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Abstrakt: Seznam, do něhož můžeme uspořádat objekty GeoGebry, je velmi silný nástroj. 
Umožňuje nám s minimálním úsilím přesně přizpůsobit didaktický model vlastním záměrům. 
Seznamy můžeme vytvářet "ručně", generovat je pomocí tabulek či automaticky pomocí 
příkazů, můžeme je procházet pomocí posuvníku, využijeme je k vytvoření nových objektů. 
Dalšími užitečnými nástroji GeoGebry jsou prostředí CAS a další příkazy, které byly do 
programu zařazeny spolu s CAS oknem. 
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GeoGebra – CAS and Lists  
 

Abstract: A list in which we can organize GeoGebra objects is a very powerful tool. It allows 
us to customize didactic models for our own purposes with minimal effort. We can create lists 
"manually", generate them using commands, we can use a scroll bar to list their items and we 
can use lists to create new GeoGebra objects. The CAS View is very useful tool and it 
allows us to use GeoGebra's CAS for symbolic computations. Some new commands 
accessible through the Input Bar were included along with CAS. 
 
Key words: GeoGebra, List, Function, Algebra commands, CAS 
 

Úvod 
Systém GeoGebra [1] se již stal na mnoha českých školách nepostradatelným pomocníkem 
při výuce (nejen) matematiky. Prostředí programu je velmi přehledné a ovládání uživatelsky 
příjemné, intuitivní, a tak zejména práce s jeho geometrickým oknem a jeho nástroji 
nevyžaduje téměř žádné návody a instruktáže. GeoGebra však obsahuje i nástroje a příkazy, 
které nejsou na první pohled tak „viditelné“ a přitom mohou být velice užitečnými 
pomocníky. 

Tím, že vývojový tým program neustále přizpůsobuje a doplňuje o nové funkce, mění se 
tím částečně i celkové prostředí a zejména v „nově“ zařazeném okně CAS je třeba použít 
možná méně obvyklé ovládání. 

V tomto příspěvku tedy chceme ukázat několik ilustrativních možnosti a postupů využití 
výše zmíněných objektů a prostředí. 

Seznamy 
Seznamy jsou vlastně (uspořádané) množiny – posloupnosti objektů GeoGebry. Vznikají jako 
přirozený výsledek některých příkazů, exportem z tabulek, nebo je vytvoříme cíleně. Jiné 
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příkazy zase vyžadují seznam(y) jako své vstupní parametr(y). V novějších verzích programu 
již existuje podpora pro zobrazování seznamů a intuitivní práci se seznamy. 

Příklad prvý: Dělitelnost 
Chceme-li procvičit se žáky pojmy a znalosti související s dělitelností celých čísel, můžeme 
například vytvořit model, který bude náhodně generovat přirozená čísla a cvičit jejich rozklad 
na prvočinitele a také například hledání všech dělitelů čísla.  
Obrázek 1 ukazuje část postupu při tvorbě jednoduchého „trenažeru“, který využívá posuvník, 
dvě vstupní pole, čtyři textová pole a dvě zaškrtávací políčka: 
 

 
Obrázek 1 

 
• Do Nákresny vložíme posuvník n a při vkládání zvolíme (zaškrtneme) v jeho 

dialogovém okně volbu Celé číslo a pro možnost automatické aktualizace hodnoty 
také volbu Náhodný. Dále zvolíme například: Interval min: 2, max: 100. 

• Spočteme si požadované odpovědi využitím příkazů GeoGebry a vhodně je pojmenujeme. 
Odpovědi jsou seznamy čísel: 
srozklad = PrvociselnyRozklad[n] 
sdelitele = SeznamDelitelu[n] 

• Připravíme si prostor (proměnnou a vstupní pole) pro odpověď žáka: do Vstupního 
(příkazového) řádku vložíme „prázdné“ odpovědi: 
vrozklad = {} 
vdelitele = {} 
a do Nákresny vložíme dvě Vstupní textová pole (nástroj Vložit 
textové pole) pro tyto proměnné. Vložíme vhodný návodný text a jako Propojený 
objekt vybereme výše uvedené proměnné vrozklad resp. vdelitele. 
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• Doplníme kontrolní výpis správné odpovědi:  
Vložíme dva objekty typu Text (Vložit text) a do jejich obsahu vložíme obsah 
proměnných srozklad a sdelitele. Vzniknou dva textové objekty. 

• Vložíme dvě Zaškrtávací políčka..., zvolíme pro ně vhodný popisek („Správná 
odpověď“) a ze seznamu vybereme výše vytvořené textové objekty. 

Pokud bychom chtěli, aby po správné odpovědi model žáka pochválil (bez ohledu na to, zda 
je či není zobrazený správný výsledek), vložíme poblíž obou vstupních políček ještě 
pochvalné texty (například „SPRÁVNĚ“) – a jejich zobrazení podmíníme shodou hodnot 
příslušných proměnných (ve Vlastnostech textu na kartě Pro Pokročilé zapíšeme 
podmínku do pole Podmínky zobrazení objektu. 
• Podmínky: pokud zobrazení podmíníme prostou shodou hodnot seznamů (proměnných ) ve 

tvaru vdelitele == sdelitele, resp. vrozklad == srozklad, bude žák muset pro vyhodnocení 
správné odpovědi zapsat čísla do seznamů uspořádaná podle velikosti. Pokud to nechceme 
a spokojíme se se správným výpisem čísel v libovolném pořadí, seřadíme před porovnáním 
hodnoty v proměnných vdelitele a vrozklad příkazem Tridit. Podmínka pak bude mít 
tvar: Tridit[vrozklad] == srozklad, resp. Tridit[vdelitele] == sdelitele 
(rovnost hodnot zapisujeme buď jako dvojznak „dvě rovnítka“  == nebo pro ni vybereme 
speciální znak  ≟ z tabulky, kterou rozevřeme poklikáním na ikonku vpravo v editačním 
poli pro podmínku). 

• Upravíme vzhled a umístění všech zobrazených objektů. 
Novou úlohu zadáme buď ručně, posunutím posuvníku pro n, nebo příkazem GeoGebry 
Přepočítat všechny objekty (z menu Zobrazit, zkratka Ctrl+R). 
 

Výsledek ale není uspokojivý, lepší by bylo, aby se nové úlohy generovaly stiskem 
nějakého tlačítka, jak je tomu na obrázku 2. 

 

 
Obrázek 2 
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Nástroj Tlačítko je v sadě nástrojů k dispozici a pro jeho funkci stačí do příslušných 
polí vepsat: 
Popisek: Další úloha 
GeoGebra Skript: AktualizaceKonstrukce[] 

Posuvník pro číslo n můžeme skrýt a nahradit jej pouze textovým polem zobrazujícím 
jeho hodnotu. 
 
Příklady dalších příkazů, jejichž výsledkem nebo vstupem je seznam: 
a = Minimum[{2, 8, –10, 3, 6, 7}]  výsledek (hodnota proměnné a): –10 
b = Cinitele[x²– 1]   výsledek (matice b): {{x + 1, 1}, {x – 1, 1}} 
      matice je seznam seznamů (po řádcích) 
c = Koeficienty[5x⁴– 4x² + 5 – 4] výsledek (seznam b): {5, 0, -4, 0, 1} 
 

Příklad druhý: Funkce – kontrola výsledků testu 
Všichni známe situaci, kdy studenti dopíší písemnou práci – právě v tu chvíli chtějí znát 
správné řešení, i když jindy při výkladu či procvičování třeba příliš pozorní nebývají. Je 
škoda nevyužít jejich pozornosti, ale na druhou stranu – nechceme už ztrácet s objasňováním 
příliš času... Každý máme nějaký způsob, jak v takové situaci postupujeme, jedno řešení 
(velice rychlé a nenáročné na přípravu) nabízí GeoGebra. Popíšeme stručně pouze model pro 
jednoduché zadání: zakreslení grafů funkcí; modifikaci si jistě lze snadno představit: 
• Zapíšeme zadání – seznam funkcí, jejichž grafy mají žáci sestrojit. Seznam je posloupnost 

předpisů uzavřených ve složených závorkách a oddělených čárkami: 
ulohyA = {x², 2x – 5, 2^x, x⁻²} 
ulohyB = {x³, –x – 3, 3^x, x⁻¹} 

• Připravíme posuvník (a), kterým budeme volit jedno zadání ze sady. Máme-li dvě oddělení 
testu a budeme-li chtít například porovnat dvě různá zadání ve skupinách, vložíme pro 
každou skupinu samostatný posuvník (b). Aktivujeme volbu Celé číslo a nastavíme 
pro posuvníky hodnoty min a max podle počtu úloh v testu (v seznamu). 

• Vytvoříme funkci, která bude zastupovat vybrané zadání ze seznamu: 
fA = Prvek[ulohyA, a]  resp.  
fB = Prvek[ulohyB, b]. 

• Zbývá jen zařídit, abychom mohli zobrazit výsledky jen jedné ze skupin – v tom pomůže 
zaškrtávací políčko, které bude ovlivňovat zobrazení funkce fA (resp. fB) a jejího 
posuvníku a (resp. b). 

• Pokud nám nevyhovuje zobrazení popisku vybrané funkce, můžeme v Nákresně zobrazit 
Text s jejím předpisem. I jeho zobrazení podřídíme příslušného zaškrtávacímu políčku. 

 
Výše popsaný model sestrojíme za pár minut a jeho využití po skončení testu je okamžité 

a samozřejmé, se všemi výhodami „hezkého“ zobrazení, možnosti zobrazit kromě 
souřadnicových os i mřížku, bez nepřesností způsobených rychlým skicováním na tabuli. 
Ukázku vidíme na následujícím obrázku 3. 
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Obrázek 3 

 
Práci při přípravě modelu si můžeme dokonce usnadnit ještě více: seznamy je totiž možné 

zobrazit jako rozbalovací seznam. Tuto možnost najdeme ve Vlastnostech objektu 
(seznamu) na kartě Základní. Stačí tedy připravit seznamy úloh (zadání) a funkci 
zastupující vybranou úlohu a v Nákresně z rozbalovacího seznamu příslušné zadání vybrat. 
(viz obrázek 4) Předpis pro přiřazení předpisu funkce se změní takto: 
• fA = VybranyPrvek[ulohyA] resp. 
• fB = VybranyPrvek[ulohyB] 

 

 
Obrázek 4 
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Příklad třetí: Graf (aritmetické) posloupnosti 
Sestrojit v GeoGebře graf funkce je velmi snadné a pohodlné – stačí zapsat funkční předpis 
do Příkazového řádku a případně upravit nastavení (zobrazení) souřadnicových os 
a mřížky, způsob zobrazení a popisky grafu, kterým bývá čára, případně – podle hodnot 
definičního oboru – několik čar.  

Chceme-li omezit definiční obor, můžeme využít příkaz Funkce[], který obsahuje jako 
parametry meze intervalu, nebo konstrukci Kdyz[]. Ani jeden z těchto příkazů však nedává 
možnost sestrojit graf posloupnosti – tedy množinu izolovaných bodů. Tu vygenerujeme jako 
seznam. 

Předem si v Nákresně připravíme prvky, kterými aritmetickou posloupnost určíme, tedy 
posuvníky pro určení hodnoty diference a hodnoty prvého členu posloupnosti. Nemůžeme 
sestrojit nekonečný seznam, omezíme tedy náš graf na prvých n členů a pro hodnotu n také 
připravíme posuvník. 
• Vložíme do Nákresny posuvníky a_1, d, kterým budeme volit hodnoty prvého členu 

a diference. 
• Vložíme do Nákresny posuvník n, kterým budeme volit délku zobrazovaného 

počátečního úseku posloupnosti. Při vkládání zvolíme Celé číslo a zvolíme min: 1 
a max dle potřeby. 

• Ve Vlastnostech Nákresny – na kartě OsaX zvolíme Pouze kladným směrem 
a posuneme Nákresnu tak, aby osa y ležela u levého okraje. 

• Vytvoříme funkci, která bude zastupovat předpis n-tého členu: f(x) = a_1 + (x–1) d, ale 
skryjeme její graf (název nezávisle proměnné ve funkci může, ale nemusí být x). 

• Aritmetickou posloupnost bychom mohli vytvořit příkazem Posloupnost[f(k), k, 1, n], 
případně příkazem SeznamIterace[x + d, a_1, n]. 
Tuto posloupnost bychom mohli využít v dalších příkazech, v naší ukázce ale sestrojíme 
rovnou graf – tedy posloupnost (prvých n) bodů grafu. Body určíme dvojicemi souřadnic: 
GAp = Posloupnost[(k, f(k)), k, 1, n]. Pokud bychom nepřipravili předpis f předem, 
zapsali bychom jej teď jako y souřadnici bodu. 

• Upravíme vzhled (Vlastnosti) zobrazení seznamu GAp. 
 

 
Obrázek 5 
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Bod na grafu: 
Chceme-li na graf umístit bod (a pohybovat s ním po grafu), jako to vidíme na obrázku 5, 
vytvoříme tento bod příkazem  
• M = Bod[GAp]. 
Chceme-li změnit popisek bodu M na tvar (například) a13 = 27.4, zvolíme v jeho 
Vlastnostech zobrazení možnost Popisek a do stejnojmenného pole zapíšeme: 
a_{%x}=%y. Vysvětlení: %x vloží hodnotu souřadnice x a %y souřadnice y bodu M.  
Chceme-li estetičtější (TeX) zobrazení popisku, vložíme výše uvedený předpis mezi znaky $: 
$ a_{%x}=%y $. Vhodně upravíme grafické vlastnosti bodu M a pohybujeme s ním po grafu.  

Změnou hodnot proměnných a_1, d (prvý člen a diference) demonstrujeme vlastnosti 
aritmetické posloupnosti. 
 

Příklad čtvrtý: Vlastní popisky souřadnicové osy 
Ve Vlastnostech Nákresny můžeme měnit způsob zobrazení a popsání souřadnicových 
os. Pokud bychom ale chtěli mít osu x popsanou podobně, jako vidíme na obrázku 6, 
vytvoříme si popisky sami. 

Připravíme Posuvník d pro určení hodnoty (zlomku), který umožní nastavit vhodné 
jednotky na ose x, my jsme pro něj zvolili: min: 0, max: pi a zejména krok: pi/12. 

Nejprve vytvoříme posloupnost bodů, pozic, kam umístíme vytvořené popisky.  
(Nemusíme to sice dělat, celý popis můžeme získat jediným příkazem, ale pro přehlednost 
budeme postupovat v několika jednodušších krocích.)  
• s1 = Posloupnost[(k d, 0), k, 0, 20] 
Tyto body bychom nemuseli zobrazovat, značky na ose můžeme volit ve výše zmíněných 
Vlastnostech na kartě OsaX. 

Do dalšího seznamu si připravíme texty – popisky. O příkazu IracionalníiText[], 
který použijeme, se zmíníme dále. 
• s2 = Posloupnost[IracionalniText[k d, {π}], k, 0, 10] 

Nyní příkazem Text[] umístíme každý z textů na správnou pozici (na bod ze seznamu 
s1 a ještě malinko posuneme). Použijeme k tomu příkaz Zip[]. Ten postupně provádí 
předepsanou operaci (příkaz) s prvky uvedených seznamů a výsledky ukládá do nového 
seznamu. Zástupné proměnné (zde P, Q) reprezentují prvky ze seznamů uvedených vždy 
v dalším parametru (zde tedy s2, s1).  
• s3 = Zip[Text[P, Q + (–0.1, –0.2), true, true], P, s2, Q, s1]. 
 

 
Obrázek 6 
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Okno CAS 
V GeoGebře je již dlouho možno zobrazovat výsledky v textu, v němž se vyskytují například 
symboly odmocniny. Takový text ale uživatel donedávna musel sám (pomocí příslušných 
matematických značek) vytvořit. Výsledek výpočtu (například sqrt(x) – tedy „odmocnina ze 
dvou“) ale GeoGebra zobrazuje jen jako zaokrouhlené číslo (způsob zaokrouhlení uživatel 
nastavuje).  I v dřívějších verzích však některé symbolické úpravy GeoGebra umožňovala, 
například určení derivace funkce, primitivní funkce či úpravy výrazů. 

Nyní je však k dispozici nové prostředí, zabudované do samostatného okna, tzv. CAS 
okno (CAS View). Spolu s ním se objevují nové příkazy dostupné i přes Vstupní řádek. 
Například příkaz IracionalniText[], který jsme použili v minulém příkladu, dokáže 
(některé) iracionální výrazy zobrazit v symbolickém tvaru – viz obrázek. Příkazů, které 
rozšířily možnosti GeoGebry i mimo prostředí samotného okna CAS, je ale mnohem více.  

 

 
Obrázek 7 

 
Obrázek 7 ilustruje výsledek posloupnosti příkazů uvedených v zobrazeném rozbaleném 

seznamu, tedy: 
• IracionalniText[sqrt(2)] 
• a = sqrt(2)+sqrt(5)/3 
• IracionalniText[a, {sqrt(2), sqrt(5)}] (druhým parametrem tohoto 

příkazu je seznam – seznam iracionálních hodnot, které jsou základem výrazů (například 
zlomků), na něž se má výsledek rozložit; bez uvedení tohoto seznamu bychom opět dostali 
pouze zaokrouhlené desetinné číslo). 

 
Plné možnosti CAS v GeoGebře najdeme až ve stejně pojmenovaném okně. Okno má 

vlastní panel nástrojů, který usnadňuje provedení některých příkazů: Vyčíslení, přesné či 
numerické vyhodnocení výrazu, substituce, faktorizace či roznásobení a také řešení rovnic 
a jejich soustav a určení derivace a primitivní funkce. Kromě toho lze do jednotlivých 
„buněk“ okna vkládat a výrazy a příkazy (některé společné pro celé prostředí GeoGebry, jiné 
specifické pro toto okno) a vyhodnocovat je. 

Okno má také vlastní formátovací lištu, na níž je – mimo jiné – ikona pro zobrazení 
speciální virtuální klávesnice určené ke vkládání matematických operátorů, znaků a konstant 
(π, e, i). 
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Příklad prvý: Řešení soustavy rovnic 
Soustavu rovnic můžeme zapsat a vyřešit pomocí jediného příkazu, a nebo postupně, pomocí 
několika buněk okna CAS. 

Soustavu rovnic na obrázku 8 jsme vyřešili takto: 
• Zapsali jsme jednotlivé rovnice (každou o třech neznámých) postupně do tří po sobě 

jdoucích buněk okna CAS. 
• Označili jsme všechny tyto buňky a zvolili nástroj „Vyřešit“. 

 

 
Obrázek 8 

 
Téhož výsledku bychom dosáhli, kdybychom do volné buňky rovnou zapsali příkaz 
• Vyresit[{p – q + r – 1 = 0, 2p – q – r = 4, 3p – 2q – 4r + 3 = 0}]. 

 
Příkaz má také variantu se seznamem proměnných, a tak lze řešit soustavu: 
• Vyresit[{p – q + r – 1 = 0, 2p – q – r = 4}, {p, q}] s výsledkem  

(p = 2r + 3, q = 3r + 2). (Pozor na zapomenutou čárku mezi seznamem rovnic a seznamem 
proměnných!) 

 
Výsledek ve tvaru uspořádané n-tice (7, 8, 2) dává příkaz 
• Reseni[{p – q + r – 1 = 0, 2p – q – r = 4, 3p – 2q – 4r + 3 = 0},{p, q, r}], který má 

kvůli pořadí hodnot ve výsledné n-tici  povinný druhý parametr – seznam proměnných.  
Podobně Reseni[{p – q + r – 1 = 0, 2p – q – r = 4}, {p, q}] dává výsledek  
(2r + 3, 3r + 2). 
Tyto informace se snadno dozvíme z on-line nápovědy k příkazům na oficiálních stránkách 

GeoGebry [2]. Ukažme si jeden model, který využije propojení CAS okna a Nákresny. 
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Příklad druhý: Usměrňování zlomků 
Postup sestrojení modelu se všemi příkazy ukazuje obrázek 9. 
 

 
Obrázek 9 

 
• Do vstupní řádky GeoGebry jsme postupně zadali příkazy: a = NahodneMezi[2, 20],  

b = NahodneMezi[2, 20], a pak jsme tyto proměnné použili v okně CAS.  
Znak odmocniny jsme zadali pomocí virtuální klávesnice, mohli jsme ale stejně tak vložit 
(zapsat) funkci sqrt. Vložíme tedy do řádku 1: 1/sqrt(a) a do řádku 2: 1/sqrt(b). 
Poznámka: Pro generování hodnot a, b jsme mohli ekvivalentně využít nástroj Posuvník 
s volbami Náhodný, Celé číslo a příslušnými hodnotami min: 2 a max: 20 (viz 
Příklad prvý v části příspěvku věnované seznamům). 

• Na řádcích 3 a 4 jsme „usměrnili“ zlomky pomocí příkazu Zlomek, ale jen jako ilustraci 
pro tento text, výsledek jsme dále nepoužili. Vidíme zde navíc způsob odkazu na výsledek 
předchozího výpočtu: $1 je odkaz na (aktuální!) výsledek vyhodnocení výrazu v buňce 1. 
Pokud změníme zadání a vyhodnotíme nový výraz v buňce 1, aktualizuje se i vstup 
v buňce 3. 

• V řádku 5 jsme převedli na zlomek rozdíl prvých dvou zlomků, tedy výraz $1 – $2: 
Zlomek[$1 - $2]. 

• Vše jsme zobrazili v Nákresně: výsledky vyhodnocení buněk 1, 2 a 5 jsme prostým 
tažením myší přetáhli z okna CAS do Nákresny a doplnili mezi ně dva texty se znaky – 
(minus) a = (rovnítko).  
Znaky bychom mohli doplnit i přímo do tažením vytvořených textových objektů 
v Nákresně – buď v Definici, kde bychom připojili například text „=“ před příkaz 
LaTeX[], nebo v dialogovém okně pro úpravu vlastností příslušného objektu Text. 
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Výsledný model na obrázku 10 pak vznikl doplněním tlačítka s kódem 
AktualizaceKonstrukce[], skrytím oken Algebra i CAS a úpravou rozměrů okna. 
 

 
Obrázek 10 

 

Závěr 
Nové prvky prostředí programu GeoGebra, přidané funkce a nástroje neustále rozšiřují škálu 
témat a didaktických situací, v nichž lze program velmi efektivně využít. Není to jen díky 
rozšíření rozsahu příkazů, ale zejména díky zjednodušení práce s programem. Mnohé modely, 
které jsme dříve pro výuku vytvářeli předem a někdy dosti pracně, dnes připravíme mnohem 
snáze, mnohdy dokonce i  přímo v hodině, „před zraky“ žáků. 
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