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Abstrakt 

V posledných rokoch sa zvyšuje snaha učiteľov matematiky motivovať študentov stredných 

škôl využívaním digitálnych technológií ako aj novými vyučovacími metódami a formami. 

Zvýšiť atraktívnosť stredoškolského  matematického vzdelávania je možné o úlohy z reálneho 

života, kontextové úlohy, matematické experimentovanie, miniskúmanie a pod. Pre 

konštruktivistický prístup vo vyučovaní matematiky je veľmi vhodné digitálne prostredie, 

napríklad softvéry dynamickej geometrie. Cieľom príspevku je prezentovať niekoľko 

námetov konštruktivistického vyučovania v prostredí GeoGebra. V príspevku prezentujeme 

softvér GeoGebra ako nástroj pre podnetné digitálne prostredie konštruktivistického 

poznávania (riadeného skúmania žiakov). 
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Constructivistic approach in teaching geometry with GeoGebra 

Abstract 

In the past years in Slovakia, teachers try to motivate high school students for learning 

mathematics using new teaching methods and forms, using digital technology and by 

presenting real-life tasks, mathematical experiments etc. For a constructivistic approach in 

teaching mathematics various digital environments are suitable, for example dynamic 

geometry software (GeoGebra). The goal of this contribution is to motivate high school 

teachers for using constructivist knowing in the GeoGebra environment by presenting a few 

schemes. 
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Úvod 

Teória konštruktivistického poznávania a učenia sa, ktorú vypracoval švajčiarsky psychológ 

Jean Piaget, vychádza z predpokladu, že žiak v aktívnej interakcii s prostredím postupne 

konštruuje svoj vnútorný systém poznania. Proces učenia sa by mal prebiehať v podnetnom 

vzdelávacom prostredí, ktoré inšpiruje žiakov k bádaniu. (Lukáč, S.a kol. 2010) 

Pedagogický konštruktivizmus požaduje, aby sa vo výučbe využívalo riešenie konkrétnych 

životných (autentických) problémov, tvorivé myslenie, práca v skupinách, manipulácia 

s predmetmi, názorné pomôcky, napríklad interaktívne počítačové programy. (Turek 2010)  

V konštruktivizme existuje viacej prúdov, vždy však ide o učenie sa s porozumením. 

Porozumenie si študent konštruuje (vytvára) sám, a to tak, že zvažuje nové informácie, 

porovnáva ich s predchádzajúcimi skúsenosťami, poznatkami a schémami. Ide teda v podstate 

o problémové vyučovanie. (Turek 2010) 

Medzi konštruktivistické prístupy patrí aj metóda riadeného skúmania alebo metóda EUR 

(evokácia – uvedomenie si významu – reflexia). Mimoriadne efektívnu formu riadeného 

skúmania predstavuje workshopová metóda, ktorej základom je skupinová forma výučby, 

princíp malých krokov s rešpektovaním princípu následnosti a náročnosti, aktívne poznávanie 

žiaka a bezprostredne overovanie a vlastné tempo. (Lukáč, S.a kol. 2010) 

Vhodným podnetným digitálnym vzdelávacím prostredím pre všetky metódy 

konštruktivistického prístupu je otvorený softvér GeoGebra.  

V príspevku prezentujeme softvér GeoGebra ako nástroj pre podnetné digitálne prostredie 

riadeného skúmania žiakov. Námety metodík sú vytvorené ako súčasť prípravy budúcich 

učiteľov v oblasti didaktiky digitálneho vyučovania matematiky (v predmete „Didaktický 

softvér vo vyučovaní matematiky“), ako aj v rámci Národného projektu „Modernizácia 

vzdelávacieho procesu na stredných školách“ , kde sme navrhli a odskúšali niekoľko námetov 

konštruktivistického poznávania v prostredí GeoGebra. 

 

Ukážka 1 Obvodové a stredové uhly 

Pri tejto metodike sme sa inšpirovali metódou riadeného skúmania prof. Kopku, tzv. „hrozny 

problémů“  obohatenú o rozmer digitálneho prostredia GeoGebry. (Kopka 2010). Študentom 

postupne predostrieme problémy, ktoré riešia pomocou predpripravených pracovných listov 

v softvéri  GeoGebra. Najprv študenti pracujú s uhlami v trojuholníku ktorý je vpísaný do 

ciferníka hodín. Postupnými otázkami a podotázkami objavujú hypotézu, že obvodový uhol 

(pri číslici na hodinách) je dvojnásobok stredového uhla (v strede hodín) Hypotézu si overujú 

len experimentovaním v GeoGebre. 

Problém: Určte vnútorné uhly trojuholníkov, vpísaných do ciferníka hodín. (postupne 

vytvárajte rôzne takéto trojuholníky). 
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Problém 1: Na kružnici si zvoľte kružnicový oblúk rôznej dĺžky. Zapisujte si postupne do 

tabuľky údaje: dĺžka kružnicového oblúka, veľkosť obvodového uhla (pri vrchole V) 

a veľkosť stredového uhla (pri S). Zistite, aký vzťah platí medzi stredovým uhlom 

a obvodovým uhlom. Súvisí veľkosť oblúka s obvodovým uhlom? Premiestnite bod V do 

bodu X a odvoďte vzťah medzi obvodovým a stredovým uhlom. 
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Problém 2: Na kružnici si zvoľte kružnicový oblúk rôznej dĺžky. Bod M leží zvonka kružnice 

(zvoľte rôzne umiestnenia) a bod N leží vnútri kružnice. Zapisujte si postupne do tabuľky 

údaje: dĺžka oblúka, niekoľko k nemu prislúchajúcich údajov uhla BVC, BMC, BNC. Zistite 

či ide o nejakú závislosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážka 2 Konštrukčné úlohy riešené pomocou zhodných zobrazení 

Konštrukčné úlohy vo vyučovaní témy zhodné zobrazenia vyžadujú vyššiu mieru abstrakcie 

a sú pomerne náročné na čas a presnosť. Študenti pomocou dynamického softvéru GeoGebra 

môžu experimentovať, simulovať všetky potrebné konštrukcie. V danej téme sme použili 

konštruktivistický prístup - riedené skúmanie.  

Problém 1: Nájdi na rieke šírky d miesto, kde postavíme most v smere kolmom na tok rieky 

tak, aby cesta z miesta A do miesta B bola čo najkratšia. 
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Problém 2: Záhony kvetín v zámockom parku majú tvar kružníc k a l a ležia na opačnej strane 

potoka (v opačných polrovinách s hraničnou priamkou p). Záhradník chce vyznačiť chodník 

tvaru trojuholníka tak, aby konce chodníkov končili na záhonoch a potoku a aby jednotlivé 

časti chodníčka boli rovnakej dĺžky t.j. zostrojte rovnostranný trojuholník ABC tak, aby bod 

A ležal na kružnici k, bod B na kružnici l a ťažnica na stranu c na priamke p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako by sme mali zmeniť polohu kružnice k, aby úloha mala  1 riešenie, žiadne riešenie? 

Problém 2: Ľadová plocha má tvar, ktorý vidíte na obrázku. Hokejista, ktorý stojí na mieste 

A má puk a chce prihrať spoluhráčovi na mieste B. Do ktorého miesta na dlhšej strane 

mantinelu má trafiť, aby sa po odraze puk dostal do miesta B? Do ktorého miesta má trafiť, ak 

chce, aby sa puk odrazil do brány? (na obrázku  je brána označená úsečkou XY) 
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Pri riešení daných problémov je vhodné, ak študenti pracujú v malých skupinách samostatne 

a potom prezentujú svoj názor, svoje riešenia navzájom (napríklad pri interaktívnej tabuli. 

Záver  

Tieto úlohy sme odskúšali v rámci pilotáže na Gymnáziu v Rajci (v spolupráci s p. Mgr. 

Marcelou Pekárovou) ako aj na seminári na FMFI UK v BA s budúcimi učiteľmi matematiky. 

Môžeme skonštatovať, že vyučovanie v digitálnom prostredí GeoGebra bolo pre študentov 

veľmi motivujúce a podnetné. V individuálnych rozhovoroch ako aj v dotazníku prezentovali 

názor, že takáto forma vyučovania sa im páči a podľa ich subjektívneho ohodnotenia lepšie 

pochopili súvislosti daného učiva. V nie poslednom rade prejavili kladný postoj k faktu, že 

„na geometrii sa nemusí rysovať pravítkom a kružidlom, ale na počítači“.  
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