
GeoGebra – úvod do programu 

GeoGebra – Prostředí programu 
Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno – hlavní okno programu . 
Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci 
GeoGebraPrim (obr. 2), je toto okno více nebo méně členité. Konfiguraci si můžete sami kdykoliv 
upravit, nebo si vybrat některou z připravených možností – ty najdete v Hlavním menu  programu (je 
umístěno hned pod horním okrajem okna programu) v položce Perspektivy . Standardní okno 
odpovídá rozvržení Algebra & Nákresna , okno konfigurace GeoGebraPrim odpovídá rozvržení 
Elementární  geometrie . 
Po spuštění programu ještě můžete narazit na nevhodnou jazykovou verzi programu (ale nejspíš se 
vám program otevře česky, jak potřebujete). Volbu jazyka najdete ve zmíněném Hlavním menu  pod 
položkou Nastavení  – v rozbalovacím menu zvolíte Jazyk  a vyberete si z abecedně řazeného (opět 
rozbalovacího) seznamu jazykových lokalizací. 
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Na obou obrázcích dominuje celému oknu programu tzv. Panel nástrojů  a okno programu pod ním 
vyplňují jedno nebo dvě dílčí okna (okno Nákresna  a Algebraické okno  – v dalším textu ho 
budeme zkráceně označovat jen jako okno Algebra). Na Panelu nástrojů  jsou umístěny ikony  
pro nástroje  geometrického konstruování (nebo ty nejpoužívanější z nich). Ikony umožní grafickou 
volbu nástroje  (tj. volbu pomocí myši) a následnou grafickou konstrukci zobrazitelných objektů 
v Nákresně  – okně pod Panelem nástrojů . Rozvržení GeoGebraPrim (Elementární 
geometrie) má v Panelu nástrojů  menší výběr nástrojů a všechny ikony jsou rovnou zobrazené, 
zatímco ve standardním, nepozměněném rozvržení jsou ikony Panelu  uspořádány do svisle 
rozbalovacích sad. Okno GeoGebraPrim (Elementární  geometrie) navíc neobsahuje ani 
Algebraické okno ani tzv. Vstupní pole  – řádek, který vidíte ve standardní konfiguraci u dolního 
okraje okna programu. Tento řádek slouží ke vkládání výrazů, příkazů apod. v textové formě. Jak jsme 
již uvedli, konfiguraci si upraví uživatel podle svých preferencí pomocí snadno dostupných voleb 
a graficky rozvrhne myší (okna přetahujeme uchopením za jejich záhlaví). 
 

Další okna programu 
Jednotlivá podokna můžeme z hlavního okna  uvolnit a pak mohou stát samostatně. Dvě standardně 
zobrazená okna (Algebraické okno  a Nákresna) nejsou jedinými okny, která má uživatel 
k dispozici. V programu často pracujeme s dalšími okny. Ve výše zmíněném Hlavním menu  
najdeme pod položkou Zobrazit  jejich seznam (obr. 3), zatím jsou zde (kromě zmíněných dvou) ještě 
okna Tabulka , Nákresna 2  a Zápis konstrukce , velmi brzy přibude okno CAS . Každé okno 
může být ukotveno jako součást hlavního okna, nebo může stát samostatně. 
 

 
 
Obr. 3 
 

Panel nástrojů 
Kromě základních oken využíváme v programu pro vytváření objektů provádění konstrukcí a výpočtů 
a pro manipulaci s objekty již zmíněný Panel nástrojů , který se modifikuje podle toho, jaké okno je 
právě aktivní. Navíc můžeme jeho obsah uživatelsky podle vlastních potřeb měnit. Jeho Nástroje  
jsou (po kategoriích odpovídajících sadám ikon na Panelu) dostupné také z položky Nástroje  
z Hlavního menu  programu. Chcete-li si prohlédnout dostupné Nástroje , klikněte levým tlačítkem 
myši na první ze zobrazených ikon Panelu nástrojů  a tlačítko chvíli podržte. Sada ikon se rozbalí. 
Poté pomalu přejíždějte kurzorem myši (už s uvolněným tlačítkem) další „horní“ ikony v Panelu  
a prohlížejte obsah jednotlivých sad. (obr. 4) 
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Vstupní pole 
Další možnost pro tvorbu objektů a konstrukcí a provádění výpočtů dává Vstupní pole .  
Do Vstupního pole  vkládáme příkazy a výrazy v textové formě. Seznam všech dostupných příkazů 
a matematických funkcí je ve stručné podobě vypsán (podle kategorií) v podokně, panelu dostupném 
po aktivování rychlé nápovědy (šipka-trojúhelníček po pravé straně vstupního pole) nebo (podrobněji, 
včetně vysvětlení) na webu GeoGebry. Vstupní pole  (řádek) je vybaveno funkcí automatického 
párování závorek a dokončování syntaxe. (Zapíšeme-li otevírací závorku, systém automaticky vloží 
párovou závorku uzavírací a po zapsání několika počátečních znaků názvu příkazu se ukáže seznam 
stejně začínajících příkazů. Návrh obsahuje všechny možné varianty příkazů pro různé typy či počty 
jejich parametrů.) Vstupní řádek  si také „pamatuje“ historii vložených příkazů. (obr. 5) 
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Volby a další možnosti programu dostupné prostřednictvím Hlavního menu  programu 
 Z dalších služeb a funkcí, které GeoGebra poskytuje, bychom chtěli zdůraznit zejména možnosti 

tisknout obsah jednotlivých oken, ukládat výřez okna Nákresna  jako obrázky (v různých 
formátech), exportovat hotové modely jako interaktivní pracovní listy ve formě html stránky 
a možnost sdílet modely na GeoGebraTube. Všechny tyto služby (a prostředí, které uživatele 
srozumitelně provede jednotlivými úkony) jsou dostupné z položky Soubor  v Hlavním menu  
programu. 

 Položka menu Zobrazit – jak její název napovídá – poskytuje volby ovlivňující zobrazení a způsob 
zobrazení jednotlivých částí prostředí. 
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 V položce Nástroje najdeme – kromě výše zmíněného seznamu příkazů Nákresny – také prostředí 
pro úpravu obsahu Panelu nástrojů  (máme např. možnost skrýt nástroje, jejichž zobrazení je 
v danou chvíli či pro daný účel modelu nežádoucí) a pro tvorbu a ukládání vlastních uživatelských 
nástrojů. 

 V položce Nápověda  nalezneme mimo jiné přístup k on-line zdrojům (kdybychom zapomněli 
adresu webu GeoGebry...) a informaci o nainstalované verzi programu. 

Nakonec jsme si nechali položku Nastavení . Její volby jsou pro běžnou práci s programem velice 
důležité a nejspíš je budeme často měnit. V jednotlivých příkladech – v dalším textu – se o nich ještě 
zmíníme. Najdete zde: 
 Algebraické popisy – v okně Algebra  se zobrazují popisy sestrojených objektů v textové 

podobě. To, zda v něm vidíme definice, zadané příkazy, či výsledné hodnoty objektů, upravují 
právě volby této položky. 

 Př ichytnout body  – položka nastavuje, zda/za jakých podmínek mají při vkládání či manipulaci 
s objekty tyto objekty „přiskakovat“ k souřadnicové mřížce. Někdy je takové přiskakování vhodné 
(GeoGebra ukazuje zaokrouhlené souřadnice a tak si bez zapnuté volby nemůžeme být jisti, zda 
jsme zadali souřadnice celočíselně, nehledě na obtížnost „strefování se“), jindy obtěžující 
(znemožňuje jemnou manipulaci). 

 Zaokrouhlování  – jak se mají zaokrouhlovat zadané a zejména vypočtené hodnoty? 
 Popisovat  – popisovat všechny nové objekty automaticky při jejich vzniku nebo... ? 
 Velikost písma  – kromě tzv. textových polí, jejichž písmo můžeme nastavit samostatně, se 

všechny ostatní zobrazené texty (popisky) v oknech programu zobrazují písmem jednotné 
velikosti. 

 Jazyk  – můžeme třeba chvíli učit v angličtině... 
 Nastavení  – tato volba otevírá velmi členité okno, kde nastavíme předvolené zobrazení částí 

programu, prostředí i společné výchozí zobrazení pro jednotlivé typy objektů (obr. 6). Jakkoliv 
připravená nastavení nejspíš většinou měnit nebudete (alespoň ne v úvodu práce s programem), 
můžete zde zjistit, „proč kolegova GeoGebra vypadá a reaguje nějak jinak“. Najdete zde také 
například možnost využít virtuální klávesnici. 
Nastavení vzhledu Nákresny  (zobrazení, popis a jednotky souřadnicových os, mřížky, ...) 
najdeme nejen zde, ale i samostatně ve Vlastnostech  objektu Nákresna , podobně jako 
v nastavení Vlastností  jednotlivých objektů  (viz dále). 
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Nástroje rychlých voleb na liště okna 
Mnohá nastavení z voleb položky Nastavení  v Hlavním menu  programu uživatel přepíná velmi 
často, proto je tvůrci programu zpřístupnili i v horních lištách oken, zejména na lištách Nákresen . 
Pruh s ikonami pro rychlé volby zobrazíme/skryjeme pomocí ikony – trojúhelníčku – na liště okna. 
Pro Nákresnu  jsou zde ikony pro změnu zobrazení souřadnicových os a mřížky. Navíc, pokud 
vybereme nějaký nástroj  konstrukce, přibudou v pruhu také ikony pro rychlou volbu formátu 
výsledného (typu) objektu konstrukce. Je-li například výsledný objekt typu přímka a při vybraném 
nástroji změníme barvu objektu na červenou, budou od té chvíle všechny nově (jakkoliv) sestrojené 
přímky červené (dokud volbu obdobným způsobem opět nezměníme).  
 

 

Obr. 7 
 
Ukázky lišty okna při vybraném objektu (či při volbě nástroje) typu kružnice ukazuje obrázek 7. 
Lišta nahoře: pruh s ikonami je skryt, k jeho zobrazení slouží na liště vpravo ikonka trojúhelník 
(vrcholem dolů – rozbalit). 
Lišta dole: pruh s ikonami je zobrazený. Je vybraný nějaký objekt, který představuje uzavřenou oblast. 
V pruhu jsou právě zobrazeny tyto ikony pro rychlé volby (po řadě zleva doprava):  
 Zobrazit/skrýt souřadnicové osy 
 Zobrazit/skrýt mřížku 
 Nastavení, zda při vkládání či přesouvání přichytávat objekty na pozice vrcholů mřížky 
 Volba barvy objektu (je shodná pro výplň i obrysovou čáru) a stupně průhlednosti 
 Volba typu čáry 
 
Ikony na liště okna Algebra  slouží k uspořádání jeho obsahu a volbě, zda se v okně mají zobrazovat 
i tzv. pomocné objekty.  
Budete-li někdy zobrazovat i další typy oken – Tabulka  a Zápis konstrukce , najdete na jejich liště 
speciální volby charakteristické pro zobrazení objektů v těchto oknech.  

 


