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3D body s celočíselnými souřadnicemi  
Zapneme volbu Zafixovat souřadnicovou síť (a ověříme nastavení mřížky) + myš 
nebo  
Pohyb šipkami (x, y) a PageUp, PageDown při stisknuté klávese <Ctrl> 
(jinak <Alt> - velký krok (10), <Shift> malý krok (0.01)) 
Pozor, nemačkejte <Ctrl>+<Alt>+<šipka>! ;-) 

Prostorová mřížka 
Vysvětlení: 
body na přímce y=1:  
 Posloupnost((j,1),j,-5,5) 

rovinná mřížka v (x,y): 
 Posloupnost(Posloupnost((j,k),j,-5,5),k,-3,3) 

a tedy prostorová mřížka: 
 Posloupnost(Posloupnost(Posloupnost((j,k,m),j,-5,5),k,-3,3),m,-1,4) 

Případně PlochySeznam(...) odstraní strukturu vnořených seznamů (ale nemusí být) 
Nový bod -> kliknutím (a tažením) vytvoříme bod vizuálně nejblíže k bodu mřížky 

Volné body v prostoru (hodně bodů najednou) 
Tabulka (podobně jako třeba v Excelu) 
například: do A1 vložit (1,2,3), do A2 vložit (2,1,2),  
 nabrat dvojici a za pravý dolní roh táhnout dolů 
výsledek: A3=(3,0,1),  A4=(4,-1,0), ... 
 
Chci-li z nich seznam, pak je označím, z menu vyberu Seznam -> Seznam  
a rozhodnu, jestli vytvořím 
Závislé objekty (myší s nimi pohnu, protože jsou to ty body A1, A2, ...), nebo  
Volné objekty (myší s nimi nepohnu, je to fixní jednorázově vytvořený seznam) 
Se seznamem jde pracovat jako s celkem nebo pomocí příkazů pro seznamy  
– například C = Prvek(SeznamBodu,3)),  
ale nejde předefinovávat (nejde Prvek(SeznamBodu,1)=(0,0)). 

Příkazy pro sestrojení základních těles 
Krychle(<Bod>,<Bod>) (GeoGebra dopočte třetí vrchol čtverce stěny tak, aby hrana byla 
rovnoběžná se souřadnicovou rovinou či osou... prostě "nějak rozumně") 
 
Krychle(<Bod>,<Bod>,<Bod>) vyžaduje správně zadané tři vrcholy čtverce (ve správném pořadí) 

Jednotková krychle 
(je daný (levý_dolní_přední) vrchol A, stěny rovnoběžné se souřadnicovými rovinami) 
Krychle(A,A+(1,0,0),A+(1,1,0)) 

 pozor, nevytvoří se vrcholy v zadaných bodech (tj. A, A+(1,0,0), A+(1,1,0)) 
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Krychle o hraně a  
(vyžaduje vrchol a délku hrany) 
Krychle(A,A+a*(1,0,0),A+a*(1,1,0)) 

Uložíme jako nový nástroj:  
Nástroje -> vytvořit nový nástroj -> dialogové okno: 
Vstupní objekty: vrchol (+ případně číslo) 
Výstupní objekty: JEN ta krychle (a nebudou se vytvářet žádné body ve vrcholech) 
 
Podobně: 
Kvádr s úhlopříčkou P, Q (stěny rovnoběžné se souřadnicovými rovinami) 
Podstava je čtverec s vrcholem P:  
Mnohouhelnik({P, (x(Q),y(P),z(P)), (x(Q),y(Q),z(P)), (x(P),y(Q),z(P))} 

a poslední zadaný vrchol je vrchol třetí hrany z bodu P (PP'): (x(P),y(P),z(Q)). 
Tj. celý příkaz: 
Hranol(Mnohouhelnik({P,(x(Q),y(P),z(P)),(x(Q),y(Q),z(P)),(x(P),y(Q),z(P))}), 
(x(P),y(P),z(Q))) 

 
Pravidelný čtyřstěn s hranou délky 1 
Ctyrsten(G, G+(1,0,0),G+(.5,sqrt(3)/2,0)) 

 
Rovnostranný válec (v=2r =1), zadán střed podstavy 
Valec( <Bod>, <Bod>, <Poloměr> ) 
Valec(S,S+(0,0,1),0.5),  

stejně kužel 
 
V krychlové síti varianta zadání rohu opsané krychle: 
Valec(A+(0.5,0.5,0),A+(0.5,0.5,1),0.5) 

 

Jak rychle sestrojit: 
jednotkové krychle s danými vrcholy A, B, C, D, E, F: 
(výše vytvořený nástroj se jmenuje JKrychle) 

vrcholy={A,B,C,D,E,F} 
ZIP(JKrychle(P),P,vrcholy) 

vytvoří se seznam, ale s body A, B, C, D, E, F jde pohybovat, takže pohybujeme krychličkami 
Nejde to, protože krychle "zaclánějí bodům"? 
Pokud ano, tak krychlím nedovolíme být vybrané:  
Vlastnosti -> Pro pokročilé -> Výběr povolen - zrušíme zaškrtnutí  
 
nebo pomocí tabulky: 
(A1, A2, A3, ... jsou v tabulce připravené body) 
A1 je bod, B1=JKrychle(A1) ... a roztáhnout dolů 
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Pravděpodobnost 
Vybírání vzorku z osudí bez vracení 
HyperGeometricke(osudi,pocet_jinych,velikost_vzorku,vytazeno_jinych,kumula
tivni) 

 
Losování z osudí, když vracíme zpět 
Binomicke(pocet_tahu, pravdepodobnost_uspechu, kolik_uspechu, kumulativni) 

Kumulativni znamena:  
ano: nejvýše daná hodnota 
ne:  právě daná hodnota 
 
KombinacniCislo(n,k)  

Výpočet pravděpodobnosti v hypergeometrickém rozdělení: 
N ... počet prvků v osudí 
n ... velikost_vzorku 
K ... počet odlišných prvků v osudí 
k ... kolik odlišných má být mezi taženými 
KombinacniCislo(K,k)*KombinacniCislo(N-K,n-k)/KombinacniCislo(N,n), 
tj. 
KombinacniCislo(pocet_jinych, vytazeno_jinych)  
* KombinacniCislo(osudi - pocet_jinych, velikost_vzorku - vytazeno_jinych)  
/ KombinacniCislo(osudi, velikost_vzorku) 

 
Poznámka k posuvníkům: 
Meze posuvníku mohou být proměnné: volba  max: osudi  
zaručí, že posuvníkem (pro počet bílých kuliček) nemůžeme nastavit větší hodnotu, než je aktuální  
počet kuliček v osudí 


