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Abstrakt: V článku poukazujeme na jednoduché využitie matematického dynamického 
programu GeoGebra pri riešení úloh, ktoré sa zaoberajú s fyzikálnymi javmi. Snažili sme sa 
vybrať príklady, ktoré sú aplikáciou situácii z praktického života, alebo aplikáciou 
matematiky využívanej v praxi. V článku predstavíme vytvorenie jednoduchých aplikácii 
príkladov v programe GeoGebra s fyzikálnou tematikou. 
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Using the Geogebra during the solving physical tasks 
 
Abstract: In the article, we show the easy use of GeoGebra dynamic mathematics in solving 
problems, which have common thematic with physics. We try to select tasks application 
situation of practical life, or the application of mathematics utilized in the prax. In the article 
we introduce a simple application examples in the program GeoGebra with physical thematic. 
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Úvod 
 

V pedagogickej praxi sa často stretávame s úlohami, ktoré nepatria do tematických 
celkov zaoberajúcich sa geometriou, ako napríklad matematická analýza alebo štatistika [1]. 
Počas riešenia dobré grafické znázornenie uľahčí žiakom cestu k pochopeniu a rozšíreniu si 
matematickej predstavivosti. 
V takýchto prípadoch nám môže pomôcť GeoGebra, ako pomoc pri predstavovaní si zmyslu 
učiva aj problému s jeho aplikáciou a praktickým využitím v bežnom živote. Tematike 
využitia GeoGebry vo vyučovaní sa venuje aj práca [2], v ktorom sa nachádzajú rôzne 
možnosti použitia dynamickej vizualizácie v praxi. 

Špeciálnu oblasť-okruh úloh tvoria úlohy s fyzikálnou tematikou. Problém pri riešení 
horeuvedených úloh môže znamenať, že k riešeniu potrebujeme poznatky z fyziky. Tieto 
úlohy pochádzajú z rôznych oblastí fyziky. Geogebra nám ponúka možnosť grafického 
riešenia niektorých úloh, alebo grafickým znázornením priebehu javov, závislostí veličín 
podporuje predstavenie si konkrétnych situácií a problémov. Najjednoduchšie sú napr. slovné 
úlohy na pohyb (priamočiary rovnomerný pohyb - grafické riešenie sústavy dvoch lineárnych 
rovníc s dvoma neznámymi, alebo rovnomerný zrýchlený pohyb, voľný pád – kvadratická 
rovnica, funkcia).    
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Ďalšie spracované tematické okruhy môžu byť, napr. vrhy (zobrazenie grafu), trenie, pohyb 
po naklonenej rovine, optika – zobrazovanie, moderná fyzika – grafické znázornenie 
závislosti veličín, kmity, vlny, termodynamické javy, elektrina. 
Možnosti aplikovania GeoGebry vo vyučovaní fyziky: 

a. pomocou interaktívnych prezentácií podporovanie lepšieho pochopenia na tematiku 
nadväzujúcich fyzikálnych pojmov (polohový vektor, pohybový vektor, dvojrozmerný 
pohyb, pohyb, vektor rýchlosti a jeho komponenty, potenciálna, pohybová, mechanická 
energia, začiatočné parametre pohybu, rýchlosť pohybu, diaľka vrhu, odpor prostredia, 
balistická krivka, vztlaková sila, atď.) 

b. pochopenie niektorých fyzikálnych javov cez virtuálne experimenty (voľný pád, 
vodorovný a šikmý vrh, atď.) 

c. lepšie pochopenie fyzikálnych zákonov (zákon zachovania energie, premena energie) 
d. prispievanie k pochopeniu a osvojovaniu závislostí medzi rôznymi veličinami 

pomocou virtuálnych experimentov (závislosť diaľky vrhu od začiatočnej rýchlosti a 
elevačného uhla, závislosť doby kmitu matematického kyvadla od dĺžky kyvadla, 
závislosť rýchlosti od pôsobiacej sily) 

e. skúmanie a pochopenie závislosti jednotlivých fyzikálnych veličín od času a polohy, 
lepšie pochopenie pojmu funkcia (rýchlosť) 

 
V článku ukážeme niekoľko konkrétnych možností aplikovania GeoGebry vo vyučovaní 
fyziky tým aj spločné oblasti s matematikou. 
 
Aplikácie GeoGebry 
 
Najjednoduchšie úlohy prebrané z fyziky sa zaoberajú s priamočiarym rovnomerným 
pohybom. Riešenie úloh vyžaduje znalosť základných fyzikálnych pojmov, veličín, súvislostí 
a rovníc. 
Takým typickými príkladmi sú, keď dve telesá (osoby, autá,..) sa pohybujú v jednom smere 
(za sebou), alebo oproti. Cieľom úlohy je zistiť, kedy a kde sa stretnú. 
K riešeniu potrebujeme vedieť predstaviť si situáciu, rozlíšiť, ktoré údaje sú známe, a ktoré 
musíme vypočítať. Tu sa stretáva matematika a fyzika. Potrebné veličiny sú dráha (s), čas (t), 
rýchlosť (v).  
Súvislosť medzi veličinami:  
 
 
 
Úlohy môžeme riešiť numericky – sústavou lineárnych rovní, alebo graficky. Pri grafickom 
riešení lineárne rovnice chápeme ako lineárne funkcie, ktorých priesečník je riešením. Z praxe 
vieme, že z praktických dôvodov (konštrukčné zručnosti, nestrúhaná ceruzka, výsledok 
s desatinným číslom,...) presné grafické riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc ceruzkou 
a pravítkom sa málokedy podarí.  
 
V takých prípadoch nám môže pomôcť GeoGebra, k riešeniu je potrebné len zadať rovnice-
funkcie, a získavame presný výsledok. Ďalšie možnosti nám program ponúka tým, že ak 
používame posuvníky, tak hodnoty a parametre môžeme ľubovoľne meniť aj počas riešenia. 
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Príklad 1 
Nákladné auto vyšlo z mesta A rýchlosťou 60 km/h. O 1,5 hodiny vyšlo za ním osobné auto 
tým istým smerom rýchlosťou 90 km/h. Kedy a v akej vzdialenosti dostihne osobné auto 
nákladné auto? 
Na obrázku 1 vidíme grafické riešenie tejto úlohy v programe GeoGebra 
 
 

 
Obr. 1 Grafické riešenie 1. príkladu 

 
 
v1 = 60 km/h – rýchlosť nákladného auta 
v2 = 90 km/h – rýchlosť osobného auta 
s1 = v1∆t + v1t -  dráha, ktorú prejde nákladné auto, kde 
v1∆t – časť dráhy, ktorú prejde nákladné auto od svojho štartu za 1,5 h, kým vyštartuje za ním 
osobné auto 
v1t - časť dráhy, ktorú prejde nákladné auto po  1,5h dovtedy, kým ho nedobehne osobné auto 
(za ten čas, keď sa obi dve autá pohybujú) 
s2 = v2t – dráha, ktorú prejde osobné auto od času svojho štartu dovtedy, kým nedobehne 
nákladné auto 
GeoGebra nám ponúka grafické riešenie úlohy, kde zobrazíme grafy (s,t) lineárnych funkcií 
(Obr. 1).  
Priesečník grafov je vlastne riešením úlohy, kde prvá súradnica znamená čas, a druhá 
súradnica dráhu, t.j. A=(3,270). 
Počas riešenia použitím posuvníkov máme možnosť zmeniť hodnoty v zadaní, ktoré sú 
rýchlosť nákladného auta, osobného auta a oneskorenie osobného auta. 
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Nasledujúci príklad je náročnejší, lebo k riešeniu potrebujeme poznatky o kvadratickej 
funkcie. 
 
Príklad 2 
Z mesta naraz odštartovali dve autá. Jedno auto vykonáva rovnomerný priamočiary pohyb, 
pohybuje sa stálou rýchlosťou 25 m/s. Druhé auto vykonáva rovnomerne zrýchlený 
priamočiary pohyb, počiatočnou rýchlosťou 0 m/s a zrýchlením 1m/s². Kedy a v akej 
vzdialenosti od miesta štartu sa stretnú? 
GeoGebra nám ponúka grafické riešenie úlohy, kde zobrazíme grafy (s,t) lineárnych funkcií 
(Obr. 2).  
 
 

 
Obr. 2 Grafické riešenie 2. príkladu 

 
v1 = 25 m/s – rýchlosť rovnomerného priamočiareho pohybu 
s1 = v1t – dráha rovnomerného priamočiareho pohybu  
s2 = v0t + ½ a.t²  – dráha rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu 
v0 = 0 m/s  - počiatočná rýchlosť - v0t =0 
 
Pri grafickom riešení rovnomerný priamočiary pohyb opíšeme pomocou lineárnej rovnice, 
ktorú chápeme a znázorníme ako lineárnu funkciu. Rovnomerne zrýchlený pohyb opíšeme 
pomocou kvadratickej rovnice, ktorú chápeme ako kvadratickú funkciu.  
Priesečník grafov je vlastne riešením úlohy, kde prvá súradnica znamená čas, a druhá 
súradnica dráhu, t.j. A=(50,1250). 
Počas riešenia použitím posuvníkov máme možnosť zmeniť hodnoty v zadaní, ktoré sú 
rýchlosť nákladného auta, osobného auta a oneskorenie osobného auta. 
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Ďalšia možnosť spojenia matematických poznatkov a fyzikálnych javov je zobrazenie a popis 
pohybu matematického kyvadla.  
 
Príklad 3 
Zobrazenie pohybu matematického kyvadla 
Na hodinách matematiky sa žiaci stretávajú s trigonometrickými funkciami. Zobrazením 
pohybu matematického kyvadla ukážeme žiakom možnosť využitia matematických 
poznatkov v ďalšej oblasti fyziky.  
Matematické kyvadlo je vlastne hmotný bod zavesený na vlákne stálej dĺžky - l zanedbateľne 
malej hmotnosti - m. (napr. oceľová guľôčka zavesená na tenkom nepružnom vlákne).  
Pohyb zaveseného telesa na vlákne znázorníme v súradnicovej sústave, kde môžeme 
pozorovať vychýlenie v závislosti času, a dĺžky vlákna. (Obr. 3) 
Doba kmitu matematického kyvadla je priamo úmerná druhej odmocnine dĺžky kyvadla 
a nepriamo úmerná druhej odmocnine tiažového zrýchlenia. 
 
 
 
 
Okamžitá výchylka matematického kyvadla 
 
Doba kmitu je čas, za ktorý kyvadlo prejde napr. z jednej krajnej polohy do druhej a späť. 
Doba kyvu je polovica doby kmitu. 
 

 
Obr. 3 Zobrazenie pohybu kyvadla 

 
GeoGebra nám poskytuje pomoc aj pri popise a zobrazení pohybu kyvadla. Pomocou 
posuvníkov máme možnosť zmeniť parametre kyvadla.  
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=
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α= cosvv 0x

gtsinvv 0y −α=

Nasledujúcom príklad je znázornená ďalšia oblasť matematiky – parabola. Možnosť 
aplikovania matematických poznatkov žiakom ukážeme pomocou šikmého vrhu.   
 
Príklad 4 
Šikmý vrh z nenulovej výšky h 
Je známe, že ak hodíme kamene rovnakou začiatočnou rýchlosťou, ale pod rovnakým 
elevačným uhlom, tak najďalej dohodíme kameňom, ktorý sme odhodili pod elevačným 
uhlom α = 45°. Samozrejme v tomto prípade kameň v istom priblížení považujeme za hmotný 
bod, ktorý sa pohybuje sa približne po parabolickej dráhe (považujeme ho za dostatočne malý 
a tak neuvažujeme jeho rotáciu okolo osi prechádzajúcej jeho ťažiskom). Vo vákuu v 
zemskom tiažovom poli by sa pohyboval po skutočnej parabole. (Obr. 4) 
Ďalej gravitačné pole považujeme za homogénne. 
 

 
 

Obr. 4 Rozloženie vektora  začiatočnej rýchlosti  vrhnutého hmotného bodu 
 
Vzťahy pre vrh dostaneme z výsledných vzťahov špeciálnou voľbou smeru začiatočnej 
rýchlosti a výšky nad rovinou, v ktorej sa vrh začína. 
Vo vodorovnom smere v rovine zvolíme súradnicu  x  a jednotkový vektor  i  , vo zvislom 
smere zvolíme súradnicu  y  a jednotkový vektor  j .  
Pohybu častice (kameňa) vo vodorovnom smere nebráni odpor prostredia, ani iná sila, preto si 
zachováva príslušnú zložku rýchlosti  vx = vxo , ktorou bola hodená. Pohyb v smere osi  x  je 
teda pohybom s nemeniacou sa rýchlosťou - pohyb rovnomerný.  Vo zvislom smere podlieha 
častica tiažovému zrýchleniu, takže v  smere osi  y  ide o pohyb s konštantným zrýchlením, 
čiže o pohyb rovnomerne zrýchlený. Pohyb po parabolickej dráhe v tomto prípade opíšeme 
pomocou dvoch priamočiarych pohybov, 

Vektor začiatočnej rýchlosti  vrhnutého hmotného bodu si rozložíme na dva navzájom 

kolmé vektory  a , ktoré sú rovnobežné s osami karteziánskeho systému, do ktorého celý 
vrh zakreslíme. Pre veľkosti týchto vektorov môžeme napísať:  
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Pre súradnice ľubovoľného bodu, ktorý leží na trajektórii vrhu platí:    

 

 

 
Tým sme získali závislosť obi dvoch súradníc x a y od času. Na vizualizáciu pohybu 
hmotného bodu potrebujeme v GeoGebre spojiť horeuvedené dve rovnice. (Obr. 5) 
.  

 
Obr. 5 Model šikmého vrhu z nenulovej výšky h 

 
Pri znáronení pohybu bodu  GeoGebra nám ponúka možnosť zmeniť parametre, ktoré 
ovplyvňujú pohyb bodu A. Posuvníkom sme priradili nasledovné veličiny: začiatočná výška 
bodu A, elevačný uhol α, začiatočná rýchlosť v0.  
Tento príklad je náročnejší, lebo k vizualizácii potrebujeme spojiť do jednej rovnice dve 
meniace sa veličiny, t.j. súradnice x a y. 
 
Záver 

 
Použitím vizualizácie a modelovania počas vyučovania podporujeme motiváciu 

a predstavivosť žiakov a zvyšujeme efektivitu vyučovacích metód. Vytváranie virtuálnych 
dynamických modelov pomocou GeoGebry prináša nové možnosti aj v objavovaní 
matematických súvislostí. Vhodná vizualizácia podporí porozumenie súvislostí, pomáha pri 
vyšetrení vlastností pojmov aj vzťahov medzi veličinami. V článku sme chceli poukázať na 
možnosti vizualizácie matematických poznatkov vo vyučovaní fyziky. Vytvorené applety 
môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu všeobecných vzťahov a pomáhať aj v riešení úloh. 
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