
 

 
Vybrané náměty pro výuku 
matematiky 
 

 Pavel Kolář 

 Hana Mahnelová 

 Jitka Nováková 

 Marie Stejskalová 

 Irena Štrausová 

 Marek Vejsada 

 

 

 

 

České Budějovice                                                                  2013 

 
 



OBSAH 

 

 

Úvod ……………………………………………………………………............ 1 

1. Lineární nerovnice a nerovnice s absolutní hodnotou (Pavel Kolář) …..... 3 

2. Množiny bodů (Hana Mahnelová) …………………………………………. 7 

3. Exponenciální funkce (Jitka Nováková) ………………………………........ 12 

4. Analytická geometrie (Marie Stejskalová) ……………………………........ 17 

5. Parametrická rovnice přímky (Irena Štrausová) ………………………….. 23 

6. Stejnolehlost (Marek Vejsada) ……………………………………………... 26 

 

 

 

 
 



ÚVOD  

 
Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li jít daleko, jděte společně.  

Africké přísloví 
 

 

 

Od počátku roku 2012 se střídavě v jižních Čechách a v Horním Rakousku pravidelně 
třikrát do roka setkává kolem dvaceti českých a rakouských učitelů matematiky ze 
základních a středních škol. Tato setkání probíhají v rámci česko-rakouského projek-
tu MatemaTech a jejich účelem je výměna zkušeností s výukou matematiky. Účastní-
ci si vzájemně ukazují, jak ve svých třídách vyučují konkrétní témata a při diskusích 
nad použitými výukovými metodami a prostředky společně hledají odpověď na otáz-
ku, jak zvýšit zájem žáků o matematiku. Odpovídající autentické výukové materiály 
vytvořené a prakticky používané členy řešitelského týmu projektu jsou průběžně 
umisťovány na webovou stránku www.matematech.cz.    

 Tato brožura přináší výběr šesti takovýchto materiálů vytvořených šesti čes-
kými učiteli matematiky na různých středních školách. Jejím cílem je rozšířit výše 
uvedenou diskusi o způsobech výuky matematiky a jejím zatraktivnění mimo okruh 
členů řešitelského týmu projektu. V každé kapitole brožury je popsána realizace jed-
né nebo několika po sobě jdoucích vyučovacích hodin věnovaných určitému tématu 
ze středoškolské matematiky. Vždy jsou uvedeny vzdělávací cíle, požadavky na věk 
a předchozí znalosti studentů, požadavky na technické a softwarové zajištění, odkazy 
na použité materiály a detailní popisy průběhu výuky spolu se souhrnem osobních 
zkušeností autora kapitoly. Společným znakem všech prezentovaných materiálů je 
použití volně šiřitelného a bezplatně dostupného programu GeoGebra 
(www.geogebra.org), buď k vytvoření interaktivních appletů, které najde čtenář pod 
příslušnými odkazy na stránce www.geogebratube.org, nebo k vytvoření souborů, 
které jsou k dispozici přímo na stránce projektu MatemaTech.    

 Autoři jednotlivých kapitol brožury uvítají reakce svých kolegů učitelů na 
představené postupy výuky a použité materiály. Pro zprostředkování osobní výměny 
názorů a vedení diskusí o výuce matematiky a jejím zkvalitnění bude tým projektu 
MatemaTech pořádat v první polovině roku 2014 dva semináře pro učitele matemati-
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ky z Jihočeského kraje (První seminář se bude konat 20. února, termín druhého, červ-
nového, bude ještě upřesněn. Pozvánky budou rozesílány na školy v Jihočeském kra-
ji.).   

Podrobnosti o projektu MatemaTech jsou uvedeny na webové stránce 
www.matematech.cz. Zájemce zde najde, vedle řady výukových materiálů vytvoře-
ných účastníky projektu, také tuto brožuru ve formátu pdf, barevnou a s aktivními 
odkazy. 

 

České Budějovice, leden 2014 

 

Řešitelský tým projektu 
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1. LINEÁRNÍ NEROVNICE A NEROVNICE 
S ABSOLUTNÍ HODNOTOU 
Úvod 
Při použití tohoto materiálu se žáci naučí graficky řešit lineární nerovnice a lineární 
nerovnice s absolutní hodnotou pomocí počítače. Všechny materiály jsou dostupné na 
níže uvedených odkazech.  

Základní informace o materiálu 
Autor Mgr. Pavel Kolář 

SPŠ Tábor, Pavel.Kolar@sps-tabor.cz 
Věk studentů 16 – 17 let 
Časová dotace 1 vyučovací hodina (45 minut) 
Požadavky  
na techniku 

Projektor popř. interaktivní tabule, potřebný počet počítačů (kaž-
dý žák nejlépe svůj). 

Software GeoGebra (www.geogebra.org) 
Odkazy  
 

[1] http://geogebratube.org/material/show/id/44971 
[2] http://geogebratube.org/material/show/id/44973 

 

I. Vzdělávací cíle 
- Naučit žáky graficky řešit lineární nerovnice bez absolutní hodnoty i s absolutní 

hodnotou s použitím PC. 
- Napomoci žákům pochopit vztah mezi početním a grafickým řešením nerovnic. 
- Připomenout grafy lineární funkce a funkce s absolutní hodnotou. 
- Naučit žáky odhadnout počet řešení nerovnice v závislosti na tvaru nerovnice. 
- Připravit žáky na snazší pochopení vztahu mezi funkcemi a rovnicemi daného 

typu. 
- Připravit žáky na snazší pochopení látky analytické geometrie. 

 

II. Potřebné znalosti žáků 
- Základní ovládání programu GeoGebra  (vkládání do vstupního řádku, bod, 

přímka, průsečík, algebraické okno). 
- Početní řešení lineárních rovnic a nerovnic. 
- Grafy lineární funkce a funkce s absolutní hodnotou. 
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- Řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých grafickou metodou. 
 

III. Popis vyučovací hodiny 
- Úvodem je zadán jednoduchý příklad, který žáci vyřeší početně  

(např. 3 4 2 5x x− < + ). 
- Následuje řešení v programu GeoGebra – pomocí vstupního řádku zadají funkci 

představující pravou a levou stranu (viz obr. 1); vše probíhá v novém okně. 
 

 

Obr. 1: Zadávání funkce do vstupního řádku 
 
- Z minulých hodin (řešení soustav rovnic) žáci vědí, že řešení souvisí 

s průsečíkem grafů uvedených funkcí a při porovnání s početním řešením se 
snaží samostatně odvodit vztah mezi početním a grafickým řešením (graf je „ní-
že“). 

- Následuje procvičení na dvou až třech příkladech, na kterých lze lehce ověřit 
pochopení dané problematiky; vše je zpracováváno do nového okna. 

- Dalším krokem je již připravený pracovní list [1]. 
- Úkolem je diskuse nad možnými výsledky řešení lineární nerovnice. 
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- Pomocí posuvníků žáci mění parametry pravé strany nerovnice a opět se snaží 
najít a vypsat všechny možné typy řešení (obr. 2); poté vyučující učiní závěr.  

 

Obr. 2: Pracovní list [1] – možnosti řešení lineární nerovnice 
 
 

- Následuje cvičení typu „najdi takovou nerovnici, aby jejím řešením byl…“; zde 
je na vyučujícím, jaké výsledky si vymyslí. 

- V druhé části hodiny se materiál zabývá lineárními nerovnicemi s absolutní 
hodnotou. 

- Žáci umí zadat do vstupního řádku pomocí funkce abs() předpis funkce 
s absolutní hodnotou. 

- Vědí, že řešení opět souvisí s průsečíky a v této fázi již snadněji naleznou poža-
dované řešení. 

- Řešení se provádí na zvoleném příkladu do nového okna GeoGebry  

(např.  12 4 2 2
2

x x− − < ⋅ − ). 

- Vyučující má k dispozici druhý pracovní list [2] (viz obr. 3), který promítne žá-
kům. 

- Žáci si nejprve vypracují příklad sami, poté vyučující provede s jejich pomocí 
řešení do výše uvedeného pracovního listu. 
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- Pomocí zaškrtávacího políčka „zobraz“ může zobrazit řešení a provést tak kon-
trolu správnosti. 

- Pokud ještě zbývá čas, je na místě látku této hodiny procvičit. 
 

 

Obr. 3: Pracovní list [2] – grafické řešení nerovnice s abs. hodnotou 
 
 
IV. Zkušenosti s použitím materiálu  
Aktivity na PC jsou pro žáky zajímavější; každý den s ním pracují. 
Práce v GeoGebře je jednoduchá i pro začátečníka. 
Názorně vidí spojitost funkcí s rovnicemi; menší problémy při řešení dalších typů 
rovnic a nerovnic i bez použití PC. 
Za hodinu lze zvládnout více příkladů díky rychlejšímu zpracování. 
Lze procvičovat i složitější příklady, které si mohou vyřešit „na papír“ doma 
a porovnat svá řešení. 
Lepší přístup studentů k odvozování zákonitostí než v „běžných“ hodinách. 
Spousta žáků si po první hodině nainstalovala GeoGebru a v průběhu školního roku 
chodila s vlastními dotazy, jak zpracovat v GeoGebře daný příklad, i když nebyl 
z hodin matematiky, ale třeba z fyziky apod. 
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2. MNOŽINY BODŮ 
Úvod 
S množinami bodů se žáci středních škol poprvé setkávají v tematickém celku Plani-
metrie. Pro potřeby konstrukční geometrie se zpravidla učí postup vlastní konstrukce 
dané množiny, aniž přesně chápou její význam. K vlastním aplikacím pak dochází 
především při řešení konstrukčních úloh trojúhelníků, čtyřúhelníků a kružnic. 
S kuželosečkami pracují v řádných hodinách matematiky pouze analyticky. Nedosta-
tek času, neochota žáků rýsovat, neoblíbenost geometrie mezi žáky a často také mezi 
učiteli, časová náročnost prověřování geometrických znalostí žáků a s tím související 
nižší pravděpodobnost výskytu takových typů úloh např. ve společné části maturitní 
zkoušky, jsou hlavními důvody, proč se ve školách danému tématu nevěnuje dosta-
tečné množství pozornosti a proč učitel velmi obtížně hledá motivaci pro své žáky.  

Motivaci žáků může zvýšit propojení matematiky s reálným životem, ukázky 
její aplikovatelnosti především v oblastech blízkých věku a zájmům mladé generace. 
Důležitou roli v procesu učení hraje také užití vhodných a moderních pomůcek, např. 
stále oblíbených modelů, nebo dnes častěji užívaných prostředků ICT.  

Následující příklady jsou vybrány tak, aby konstrukce nebyly nijak složité 
a řešení příliš obtížné. Výběr do jisté míry ovlivnila též aplikovatelnost v reálném 
životě. Je třeba ukazovat, že matematika není izolovaná věda. Z tohoto důvodu oba 
ukázkové příklady mají zejména motivační význam a při jejich řešení vystačíme se 
znalostmi elementárních bodových množin. Měření vzdálenosti dvou objektů vzniklo 
z potřeb praktického života a je třeba dodat, že v našich příkladech touto vzdáleností 
máme na mysli nejmenší možnou, tzn. Euklidovskou vzdálenost.  

Použitím volně dostupného, jednoduše ovladatelného dynamického softwaru 
GeoGebra především zatraktivníme výuku, ušetříme drahocenný čas, zprostředkuje-
me názornou ukázku propojení geometrie s realitou. Všechny konstrukce jsou také 
prováděny přesně a kvalitně. 

Základní informace o materiálu 
Autorka Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D. 

Gymnázium Nymburk, h.mahnelova@seznam.cz 
Věk studentů 15 – 19 let 
Časová dotace 1 vyučovací hodina (45 minut) 
Požadavky  
na techniku 

Učebna s počtem žákovských PC odpovídajícím počtu žáků ve 
třídě, učitelský PC s připojením na dataprojektor. 

Software GeoGebra (www.geogebra.org) 
Odkazy  [1] http://www.matematech.cz/mnoziny-bodu  

[2] http://www.zakruta.cz 
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I. Vzdělávací cíle 
- Analýza případů pro nalezení ne zcela učebnicového příkladu množiny bodů. 
- Experimentování pomocí počítače, tvorba počítačového modelu. 
- Ukázka propojení matematiky s realitou. 
- Aplikace geometrického výpočtu, porovnání výsledku s počítačovým modelem. 

 

II. Potřebné znalosti žáků 
- Množina všech bodů roviny, které mají od dané přímky stejnou vzdálenost. 
- Množina všech bodů roviny, které mají od daného bodu stejnou vzdálenost. 
- Obvod kružnice. 

 

III. Popis vyučovací hodiny 
- Učitel zadá příklad č. 1, část A). 

Příklad 1: 
A) Je dána úsečka AB. Sestrojte množinu všech bodů roviny, které mají stejnou vzdá-
lenost od úsečky AB. Najdete uplatnění výsledné množiny v reálném životě? 
B) Vypočtěte poloměr zatáčky atletického oválu. 

- Žáci samostatně sestrojí pomocí nástrojů programu GeoGebra úsečku 
a v průběhu cca 10 minut experimentují, jak vypadá hledaná množina. 

- K ověření stejné vzdálenosti je možné použít nástroj vzdálenost. 
- Vytvoření dynamického modelu měnícího se v závislosti na hodnotě parame-

tru a vyjadřující požadovanou vzdálenost, obr. 1, (5 - 10 min).  

Obr. 1: Množina všech bodů mající stejnou vzdálenost od úsečky AB. 
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- Otázka učitele, zda se s takovou množinou setkáme v běžném životě. 
- Učitel promítne počítačový dynamický model atletického oválu s vloženým po-

zadím obrázku půdorysu oválu, obr. 2. 

 
Obr. 2: Porovnání výsledné bodové množiny a tvaru atletického oválu. 

 

Atletický ovál: Vnitřní dráha atletického oválu má délku 400 m a skládá se ze 
dvou rovných úseků dlouhých 100 m a dvou kruhových oblouků také délky 
100 m. Na oválu je 8 drah, přičemž obvykle bývá šířka každé z nich 1,22 m. 

 

- Učitel zadá příklad č. 1, část B) a společná kontrola výsledku proběhne 
s využitím počítačového modelu, obr. 3, celkem asi 10 min.  
 

 

Obr. 3: Výpočet poloměru zatáčky. 

 

- Učitel zadá příklad č. 2 a nechá žáky přibližně 10 minut samostatně pracovat. 
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Příklad 2: 
Sestrojte množinu všech bodů roviny, které jsou stejně vzdáleny (např. 2j) od hranice 
daného čtverce (příp. jiného mnohoúhelníku). Setkáme se s takovou množinou 
v praxi? 

- Prezentace dynamického modelu výsledné množiny spojená s praktickou ukáz-
kou ze života, obr. 4, 5, 6. 

 
Obr. 4: Skrytá značka Státní hranice. 

 
 

IV. Zkušenosti s použitím materiálu  

Žáci vystačí s jednoduchým intuitivním ovládáním programu. 

Pro znázornění tvaru experimentálně hledané množiny je vhodné sestrojit bod mimo 
úsečku a zapnout (např. přes pravé tlačítko myši) jeho stopu.  

Ekvidistantu úsečky žáci odhalí zpravidla bez potíží, více práce pak dá dohledání 
půlkružnic. 

Čas, který ušetříme konstrukcí pomocí počítače, lze využít např. k diskusi, 
k opakování základních geometrických vztahů (zmínka o tečnách kružnice, dotyko-
vých bodech, …). 

Nedílnou součástí každé úlohy by měl být důkaz, že výsledná množina zahrnuje sku-
tečně všechny body roviny s uvedenou vlastností a žádné jiné. Na některých typech 
středních škol zpravidla vystačíme s ověřením správnosti např. měřením. 

Pro přesnější spodobnění obrázku atletického oválu a námi vytvořené množiny (viz 
obr. 2) je vhodné navolit v nabídce Nastavení programu GeoGebra zaokrouhlování na 
více desetinných míst a ve vlastnostech posuvníku krok 0,01. Takto malou změnu 
hodnoty posuvníku už provádíme klávesovými šipkami. 

Při tvorbě počítačového modelu pro ověření výpočtu poloměru zatáčky bylo třeba 
změnit měřítko, takže posuvník a ukazující délku rovného úseku a posuvník b veli-
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kost poloměru zatáčky mají hodnoty desetkrát menší, než ve skutečnosti. Vlastní vý-
počet je proveden algebraicky a zobrazení řešení ovládáme kliknutím na zaškrtávací 
políčko. 

Z časových důvodů příklad 2 žáci v prostředí GeoGebra už sami netvoří, ale mají 
možnost si dynamický model výsledného řešení otevřít [2]. V levém dolním rohu je 
již připravena zmenšená značka Státní hranice, obr. 4 nebo Směrová cyklistická znač-
ka v případě obdélníku, obr. 6. Manipulací s body M a P ovlivňujeme velikost znač-
ky, čtverec (obdélník) upravujeme pohybem vrcholů. Žákům dáme např. za úkol najít 
řídící čtverec (obdélník), jemuž odpovídá ohraničení vnitřní modré (žluté) oblasti 
značky, obr. 5, 6. 

 
Obr. 5: Řídící čtverec. 

 

Dopravní značky se vyrábějí z kovového materiálu a z bezpečnostních důvodů musí 
být bez ostrých zakončení. Zde je příležitost spojit matematiku s dopravní výchovou.  

 
Obr. 6: Řídící obdélník cyklistické značky. 

 

S modely značek je možné pracovat i dále. Například počítat poměry obsahů různě 
zabarvených ploch.   



3. EXPONENCIÁLNÍ  FUNKCE 
Úvod 
Použitím tohoto učebního materiálu se studenti seznámí s grafem exponenciální 
funkce, konkrétně 
- s vlivem základu a na průběh funkce xy a= , 
- s vlivem jednotlivých parametrů a, b, c na průběh funkce 2x by a c+= ⋅ + ;  

0,5x by a c+= ⋅ + . 

Základní informace o materiálu 
Autorka Mgr. Jitka Nováková 

SPŠ Tábor, jitka.novakova@sps-tabor.cz 
Věk studentů 15 – 19 let 
Časová dotace 1 vyučovací hodina (45 minut) 
Požadavky  
na techniku 

PC pro každého studenta nebo PC + dataprojektor pro učitele. 

Software GeoGebra (www.geogebra.org) 
Odkazy  
 

[1] http://www.geogebratube.org/material/show/id/38547 
[2] http://www.geogebratube.org/student/m55287 

 

 

I. Vzdělávací cíle 
- Naučit žáky samostatně hledat souvislosti pomocí interaktivních obrázků. 
- Naučit žáky naformulovat nalezené souvislosti. 
- Dovést žáky k poznání, že průběh funkce má určitá pravidla platná pro všechny 

funkce (vliv parametrů, hledání průsečíků s osami ...). 
Nemusí se vše učit od začátku, stačí užívat již známé postupy. 

 

II. Potřebné znalosti žáků 
- Mocniny s celočíselným i racionálním exponentem. 
- Práce s obrázky nevyžaduje předchozí zkušenosti s GeoGebrou. 
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III. Popis vyučovací hodiny 
- V předcházející hodině žáci sestrojili pomocí tabulky a milimetrového papíru 

grafy funkcí 2xy =  a 1
2

x

y  =  
 

. 

- Nyní mají pomocí interaktivního obrázku ([1] Graf exponenciální funkce) odvo-
dit vliv základu a na průběh funkce. Žáci pracují samostatně asi 5 minut, násle-
duje diskuze vedená učitelem. V ní žáci formulují výsledky svého pozorování. 
Učitel poznatky shrne a žáci si je zapíší do sešitu. 
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- Následuje další obrázek ([2] Vliv parametrů na graf exp. fce). V něm žáci 
v průběhu 10 minut plní zadané úkoly. Opět následuje diskuze, shrnutí a zápis 
do sešitu. 
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- Dalším krokem je ověření znalostí. S využitím právě získaných poznatků 

o průběhu funkce žáci načrtnou graf funkce 
21 4

2

x

y
−

 = − + 
 

. Následuje ověření 

pomocí počítače. 
- Na závěr ještě motivace pro následující hodinu. Žáci mají za úkol vyšetřit prů-

běh načrtnuté funkce.  Pro výpočet průsečíku s osou x učitel zavede pojem ex-
ponenciální rovnice. Na tomto jednoduchém příkladu vysvětlí postup řešení 
s tím, že složitější případy se naučí žáci řešit v následující vyučovací hodině. 

 
 
IV. Zkušenosti s použitím materiálu  
Při práci na PC se aktivně zapojila většina žáků. Pokud učitel obrázek pouze promítá, 
obvykle pracuje jen část žáků. 
Své nápady si žáci mohli ověřit a teprve následovně je naformulovat. Nemuseli se 
tedy obávat, že řeknou něco špatně. To zvýšilo jejich ochotu zapojit se do diskuze 
o výsledcích práce. 
Ovládání obrázku je jednoduché, všichni žáci úkoly zvládli a proto byli ochotní pra-
covat. 
Hledání souvislostí pomocí interaktivity GeoGebry žáky bavilo. 
Při této formě výuky učitel není dominantní, pouze žáky usměrňuje v jejich samo-
statném zkoumání. 
Užití počítače umožnilo žákům samostatně odvodit souvislosti a proto si i učivo lépe 
zapamatují. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 
 



4. ANALYTICKÁ GEOMETRIE 
Metrické úlohy v rovině 
Úvod 
V učebním materiálu je použito šest jednoduchých příkladů, na kterých si žáci porov-
nají své výpočty s grafickým řešením.  Konstrukce nejsou složité a ani řešení není 
obtížné, a proto tento materiál lze využít i u žáků (učitelů), kteří nemají se softwa-
rem GeoGebra zkušenosti. 

Základní informace o materiálu 
Autorka Mgr. Marie Stejskalová 

SŠP České Budějovice, stejskalova@sspcb.cz 
Věk studentů 17 – 18 let 
Časová dotace 1 vyučovací hodina (45 minut) 
Požadavky  
na techniku 

Učitelský počítač s dataprojektorem napojený na interaktivní ta-
buli v počítačové učebně; na všech počítačích odpovídající soft-
warové vybavení (Java, program GeoGebra).  
Není-li k dispozici počítačová učebna, postačuje učitelský počí-
tač (Java, GeoGebra) s dataprojektorem napojený na interaktivní 
tabuli. 

Software GeoGebra (www.geogebra.org) 
Odkazy [1] KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gym-

názia: analytická geometrie. Druhé, upravené vydání,  
Praha: Prometheus, 2001, 220 s. Učebnice pro střední školy 
(Prometheus). ISBN 80-719-6163-9. 

 

I. Vzdělávací cíle 
Upevnění znalostí vektorové algebry a analytické geometrie v rovině, konkrétně: 
- zápisu obecné rovnice přímky v rovině, 
- určení vzdálenosti bodu od přímky, 
- určení souřadnic bodu souměrně sdruženého podle osy. 

 
II. Potřebné znalosti žáků 
- Směrový vektor, normálový vektor. 
- Obecná rovnice přímky, parametrické vyjádření přímky. 
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- Vzdálenost bodu a přímky. 
- Osová souměrnost. 

 
III. Popis vyučovací hodiny 

Základní popis 
Žáci pracují s učebnicí [1] a s PC. Přečtou si zadání daných úloh a v programu Geo-
Gebra situaci graficky znázorní. Jednotliví žáci postupně prezentují svá řešení na in-
teraktivní tabuli. Po vypočtení si otevřou algebraické okno a ověří svůj výsledek. 
 
Úloha č. 1 (př. 3.23, str. 88): 
Napište obecnou rovnici přímky, která prochází bodem Q a je kolmá k přímce p.  
a) Q[1,-3], p: -x + 3y – 2 = 0. 

• Co určíme z obecné rovnice přímky? 

• Jaké souřadnice má směrový a normálový vektor hledané přímky? 

 
Obr. 1: Řešení úlohy č. 1 a) v programu GeoGebra 

 
Žák zapíše rovnici přímky p do vstupního pole programu GeoGebra a sestrojí daný 
bod Q. Vede kolmici k přímce p bodem Q a konstatuje, že směrový vektor přímky p 
je normálovým vektorem přímky kolmé. Určí normálový vektor hledané přímky 
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a zapíše obecnou rovnici. Výsledek zkontroluje po otevření algebraického okna (viz 
obr. 1). 
 
b) Q[2,5], p: x = 2 + t, y = 3t, t ϵ R. 
Žák znázorní bod Q a směrový vektor přímky p, u = (1, 3). Bodem Q vede přímku 
kolmou k vektoru u. Zapíše, že vektor u je normálovým vektorem hledané přímky 
a dosadí jej do obecné rovnice přímky. Po vypočtení opět zkontroluje výsledek 
v algebraickém okně (viz obr. 2). 

 
Obr. 2: Řešení úlohy č. 1 b) v programu GeoGebra 

 
 

Úloha č. 2 (př. 3.27, str. 96): 
Určete vzdálenost bodu M od přímky AB.  
a) M[11, -4], A[1, 1], B[-3, -2]. 

• Jak graficky určíme vzdálenost bodu od přímky? 
• Jak zjistíme obecnou rovnici přímky danou dvěma body? 
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Obr. 3: Řešení úlohy č. 2 a) v programu GeoGebra 

 
Žák znázorní přímku pomocí bodů A, B, dále sestrojí bod M a zjistí vzdálenost bodu 
M od přímky AB. Výsledek ověří výpočtem. 
 
b) M[-4, 3], A[3, -1], B[-9, 4]. 

Stejný postup jako a). 
 
 
 
Úloha č. 3 (př. 3.28, str. 97): 
Určete souřadnice bodu  A´ souměrně sdruženého s bodem A podle přímky p.  
a) A[5, 1], p: 2x - y - 4 = 0. 

• Jak sestrojíme bod souměrně sdružený v osové souměrnosti? 
 
Žák zapíše rovnici přímky do vstupního pole a znázorní bod A. Pomocí osové 
souměrnosti zobrazí bod A´ (viz obr. 4). Při výpočtu souřadnic bodu A´ si ověří 
i mezivýsledek – souřadnice průsečíku přímky p a kolmice vedené bodem A. 
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Obr. 4: Řešení úlohy č. 3 a) v programu GeoGebra 

 
 
b) A[8, 1], p: P[1, 0], u = (1, 3). 
Žák znázorní bod P, vektor u a přímku p rovnoběžnou s vektorem u. Pomocí osové 
souměrnosti znázorní bod A´ (viz obr. 5). 

 
Obr. 5: Řešení úlohy č. 3 b) v programu GeoGebra 
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Hlavní cíle vyučovací hodiny 
- Upevnění znalostí z vektorové algebry (bod, směrový vektor, normálový vektor, 

parametrické vyjádření přímky, obecná rovnice přímky). 
- Empirická zkušenost. 
- Procvičení konstrukcí rovinných útvarů v GeoGebře. 
- Získání jistoty v početních řešeních. 
- Ověření výsledků početních operací v praxi = rychlá zpětná vazba. 

 
Hlavní cíle pro budoucí užití 

- Prohloubení znalostí a dovedností v analytické geometrii. 
- Žáci užijí nabyté znalosti při řešení úloh v kapitole Kuželosečky (např. rovnice 

tečny). 
 
Požadavky na znalosti práce s programem GeoGebra 
Žák by měl umět narýsovat bod, vektor, přímku určenou dvěma body, kolmici 
k přímce procházející daným bodem a obraz bodu v osové souměrnosti. Žák by měl 
umět zjistit průsečík dvou přímek a vzdálenost bodu a přímky 
 
 
IV. Zkušenosti s použitím materiálu  
Kombinace výpočtu s GeoGebrou je pro žáky zajímavější a rychlejší nejen pro ná-
zornost, ale i pro ověření svých výpočtů. 
Žáci pracují rychle a jednotlivé úkoly dobře zvládají. 
Dochází k lepšímu procvičení probrané látky, neboť se v průběhu hodiny zopakuje 
více příkladů z analytické geometrie. 
Pro nadané žáky můžeme úlohy rychle modifikovat v GeoGebře (např. pohybem bo-
du). 
  

 
 

22 
 



5. PARAMETRICKÁ ROVNICE PŘÍMKY 
Úvod 
Cílem hodiny  je seznámit žáky s parametrickou rovnicí přímky. Díky využití softwa-
ru GeoGebra se mohou žáci sami podílet na odvození této rovnice a zároveň také lépe 
pochopit funkci parametru v této rovnici.  

Základní informace o materiálu 
Autor Mgr. Irena Štrausová 

Gymnázium Česká a olympijských nadějí, České Budějovice, 
strausi@email.cz 

Věk studentů 18 let 
Časová dotace 1 vyučovací hodina (45 minut) 
Požadavky  
na techniku 

Počítač pro každého žáka (nebo alespoň do dvojice), 
počítač s projektorem pro učitele. 

Software GeoGebra (www.geogebra.org) 
Odkazy  [1] http://geogebratube.org/student/m23957 
 

I. Vzdělávací cíle 
- Žák dokáže vysvětlit, jakou funkci má parametr v parametrické rovnici přímky. 
- Žák umí zapsat parametrickou rovnici jakékoliv přímky. 

 
II. Potřebné znalosti žáků 
- Vektor, souřadnice vektoru. 
- Posunutí o vektor. 

 
III. Popis vyučovací hodiny 
Žáci si otevřou program GeoGebra, nechají si zobrazit souřadnicové osy a dále po-
stupují dle následujících instrukcí: 

1. Sestrojte body A a B. 
2. Sestrojte vektor u = AB.  
3. Pohybujte vektorem a pozorujte, jak se mění jeho souřadnice.  
4. Pohybujte bodem B a pozorujte, jak se mění souřadnice vektoru. 
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5. Změňte souřadnice bodu A na [0,0] (v algebraickém okně, nebo přesuňte bod 
A do počátku soustavy souřadné). 

6. Vytvořte posuvník od -5 do 5 a pojmenujte ho t.  
7. Vytvořte vektor v = t·u (Napište do vstupního řádku: v=t*Vektor[A,B]). 
8. Měňte hodnotu posuvníku a sledujte, jak se mění vektor v. 
9. Vytvořte bod X na konci vektoru v. (Napište do vstupního řádku: 

X=(x(v),y(v))) 
10. Zapněte stopu bodu X. (Klikněte pravým tlačítkem myši na bod X a vyberte 

položku Stopa zapnuta).  
11. Měňte hodnotu posuvníku a sledujte, jakou stopu za sebou zanechává bod X. 

Co tvoří tyto body? 

 
Nyní diskutujte s žáky: Jak můžeme přímku definovat? Stačí k určení přímky pouze 
nějaký vektor? atp. 
Definice: Vektor u = B - A, kde A a B jsou dva různé body ležící na přímce, se nazý-
vá směrový vektor přímky AB. 
Pokračujte v diskusi s žáky: Je vektor AB jediným směrovým vektorem této přímky? 
Co vektor AX? Je také směrovým vektorem přímky AB? atd. 
 

Nyní odvoďte a definujte parametrickou rovnici přímky.  
Každý vektor X – A , kde X ϵ AB, můžeme vyjádřit jako X – A = t(B – A), proto každý 
bod ležící na přímce AB můžeme vyjádřit jako X = A + tu, t ϵ R. 
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Definice: Rovnice X = A + tu, t ϵ R, se nazývá parametrická rovnice přímky určené 
bodem A a vektorem u. Proměnná t se nazývá parametr. 
Požádejte žáky, aby si otevřeli stránku [1].  

 
Nechte žáky postupovat dle instrukcí v apletu a diskutujte s nimi o tom, jak se mění 
rovnice, jestliže pohybují body A a B. (Body jsou ukotveny k mřížce, aby souřadnice 
nabývaly pouze celočíselných hodnot.) 

Vysvětlete žákům, že parametrickou rovnici můžeme rozepsat do souřadnic: 

A[a1, a2] 

X[x, y]   x = a1 + tu1 

u(u1, u2)   y = a2 + tu2, t ϵ R 

Zadejte žákům dva body a dejte jim za úkol napsat parametrickou rovnici přímky ur-
čenou těmito dvěma body. 

 
IV. Zkušenosti s použitím materiálu  
Pro žáky není těžké zvládnout práci dle uvedených instrukcí, i když nemají mnoho 
zkušeností s prací v GeoGebře. Většinou pracují s nadšením, protože je to pro ně no-
vá zkušenost, odvodit si něco samostatně s využitím počítačového programu. Někdy 
ale bývá problém udržet jejich pozornost u daného problému, protože chtějí vyzkou-
šet různé nástroje, které program obsahuje. Je také velice důležité říci žákům, co si 
mají zapsat do svých sešitů, protože bez našeho upozornění si většina z nich nic ne-
zapíše. 
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6. STEJNOLEHLOST  
Základní konstrukce 
Úvod 
Použitím tohoto učebního materiálu se žák seznámí se základy tématu STEJNO-
LEHLOST, konkrétně 
- s definicí, 
- se základními postupy konstrukce obrazu bodu, přímky, úsečky, 
- s vlastnostmi stejnolehlosti. 

Všechny uvedené dovednosti pomůžou žákům řešit obtížnější úlohy v následujících 
letech. 
V materiálu je 7 jednoduchých příkladů, které umožní žákovi odvodit a pochopit 
vlastnosti stejnolehlosti a 3 domácí úkoly. 

Základní informace o materiálu 
Autor Mgr. Marek Vejsada 

Česko-anglické gymnázium, České Budějovice  
mvejsada@cag.cz 

Věk studentů 14, 15 let 
Časová dotace 2 – 3 vyučovací hodiny 
Požadavky  
na techniku 

1. Učitelský počítač s projektorem v počítačové učebně (ideální). 
2. Učitelský počítač s projektorem, žáci notebooky nebo jen pra-
covní list, úlohy v GeoGebra souborech mohou být řešeny doma 
jako domácí úkol (méně vhodné). 

Software GeoGebra (www.geogebra.org) 
Odkazy  [1] GeoGebra soubory:  

http://www.matematech.cz/stejnolehlost-zakladni-pojmy-a-
vlastnosti 
[2] Komentář pro učitele: 
https://www.dropbox.com/s/tuc547opjp9i89a/Stejnolehlost_text
_bez_hypert_odkazu.doc   
[3] Pracovní list: 
https://www.dropbox.com/s/i6lqqwbxqvfzimg/Pracovni_list.doc   
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I. Vzdělávací cíle 
- Pochopení definice stejnolehlosti.    
- Vysvětlení konstrukce tradiční metody rýsování na papír pomocí GeoGebry. 
- Pochopení konstrukce obrazu jednoduchých rovinných obrazců. 
- Připravenost na užití stejnolehlosti při řešení obtížnějších úloh ve vyšších roční-

cích. 
- Žáci se užitím GeoGebry naučí rýsovat stejně, jakoby rýsovali na papír užitím 

tradičních rýsovacích potřeb.    
 

II. Potřebné znalosti žáků 
- Absolutní hodnota reálného čísla. 
- Zobrazení (středová a osová souměrnost, posunutí, otočení). 

 

III. Popis vyučovací hodiny 
Základní popis – definice 
Pochopení definice stejnolehlosti je jednodušší použitím obrázku a jeho dynamického 
ovládání.    
 

 
Obr. 1: K definici stejnolehlosti 
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Základní popis – otázky 
- Jak postupovat při konstrukci obrazu bodu, přímky, úsečky, trojúhelníku,  

kružnice, …    

 
Obr. 2: Konstrukce bodu A’  

 

 

 
Obr. 3: Konstrukce úsečky A’B 
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- Jaké jsou základní vlastnosti stejnolehlosti?    
 

 
Obr. 4: Vztah mezi přímkami (vzor – obraz) ve stejnolehlosti 

 

Odpovědi je možné najít v Komentáři pro učitele (viz odkaz [2]). 

    
Hlavní cíle pro budoucí užití základních vlastností stejnolehlosti 
- Žáci užijí závěry z těchto hodin při řešení obtížnějších úloh. 

 
Obr. 5: Nástin jedné z budoucích úloh 
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IV. Zkušenosti s použitím materiálu  
Zkušenosti autora s použitím materiálu jsou doplněny o názory žáků, získané pomocí 
jednoduchého dotazníku (třída s 15 žáky).  
 
Obvykle pracuji s žáky v počítačové učebně. Studenti už mají zvládnuty základy prá-
ce s GeoGebrou (dále jenom GG). Většinou si práci s GG užívají a já mám radost 
z jejich úspěchů. 
Práce s GG byla pro studenty zajímavější než obvyklejší rýsování pomocí rýsovacích 
potřeb na papír, protože si nemusí nosit rýsovací potřeby. Práce je rychlejší, je jedno-
dušší opravit chyby, rýsování není tak časově náročné a není možné rýsovat nepřes-
ně.  
Žáci si myslí, že je nutné umět používat geometrický software. Myslí si, že užití GG 
je zábavnější než tradiční rýsování na papír. Kladně hodnotí možnosti pohybovat ob-
jekty GG. Píší o výhodě užití barev v GG. Podle žáků je velmi praktické pracovat se 
zápisem konstrukce. 
Většina žáků rozumí tématu lépe poté, co byla látka vysvětlena pomocí GG.  
Nemyslí, že by GG a ostatní geometrické programy úplně nahradily běžnou metodu 
rýsování na papír rýsovacími pomůckami. 
Většina žáků si myslí, že je jednoduché naučit se pracovat s GG. 
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