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Abstrakt. Vo vyučovaní matematiky pre študentov ekonomických odborov dokazovanie viet 
väčšinou nie je súčasťou učiva. Modelovanie matematických súvislostí pomocou 
dynamických softverov síce nenahradí dôkazy, ale v značnej miere môže prispieť k lepšiemu 
osvojeniu si učiva študentmi. Vhodná vizualizácia pomocou GeoGebry podporí porozumenie 
súvislostí, pomáha pri vyšetrení vlastností pojmov aj vzťahov medzi veličinami. V článku 
ukážeme niekoľko appletov na modelovanie aproximácie binomického rozdelenia. 
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Modeling relationships from probability theory with GeoGebra 
 

Abstract. In economical studies at our university within the framework of mathematics the 
proofs are not part of the curriculum. In GeoGebra we can create dynamic models that can 
help students to better understand relationships and connections between mathematical 
concepts. With applets created in GeoGebra the proofs can be replaced with appropriate 
dynamic visualizations. The article presents the visualization possibilities of two 
approximations of the binomial distribution from probability theory. 
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Úvod  

Vo vysokoškolskom vyučovaní v ekonomických študijných odboroch v rámci 
matematických disciplín dokazovanie viet väčšinou nie je súčasťou učiva. Dôraz sa kladie na 
aplikáciu matematických vzťahov v praxi. K tomu aby študenti vedeli v riešení úloh 
aplikovať teoretické poznatky je dôležité ich správne pochopenie. Modelovanie 
matematických súvislostí síce nenahradí ich dôkaz, ale v značnej miere môže prispieť k 
lepšiemu osvojeniu si učiva študentmi. S týmto sa stretneme aj v teórii pravdepodobnosti v 
prípade zákonov veľkých čísel alebo centrálnej limitnej vety, ich matematické dôkazy nie sú 
súčasťou učiva. Pritom z didaktického hľadiska je evidentne prospešné ak aspoň znázornením 
súvislostí sa pokúsime študentom priblížiť platnosť týchto vzťahov. 

                                                 
1 Príspevok vznikol v rámci projektu MŠVVaŠ SR KEGA 001UJS-4/2011. 
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Modelovanie vo vyučovaní matematiky 

V matematike sa zaoberáme s abstraktnými pojmami, preto je samozrejmá požiadavka 
vyučovania, aby sme tieto pojmy vhodným spôsobom znázornili. Vhodná vizualizácia 
podporí porozumenie súvislostí, pomáha pri vyšetrení vlastností pojmov aj vzťahov medzi 
veličinami. Tlačené učebné materiály ako učebnice, vysokoškolské skriptá majú ohraničené 
možnosti vizualizácie, oproti tomu elektronické učebné materiály prinášajú nové spôsoby 
znázornenia pojmov aj ich vlastností. Dynamické matematické softvéry v značnej miere 
zvyšujú úroveň vizualizácie vo výučbe a práve dynamika otvára možnosť objavovať 
súvislosti vyšetrením vzájomných vzťahov medzi pojmami. Podľa D. Velichovej [1] 
dynamická práca s matematickými objektmi je nevyhnutná pre dosiahnutie úplného 
pochopenia učiva a pre rozvoj schopností využívať technológie na analýzu získaných riešení 
problémov. Pomocou GeoGebry [5] môžeme úspešne podporiť vytvorenie uceleného vzhľadu 
na jednotlivé pojmy vytvorením modelov a vizualizáciou všeobecných súvislostí. Tematike 
využitia GeoGebry vo vyučovaní sa venuje aj práca [3], v ktorom sa nachádzajú rôzne 
možnosti použitia dynamickej vizualizácie v praxi. Matematické modelovanie vzťahov medzi 
pojmami využívame aj v iných školských predmetoch, predovšetkým vo fyzike. Fyzikálne 
zákony sú formálne zapísané matematickými vzťahmi, teda ich vizualizácia musí byť 
podobne dôležitou požiadavkou ako v prípade výučby matematiky. Niektoré aplikácie 
modelovania fyzikálnych javov nájdeme v článku [4].  

 
Základnou podmienkou tvorby učebného materiálu je cieľ jeho použitia. Z toho 

vychádzame aj pri zostavení appletu GeoGebry. Pri tvorbe pracovných listov v znázornení aj 
vo výpočtoch využijeme možnosť dynamickej prezentácie jednotlivých objektov. 
Interaktivita vytvorených appletov nám umožňuje zasahovať do modelov, nastavením 
parametrov môžeme vyšetriť rôzne špeciálne prípady. Vo vysokoškolskom vyučovaní 
matematiky pre účely prednášok aj seminárov vytvárame applety s rôznym obsahom aj 
didaktickým cieľom. Zásadne pripravujeme applety zvlášť pre modelovanie všeobecných 
vzťahov a applety pre riešenie úloh. V článku ukážeme niekoľko takýchto appletov na 
modelovanie aproximácie binomického rozdelenia. Vytvorené applety je možné prezrieť na 
stránke GeoGebraTube v materiáloch používateľa feherz [6]. 
 
Aproximácie binomického rozdelenia 

Binomické rozdelenie v teórii pravdepodobnosti patrí medzi základné typy diskrétneho 
rozdelenia náhodnej premennej. Binomickým rozdelením opisujeme početnosť daného javu v 
n nezávislých pokusoch, keď v každom pokuse jav nastane s pravdepodobnosťou p. Ak počet 
nezávislých pokusov n je dostatočne veľké, potom binomické rozdelenie môžeme 
aproximovať normálnym rozdelením, ktorého parametre sa zhodujú so strednou hodnotou a 
disperziou binomického rozdelenia. Toto vyjadruje Moivreova-Laplaceova veta v tvare  
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Moivreova-Laplaceova veta je dôsledkom Centrálnej limitnej vety, jej dôkaz väčšinou nie je 
súčasťou študijných osnov (dá sa preštudovať v [2]). Na obr. 1 je vizualizácia vzťahu medzi 
normálnym a binomickým rozdelením v závislosti od parametra n. 
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obr.1. Vizualizácia M-L vety 

 
Aproximácia je najlepšia pre pravdepodobnosti p blízke hodnote 0,5, preto v úlohách 

riešime väčšinou takéto prípady. Numerický výpočet jednotlivých hodnôt binomického 
rozdelenia, ako aj celkového súčtu je náročný aj pomocou kalkulačky a preto výslednú 
pravdepodobnosť nevypočítame. Na druhej strane číselný výsledok použitím aproximácie 
dostaneme, ale keďže počítanie s binomickým rozdelením sme nespravili, nemáme možnosť 
porovnať získaný výsledok. Študentov prinútime prijať počítanie M-L vetou bez toho, aby 
sme aspoň poukázali na jej platnosť buď všeobecne alebo na vzorovom príklade. Toto je z 
didaktického hľadiska zrejme nesprávny postup. 

 
Vizualizáciu použitia Moivreovej-Laplaceovej vety môžeme uskutočniť dynamickým 

modelovaním, ak znázorníme obidve rozdelenia v závislosti od parametra n. Do appletu 
môžeme pridať aj vzťahy pomocou ktorých vypočítame jednotlivé pravdepodobnosti. 
Porovnaním týchto dvoch výsledkov resp. určením ich rozdielu vieme ukázať chybu 
aproximácie. Tento postup predvedieme na riešení nasledujúcej úlohy. 
 
1. úloha: Prieskumy veľkých leteckých spoločností ukázali, že na vopred rezervované miesta 
jednotlivých spojov v skutočnosti nastúpi na cestu len 82% cestujúcich. Preto tieto 
spoločnosti umožnia rezerváciu na väčší počet miest, aká je kapacita daného lietadla. Ak 
lietadlo má počet miest 270 a spoločnosť pritom dovolí rezerváciu pre 300 cestujúcich, aká je 
pravdepodobnosť, že nastane nepríjemná situácia a nebude mať na palube dostatočné miesto 
pre všetkých cestujúcich? 
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obr. 2. Riešenie 1. úlohy pomocou appletu  

 
V applete (obr. 2.) sme graficky znázornili jednotlivé rozdelenia, a pridali sme 

algebraické vzťahy pre určenie numerických hodnôt. Náhodná premenná, teda počet 
cestujúcich má binomické rozdelenie so strednou hodnotou m = 246 a smerodajnou 
odchýlkou σ = 6,65. Pravdepodobnosť udalosti, že na cestu nastúpi najviac 270 cestujúcich, 
teda maximálny počet, určíme aproximáciou normálnym rozdelením s parametrami m, σ. 
Výsledok je 99,984%, chyba tejto aproximácie je 0,00011. Pre presnejšiu aproximáciu 
namiesto čísla k používame k + 0,5. 
 

Poissonovu vetu aplikujeme v úlohách s binomickým rozdelením, ak hodnota n je 
dostatočne veľká a pravdepodobnosť p malá, blízka nule. V tom prípade platí 
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pri predpoklade, že súčin np = λ zostane konštantná [2]. Vizualizácia tejto súvislosti je na obr. 
3, v applete porovnáme binomické a Poissonovo rozdelenie zmenou parametra n. 
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obr. 3. Vizualizácia Poissonovej vety 

 
2. úloha: Poisťovacia spoločnosť na základe dlhoročných štatistík vybraného regiónu zistila 
pravdepodobnosť vzniku požiaru v rodinných domoch, ktorá má hodnotu 0,002. Aká je 
pravdepodobnosť toho, že v dedine kde je 1300 domov požiar vznikne v najviac piatich 
domoch v určitom časovom období? 
 

Pri daných hodnotách n = 1300 a p = 0,002 je stredná hodnota λ = 2,6. Ak znázorníme 
obidve rozdelenia, tak sú odchýlky pravdepodobnostných hodnôt na diagramoch 
nepreukázateľné (obr. 4). Diagramy sa prekrývajú, teda presnosť aproximácie nie je možné 
zistiť z obrázku, preto do appletu pridáme aj vzorce pre výpočet pravdepodobnosti P(ξ ≤ 5) s 
binomickým aj Poissonovým rozdelením. 
 

 
obr. 4. Riešenie 2. úlohy pomocou appletu 
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Zmenou parametra k vypočítame pravdepodobnosť pre rôzne hodnoty, ktoré zaznamenáme aj 
do tabuľky, ako aj ich rozdiely. Z číselných výsledkov už môžeme veľmi dobre vidieť 
odchýlky v hodnotách, teda presnosť aproximácie. Zmenou parametrov n aj p v applete 
môžeme vyskúšať rôzne ďalšie prípady, a sledovať tvar rozdelenia a tiež odchýlky vo 
výsledkoch. 
 
Záver 

Hlavné ciele využívania vizualizácie a modelovania vo vyučovaní je podpora 
vyučovacieho procesu a zvýšenie efektivity vyučovacích metód. Vytváranie virtuálnych 
dynamických modelov pomocou GeoGebry prináša nové možnosti aj v objavovaní 
matematických súvislostí. V článku sme chceli poukázať na dôležitosť vizualizácie súvislostí 
v prípadoch, keď ich matematické dôkazy neuskutočníme. Vytvorené applety môžu prispieť k 
lepšiemu pochopeniu všeobecných vzťahov a pomáhať aj v riešení úloh. 
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