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Abstrakt:  V článku poukazujeme na jednoduché využitie matematického dynamického 
programu GeoGebra pri riešení slovných úloh, ktoré nepatria do tematických celkov 
zaoberajúcich sa geometriou. Snažili sme sa vybrať slovné úlohy, ktoré sú aplikáciou situácii 
z praktického života, alebo aplikáciou matematiky využívanej v práci. V článku predstavíme 
vytvorenie jednoduchých aplikácii príkladov v programe GeoGebra, kde výstupom je 
GeoGebra applet simulujúci riešenie niektorých slovných úloh. 
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Using software GeoGebra  
 

Abstract:  In the article, we show the easy use of GeoGebra dynamic mathematics in solving 
word problems, which do not fall into thematic complexes dealing with geometry. We try to 
select a word tasks application situation of practical life, or the application of mathematics 
utilized in the work. In the article we introduce a simple application examples in the program 
GeoGebra, where output is a GeoGebra applet simulating the solution of certain verbal tasks. 
 
Keywords: GeoGebra, application, tasks, mathematics 
 
 
 
Úvod 
 
Využitiu IKT pri vyučovaní predmetov na základnej  a strednej škole podľahla aj matematika. 
Učitelia využívajú okrem hardvérových prostriedkov aj širokú škálu softvérových 
prostriedkov. Využitie týchto prostriedkov je pre mnohých učiteľov praktické a jednoduché. 
Pri vyučovaní využívajú viaceré druhy programov na prezentovanie rôznych matematických 
celkov. Jeden z príkladov takejto praxe je využitie dynamického geometrického programu, 
GeoGebra, pri vyučovaní geometrie, analytickej geometrie. 
 
Mnohé články poukazujú na skutočnosť, že žiaci majú problém okrem pochopenia 
a predstavenia si zmyslu učiva aj problém s jeho aplikáciou a praktickým využitím v bežnom 
živote. Využitie matematických programov pri vyučovaní uľahčí žiakom cestu k pochopeniu 
a rozšíreniu si matematickej predstavivosti. 
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Problematika 

Vybrali sme slovné úlohy na pohyb a na priamu úmernosť(na vykonanú prácu). Úlohy sme 
vyberali na základe toho, aby i znenie bolo blízke žiakom z bežného života alebo z bežnej 
komunikácie. Pohybové úlohy sú zamerané na turistický pohyb: 

 

Úloha číslo 1: Z chaty vyšiel turista rýchlosťou 4  km/h. Druhy turista vyšiel z chaty o 0,5 h 
neskôr rýchlosťou   6 km/h. Za aký čas dobehne druhý turista prvého a koľko km od chaty? 

Na obrázku obrázok 1 vidíme aplikáciu tejto úlohy v programe GeoGebra. 

 

 

Obrázok 1: Applet riešenia úlohy číslo 1 

 

Úloha číslo 2: Z chaty Kľačianska Magura na chatu pod Suchým je 5,7 km. Z chaty 
Kľačianska Magura smerom na chatu pod Suchým vyrazil turista 1 priemernou rýchlosťou 
3 km/h, o 0,5 h neskôr vyrazil oproti nemu turista 2 priemernou rýchlosťou 6 km/h. Kedy 
a v akej vzdialenosti od mesta A sa stretnú? 

Na obrázku obrázok 2 vidíme aplikáciu tejto úlohy v programe GeoGebra. 
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Obrázok 2: Applet riešenia úlohy číslo 2 

 
Úloha číslo 3: Stroj naplní balenie 40 kg produktu za 1 hodinu, koľkými kg naplní stroj 
balenie za 3,5 h? 
 
Na obrázku obrázok 3 vidíme aplikáciu tejto úlohy v programe GeoGebra. 

 
Obrázok 3: Applet riešenia úlohy číslo 3 
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Prostredie 

Ponúkame riešenie úloh aj bežným numerickým spôsob, ale uvádzame aj riešenie úloh (úloha 
číslo 1, úloha číslo 2 a úloha číslo 3) pomocou IKT. Za IKT prostredie sme si zvolili už 
spomenutý dynamický matematický program Geogebra. 

GeoGebra je dynamický matematický software (DMS) na výučbu a učenie sa matematiky na 
základných a stredných školách. Poskytuje funkcie dynamického geometrického softvéru 
(DGS), ale tiež poskytuje základné funkcie  počítačového algebrického systému (CAS) na 
prepojenie  geometrie a algebry. GeoGebra je open source softvér a je voľne k dispozícii na 
www.geogebra.org. GeoGebra bola vytvorená s cieľom pomôcť študentom lepšie porozumieť 
matematike, geometrii a algebre. Môže sa použiť pre objavné vyučovanie, lebo podporuje 
experimenty a matematické objavy( Hohenwarter, 2007). 

V našom prípade chceme program GeoGebra využiť ako nástroj na tvorbu aplikácii, pre iné 
matematické teoretické celky ako je geometria, a ako nástroj aplikácie matematiky 

 

Aplikácia  

Podporiť informačnými a komunikačnými technológiami. 

Úloha č. 1: Z chaty vyšiel turista rýchlosťou 4  km/h. Druhy turista vyšiel z chaty o 0,5 h 
neskôr rýchlosťou   6 km/h. Za aký čas dobehne druhý turista prvého a koľko km od chaty? 
 
Grafický zápis: 

 

Obrázok 4: Grafické riešenie úlohy číslo 1 

 
v1 = 4 km/h – priemerná rýchlosť 1. turistu 

s1 – dráha, ktorú prejde 1. turista od svojho štartu za 0,5 h – čas, kým vyštartuje 2. turista 

s2 – dráha, ktorú prejde 1. turista po 0,5 h dovtedy, kým ho nedobehne 2. turista 

v2 = 6 km/h – priemerná rýchlosť 2. turistu 
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s – dráha, ktorú prejde 2. turista od času svojho štartu dovtedy, kým nedoženie 1. turistu 

Z grafického zápisu(obrázok 4 ) vidíme, že keď spočítame obidve dráhy, ktoré prejde prvý 
turista, dostaneme dráhu, ktorú prejde druhý turista: s1 + s2 = s 

Z fyziky vieme, že dráhu vypočítame tak, že rýchlosť vynásobíme časom: s = v . t 

Takto si rozpíšeme aj predchádzajúcu rovnicu:  v1 . t1 + v1 . t = v2 . t  

 
t1 = 0,5 h – čas, ktorý ide 1. turista, kým za ňou vyrazí 2. turista 

t – čas od štartu 2. turistu dovtedy, kým 2. turista nedoženie prvého 

Dosadíme si do rovnice hodnoty, ktoré sú dané: 

4 . 0,5 + 4 . t = 6 . t 

2 + 4t = 6t / - 4t 

2 = 2t / : 2 

t = 1 h, t.z. druhý turista doženie prvého za 1 hodinu. 

Keď chceme vypočítať v akej vzdialenosti od chaty sa turisti stretnú, musíme si vypočítať 
dráhu s, ktorú prejde 2. turista: 

s = v2 . t 

s = 6 . 1 = 6 km 

Druhý turista dobehne prvého za 1 hodinu a 6 km od chaty. 

Žiakom ponúkame aj GeoGebra applet tejto úlohy(obrázok 1). Žiaci pozorovaním časovej osi 
(obrázok 5) vidia pohyb jednotlivých turistov a ich vzájomné vzdialenosti. Pozorovaním 
a menením tohto časového údaju žiaci môžu prísť na riešenie úlohy. 

 

Obrázok 5 
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Na obrázku (obrázok 6) je časť appletu, na ktorej žiaci môžu pozorovať pohyb turistov zo 
zadania úlohy. V tejto časti appletu môžeme pozorovať ako sa k sebe turisti približujú, aký 
čas prešli a koľko času alebo km turistom treba ešte prejsť aby druhý dobehol prvého. 

 

Obrázok 6 

 

Vo vrchnej časti appletu môže učiteľ alebo žiak zmeniť hodnoty v zadaní (obrázok 7), ktoré 
sú rýchlosť prvého turistu, druhého turistu a oneskorenie druhého turistu. 

 

Obrázok 7 

 

Úloha č. 2: Z jednej chaty vyšiel turista rýchlosťou 4  km/h. Z druhej chaty vyšiel druhy 
turista o 0,5 h neskôr rýchlosťou  6 km/h. Za aký čas sa obaja turisti stretnú a koľko km 
prejde každý z nich? 
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Grafický zápis: 

 

Obrázok 8: Grafické riešenie úlohy číslo 2 

 
v1 = 4 km/h – priemerná rýchlosť turistu 1 

s1 – dráha, ktorú prejde turista 1 za 0,5 h, to je dovtedy, kým vyrazí oproti nemu turista 2 

s2 – dráha, ktorú prejde turista 1 od vyštartovania turistu 2 dovtedy, kým sa nestretne 
s turistom 2 

v2 = 6 km/h – priemerná rýchlosť turistu 2 

s3 – dráha, ktorú prejde turista 2, kým sa nestretne s turistom 1 

t1 = 0,5 h – čas, ktorý ide turista 1, kým vyrazí oproti nemu turista 2 

t – čas od štartu turistu 1 dovtedy. kým sa nestretne s turistom 2 

Z grafického zápisu (obrázok 8) vidíme, že keď spočítame dráhy, ktoré prejde turista 1 s 
dráhou, ktorú prejde turista 2, dostaneme celkovú dráhu – vzdialenosť medzi oboma chatami: 
s1 + s2 + s3 = s 

Dráhu si opäť podľa fyziky rozpíšeme ako súčin priemernej rýchlosti a času a dosadíme do 
predchádzajúcej rovnice: v1 . t1 + v1 . t + v2 . t = s 

Dosadíme si do rovnice hodnoty, ktoré sú dané: 

4 . 0,5 + 4 . t + 6 . t = 5,7 

2 + 4t + 6t = 5,7/ - 2 

10t = 3,7  / : 10 

t = 0,37 h 

Vypočítali sme, že turista 1 sa stretne s turistom 2 o 0,37 h po štarte turistu 1 zo svojej chaty. 

Ak chceme vypočítať v akej vzdialenosti od mesta A sa stretnú, musíme vypočítať dráhu, 
ktorú prejde do okamihu stretnutia motocykel: 
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s1 + s2 = v1 . t1 + v1 . t = 4 . 0,5 + 4 . 0,37 = 3,48 

Vypočítali sme, že sa stretnú 3,68 km od chaty 1. 

Turista 1 sa stretne s turistom 2 po 0,37 h 3,68 km od chaty 1. 

 

Žiakom ponúkame aj GeoGebra applet tejto úlohy(obrázok 2). Žiaci pozorovaním časovej 
osi(obrázok 9) vidia pohyb jednotlivých turistov a ich vzájomné vzdialenosti. Pozorovaním 
a menením tohto časového údaju žiaci môžu prísť na riešenie úlohy. 

 

Obrázok 9 

 

Na obrázku (obrázok 10) je časť appletu, na ktorej žiaci môžu pozorovať pohyb turistov zo 
zadania úlohy. V tejto časti appletu môžeme pozorovať ako sa k sebe turisti približujú, aký 
čas prešli a koľko času alebo km turistom treba ešte prejsť aby sa turisti stretli. 

 

 

Obrázok 10 

 

Vo vrchnej časti appletu môže učiteľ alebo žiak zmeniť hodnoty v zadaní (obrázok 11), ktoré 
sú rýchlosť prvého turistu, druhého turistu a oneskorenie druhého turistu. Takže zmeniť celé 
zadanie. 
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Obrázok 11 

 

Úloha č. 3: Stroj naplní balenie 40 kg produktu za 1 hodinu, koľkými kg naplní stroj balenie 
za 3,5 h? 

40 kg produktu za 1 h 

x kg produktu za 3,5 h 

 

40 . 3,5 = x . 1  

140 = x  

x = 140 kg produktu  

Stroj naplní za 3,5 h balenie 140 kg produktu. 

Žiakom ponúkame aj GeoGebra applet tejto úlohy(obrázok 3). Žiaci pozorovaním časovej 
osi(obrázok 14) v akom čase a ako rýchlo sa napĺňa balenie. Pozorovaním a menením tohto 
časového údaju žiaci môžu prísť na riešenie úlohy. 

 

Obrázok 12 
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V časti appletu (obrázok 12) môže učiteľ alebo žiak zmeniť hodnoty v zadaní, ktoré sú čas 
naplnenia balenia a koľkými kg produktu, potom čas naplnenia balenia, za ktorý sa má 
naplniť balenie množstvom produktu, ktoré chceme vypočítať. Takže zmeniť celé zadanie. 

Na obrázku (obrázok 13) vidíme ako sa napĺňa balenie akým množstvom produktu. Žiak si 
môže tento applet pozastaviť a prepočítať si, či sa naozaj množstvo produktu mení tak ako sa 
mení v jeho výpočtoch. 

 

Obrázok 13 

 

 

Obrázok 14: 
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Záver 

Zámer 
Naším zámerom je príprava výskumu využitia GeoGebra appletov pri vyučovaní matematiky 
na základných školách. Na využitie programu pri riešení iných ako geometrických úloh. Vo 
výskume chceme sledovať prácu žiakov s appletmi na riešenie našich troch už pripravených 
slovných úloh. Chceme sledovať záujem žiakov o pracu s týmto IKT prostredím. 
 
Spôsob uskutočnenia zámeru 
Výskum, chceme vykonávať na vybraných základných školách, kde experimentálna skupina 
žiakov sa bude učiť pomocou našich appletov a kontrolná skupina bežnými metódami 
a spôsobmi. Porovnať chceme záujem žiakov o novší spôsob vysvetlenia učiva, dotazníkom 
chceme zistiť aj úspešnosť appletov u žiakov. 
 
Predpokladaný prínos 
Predpokladáme, že nová metóda riešenia slovných úloh na pohyb viac upúta žiakov a zvýši 
záujem žiakov pri riešení úloh. Druhý predpoklad je, že nová metóda ani nezlepší ale ani 
nezhorší kvalitu a kvantitu učenia, akurát predpokladáme, že môže skrátiť čas venovaný na 
preberanie daného učiva. 

 

Literatura:  

[1] Hohenwarter, M., Preiner, J.:  Dynamic Mathematics with GeoGebra, Journal of Online 
Mathematics and its Applications, 2007. 
[2] Žilková, K.: Školská matematika v prostredí IKT, Univerzita Komenského v Bratislave, 
2009. 

[3] Slovné úlohy o pohybe, Na internete: http://www.oskole.sk/?id_cat=2&clanok=2750 

 

Adresy autorov 

Štefan Havrlent 
Katedra matematiky 
FPV UKF v Nitre 
Tr. A. Hlinku 1, Nitra 
stefan.havrlent@ukf.sk 

Gabriela Galliková 
Katedra matematiky 
FPV UKF v Nitre 
Tr. A. Hlinku 1, Nitra 
gabriela.gallikova@ukf.sk 

140




