostrbatá, ale zp¥tn¥ si myslím, ºe
to dopadlo vzhledem k situaci dob°e.
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Obrázek 5.18: V¥ta

usu

 ru£n¥ do-

Obrázek 5.19: V¥ta

po£ítávaný úhel

Obrázek 5.20: V¥ta
tý úhel

usu

 vyuºití

pomocného bodu

usu

 nevyuºi-

γ

Obrázek 5.21: Pokusy o °e²ení úlohy

Vrchol trojúhelníku (v¥ta u, s, u)

Kdybych m¥la £ast¥j²í p°ístup na po£íta£e, nedávala bych úlohy v GeoTestu
p°eváºn¥ za domácí úkol, ale vyuºívala bych je v hodin¥, abych vid¥la, co ºák·m
d¥lá problémy a mohla je °e²it ihned.
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6. Testy a jejich vyhodnocení
V tzv. kontrolní t°íd¥ se tématu v¥novali také necelé t°i týdny. Vy°e²ili zhruba
stejn¥ p°íklad· jako my.
ák·m mé t°ídy, kde jsem ve výuce aktivn¥ pouºívala program GeoGebra,
a ºák·m kontrolní t°ídy, kde se u£ilo klasicky, byl rozdán p°ed výukou daného
tématu stejný test, který m¥l zjistit, co ºáci umí. Po probrání u£iva byl t¥mto
ºák·m rozdán test záv¥re£ný. V tzv. kontrolní t°íd¥ se tématu v¥novali také necelé
t°i týdny. Vy°e²ili zhruba stejn¥ p°íklad· jako my. Oba testy najdeme v p°íloze
A, B mé diplomové práce. Záv¥re£ný test je velmi podobný úvodnímu. V první
úloze ov²em v úvodním testu ºáci nemuseli zapisovat postup konstrukce. Dva
podobné testy jsem vytvo°ila proto, abych mohla srovnat získané znalosti b¥hem
výuky. Do test· jsem zahrnula i základní konstrukce jako jsou rovnob¥ºky, osa
úhlu. Zajímalo m¥, jestli výuka v GeoGeb°e ovlivní i tyto dovednosti.
Rozhodla jsem se testy nehodnotit známkou, pouze z nich vypsat chyby.
V kontrolní t°íd¥ psalo úvodní i záv¥re£ný test 21 ºák· a v mé t°íd¥ 24 ºák·.
Zajímalo m¥, jestli se ºáci b¥hem výuky zlep²ili v základních konstrukcích.
Proto v uvedených grafech uvidíme, jestli se v dané £ásti úlohy ºáci zlep²ili,
zhor²ili, nebo m¥li v obou testech správné °e²ení (stejn¥ správn¥), p°ípadn¥ se ani
trochu nezlep²ili a m¥li stále stejn¥ ²patné °e²ení, nebo ºádné °e²ení.
Mezi zlep²enými jsou nejen ti, co vy°e²ili úlohy nebo její £ást dob°e aº v záv¥re£ném testu, ale i ti, kte°í se v záv¥re£ném testu a p°íslu²né úloze p°iblíºili
více správnému °e²ení neº v úvodním testu. Mezi zhor²enými byli zapo£ítáni ti,
kte°í ud¥lali n¥jakou chybu, kterou v úvodním testu neprovedli. Mezi ²patnými
°e²eními jsou zapo£ítáni i ti ºáci, kte°í se ani nepokusili úlohu °e²it. Jakých chyb
se ºáci dopou²t¥li si m·ºeme podrobn¥ji prohlédnout v p°íloze A a B.
V následujících £ásti diplomové práce jsem rozebrala výsledky ºák· v testech
po jednotlivých úlohách a jejich £ástech, na které jsem druhou a t°etí úlohu
rozd¥lila.

První úloha test· Zkonstruuj trojúhelník KLM , jestliºe strany m¥°í:
k = 5 cm, l = 9 cm, m = 6 cm.
V úvodním testu m¥li ºáci pouze provést ná£rt a trojúhelník zkonstruovat.
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V záv¥re£ném testu byla úloha jiº konstruk£ní, tedy krom¥ ná£rtu a sestrojení
trojúhelníku m¥li ºáci ud¥lat i samotný zápis konstrukce.
V konstrukci trojúhelníku se více zlep²ila kontrolní t°ída, ale v mé t°íd¥ jiº
p°i úvodním testu byly dobré výsledky. Tedy se zde vliv GeoGebry na samotné
sestrojení trojúhelníku nijak neprojevil. Podle výpisu chyb v tabulce a následného
grafu vidíme (viz obr. 6.1), ºe ve t°íd¥, kde probíhala výuka s vyuºitím GeoGebry,
m¥lo mnohem více ºák· zápisy konstrukce správn¥. Zde se tedy potvrdila má
hypotéza. Slovní zápisy konstrukce jsem brala jako skoro správná °e²ení. Mým
cílem bylo totiº ºáky také nau£it pouºívat základní matematikou °e£.

Obrázek 6.1: Grafy k výsledk·m první úlohy

Druhá úloha test· Kam za°adí² trojúhelník z p°íkladu 1 v d¥lení trojúhelník·
podle velikostí stran a velikostí jeho vnit°ních úhl·? Zm¥° v²echny vnit°ní úhly
a jejich velikosti zapi².
Tuto úlohu jsem v hodnocení rozloºila na n¥kolik £ástí. První £ást

 úhly

2. úloha

obsahuje hodnocení pouze toho, zda ºáci zvládli zm¥°it velikost vnit°ních

úhl·. Za správné °e²ení jsem povaºovala i víc nep°esné velikosti, ale pokud si ºáci
evidentn¥ uv¥domili, ºe sou£et vnit°ních úhl· v trojúhelníku je

180 ◦ . V této £ásti

úlohy se p°íli² neprojevil vliv GeoGebry (viz obr. 6.2).
Druhá a t°etí £ást úlohy 

2. úloha  d¥lení strany, 2. úloha  d¥lení úhl·

 m¥la ov¥°it pouze znalost názvosloví. Zde jsem neo£ekávala zlep²ení. T°ída se
zapojením programu má lep²í výsledky v £ásti d¥lení úhl· v záv¥re£ném testu.
Myslím si ov²em, ºe je to spí²e vzhledem k procvi£ení na za£átku výuky neº
vlivem GeoGebry (viz obr. 6.3).

T°etí úloha test· Narýsuj osu úhlu OP Q, pro n¥º platí |OP Q| = 63 ◦ .
Narýsuj p°ímku, která je rovnob¥ºná s polop°ímkou OP a prochází bodem Q.
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Obrázek 6.2: Graf vyhodnocení

Obrázek 6.3: Grafy k výsledk·m

2. úloha  úhly

2. úloha  d¥lení strany, 2. úloha  d¥lení úhl·

Pro hodnocení jsem tuto úlohu op¥t rozd¥lila, tentokrát na dv¥ £ásti. Prvním
úkolem bylo sestrojit úhel dané velikosti 

3. úloha  úhel. Podle výsledk· a jejich

porovnání nem¥la výuka s vyuºitím GeoGebry nijak zásadní vliv na konstrukci
samotného úhlu (viz obr. 6.4).

Obrázek 6.4: Grafy k výsledk·m

3. úloha  úhel, 3. úloha  p°ímka a osa

Do druhé hodnocené £ásti jsem za°adila osu úhlu a p°ímku 

a osa.

3. úloha  p°ímka

Zde se potvrdila hypotéza, ºe pouºití softwaru povede ºáky k p°esnému

ukotvování geometrických objekt·. T°ída, kde byla výuka podpo°ena programem,
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se v této £ásti úlohy zlep²ila opravdu hodn¥. áci v kontrolní t°íd¥ si s touto
úlohou nev¥d¥li p°íli² rady ani po výuce konstrukce trojúhelník· (viz obr. 6.4).
Podrobn¥j²í výsledky nalezneme v tabulkách chyb.

tvrtá úloha test· Zkonstruuj trojúhelník XY Z , jestliºe platí: |^XZY | =
59 ◦ , |XZ| = 8 cm, x = 5 cm.
Tato úloha byla konstruk£ní, musela obsahovat ná£rt, postup konstrukce a samotnou konstrukci.
Z graf· (viz obr. 6.5) je vid¥t, ºe výsledky kontrolní t°ídy jsou mnohem hor²í,
neº výsledky t°ídy, ve které probíhal experiment. Potvrdily se tedy mé hypotézy.
Experimentální t°ída nem¥la velké problémy s konstrukcí a následným zápisem.

Obrázek 6.5: Grafy k výsledk·m

4. úloha

Na záv¥r této kapitoly p°ikládám je²t¥ dva grafy, které obsahují výsledky v²ech
úloh (viz obr. 6.6 a 6.7)
V p°íloze A, B si m·ºeme prohlédnout tabulky s podrobn¥ji vypsanými chybami u jednotlivých £ástí úloh.
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Obrázek 6.6: Výsledky kontrolní t°ídy

Obrázek 6.7: Výsledky t°ídy 8.A, ve které byl provád¥n experiment
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7. Záv¥r
Cílem diplomové práce bylo ov¥°it tyto hypotézy:

•

pouºití prost°edí dynamické geometrie pom·ºe ºák·m s formulací zápis·
konstrukce a uv¥dom¥ní si jednotlivých krok· konstrukce,

•

prost°edí dynamické geometrie je zdrojem motivace ºák· k °e²ení úloh a pochopení tématu,

•

pouºití softwaru povede ºáky k p°esnému ukotvování geometrických objekt·
místo odhadování jejich polohy,

•

ºáci si osvojí pojmy týkající se trojúhelník· a jejich konstrukcí.

Podle vyhodnocení test· v kapitole 6 byla ov¥°ena první hypotéza. Prost°edí
dynamické geometrie m¥lo velký vliv na uv¥dom¥ní si jednotlivých krok· konstrukce, jejich po°adí a d·leºitost. áci v experimentální t°íd¥ m¥li i men²í problémy s matematickým zápisem konstrukce.
Z pozorování i test· se také ov¥°ila hypotéza, ºe pouºití softwaru povede ºáky
k p°esnému ukotvování geometrických objekt· a to nejen v programu, který jim
odhadování v¥t²inou nepovolí, nebo trestá chybným °e²ením. Nabyté znalosti se
v²ak také projevily i na papí°e (kapitola 6).
Vyuºívání GeoGebry nem¥lo tém¥° ºádný vliv na osvojení si pojm· týkajících
se trojúhelník·  typy trojúhelník· podle velikostí stran a rozd¥lení trojúhelník·
podle velikosti vnit°ních úhl·.
Zahrnutí GeoGebry a GeoTestu do výuky m¥lo velký vliv na motivaci ºák·
(viz kapitola 5.3.4). áci cht¥li znát °e²ení, zajímali se o postupy, ptali se, pro£
je jejich °e²ení ²patné. V hodinách pracovali lépe, tém¥° se nestávalo, ºe by byl
n¥kdo, kdo nic ned¥lal. e²ili úlohy na t°ídním chatu. Ozývalo se i, ºe je geometrie
kone£n¥ za£íná bavit. Ov¥°ila se mi hypotéza, ºe pouºití prost°edí dynamické
geometrie je zdrojem motivace ºák· k °e²ení úloh.
Osobn¥ jsem ráda, ºe jsem si vyzkou²ela komplexn¥j²í za£len¥ní GeoGebry do
výuky. Mám z t¥chto hodin dobrý pocit. Pochopení ovládání programu je pro
ºáky jednoduché. M·ºu v dal²ích letech vyuºívat úlohy, které jsem vytvo°ila, a´
uº pro práci ºák· £i na promítnutí na projektoru.
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Velký p°ínos pro m¥ m¥lo objevení a vyzkou²ení GeoTestu. Obsahuje velké
mnoºství úloh, z kterých jsem si mohla vybírat. Nejvíce jsem ocenila, ºe se mohu
podívat na °e²ení ºák· a vid¥t tak jejich my²lenkové pochody a chyby a pracovat
s nimi. áci GeoTest hodnotili také velmi pozitivn¥, °e²ení úloh je bavilo a podporovalo lehkou sout¥ºivost, která zde byla hlavn¥ prosp¥²ná. áci nem¥li stres
z toho, ºe neumí p°esn¥ rýsovat. A v dob¥ pochopení tématu se nemuseli v¥novat
rýsování, ale opravdu jen pochopení. Kdyº uº m¥li vhled do tématu, nebyl takový
problém p°enést nau£ené na papír.
Psaní diplomové práce m¥ obohatilo o nové zku²enosti a objevení webové
aplikace GeoTest, kterou jsem vyzkou²ela v praxi. V¥°ím, ºe m·ºe pomoci i dal²ím
u£itel·m nebo i ºák·m.
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P°ílohy

Seznam soubor· v elektronické p°íloze
Elektronická p°íloha obsahuje tabulky chyb z test· obou t°íd (soubor s p°íponou
xls) a soubory, které jsem k diplomové práci pouºila. V²echny applety jsou tvo°eny
v programu GeoGebra (soubory s p°íponou ggb).

Seznam soubor· na CD
tabulkychyb.xls
prvniuloha.ggb
druhauloha.ggb
sus.ggb
usu.ggb
vety.ggb
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Tabulka chyb kontrolní t°ídy
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B

Tabulka chyb experimentální t°ídy
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