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Předmluva 
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 skupina českých a rakouských učitelů 
matematiky. Tato setkání probíhají v rámci česko-rakouského projektu Jak 
zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností 
a hledání nových cest (akronym MatemaTech) a jejich účelem je výměna 
zkušeností s výukou matematiky. Účastníci si vzájemně ukazují, jak ve svých 
třídách vyučují konkrétní témata a při diskusích nad použitými výukovými 
metodami a prostředky společně hledají odpověď na otázku, 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 kniha přináší výběr čtrnácti z těchto materiálů vytvořených šestnácti 
členy projektového týmu, českými a rakouskými učiteli matematiky na různých 
středních školách. Cílem publikace je rozšířit výše uvedenou diskusi o 
způsobech výuky matematiky a jejím zatraktivnění mimo okruh členů 
řešitelského týmu projektu.  
  

Kniha je dvojjazyčná. Její obsah, členěný do patnácti kapitol, je 
představen nejprve v češtině, potom v němčině. První kapitola, společně 
napsaná zástupci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Johannes Kepler 
Universität Linz v řešitelském týmu, přináší nejprve zevrubné informace 
o vlastním projektu, o řešení jeho webové stránky a o způsobech vyhledávání 
materiálů na ní uložených. Poté je stručně představen bezplatný program 
GeoGebra, který řešitelský tým projektu identifikoval jako vhodný nástroj pro 
moderní a atraktivní výuku matematiky. Nakonec jsou uvedeny konkrétní 
příklady, jak je možno motivovat žáky k zájmu o matematiku. 
 Následujících čtrnáct kapitol je postupně věnováno jednotlivým 
výukovým materiálům. Uspořádání materiálů do kapitol odpovídá jejich 
tematickému zaměření. Postupně jsou představeny materiály věnované 
geometrii v rovině, grafům funkcí, analytické geometrii v rovině i v prostoru a 
finančním výpočtům. Pro většinu materiálů je typické spojení matematického 
učiva s konkrétními problémy z reálného života.  
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Struktura kapitol věnovaných výukovým materiálům je jednotná. 
Pokaždé se jedná o popis realizace jedné 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). Bližší informace o tomto software jsou podány v úvodní 
kapitole.     

V každé kapitole jsou uvedeny odkazy na soubory vytvořené v programu 
GeoGebra, které jsou volně dostupné na internetu. Aby čtenář nemusel adresy 
odkazů přepisovat do svého vyhledávače, je na webové stránce 
www.matematech.cz v rubrice „Publikace“ uveden text této knihy ve formátu 
pdf s aktivními odkazy. 

 
 

 
České Budějovice, červenec 2014 
 
Řešitelský tým projektu 
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Vorwort  
Wenn du schnell gehen willst, gehe alleine. Wenn du weit gehen willst, geht 

gemeinsam.  

Afrikanisches Sprichwort  

 
Seit Anfang 2012 trifft eine Gruppe von tschechischen und österreichischen 
MathematiklehrerInnen abwechselnd in Südböhmen und in Oberösterreich 
regelmäßig dreimal jährlich zusammen. Diese Treffen erfolgen im Rahmen des 
tschechisch-österreichischen Projektes Wie kann das Interesse von 
SchülerInnen an Mathematik erhöht werden – Erfahrungsaustausch und Suche 
nach neuen Wegen (Akronym MatemaTech) mit dem Ziel eines 
Erfahrungsaustauschs unter MathematiklehrerInnen. Die Teilnehmer zeigen 
untereinander, wie sie in ihren Klassen konkrete Themen unterrichten, und bei 
Diskussionen über angewandte Unterrichtsmethoden wird gemeinsam eine 
Antwort auf die Frage gesucht, wie das Interesse von SchülerInnen an 
Mathematik erhöht werden kann. Entsprechende anwendungsbezogene 
Unterrichtsmaterialien, die von Teammitgliedern entwickelt und in der Schule 
verwendet worden sind, werden auf die Internetseite www.matematech.cz 
gestellt.    
 Dieses Buch bringt eine Auswahl von vierzehn solcher Materialien, die 
von sechzehn Projektmitgliedern (tschechischen und österreichischen 
MathematiklehrerInnen) an unterschiedlichen Mittelschulen erstellt wurden. 
Das Ziel ist es, auch andere MathematiklehrerInnen außerhalb dieses Projekts 
über einen anwendungsbezogenen Mathematikunterricht zu informieren. 
Überdies können die ausgearbeiteten Materialien direkt im Unterricht 
eingesetzt werden. 

Das Buch ist in fünfzehn Kapitel geteilt. Das erste Kapitel, das gemeinsam 
durch Vertreter der Universität Südböhmen Budweis und der Johannes Kepler 
Universität Linz ausgearbeitet wurde, bringt zuerst ausführliche Infos über das 
Projekt selbst, über die zugehörige Internetseite sowie über die Suchweise der 
dort gespeicherten Materialien. Danach sind konkrete Beispiele angeführt, wie 
man SchülerInnen für Mathematik interessieren kann. Zum Schluss ist noch 
kurz die kostenlose Software GeoGebra vorgestellt, die einen modernen und 
attraktiven Mathematikunterricht unterstützen kann, und es sind weitere 
Entwicklungsrichtungen gezeigt.  

Anschließend werden in vierzehn Kapiteln einzelne 
Unterrichtsmaterialien vorgestellt. Die Materialien sind nach Themen geordnet. 
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Enthalten sind Materialien aus den Bereichen der ebenen Geometrie, der 
Funktionen, der analytischen Geometrie  in der Ebene sowie im Raum und der 
Finanzmathematik. Die meisten Materialien stellen eine Verbindung der 
Mathematik mit dem Alltag her.  

Der Aufbau der einzelnen Lernmaterialien ist einheitlich gestaltet. Die 
Unterrichtssequenzen enthalten Lernziele, Alter und Vorwissen der 
Schülerinnen und Schüler, technische Voraussetzungen und Software, Links auf 
Materialien und die detaillierte Beschreibung des Ablaufes mit den 
zusammenfassenden autorenbezogenen Unterrichtserfahrungen. Das 
gemeinsame Merkmal aller präsentierten Materialien ist die Verwendung des 
kostenlos verfügbaren Programms GeoGebra (www.geogebra.org). Nähere 
Informationen über diese Software findet man im Einleitungskapitel.  

In jedem Kapitel gibt es Links zu Dateien in GeoGebra, die im Internet frei 
zugänglich sind. Außerdem findet man auf der Internetseite 
www.matematech.cz in der Rubrik „Publikationen“dieses Buch im PDF Format 
mit aktiven Links. 
 
 
 
Budweis, Juli 2014 
 
Das Projektteam  
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1. Matematika přes hranice 
Roman Hašek  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, hasek@pf.jcu.cz 

Markus Hohenwarter 
Johannes Kepler Universität Linz, markus.hohenwarter@jku.at 

Zsolt Lavicza 
University of Cambridge, zl221@cam.ac.uk 

Pavel Pech  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pech@pf.jcu.cz 

Jan Zahradník  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, jzahradnik@pf.jcu.cz 
 
 
 
Projekt „Matematech“ 

Does one have to be a genius to do mathematics? 
The answer is an emphatic NO. In order to make good and useful contributions 
to mathematics, one does need to work hard, learn one’s field well, learn other 
fields and tools, ask questions, talk to other mathematicians, and think about 
the “big picture”. And yes, a reasonable amount of intelligence, patience, and 
maturity is also required. But one does not need some sort of magic “genius 
gene” that spontaneously generates ex nihilo deep insights, unexpected 
solutions to problems, or other supernatural abilities. 

Terence Tao1 
 

1.1. Popis projektu 
V současné době pozorujeme všeobecný pokles zájmu o dosažení kvalitních 
výsledků ve studiu matematiky ze strany studentů na středních školách v obou 
regionech. Značná část současné generace středoškolských studentů považuje 
matematiku za velmi náročný předmět, snaží se vyrovnat se s nároky na její 
zvládnutí s vynaložením minimálního úsilí. Při možnosti volby náročnosti 
prověřování vědomostí v matematice si volí pokud možno nejméně náročné 
varianty zkoušky. To má mimo jiné za následek pokles úrovně „všeobecné 

1 Terence Tao, matematik, UCLA, http://www.math.ucla.edu/~tao/ 
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matematické gramotnosti“, nezájem o ty vysokoškolské studijní obory, které 
vyžadují vstupní matematické znalosti a které mají matematiku jako jeden ze 
základních studijních předmětů. V souvislosti se všeobecným poklesem počtu 
příslušníku populačních ročníků v důsledku demografické deprese pak dochází 
k tomu, že na tyto obory, které nepatří z uvedených důvodů mezi obory 
atraktivní, přicházejí studenti s velmi nízkou úrovní matematických znalostí 
i dovedností. Tomu je nutné čelit hledáním nových způsobů pozitivní motivace 
ke studiu matematiky, nových metod výuky matematiky, nových přístupů 
k prověřování jejích výsledků na středních školách a také diskusí o způsobech 
péče o studenty, nadané na matematiku. Chceme hledat nové cesty, včetně 
používání počítačů ve výuce matematiky. Proto jsme se rozhodli realizovat 
tento projekt, založený na vzájemné spolupráci našich univerzit, kterým 
chceme přispět k řešení tohoto problému. 

Základem pro úspěšnou realizaci projektu bylo vytvoření projektového 
týmu, který by sdružoval učitele středních škol z obou zúčastněných regionů. 
Rádi konstatujeme, že tento cíl se podařilo splnit. Vznikl tým, který obsahuje 
celkem 25 členů, 13 z Jihočeského kraje, 12 z Horního Rakouska. V obou 
částech projektového týmu, české i rakouské, hráli motivační úlohu učitelé 
z partnerských univerzit. V čele rakouské části stál prof. Markus Hohenwarter, 
v čele české části prof. Pavel Pech. Jejich účast byla zárukou vysoké odborné 
úrovně práce projektového týmu. Klíčovými členy obou týmů byli učitelé 
z 5 středních škol z jižních Čech a z 5 středních škol z Horního Rakouska. Při 
jejich výběru jsme využili kontakty získané při realizaci projektu dalšího 
vzdělávání učitelů a vybrali učitele jak z gymnázií, tak z odborných škol. Tým se 
v průběhu realizace projektu sešel celkem na 9 workshopech, každý rok vždy 
dvakrát v jižních Čechách a jednou v Horním Rakousku. Pro konání workshopů 
byla vybírána místa, kde by tým mohl být po dobu dvou dní pohromadě 
a společně pracovat na předem připravených tématech. Dbali jsme také o to, 
aby se účastníci workshopu seznámili s pamětihodnostmi místa, kde se 
workshop konal. Členy projektových týmů byli také na každé straně dva 
studenti učitelství matematiky.  

Jako nástroj, kterým chceme přispět ke zvýšení zájmu studentů 
o matematiku, jsme vybrali software GeoGebra. Důvodem k tomu bylo to, že se 
jedná o software volně a bezplatně dostupný, svou strukturou přístupný 
středoškolským studentům a také to, že se dynamicky rozvíjí. Jeho vývoj 
probíhá na pracovišti, které vede projektový manažer a vedoucí Institutu 
didaktiky matematiky na Univerzitě Jana Keplera v Linci prof. Markus 
Hohenwarter. 

V úvodním pololetí projektu se uskutečnil průzkum zájmu studentů 
o matematiku. Učitelé, členové projektového týmu, si připravili vzorové hodiny, 
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ve kterých užili při výkladu a procvičování látky software GeoGebra a po jejich 
absolvování zadali studentům vyplnění dotazníku, ve kterém se studentů tázali 
na motivaci studovat matematiku, na jejich pohled na obtížnost matematické 
látky i na jejich názor na použití počítačových technologií při výuce. Průzkum 
probíhal v obou partnerských regionech a jeho metodika byla prodiskutována 
na jednom z workshopů. Výstupem průzkumu byl poznatek, že studenti na 
středních školách vítají větší míru použití počítačových technologií při výuce 
matematiky a že jsou jak ve školách, tak i v soukromí poměrně dobře vybaveni. 

Jako hlavní výstup projektu byly hned po jeho zahájení uvedeny do 
provozu webové stránky projektu (www.matematech.cz na české straně, 
respektive www.matematech.eu na rakouské straně). Na těchto stránkách jsou 
zveřejňovány informace o projektových aktivitách a členové projektového týmu 
tam prezentují výsledky své práce (metodické listy z různých částí středoškolské 
matematiky, připravené pro výuku a používající GeoGebru jako nástroj pro lepší 
porozumění látce a pro její zajímavější podání).  Pro šíření projektových výstupů 
přímo mezi učitele matematiky na středních školách byly v letech 2013 a 2014 
pořádány 4 semináře, na kterých byly učitelům prezentovány metodické 
materiály, vytvořené v průběhu realizace projektu a na kterých se učitelé mohli 
sami naučit, jak tyto materiály vytvářet a v hodinách matematiky na svých 
školách používat. Semináře vzbudily mezi učiteli na středních školách velký 
zájem, v databázi účastníků semináře je 86 středoškolských učitelů z 53 škol. 
Učitelé deklarovali zájem setkávat se i nadále a tvůrčím způsobem diskutovat 
o nových metodách ve výuce matematiky, které zvýší zájem o tuto královnu 
věd. Závěrečnými výstupy projektu pak je tato publikace a závěrečná 
konference projektu. 

Velmi významným, nicméně neformálním výstupem projektu je vytvoření 
výborného projektového týmu 25 učitelů z jižních Čech a z Rakouska. Mezi jeho 
členy byly navázány přátelské vztahy, umožňující spolupráci i po skončení 
projektu. To je zárukou jeho udržitelnosti i v období po 30. 9. 2014. 
K udržitelnosti projektu a k pokračování v projektových aktivitách (webové 
stránky, semináře pro učitele) nás bude motivovat mimo závazku k programu 
přeshraniční spolupráce i tlak učitelů, zapojených do sítě, vytvořené pomocí 
projektových seminářů. 

1.2. Webová stránka projektu 
Jedním z hlavních výstupů projektu Matematech je webová stránka 
www.matematech.cz. Úvodní náhled na stránku vidíme na Obr. 1. Stránka je 
tvořena s využitím open source publikačního systému WordPress. Každá 
informace je na ní prezentována formou samostatného příspěvku. Příspěvky 
jsou organizovány do rubrik. Rubrika „Matematech“ přináší základní informace 
o zaměření a cílech projektu a o zdroji jeho financování. V rubrice „Aktivity“ 
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jsou zaznamenány dílčí aktivity projektu, především průběhy workshopů, na 
nichž se scházeli členové projektového týmu z Čech i Rakouska. V rubrice 
„Publikace“ je potom uvedena tato kniha ve formátu pdf s aktivními odkazy, 
tak, aby měl čtenář co nejpohodlnější přístup k příslušným souborům.  

Podstatnou část obsahu stránky tvoří metodicky zpracované a tematicky 
uspořádané materiály pro výuku konkrétních pasáží středoškolské matematiky, 
které najdeme v rubrice „Materiály“. Autory materiálů jsou členové 
projektového týmu, zkušení učitelé matematiky na různých středních školách, 
kteří materiály využívají ve své výuce a nyní je prostřednictvím stránky projektu 
poskytují k volnému použití svým kolegům. V době psaní tohoto textu bylo na 
stránce prezentováno 60 materiálů, 56 pro podporu výuky matematiky a 4 pro 
podporu výuky fyziky. Tento počet však jistě není konečný. Stránka je 
koncipována jako otevřený portál. Je počítáno s tím, že její obsah se bude 
rozrůstat o další praxí ověřené materiály, vytvořené nejenom členy 
projektového týmu. 

Jak bylo již uvedeno, při tvorbě stránky byl využit publikační systém 
WordPress. Každý materiál je tak na ní umístěn jako samostatný příspěvek. 
Existuje více způsobů, jak potřebný materiál vyhledat. První možností je využití 
hesla „Materiály“ na tmavě šedém pásu pod titulkem stránky.  

 
Obrázek 1: Struktura výukových materiálů na www.matematech.cz 
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Jak vidíme na obr. 1, po najetí myší na toto heslo se objeví menu, z něhož, opět 
najetím myší, vybereme heslo „Výuka matematiky“. Tím se nám zobrazí 
tematická struktura materiálů uložených na stránce. Po kliknutí na konkrétní 
téma, např. „Funkce“, se v hlavním textovém poli stránky objeví přehled 
příslušných materiálů. Druhou možností pro vyhledání materiálu je využití 
zobrazené struktury rubrik, viz obr. 1, položka „rubriky“ v pravém sloupci. Další 
možností, jak vyhledat materiál, je zapsání klíčového slova do vstupního pole 
nástroje „najít“, viz obr. 1, vpravo nahoře. Předpokládejme, že jsme tam zapsali 
slovo „funkce“ a stiskli klávesu Enter nebo tlačítko „najít“ napravo od vstupního 
pole. Výsledkem této akce je, že se v hlavním textovém poli stránky objeví 
přehled všech materiálů, jejichž popis obsahuje klíčové slovo „funkce“.    

Na obr. 2 je pro ukázku zachycen záznam o prvním materiálu z tohoto 
přehledu.  

 
Obrázek 2: Výukový materiál 

 

Stejnou strukturu mají i ostatní záznamy. Nejprve je uveden název materiálu, 
v tomto případě slovo „Funkce“, který je aktivním odkazem vedoucím na 
samostatný příspěvek věnovaný materiálu (nutno dodat, že u většiny materiálů 
se informace v příspěvku neliší od informací v samotném záznamu). Pod 
titulkem jsou uvedena data o vložení materiálu (kdo a kdy vložil). Následuje 
stručná charakteristika materiálu, poté je uvedeno jméno autora, program, 
v němž byl materiál vytvořen a odkazy na příslušné soubory. Většina materiálů 
využívá dynamické interaktivní soubory vytvořené v programu GeoGebra, jehož 
instalační soubor je možno si bezplatně stáhnout na stránce 
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www.geogebra.org. Program, stejně jako uvedená webová stránka, je 
lokalizován do češtiny. Je možno ho instalovat na osobní počítače i přenosná 
dotyková zařízení. K dispozici jsou instalace pro všechny rozšířené operační 
systémy. 

Program GeoGebra podporuje dva formáty dynamických interaktivních 
souborů. Každý soubor, který v tomto programu vytvoříme, se ukládá 
s příponou „ggb“. Takový soubor je spustitelný zase jenom v programu 
GeoGebra. Kromě uložení souboru v tomto specifickém formátu však program 
nabízí poměrně unikátní export souboru do podoby tzv. „dynamického 
pracovního listu“ (zmiňovaný také jako „dynamický applet“), který je možno 
sdílet na internetu prostřednictvím portálu GeoGebraTube 
(www.geogebratube.org) a spouštět v libovolném prohlížeči webových stránek, 
bez nutnosti instalace GeoGebry. Tematicky související dynamické pracovní listy 
je možno na portálu GeoGebraTube sdružovat ve formě tzv. GeoGebra Book 
(GeoGebra kniha). Ve výukových materiálech na stránce www.matematech.cz 
se setkáme s oběma uvedenými formáty. Odkazy vedoucí k materiálům 
uloženým na GeoGebraTube (viz např. Obr. 2, první z uvedených odkazů) jsou 
spustitelné přímo v prohlížeči. V případě odkazů na soubory s příponou „ggb“ je 
někdy vhodné si tyto soubory nejprve stáhnout na svůj počítač a teprve poté je 
spustit.  

GeoGebraTube je intuitivně řešený a efektivně pracující webový portál 
pro sdílení materiálů vytvořených v GeoGebře. Materiál se na portál exportuje 
přímo z programu, je-li uživatel připojen na internet. Vyhledávání lze realizovat 
vypsáním dotazu do textového pole, výběrem z přímé nabídky 
v několika kategoriích (např. „Nejoblíbenější materiály“ nebo „Nejnovější 
materiály“), případně lze výběr zúžit pomocí volby klíčového slova. Při výběru 
materiálu může pomoci i to, jak je hodnocen ostatními uživateli. Materiály jsou 
na portálu poskytovány bezplatně, k přímému použití i k případné modifikaci. 

Program GeoGebra byl v průběhu projektu Matematech identifikován 
jako vhodný nástroj pro moderní a atraktivní výuku matematiky. Proto jsou 
také předkládané materiály na využití tohoto programu založeny. Ne každý 
čtenář této knihy je však s GeoGebrou obeznámen. Z toho důvodu je zde 
vhodné zmínit existenci tzv. GeoGebra institutů. GeoGebra institut je 
neziskovým sdružením akademických pracovníků, studentů, učitelů a dalších 
osob, jejichž společným zájmem je užívání počítačového programu GeoGebra 
pro podporu výuky matematiky, a kteří zároveň mohou a chtějí přispět svou 
praktickou výchově vzdělávací činností nebo svým výzkumem ke smysluplnému 
využívání tohoto programu na školách. Účelem institutu je poskytovat podporu 
uživatelům programu GeoGebra, podílet se na vývoji programu a výzkumu 
možností jeho využití, případně se podílet na řešení takto orientovaných 
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projektů. GeoGebra instituty jsou rozprostřeny po celém světě (viz mapka na 
stránce http://www.geogebra.org/cms/institutes) a jejich počet se neustále 
zvyšuje. V České republice jsou dva instituty, v Českých Budějovicích 
(http://home.pf.jcu.cz/~ggi) a v Praze. Jejich členové se například podílejí na 
překladu programu, jeho nápovědy i souvisejících webových stránek do češtiny. 
 
 

1.3. Příklady motivace k zájmu o matematiku 
Důležitou součástí výuky matematiky je dokazování matematických vět. Tato 
činnost patří k nepříliš oblíbeným aktivitám studentů všech typů škol. 
Dokazování vět je však v matematice podstatné. Jak tento problém překonat?  

Studenty je zapotřebí k dokazování motivovat. Např. tím, že jim ukážeme 
tvrzení, které se zdá být pravdivé, které ale ve skutečnosti pravdivé není. Dále 
se snažíme důkazy vizualizovat, do výuky zařazujeme důkazy krásné, důkazy, 
které mají nějakou hezkou myšlenku. I v matematice nalézáme krásu. V dalším 
textu na dvou příkladech ukážeme jak studenty k dokazování motivovat. 

 
Příklad 1:  Pomocí skládání papíru vytvořte rovnostranný trojúhelník. 

Řešení: Vezmeme list papíru a přeložíme jej podle obrázku: 
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Nyní přeložíme papír v bodě D tak, aby bod C ležel na přímce EF: 
 

 
 
Přeložíme-li nyní list papíru v přímce GC´ a následně v přímce BJ, 

 
dostaneme hledaný rovnostranný trojúhelník.  
 
Příklad by však neměl skončit tímto krokem, jak se často při skládání papíru 
děje.  Nyní musí zaznít otázka Proč? Nejprve si studenti mohou úhloměrem 
úhly změřit, např. zjistí, že úhel  BDG měří 600.  Dokážeme, že tento úhel měří 
skutečně 600.  
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Z osové souměrnosti s osou DG vyplývá, že trojúhelník C´DG je shodný 
s trojúhelníkem CDG, tedy úhly CDG a C´DG jsou shodné. Nyní ukážeme, že úhel 
C´DL je shodný s úhlem C´DG. V trojúhelníku GLD uvažujme bod C´, který leží na 
straně GL. Bod C´ je středem strany GL, protože GL je příčka mezi stranami 
obdélníka AC a BD, která je přímkou EF – osou rovnoběžek AC a BD – půlena. 
Tato vlastnost platí pro jakoukoliv příčku mezi stranami AC a BD, např. CD je 
půlena bodem E apod. Trojúhelník GLD je tedy rovnoramenný se základnou GL. 
Odtud již plyne, že úhly C´DG a C´DL jsou shodné. Pravý úhel CDB je tak 
rozdělen na tři shodné úhly po 30°, tj. úhel BDG měří 60°. Nyní se již snadno 
dokáže, že trojúhelník GDL je rovnostranný. 
 
Příklad 2:  Rozstříhejte čtverec následujícím způsobem 
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a z nastříhaných dílů sestavte obdélník. 
 

 
 

Obsah čtverce se rovná 8 x 8 = 64, obsah obdélníka se rovná 5 x 13 = 65. 
Jak je to možné? 
Řešení:  Znázorníme-li obdélník např. pomocí dynamického software 
GeoGebra, zjistíme, že situace vypadá následovně 
 

 
 
Uprostřed obdélníka je vidět „tenký“ rovnoběžník ABCD, jehož obsah je roven 
1, jak se můžeme přesvědčit pomocí příkazu Obsah. Úhlopříčka AC obdélníka je 
totiž zalomená, což rozstříháním papíru prakticky nevidíme. Spočítáme ještě 
„jak moc“ je úhlopříčka AC zalomená. Pro úhly α a β podle obrázku vychází  
tan𝛼 = 15

40
     a   tan𝛽 = 16

40
. Vidíme, že rozdíl je skutečně velmi malý. 
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2. Množiny bodů 

Úvod 
Následující text obsahuje motivační úlohy, s jejichž pomocí zprostředkujeme 
názorné ukázky propojení geometrie s realitou blízkou věku a zájmům mladé 
generace. Přitom využijeme možnosti vytvořit přesné, kvalitní a časově 
nenáročné konstrukce v dynamickém programu GeoGebra. 
Měření vzdálenosti dvou objektů vzniklo z potřeb praktického života 
a v uvedených příkladech touto vzdáleností máme na mysli nejmenší možnou, 
tzv. Euklidovskou vzdálenost. 
 

Základní informace o materiálu 

Autor Hana Mahnelová, Gymnázium Nymburk, h.mahnelova@seznam.cz 

Věk žáků 15–16 let 

Časová dotace 1–2 vyučovací hodiny 

Požadavky 
na techniku 

učebna s 30 PC, učitelský PC, dataprojektor 

Software GeoGebra 

Odkazy [1] http://www.zakruta.cz 
[2] 
http://www.teamoregon.com/publication/online/begwk1.html  
[3] http://www.geogebratube.org/material/show/id/131869 
[4] http://www.geogebratube.org/material/show/id/131871 
[5] http://www.geogebratube.org/material/show/id/131873 
[6] http://www.geogebratube.org/material/show/id/131874 

2.1. Vzdělávací cíle 
• analýza případů pro nalezení ne zcela učebnicového příkladu množiny 

bodů s využitím jejich charakteristické vlastnosti 
• ukázka propojení matematiky s realitou 
• experimentování pomocí počítače, tvorba počítačového modelu pomocí 

programu dynamické geometrie 
• využití moderních technologií jako podpůrný nástroj pro tvorbu modelu 

a přesné konstrukce, pro formulaci, ověřování, příp. vyvracení hypotéz 
• aplikace geometrického výpočtu, porovnání výsledku s počítačovým 

modelem 
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2.2. 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 
• základní ovládání programu GeoGebra 

2.3. Popis vyučovací hodiny 
Pokud žáci již mají určité zkušenosti s ovládáním programu GeoGebra, pak 
s nimi v rámci jedné vyučovací hodině učitel zvládne obě úlohy. V opačném 
případě je lepší soustředit se v první hodině jen na část I. 

2.3.1. Část I 
Učitel zadá příklad č. 1, část A).  
Příklad 1: 
A) Je dána úsečka AB. Sestrojte množinu všech bodů roviny, které mají stejnou 
vzdálenost od úsečky AB. Najdeme 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. Pro 
znázornění tvaru experimentálně hledané množiny je vhodné sestrojit bod 
mimo úsečku a zapnout (např. přes pravé tlačítko myši) jeho stopu. K ověření 
stejné vzdálenosti je možné použít nástroj vzdálenost. 
 

 
Obrázek 1: Množina všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od úsečky AB 
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Poté žáci vytvoří (v průběhu asi 10 minut) pod vedením učitele dynamický 
model měnící se v závislosti na hodnotě parametru a vyjadřujícího 
požadovanou vzdálenost, obr. 1. Následuje diskuse o výskytu takové množiny 
v běžném životě. Nakonec učitel pomítne počítačový dynamický model 
atletického oválu s vloženým pozadím obrázku půdorysu oválu (viz obr. 2), 
který je dostupný z [3], a poskytne základní informace potřebné pro řešení 
dalšího úkolu. 
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. 
 

 
Obrázek 2: Porovnání výsledné bodové množiny a tvaru atletického oválu 

 
Učitel zadá příklad č. 1, část B) a společná kontrola výsledku proběhne 
s využitím počítačového modelu, viz [4] a obr. 3. 
 

 
Obrázek 3: Výpočet poloměru zatáčky 
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Při tvorbě počítačového modelu pro ověření výpočtu poloměru zatáčky bylo 
třeba změnit měřítko, takže posuvník a ukazující délku rovného úseku 
a posuvník b velikost poloměru zatáčky mají hodnoty desetkrát menší, než ve 
skutečnosti. Vlastní výpočet je proveden algebraicky a zobrazení řešení 
ovládáme kliknutím na zaškrtávací políčko. 

2.3.2. Část II 
Učitel zadá příklad č. 2 a nechá žáky přibližně 10 minut samostatně pracovat. 
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? 
 
Žáci na základě zkušeností z řešení předchozího příkladu provedou konstrukci 
bodové množiny pomocí nástrojů programu GeoGebra. Učitel pak prezentuje 
dynamické modely výsledných množin spojené s praktickou ukázkou ze života, 
viz [5] a obr. 4, 5, 6. 
 

 
Obrázek 4: Skrytá značka Státní hranice 
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Obrázek 5: Řidicí čtverec 

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

 
Obrázek 6: Řidicí obdélník cyklistické značky 
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2.4. Zkušenosti s použitím materiálu 
Výuka se 30 žáky, kdy každý pracuje na svém PC, vyžaduje jisté zkušenosti. 
Pokud je učitel nemá, pak je vhodnější využít půlených hodin.  

Žáci si pochvalovali rychlé a vzhledově pěkné konstrukce pomocí 
počítače, ovládání programu nebylo ani pro začátečníky nijak obtížné. Zábavné 
bylo experimentování s bodem, jehož trasu mapovala stopa. Vlastní výpočty 
prováděli samostatně pouze s využitím kalkulátoru. Zkušenosti ukazují, že žáci 
při řešení prvního příkladu ekvidistantu úsečky odhalí zpravidla bez potíží, více 
přemýšlení a experimentování si vyžádá dohledání půlkružnic. Jako příklady 
z praxe k první úloze žáci uvádějí nejčastěji tvar stolu nebo zahradního bazénu. 

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.  

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

Nedílnou součástí každé úlohy by měl být důkaz, že výsledná množina 
zahrnuje skutečně všechny body roviny s uvedenou vlastností a žádné jiné. Na 
některých typech středních škol zpravidla vystačíme s ověřením správnosti 
např. měřením. I tady je možné využít program GeoGebra. 

Dopravní značky se vyrábějí z kovového materiálu a z bezpečnostních 
důvodů musí být bez ostrých zakončení. Zde je příležitost spojit matematiku 
s dopravní výchovou. S modely značek je možné pracovat i dále. Například 
počítat poměry obsahů různě zabarvených ploch. 
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3. Výroba dopravních značek 

Úvod 
Žáci prakticky využijí znalosti obsahů rovinných obrazců při výpočtu spotřeby 
materiálu k výrobě dopravních značek s podporou programu GeoGebra. 
 
Základní informace o materiálu 

Autorky Božena Kunová, Marie Stejskalová, Eva Vortelová  
SŠP České Budějovice 
kunova@sspcb.cz, stejskalova@sspcb.cz, vortelova@sspcb.cz 

Věk žáků 15–18 let 

Časová dotace 1–2 vyučovací hodiny 

Požadavky 
na techniku 

PC pro každého žáka, program GeoGebra, 
popř. interaktivní tabule 

Odkazy [1] http://www.matematech.cz/?s=zna%C4%8Dky 
 

3.1. Vzdělávací cíle 
• řešení geometrické úlohy motivované praxí 
• aplikace vlastností geometrických útvarů v rovině k řešení praktického 

problému 
• využití náčrtu dopravních značek  
• použití matematického programu Geogebra pro modelování 

3.2. Potřebné znalosti žáků 
• teoretické základy geometrie v rovině 
• vzorce pro výpočty obsahu trojúhelníku, kružnice, čtverce a pravidelného 

mnohoúhelníku 
• základní ovládání programu GeoGebra 

3.3. Popis vyučovací hodiny 
Příklad:  
Naše škola se rozhodla, že pomůže dětskému domovu a vyrobí pro jejich nově 
budované dopravní hřiště dopravní značky z plechu. Bude třeba vyrobit: 
 2x „Dej přednost v jízdě“   1x „Hlavní silnice“ 
 2x „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 1x „Přikázaný směr jízdy“ 
 1x „Přechod pro chodce“  1x „Jiné nebezpečí“ 
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 1x „Pozor, kruhový objezd“  1x „Křižovatka s vedlejší silnicí“ 
 1x „Přednost před protijedoucími 1x „Stůj, dej přednost v jízdě 
        vozidly“                        (stopka)“ 
 
Jedná se o tyto značky: 

 
Podle Ministerstva dopravy základní rozměry značek jsou: 

• rovnostranný trojúhelník má stranu 70 cm, 
• čtverec má stranu 50 cm, 
• kruh má průměr 70 cm, 
• osmiúhelník má průměr 70 cm. 

 
Úkoly pro žáky: 
1. Vypočtěte, kolik m2 plechu bude potřeba na výrobu dopravních značek pro 

dopravní hřiště. 
2. Vystřihnou klempíři všechny značky z plechové tabule o rozměrech  

3 m x 1,5 m? 
3. Zbyde jim ještě plech na další libovolnou dopravní značku? 
4. Kolik procent bude činit odpad?  

3.3.1. Početní část 
Žáci postupně počítají plochy jednotlivých značek.  
Po kontrole výsledků spočítají celkovou plochu. 
Porovnají s plochou tabule. 
Početně ověří, kolik značek se na tabuli plechu vejde. 
Na závěr vypočítají, jak je veliké procento odpadu materiálu. 
Vše si ověří pomocí programu GeoGebra. 
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3.3.2. Praktické ověřování na interaktivní tabuli 
Na interaktivní tabuli či žákovských PC v programu GeoGebra žáci zkoušejí, zda 
se jim podaří umístit všechny značky na plechovou tabuli daných rozměrů (viz 
obr. 1). Vybrané výsledky pokusů jsou zaznamenány na obr. 2 a 3. 
 

 
Obrázek 1: Ověření v GeoGebře 

 

 
Obrázek 2: Geometrické řešení č. 1 

27 
 



 
 

 
Obrázek 3: Geometrické řešení č. 2 

 
V pravém okně žáci vidí, že ať umisťují obrazce jakkoliv, využitá plocha 
i množství odpadu se nemění. 
 

3.4. Zkušenosti s použitím materiálu 
Žáky daná úloha zaujala, ale vlastní počítání se jim zdálo příliš náročné 
a dlouhé. Porovnáním obsahů všech značek s plochou plechové tabule si byli 
všichni jisti, že se značky na tabuli vejít musí. Při rozmisťování značek do 
obdélníku představující tabuli plechu v prostředí  GeoGebry si už tak jistí nebyli. 
Až tehdy si uvědomili, že pouhý obsah značek jim nestačí k tomu, aby dokázali 
rozhodnout, zda značky mohou vyrobit z jedné plechové tabule či nikoliv. 
Někteří žáci správně podotkli, že je nutno ještě přičíst materiál na prostřihy. 
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4. Voroného diagramy 

Úvod  
Co má společného postavení hráčů při fotbale, hledání umístění pro nový 
obchod a struktura křídla hmyzu? Jak vůbec souvisejí uvedené příklady 
s matematikou? Na tyto otázky odpoví následující lekce. 
 
Základní informace o materiálu 

Autorky Edith Lindenbauer, PH Oberösterreich, 
edith.lindenbauer@ph-ooe.at 
Sandra Reichenberger, JKU Linz,  
sandra.reichenberger@jku.at 

Věk žáků od 12 let 

Časová dotace 1–2 vyučovací hodiny 

Požadavky 
na techniku 

na dvojici jeden počítač,  
připojení k internetu 

Odkazy [1] http://ggbtu.be/b76752 (stav: 11. 06. 2014) 
[2] http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/29288962 
(stav: 11.06.2014) 

 

4.1. Vzdělávací cíle 
• umět použít osu úsečky pro řešení problémů aplikovaných v praxi 
• umět konstruovat Voroného diagramy 
• znát aplikace Voroného diagramu 

4.2. Potřebné znalosti žáků 
• konstrukce osy úsečky  
• základní ovládání programu GeoGebra 

4.3. Popis lekce 
Aby se žákům více přiblížil pojem Voroného diagramu, bude se pracovat se 
dvěma aplety, které přinášejí jeho různé praktické aplikace. V závěru jsou  
představeny rozvíjející příklady aplikací Voroného diagramů a zajímavé odkazy. 
Pro tuto lekci je pro žáky k dispozici pracovní list Voroného diagramy, ve kterém 
jsou shrnuta všechna zadání a informace. Je dobré rozdat tento list žákům 
předem. Pracovní list a aplety z GeoGebry můžete najít na adrese [1]. 
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4.3.1. Úloha 1 – Odkud dostávám poštu? 
Tato úloha trvá cca 20 minut. Žáci pro ni potřebují aplet Odkud dostávám 
poštu. Pomocí os úseček se mají zkonstruovat takové oblasti, které leží nejblíže 
každému poštovnímu úřadu. 
 

 
Obrázek 1: Odkud dostávám poštu? 

 
Poté, co žáci tuto úlohu zvládnou, zavede se pojem Voroného diagramu. 
Definice (Voroného diagram): Voroného oblast nějakého místa 𝑃, nazývaného 
také centrum, je množinou všech bodů roviny, které leží k bodu 𝑃 blíže než 
k jinému místu. Množina všech Voroného oblastí se nazývá Voroného diagram. 
 
Příklad 1: Voroného diagram pro 2 zadané body. 
 
Pro 2 body 𝑃 a 𝑄 se Voroného diagram skládá ze dvou Voroného oblastí, jejichž 
společným okrajem je osa úsečky 𝑃𝑄����. Pro každý bod oblasti s centrem 𝑃 (šedě 
zabarvená oblast) platí, že vzdálenost k bodu 𝑃 je menší než vzdálenost k bodu 
𝑄.  

 
Obrázek 2: Voroného diagram pro 2 body 

 
 

Příklad 2: Voroného diagram pro více zadaných bodů. 
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Dále se vytvoří Voroného diagram pro 7 bodů. Objasní se postup pro konstrukci 
Voroného oblasti pro centrum 𝑃. Za tímto účelem se spojí všechny ostatní body 
s bodem 𝑃 a pokaždé se zkonstruuje osa úsečky (viz obr. 3). 
 

 
Obrázek 3: Konstrukce Voroného oblasti pro bod 𝑃 

 
Jak lze dobře rozeznat na nákresu, nehrají některé osy úseček při konstrukci 
této Voroného oblasti žádnou roli. Sledují se pouze osy úseček mezi „nejblíže 
ležícími sousedy“ bodu 𝑃 (na obrázku 4 jsou vyznačeny jako ) a bodem 𝑃. 
Protože body důležité pro konstrukci nejsou vždy zřejmé na první pohled, je 
dobré zakreslit nejprve více os úseček, než bude nakonec zapotřebí. Uvedeným 
postupem dostaneme pro bod 𝑃 hledanou oblast (viz obr. 4), které též říkáme 
Voroného oblast centra 𝑃. Stejně postupujeme i s ostatními body. Výsledkem je 
Voroného diagram na obr. 5. 
 

 
Obrázek 4: Voroného oblast pro bod 𝑃 

 

 
Obrázek 5: Voroného diagram pro 7 bodů 
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V GeoGebře existuje příkaz Voronoi[seznam bodů], který sestaví Voroného 
diagram pro zadané body. Takto mohou žáci zkontrolovat své konstrukční 
řešení úlohy formulované na začátku tohoto odstavce.  

4.3.2. Úloha 2 – Postavení hráčů při fotbalu 
Tato úloha trvá cca 20 minut. Zde budou studenti potřebovat applet Postavení 
hráčů při fotbalu (viz obr. 6). Při řešení úlohy a se má pomocí os úseček 
zkonstruovat ta oblast, za niž odpovídá světle vyznačený hráč. Následně se 
může řešení zkontrolovat pomocí zaškrtávacího políčka Lösung (Řešení - pozn. 
překl.). 
 

 
Obrázek 6: Postavení hráčů při fotbalu 

 
Při řešení úlohy b mají žáci vyzkoušet různá postavení (4-3-3, 4-4-2, 4-1-4-1, …) 
– bez ohledu na postavení mužstva soupeře, na aktuální stav hry, na různé 
běžecké výkony hráčů, … – při fotbalové hře a prozkoumat je ohledně rozdělení 
prostoru. To lze vyzkoušet a analyzovat jak s 11 tak s 10 hráči, jestliže jeden 
hráč dostal červenou kartu. Na základě vyloučení jednoho hráče se musí upravit 
předem zvolené postavení v mužstvu, aby prostorové rozvržení na hracím poli 
zůstalo optimální. 

4.3.3. Podněty pro další výuku 
Vedle problematiky rozdělení prostoru existují další zajímavé příklady z oblasti 
biologie, chemie, fyziky, výzkumu klimatu a ekonomiky. 

• Problémy při zavírání filiálky: Které filiálky si navzájem vytvářejí 
konkurenci? 

• Hledání místa: Kde si mám najít bydlení v rámci určitého území, pokud 
chci bydlet co možná nejdále od určitých rušivých vlivů (letiště, 
elektrárny, telekomunikační stožáry …)? 

• I v přírodě lze najít (přibližné) Voroného diagramy.  
Žilky v křídlech vážky (téměř) vytvářejí Voroného diagram. To je dobré 
k tomu, aby se optimalizovalo zásobování živinami nebo elasticita. 
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Obrázek 7: Křídlo vážky (převzato z [2]) 

 
Tyto příklady i příklady na pracovním listu mohou být pro žáky podnětem 
k tomu, aby samostatně nacházeli, případně řešili další úlohy pomocí Voroného 
diagramů. 
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5. Význam geometrie v běžném životě 

Úvod 
Žáci se v hodinách matematiky seznamují s konstrukcí zvláštních bodů 
v trojúhelníku, nemají ale často žádnou představu o tom, jaký význam tyto 
konstrukce mají pro řešení každodenních problémů. V první úloze této lekce 
mají žáci za úkol najít místo setkání 3 přátel, experimentovat s jeho polohou 
a hledat náhradní řešení. Ve druhé úloze pak mají graficky znázornit oblasti 
zásahu 4 záchranných vrtulníků, případně vypočítat doby letu k místu zásahu. 
 
Základní informace o materiálu 

Autoři Paula Pöchtrager, Hubert Pöchtrager 
Neue Mittelschule St. Peter am Wimberg 
h.poechtrager@eduhi.at 

Věk žáků 12 

Časová 
dotace 

2 vyučovací hodiny 

Požadavky 
na techniku 

1 počítač pro 2 žáky  
 

Odkazy [1] http://www4.edumoodle.at/hsstpeter/course/view.php?id=376, 
kurz v Moodle v němčině 
[2] http://www4.edumoodle.at/hsstpeter/course/view.php?id=392, 
kurz v Moodle v angličtině 

 

5.1. Vzdělávací cíle 
• užití matematických znalostí při řešení úkolů ze života 

5.2. Potřebné znalosti žáků 
• Žáci umí konstruovat osu úsečky a kružnici opsanou trojúhelníku. 

5.3. Popis lekce 
Žáci pracují ve dvojicích s apletem GeoGebry s mapou Rakouska. 

5.3.1. Úloha 1 
Úkol: Najdi bod setkání tří přátel, kteří bydlí v různých městech (Linec, Graz, 
Vídeň). Místo setkání musí být pro všechny tři ve stejné vzdálenosti (vzdušnou 
čarou). 
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Řešení: Zakresli body  v Linci, Grazu a Vídni a narýsuj trojúhelník . 

Zkonstruuj osy úseček stran trojúhelníka . Průsečík  je bodem setkání tří 
přátel. 
 

 
 
Úkol: Najdi bod setkání tří přátel, pokud žijí ve městech Linec, St. Pölten 
a Vídeň. 
Řešení: Přemísti bod z Grazu do St. Pölten a uvidíš, že tento bod je jako místo 
setkání nevhodné (někde v severních Čechách nebo jižním Polsku). 

5.3.2. Úloha 2 
Úkol: Najdi na mapě bod, ve kterém je součet vzdáleností k daným městům co 
nejmenší. 

Řešení: Zakresli bod  někde mezi těmito třemi městy a narýsuj úsečky  
z tohoto bodu do každého města. Proveď součet těchto tří úseček pomocí 
zadání (součet = úsečka 1 + úsečka 2 + úsečka 3). Použij ve vzorci názvy úseček. 
Pohybuj průsečíkem a pozoruje součet úseček! 

5.3.3. Úloha 3 
Úkol: Ve Vídni, Linci, Innsbrucku a Grazu jsou umístěny záchranářské vrtulníky. 
Najdi oblast zásahu pro každý vrtulník. Vzdálenost k místu nehody musí být co 
nejkratší. 
Řešení: Umísti body v Innsbrucku, Linci, Vídni a Grazu. Narýsuj osu úsečky mezi 
Innsbruckem a Lincem, Innsbruckem a Grazem, Lincem a Grazem, Vídní 
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a Grazem a Lincem a Vídní. Nad zásahovou oblastí každého vrtulníku narýsuj 
mnohoúhelník v různých barvách. 
 

 
 

5.3.4. Dodatečná úloha 
Úkol: Jaký vrtulník odstartuje při zásahu v Salzburgu, Liezenu, Bischofshofenu, 
Mürzzuschlagu, Gmündu a jak dlouho letí do příslušného místa zásahu? 
Řešení: Urči vzdálenosti pomocí stránky www.luftlinie.org (nebo jiné, stejně 
zaměřené) a rozhodni, z jakého stanoviště musí být vrtulník poslán.  
Vypočti dobu letu v hodinách (rychlost letu: 200 km/h) užitím vztahu: 
t = vzdálenost/rychlost letu! 
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5.4. Zkušenosti z výuky 
Žáci provádějí tyto úlohy s velkým zápalem. Někteří ale potřebují pomoc při 
prvních úvahách o řešení problému příp. při výpočtech doby letu.  
V krátkém dotazníku (n = 20) bylo zjišťováno mínění žáků o způsobu výuky 
v této lekci na základě třístupňové stupnice (1 = souhlasím, 3 = nesouhlasím). 
75 % žáků velmi oceňuje tento způsob výuky matematiky a nikdo nereagoval 
odmítavě (průměr 1,25). 
Pro 65 % žáků jsou úlohy z praxe zajímavější a více je motivují (průměr 1,35) 
a 60 % si přeje takovou matematiku častěji (průměr 1,45). 
Tři čtvrtiny žáků rádi pracují při výuce matematiky s GeoGebrou (průměr 1,35). 
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6. Stejnolehlost – základní konstrukce 

Úvod 
Použitím tohoto učebního materiálu se žák seznámí se základy tématu 
Stejnolehlost, konkrétně 

• s definicí, 
• se základními postupy konstrukce obrazu bodu, přímky, úsečky, 
• s vlastnostmi stejnolehlosti. 

Žáci se užitím GeoGebry naučí rýsovat stejně, jakoby rýsovali na papír užitím 
tradičních rýsovacích potřeb. Všechny uvedené dovednosti pomůžou žákům 
řešit obtížnější úlohy v následujících letech. 
 
Základní informace o materiálu 

Autor Marek Vejsada, Česko-anglické gymnázium, mvejsada@cag.cz 

Věk žáků 14–15 let 

Časová dotace 2–3 vyučovací hodiny 

Požadavky 
na techniku 

1. Učitelský počítač s projektorem v počítačové učebně (ideální), 
program GeoGebra. 

2. Učitelský počítač s projektorem, žáci notebooky nebo jen 
pracovní list. Úlohy v GeoGebra souborech mohou být řešeny 
doma jako domácí úkol (méně vhodné). 

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   

 

6.1. Vzdělávací cíle 
• pochopení definice stejnolehlosti 
• vysvětlení konstrukce pomocí tradiční metody rýsování na papír užitím 

GeoGebry 
• pochopení konstrukce obrazu jednoduchých rovinných obrazců 
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• připravenost na užití stejnolehlosti při řešení obtížnějších úloh ve vyšších 
ročnících 

• Žáci se užitím GeoGebry naučí rýsovat stejně, jakoby rýsovali na papír 
užitím tradičních rýsovacích potřeb. 

6.2. Potřebné znalosti žáků 
• absolutní hodnota reálného čísla 
• shodná zobrazení (středová a osová souměrnost, posunutí, otočení) 

6.3. Popis vyučovací hodiny 

6.3.1. Základní popis – otázky 
• Jak postupovat při konstrukci obrazu bodu, přímky, úsečky, trojúhelníku,  

kružnice, … ve stejnolehlosti? 

 
Obrázek 1: Ukázka konstrukce obrazu bodu A ve stejnolehlosti 
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Obrázek 2: Konstrukce obrazu úsečky AB ve stejnolehlosti 

 
• Jaké jsou základní vlastnosti stejnolehlosti? 

 

 
Obrázek 3: Vztah mezi přímkami (vzor – obraz) ve stejnolehlosti – odvození vlastnosti 

 
 
Odpovědi na uvedené otázky je možné najít v Komentáři pro učitele (viz [2]). 
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6.3.2. Hlavní cíle vyučovací hodiny 
• Pochopení definice stejnolehlosti je jednodušší použitím obrázku a jeho 

dynamického ovládání. 

 
Obrázek 4: K definici stejnolehlosti 

 
• Vysvětlení konstrukce tradiční metody rýsování na papír pomocí 

GeoGebry. 
• Pochopení konstrukce obrazu jednoduchých rovinných obrazců pomocí 

jednoduchých cvičení v GeoGebře. 
• Připravit žáky na užití stejnolehlosti při řešení obtížnějších úloh ve vyšších 

ročnících. 
• Žáci se užitím GeoGebry naučí rýsovat stejně, jakoby rýsovali na papír 

užitím tradičních rýsovacích potřeb. 

6.3.3. Hlavní cíle pro budoucí užití základních vlastností 
stejnolehlosti 

• Žáci užijí závěry z těchto hodin při řešení obtížnějších úloh. 
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Obrázek 5: Ukázka jedné z budoucích složitějších úloh 

 

6.4. 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. Žáci už mají zvládnuty 
základy práce s GeoGebrou (dále jenom GG). Většinou si práci s GG 
užívají a já mám radost z jejich úspěchů. 

• Práce s GG byla pro žáky zajímavější než obvyklejší rýsování pomocí 
rýsovacích potřeb na papír, protože si nemusí nosit rýsovací potřeby. 
Práce je rychlejší, je jednodušší opravit chyby, rýsování není tak časově 
náročné a není možné rýsovat nepřesně.  

• 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 objekty 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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7. Lineární nerovnice 

Úvod 
Při použití tohoto materiálu se studenti 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 Pavel Kolář, SPŠ Tábor, pavel.kolar@sps-tabor.cz 

Věk žáků 16–17 let 

Časová dotace 1 vyučovací hodina 

Požadavky 
na techniku 

Projektor popř. interaktivní tabule, potřebný počet počítačů 
(každý žák nejlépe svůj) 

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

 

7.1. Vzdělávací cíle 
Žák 

• umí graficky řešit lineární nerovnice s použitím PC, 
• umí graficky řešit lineární nerovnice s absolutní hodnotou pomocí PC, 
• pochopí vztah mezi početním a grafickým řešením nerovnic, 
• připomene si grafy lineární funkce a funkce s absolutní hodnotou, 
• umí odhadnout počet řešení nerovnice v závislosti na tvaru nerovnice, 
• v dalších kapitolách lépe pochopí vztah mezi funkcemi a rovnicemi 

daného typu, 
• lépe pochopí látku analytické geometrie. 

7.2. Potřebné znalosti žáků 
• znalost základního ovládání programu GeoGebra (vkládání do vstupního 

řádku, bod, přímka, průsečík, algebraické okno) 
• znalost početního řešení lineárních rovnic a nerovnic 
• znalost grafů lineární funkce a funkce s absolutní hodnotou 
• znalost řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých 

grafickou metodou 
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7.3. Popis vyučovací hodiny 

7.3.1. Úvod do problematiky 
Úvodem je zadán jednoduchý příklad, který studenti vyřeší početně  
(např. 3 4 2 5x x− < + ). Následuje řešení v programu GeoGebra – pomocí 
vstupního řádku zadají funkci představující pravou a levou stranu (obr. 1); vše 
probíhá v novém okně. 
 

 
Obrázek 1: Zadávání funkce do vstupního řádku 

 
Z minulých hodin (řešení soustav rovnic) studenti 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 
„níže“). Následuje procvičení na dvou až třech příkladech, na kterých lze lehce 
ověřit pochopení dané problematiky; vše je zpracováváno do nového okna. 

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

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

7.3.3. Přidání absolutní hodnoty 
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 požadované 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 (viz obr. 3), který promítne 
žákům. Žáci si nejprve vypracují příklad sami, poté vyučující provede s jejich 
pomocí řešení do výše uvedeného pracovního listu. Pomocí zaškrtávacího 
políčka Zobraz může zobrazit řešení a provést tak kontrolu správnosti. 
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Obrázek 3: Pracovní list – grafické řešení nerovnice s absolutní hodnotou 

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

7.4. 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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8. 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 na průběh funkcí 2x by a c+= ⋅ +  a

0,5x by a c+= ⋅ + . 
 
Základní informace o materiálu 

Autorka Jitka Nováková, SPŠ Tábor, jitka.novakova@sps-tabor.cz 

Věk žáků 15–18 let 

Časová dotace 1 vyučovací hodina 

Požadavky 
na techniku 

PC pro jednotlivé žáky nebo PC + dataprojektor pro učitele 

Odkazy [1] http://www.geogebratube.org/material/show/id/38547 
[2] http://www.geogebratube.org/material/show/id/55287 

 

8.1. Vzdělávací cíle 
Žák  

• umí samostatně hledat souvislosti pomocí interaktivních obrázků, 
• umí formulovat nalezené souvislosti, 
• zná skutečnost, že průběh funkce má určitá pravidla platná pro všechny 

funkce, 
• dovede uplatňovat již známé postupy a metody (zkoumání vlivu 

parametrů, hledání průsečíků s osami, …). 

8.2. Potřebné znalosti žáků 
• mocniny s celočíselným i racionálním exponentem 
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8.3. Popis vyučovací hodiny 

8.3.1.  
V předcházející hodině žáci sestrojili pomocí tabulky a milimetrového papíru 

grafy funkcí 2xy =  a 1
2

x

y  =  
 

. Nyní mají pomocí interaktivního obrázku 

(Exp. fce1 – základ) odvodit vliv základu a na průběh funkce. Žáci pracují 
samostatně asi 5 minut, následuje diskuze vedená učitelem. V ní žáci formulují 
výsledky svého pozorování. Učitel poznatky shrne a žáci si je zapíší do sešitu. 
 

     
 

           
 

       
 

8.3.2.  
Následuje další obrázek (Exp. fce2). 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 
průběh načrtnuté funkce.  Pro výpočet průsečíku s osou x učitel zavede pojem 
exponenciální rovnice. Na tomto jednoduchém příkladu vysvětlí postup řešení 
s tím, že složitější případy se naučí žáci řešit v následující vyučovací hodině. 

8.4. 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 
pracovat. 
Hledání souvislostí pomocí interaktivity GeoGebry žáky bavilo. 
Při této formě výuky učitel není dominantní, pouze žáky usměrňuje v jejich 
samostatném zkoumání. 
Užití počítače umožnilo žákům samostatně odvodit souvislosti a proto si i učivo 
lépe zapamatují. 
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9. Obsah alkoholu v krvi 

Úvod 
Mnoho náctiletých ve věku 15-16 let získává novou zkušenost z prvního setkání 
s alkoholem v jejich životě. Proto mají žáci v tomto věku motivaci, aby se 
tématem alkoholu blíže zabývali i během hodiny matematiky. 
 
Základní informace o materiálu 

Autor Andreas Kiener, BRG Hamerlingstraße  
andreas.kiener@ph-ooe.at 

Věk žáků 15–16 let 

Časová dotace 3–4 vyučovací hodiny 

Požadavky 
na techniku 

jeden počítač na každého žáka a žákyni 

Odkazy [1] Pracovní list: http://www.geogebratube.org/student/m45913 
(vytvořeno v programu GeoGebra) 
[2] Alcohol alert, článek, 
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa35.htm 
Doplňující informace:  
[3] http://www.mayomedicallaboratories.com/articles/drug-
book/alcohol.html  
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_alcohol_concentration 

 

9.1. Vzdělávací cíle 
Při hledání odpovědí na otázky „Jakým způsobem se zjišťuje obsah alkoholu 
v krvi?“ a „Jak lze ovlivnit obsah alkoholu?“ žáci poznají a využijí jak modely 
lineárního a exponenciálního růstu a poklesu, tak i modely logistického 
a omezeného růstu a poklesu. Výsledky analýzy reálných dat pomocí GeoGebry 
je přivedou k objasnění mýtů a polopravd o průběhu koncentrace alkoholu 
v krvi (angl. zkratka BAC, Blood Alcohol Concentration – pozn. překl.). 

9.2. Potřebné znalosti žáků 
porozumění průběhu lineární a exponenciální funkce  

9.3. Popis lekce 
V dostupné literatuře o průběhu koncentrace alkoholu v krvi se nejprve rychle 
seznámíme s informacemi o Widmarkově metodě, která se používá k odhadu 
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maximální koncentrace alkoholu v krvi, stejně jako o lineárním 
a exponenciálním modelu zjišťování obsahu alkoholu v krvi. Zkoumáním 
reálných dat se však ukáže, že ani jeden z těchto dvou modelů neodpovídá 
skutečnosti. K objasnění odhalených nesrovnalostí je zapotřebí tří vyučovacích 
hodin. Další, čtvrtou hodinu je pak možno využit ke zkoumání závislosti rizika 
nehody na obsahu alkoholu v krvi. 

9.3.1. Maximální obsah alkoholu v krvi 
Nejprve, ještě bez použití nástrojů GeoGebry, se žáci seznámí s principem 
odhadu maximální koncentrace alkoholu v krvi Widmarkovou metodou. V této 
souvislosti si zopakují (nebo jsou jim vysvětleny) pojmy jako promile, 
koncentrace apod. V závěru potom počítají individuální BAC 
účastníka/účastnice fiktivní party po konzumaci určitého počtu skleniček 
alkoholu. 

9.3.2. Srovnání lineárního a exponenciálního poklesu 
V sekundárních zdrojích informací se při popisu průběhu koncentrace alkoholu 
v krvi často nerozlišuje mezi změnou vyjádřenou v promile a v promilových 
bodech. Při modelování průběhu poklesu se tak setkáme jak s lineárním 
modelem, tak i s exponenciálním modelem. Činnost v druhé vyučovací hodině 
je zaměřena na vysledování těchto nesrovnalostí. Využije se okno Tabulka 
programu GeoGebra (otevřeme pomocí volby Zobrazit – Tabulka), v němž se 
vytvoří tabulka obsahující příslušné iterační vzorce. Pomocí nástroje „Regresní 
analýza dvojrozměrných dat“ pak mohou žáci sami odhalit souvislost získaných 
dat s explicitním znázorněním lineárního a exponenciálního poklesu (viz obr. 1).  
 

 
Obrázek 1: Lineární a exponenciální model poklesu obsahu alkoholu v krvi 

 

9.3.3. Analýza měřených koncentrací alkoholu v krvi 
V článku [2] jsou uvedeny údaje vzešlé ze studie, která byla věnována zkoumání 
průběhu koncentrace alkoholu v krvi u osmi běžně vážících osob mužského 
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pohlaví po požití specifikovaného množství alkoholu. Jednotliví účastníci museli 
velmi rychle vypít na lačno různá množství alkoholu. Časový průběh 
koncentrace alkoholu v krvi pro různá množství vypitých skleniček je znázorněn 
na obrázku 2.   
 

 
Obrázek 2: 1 drink (sklenička) = 42,5g 80% alkoholu.  ∆ 1 drink, □ 2 drinky, ▲  3 drinky, 

■  4 drinky (Čáře 50mg% odpovídá 0.5 promile) 
 
Tento graf je importován do pracovního listu [1] vytvořeného v GeoGebře. Jako 
obrázek je umístěn na pozadí grafického okna, jehož souřadnicové osy jsou 
nastaveny tak, aby jejich umístění a měřítka odpovídala hodnotám zobrazeným 
v grafu. Žáci klikají myší na body v grafu a přenášejí hodnoty jejich souřadnic do 
tabulky. Analýza dat se jako v předchozí aktivitě provede pomocí nástroje 
„Regresní analýza dvojrozměrných dat“. Žáci jsou vedeni k experimentování 
s modely průběhu zkoumané závislosti, které jim GeoGebra nabízí. Sami pak 
mohou vybrat vhodný model. Na obrázku 2 jsou použity dvě logistické 
závislosti, ale i volba lineární závislosti by byla pro vysoký obsah alkoholu 
správná. 

Na závěr žáci zkontrolují naměřené hodnoty pomocí Widmarkovy metody. 
Vypočítané maximální hodnoty se přibližně shodují s údaji získanými měřením. 
Tak je tomu ale pouze při velmi rychlém pití na lačno. 

9.3.4. Riziko dopravní nehody 
Ve Wikipedii je možné na téma alkohol najít graf, do kterého je zaznamenána 
četnost výskytu dopravních nehod v závislosti na obsahu alkoholu v krvi. Po 
přemístění tohoto grafu do grafického okna GeoGebry lze závislost podrobit 
zkoumání. 
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Obrázek 3: Závislost rizika dopravní nehody na obsahu alkoholu v krvi 
 
V tomto případě je nejvhodnějším modelem logistický růst. Velmi dobře lze 
identifikovat i to, že riziko nemůže stoupat nad 100 %. Důležitým poznatkem 
pro žáky je přibližně exponenciální růst u nízkého BAC (koncentrace alkoholu 
v krvi) a s tím související rizika konzumace alkoholu před jízdou.  

9.4. Zkušenosti s použitím materiálu  
Vedle motivujícího tématu ze života byla práce s počítači pro žáky příjemnou 
změnou a tedy i dalším důvodem pro zapojení se do výuky. Díky připraveným 
pracovním listům, užití nástrojů GeoGebry a na sebe navazujícím úkolům 
ohodnotili žáci úlohy jako snadné. Práci usnadnila i možnost grafického 
znázornění. Jedna ze zkušeností, kterou žáci při výuce udělali, byl poznatek, že 
matematika se objevuje i v tématech jako alkohol. Potíže nastaly u některých 
žáků při ovládání počítače. 
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10. Metrické úlohy v rovině 

Úvod 
V učebním materiálu je použito šest jednoduchých příkladů, na kterých si žáci 
porovnají 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 softwarem GeoGebra zkušenosti.  
 
Základní informace o materiálu 

Autorky Božena Kunová, Marie Stejskalová, Eva Vortelová  
SŠP České Budějovice 
kunova@sspcb.cz, stejskalova@sspcb.cz, vortelova@sspcb.cz 

Věk žáků 17–18 let 

Časová dotace 1 vyučovací hodina 

Požadavky 
na techniku 

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

Odkazy [1] KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia: 
analytická geometrie. Druhé, upravené vydání, 
Praha: Prometheus, 2001, 220 s. Učebnice pro střední školy 
(Prometheus). ISBN 80-719-6163-9. 

 

10.1. Vzdělávací cíle 
Žáci si upevní znalosti vektorové algebry a analytické geometrie v rovině, 
konkrétně 

• parametrické rovnice přímky v rovině, 
• zápis obecné rovnice přímky v rovině, 
• určení vzdálenosti bodu od přímky, 
• určení souřadnic bodu souměrně sdruženého s daným bodem podle 

dané osy,  
• užití počítače k znázornění úloh analytické geometrie v rovině a k ověření 

správnosti svého řešení. 
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10.2. Potřebné znalosti žáků 
• směrový vektor, normálový vektor 
• obecná rovnice přímky, parametrické vyjádření přímky 
• vzdálenost bodu a přímky 
• osová souměrnost 
• Dovednosti v programu GeoGebra:  

o narýsovat bod, vektor, přímku určenou dvěma body, kolmici 
k přímce procházející daným bodem a obraz bodu v osové 
souměrnosti 

o zjistit průsečík dvou přímek a vzdálenost bodu a přímky 

10.3. Popis vyučovací hodiny 
Žáci pracují s učebnicí [1] a s PC. Přečtou si zadání daných úloh a v programu 
GeoGebra situaci graficky znázorní. Jednotliví žáci postupně prezentují svá 
řešení na interaktivní 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? 

 

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

 
Obrázek 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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Obrázek 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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Obrázek 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). 
 

 
Obrázek 5: Řešení úlohy č. 3 b) v programu GeoGebra 
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10.4. Zkušenosti s použitím materiálu 
Kombinace výpočtu s GeoGebrou je pro žáky zajímavější a rychlejší nejen pro 
názornost, 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 bodu). 
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11. Parametrická rovnice přímky 

Úvod 
Cílem hodiny je seznámit žáky s parametrickou rovnicí přímky. Díky využití 
softwaru GeoGebra se mohou žáci sami podílet na odvození této rovnice 
a zároveň také lépe pochopit funkci parametru v této rovnici.  
 
Základní informace o materiálu 

Autorka Irena Štrausová,  Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 
istrausova@gymceska.cz 

Věk žáků 18 let 

Časová dotace 1 vyučovací hodina 

Požadavky 
na techniku 

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

Odkazy [1] http://geogebratube.org/student/m23957 
 

11.1. Vzdělávací cíle 
Žák 

• dokáže vysvětlit, jakou funkci má parametr v parametrické rovnici 
přímky, 

• umí zapsat parametrickou rovnici jakékoliv přímky. 

11.2. Potřebné znalosti žáků 
• vektor, souřadnice vektoru 
• posunutí o vektor 

11.3. Popis vyučovací hodiny 
Studenti si otevřou program GeoGebra, nechají si zobrazit souřadnicové osy a 
dále postupují 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. 
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 = tu (Napište do vstupního řádku: v=t*Vektor[A,B]). 
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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 
nazývá 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. 
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].  
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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 určenou těmito dvěma body. 

11.4. 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 nová zkušenost, odvodit si něco samostatně s využitím počítačového 
programu. Někdy ale bývá problém udržet jejich pozornost u daného problému, 
protože chtějí vyzkoušet různé nástroje, které program obsahuje. Je také velice 
důležité říci studentům, co si mají zapsat do svých sešitů, protože bez našeho 
upozornění si většina z nich nic nezapíše. 
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12. GeoGebra v praxi – sklon střechy 

Úvod 
Žáci řeší jednoduchou úlohu z praxe užitím základních znalostí rovinné 
geometrie. Úlohu je také možné využít v analytické geometrii. 
 
Základní informace o materiálu 

Autorky Božena Kunová, Marie Stejskalová, Eva Vortelová  
SŠP České Budějovice 
kunova@sspcb.cz, stejskalova@sspcb.cz, vortelova@sspcb.cz 

Věk žáků 15–18 let 

Časová dotace 1 vyučovací hodina 

Požadavky 
na techniku 

PC pro každého žáka, program GeoGebra, 
popř. interaktivní tabule, program GeoGebra 

Odkazy [1] www.matematech.cz/sklon-strechy 
 

12.1. Vzdělávací cíle 
• řešení planimetrického problému motivovaného praxí 
• využívání náčrtu (fotografie) při řešení rovinného problému 
• používání základů matematického programu GeoGebra 

12.2. Potřebné znalosti žáků 
• základní ovládání programu GeoGebra 
• teoretické základy geometrie v rovině (odchylka dvou přímek, úhel 

v trojúhelníku) 
• teoretické základy analytické geometrie (směrový vektor, rovnice přímky, 

velikost úhlu) 

12.3. Popis vyučovací hodiny 
Úloha: Majitelé chaty chtějí vyměnit střešní krytinu a potřebují k tomu znát 
sklon střechy, aby mohli vybrat vhodný typ střešní krytiny. Z toho vyplývá 
otázka: Jaký je sklon střechy u této chaty? 
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Obrázek 1: Chata 

 
Postup řešení: 
Žáci vloží do programu GeoGebra obrázek chaty (obr. 1), který vhodně umístí 
v kartézské soustavě souřadnic. Například jako v obr. 2. 
 

 
Obrázek 2: Umístění obrázku na pozadí Nákresny programu GeoGebra 

 
Do obrázku umístí potřebné přímky a zjistí velikost odchylky dvou přímek 
(velikost sklonu střechy), viz obr. 3. 
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Obrázek 3: Určení sklonu střechy na fotografii užitím nástrojů GeoGebry 

 
Žáci si mohou ověřit velikost odchylky početně s využitím trigonometrie nebo 
analytické geometrie, kde rovnice přímek vyčtou v algebraickém okně. 
Odchylku pak dopočítají pomocí vzorce pro velikost úhlu. 
Nebo žáci mohou použít směrové vektory přímek a pomocí nich spočítat daný 
úhel. 

12.4. Zkušenosti s použitím materiálu 
Pokud nemáme k dispozici stavební plány, je měření sklonu střechy 
z technického hlediska pro laika dosti obtížné. V současné době stačí jedna 
fotografie z mobilního telefonu, kterou nemusíme ani vytisknout, a s pomocí 
matematického programu je jednoduché úhel zjistit. 

Práce žáky bavila, neboť viděli praktické využití nabytých znalostí. Byli 
motivováni především použitím moderních technologií při řešení praktického 
problému a jeho matematizací. 
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13. Stereometrie – odchylka dvou rovin 

Úvod 
Procvičování postupu řešení dvou úloh s využitím dynamického charakteru 
počítačového programu. 
 
Základní informace o materiálu 

Autor Hana Mahnelová, Gymnázium Nymburk, h.mahnelova@seznam.cz 

Věk žáků 16–17 let 

Časová dotace 1 vyučovací hodina 

Požadavky 
na techniku 

učebna s 30 PC, učitelský PC, dataprojektor 

Software GeoGebra 

Odkazy [1] http://www.michal-gabriel.cz/real1019.php 
[2] http://www.grandprix-architektu.cz/cz/grandprix-
architektu/archiv/gpa-2007/vystavujici/v2--pamatnik-1.-2.-a-3.-
odboje-narozi-roosveltovy/c664 
[3] http://tube.geogebra.org/material/show/id/127696  
[4] http://tube.geogebra.org/material/show/id/127698  
[5] http://tube.geogebra.org/material/show/id/127700  
[6] http://tube.geogebra.org/material/show/id/127701  
[7] RVP pro gymnázia 

 

13.1. Vzdělávací cíle 
• řešení problému motivovaného praxí 
• aplikace polohových a metrických vztahů mezi objekty v prostoru 
• prověření schopnosti žáků uplatnit poznatky o způsobu zjišťování 

odchylky dvou rovin – sestrojení a zobrazení rovinného řezu, využití 
vlastností geometrických útvarů v rovině 

• osvojení používání grafického modelu prostorového problému 
• prověření individuální způsobilost žáka k řešení problému s využitím 

možností programu GeoGebra 
• posílení zásoby matematických pojmů a metod řešení úloh v prostoru 

13.2. Potřebné znalosti žáků 
• teoretické základy odchylky dvou rovin 
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• orientační znalost prostředí programu GeoGebra 

13.3. Popis vyučovací hodiny 

13.3.1. Motivace 
V roce 2006 byla v Brně odhalena bronzová socha prof. Michala Gabriela 
Pomník tří odbojů. Dílo tvoří 13 fraktálově uspořádaných pravidelných 
čtyřstěnů, obr. 1. Dokážeme zjistit, jak velký úhel spolu svírají sousední roviny 
největšího čtyřstěnu památníku? Jak velké úhly svírají sousední stěny menších 
tetraedrů? Brno je daleko, ale můžeme si vytvořit např. papírový model tělesa 
a vyzkoušet, zda lze zkoumaný úhel změřit. Avšak ani to nebude zřejmě 
jednoduché. Proto se celý prostorový problém pokusíme řešit teoreticky 
a využijeme přitom možností dynamického programu GeoGebra. 
 

 
Obrázek 1: Pomník tří odbojů v Brně 
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13.3.2. Příklad č. 1 
Zadání: Určete odchylku dvou sousedních stěn v pravidelném čtyřstěnu. 
 
Každý žák si na svém PC otevře v programu GeoGebra předem připravený 
dynamický obrázek [3]. Manipulací s červeným ovladačem se těleso otáčí kolem 
vertikální osy, což přispívá k lepšímu prostorovému vnímání, obr. 2. 
 

 
Obrázek 2: Zadání příkladu 1 v GeoGebře 

 
Na základě definice odchylky dvou rovin a kritéria kolmosti dvou rovin žáci 
společně s učitelem znázorní do připraveného obrázku konstrukční řešení 
problému, tzn., vyznačí ramena AS a SV (S je střed hrany BC) hledaného úhlu 
(obr. 3).  Poté žáci samostatně do sešitu počítají jeho velikost.  
Učitel může pomocí dynamického obrázku ukázat, že velikost hledaného úhlu 
nezávisí na délce hrany tělesa (o čemž je možné se přesvědčit s přispěním 
souboru [4] a obr. 3) a ověřit tak původní hypotézu, že každé dvě sousední 
stěny všech 13 pravidelných čtyřstěnů tvořících brněnský Pomník tří odbojů 
musí spolu svírat stejný úhel. 
 

 
Obrázek 3: Řešení příkladu 1 
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13.3.3. Příklad č. 2 
Zadání: V kvádru ABCDEFGH o rozměrech 5, 6, 7AB BC CG= = =  určete 
odchylku rovin ACF a ACH. 
 
Tento příklad žáci řeší samostatně s využitím předem připraveného obrázku –
soubor [5], kde je znovu možné otáčet tělesem podle vertikální osy, obr. 4. 
 

 
Obrázek 4: Zadání příkladu 2 v GeoGebře 

 
Úkolem je nejdříve hledaný úhel graficky znázornit do předpřipraveného 
otočného modelu tělesa a potom provést potřebné výpočty do sešitu. Kontrola 
správnosti dílčích výsledků proběhne společně. Řešení promítneme 
z učitelského počítače pomocí dataprojektoru (viz soubor [6]) a postupně 
odkryjeme dílčí výsledky, obr. 5. 
 

 
Obrázek 5: Řešení příkladu 2 
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13.4. Zkušenosti s použitím materiálu 
Podle názorů žáků se takto odučená hodina jevila atraktivní, práce na PC je 
zaujala především proto, že pracovali každý na jednom počítači a s předem 
připraveným modelem. Kladně hodnotili možnost otáčet tělesem při řešení 
prostorových problémů. Při potřebném ovládání programu GeoGebra neměli 
žádné potíže přesto, že se někteří s tímto programem setkali poprvé.  

Z pohledu učitele je třeba konstatovat, že s výukou matematiky na PC 
s 30 žáky ve třídě vyžaduje určité zkušenosti s její organizací a schopnosti 
operativně odstranit vzniklé potíže především technického charakteru. Práce na 
počítači však výrazně urychlila řešení příkladu a ušetřila tak drahocenný čas. 
Díky užití připraveného modelu tělesa jsme se vyvarovali nepřesným žákovským 
náčrtkům, ve kterých se obtížně orientují i sami autoři, a časově náročným 
rýsováním těles ve volném rovnoběžném promítání. Možnost otáčení tělesem 
napomohla vizualizaci celé situace, usnadnila geometrické vidění a prostorovou 
představivost potřebnou pro správnou volbu následného početního řešení. 
Dynamický obrázek přispěl na základě pokusu a následného ověřování, 
případně vyvracení pomocí protipříkladů, k tvorbě vlastních hypotéz, např. 
při prezentaci nezávislosti vybraných veličin, a následnému zobecnění. Užití 
počítače posílilo rozvoj žákovských dovedností s různými reprezentacemi 
matematických modelů. Software nebyl žáky využit ke kalkulacím. V průběhu 
této hodiny všichni žáci na počítači aktivně pracovali. Ti rychlejší využili volný 
čas k dalšímu experimentování na počítačových modelech. 

Oba dynamické obrázky lze využít také pro řešení dalších příkladů určení 
odchylky vhodně zvolených rovin vzhledem k úrovni žáků. Stejně tak poskytují 
možnost graficky znázornit některé ze stereometrických úloh, zaměřených 
např. na odchylky přímek v tělesech, odchylku přímky a roviny apod. 

Ukázalo se, že moderní technologie jsou velmi užitečným pomocníkem 
při řešení úloh a jejich aktivní použití přispívá k osvojení schopností formulace 
problému, následné volbě strategie jeho řešení a ovládnutí matematických 
nástrojů a dovedností. 
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14. Úročení 

Úvod 
V této lekci jde o výpočet úroků a úrokových sazeb u složeného úročení 
v diskrétním čase. Žáci by měli být schopni s pomocí informačních technologií 
zodpovědět následující otázky: Jak se vložený kapitál exponenciálně úročí? Jak 
se vypočte vývoj výše kapitálu při področním (tj. úroky se připisují vícekrát 
v roce) složeném úročení a na co se přitom musí dávat pozor? Jaké různé 
úrokové sazby existují pro področní úročení a jak skutečně úročí banky? 
 
Základní informace o materiálu 

Autorky Lucia Del Chicca, JKU Linz, lucia.delchicca@jku.at 
Edith Lindenbauer, PH OÖ, edith.lindenbauer@ph-ooe.at 

Věk žáků 16–17 let 

Časová dotace 2 vyučovací hodiny 

Požadavky 
na techniku 

1 počítač pro učitele, zpětný projektor, připojení na internet  
žákovské počítače (je možné pracovat ve dvojicích) 

Odkazy [1] http://ggbtu.be/m58999  (stav: 11. 06. 2014) 
 

14.1. Vzdělávací cíle 
Žáci umí  

• použít složené úročení pro řešení konkrétních úloh,  
• použít a porovnat způsoby področního úročení, 
• sestavit a interpretovat vzorce,  
• znázornit funkce graficky a interpretovat je,  
• provádět rešerše relevantních informací a hodnotit je.  

14.2. Potřebné znalosti žáků 
• výpočet procent  
• interpretace grafů  
• základní znalosti ovládání programu GeoGebra (práce s oknem tabulky) 

14.3. Popis vyučovací hodiny  
Celá lekce je založena na řešení pěti úloh: od složeného úročení s ročním 
připisováním úroků přes složené úročení s měsíčním připisováním úroků 
a měsíční ekvivalentní úročení až po způsob výpočtu úroků obvyklý v bankách 
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a spořitelnách. Pro činnost v lekci je vytvořen pracovní list se zadáním úloh, 
který žáci zpracovávají pomocí GeoGebra apletu a internetu. Pracovní list 
i aplet jsou ke stažení na adrese [1]. 

14.3.1. Úloha 1 – Složené úročení s ročním připisováním 
úroků 

Žáci budou potřebovat připravený aplet Úročení [1]. V okně tabulky (obr. 1, 
pravá strana) vypočtou okamžitou výši kapitálu na konci každého roku při 
složeném úročení s ročním připisováním úroků a době splatnosti do 10 let. 
Takto zjištěný vývoj výše kapitálu znázorní graficky. 
 

 
Obrázek 1: Vývoj výše kapitálu při složeném úročení s ročním připisováním úroků 

s počátečním kapitálem € 250 a úrokovou sazbou 1% p.a. 
 
Pomocí posuvníku lze změnit úrokovou sazbu (parametr p, viz obr. 1) 
i počáteční kapitál (parametr Kapital, viz obr. 1) a v grafickém okně (nazývaném 
Nákresna) sledovat vliv těchto změn na zobrazenou závislost. 

14.3.2. Úloha 2 – Složené úročení s měsíčním připisováním 
úroků 

Úrokovou sazbu při področním složeném úročení vypočítáme tak, že roční 
úrokovou sazbu dělíme počtem úrokovacích období. Měsíční úroková sazba 
použitá pro toto zadání je tedy dvanáctinou roční úrokové sazby 1% p.a. Při 
počátečním kapitálu 250 € potom dostaneme pro výši kapitálu Kn po n letech 
výraz: 

Kn = 250 ∙ �1 +
1

12 ∙
1

100�
12n

. 
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Žáci mají zjistit vývoj výše kapitálu v průběhu 10 let při takovémto složeném 
úročení s měsíčním připisováním úroků a následně jej znázornit v grafickém 
okně – současně s grafem pro roční úročení z úlohy 1. Při úrokové sazbě 1% p.a. 
lze nepatrné rozdíly ve vývoji výše kapitálu identifikovat v tabulce, v grafickém 
znázornění však nejsou patrny. 

14.3.3. Úloha 3 – Porovnání výše kapitálu při složeném 
úročení s ročním a měsíčním připisováním úroků 

Žáci mají porovnat vývoj výše kapitálu při složeném úročení s měsíčním a 
ročním připisováním úroků – při vyšší úrokové sazbě než v úlohách 1 a 2. 
 

 
Obrázek 2: Porovnání vývoje výše kapitálu při ročním a měsíčním připisování úroků 

s počátečním kapitálem € 250 a úrokovou sazbou 5 % p.a. 
 
V grafickém okně (viz obr. 2) žáci vidí, že při področním úročení roste výše 
kapitálu rychleji než při ročním úročení. Mohou se pokusit analyzovat příčiny 
tohoto rozdílu a diskutovat o nich. 

14.3.4. Úloha 4 – Ekvivalentní měsíční úročení 
Pro mnohé situace se používá ekvivalentní měsíční úroková sazba p12. To je 
taková měsíční úroková sazba, pro kterou je při měsíčním připisování úroků po 
jednom roce stejná konečná výše kapitálu (tj. na konci roku naspoříme stejně) 
jako při dané roční úrokové sazbě s ročním připisováním úroku. Žáci mají 
v rámci úlohy 4 zjistit vzorec pro výpočet této úrokové sazby a odůvodnit jeho 
podobu. Při porovnání konečné výše kapitálu u obou způsobů úročení  

K0 ∙ �1 +
p

100�
n

= K0 ∙ �1 +
p12
100�

12n
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dostaneme pro vyjádření ekvivalentní měsíční úrokové sazby výraz  

p12 = � �1 + p
100

12 − 1� ∙ 100. 

14.3.5. Úloha 5 – Postup banky 
Poslední úloha slouží k porovnání dosavadních úloh s postupem uplatňovaným 
v reálné bankovní praxi. Žáci mají – na internetu, v bance – zjistit, jak se úročí 
peníze v bankách, pokud se neuloží na celý rok, a poté mají zjištěné informace 
porovnat. 

14.4. Zkušenosti s použitím materiálu 
Tato lekce byla prováděna v 6. ročníku gymnázia a ve 3. ročníku HBLA (Höhere 
Bundeslehranstalt, střední průmyslová škola). Žáci vnímali zadání jako 
smysluplné a zajímavé, především proto, že šlo o reálné užití matematiky a oni 
takto získali vhled do významu matematiky pro ekonomickou praxi. 

K použití GeoGebry je třeba poznamenat, že žáci, kteří program neznali, 
s ním měli ze začátku potíže. Zvolený styl práce s připraveným dynamickým 
pracovním listem vyžaduje od žáků jistou obeznámenost s GeoGebrou. Je proto 
vhodné, aby žáci před absolvováním lekce ovládali základy tohoto programu. 

Pro většinu žáků bylo přesto použití technologie zajímavé a nápomocné 
pro pochopení podstaty studovaného problému. Dynamičnost zajištěná 
posuvníkem jim zprostředkovala snazší pochopení rozdílů ve vývoji výše 
kapitálu při různých úrokových sazbách, způsobech úročení a počátečních 
částkách. 

Díky programu se postup žáků při výuce více přiblížil skutečnému 
způsobu práce v ekonomické praxi. Žákům, kteří GeoGebru již ovládali, program 
také znatelně usnadnil provádění výpočtů. Mohli se tak lépe soustředit na 
matematickou podstatu používaných postupů. 
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15. Umořovací plán 

Úvod 
V této vyučovací hodině se má sestavit umořovací plán pro splácení úvěru na 
období 20 let. Přitom se berou v úvahu různé úvěrové částky a různě vysoké 
splátky a úrokové sazby. 
 
Základní informace o materiálu 

Autoři Andreas Lindner, Hans Stummer 
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bad Ischl, 
andreas.lindner@ph-ooe.at, hans.stummer@aon.at 

Věk žáků 16 let 

Časová dotace 1 vyučovací hodina 

Požadavky 
na techniku 

učitelský PC, zpětný projektor, jeden PC pro nejvýše 2 žáky 

Odkazy [1] http://www.geogebratube.org/student/m38947 
 

15.1. Vzdělávací cíle 
• Žáci umí použít tabulku (spreadsheet) pro výpočty řad v prakticky 

zaměřených úlohách věnovaných diskrétním procesům. 
• Žáci rozumí tomu, jak zůstatek úvěru závisí na původní výši úvěru, 

pravidelných splátkách a úrokové sazbě. Kromě toho znají možná rizika 
při splácení úvěru. 

15.2. Potřebné znalosti žáků 
• základy konečných geometrických řad a základní vědomosti o úročení  
• zkušenosti se zacházením s tabulkovou kalkulací  
• základní znalosti pro práci s GeoGebrou (např. posuvník) 

15.3. Popis vyučovací hodiny 
V konkrétním případě bylo v počítačové učebně k dispozici 20 počítačů pro 22 
žáků. V předešlých hodinách se probíraly výpočty splátek založené na použití 
konečných geometrických řad. Takto byli žáci již seznámeni s pojmy jako 
úroková sazba, anuita (splátka úvěru), současná hodnota (zůstatek) a konečná 
hodnota úvěru. 
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Zadání: Sestavte umořovací plán pro úvěr s počáteční hodnotou K, s roční 
úrokovou sazbou p procent a s roční anuitou (na konci roku) R: K = 10.000 €, 
p = 8 %, R = 2 400 €. 
Následně změňte parametry K, p a R a popište dopady této změny. 
 
Rozhodli jsme se pro užití tabulkové kalkulace, abychom mohli vývoj zůstatku 
úvěru znázornit formou sloupcového diagramu. Použili jsme program 
GeoGebra, konkrétně jeho Tabulku a Nákresnu (viz Obr. 1 nebo materiál [1]). 
Hlavní důraz je přitom kladen na to, aby žáci co nejlépe pochopili závislost 
zůstatku úvěru na různých parametrech úvěru.  
 

 
Obrázek 1: Řešení úlohy v programu GeoGebra, použití prostředí Tabulka a Nákresna 

 
V úvodu hodiny vysvětlí učitel strukturu řešení úlohy v GeoGebře (viz Obr. 1). 
Přitom se diskutuje obsah jednotlivých sloupců tabulky. Z dialogu mezi učitelem 
a žákem pak vyplyne celá struktura umořovacího plánu. Učitel představí a 
vysvětlí použití některých obtížnějších funkcí GeoGebry, například podmíněný 
příkaz „Kdyz“. Po společném vytvoření základní struktury splátkového 
kalendáře si ho každý žák samostatně naformátuje.  

Poté žáci dostanou úkol, aby s pomocí vytvořeného materiálu vyzkoušeli 
různé scénáře úvěru, tj. různé počáteční hodnoty při různých úrokových 
sazbách a anuitách. Tím si rozvíjejí cit pro vnímání závislosti zůstatku úvěru na 
různých parametrech. Odhalí také skutečnost, že při příliš malých splátkách 
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může zůstatek úvěru růst. Tato zkušenosti byla pro většinu žáků evidentně nová 
a překvapivá. 

Ukázalo se, že příkazy a vzorce použité v tabulce umořovacího plánu jsou 
pro žáky mnohem méně abstraktní, než když jsou používané v matematice 
v tématu geometrických řad. Zřejmě proto jim sestavení splátkového kalendáře 
nečinilo velké potíže. 

15.4. Zkušenosti s použitím materiálu 
Používání tabulkové kalkulace pro vytvoření umořovacího plánu můžeme vřele 
doporučit, protože žáci mohou získat individuální zkušenosti na základě 
vytváření různých variant parametrů. Výsledky prověrky zadané za dva týdny 
byly vesměs uspokojivé. 

Jako doporučení pro ostatní kolegyně a kolegy bychom chtěli navrhnout, 
aby dali žákům dostatek času na vyzkoušení závislosti výše úvěru na úrokové 
sazbě apod. V našich očích by to měl být ten nejdůležitější aspekt vyučovací 
hodiny, který představuje opravdovou přidanou hodnotu použití technologie ve 
výuce matematiky. 

Spolupráce třídy byla při vyučování velmi dobrá a mnoho žáků žaslo nad 
výsledky při změně splátkového kalendáře. Připravenost a motivace k práci byla 
při zadávání dalších úloh podobnou formou ve třídě velká, což nás potěšilo. 
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1. Mathematik über Grenzen 
Roman Hašek  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, hasek@pf.jcu.cz 

Markus Hohenwarter 
Johannes Kepler Universität Linz, markus.hohenwarter@jku.at 

Zsolt Lavicza 
University of Cambridge, zl221@cam.ac.uk 

Pavel Pech  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pech@pf.jcu.cz 

Jan Zahradník  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, jzahradnik@pf.jcu.cz 
 
 
 
Projekt „Matematech“ 

Does one have to be a genius to do mathematics? 
The answer is an emphatic NO. In order to make good and useful contributions 
to mathematics, one does need to work hard, learn one’s field well, learn other 
fields and tools, ask questions, talk to other mathematicians, and think about 
the “big picture”. And yes, a reasonable amount of intelligence, patience, and 
maturity is also required. But one does not need some sort of magic “genius 
gene” that spontaneously generates ex nihilo deep insights, unexpected 
solutions to problems, or other supernatural abilities. 

Terence Tao1 
 

1.1. Projektbeschreibung 
Nach einer Umfrage in den beteiligten Partnerschulen in beiden Regionen 
zeigte sich zu Beginn des Projekts, dass das Interesse von SchülerInnen an 
Mathematik nicht sehr groß ist. Dazu wurden Musterunterrichtsstunden 
vorbereitet, in denen die Software GeoGebra eingesetzt wurde und im 
Anschluss daran die SchülerInnen dazu befragt. Ein großer Teil dieser 
SchülerInnen hält Mathematik für schwierig aber finden den Einsatz von 
Technologie hilfreich. Motivierend würden sie außerdem 

1 Terence Tao, matematik, UCLA, http://www.math.ucla.edu/~tao/ 
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anwendungsbezogene Aufgaben im Unterricht finden.  Deshalb wollen wir 
neue Wege finden, inklusive Einsatzes der Computer im Mathematikunterricht. 
Wir haben uns entschlossen, in diesem Projekt, das auf der gegenseitigen 
Zusammenarbeit unserer Universitäten basiert, diese Problematik aufzugreifen 
und somit zu einer Lösung beizutragen. 

Der Grund für die erfolgreiche Projektumsetzung war die Bildung des 
Projektteams, das aus MittelschullehrerInnen beiderseits der Grenze besteht. 
Wir freuen uns, dass es gelungen ist dieses Ziel zu erfüllen. Es entstand ein 
Team, das insgesamt 25 Mitglieder hat, davon 13 aus Südböhmen und 12 aus 
Oberösterreich. In den beiden Teilen des Projektteams spielten die Lehrkräfte 
aus Partneruniversitäten eine motivierende Rolle. Die führende Person des 
österreichischen Teils war Prof. Markus Hohenwarter, für den tschechischen 
Teil war es Prof. Pavel Pech. Ihre Teilnahme garantierte ein hohes Fachniveau. 
Die Kernmitglieder beider Teams waren LehrerInnen aus 5 Mittelschulen 
Südböhmens und aus 5 Mittelschulen aus Oberösterreich. Es wurden sowohl 
LehrerInnen aus Gymnasien als auch aus berufsbildenden Schulen gewählt. Das 
Team traf sich während der Projektdurchführung neunmal, jedes Jahr je 
zweimal in Südböhmen und einmal in Oberösterreich. Es wurden immer 
Standorte gewählt, in denen das Team zwei Tage zusammen bleiben und 
gemeinsam an vorbereiteten Themen arbeiten konnte. Es wurde auch darauf 
geachtet, dass die Teilnehmer Sehenswürdigkeiten des Standorts, in dem der 
Workshop stattfand,  besichtigen konnten. Oft nahmen auch 
Mathematikstudierende an den Workshops teil.  

Um das Interesse von SchülerInnen an Mathematik zu erhöhen, haben wir 
Materialien mit Technologieunterstützung erstellt. Wir verwendeten dazu die 
kostenlos verfügbare Software GeoGebra, die Prof. Markus Hohenwarter, 
Projektmanager und Leiter des Institutes für Mathematikdidaktik an der 
Johannes Kepler Universität Linz, entwickelt hat und laufend erweitert wird. 

Während des Projektes entstanden die folgenden zwei Internetseiten – 
http://www.matematech.cz auf der tschechischen Seite, www.matematech.eu 
auf der österreichischen Seite. Auf diesen Seiten sind Informationen über 
Projektaktivitäten veröffentlicht und die Projektteammitglieder präsentieren 
dort Ergebnisse ihrer Arbeit (methodische Blätter aus verschiedenen Teilen der 
mittelschulischen Mathematik, vorbereitet für den Unterricht mit Anwendung 
von GeoGebra zum besseren Verständnis des Lernstoffs). Zur Verbreitung der 
Projektergebnisse unter möglichst vielen MathematiklehrerInnen wurden 2013 
und 2014 vier Seminare veranstaltet, an denen den LehrerInnen Materialien 
präsentiert wurden, die während der Projektumsetzung erstellt wurden. In 
diesen Seminaren konnten die LehrerInnen lernen, wie diese Materialien in den 
Mathematikstunden eingesetzt werden können. Die Seminare weckten großes 
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Interesse, insgesamt  nahmen 86 MittelschullehrerInnen aus 53 Schulen daran 
teil. Die LehrerInnen möchten sich weiterhin treffen und über neue Methoden 
im Mathematikunterricht diskutieren.  Am Ende des Projektes steht diese 
Publikation und die Abschlusskonferenz am 19. September 2014. 

Ein sehr wichtiges, jedoch informelles Projektergebnis ist die Bildung 
eines hervorragenden Projektteams von 25 LehrerInnen aus Südböhmen und 
Österreich. Zwischen den Mitgliedern wurden freundschaftliche Beziehungen 
geknüpft, die auch eine Zusammenarbeit nach Beendigung des Projektes 
ermöglicht. Das ist eine Garantie der Nachhaltigkeit auch nach dem 30. 9. 2014. 
Zur Projektnachhaltigkeit und zur Fortsetzung der Projektaktivitäten 
(Internetseite, Seminare für LehrerInnen) wird uns – außerhalb der 
Verpflichtung zum Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – 
auch der Druck der im Netzwerk involvierten LehrerInnen, das mittels der 
Projektseminare entstand, bringen. 
 

1.2. Internetseite des Projektes 
Eines der Hauptergebnisse des Projektes Matematech ist die Homepage 
http://www.matematech.cz. Die Startseite sieht man  in Abbildung 1. Die Seite 
ist mit Hilfe des Publikationssystems WordPress gestaltet worden. Jede 
Information ist hier in der Form eines eigenen Beitrags präsentiert. Die Beiträge 
sind in Rubriken organisiert. Die Rubrik „Matematech“ beinhaltet 
Grundinformationen über Schwerpunkte und Ziele des Projektes sowie über 
die Finanzierungsquelle. In der Rubrik „Aktivitäten“ sind Teilaktivitäten des 
Projektes eingetragen, besonders der Ablauf der Workshops, bei denen sich die 
Projektteammitglieder aus Tschechien sowie aus Österreich getroffen haben. In 
der Rubrik „Publikation“ ist eben dieses Buch im PDF Format mit aktiven Links 
angeführt, damit der Leser einen bequemen Zutritt zu entsprechenden Dateien 
hat.  

Den wesentlichen Teil des Buches bilden methodisch bearbeitete und 
thematisch angeordnete konkrete Unterrichtsmaterialien, die in der Rubrik 
„Materialien“ zu finden sind. Autoren der Materialien sind 
Projektteammitglieder, erfahrene MathematiklehrerInnen an verschiedenen 
Mittelschulen, die solche Materialien im Unterricht nutzen und sie kostenlos 
zur Verfügung stellen. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes wurden 60 
Materialien auf dieser Seite präsentiert, 56 davon für den 
Mathematikunterricht und 4 davon für den Physikunterricht. Diese Zahl ist 
jedoch sicher noch nicht endgültig. Die Internetseite wird als ein offenes Portal 
geführt. Wir hoffen auf weitere praxisbewährte Materialien die nicht nur von 
Projektteammitgliedern erstellt werden. 
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Wie schon angeführt wurde, wurde bei der Gestaltung der Homepage 
das Publikationssystem WordPress verwendet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, 
wie man ein benötigtes Material finden kann. Die erste Möglichkeit ist die 
Nutzung des Menüpunktes „Materialien“ auf der dunkelgrauen Schaltfläche 
unter dem Titel der Seite. Klickt man auf den Menüpunkt „Materialien“ und 
anschließend auf „Mathematikunterricht“ erscheint eine Liste der 
mathematischen Themenbereiche, in denen die Unterrichtsmaterialien zu 
finden sind (siehe Abbildung 1). Die andere Möglichkeit für das Aufsuchen 
eines Materials ist die Nutzung der abgebildeten Rubrikstruktur, (siehe 
„Rubriken“ in der rechten Spalte). Eine weitere Möglichkeit ist die Eingabe des 
Schlüsselwortes in das Suchfeld (rechts oben). 

 

 
Abbildung 1: Struktur der Unterrichtsmaterialien unter www.matematech.cz 

 

Die Abbildung 2 enthält eine Darstellung des ersten Materials aus dieser 
Übersicht. Zuerst ist der Name des Materials, in diesem Falle das Wort 
„Funktion“ angegeben, er ist zugleich der Link zu den Unterrichtsmaterialien.  
Unter dem Titel folgt eine Kurzcharakteristik über das Material, dann steht der 
Name des Autors, das Programm, in dem das Material gebildet wurde, und 
Links zu den zugehörigen Dateien. Die meisten Materialien nutzen dynamische 
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GeoGebra-Applets. GeoGebra kann kostenlos unter www.geogebra.org 
heruntergeladen und sowohl auf Personalcomputer und als auch auf Touch-
Geräte installiert werden. 

 
Abbildung 2: Lernmaterial 

 

Jede Datei, die mit diesem Programm erstellt wird, hat die Endung „.ggb“.  
Außerdem kann eine GeoGebra-Datei auch als dynamisches Arbeitsblatt 
exportiert werden. Die fertigen Applets können auf der Plattform 
GeoGebraTube (http://www.geogebratube.org) hochgeladen werden und 
somit in jedem Browser auch ohne Installation von GeoGebra verwendet 
werden. Thematisch zusammenhängende Arbeitsblätter können auf der 
Plattform in der Form von GeoGebra-Books zusammengeführt werden. In den 
Lernmaterialien finden sich sowohl GeoGebra-Dateien als auch Links zu 
dynamischen Applets.  

Nicht jeder Leser dieses Buches ist mit GeoGebra vertraut.  Aus diesem 
Grunde ist zu erwähnen, dass es sogenannte GeoGebra-Institute gibt. In einem 
GeoGebra-Institut arbeiten sowohl akademische Mitarbeiter, Studierende, 
LehrerInnen als auch sonstige Personen, die ein Interesse an GeoGebra haben, 
zusammen. Ziel ist die Nutzung von GeoGebra für eine Unterstützung des 
Mathematikunterrichts,  eine Unterstützung der GeoGebra-NutzerInnen und 
die Beteiligung an der Entwicklung des Programms.Die GeoGebra-Institute sind 
in der ganzen Welt verteilt (siehe http://www.geogebra.org/cms/institutes) 
und die Anzahl steigt. In Tschechien befinden sich zwei Institute, in Budweis 
(http://home.pf.jcu.cz/~ggi) und in Prag. Ihre Mitglieder arbeiten zum Beispiel 
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an der Übersetzung des Programms sowie der zugehörigen Internetseiten ins 
Tschechische. 

 
 

1.3. Beispiele zur Förderung des Interesses an Mathematik 
Ein wichtiger Teil des Mathematikunterrichts ist das Beweisen von 
mathematischen Sätzen. Diese Tätigkeit gehört nicht zu den 
Lieblingsaktivitäten der SchülerInnen. Das Beweisen von Sätzen ist jedoch 
wesentlich für die Mathematik. Wie kann man mit diesem Problem umgehen?  

Man muss die SchülerInnen zum Beweisen motivieren. Eine Möglichkeit 
ist, ihnen eine Behauptung zu zeigen, die im ersten Moment richtig erscheint, 
jedoch nach genauer Betrachtung falsch ist. Im nachfolgenden Text wird 
anhand von zwei Beispielen gezeigt, wie man SchülerInnen zum Beweisen 
motivieren kann. 
 
Aufgabe 1:  Konstruiert ein gleichseitiges Dreieck durch Falten des Papiers. 
 
Lösung: Man nimmt ein Blatt Papier und faltet nach folgender Abbildung: 
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Jetzt faltet man das Papier im Punkt D so, dass der Punkt C auf der Geraden EF 
liegt: 
 

 
 
Faltet man das Blatt an der Geraden GC´  und anschließend an der Geraden BJ, 

 
bekommt man ein gleichseitiges Dreieck.  

Die Aufgabe sollte nicht hier enden. Jetzt muss die Frage nach dem 
„Warum?“ gestellt werden. Die SchülerInnen können durch Nachmessen 
feststellen, dass die Innenwinkel jeweils  600 betragen. Nun muss das noch 
mathematisch bewiesen werden.  
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Aus Symmetriegründen (Achsensymmetrie bezüglich DG) ist das Dreieck C´DG  
mit dem Dreieck CDG kongruent, also sind die Winkel CDG und C´DG gleich. 
Jetzt wird gezeigt, dass der Winkel C´DL mit dem Winkel C´DG gleich ist. Im 
Dreieck GLD wird der Punkt C´ betrachtet, der auf der Seite GL liegt. Der Punkt 
C´ ist der Mittelpunkt der Seite GL, da er auf der Strecke EF liegt und diese ist 
Symmetrieachse der Strecken AC und BD.  Diese Eigenschaft gilt für jede 
Verbindung zwischen den Strecken AC und BD. Das Dreieck GLD ist also 
gleichschenkelig mit Basis GL. Daraus ergibt sich, dass die Winkel C´DG und 
C´DL  gleich groß sind. Der rechte Winkel CDB wird also in drei gleich große 
Winkel (je 30°) geteilt, d.h. der Winkel BDG misst 60°. Nun ist es nicht mehr 
schwer zu zeigen, dass das Dreieck GDL gleichseitig ist. 
 
Aufgabe 2:  Zerschneidet ein Quadrat auf folgende Weise  
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und konstruiert ein Rechteck aus den zerschnittenen Teilen. 
 

 
 

Der Flächeninhalt des Quadrats ist 8 x 8 = 64, der Flächeninhalt des Rechtecks 
beträgt 5 x 13 = 65. 
Wie ist das möglich? 
Lösung: Wenn man das Rechteck z.B. mit Hilfe der dynamischen Software 
GeoGebra konstruiert, stellt man Folgendes fest: 
 

 
 
In der Mitte des Rechtecks sieht man ein „dünnes“ Parallelogramm ABCD, 
dessen Flächeninhalt gleich 1 ist, wie man anhand der Funktion „Flächeninhalt“ 
feststellen kann. Die Diagonale AC des Rechtecks ist nämlich geknickt, was 
beim Zerschneiden des Papiers praktisch nicht zu sehen ist. Nun können noch 
die Winkel α und β wie folgt berechnet werden: tan𝛼 = 15

40
     und   tan𝛽 = 16

40
. 

Wir haben nun auch rechnerisch gezeigt, dass obwohl die Differenz sehr gering 
ist, ein Unterschied zwischen den beiden Flächeninhalten besteht. 
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2. Punktmengen 

Einführung  
Diese Unterrichtssequenz beinhaltet realitätsbezogene und lebensnahe 
Motivationsaufgaben. Es werden dabei dynamische Arbeitsblätter verwendet.  
Die folgende Aufgabenstellung ergab sich aus einer Alltagssituation und 
beinhaltet die Ermittlung des Normalabstandes.  
 
Kurzinformationen 

Autorin Hana Mahnelová, Gymnázium Nymburk, 
h.mahnelova@seznam.cz 

Alter der 
SchülerInnen 

15–16 Jahre 

Dauer 1–2 Unterrichtseinheiten 

Technische 
Voraussetzungen 

Lehrsaal mit 30 PC, Lehrer-PC, Beamer 

Materialien GeoGebra 

Links [1] http://www.zakruta.cz 
[2] 
http://www.teamoregon.com/publication/online/begwk1.html  
[3] http://www.geogebratube.org/material/show/id/131869 
[4] http://www.geogebratube.org/material/show/id/131871 
[5] http://www.geogebratube.org/material/show/id/131873 
[6] http://www.geogebratube.org/material/show/id/131874 

2.1. Lernziele 
• Finden eines nicht ganz typischen Beispiels einer Punktmenge mit 

Verwendung ihrer charakteristischen Eigenschaft 
• Experimentieren mit Hilfe des Computers, Bildung eines 

Computermodells mit Hilfe dynamischer Geometriesoftware 
• Nutzung moderner Technologien zur Unterstützung der Modellbildung 

und der genauen Konstruktion, für die Formulierung, Überprüfung bzw. 
Widerlegung von Hypothesen 

• Berechnung und Vergleich des Ergebnisses mit dem Modell 
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2.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler  
• Menge aller Punkte der Ebene, die von der vorgegebenen Geraden den 

gleichen Abstand haben 
• Menge aller Punkte der Ebene, die vom vorgegebenen Punkt den 

gleichen Abstand haben 
• Umfang des Kreises 
• Grundlagenkenntnisse in GeoGebra 

2.3. Ablauf der Unterrichtssequenz 
Wenn die SchülerInnen bestimmte Erfahrungen mit der Verwendung von 
GeoGebra haben, kann der Lehrer/die Lehrerin beide Aufgaben innerhalb einer 
Unterrichtseinheit schaffen. Ansonsten ist es besser sich nur auf den Teil I in 
der ersten Einheit konzentrieren. 

2.3.1. Teil I 
Der Lehrer/die Lehrerin gibt die Aufgabe Nr. 1, Teil A) vor.   
 
Aufgabe 1: 
A) Es ist die Strecke AB vorgegeben. Konstruiert die Menge aller Punkte der 
Ebene, die den gleichen Abstand von der Strecke AB haben. Gib ein 
Anwendungsbeispiel dazu an!   
B) Berechnet den Radius der Kurve der ovalen Laufbahn. 
 
Die SchülerInnen konstruieren selbständig die Strecke mit Hilfe von GeoGebra 
und experimentieren wie die gesuchte Menge aussieht (ca. 10 Minuten). Für 
die Darstellung dieser gesuchten Menge ist es sinnvoll, einen Punkt außerhalb 
der Strecke zu zeichnen und seine Spur einzuschalten (z.B. mit der rechten 
Maustaste). Zur Überprüfung des gleichen Abstandes kann man das Tool 
Abstand verwenden. 

Danach bilden die SchülerInnen (ca. 10 Minuten) unter Anleitung des 
Lehrers/der Lehrerin das dynamische Modell, das sich in Abhängigkeit vom 
Parameter a ändert und den erforderlichen Abstand hat, Abb. 1. Es folgt eine 
Diskussion über das Vorkommen einer solchen Menge im realen Leben. 
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Abbildung 1: Menge aller Punkte, die den gleichen Abstand von der Strecke  

AB haben 
 

Zuletzt projiziert der Lehrer/die Lehrerin das dynamische Model der ovalen 
Laufbahn, Abb. 2. Dieses ist unter [3] herunterzuladen, und vermittelt 
Grundinformationen für die Lösung der weiteren Aufgabe. 

 
Ovale Laufbahn: Die innere Bahn ist 400 m lang und besteht aus zwei geraden 
Abschnitten 100 m und zwei kreisförmigen Bögen auch 100 m. Innerhalb sind 8 
Laufbahnen, die übliche Breite jeder davon beträgt normalerweise 1,22 m. 
 

 
Abbildung 2: Vergleich der resultierenden Punktmenge und der Form der ovalen 

Laufbahn 
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Der Lehrer/die Lehrerin stellt die Aufgabe Nr. 1, Teil B), und die gemeinsame 
Kontrolle des Ergebnisses erfolgt anhand des Computermodells, siehe [4] und 
Abb. 3. 
 

 
Abbildung 3: Berechnung des Kurvenradius 

 
Bei der Überprüfung der Berechnung des Kurvenradius musste der Maßstab 
geändert werden, also der Schieberegler a für die Länge des geraden 
Abschnittes und der Schieberegler b für die Größe des Kurvenradius haben 
zehnmal kleinere Werte als in der Realität. Die Berechnung erfolgt algebraisch 
und die Darstellung erhält man durch Anklicken des Kontrollkästchens. 

2.3.2. Teil II 
Der Lehrer/die Lehrerin stellt die Aufgabe Nr. 2 und lässt die SchülerInnen 
ungefähr 10 Minuten selbständig arbeiten. 
 
Aufgabe 2: 
Konstruiert die Menge aller Punkte der Ebene, die von der Grenze eines 
vorgegebenen Quadrates (bzw. eines anderen Polygons) den gleichen Abstand 
haben (z.B. 2j). Gibt es so eine Menge in der Realität? 
 
Die SchülerInnen konstruieren die Punktmenge anhand ihrer Erkenntnisse aus 
der vorherigen Aufgabe mittels GeoGebra. Der Lehrer/die Lehrerin präsentiert 
dann dynamische Modelle der resultierenden Mengen, die mit einer 
praktischen Darstellung verbunden sind, [5] und Abbildungen 4, 5, 6. 
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Abbildung 4: Verstecktes Zeichen Staatsgrenze 

 

 
Abbildung 5: Leitviereck 

 

 
Abbildung 6: Leitrechteck des Verkehrszeichens für Radfahrer 
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Wenn die SchülerInnen die Aufgabe 2 aus Zeitgründen in GeoGebra nicht selbst 
konstruieren, können sie das dynamische Arbeitsblatt mit der Lösung öffnen. In 
der linken unteren Ecke ist schon das verkleinerte Zeichen Staatsgrenze 
vorbereitet, Abb. 4, oder ein Verkehrszeichen für Radfahrer, Abb. 6 (ein 
Rechteck), das Applet ist unter [6] zu finden. Durch Bewegung der Punkte M 
und P beeinflussen wir die Größe des Zeichens, das Quadrat (Orthogon) wird 
durch Bewegung der Ecken geändert. Die SchülerInnen sollen das Leitquadrat 
(Leitrechteck) finden, dem die Begrenzung des inneren blauen (gelben) 
Bereiches des Zeichens entspricht, Abb. 5, 6. 

2.4. Unterrichtserfahrungen 
Ein Unterricht mit 30 SchülerInnen, bei dem jede/r auf einem PC arbeitet, 
benötigt bestimmte Erfahrungen. Wenn der Lehrer/die Lehrerin darüber nicht 
verfügt, ist es besser die Klasse zu halbieren.  

Die SchülerInnen freuten sich über schnelle und optisch schöne 
Konstruktionen am Computer, die Betätigung des Programms war auch für 
Anfänger nicht schwierig. Spaß machte ihnen das Experimentieren mit dem 
Punkt, dessen Spur gezeichnet wurde. Eigene Berechnungen haben die Schüler 
selbst mittels Taschenrechner gemacht. Erfahrungen zeigen, dass die 
SchülerInnen die Lösung der ersten Aufgabe in der Regel ohne Probleme 
entdecken, mehr Überlegungen und Experimentieren erfordert die Suche nach 
Halbkreisen. Als praxisnahe Beispiele führen die SchülerInnen zur ersten 
Aufgabe z.B. die Form eines Tisches oder eines Gartenschwimmbeckens an.  

Für die genauere Zeichnung des Stadions und der von uns gebildeten Menge 
(siehe Abb. 2) ist es besser, die Auf-/Abrundung auf mehrere Dezimalzahlen 
und beim Schieberegler die Schrittweite auf 0,01 einzustellen.  

Die Zeit, die durch eine Konstruktion mittels Computer gespart wird, kann 
z.B. zur Diskussion oder zur Wiederholung der grundlegenden geometrischen 
Beziehungen (Kreistangenten, Berührungspunkte, …) genutzt werden. 

Der wichtigste Teil jeder Aufgabe sollte der Beweis sein, dass die 
resultierende Menge tatsächlich alle Punkte der Ebene mit der genannten 
Eigenschaft umfasst und keine anderen. Manchmal reicht die Überprüfung 
durch eine Messung. Auch hier kann GeoGebra verwendet werden.  

Die Verkehrszeichen werden aus Metall hergestellt und sind aus 
Sicherheitsgründen ohne scharfe Ecken zu fertigen. Dies gibt die Gelegenheit 
um Mathematik mit Verkehrserziehung zu verbinden. Verkehrsschilder können 
noch für andere Aufgaben im Mathematikunterricht verwendet werden,  
beispielsweise kann man Verhältnisse der Flächeninhalte von unterschiedlich 
gefärbten Flächen berechnen. 
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3. Herstellung der Verkehrszeichen 

Einführung 
Die SchülerInnen nutzen Kenntnisse über Flächeninhalte von ebenen Figuren 
zur Berechnung des Materialverbrauches bei der Herstellung von 
Verkehrszeichen mit Unterstützung von GeoGebra. 
 
Kurzinformationen 

AutorInnen Božena Kunová, Marie Stejskalová, Eva Vortelová  
SŠP České Budějovice 
kunova@sspcb.cz, stejskalova@sspcb.cz, vortelova@sspcb.cz 

Alter der 
SchülerInnen 

15–18 Jahre 

Dauer 1–2 Unterrichtseinheiten  

Technische 
Voraussetzungen 

PC für jeden Schüler/jede Schülerin, GeoGebra 
bzw. interaktive Tafel  

Materialien [1] http://www.matematech.cz/?s=zna%C4%8Dky 
 

3.1. Lernziele 
• Lösung von geometrischen praxisorientierten Aufgaben  
• Anwendung der Eigenschaften von geometrischen ebenen Figuren bei 

der Lösung der praxisorienteierten Aufgaben  
• Nutzung der mathematischen Software GeoGebra zum Modellieren  

3.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
• Theoretische Grundlagen der Geometrie in der Ebene  
• Formeln für die Berechnung der Flächeninhalte von Dreieck, Kreis, 

Viereck und Achteck 
• Grundkenntnisse in GeoGebra 

3.3. Ablauf der Unterrichtssequenz 
Aufgabenstellung: 
Unsere Schule hat entschieden, einem Kinderheim zu helfen und einige 
Verkehrszeichen aus Blech für seinen Verkehrsübungsplatz herzustellen. Es sind 
folgende Verkehrszeichen anzufertigen: 
    2x „Vorfahrtszeichen“    1x „Vorrangstraße“ 
    2x „Einfahrt verboten“    1x „Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ 
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    1x „Zebrastreifen“    1x „Gefahrzeichen“ 
    1x „Kreisverkehr“    1x „Kreuzung mit Nebenstraße“ 
    1x „Vorfahrt vor entgegenkommenden 1x „Stopp“ 
  Fahrzeugen“  
 
Es geht um folgende Verkehrszeichen: 

 
Laut Verkehrsministerium gibt es folgende Abmessungen der Verkehrszeichen: 

• gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenlänge von 70 cm, 
• Quadrat mit einer Seitenlänge von 50 cm, 
• Kreis mit Durchmesser von 70 cm, 
• Achteck mit Durchmesser von 70 cm. 

 
Aufgaben für die Schüler: 
1. Berechnet, wieviel m2 Blech man zur Erzeugung der Verkehrszeichen für den 
Verkehrsübungsplatz braucht. 
2. Können alle Verkehrszeichen aus einer Blechtafel mit folgenden 
Abmessungen -  3m x 1,5m - ausgeschnitten werden? 
3. Bleibt noch Blech für ein weiteres beliebiges Verkehrszeichen? 
4. Wieviel Prozent Abfall bleibt übrig?  

3.3.1. Rechenteil 
Die SchülerInnen berechnen allmählich Inhaltsflächen einzelner 
Verkehrszeichen.  
Nach der Kontrolle berechnen sie die gesamte Inhaltsfläche. Sie vergleichen es 
mit der Fläche der Blechtafel.  
Sie überprüfen, wie viele Verkehrszeichen auf die Blechtafel passen.   
Zum Schluss berechnen sie, wieviel Prozent Abfallmaterial bleibt.  
Alles wird mittels GeoGebra überprüft. 
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3.3.2. Praktische Überprüfung an der interaktiven Tafel 
Die SchülerInnen probieren an der interaktiven Tafel oder am PC mit 
GeoGebra, ob es ihnen gelingt, alle Verkehrszeichen auf die Blechtafel mit den 
gegebenen Abmessungen zu platzieren (Abb. Nr. 1).  
 

 
Abbildung 1:  

 

 
Abbildung 2:  
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Ergebnisse der Versuche (Abb. Nr. 2 und 3). 
 

 
Abbildung 3: 

 
Im rechten Fenster sehen die Schüler, dass die Figuren eine beliebige Position 
einnehmen können und die genutzte Fläche sowie die Abfallmenge gleich 
bleiben. 
 

3.4. Unterrichtserfahrungen 
Die SchülerInnen fanden die Aufgabe interessant, jedoch war die Berechnung 
anspruchsvoll und langwierig. 

Durch Vergleichen der Flächeninhalte aller Verkehrszeichen mit dem 
Flächeninhalt der Blechtafel waren sich alle sicher, dass die Verkehrszeichen 
auf die Blechtafel passen müssen. Beim Positionieren der Verkehrszeichen 
in GeoGebra waren sie sich nicht mehr so sicher. Sie erkannten, dass der bloße 
Inhalt der Verkehrszeichen nicht reicht, um zu entscheiden, ob man die 
Verkehrszeichen aus einer Blechtafel herstellen kann oder nicht. 

Einige SchülerInnen haben richtigerweise erkannt, dass man noch das 
Abfallmaterial berücksichtigen muss. 
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4. Voronoi-Diagramme 

Einführung 
Was haben die Aufstellung bei einem Fußballspiel, die Standortsuche für ein 
neues Geschäft und die Struktur eines Insektenflügels gemeinsam? Was haben 
die genannten Beispiele überhaupt mit Mathematik zu tun? Mit Hilfe der 
folgenden Unterrichtssequenz sollen diese Fragen geklärt werden. 
 
Kurzinformation 

AutorInnen Edith Lindenbauer, PH Oberösterreich, 
edith.lindenbauer@ph-ooe.at 
Sandra Reichenberger, JKU Linz,  
sandra.reichenberger@jku.at 

Alter der 
SchülerInnen 

ab 12 Jahre 

Dauer 1–2 Einheiten  

Technische 
Voraussetzungen 

Pro Zweiergruppe einen Computer 
Internetzugang 

Materialien [1] http://ggbtu.be/b76752 (Stand: 11. 06. 2014) 
[2] http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/29288962 
(Stand: 11.06.2014) 

 

4.1. Lernziele 
• Die Streckensymmetrale zum Lösen von anwendungsorientierten 

Problemen einsetzen können. 
• Voronoi-Diagramme konstruieren können. 
• Anwendungen von Voronoi-Diagrammen kennen. 

4.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
• Konstruktion von Streckensymmetralen 
• Umgang mit GeoGebra (grundlegende Werkzeuge kennen) 

4.3. Ablauf der Unterrichtssequenz 
Um den Schülerinnen und Schülern den Begriff Voronoi-Diagramme näher zu 
bringen, sollen anhand von zwei Applets verschiedene anwendungsorientierte 
Aufgabenstellungen bearbeitet werden. Anschließend werden weiterführende 
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Anwendungsbeispiele für Voronoi-Diagramme und interessante Links 
vorgestellt. 

Zu dieser Unterrichtssequenz gibt es für die Lernenden ein Arbeitsblatt 
Voronoi-Diagramme, auf dem alle Aufgabenstellungen und Informationen 
zusammengefasst sind. Es ist sinnvoll dieses im Vorfeld an die Schülerinnen und 
Schüler auszuteilen. Das Arbeitsblatt und die GeoGebra-Applets findet man 
unter dem Link [1]. 

4.3.1. Aufgabe 1 – Von wo bekomme ich meine Post? 
Diese Aufgabe dauert ca. 20 Minuten. Hier benötigen die Lernenden das Applet 
Von wo bekomme ich meine Post. Mit Hilfe von Streckensymmetralen sollen 
jene Bereiche konstruiert werden, die jedem Postamt am nächsten liegen. 
 

 
Abbildung 1: Von wo bekomme ich meine Post? 

 
Haben die Lernenden diese Aufgabe geschafft, wird der Begriff Voronoi-
Diagramm eingeführt. 
Definition (Voronoi-Diagramm): Die Voronoi-Region eines Ortes 𝑃 – oft auch 
Zentrum genannt – ist die Menge aller Punkte der Ebene, die 𝑃 näher liegen als 
jedem anderen Ort. Die Menge aller Voronoi-Regionen, heißt Voronoi-
Diagramm. 
 
Beispiel 1: Voronoi-Diagramm für 2 vorgegebene Punkte. 
 
Für 2 Punkte 𝑃 und 𝑄 besteht das Voronoi-Diagramm aus zwei Voronoi-
Regionen, deren gemeinsamer Rand die Streckensymmetrale der Strecke 𝑃𝑄���� 
ist. Für jeden Punkt der Region mit Zentrum 𝑃 (grau gefärbter Bereich) gilt, dass 
der Abstand zu 𝑃 kleiner ist als der Abstand zu Punkt 𝑄.  

99 
 



  
 

 
Abbildung 2: Voronoi-Diagramm für 2 Punkte 

 
Beispiel 2: Voronoi-Diagramm für mehrere vorgebene Punkte. 
 
Im Folgenden wird das Voronoi-Diagramm für 7 Punkte erstellt. Es wird die 
Vorgangsweise für die Konstruktion der Voronoi-Region für das Zentrum 𝑃 
erklärt. Dazu verbindet man alle anderen Punkte mit 𝑃 und konstruiert jeweils 
die Streckensymmetrale. 
 

 
Abbildung 3: Konstruktion der Voronoi-Region für den Punkt 𝑃 

 
Wie in der Zeichnung gut erkennbar ist, spielen manche Streckensymmetralen 
keine Rolle bei der Konstruktion dieser Voronoi-Region.  Man betrachtet nur 
die Streckensymmetralen zwischen den „nächstgelegenen Nachbarn“ von 𝑃 (in 
Abbildung 4 mit gekennzeichnet) und 𝑃. Da die für die Konstruktion zu 
betrachtenden Punkte nicht immer sofort ersichtlich sind, ist es sinnvoll zuerst 
mehr Streckensymmetralen einzuzeichnen als eigentlich notwendig wären. Für 
den Punkt 𝑃 entsteht somit folgender schraffierte Bereich, die sogenannte 
Voronoi-Region des Zentrums 𝑃. 
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Abbildung 4: Voronoi-Region für den Punkt 𝑃 

 

 
Abbildung 5: Voronoi-Diagramm für 7 Punkte 

 
In GeoGebra gibt es den Befehl Voronoi[Liste von Punkten], der ein Voronoi-
Diagramm für vorgegebene Punkte erstellt. Damit können die Lernenden ihre 
konstruierte Lösung der am Beginn dieses Abschnitts formulierten Teilaufgabe 
a) überprüfen.  

4.3.2. Aufgabe 2 – Aufstellung bei einem Fußballspiel 
Diese Aufgabe dauert ca. 20 Minuten. Hier benötigen die Lernenden das Applet 
Aufstellung bei einem Fußballspiel. 

Bei Aufgabe a soll mit Hilfe von Streckensymmetralen jener Bereich 
konstruiert werden, für den der hell hervorgehobene Spieler verantwortlich ist. 
Anschließend kann die Lösung mit Hilfe eines Kontrollkästchens überprüft 
werden. 
 

 
Abbildung 6: Aufstellung bei einem Fußballspiel 
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Bei Aufgabe b sollen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufstellungen 
(4-3-3, 4-4-2, 4-1-4-1, …) – ohne Berücksichtigung der gegnerischen 
Mannschaft, des aktuellen Spielstandes, der unterschiedlichen Laufleistung der 
Spieler, … – bei einem Fußballspiel ausprobieren und hinsichtlich der 
Raumaufteilung untersuchen. Dies kann sowohl mit 11 als auch mit 10 Spielern, 
falls ein Spieler eine rote Karte erhalten hat, ausprobiert und analysiert 
werden. Durch den Ausschluss eines Spielers muss die zuvor gewählte 
Aufstellung der Mannschaft geändert werden, damit eine optimale 
Raumaufteilung auf dem Spielfeld gewährleistet bleibt. 

4.3.3. Anregungen für den weiteren Unterrichtsverlauf 
Neben Raumaufteilungsproblemen gibt es weitere interessante Beispiele aus 
den Bereichen Biologie, Chemie, Physik, Klimaforschung und Wirtschaft. 

• Filialschließungsprobleme: Welche Filialen machen sich gegenseitig 
Konkurenz? 

• Standortsuche: Wo muss man seinen Wohnsitz in einem bestimmten 
Gebiet wählen, wenn man möglichst weit entfernt von gewissen 
Störquellen (Flugplätze, Kraftwerke, Handymasten, …) wohnen möchte? 

• Auch in der Natur finden sich (näherungsweise) Voronoi-Diagramme.  
Die Äderchen in den Libellenflügeln bilden (fast) ein Voronoi-Diagramm. 
Das kann günstig sein, um die Versorgung von Nährstoffen oder die 
Elastizität zu optimieren. 

 

 
Abbildung 7: Libellenflügel (Quelle: [2]) 

 
Diese Beispiele und jene am Arbeitsblatt können eine Anregung für 
Schülerinnen und Schüler sein, um selbstständig weitere Aufgaben mit Hilfe 
von Voronoi-Diagrammen zu finden bzw. zu lösen. 
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5. Bedeutung von Geometrie im Alltag 

Einführung 
Schülerinnen und Schüler lernen die Konstruktion der besonderen Punkte im 
Dreieck im Mathematikunterricht kennen, haben aber oft keine Vorstellung, 
welche Bedeutung diese Konstruktionsverfahren für die Lösung von 
Alltagsproblemen haben. Schülerinnen und Schüler sollen in dieser 
Lernsequenz einen Treffpunkt von 3 Freunden finden, mit seiner Lage 
experimentieren und Ersatzlösungen suchen. In einer zweiten Aufgabe sollen 
die Einsatzgebiete von 4 Rettungshubschraubern grafisch dargestellt werden 
bzw. Flugzeiten zu Einsatzorten berechnet werden. 
 
Kurzinformation 

AutorInnen Paula Pöchtrager, Hubert Pöchtrager 
Neue Mittelschule St. Peter am Wimberg 
h.poechtrager@eduhi.at 

Alter der 
SchülerInnen 

12 Jahre 

Dauer 2 Unterrichtseinheiten 

Technische 
Voraussetzungen 

1 Computer für 2 SchülerInnen 

Materialien [1] Link zum Moodlekurs:  
http://www4.edumoodle.at/hsstpeter/course/view.php?id=376 
[2] In englischer Sprache: 
http://www4.edumoodle.at/hsstpeter/course/view.php?id=392 

 

5.1. Lernziele 
• Anwenden von Mathematikwissen zur Lösung von lebensnahen 

Aufgaben 

5.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
• Die Schüler und Schülerinnen können Streckensymmetralen und den 

Umkreismittelpunkt eines Dreiecks konstruieren. 

5.3. Ablauf der Unterrichtssequenz 
Die Schüler und Schülerinnen arbeiten zu zweit mit einem GeoGebra Applet mit 
der Landkarte von Österreich. 
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5.3.1. Aufgabe 1 
Aufgabe: Suche den Treffpunkt von drei Freunden, die in verschiedenen 
Städten (Linz, Graz, Wien) wohnen. Der Treffpunkt muss für alle drei gleich weit 
entfernt sein (Luftlinie). 

Lösung: Zeichne Punkte  in Linz, Graz und Wien und zeichne ein Dreieck  

Konstruiere die Streckensymmetrale der Dreiecksseiten . Der Schnittpunkt 

 ist der Treffpunkt der drei Freunde. 
 

 
 
Aufgabe: Suche den Treffpunkt der drei Freunde, wenn sie in Linz, St. Pölten 
und Wien leben.  
Lösung: Bewege den Punkt von Graz nach St. Pölten und du wirst sehen, dass 
dieser Ort als Treffpunkt ungeeignet ist (irgendwo in Nordböhmen oder 
Südpolen). 

5.3.2. Aufgabe 2 
Aufgabe: Suche einen Treffpunkt, bei dem die Summe der Abstände zu den 
Städten möglichst klein ist. 

Lösung: Zeichne einen Punkt  irgendwo zwischen den drei Städten und 

zeichne Strecken  von diesem Punkt zu jeder Stadt. Berechne die Summe 
der drei Strecken mit Hilfe der Eingabezeile (summe = strecke 1 + strecke 2 + 
strecke 3). Verwende in der Formel die Namen der Strecken. Bewege den 
Treffpunkt und beobachte die Summe der Strecken! 
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5.3.3. Aufgabe 3 
Aufgabe: In Wien, Linz, Innsbruck und Graz sind Rettungshubschrauber 
stationiert. Suche die Einsatzgebiete für jeden Hubschrauber. Die Entfernung 
zum Unfallort muss möglichst kurz sein. 
Lösung: Setze Punkte in Innsbruck, Linz, Wien und Graz. Zeichne die 
Streckensymmetrale zwischen Innsbruck und Linz, Innsbruck und Graz, Linz und 
Graz, Wien und Graz und Linz und Wien. Zeichne über die Einsatzgebiete jedes 
Hubschraubers ein Vieleck in verschiedenen Farben. 
 

 
 

5.3.4. Zusatzaufgabe 
Aufgabe: Welcher Hubschrauber startet bei Einsätzen in Salzburg, Liezen, 
Bischofshofen, Mürzzuschlag, Gmünd und wie lange braucht er zum jeweiligen 
Einsatzort? 
Lösung: Bestimme die Entfernungen über die Recherche in www.luftlinie.org 
und entscheide von welchem Standort ein Hubschrauber angefordert werden 
muss. Berechne die Flugzeit in h (Fluggeschwindigkeit: 200 km/h) mit 
t = Weg/Fluggeschwindigkeit! 
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5.4. Unterrichtserfahrungen 
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiteten diese Aufgaben mit großem Eifer. 
Einige benötigten allerdings Hilfe bei den ersten Überlegungen zur Lösung des 
Problems bzw. bei den Berechnungen zur Flugzeit.  

In einem kurzen Fragebogen (n = 20) wurde die Meinung der 
Schülerinnen und Schüler zu diesen zwei Einheiten  in einer dreistufigen Skala 
erhoben (1 = ich stimme zu, 3 = Ich stimme nicht zu). 

75 % der Schülerinnen und Schüler schätzten diese Art von 
Mathematikunterricht sehr und niemand reagierte ablehnend (Mittelwert 
1,25). 

Für 65 % der Schülerinnen und Schüler sind lebensnahe Aufgaben 
interessanter und motivierender (Mittelwert 1,35) und 60 % wünschen sich 
solche Mathematikstunden öfter (Mittelwert 1,45). 

Drei Viertel der Schülerinnen und Schüler arbeitet gerne mit GeoGebra 
im Mathematikunterricht (Mittelwert 1,35). 
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6. Homothetie – Grundkonstruktionen 

Einführung  
Durch Verwendung dieses Unterrichtsmaterials machen sich SchülerInnen mit 
Grundlagen der HOMOTHETIE bekannt, konkret  

• mit der Definition, 
• mit Grundprinzipien bei Konstruktion des Bildes eines Punktes, einer 

Geraden, einer Strecke, 
• mit Eigenschaften der Homothetie. 

Die SchülerInnen verwenden GeoGebra, als ob sie auf Papier mit traditionellen 
Zeichnungsinstrumenten zeichnen würden. Alle genannten Fertigkeiten helfen 
den SchülerInnen schwierigere Aufgaben in den kommenden Jahren zu lösen. 
 
Kurzinformationen 

Autor Marek Vejsada, Česko-anglické gymnázium, mvejsada@cag.cz 

Alter der 
SchülerInnen  

14, 15 Jahre 

Dauer 2–3 Unterrichtseinheiten  

Technische 
Voraussetzungen 

Lehrer-Computer mit Beamer im Computersaal (ideal) 
Lehrer-Computer mit Beamer, SchülerInnen: Notebooks oder 
nur Arbeitsblatt, die Aufgaben in GeoGebra-Dateien können als 
Hausaufgabe gelöst werden (weniger geeignet). 

Software GeoGebra 

Materialien [1] GeoGebra Dateien: 
http://www.matematech.cz/stejnolehlost-zakladni-pojmy-a-
vlastnosti 
[2] Kommentar für LehrerInnen: 
https://www.dropbox.com/s/tuc547opjp9i89a/ 
Stejnolehlost_text_bez_hypert_odkazu.doc   
[3] Arbeitsblatt: 
https://www.dropbox.com/s/i6lqqwbxqvfzimg/Pracovni_list.doc   

 

6.1. Lernziele 
• Begreifen der Definition der Homothetie 
• Erklärung der Konstruktionschritte mit Hilfe von GeoGebra 
• Begreifen von Konstruktionen einfacher ebenen Figuren 
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• Nutzen der Homothetie beim Lösen von komplizierten Aufgaben in 
höheren Schuljahren 

• Die SchülerInnen verwenden GeoGebra, als ob sie auf Papier mit 
traditionellen Zeichnungsinstrumenten zeichnen würden. 

6.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler  
• Absolutbetrag von reellen Zahlen 
• Abbildungen (Mittelpunkt- und Achsensymmetrie, Verschiebung, 

Drehung) 

6.3. Ablauf der Unterrichtssequenz 

6.3.1. Ablauf – Fragen 
• Wie soll man bei der Konstruktion des Bildes eines Punktes, einer 

Geraden, einer Strecke, eines Dreiecks, eines Kreises in Homothetie 
vorgehen? 

 
Abbildung 1: Konstruktion des Bildes vom Punkt A in Homothetie 
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Abbildung 2: Konstruktion des Bildes der Strecke AB in der Homothetie 

 
• Was sind Grundeigenschaften der Homothetie? 

 

 
Abbildung 3: Beziehung zwischen den Geraden (Muster – Bild) in Homothetie  

– Ableitung der Eigenschaft 
 
Die Antworten sind im Kommentar für Lehrer zu finden (siehe Link [2]). 
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6.3.2. Hauptziele der Unterrichtseinheit 
• Das Begreifen der Definition der Homothetie ist durch die dynamischen 

Arbeitsblätter leichter. 

 
Abbildung 4: Zur Definition der Homothetie 

 
• Erläuterung der traditionellen Konstruktion auf Papier mit Hilfe von 

GeoGebra 
• Verstehen der Bildkonstruktion von einfachen ebenen Figuren anhand 

der einfachen Übungen in GeoGebra 
• Die SchülerInnen sollen auf Verwendung der Homothetie bei Lösung 

schwieriger Aufgaben in höheren Schuljahren vorbereitet werden. 
• Die SchülerInnen verwenden GeoGebra, als ob sie auf Papier mit 

traditionellen Zeichnungsinstrumenten zeichnen würden. 
 

 
Abbildung 5: Darstellung einer komplizierteren Aufgabe 
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6.3.3. Hauptziele für die künftige Nutzung der 
Grundeigenschaften der Homothetie 

• Die SchülerInnen nutzen ihre Erkenntnisse aus diesen Stunden beim 
Lösen komplizierterer Aufgaben. 

 

6.4. Unterrichtserfahrungen 
Erfahrungen des Autors bei der Verwendung des Materials sind um Meinungen 
der SchülerInnen ergänzt, die aus einem einfachen Fragebogen ermittelt 
worden sind (Klasse mit 15 SchülerInnen).   
 

• Normalerweise arbeite ich mit SchülerInnen im Computersaal. Die 
SchülerInnen schaffen grundlegende Aufgaben in GeoGebra 
(nachstehend kurz GG). Meistens genießen sie die Arbeit mit GG und ich 
freue mich über ihre Erfolge. 

• Die Arbeit mit GG war für SchülerInnen interessanter als das übliche 
Zeichnen auf Papier, weil sie die Zeicheninstrumente nicht tragen 
müssen. Die Arbeit ist schneller, es ist einfacher Fehler zu korrigieren, 
das Zeichnen nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch und es ist nicht 
möglich, ungenau zu zeichnen.  

• Die SchülerInnen denken, es sei notwendig zu wissen, wann und wie eine 
geometrische Software einzusetzen ist. Sie denken, die Verwendung von 
GG bringe ihnen mehr Spaß als das traditionelle Zeichnen auf Papier. Die 
Möglichkeit, mit GG Objekte zu bewegen, wird positiv bewertet. Sie 
erwähnen einen Vorteil durch die Verwendung der Farben in GG. Die 
SchülerInnen sind der Meinung, dass der Umgang mit GG hinsichtlich der 
Konstruktion sehr praktisch ist. 

• Die meisten SchülerInnen verstehen das Thema besser, wenn es mittels 
GG erläutert worden ist.  

• Sie denken nicht, dass GG und sonstige geometrische Programme die 
übliche Zeichnungsmethode auf Papier mit Zeicheninstrumenten 
vollständig ersetzen können. 

• Die meisten SchülerInnen denken, dass es einfach ist mit GG zu arbeiten. 
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7. Lineare Ungleichung 

Einführung  
Durch die Verwendung dieses Materials lernen die SchülerInnen, lineare 
Ungleichungen graphisch darzustellen und lineare Betragsfunktionen mit dem 
Computers darzustellen. Alle Materialien sind unter den nachstehenden Links 
herunterzuladen. 
 
Kurzinformationen 

Autor Pavel Kolář, SPŠ Tábor, pavel.kolar@sps-tabor.cz 

Alter der 
SchülerInnen  

16–17 Jahre 

Dauer 1 Unterrichtseinheit  

Technische 
Voraussetzungen 

Beamer bzw. interaktive Tafel, erforderliche Zahl der 
Computer:am besten hat jeder Schüler/jede Schülerin einen 
eigenen Computer 

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

 

7.1. Lernziele  
• Die SchülerInnen können lineare Ungleichungen mittels Computer 

graphisch darstellen.  
• Sie können lineare Ungleichungen mit Betragsfunktion mittels 

Computers graphisch darstellen.  
• Sie verstehen die Beziehung zwischen der rechnerischen und 

graphischen Lösung der Ungleichungen.  
• Sie wiederholen Graphen der linearen Funktion und der Betragsfunktion.  
• Sie können die Anzahl der Lösungen einer Ungleichung in Abhängigkeit 

von der Form der Ungleichung abschätzen. 
• Sie werden die Beziehung zwischen Funktionen und Gleichungen des 

vorgegebenen Typs in weiteren Kapiteln besser verstehen.  
• Sie werden das Thema der analytischen Geometrie besser verstehen. 
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7.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler  
• Grundkenntnisse in GeoGebra (Eingeben in die Eingabezeile, Punkt, 

Gerade, Schnittpunkt, Algebrafenster) 
• Kenntnis der rechnerischen Lösung von linearen Gleichungen und 

Ungleichungen  
• Kenntnis der Graphen der linearen Funktion und der Betragsfunktion  
• Kenntnis der graphischen Lösung eines Systems zweier linearer 

Gleichungen mit zwei Unbekannten 
 

7.3. Ablauf der Unterrichtssequenz  

7.3.1. Einführung ins Thema 
Am Anfang wird eine einfache Aufgabe vorgegeben, die von den SchülerInnen 
rechnerisch zu lösen ist (z.B. 3 4 2 5x x− < + ). Es folgt die Lösung in GeoGebra – 
mittels der Eingabezeile werden jene Funktionen eingegeben, die die rechte 
und linke Seite darstellen (Abb. 1); alles erfolgt im neuen Fenster. 
 

 
Abbildung 1: Eingabe der Funktion in die Eingabezeile 

 
Die SchülerInnen wissen aus vorangegangenen Stunden (Lösung von 
Gleichungssystemen), dass die Lösung mit dem Schnittpunkt der Graphen 
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vorgegebener Funktion zusammenhängt, und sie versuchen – durch Vergleich 
mit der rechnerischen Vorgangsweise – die Beziehung zwischen der 
rechnerischen und der graphischen Lösung selbständig herzuleiten (Graph 
siehe unten). Es folgt die Übung mit zwei bis drei Aufgaben, durch die man das 
Verständnis des Themas leicht überprüfen kann; alles wird in einem neuen 
Fenster bearbeitet. 

7.3.2. Arbeitsblatt 
Der weitere Schritt ist das schon vorbereitete Arbeitsblatt [1]. Die Aufgabe 
besteht darin, eine Diskussion über mögliche Ergebnisse der Lösung der 
linearen Ungleichung zu führen. Mittels Schieberegler ändern die SchülerInnen 
die Parameter der rechten Seite der Ungleichung und bemühen sich wieder alle 
möglichen Lösungstypen zu finden und aufzuschreiben (Abb. 2); danach 
beendet der Lehrer/die Lehrerin die Aufgabe.  
 
 

 
Abbildung 2: Arbeitsblatt – Lösungsmöglichkeiten der linearen Ungleichung 

 
Es folgt die Übung des Typs: „finde eine Ungleichung, deren Lösung ist …“; es ist 
vom Lehrer/Lehrerin abhängig, welche Ergebnisse er/sie ausdenkt. 
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7.3.3. Zugabe des Absolutbetrags 
Im zweiten Teil der Stunde befasst man sich mit linearen Ungleichungen mit 
Absolutbetrag. Die SchülerInnen können in die Eingabezeile mit dem Befehl 
Abs() eine Funktion mit Absolutbetrag eingeben. Sie wissen, dass die Lösung 
wieder mit Schnittpunkten zusammenhängt und finden in dieser Phase die 
Lösung einfacher. Die Lösung der gewählten Aufgabe wird in einem neuen 

Fenster von GeoGebra durchgeführt, (z.B. 12 4 2 2
2

x x− − < ⋅ − ).  

Dem Lehrer / der Lehrerin stellt das andere Arbeitsblatt zur Verfügung 
(siehe Abb. 3). Die SchülerInnen bearbeiten zuerst die Aufgabe selbst, danach 
löst sie der Lehrer / die Lehrerin ins oben genannte Arbeitsblatt gemeinsam mit 
den SchülerInnen. Mit dem Schaltfeld „Abbilden“ kann man die Lösung 
einblenden und somit eine Kontrolle durchführen.  
 

 
Abbildung 3: Arbeitsblatt – graphische Darstellung der Ungleichung 

 mit abs. Wert 
 
Wenn noch Zeit bleibt, kann das Thema dieser Einheit noch vertieft werden. 
 

7.4. Unterrichtserfahrungen 
• Aktivitäten am Computer sind für Schüler interessanter; sie arbeiten 

jeden Tag damit.  
• Die Arbeit in GeoGebra ist auch für Anfänger einfach.  
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• Man kann gut den Zusammenhang von Funktion und Gleichung 
erkennen.  

• In einer Stunde kann man mehrere Aufgaben dank der schnelleren 
Bearbeitung schaffen.  

• Man kann auch kompliziertere Aufgaben üben, indem sie diese „auf 
Papier“ zu Hause vorbereiten und anschließend mit GeoGebra 
überprüfen.  

• Besserer Ansatz der SchülerInnen zum Herleiten der Gesetzmäßigkeiten 
als in „normalen“ Stunden  

• Viele SchülerInnen haben sich nach der ersten Stunde GeoGebra 
installiert und kamen während des Schuljahres mit eigenen Fragen, wie 
man in GeoGebra eine Aufgabe bearbeiten kann, obwohl diese nicht aus 
Mathematikstunden stammte, sondern z.B. aus Physik etc. 
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8. Exponentialfunktion 

Einführung 
Durch Verwendung dieses Lernmaterials wird den SchülerInnen der Graph der 
Exponentialfunktion näher gebracht. Konkret: 

• Einfluss der Basis a auf Verlauf der Funktion xy a= , 
• Einfluss einzelner Parameter auf den Verlauf der Funktionen 

2x by a c+= ⋅ +  und 0,5x by a c+= ⋅ + . 
 
Kurzinformationen 

AutorInnen Jitka Nováková, SPŠ Tábor, jitka.novakova@sps-tabor.cz 

Alter der 
SchülerInnen 

15–18 Jahre 

Dauer 1 Unterrichtseinheit  

Technische 
Voraussetzungen 

PC für einzelne SchülerInnen oder PC + Beamer für LehrerInnen  

Materialien [1] http://www.geogebratube.org/material/show/id/38547 
[2] http://www.geogebratube.org/material/show/id/55287 

 

8.1. Lernziele 
Der Schüler/die Schülerin  

• kann Zusammenhänge mit Hilfe der interaktiven Bilder selbständig 
suchen, 

• kann gefundene Zusammenhänge formulieren, 
• kennt typische Eigenschaften des Graphen der Exponentialfunktion, 
• kann schon bekannte Verfahrensweisen und Methoden  einsetzen 

(Untersuchung des Einflusses der Parameter, Suche nach Schnittpunkten 
mit Achsen, …). 

8.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
• Potenzen mit ganzzahligem und rationalem Exponenten 
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8.3. Ablauf der Unterrichtssequenz 

8.3.1.  
In der Vorstunde haben die SchülerInnen die Graphen der Funktionen 2xy =  

und 1
2

x

y  =  
 

 mittels einer Tabelle und des Millimeterpapiers konstruiert. Jetzt 

sollen sie – mit Hilfe des interaktiven Arbeitsblattes (Exp.fce1 – Basis) – den 
Einfluss der Basis a auf den Verlauf der Funktion untersuchen. Die SchülerInnen 
arbeiten selbständig (ca. 5 Minuten), es folgt die vom Lehrer geführte 
Diskussion. Hier formulieren die SchülerInnen Ergebnisse ihrer Beobachtung. 
Der Lehrer/die Lehrerin fasst die Erkenntnisse zusammen und die SchülerInnen 
schreiben es ins Heft. 
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8.3.2.  
Es folgt ein weiteres Applet (Exp. fce 2). Die SchülerInnen erfüllen vorgegebene 
Aufgaben innerhalb von 10 Minuten. Es folgen wieder Diskussion, 
Zusammenfassung, Notizen ins Heft. 
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Ein weiterer Schritt ist die Überprüfung der Kenntnisse. Die SchülerInnen 

zeichnen den Graphen der Funktion
21 4

2

x

y
−

 = − + 
 

 mit Hilfe ihrer 

gewonnenen Kenntnisse über Verlauf der Funktion. Es folgt eine Überprüfung 
mit dem Computer.  

Zum Schluss noch Motivation für die nächste Stunde. Die SchülerInnen 
haben die Aufgabe den Verlauf der gezeichneten Funktion zu ermitteln. Für die 
Berechnung des Schnittpunktes mit der x-Achse führt der Lehrer/die Lehrerin 
den Begriff Exponentialgleichung ein. Mit diesem einfachen Beispiel wird die 
Vorgangsweise erläutert, wobei die SchülerInnen die komplizierten Fälle in der 
folgenden Stunde lernen. 

8.4. Unterrichtserfahrungen  
• Bei der Arbeit am PC haben die meisten SchülerInnen aktiv mitgemacht. 

Wenn der Lehrer das Bild nur projiziert, arbeiten oft nur wenige 
SchülerInnen. 

• Die SchülerInnen konnten ihre Ideen zuerst überprüfen und 
anschließend formulieren. Sie mussten also keine Angst haben, etwas 
Falsches zu sagen. Das erhöhte ihre Bereitschaft, sich in die Diskussion 
über Ergebnisse der Arbeit einzubringen. 

• Die Anwendung des Applets ist einfach, alle SchülerInnen haben die 
Aufgaben geschafft und waren deshalb bereit mitzumachen. 

• Die Suche nach Zusammenhängen mit Hilfe der interaktiven Materialien 
machte den SchülerInnen Spaß. Bei dieser Unterrichtsform steht der 
Lehrer/die Lehrerin nicht im Mittelpunkt, er/sie lenkt nur die 
SchülerInnen in ihrer selbständigen Arbeit.  

• Die Arbeit mit  GeoGebra ermöglichte den SchülerInnen die 
Zusammenhänge selbständig zu finden und können sich dadurch das 
Gelernte besser merken. 
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9. Blutalkoholgehalt 

Einführung 
Alkohol ist für viele Teenager im Alter von 15 -16 Jahren eine neue Erfahrung in 
ihrem Leben. Deshalb ist bei den Schülern und Schülerinnen in dieser 
Altersstufe die Motivation vorhanden, sich auch im Mathematikunterricht mit 
diesem Thema genauer auseinanderzusetzen. 
 
Kurzinformation 

Autor Andreas Kiener, BRG Hamerlingstraße  
andreas.kiener@ph-ooe.at 

Alter der 
SchülerInnen  

15–16 Jahre 

Dauer 3–4 Unterrichtseinheiten  

Technische 
Voraussetzungen 

Pro Schüler und Schülerin ein Computer. 

Materialien [1] Geogebra-Worksheet: 
http://www.geogebratube.org/student/m45913 (vytvořeno 
v programu GeoGebra) 
[2] Daten: 
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa35.htm 
Hintergrundinformationen:  
[3] http://www.mayomedicallaboratories.com/articles/drug-
book/alcohol.html  
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_alcohol_concentration 

 

9.1. Lernziele 
Die Fragestellungen „Wie sieht die Abnahme des Blutalkoholgehalts aus?“ und 
„Wie kann der Alkoholgehalt beeinflusst werden?“ führen über die Modelle des 
linearen und exponentiellen Wachstums und Zerfalls zu den Modellen des 
logistischen und begrenzten Wachstums und Zerfalls. Das Ergebnis der 
Untersuchungen von realen Daten mit GeoGebra ist, dass Mythen und 
Halbwahrheiten über den Verlauf des Blutalkoholgehalts (BAC) aufgeklärt 
werden können. 

121 
 

http://www.geogebratube.org/student/m45913
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa35.htm
http://www.mayomedicallaboratories.com/articles/drug-book/alcohol.html
http://www.mayomedicallaboratories.com/articles/drug-book/alcohol.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_alcohol_concentration


  
 

9.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
Vorausgesetzt wird ein Verständnis der Schüler und Schülerinnen für lineare 
Zusammenhänge und einfache Exponentialfunktionen.   

9.3. Ablauf der Unterrichtssequenz  
In Literaturquellen zum Verlauf des Blutalkoholgehalts stößt man sehr schnell 
auf die Widmark-Formel zur Abschätzung des Maximums des 
Blutalkoholgehalts sowie auf lineare und auch exponentielle Modelle für 
Abnahme des Blutalkoholgehaltes. Erst die Untersuchung von realen Daten 
zeigt, dass keines der beiden Modelle zutreffend ist. Um diesen 
Ungereimtheiten näher nachzugehen sind drei Unterrichtseinheiten 
notwendig. In einer 4. Einheit kann noch die Abhängigkeit der Unfallgefahr vom 
Blutalkoholgehalt untersucht werden. 

9.3.1. Der maximale Blutalkoholgehalt 
Im 1. Arbeitsblatt, noch ohne Verwendung von GeoGebra, geht es primär um 
die Abschätzung des maximalen BAC mit der Widmarkformel. Zusätzlich sind 
einige Begriffe wie Promille, Konzentration, usw. zu klären. Am Ende des 
Arbeitsblattes ist der individuelle BAC eines Teilnehmers/ einer Teilnehmerin 
einer fiktiven Party nach Konsumierung mehrerer Drinks zu berechnen. 

9.3.2. Vergleich von linearer- und exponentieller Abnahme 
In der Sekundärliteratur wird bei der Beschreibung des Verlaufs des BACs nicht 
zwischen Promille-Punkten und Promille unterschieden. Die Modellierung des 
Verlaufs der Abnahme führt einerseits zu einem linearen Modell andererseits 
zu einem exponentiellen Modell. In dieser Unterrichtseinheit wird dieser 
Ungereimtheit nachgegangen. In der Spreadsheet-View von GeoGebra werden 
die iterativen Formeln in der Tabelle eingegeben.  
 

 
Abbildung 1: Modellierte lineare und exponentielle Abnahme der BAC 
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Mit Hilfe der “Two Variable Regression Analysis” von GeoGebra können die 
Schüler und Schülerinnen den Zusammenhang zur expliziten Darstellung der 
linearen und exponentiellen Abnahme selbst entdecken. 

9.3.3. Analyse gemessener Blutalkoholkonzentrationen 
Glücklicherweise gibt es eine Studie über den Verlauf der BAC von acht 
normalgewichtigen männlichen Testpersonen nach der Einnahme von Alkohol. 
Die Teilnehmer bekamen auf leerem Magen sehr schnell unterschiedliche 
Mengen von Alkohol oral verabreicht. Der zeitliche Verlauf der BAC wird in 
Abbildung 2 dargestellt.   
 

 
Abbildung 2: 1 Drink=42,5g 80% Alkohol.  ∆ 1Drink, □ 2 Drinks, ▲  3 Drinks, ■  4 Drinks 

(Die Linie 50mg% entsprechen 0.5 Promille) 
 
Dieses Diagramm ist in einem Geogebra-Worksheet importiert und 
entsprechend den Koordinatenachsen ausgerichtet und skaliert. Die Schüler 
und Schülerinnen klicken mit der Maus Punkte im Diagramm an und 
übernehmen die Werte in die Tabelle. Die Analyse der Daten erfolgt wie vorher 
mit der “Two Variable Regression Analysis”.  

An dieser Stelle können die Schüler und Schülerinnen mit den von 
GeoGebra angebotenen Modellen  experimentieren und selbst das passende 
Modell auswählen. In Abbildung 2 sind zwei logistische Abhängigkeiten gewählt 
worden, aber auch eine lineare Abhängigkeit wäre für den hohen Alkoholgehalt 
gerechtfertigt.  

Abschließend sollen die Schüler und Schülerinnen mit der 
Widmarkformel die Messwerte überprüfen. Sie liefert ungefähr die 
gemessenen Maximalwerte, aber nur bei nüchternem Magen und sehr 
schnellem Trinken. 
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9.3.4. Das Unfallrisiko  
Auf Wikipedia ist zum Thema Alkohol ein Diagramm zu finden, bei dem die 
Unfallhäufigkeit in Abhängigkeit des Blutalkoholgehalts aufgetragen ist. Durch 
das Einbinden des Diagramms in ein Geogebra Worksheet kann mit der 
gleichen Vorgehensweise die Abhängigkeit untersucht werden. 
 

 
 

Abbildung 3: Abhängigkeit des Unfallrisikos vom Blutalkoholgehalt 
 
In diesem Fall ist wiederum logistisches Wachstum das am besten passende 
Modell. Sehr gut erkennbar ist auch, dass das Risiko nicht über 100 % steigen 
kann. Die für Schüler und Schülerinnen wichtige Erkenntnis ist der annähernd 
exponentielle Anstieg bei geringem BAC und das verdeutlicht somit die 
Gefahren von Alkohol.  

9.4. Unterrichtserfahrungen   
Neben dem motivierenden lebensnahen Thema war die Arbeit mit Computern 
und die damit verbundene Abwechslung für Schüler und Schülerinnen ein 
weiterer Punkt, sich auf diesen Unterricht einzulassen. Wegen der 
vorbereiteten Arbeitsblätter bzw. GeoGebra-Worksheets und der darauf 
abgestimmten Aufgaben beschrieben die Schüler und Schülerinnen die 
Aufgaben als leicht. Die Möglichkeit der graphischen Darstellung hat ebenfalls 
die Arbeit erleichtert. Eine der Erfahrungen, die Schüler und Schülerinnen dabei 
gemacht haben, war die Erkenntnis, dass Mathematik auch in Themen wie 
Alkohol vorkommt. Schwierigkeiten sind für einige Schüler bei der Bedienung 
des Computers aufgetreten. 
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10. Metrische Aufgaben in der Ebene 

Einführung  
Im Lernmaterial werden sechs einfache Beispiele behandelt, bei denen die 
SchülerInnen ihre Berechnungen mit graphischen Darstellungen vergleichen. 
Die Konstruktionen und die Bearbeitung der Beispiele sind nicht kompliziert 
und können deshalb auch bei SchülerInnen (LehrerInnen) eingesetzt werden, 
die keine Vorerfahrung mit GeoGebra haben.  
 
Kurzinformationen 

AutorInnen Božena Kunová, Marie Stejskalová, Eva Vortelová  
SŠP České Budějovice 
kunova@sspcb.cz, stejskalova@sspcb.cz, vortelova@sspcb.cz 

Alter der 
SchülerInnen 

17–18 Jahre 

Dauer 1 Unterrichtseinheit (45 Minuten) 

Technische 
Voraussetzungen 

Lehrercomputer mit Beamer (ev. interaktive Tafel), 
Schülercomputer; alle Computer sind mit entsprechenden 
Programmen ausgerüstet (Java, GeoGebra). 
Wenn das nicht der Fall ist, reicht ein Lehrercomputer (Java, 
GeoGebra) mit Beamer.  

Materialien [1] KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia: 
analytická geometrie. Druhé, upravené vydání, 
Praha: Prometheus, 2001, 220 s. Učebnice pro střední školy 
(Prometheus). ISBN 80-719-6163-9. 

 

10.1. Lernziele 
Die SchülerInnen vertiefen ihre Kenntnisse der Vektoralgebra und der 
analytischen Geometrie in der Ebene, konkret  

• parametrische Gleichungen der Geraden in der Ebene, 
• allgemeine Gleichung der Geraden in der Ebene, 
• Bestimmung des Abstandes eines Punktes von der Geraden, 
• Bestimmung der Koordinaten des spiegelsymmetrischen Punktes von 

einem gegebenen Punkt und der gegebenen Achse, 
• Benutzung des Computers zur Darstellung der Aufgaben der analytischen 

Geometrie in der Ebene und Prüfung der Richtigkeit des Ergebnisses. 
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10.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
• Richtungsvektor, Normalvektor 
• allgemeine Gleichung der Geraden, parametrische Darstellung der 

Geraden 
• Abstand des Punktes von einer Geraden 
• Achsensymmetrie  
• Fertigkeiten in GeoGebra: 

o einen Punkt, einen Vektor, eine durch zwei Punkte bestimmte 
Gerade, eine Senkrechte zu einer Geraden durch einen gegebenen 
Punkt und das Bild eines Punktes in der Achsensymmetrie 
konstruieren, 

o den Schnittpunkt zweier Geraden und den Abstand eines Punktes 
von einer Geraden ermitteln. 

10.3. Ablauf der Unterrichtssequenz  
Die SchülerInnen arbeiten mit dem Lehrbuch [1] und dem PC. Sie lesen die 
Aufgabenstellung und stellen die Lage in GeoGebra graphisch dar. Einzelne 
SchülerInnen präsentieren allmählich ihre Lösungen an der interaktiven Tafel. 
Nach der Berechnung öffnen sie das Algebrafenster und überprüfen ihr 
Ergebnis. 
 
Aufgabe Nr. 1 (Aufg. 3.23, S. 88): 
Schreibt die allgemeine Gleichung der Geraden, die den Punkt Q schneidet und 
senkrecht zur Geraden p ist, auf. 
a) Q[1,-3], p: -x + 3y – 2 = 0. 

• Was kann man aus der allgemeinen Gleichung entnehmen? 
• Welche Koordinaten haben der Richtungs- und Normalvektor der 

gesuchten Geraden? 
 
Der Schüler/die Schülerin schreibt die Gleichung der Geraden p ins Eingabefeld 
und konstruiert den gegebenen Punkt Q. Er/sie zeichnet eine Senkrechte zur 
Geraden p durch den Punkt Q und stellt fest, dass der Richtungsvektor der 
Geraden p der Normalvektor der senkrechten Geraden ist. Er/sie ermittelt den 
Normalvektor der gesuchten Geraden und schreibt die allgemeine Gleichung 
auf. Er/sie prüft das Ergebnis mit Hilfe des Algebrafensters (siehe Abb. 1). 
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Abbildung 1: Lösung der Aufgabe Nr. 1 a) in GeoGebra 

 
b) Q[2,5], p: x = 2 + t, y = 3t, t ϵ R. 
 

 
Abbildung 2: Lösung der Aufgabe Nr. 1 b) in GeoGebra 

 
Der Schüler/die Schülerin zeichnet den Punkt Q und den Richtungsvektor der 
Geraden p, u = (1, 3). Durch den Punkt Q führt eine Gerade, die zum Vektor u 
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senkrecht ist. Er/sie schreibt, dass der Vektor u ein Normalvektor der 
gesuchten Geraden ist und setzt ihn in die allgemeine Gleichung der Geraden 
ein. Nach der Berechnung wird das Ergebnis wieder im Algebrafenster 
überprüft (siehe Abb. 2). 
 
Aufgabe Nr. 2 (Aufg. 3.27, S. 96): 
Bestimmt den Abstand des Punktes M von der Geraden AB.  
a) M[11, -4], A[1, 1], B[-3, -2]. 

• Wie kann man graphisch den Abstand eines Punktes von der Geraden 
ermitteln? 

• Wie kann die allgemeine Gleichung einer Geraden, die durch zwei Punkte 
gegeben ist, ermittelt werden? 

 

 
Abbildung 3: Lösung der Aufgabe Nr. 2 a) in GeoGebra 

 
Der Schüler/die Schülerin stellt eine Gerade mit Hilfe der Punkte A und B dar, 
er/sie konstruiert ferner den Punkt M und ermittelt den Abstand des Punktes 
M von der Geraden AB. Das Ergebnis wird durch Berechnung überprüft. 
 
b) M[-4, 3], A[3, -1], B[-9, 4]. 

Die gleiche Verfahrensweise wie a). 
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Aufgabe Nr. 3 (Aufg. 3.28, S. 97): 
Bestimmt Koordinaten des Punktes A´, er liegt spiegelsymmetrisch zum Punkt A 
bezüglich der Geraden p.  
a) A[5, 1], p: 2x - y - 4 = 0. 

• Wie wird ein spiegelsymmetrischer Punkt in der Achsensymmetrie 
konstruiert? 

 
Der Schüler/die Schülerin schreibt die Gleichung der Geraden ins Eingabefeld 
und zeichnet den Punkt A. Anhand der Achsensymmetrie wird der Punkt A´ 
dargestellt (siehe Abb. 4). Bei der Berechnung der Koordinaten des Punktes A´ 
wird auch das Zwischenergebnis überprüft – die Koordinaten des 
Schnittpunktes der Geraden p mit der Senkrechten durch den Punkt A. 
 

 
Abbildung 4: Lösung der Aufgabe Nr. 3 a) in GeoGebra 

 
b) A[8, 1], p: P[1, 0], u = (1, 3). 
Der Schüler/die Schülerin stellt den Punkt P, den Vektor u und die Gerade p, die 
zu dem Vektor u parallel ist, dar. Mit Hilfe der Achsensymmetrie wird der Punkt 
A´ dargestellt (siehe Abb. 5). 
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Abbildung 5: Lösung der Aufgabe Nr. 3 b) in GeoGebra 

 

10.4. Unterrichtserfahrungen 
Die Bearbeitung der Aufgaben mit GeoGebra ist durch die Anschaulichkeit und 
die Möglichkeit der Überprüfung der Berechnungen für SchülerInnen 
interessanter und schneller durchführbar.  

Die SchülerInnen arbeiten schnell und bewältigen einzelne Aufgaben gut.  
Der Lernstoff wird besser geübt, denn es werden mehrere Aufgaben aus der 
analytischen Geometrie während der Unterrichtseinheit bearbeitet. 

Für begabte SchülerInnen kann man die Aufgaben schnell mit GeoGebra 
variieren (z.B. durch Bewegung eines Punktes). 
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11. Parametrische Gleichung einer Geraden 

Einführung 
Das Ziel der Unterrichtssequenz ist, die SchülerInnen mit der parametrischen 
Gleichung einer Geraden vertraut zu machen. Mit Hilfe von GeoGebra können 
die SchülerInnen die Herleitung dieser Gleichung selbständig durchführen und 
die Bedeutung des Parameters besser begreifen.  
 
Kurzinformationen 

AutorInnen Irena Štrausová,  Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 
istrausova@gymceska.cz 

Alter der 
SchülerInnen 

18 Jahre 

Dauer 1 Unterrichtseinheit (45 Minuten)  

Technische 
Voraussetzungen 

Ein Computer für jeden Schüler/jede Schülerin (oder 
mindestens pro Zweiergruppe), ein Computer mit Beamer für 
den Lehrer / die Lehrerin 

Materialien [1] http://geogebratube.org/student/m23957 
 

11.1. Lernziele 
• Der Schüler/die Schülerin kann erläutern, welche Funktion der 

Parameter in der parametrischen Gleichung der Geraden hat. 
• Der Schüler/die Schülerin kann die parametrische Gleichung jeder 

Geraden ermitteln. 

11.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
• Vektor, Vektorkoordinaten  
• Verschiebung um einen Vektor 

11.3. Ablauf der Unterrichtssequenz  
Die SchülerInnen öffnen GeoGebra, lassen die Koordinatenachsen darstellen 
und arbeiten nach folgenden Anweisungen: 
1. Konstruiert die Punkte A und B. 
2. Konstruiert den Vektor u = AB.  
3. Bewegt den Vektor und betrachtet, wie sich seine Koordinaten ändern.  
4. Bewegt denPunkt B und betrachtet, wie sich die Vektorkoordinaten ändern. 
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5. Ändert die Koordinaten des Punktes A zu [0,0] (im Algebrafenster, oder 
verschiebt den Punkt A in den Ursprung). 

6. Erstellt einen Schieberegler von -5 bis 5 und nennt ihn t.  
7. Bildet den Vektor v = tu (Schreibt: v=t*Vektor[A,B] in die Eingabezeile). 
8. Ändert den Wert von t mit Hilfe des Schiebereglers und betrachtet, wie sich 

der Vektor v ändert. 
9. Erstellt den Punkt X am Ende des Vektors v. (Schreibt: X=(x(v),y(v)) in die 

Eingabezeile). 
10. Schaltet die Spur des Punktes X ein. (Klickt mit der rechten Maustaste auf 

den Punkt X und wählt „Spur ein“).  
11. Ändert den Wert von t mit Hilfe des Schiebereglers und betrachtet, welche 

Spur der Punkt X zurücklegt. Was bilden diese Punkte? 
 

 
 
Jetzt diskutieren wir mit den SchülerInnen: Wie kann man eine Gerade 
definieren? Reicht nur irgendein Vektor zur Bestimmung einer Geraden? etc. 
Definition: Der Vektor u = B – A, wobei A und B zwei verschiedene Punkte auf 
einer Geraden sind, heißt Richtungsvektor der Geraden AB. 
Diskutieren Sie weiter mit den SchülerInnen: Ist der Vektor AB der einzige 
Richtungsvektor dieser Geraden? Und was ist mit dem Vektor AX – ist er auch 
ein Richtungsvektor der Geraden AB? etc. 
Jetzt soll man die parametrische Gleichung der Geraden herleiten und 
definieren.  
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Jeder Vektor X – A, wo X ϵ AB, kann als X – A = t(B – A) dargestellt werden, 
deshalb kann jeder Punkt auf der Geraden AB als X = A + tu, t ϵ R ausgedrückt 
werden. 
Definition: Die Gleichung X = A + tu, t ϵ R, heißt parametrische Gleichung der 
Geraden, die mit dem Punkt A und dem Vektor u bestimmt ist. Die Variable t 
heißt Parameter. 
Bitten Sie die SchülerInnen, die Seite [1] zu öffnen.  
 

 
 
Lassen Sie die SchülerInnen die Anweisungen im Applet ausführen und 
diskutieren Sie mit ihnen darüber, wie sich die Gleichungen ändern, wenn man 
die Punkte A und B bewegt. (Die Punkte sind im Raster verankert, damit sie nur 
ganzzahlige Koordinaten haben.) 
 
Erklären Sie den SchülerInnen die Eingabe einer parametrischen Gleichung in 
GeoGebra: 
A[a1, a2] 
X[x, y]   x = a1 + tu1 
u(u1, u2)   y = a2 + tu2, t ϵ R 
 
Geben Sie den SchülerInnen zwei Punkte an, mit der Aufgabe, die 
Parameterdarstellung  der Geraden durch diese zwei Punkte zu bestimmen. 
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11.4. Unterrichtserfahrungen 
Für die SchülerInnen ist es nicht schwierig, die Arbeit nach genannten 
Anweisungen zu meistern, obwohl sie nicht viele Erfahrungen mit GeoGebra 
haben. Sie arbeiten meistens mit Eifer, weil es für sie eine neue Erfahrung ist, 
etwas selbständig mit Hilfe eines Computerprogramms herzuleiten. Manchmal 
ist jedoch schwierig, ihre Aufmerksamkeit bei einem gegebenen Problem zu 
halten, weil sie neue Tools probieren wollen, die das Programm beinhaltet. Es 
ist auch sehr wichtig den SchülerInnen zu sagen, was sie in ihre Hefte schreiben 
sollen, weil die meisten von ihnen ohne Anweisung nichts in ihre Hefte 
eintragen. 
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12. GeoGebra in Praxis – Dachgefälle 

Einführung 
Die SchülerInnen lösen eine einfache praxisorientierte Aufgabe mit ihren 
Grundkenntnissen der ebenen Geometrie. Die Aufgabe kann auch in der 
analytischen Geometrie eingesetzt werden. 
 
Kurzinformationen 

AutorInnen Božena Kunová, Marie Stejskalová, Eva Vortelová  
SŠP České Budějovice 
kunova@sspcb.cz, stejskalova@sspcb.cz, vortelova@sspcb.cz 

Alter der 
SchülerInnen  

15–18 Jahre 

Dauer 1 Unterrichtseinheit  

Technische 
Voraussetzungen 

PC für jeden Schüler/jede Schülerin, Software GeoGebra, 
bzw. interaktive Tafel, Software GeoGebra 

Materialien [1] www.matematech.cz/sklon-strechy 
 

12.1. Lernziele 
• Praxisorientiertes, planimetrisches Problemlösen 
• Zeichnung (Fotografie) bei der Lösung des Problems verwenden 
• Grundlegende  GeoGebrakenntnisse anwenden 

12.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler  
• Grundkenntnisse in GeoGebra 
• theoretische Grundlagen der Geometrie in der Ebene (Winkel zwischen 

zwei Geraden, Winkel im Dreieck) 
• theoretische Grundlagen der analytischen Geometrie (Richtungsvektor, 

Gleichung der Geraden, Winkelgröße) 

12.3. Ablauf der Unterrichtssequenz  
Aufgabenstellung: Die Besitzer des Wochenendhauses wollen das Dach neu 
decken wechseln und sollen dazu das Dachgefälle feststellen, um den richtigen 
Typ der Dachziegel wählen zu können. Daraus ergibt sich die Frage: Wie groß ist 
das Dachgefälle bei diesem Wochenendhaus? 
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Abbildung 1: 

 
Ablauf der Unterrichtssequenz: 
Die SchülerInnen fügen das Bild des Wochenendhauses (siehe Abb. 1) 
folgendermaßen (Beachtung des Koordinatensystems – siehe  Abbildung 1) in 
GeoGebra ein (siehe Abb. 2). 
 

 
Abbildung 2:  

 
Ins Bild werden benötigte Geraden eingezeichnet und es wird die Größe des 
Neigungswinkels zweier Geraden ermittelt (Dachgefälle) (siehe Abb. 3). 
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Abbildung 3:  

 
Die SchülerInnen können den Neigungswinkel mit Hilfe der Trigonometrie oder 
der analytischen Geometrie im Algebrafenster berechnen. Der Neigungswinkel 
ist dann mit der Formel für die Winkelgröße zu ermitteln. 
Die SchülerInnen können auch Richtungsvektoren der Geraden verwenden und 
damit den gegebenen Winkel berechnen. 

12.4. Unterrichtserfahrungen  
Wenn die Baupläne nicht zur Verfügung stehen, ist die Ermittlung des 
Dachgefälles aus technischer Sicht für einen Laien schwierig.  Es reicht ein Foto 
am Handy, das man nicht einmal ausdrucken muss, um mit Hilfe von GeoGebra 
den Winkel berechnen zu können. 

Die Arbeit hat den Schülerinnen und Schülern Spaß gemacht, sie sahen 
den praktischen Einsatz der erworbenen Kenntnisse. Sie wurden besonders 
durch Anwendung moderner Technologien bei der Lösung eines 
praxisorientierten Problems und seiner Mathematisierung motiviert. 

Die Schülerinnen und Schüler schätzten die schnelle und einfache Arbeit 
mit GeoGebra. 
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13. Stereometrie  
– Winkel zwischen zwei Ebenen 

Einführung  
Die folgende Unterrichtseinheit enthält zwei Aufgaben, die mit Hilfe von 
interaktiven Applets bearbeitet werden. 
 
Kurzinformation 

Autorin Hana Mahnelová, Gymnázium Nymburk, 
h.mahnelova@seznam.cz 

Alter der 
SchülerInnen 

16–17 Jahre 

Dauer 1 Unterrichtseinheit  

Technische 
Voraussetzungen 

Computerraum mit 30 Computer, Lehrer-PC, Beamer 

Materialien GeoGebra 

Links [1] http://www.michal-gabriel.cz/real1019.php 
[2] http://www.grandprix-architektu.cz/cz/grandprix-
architektu/archiv/gpa-2007/vystavujici/v2--pamatnik-1.-2.-a-3.-
odboje-narozi-roosveltovy/c664 
[3] http://tube.geogebra.org/material/show/id/127696  
[4] http://tube.geogebra.org/material/show/id/127698  
[5] http://tube.geogebra.org/material/show/id/127700  
[6] http://tube.geogebra.org/material/show/id/127701  
[7] RVP pro gymnázia 

 

13.1. Lernziele 
• Praxisorientierte Probleme lösen 
• Anwendung der Lagen und metrischen Beziehungen zwischen Objekten 

im Raum 
• Kenntnisse über den Winkel zwischen zwei Ebenen – Konstruieren und 

Darstellung des ebenen Schnittes, Nutzung der Eigenschaften von 
geometrischen Gebilden in der Ebene 

• Verwendung von Modellen im R3 
• Überprüfung eigener Lösungen mit Hilfe von  GeoGebra 
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• Verwendung mathematischer Begriffe und Methoden beim Lösen der 
Aufgaben 

13.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
• Theoretische Grundlagen über Winkel zwischen zwei Ebenen 
• Grundlagenkenntnisse in GeoGebra 

13.3. Ablauf der Unterrichtssequenz 

13.3.1. Motivation 
2006 wurde in Brno die Bronzestatue von Prof. Michal Gabriel Pomník tří 
odbojů enthüllt. Das Werk besteht aus 13 fraktalweise angeordneten 
regelmäßigen Tetraedern, siehe Abb. 1.  
 

 
Abbildung 1: Denkmal für drei Widerstands in Brno 

 
Können wir ermitteln, welchen Winkel die zwei benachbarten Ebenen 

des größten Tetraeders im Denkmal einschließen? Welchen Winkel schließen 
die benachbarten Ebenen von kleineren Tetraedern ein? Brno ist weit entfernt, 
jedoch können wir z.B. ein Papiermodell des Körpers bauen und probieren, ob 
der gesuchte Winkel gemessen werden kann. Das wird jedoch auch nicht 
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einfach sein. Deshalb versuchen wir die ganze Aufgabe theoretisch zu lösen 
und nutzen dabei die Möglichkeiten von Geogebra. 

13.3.2. Aufgabe Nr. 1 
Aufgabenstellung: Bestimmen Sie den Winkel zwischen zwei benachbarten 
Flächen im regelmäßigen Tetraeder. 

Jeder Schüler/jede Schülerin öffnet das vorher vorbereitete dynamische 
Bild [3]. Durch Verschieben des roten Punkts dreht sich der Körper um die 
vertikale Achse. Dies dient der Förderung der Raumvorstelung, Abb. 2. 
 

 
Abbildung 2: Aufgabenstellung Nr. 1 in GeoGebra 

 
Anhand der Definition des Winkels zwischen zwei Ebenen konstruieren die 
SchülerInnen zusammen mit dem Lehrer die Lösung in das vorbereitete 
Arbeitsblatt, d.h. sie stellen die Schenkel AS und SV (S ist Mittelpunkt der 
Geraden BC) des gesuchten Winkels (Abb. 3) dar. Die Berechnung des Winkels 
wird von den SchülerInnen selbständig im Heft erledigt.  
 

 
Abbildung 3: Lösung der Aufgabe Nr. 1 
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Der Lehrer kann am dynamischen Bild zeigen, dass die Größe des zu 
ermittelnden Winkels unabhängig von den Kanten des Körpers ist (man kann 
sich darüber auch unter [4], überzeugen - Abb. 3).Somit wird die ursprüngliche 
Hypothese bestätigt, dass jeweils zwei benachbarte Seiten aller 13 
regelmäßiger Tetraeder im Brünner Denkmal für drei Widerstands den gleichen 
Winkel bilden. 

13.3.3. Aufgabe Nr. 2 
Aufgabenstellung: Im Quader ABCDEFGH mit folgenden Abmessungen 

5, 6, 7AB BC CG= = =  soll der Winkel zwischen den Ebenen ACF und ACH 
ermittelt werden. 

Die SchülerInnen lösen diese Aufgabe selbständig mit Hilfe des 
vorbereiteten Applets [5], wo der Körper wieder um die vertikale Achse 
gedreht werden kann, Abb. 4. 
 

 
Abbildung 4: Aufgabenstellung  2 in GeoGebra 

 

 
Abbildung 5: Lösung der Aufgabe 2 
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Zuerst soll der gesuchte Winkel im Applet konstruiert und anschließend im Heft 
die dazugehörigen Berechnungen durchgeführt werden. Die Kontrolle der 
Teilergebnisse erfolgt gemeinsam. Der Lehrer/die Lehrerin zeigt die Lösung 
schrittweise auf dem Lehrer-PC mittels Beamers (siehe [6] und Abb. 5). 
 

13.4. Unterrichtserfahrungen  
Die SchülerInnen hielten den Unterricht für attraktiv, das Arbeiten am 
Computer und besonders an den vorbereiteten Applets machte ihnen Spaß. Die 
Möglichkeit die Körper drehen zu können fanden sie hilfreich. Bei Arbeit mit 
GeoGebra hatten sie keine Probleme, obwohl einige von ihnen das Programm 
zum ersten Mal verwendet haben.  

Aus der Sicht des Lehrers ist festzustellen, dass der 
Mathematikunterricht am PC mit 30 SchülerInnen in der Klasse bestimmte 
organisatorische Erfahrungen und operative Fähigkeiten beim Lösen 
entstandener technischer Schwierigkeiten benötigt. Die Arbeit am Computer 
hat die Lösung der Aufgabe wesentlich beschleunigt und somit wertvolle Zeit 
gespart. Dank des Einsatzes des vorbereiteten Modells des Körpers wurden 
ungenaue Zeichnungen der SchülerInnen, in denen sich auch die SchülerInnen 
selbst schlecht orientieren können, sowie zeitraubende Zeichnungen der 
Körper vermieden. Die Möglichkeit der Drehung der Körper half bei der 
Visualisierung, vereinfachte die geometrische Wahrnehmung und unterstützte 
das räumliche Darstellungsvermögen für die anschließende Berechnung. Das 
Applet unterstützt das Bilden und Überprüfen von Hypothesen, z.B. bei der 
Unabhängigkeit von bestimmten Größen und der anschließenden 
Verallgemeinerung. Die Software wurde von SchülerInnen nicht zur Kalkulation 
verwendet. Während der Unterrichtseinheit haben alle SchülerInnen aktiv 
gearbeitet. Die Schnelleren nutzten ihre Freizeit zum weiteren Experimentieren 
an Computermodellen. 

Beide dynamischen Arbeitsblätter kann man auch für die Lösung weiterer 
Aufgaben dieser Art benutzen. Es gibt auch die Möglichkeit einige von den 
stereometrischen Aufgaben graphisch darzustellen, z.B. Winkel zwischen 
Geraden, Winkel zwischen Geraden undEbenen etc. 

Es hat sich gezeigt, dass moderne Technologien hilfreich beim Lösen der 
Aufgaben sein können. Es können verschiedene Lösungsstrategien einfach 
ausprobiert und anschließend bewertet werden. 
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14. Verzinsung 

Einführung 
In dieser Unterrichtssequenz geht es um das Berechnen von Zinsen und 
Zinssätzen bei diskreter exponentieller (zinseszinsmäßiger) Verzinsung. 
Folgende Fragen sollen mit Hilfe von Technologie von den Schülerinnen und 
Schülern beantwortet werden: Wie wird Kapital exponentiell verzinst? Wie 
berechnet man die Kapitalentwicklung bei unterjähriger Verzinsung und worauf 
muss dabei geachtet werden? Welche unterschiedlichen Zinssätze für eine 
unterjährige Verzinsung gibt es und wie wird tatsächlich von den Banken 
verzinst? 
 
Kurzinformation 

AutorInnen Lucia Del Chicca, JKU Linz, lucia.delchicca@jku.at 
Edith Lindenbauer, PH OÖ, edith.lindenbauer@ph-ooe.at 

Alter der 
SchülerInnen 

16–17 Jahre 

Dauer 2 Einheiten  

Technische 
Voraussetzungen 

1 Lehrercomputer, Beamer, Internetzugang 
SchülerInnencomputer (Arbeit in 2er-Gruppen möglich) 

Materialien [1] http://ggbtu.be/m58999  (Stand: 11. 06. 2014) 
 

14.1. Lernziele 
Die Schülerinnen und Schüler können 

• exponentielle Verzinsung zur Lösung von Anwendungsaufgaben 
einsetzen, 

• unterschiedliche unterjährige Verzinsungsarten anwenden und 
vergleichen, 

• Formeln aufstellen und interpretieren, 
• Funktionen graphisch darstellen und interpretieren, 
• relevante Informationen recherchieren und bewerten.  

14.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
• Prozentrechnung 
• Interpretation von Graphen 
• Grundkenntnisse in GeoGebra (Umgang mit dem Tabellenfenster) 
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14.3. Ablauf der Unterrichtssequenz   
Die Unterrichtssequenz gliedert sich in 5 Aufgabenstellungen: Von der 
jährlichen über monatliche relative und monatliche äquivalente Verzinsung bis 
hin zur tatsächlichen Berechnung von Zinsen, wie sie in manchen Fällen, z.B. bei 
Sparformen, von Banken durchgeführt wird.  

Dazu gibt es ein Arbeitsblatt das mithilfe eines GeoGebra-Applets sowie 
dem Internet von den Schülern und Schülerinnen bearbeitet werden soll. Das 
Arbeitsblatt mit den Aufgabenstellungen und das GeoGebra-Applet findet man 
unter dem Link [1]. 

14.3.1. Aufgabe 1  
– Diskrete exponentielle jährliche Verzinsung 

Hier benötigen die Schülerinnen und Schüler das vorbereitete Applet 
Verzinsung. Sie sollen im Tabellenfenster (Abbildung 1, rechter Bereich) das 
Kapital bei zinseszinsmäßiger jährlicher Verzinsung für das Ende eines jeden 
Jahres bei einer 10jährigen Laufzeit berechnen und und die damit ermittelte 
Kapitalentwicklung im Grafikfenster darstellen. 
 

 
Abbildung 1: Kapitalentwicklung bei zinseszinsmäßiger Verzinsung und jährlicher 

Kapitalisierung mit Anfangskapital € 250 und Zinssatz 1 % p.a. 
 
Mithilfe eines Schiebereglers können Zinssatz und Anfangskapital verändert 
und damit deren Einfluss auf das Kapital im Grafikfenster veranschaulicht 
werden. 
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14.3.2. Aufgabe 2 – Relative monatliche Verzinsung 
Ein relativer unterjähriger Zinssatz wird berechnet, indem man den 
Jahresszinssatz durch die Anzahl der Zinsperioden pro Jahr teilt. Der für diese 
Aufgabenstellung verwendete monatliche relative Zinssatz ist somit ein 
Zwölftel des Jahreszinssatzes 1 % p.a. Damit ergibt sich, bei einem 
Anfangskapital von 250 €, für das Kapital am Jahresende nach n Jahren: 

Kn = 250 ∙ �1 +
1

12 ∙
1

100�
12n

. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Kapitalentwicklung im Laufe von 10 
Jahren bei monatlicher Verzinsung mit dem relativen monatlichen Zinssatz 
ermitteln und anschließend im Grafikfenster – parallel zur jährlichen 
Verzinsung aus Aufgabe 1 – darstellen. Bei einem Zinssatz von 1 % p.a. lassen 
sich geringfügige Unterschiede in der Kapitalentwicklung im Tabellenfenster 
erkennen, in der grafischen Darstellung sind diese nicht erkennbar. 

14.3.3. Aufgabe 3 – Vergleich der Kapitalentwicklung bei 
jährlicher und monatlicher relativer Verzinsung 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Kapitalentwicklung bei monatlicher 
relativer und jährlicher Verzinsung – bei einem höheren Zinssatz als in Aufgabe 
1 und 2 – gegenüberstellen. 
 

 
Abbildung 2: Vergleich der Kapitalentwicklung bei jährlicher und monatlicher relativer 

Verzinsung mit Anfangskapital € 250 und Zinssatz 5 % p.a. 
 
So können sie im Grafikfenster (siehe Abbildung 2) erkennen, dass bei 
unterjähriger Verzinsung das Kapital stärker wächst als bei jährlicher 
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Verzinsung und die Ursachen für diesen Unterschied analysieren und 
diskutieren. 

14.3.4. Aufgabe 4 – Äquivalente monatliche Verzinsung 
Für manche Aufgabenstellungen wird ein äquivalenter monatlicher Zinssatz p12 
benötigt. Das ist jener Zinssatz, der bei monatlicher Verzinsung die gleiche 
jährliche Kapitalentwicklung ergibt wie bei jährlicher Verzinsung. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen von Aufgabe 4 eine Formel für 
diesen Zinssatz ermitteln und diese begründen. Über den Vergleich des 
Endkapitals bei beiden Verzinsungsarten  

K0 ∙ �1 +
p

100�
n

= K0 ∙ �1 +
p12
100�

12n
 

ergibt sich für den äquivalenten monatlichen Zinssatz der Ausdruck  

p12 = � �1 + p
100

12 − 1� ∙ 100. 

 

14.3.5. Aufgabe 5 – Vorgangsweise einer Bank 
Die letzte Aufgabe dient dem Vergleich zwischen den bisherigen Aufgaben und 
der Vorgangsweise in der Realität. Die Schülerinnen und Schüler sollen – im 
Internet, bei Banken – recherchieren, wie Geldbeträge von Banken verzinst 
werden, wenn diese nicht ganzjährig angelegt werden und anschließend die 
gefundenen Informationen miteinander vergleichen. 
 

14.4. Unterrichtserfahrungen  
Diese Unterrichtssequenz  wurde in einer 6. Klasse eines Gymnasiums und 
einer 3. Klasse einer HBLA durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler fanden 
die Aufgabenstellungen  sinnvoll und interessant, vor allem weil es sich um 
einen realen Anwendungsbezug von mathematischen Inhalten handelt und sie 
dadurch einen Einblick in die Bedeutung der Mathematik für wirtschaftliche 
Anwendungen erhalten. 

Zum Einsatz von GeoGebra ist zu erwähnen, dass jene Schülerinnen und 
Schüler, denen das Programm nicht vertraut war, zu Beginn Schwierigkeiten 
damit hatten. Da es sich nicht um ein fertiges dynamisches Arbeitsblatt 
handelt, sollte dieses Beispiel erst dann eingesetzt werden, wenn die 
Lernenden die Grundlagen von GeoGebra beherrschen. 

Der Großteil Schülerinnen und Schüler fand jedoch den 
Technologieeinsatz interessant und hilfreich, um den Sachverhalt besser zu 
verstehen. Der dynamische Aspekt mit Hilfe der Schieberegler macht es leicht, 
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schnell und anschaulich die Differenzen in der Kapitalentwicklung bei 
verschiedenen Prozentsätzen, Verzinsungsarten sowie Anfangsbeträgen zu 
verstehen. 

Vor allem ist dadurch die Vorgangsweise im Unterricht näher an der 
tatsächlichen Arbeitsweise in der Wirtschaft. Für Schülerinnen und Schüler, die 
bereits mit GeoGebra gearbeitet haben, vereinfacht das Programm außerdem 
die Berechnungen, es ist praktisch und hilft, dass sich die Lernenden auf die 
mathematischen Inhalte besser konzentrieren können. 
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15. Tilgungsplan 

Einführung 
In dieser Unterrichtseinheit soll ein Tilgungsplan für die Rückzahlung eines 
Kredits über einen Zeitraum von 20 Jahren erstellt werden. Dabei sollen 
unterschiedliche Kreditbeträge sowie verschieden hohe Tilgungsraten und 
Zinssätze berücksichtigt werden können. 
 
Kurzinformation 

AutorInnen Andreas Lindner, Hans Stummer 
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bad Ischl, 
andreas.lindner@ph-ooe.at, hans.stummer@aon.at 

Alter der 
SchülerInnen 

16 Jahre 

Dauer 1 Unterrichtseinheit 

Technische 
Voraussetzungen 

Lehrer-PC, Beamer, ein PC für höchstens 2 Schüler/innen 

Materialien [1] http://www.geogebratube.org/student/m38947 
 

15.1. Lernziele 
• Die Schülerinnen und Schüler sollen mithilfe einer Tabellenkalkulation 

Folgen zur Beschreibung diskreter Prozesse in anwendungsorientierten 
Bereichen verwenden können. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, wie die noch 
ausstehende Höhe eines Kredits von der ursprünglichen Kredithöhe, den 
regelmäßigen Tilgungsraten und dem Zinssatz abhängt. Außerdem 
werden die Risiken bei der Rückzahlung eines Kredits aufgezeigt. 

15.2. Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 
• Grundlagen zu endlichen geometrischen Reihen und grundlegendes 

Wissen über Verzinsung 
• Erfahrungen im Umgang mit einer Tabellenkalkulation 
• Grundlegende Kenntnisse bei der Arbeit mit GeoGebra (z. B. 

Schieberegler) 
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15.3. Ablauf der Unterrichtssequenz  
Im konkreten Fall stehen im EDV-Saal 20 PCs für 22 Schüler/innen zur 
Verfügung. In den vorangegangenen Stunden wurden Rückzahlungen auf der 
Basis von endlichen geometrischen Reihen behandelt. Dadurch sind die 
Schüler/innen bereits mit Begriffen wie Zinssatz, Tilgungsrate, Barwert und 
Endwert vertraut. 
 
Aufgabenstellung: Für einen Kredit der Höhe K soll bei einem Zinssatz von p 
Prozent ein Tilgungsplan für eine jährliche Tilgungsrate R erstellt werden. 
Erstelle den Tilgungsplan für K = 10.000 €, p = 8 %, R = 2 400 €. Verändere 
anschließend die Parameter K, p und R und beschreibe die Auswirkungen. 
 
Wir entschieden uns für die Verwendung einer Tabellenkalkulation, um den 
verbleibenden Betrag des Kredits in Form eines Balkendiagramms 
veranschaulichen zu können. Das Hauptaugenmerk ist dabei auf das Bestreben 
gerichtet, dass die Lernenden einen möglichst gutes Verständnis für die 
Abhängigkeit des ausstehenden Betrags von den verschiedenen Parametern 
bekommen.  
 

 
Abbildung 1: GeoGebra-Arbeitsblatt mit Tabellen- und Geometrieansicht 

 
Am Beginn der Unterrichtseinheit erklärt der Lehrer den Aufbau des 
Arbeitsblatts. Dabei wird der Inhalt der verwendeten Spalten diskutiert und der 
Aufbau des Tilgungsplans im Lehrer-Schüler-Gespräch entwickelt. Die speziellen 
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If-Abfragen stellen einen höheren Schwierigkeitsgrad dar und werden deshalb 
vom Lehrer präsentiert. Nach Fertigstellung des Tilgungsplans wird dieser von 
den Schüler/innen individuell formatiert.  

Anschließend erhalten die Schüler/innen den Arbeitsauftrag, 
verschiedene Szenarien für verschiedene Kreditbeträge bei unterschiedlichen 
Zinssätzen und Tilgungsraten durchzuspielen. Dabei sollen sie ein Gefühl für die 
Abhängigkeit der noch zu zahlenden Beträge von den verschiedenen 
Parametern entwickeln. Sie sollen auch erkennen, dass bei zu geringen Raten 
die ausstehenden Kreditbeträge anwachsen können. Diese Erfahrung ist für 
eine größere Anzahl von Schülerinnen und Schülern offensichtlich neu und  
überraschend. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass die in der Tabellenkalkulation 
verwendeten Befehle und Formeln weit weniger abstrakt sind als jene bei der 
Verwendung von geometrischen Reihen. Das mag auch ein Grund dafür 
gewesen sein, dass die Lernenden vergleichsweise wenig Schwierigkeiten 
hatten, den Tilgungsplan zu entwickeln. 

15.4. Unterrichtserfahrungen 
Wir finden den Einsatz einer Tabellenkalkulation zum Erstellen eines 
Tilgungsplans durchaus empfehlenswert, da die Schülerinnen und Schüler 
durch das Variieren der Parameter individuelle Erfahrungen machen können. 
Die Ergebnisse bei einer Überprüfung zwei Wochen später waren durchwegs 
zufriedenstellend. 

Als Empfehlung für andere Kolleginnen und Kollegen möchten wir 
vorschlagen, den Lernenden genug Zeit zum Erproben der Abhängigkeiten der 
Kredithöhe von Zinssatz etc. zu geben. In unseren Augen sollte das der 
wichtigste Aspekt der Unterrichtseinheit sein und stellt einen wirklichen 
Mehrwert beim Einsatz von Technologie im Mathematikunterricht dar. 

Die Mitarbeit der Klasse war bei dieser Unterrichtseinheit sehr gut, und 
viele Schülerinnen und Schüler waren über die Ergebnisse bei der Veränderung 
des Tilgungsplans erstaunt. Die Bereitschaft und Motivation zur Arbeit mit 
weiteren Aufgabenstellungen in ähnlicher Form war in der Klasse 
erfreulicherweise groß. 
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