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Abstrakt: Řešení konstrukčních úloh nebývá mezi žáky oblíbenou „disciplinou“ a hodnocení 
správnosti žákovských řešení je pro učitele časově náročné, a to obojí vede k tomu, že se 
tomuto tématu ve škole často věnuje malá pozornost. K řešení tohoto problému jsme se před 
více než dvěma lety pokusili přispět vytvořením systému GeoTest. Během doby fungování 
systému jsme získali zpětnou vazbu o tom, jak úspěšně řeší žáci úlohy, jaké úlohy učitelé 
žákům zadávají, a výrazně jsme rozšířili sbírku úloh, které mají učitelé v systému k dispozici. 
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Solving plane geometry problems 
 

Abstract: Solving plane geometry problems is usually not popular among the students and 
evaluation of the correctness of student solutions is time consuming for teachers. These facts 
lead to the suppression of the topic in the math curriculum. To help to solve this problem, we 
have created system GeoTest. During the period of more than two years we have got feedback 
on how successfully the students solve the tasks, which tasks are they assigned by teachers 
and we have significantly expanded the collection of tasks available in the system. 
 
Key words: Plane geometry, on-line evaluation, GeoGebra 
 

Úvod 
Před více než dvěma lety jsme – vedeni snahou jednak zatraktivnit pro žáky řešení 
konstrukčních planimetrických úloh, jednak usnadnit učitelům hodnocení správnosti 
žákovských řešení – uvedli do provozu on-line systém pro řešení planimetrických úloh 
a automatické vyhodnocování správnosti odevzdaných řešení, který jsme nazvali GeoTest. 

Systém začali postupně využívat učitelé (a jejich žáci) na základních, středních 
i vysokých školách. Dodnes (začátek listopadu 2013) do systému odevzdalo svá řešení 
přibližně dva a půl tisíce žáků asi šedesáti učitelů, přičemž počet odeslaných řešení přesáhl 
100 000. To, jak postupně narůstá počet učitelů a žáků, kteří systém v danou dobu aktivně 
využívají, a spolu s nimi i počet řešení provedených v prostředí systému a odevzdaných 
k vyhodnocení, ukazuje graf na obrázku 1. V grafu není zahrnut poslední (neúplný) měsíc. 
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Obrázek 1: Graf využití systému GeoTest po měsících: 

 
Z  odevzdaných řešení můžeme sledovat, jaké úlohy a jak úspěšně žáci řeší a také to, jaké 

typy úloh učitelé v sestavovaných úkolech nejčastěji využívají. 
Na základních školách mohou učitelé pochopitelně využívat jen ty úlohy, jejichž řešení 

vyžaduje znalosti odpovídající základní škole. I proto jsou zadání úloh ve sbírce doplněna 
o příznak, který informuje o tom, je-li možné úlohu pro základní školu použít. Ukazuje se, že 
pro žáky středních škol jsou dobře využitelné všechny úlohy. Ty, které jsou sestaveny 
především pro základní školu, využívají učitelé k opakování nebo jako motivační úlohy pro 
pomalejší či méně nadané studenty. Obtížnější úlohy jsou v systému využívány nejméně. 

Systém si našel své místo i na některých vysokých školách. Vzhledem k nejednotné 
úrovni planimetrických znalostí nově přijímaných studentů je řešení i snadných úloh systému 
jedním z prostředků ke  sjednocení alespoň základní výchozí úrovně schopností 
a planimetrických znalostí studentů před vstupem do geometrických kurzů školy nebo na 
jejich počátku. Vysokoškolští učitelé zadávají studentům také úlohy z deskriptivní geometrie. 

Na žádost učitelů jsme do systému přidali možnost zobrazování jednotlivých konstrukcí 
(původně tato možnost v systému záměrně nebyla, chtěli jsme učitelům práci šetřit a ne je 
vést k tomu, aby prohlíželi mnohem větší počet odevzdaných úkolů než kdy dříve), provedli 
jsme několik změn v prostředí a rozšířili jsme sbírku úloh, které mají učitelé k dispozici. 

V tomto příspěvku se chceme zamyslet nad tím, jak se mění postup řešení konstrukčních 
úloh, pokud je řešíme jinak, než tradičně tužkou na papír. Odlišnost těchto přístupů 
ilustrujeme na několika příkladech. Zmíníme se také o motivaci žáků k úvahám o existenci 
a počtu řešení a o typech úloh, které do systému postupně přidáváme, a které tak mohou 
učitelé v GeoTestu zadávat.  
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Prostředí systému 
Na úvod se velmi stručně zmíníme o prostředí a možnostech systému. Tyto možnosti jsme již 
dříve podrobně komentovali, pro práci se systémem existuje doprovodný web [3], budeme 
zde proto opravdu velmi struční. 

Do systému se uživatel může přihlásit jako žák nebo jako učitel (případně jako 
neregistrovaný návštěvník, který má k dispozici stejné prostředí jako žák). Učitelé mohou 
získat účet na webu GeoTestu [2], a účty svým žákům pak zakládají sami. 
 
Prostředí pro žáky obsahuje individuální přehled zadaných úkolů přihlášeného žáka. Pro 
každý úkol žák vidí přehled zadaných úloh a to, jak úspěšně či zda vůbec úlohu řešil, 
a z tohoto přehledu vstupuje do prostředí, v němž může vybranou úlohu řešit. Je to stránka, 
s GeoGebra-appletem [1], v němž jsou připravené zadané prvky úlohy a v němž žák sestrojí 
požadované prvky konstrukce. Musí přitom důsledně dodržovat požadavky zadání. Je-li žák 
s řešením hotov, odešle je k vyhodnocení serveru. Bezprostředně poté se dozví, zda jeho 
řešení bylo vyhodnoceno jako správné nebo ne. Pokud chce, může úlohu řešit opakovaně, 
ihned, nebo kdykoliv později. 
 
Prostředí pro učitele je členitější. Obsahuje stránky pro administraci žáků, přehledy 
úspěšnosti žáků v úlohách jednotlivých zadaných úkolů i celkové přehledy úspěšnosti, ale 
hlavně prostředí, v němž učitel vytváří úkoly, které pak zadává vybraným žákům. Tyto úkoly 
nazýváme „skupiny“ a jsou to vlastně skupiny žáků, kterým je přidělena skupina úloh. Kromě 
toho má vytvořená skupina další vlastnosti, například dobu, po kterou mohou žáci úlohy řešit 
– tu může učitel kdykoliv změnit. Pro každou skupinu učitel vidí výpis (seznam) naposledy 
odevzdaných řešení a zejména tabulku, z níž lze získat detailní informace o postupu 
a úspěšnosti žáka při řešení jednotlivých úloh.  

Při výběru úloh ze sbírky (viz dále) může navíc úlohy prohlížet a cvičně je řešit ve zcela 
stejném prostředí, jaké mají k dispozici žáci. 
 
Sbírka úloh je seznam asi 500 zadání konstrukčních úloh. Přes 200 z nich jsou planimetrické 
úlohy pro kurs planimetrie, téměř 300 úloh jsou úlohy z deskriptivní geometrie, které jsou 
zaměřené na základní konstrukce, zatím zejména v Mongeově promítání. 

Pro snazší orientaci ve sbírce úloh jsme připravili doporučené posloupnosti úloh při 
seznámení s GeoTestem [4], pro snazší výběr tematicky stejných nebo podobně zaměřených 
úloh jsme připravili a nadále připravujeme seznamy – skupiny úloh, jejichž obtížnost 
postupně graduje [5]. 

Nové úlohy ve sbírce 
V poslední době jsme do sbírky doplnili zejména: 
• Úlohy z deskriptivní geometrie 
• Volné úlohy (tj. úlohy, v nichž jsou dány číselné údaje, rozměry, ale ne umístění prvků) 
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• Obtížnější úlohy o trojúhelnících (pro střední školy, vyžadují mírně rozšířené znalosti 
a jsou vhodné například pro studenty řešící soutěže a olympiády) 

• Konstrukční úlohy vyžadující užití shodných a podobných zobrazení. 
Právě v souvislosti s posledně jmenovanými úlohami se zdůraznila odlišnost konstrukcí 

„na papíře“ a konstrukce v systému a vyhodnocení její správnosti. 

Správné řešení? 
Vyřešit správně úlohu znamená provést logicky bezchybný postup konstrukce. To má své 
úskalí v tom, že logicky bezchybný postup na papíře není totéž, co logicky bezchybný postup 
v parametrickém systému. Proto jsou mnohé úlohy ve sbírce zastoupeny ve dvou variantách. 
Varianta označená „Z“ vyhodnocuje správnost úlohy podobně, jak by ji vyhodnotil učitel na 
papíře. Varianta bez tohoto označení je určena pro přemýšlivé žáky, které neodradí hlášení 
chyby a jsou schopni přemýšlet o logické nedůslednosti, které se při řešení úlohy dopustili. 

Na doprovodných webových stránkách ke GeoTestu [3] upozorňujeme na možná úskalí 
při řešení úloh. Příklady chybných řešení jsme uvedli v návodu i ve speciálním článku. 
Nejčastější chyby začátečníků, na které výslovně upozorňujeme, spočívají v tom, že úlohu 
řeší pro pevně numericky zadané hodnoty vstupních prvků a ne pro parametrické zadání – 
například je-li v daný okamžik na posuvníku nastavena hodnota r = 2, sestrojí příkazem 
kružnici o poloměru 2 a nikoliv kružnici o poloměru r. 

Jinou častou chybou je nejednoznačné určení jednoho ze dvou průsečíků či volba volného 
bodu bez souvislosti s danými prvky. Právě na tyto problémy narazíme velmi často při řešení 
konstrukčních úloh, které vyžadují využití zobrazení.  

 
Příklad: 
Sestrojte všechny rovnoběžníky PQRS s danými vrcholy P, Q, vrcholem R na přímce r 
a vrcholem S na kružnici s. Sestrojené chybějící vrcholy označte R1 S1, R2 S2, ... 

Úlohu řešíme pomocí posunutí. Na obrázku 2 je zobrazena následující konstrukce 
provedená a vyhodnocená v systému: 
1. Sestrojíme vektor PQ. 
2. Sestrojíme kružnici s’, která je obrazem kružnice s v posunutí o vektor PQ. 
3. Průsečíky sestrojené kružnice s’s danou přímkou r jsou hledané body R1, R2. 
4. Body R1, R2 vedeme rovnoběžky s úsečkou PQ a v jejich průsečících s danou 
kružnicí s sestrojíme hledané body S1, S2. 

V konstrukci jsme navíc vyznačili i výsledný rovnoběžník, to není v zadání úlohy 
vyžadováno, systém to nehodnotí, ani nezavrhuje (hodnotí se vždy jen správnost konstrukce 
požadovaných prvků). V dalším obrázku pomůže barevné vyznačení rovnoběžníků odhalit 
chybu. 
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Obrázek 2: Chybné řešení: 

Hodnocení: Chybně. Proč? 
Stačí pohnout zadanými prvky a vidíme důvod: Problém je v sestrojení (přesněji řešeno 
výběru) průsečíku rovnoběžky s danou kružnicí s. Pokud totiž změníme polohu dané úsečky 
PQ, změní se polohy přímky a kružnice a ze dvou průsečíků může být vybraným ten druhý, 
jak vidíme na obrázku 3. O nesprávnosti řešení se můžeme přesvědčit již při konstrukci. I tato 
úloha však má variantu Z, která výše uvedené nekorektní řešení přijme jako správné. 
 

 
Obrázek 3: zdůvodnění nesprávnosti řešení 

 
Při řešení úloh však můžeme narazit ještě na jiný problém: zadané prvky mohou mít 

takovou polohu, že námi zvolený postup konstrukce nedává řešení, přestože řešení existuje. 
Nejde tedy o nekorektní určení výsledku konstrukce, ale o její správnost. 

 
Příklad: 
Sestrojte všechny úsečky AB, které mají koncový bod A na dané přímce a, koncový bod B na 
přímce b a střed v daném bodě S. 
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Řešení vypadá jednoduše. Vidíme ho na obrázku 4:  
1. Sestrojíme obraz a’ přímky a ve středové souměrnosti se středem S. Pokud by přímky 
a, b byly rovnoběžné, řešení nebude existovat nebo jich bude nekonečně mnoho. Má-li úloha 
jednoznačně určené řešení, pak se přímky b, a’ protínají a jejich průsečík je hledaný bod B. 
2. Sestrojíme přímku BS a najdeme její průsečík s danou přímkou a – průsečík je hledaný 
bod A. 

 
Obrázek 4: Nesprávné řešení – pro danou vzájemnou polohu přímek postup dává řešení,  

ale pro speciální případ, kdy jsou a, b kolmé, ne. 
 
Hodnocení: Chybně. Proč? Druhý bod konstrukce nemusí vést k sestrojení bodu A, průsečík 
přímek BS, a nemusí existovat. Máme sice jistotu, že přímky a, b nejsou rovnoběžné, ale 
nemáme jistotu, že nejsou navzájem kolmé. V tom případě sice výše uvedeným postupem 
najdeme bod B, ale přímky a, BS jsou totožné, a tudíž nemají průsečík-bod (hledaný bod A). 
 
Oprava (obrázek 5): 
2’. Sestrojíme bod B tak, že S je střed úsečky AB. 

 

 
Obrázek 5: Příklad správného řešení. 
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Právě pro úlohy využívajících zobrazení může být velmi obtížné sestrojit zcela korektní 
řešení. Doporučujeme proto zadávat pro všechny žáky úlohu ve variantě Z, která je 
vyhodnocována méně přísně. Ve výše uvedené úloze GeoTest vyhodnotí i prvé z obou řešení 
jako správné. Neoznačenou variantu pak můžeme zadat přemýšlivým studentům, pokud se při 
čekání na to, až spolužáci vyřeší snadnou úlohu, začínají nudit. 

Naopak, v případě úloh označených Zpk můžeme vyžadovat „klasické“ řešení výhradně 
pomocí nástrojů Přímka a Kružnice, tedy výhradně pomocí „pravítka a kružítka“. 

Podmínky nebo diskuse? 
Při řešení úloh v GeoTestu (a ve všech dynamických systémech) kombinujeme postupy řešení 
úlohy zadané pevnými prvky (řešení takové úlohy můžeme pro dané hodnoty parametrů 
narýsovat či skutečně zkonstruovat) s řešením úlohy dané parametricky, jehož nedílnou 
součástí by měla být diskuse existence a počtu řešení pro různé hodnoty vstupních dat, tedy 
pokud možno úplná klasifikace všech možných hodnot daných parametrů. 

Ve skutečnosti bývá úplná diskuse obecně zadané úlohy velmi obtížná a ve škole ji 
obvykle provádíme jen pro jednoduchá, speciální zadání. Například určujeme 
a zdůvodňujeme počet řešení konstrukce trojúhelníku zadaného délkami všech stran 
(trojúhelníková nerovnost), délkami dvou stran a velikostí úhlu proti jedné z nich, délkami 
dvou stran a výškou na jednu z nich... Mnohé úlohy ale mají snadné řešení, pokud jde 
o algoritmus konstrukce, zato úplná diskuse počtu řešení úlohy bývá obtížná. Příkladem 
takového zadání je například konstrukce trojúhelníku zadaného délkou strany AB, velikostí 
úhlu γ proti této straně a výškou vc na tuto stranu.  

Úlohy, v nichž při konstrukci využíváme vlastností zobrazení, patří právě k úlohám 
s obtížnou úplnou obecnou diskusí. Například konstrukce čtverce s daným středem S, jehož 
vrcholy A, C leží postupně na daných kružnicích a, c, je s využitím středové souměrnosti se 
středem S velmi snadná. Počet řešení zřejmě závisí na vzájemné poloze jedné z daných 
kružnic a obrazu druhé z daných kružnic ve středové souměrnosti se středem S. Formulovat 
tento požadavek ve tvaru podmínky pro vzájemnou polohu zadaných kružnic a, c však žáci 
nejspíš nedokáží.  

V GeoTestu žáci diskusi neprovádějí, požadavkem bývá sestrojit řešení pro případy, které 
mají stejný počet řešení, jako je tomu v případě aktuálně nastavených hodnot parametrů. 
Typicky tedy sestrojit řešení takovým postupem, který najde všechna řešení, pokud existují 
pro dané parametry. Žáci navíc mohou změnou hodnot vstupních parametrů ověřovat 
řešitelnost úlohy pro různé případy zadání těchto hodnot. 

V učebnicích a sbírkách úloh se někdy požadavek úplné diskuse zmírňuje či nahrazuje 
tím, že v úloze uvedeme podmínky pro hodnoty vstupních parametrů, pro něž mají žáci úlohu 
řešit. Vedeni snahou motivovat žáky k úvahám o počtu řešení dané úlohy jsme i v GeoTestu 
u některých nově přidaných úloh takové podmínky uvedli. Žáci tak mohou přemýšlet 
(a zkoušet), proč je uvedená podmínka potřebná a jak ovlivňuje počet řešení úlohy. Děláme to 
jen u takových úloh (a takových podmínek), kde potřebná úvaha nepřekračuje znalosti žáků. 
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Příklady: 
• Sestrojte všechny vrcholy trojúhelníku ABC, jsou-li dány body dotyku Ta, Tb, Tc vepsané 

kružnice s jeho stranami. (Trojúhelník Ta Tb Tc je ostroúhlý.) 
• Sestrojte vrchol C trojúhelníku ABC, jsou-li dány vrcholy A, B a střed I vepsané kružnice. 

(Trojúhelník ABI je tupoúhlý s tupým úhlem při vrcholu I.) 
 

Závěr 
Využívání systému GeoTest při výuce planimetrie obohacuje výuku o nové problémy spojené 
s řešením konstrukčních úloh, ozřejmuje potřebu a význam diskuse úlohy stejně jako význam 
nalezení logicky přesného postupu řešení. Přitom dává možnost úspěšně vyřešit velký počet 
planimetrických úloh i méně nadaným studentům. 

Učitelé, kteří systém využívají, potvrzují zvýšenou aktivitu žáků při řešení 
planimetrických úloh prostřednictvím tohoto systému a konstatují, že řešení úloh pomocí 
systému GeoTest práci v hodinách oživilo. Žáci jsou při řešení výrazně aktivnější a nezřídka 
projevují v souvislosti se svou (ne)úspěšností emoce. Podstatné je to, že se snaží úlohy řešit 
opakovaně, pokud možno až do jejich úspěšného vyřešení. 

Kromě snahy reagovat na připomínky kolegů-učitelů týkající se prostředí systému, 
věnujeme nadále pozornost úlohám ve sbírce a tomu, abychom kolegům usnadnili sestavení 
úkolů pro žáky. 

Literatura: 

[1] GeoGebra [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z: http://www.geogebra.org/ 
[2] GeoTest [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z: http://geotest.geometry.cz/ 
[3] GeoTest! [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z: http://drupal.geometry.cz/geotest 
[4] Gergelitsová, Š., Holan, T. Pomocník pro učitele geometrie – automatické vyhodnocování 
konstrukčních úloh In: Matematika-fyzika-informatika Prometheus, Praha: 2012 s. 584–593 
[5] Gergelitsová, Š., Holan, T. Gradované sady planimetrických úloh In: Proceedings of 
Symposium on Computer Geometry, SCG´2013, Kočovce, Bratislava: 2013 s. 64–73 
 
 
Šárka Gergelitsová 
Kabinet software a výuky informatiky, MFF UK 
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1 
sarka@gbn.cz 
 
Tomáš Holan 
Kabinet software a výuky informatiky, MFF UK 
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1 
holan@ksvi.mff.cuni.cz 

124




