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Abstrakt. V článku sa zameriame na použitie interaktívneho programu Cabri 3D pri 
modelovaní zaujímavých tvrdení odvodených na základe analógie medzi trojuholníkom a 
štvorstenom. Ukážeme, ako účelne využiť softvér k znázorneniu komplikovaných 
priestorových vzťahov, na ktorých sa prezentujú výhody i nebezpečenstvo analógie v 
objaviteľskej činnosti študenta.   
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VISUALIZATION OF SOME GEOMETRIC STATEMENTS BY USING 

CABRI 3D 

Abstract. In this paper we concerned with an using interactive geometry software Cabri 3D. 
Its application is related to a visualization of some interesting geometry statements based on 
analogy between a triangle and a tetrahedron. We present some benefits of the software in a 
representation of complicated spatial relations which are valid in three dimensional space. 
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Úvod 

V známej publikácii [1] sa uvádza, že riešenie úloh je jedným z významných faktorov, ktoré 
napomáhajú presadzovaniu ideí konštruktivizmu vo výučbe matematiky. Súčasne sa 
zdôrazňuje, že podstatou riešenia úloh je hľadanie súvislostí, tvorba pojmov, 
zovšeobecňovanie a dokazovanie.   
Aj vo vyučovaní stereometrie môžeme viesť študentov ku kritickému mysleniu 
a opodstatnenosti matematických dôkazov. Jednou z možných ciest, po ktorých sa učiteľ 
môže vydať, je študentské objavovanie a dokazovanie nových hypotéz o vlastnostiach 
trojrozmerných útvarov. Konkrétne v prípadoch, kedy ide o prirodzené zovšeobecnenia 
tvrdení, ktoré študenti poznajú z planimetrie. 
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O zovšeobecňovaní viet s tzv. „prechodom do priestoru“  súvisí aj metóda usudzovania – 
analógia. V [2] sa píše: 

 „Ak niektoré množiny objektov sú v istom ohľade analogické, tak už nemusí byť 
žiadnym prekvapením, že isté vlastnosti a vzťahy v jednej skupine objektov majú svoju 
analógiu vo vlastnostiach  a vzťahoch v druhej skupine objektov.“ 

Ak sa zameriame na to, ktoré vlastnosti trojuholníka môžeme zovšeobecniť aj pre štvorsten, 
potom ľahko ukážeme platnosť analogických tvrdení, ako sú napr. existencia priesečníka 
ťažníc, existencia jednej opísanej, resp. vpísanej, guľovej plochy, ... .  
Avšak analógia vedie neraz k mnohým prekvapeniam. Nie všetky hypotézy formulované na 
základe analógie sú vždy pravdivé, resp. sa ukáže, že niektorá vlastnosť, zvyčajne metrická, 
nie je „dedičná“.   
Vychádzajúc z osobných skúseností, pojem štvorstena ako základného telesa trojrozmerného 
priestoru, je pre väčšinu študentov učiteľstva matematiky nevžitý.  
Dôvod vidíme v tom, že počas svojich žiackych rokov sa častejšie stretávali s pojmom 
trojboký ihlan. Naviac, vzhľadom k tomu, že sa výučba stereometrie najmä na základných 
školách orientuje prevažne na výpočty objemov a povrchov, osobitné vlastnosti tohto telesa 
zostávajú pre študentov neznáme. Pri tom sa jedná o zaujímavú geometriu, na ktorej sa dá 
rozvíjať priestorová predstavivosť, ako schopnosť argumentácie a logického zdôvodňovania, 
tak  aj kalkulatívna matematika a kombinatorika. Osobitnú funkciu v takto vedenej výučbe 
plnia fyzické modely telies. V [3] sa píše:  

a) materializácia je základom operovania podľa pravidiel, umožňuje manipulovať 
s matematickými objektmi, zmocniť sa pojmov,  

b) materiálna fixácia rozširuje možnosti úvah, rozvíja myslenie, učenie sa 
a komunikáciu.   

V súčasnosti existuje mnoho rôznych stavebníc, ktorými sa modelujú rôzne geometrické 
telesá, niektoré modely dožívajú v školských kabinetov z predchádzajúcich období, iné si 
vyrábajú žiaci na hodinách z papiera, prípadne iných materiálov. Na obr. 1 sú ukážky 
modelov štvorstena a kocky zostavených z gaštanov a špajdlí.  

          
Obr. 1 

Hoci sú mnohokrát modely názorné, estetické, neraz je ich použitie nevýhodné. Zvlášť, kedy 
sa skúmajú osobitné vlastností telesa. V takých prípadoch je účelné použiť softvér, napríklad  
Cabri 3D.  
Ak sa pri overovaní hypotéz vhodne využije dynamický softvér, preskúma sa hypotéza 
pomocou experimentovania na vybraných špeciálnych prípadoch. Niekedy stačí zostrojiť 
konštrukciu, ktorá poslúži ako kontrapríklad, inokedy je experimentovanie konštruktívnou 
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a konštruktivistickou aktivitou,  napomáhajúcou uchopeniu poznatku žiakom a možno aj 
objaveniu myšlienky dôkazu. Uvedieme ukážky. 

Vybrané vlastnosti štvorstena 

Je známe, že štvorsten možno umiestniť do rovnobežnostena tak, aby jeho hrany boli 
stenovými uhlopriečkami rovnobežnostena. Ako to možno vizualizovať?  
V Cabri 3D ľahko umiestnime dve mimobežné úsečky 𝐴𝐵, 𝐶𝐷 do priestoru a zostrojíme ich 
stredy 𝑆1, 𝑆2. Posunutie s vektorom 𝑆1𝑆2��������⃗  zobrazí úsečku 𝐴𝐵 do rovnobežnej úsečky 𝐴1𝐵1. 
Body 𝐴1,𝐷,𝐵1,𝐶 sú tak vrcholmi rovnobežníka. V posunutí s vektorom −𝑆1𝑆2������������⃗  sa úsečka 𝐶𝐷 
zobrazí do uhlopriečky rovnobežníka zhodného s 𝐴1𝐷𝐵1𝐶. Oba rovnobežníky sú podstavami 
hľadaného rovnobežnostena (obr 2).   

 

Obr. 2  

Pomocou softvéru vieme ľahko vymodelovať rovnobežnosten, do ktorého je štvorsten 
vpísaný. Vizualizácia je nenáročná a v porovnaní s vytvorením  fyzického modelu aj menej 
komplikovaná. Na obr. 1 je model kocky doplnený stenové uhlopriečky tak, aby predstavovali 
hrany štvorstena.  
Vyššie uvedenú konštrukciu využijeme na odvodenie aj iných vlastností štvorstena.   
K jednej z nich patrí aj poznatok o spoločnom priesečníku úsečiek, ktorých krajné body sú 
stredmi protiľahlých hrán štvorstena. Tento priesečník je totiž stredom rovnobežnostena 
(obr. 3)  

 
Obr. 3 
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Tento stred rovnobežnostena je súčasne aj ťažiskom 𝑇 štvorstena 𝐴𝐵𝐶𝐷.  

Vďaka softvérovým možnostiam zostrojíme rezy rovinami 𝐵𝐶𝐷�⃖������⃗  , 𝐴𝐵𝐴1�⃖��������⃗  a na zákalde 
rovinných geometrických vzťahov odvodíme |𝐴𝑇| = 3|𝑇𝑇1|, kde 𝑇1 je ťažisko steny 𝐵𝐶𝐷. 
Keďže ťažisko štvorstena rozdeľuje ťažnicu v pomere 3: 1, v porovnaní s rovinným prípadom 
ide o prvú ukážku, ako zavádzajúca môže byť analógia.  

 
Obr. 4 

Poznámka.   

1. Odvodenie vyššie uvedeného vzťahu je jednoduchá planimetrická záležitosť. V trojuholníku 𝐴1𝐵1𝐵 je 
bod 𝑇1 ťažiskom a platí 2|𝑇𝑇1| = |𝑇1𝐵|. Zo zhodnosti úsečiek  𝐴𝑇,𝑇𝐵1 vyplýva dokazované tvrdenie. 

2. Výhoda použitia softvéru spočíva v tom, že zmenou polohy niektorého z vrcholov štvorstena 𝐴𝐵𝐶𝐷 sa 
konštrukcia dynamicky transformuje a študent má tak možnosť verifikovať viaceré prípady v jednom 
obrázku.  

Druhý výstražný príklad na nevhodné použitie analógie, je predpoklad existencie spoločného 
priesečníka výšok (ortocentra) všeobecného štvorstena, v ktorom sú výhody integrácie 
softvéru do výučby sú obzvlášť viditeľné.  
Použitie fyzických modelov trojbokých ihlanov nemôže poskytnúť študentovi takú názornú 
predstavu o existencii spoločného priesečníka, resp. mimobežnosti výšok, ako ponúka 
vizualizácia vo vhodnom geometrickom programe. Naviac, softvérová podpora umožní 
objavenie aj podmienky existencie priesečníka vybraných výšok.  
Konštrukcia všeobecného štvorstena s výškami 𝑣1, 𝑣4 zostrojenými z vrcholov 𝐴,𝐷,  ktorých 
päty sú 𝑃1,𝑃4, je v Cabri 3D triviálna. Ľahko sa presvedčíme, že vo všeobecnosti, ide 
o mimobežné priamky. Ak má existovať priesečník výšok 𝑣1, 𝑣4, musia byť tieto výšky 
rôznobežkami, t.j. výška 𝑣4 musí ležať v rovine určenej priamkami 𝐴𝐷,𝐷𝑃4.  Manipuláciu 
s pozíciou niektorého z vrcholov 𝐴,𝐷. Študent možno objaví, že táto podmienka je splnená 
vtedy a len vtedy, keď je priamka 𝐴𝐷 kolmá na 𝐵𝐶.  
Poznámka. Detailný dôkaz čitateľ nájde v [4] na str. 42, veta 10.  
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Obr. 5 

Rovnako možno pomocou softvéru ukázať, že pri podmienke kolmosti hrán 𝐴𝐷, 𝐵𝐶 sa aj 
výšky 𝑣2, 𝑣3, zostrojené z vrcholov 𝐵,𝐶,  pretínajú v jednom bode. Priesečníky výšok však 
nemusia byť totožné.  
Názorná vizualizácia sa ponúka pri „vložení“ štvorstena do rovnobežnostena, ktorým je 
pravidelný štvorboký hranol. Na obr. 6 je bod 𝑉1 priesečník výšok 𝑣1, 𝑣2; bod 𝑉2 priesečník 
výšok 𝑣3, 𝑣4. Body 𝑉1,𝑉2 nie sú totožné, pokiaľ nie je ešte aspoň jedna dvojica protiľahlých 
hrán štvorstena 𝐴𝐵𝐶𝐷 na seba kolmá. Pre situáciu na naznačenú na  obr. 6 to znamená, že 
rovnobežnosten je špeciálny typ pravidelného štvorbokého hranola – kocka.    

 
Obr. 6 
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Z experimentovania pomocou Cabri 3D teda je možné vyvodiť záver. 

Veta. Ortocentrum  štvorstena existuje vtedy a len vtedy, keď každé dve protiľahlé hrany ležia 
na kolmých priamkach.  

Štvorsten, ktorý má ortocentrum, sa nazýva ortocentrický.  

Vizualizovať ortocentrický štvorsten spolu s priesečníkom výšok tak, aby sme mali 
interaktívnu, dynamickú konštrukciu nie je zbehlého užívateľa Cabri 3D vážny problém. 
Postačí využiť poznatok o kolmosti protiľahlých hrán opísaného rovnobežnostena. Platí, že 
opísaný rovnobežnosten ortocentrického štvorstena má len také steny, ktorých uhlopriečky sú 
na seba kolmé, t. j. štvorce alebo kosoštvorce.   

 
Obr. 7 

Na obr. 7 je konštrukcia v Cabri 3D, ktorej interaktivita je zabezpečená zmenou polohy bodov 
označených ako 1, 2, 3 a 4.  

Takúto konštrukciu môže študent použiť na vlastné skúmanie ďalších zaujímavých vlastností  
ortocentrického štvorstena. Ten ich má hneď niekoľko a sú istými zovšeobecneniami viet 
pre rovinný prípad trojuholníka.  Mnohé z nich sú publikované v [5]. 

 Ako ilustračný príklad uvádzame tvrdenie o kolineárnosti stredu 𝑆 opísanej guľovej plochy 
ortocentrickému štvorstenu, jeho ťažiska 𝑇a ortocentra 𝑉– analógia tvrdenia o Eulerovej 
priamke v trojuholníku.  

Veta. V ortocentrickom štvorstene 𝐴𝐵𝐶𝐷 leží jeho ťažisko 𝑇na jednej priamke s ortocentrom 
𝑉a stredom 𝑆opísanej guľovej plochy a platí  |𝑉𝑇| = |𝑇𝑆|.  

Dôkaz. Kolineárnosť bodov 𝑆,𝑇,𝑉 vyplýva z rovnoľahlosti so stredom v bode 𝑇.  
Uvažujme o výške 𝑣4 zostrojenej z bodu 𝐷, ktorej päta je 𝑃4; priamke 𝑜4, ktorá je množinou 
bodov rovnako vzdialených od 𝐴,𝐵,𝐶. Kolmý priemet bodu 𝑆 ∈ 𝑜4 ako stredu štvorstenu 
opísanej guľovej plochy nech je bod 𝑆0 .  
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Priamky 𝑣4, 𝑜4 sú priamky rovnobežné a kolmé na rovinu 𝐴𝐵𝐶�⃖������⃗ , v ktorej leží aj ťažnica 𝑡4 
zostrojená z bodu 𝐷 (ťažisko  𝑇  je bodom ťažnice 𝑡4 ≡ 𝐷𝑇4, kde bod 𝑇4 ∈ 𝐴𝐵𝐶�⃖������⃗  je ťažisko 
steny trojuholníka 𝐴𝐵𝐶 a leží na Eulerovej priamke 𝑒0 spolu s bodmi 𝑃4, 𝑆0.  

 
Obr. 8 

Každý bod priamky 𝑣4 má v rovnoľahlosti so stredom T svoj obraz v bode na priamke 𝑜4. 
Podľa predpokladu existuje spoločný priesečník výšok V, potom jeho obrazom 
v rovnoľahlosti je bod S (všetky výšky sa pretínajú v jednom bode, musia sa v jednom bode 
pretínať aj ich obrazy). Z toho vyplýva, že body 𝑆,𝑇,𝑉 ležia na jednej priamke.  

 
Obr. 9 
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Vo štvorstene rozdeľuje ťažisko ťažnicu v pomere 3:1. V uvedenej rovnoľahlosti so stredom 
T je obrazom vrcholu D bod D0, ktorý je priesečníkom  polpriamky DT s 𝑜4. Trojuholníky 
𝑆0𝑇4𝐷0, 𝑃4𝑇4𝐷  sú podobné s koeficientom podobnosti 𝑘 = 1

2
 , pretože bod 𝑇4 rozdeľuje 

úsečku 𝑆0𝑃4 v pomere 1:2. Odtiaľ vyplýva, že bod 𝑇 je stredom aj úsečky 𝑆𝑉.  
 
Poznámka. Predstavu o polohe skúmaných bodov získa študent na základe virtuálnej manipulácie s objektmi 
v Cabri 3D na konštrukcii zachytenej na obr. 8. Tá je z hľadiska prevedenia  dôkazu lepšie znázornená na 
schematickom obr. 9.  

Záver 

Myšlienky uvedené v článku vychádzajú z osobných skúseností s výučbou predmetu 
Geometria telies na KM FPV UKF v Nitre, ktorý absolvujú študenti učiteľstva akademických 
predmetov na II. stupni vysokoškolského štúdia ako voliteľný predmet. Z vlastných 
pozorovaní priebehu výučby vyvodzujeme, že po demonštračných prevereniach 
sformulovaných hypotéz neraz  študenti kladú otázky typu: „Aký význam má dôkaz? Veď to 
vidíme, že to platí? “  
Na uvedenom jave sú zarážajúce hneď dve veci. V prvom rade je viera študujúcich 
v neomylnosť počítačov. Pre väčšinu z nich je počítačová vizualizácia a softvérový výstup 
postačujúci, aby uznali skúmané tvrdenia za korektné alebo nie. V druhom rade, a to 
považujeme závažnejší didaktický moment (obzvlášť u budúcich učiteľov matematiky), je 
nepochopenie úlohy dôkazu vo vyučovacom procese.    
Úlohou výučby matematiky je aj pestovanie kritického myslenia a úsudku. Numerická 
presnosť výpočtov nejakého programu, nastavená algoritmami neznámeho programátora, 
nemôže byť predsa rozhodujúcim kritériom pre korektnosť skúmaného tvrdenia. Tieto 
a mnohé iné úskalia implementácie IKT do výučby by mal budúci učiteľ poznať a vopred 
uvážiť vhodnosť a primeranosť experimentálnych činností pomocou dynamických 
geometrických programov.  
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