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1. Bevezetés
Többször tapasztaltam gimnáziumi tanulmányaim során, és ebben a szakos tanítási
gyakorlatom is megerősített, hogy sokan túl nehéz tantárgynak gondolják a
matematikát. Ha nem értik meg elsőre az anyagot, annak egymás között hangot is adnak
és, ezáltal egyre nagyobb ellenszenvet generálnak a matematika iránt. Sajnos köztudott,
hogy sikk azt mondani, hogy nem megy a matematika, miért is menne, hiszen már a
szüleim sem voltak jók ebből a tárgyból. E mögé bújva sokan nem is veszik a
fáradságot, hogy foglalkozzanak a matematikával. Elkönyvelik magukban, hogy nekik
ez nem megy, amitől elvesztik a lelkesedésüket, ezzel pedig nagyon nehéz feladat elé
állítják önmagukat és a matematikatanárokat, hiszen érdeklődés hiányában sokkal
nehezebb rábírniuk magukat, hogy leüljenek a matematikakönyv elé és tanuljanak. Az
oktatók számára pedig óriási kihívás, hogy ezek után valahogy mégis fel tudják kelteni
a diákok érdeklődését. Az ilyen tanulók esetében a különböző oktatási segédeszközök
nagyon sokat segíthetnek, hiszen mindig érdekesebb, ha a tanár nemcsak elmondja az
anyagot, hanem valamilyen eszközt is használ az ismertetéshez. Sőt, ezek a
segédeszközök általában szemléltetik az elmondottakat, ami még akkor is segíti a
megértést, ha egy tanuló nem igazán érdeklődik az aktuális anyag iránt. Ráadásul az
ilyen eszközök nemcsak az ő munkáját segítik, hiszen a tanítás egyik alappillére a
motiváció és a segédeszközök még a matematikából nagyon jó diákoknak is
mutathatnak újdonságot az anyaggal kapcsolatban. Kiderülhet számukra, hogy mi
mindenre lehet még használni a tanultakat, és így még nagyobb kedvvel állnak a
tantárgyhoz. Manapság pedig egyre több számítógépes program létezik, ami könnyíti a
tanulást. Ráadásul a matematika tanterv is tartalmazza, hogy „a matematika – a
lehetőségekhez igazodva – támogassa az elektronikus eszközök (zsebszámológép,
grafikus

kalkulátor,

számítógép,

internet

stb.),

információhordozók

célszerű

felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák
megoldásának egyszerűsítésében”.[1] Sajnos manapság is még sok iskolában nagyon
ritka az elektronikus eszközök használata a tanórákon. Pedig egy laptop és egy projektor
segítségével, ami a mai világban már a legtöbb tanár rendelkezésére áll, sokat lehetne
könnyíteni a diákok munkáján, ami a tananyag megértését illeti. Hiszen a tanulók nagy
[1]

Matematika tanterv letöltve 2010.07.16-án a

193.224.52.231/public/pfk/gyak/fizika/05%20Matematika%205-8.doc honlapról
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része élvezi az elektronikus eszközök használatát, és emiatt, valamint az ily módon
elérhető jobb szemléltetés miatt a diákok általában könnyebben megjegyzik az ezen
eszközök segítségével megismert tananyagot. Az egyik ilyen, a matematika, azon belül
is főleg a koordináta-geometria tanítását nagyban elősegítő számítógépes program, a
GeoGebra. Néhány perc alatt le lehet tölteni egy számítógépre, tehát ez nem jelent sok
plusz munkát a tanárnak. A lelkesebb diákok letölthetik maguknak a saját gépükre,
hogy otthon tudjanak gyakorolni. Nemcsak a program letöltése, de a GeoGebra
használata is viszonylag egyszerű, így nem szükséges komoly technikai tudás, bárki
tudja használni.

Érdemes a diákoknak használni ezt a programot az iskolai

tanulmányaik során szinte végig, a Descartes-féle koordináta-rendszer bevezetésétől
kezdve a felső tagozatban egészen a gimnázium végéig a kúpszeletek megismeréséig.

2. A GeoGebra program
A GeoGebra egy dinamikus matematikai program. Markus Hohenwarter készítette.
2001-ben a Salzburg Egyetemen indította el a projektet, amin ma már a világ minden
tájáról dolgoznak fejlesztők és fordítók. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatika karának egyik tanársegédje, Papp-Varga Zsuzsanna szerint többek között
azért lett ennyire sikeres a program, mert nyílt forráskódú és tetszőleges Java futtatására
alkalmas platformon telepíthető. Szerinte „legfontosabb előnye azonban talán mégis az,
hogy használatát, az alap funkcióinak működését szinte bárki pár óra alatt el tudja
sajátítani.”[2]
Papp-Varga Zsuzsanna a következőképpen jellemzi a programot:
„A GeoGebra témájában kapcsolódik a geometriához, az algebrához, az analízishez, a
statisztikához, és még a fizika egyes területeinek tanításában is alkalmazható. A
GeoGebra egyrészt egy dinamikus geometriai program, másrészt, pedig egy
számítógépes algebrai rendszer, s legújabb verziója már egy egyszerű táblázatkezelőt is
tartalmaz. Talán legfontosabb tulajdonsága, hogy összekapcsolja az objektumok
különböző reprezentációit, geometriai megjelenítését és algebrai leírását. Az, hogy a
GeoGebra egy dinamikus szerkesztő rendszer, azt jelenti, hogy a felhasználó a
programmal egy virtuális szerkesztőkészletet kap, amelynek segítségével elkészítheti a
[2]

Papp-Varga Zsuzsanna: GeoGebra, interaktív matematika mindenkinek, 1. oldal (letöltve a
http://www.cleverproducts.hu/inspiracio_2010_6_12.pdf honlapról)
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középiskolai szerkesztések bármelyikét. A papíron végzett szerkesztésektől eltérően a
kiinduló objektumok (pontok, egyenesek…) a szoftverben szabadon mozgathatók,
miközben a tőlük függő objektumok a geometriai kapcsolatok alapján velük együtt
mozognak.
A GeoGebra másrészt egy számítógépes algebrai rendszer, amelyben az objektumok
algebrai úton adhatók meg (pontok koordinátáikkal, egyenesek egyenleteikkel,
függvények képletükkel, stb.).”[3]
A menü a programablak tetején található. Itt olyan alapfunkciókat lehet beállítani, mint
például a mentés, képek exportálása, visszavonás, nézet. A menüsor alatti gombokkal
lehet szerkesztéseket végezni. Itt vehetünk fel pontokat, egyeneseket, sokszögeket,
szögeket, ellipszist, hiperbolát, parabolát és kört. Forgathatunk, tükrözhetünk,
felvehetünk adott egyenesekkel párhuzamos illetve merőleges egyeneseket, és
mozgathatjuk az objektumokat, valamint magát a rajzlapot is. A szerkesztésre való
gombok alatt jobb oldalon található maga a rajzlap, míg bal oldalon a felvett
objektumok algebrai leírását (például: pontok koordinátáit, egyenesek egyenletét)
láthatjuk. A programablak legalján egy parancssor található, melynek segítségével
különböző függvényeket, alakzatokat definiálhatunk.
A GeoGebra alkalmazható különböző műveletek és absztrakt fogalmak szemléltetésére,
például a törtek szorzásának tanításánál. Ezen kívül sokat segíthet a diákoknak abban,
hogy meglássák a különböző matematikai összefüggéseket, többek között a megfelelő
hatvány- és gyökfüggvények közötti kapcsolatot. A tanulók használhatják a programot
kísérletezésre is, például tetszőleges alakzatok szimmetriáinak vizsgálatához. A
következőkben témakörökre bontva, részletesen foglalkozom azzal, hogy ötödik és
tizenkettedik osztály között melyik anyagrésznél, hogyan érdemes használni a
GeoGebrát.

[3]

Papp-Varga Zsuzsanna: GeoGebra, interaktív matematika mindenkinek, 1-2. oldal (letöltve a
http://www.cleverproducts.hu/inspiracio_2010_6_12.pdf honlapról)
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3. A GeoGebra használata témakörök szerint
3.1. Algebra
3.1.1. Törtek
Az algebra témakörében először ötödik osztályban, a törtek tanításánál érdemes a
GeoGebrát alkalmazni. Az anyagrész gyakorlásánál kivetíthető például a következő
ábra és a tanulóknak meg kell mondani, hogy ha minden ábra egy egészet jelent, akkor
melyik rajznak mekkora része van sötétebbre színezve:

Egy ilyen ábrának az elkészítése elég időigényes, mert minden síkidomot és osztópontot
külön fel kell venni, de hamarabb elkészülünk, mintha egy üres papírlapon vonalzó
segítségével készítenénk el az alakzatokat és azt sokszorosítanánk a diákoknak.
Ráadásul, ha GeoGebrán dolgozunk, és az órán úgy látjuk, hogy a vártnál könnyebben
vagy nehezebben megy a feladat a tanulóknak, akkor pillanatok alatt változtathatunk
egyik-másik alakzaton.
Hatodik osztályban, amikor ismét a törtekre kerül sor, szintén használhatjuk a
GeoGebrát. Először ismétlésként feladható a következő feladat:
A téglalapok mekkora részét színeztük sötétre?

[4]

[4]

A feladat Dr. Hajdu Sándor Matematika 6. című könyvének 22. oldaláról származik (1.40.-es feladat)

5

Ezzel a feladattal bevezethető az egyszerűsítés és bővítés fogalma, amiket a következő
ábra segítségével könnyen megérthet az osztály:

[5]

Ahhoz, hogy biztosan megértsék a diákok ezeket a fogalmakat, érdemes nemcsak egy,
hanem akár három-négy szemléltető rajzzal is készülni.
Szintén hasznos lehet a GeoGebra, amikor törtek törtekkel való szorzása a tananyag. Ez
bevezethető a következő feladattal: a diákoknak ki kell számolni az alábbi ábrán lévő
színezett rész területét:

[6]

Amikor idáig eljutunk a tananyagban, a diákok már tanulták, hogy egy kis téglalap
területe

területegység. A beszínezett terület hat ilyen téglalapból áll, tehát a területe
területegység. Ezután írjuk fel a területet szorzat formájában. A beszínezett

téglalap egyik oldala , a másik
másképpen
[5]
[6]

hosszúságegység. Így a keresett terület

. Tudjuk, hogy a terület

, vagy

területegység, amiből azt kapjuk, hogy

A feladat Dr. Hajdu Sándor Matematika 6. című könyvének 24. oldaláról származik.
A feladat Dr. Hajdu Sándor Matematika 6. című könyvének 111. oldaláról származik
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. Ebből az ábrából kiindulva a diákok megsejthetik a szabályt, vagyis,
hogy törtet törttel úgy szorzunk, hogy a számlálót a számlálóval, a nevezőt a nevezővel
szorozzuk össze. Ha elhangzik a jó sejtés, akkor utána belátjuk, hogy ez tényleg így van
és megmutatjuk, hogy törtek esetében is kommutatív a szorzás.
3.1.2. Egyenletek, egyenlőtlenségek
Kilencedik osztályban a paraméteres elsőfokú egyenleteknél is jól használható a
GeoGebra. A csúszka menüpont segítségével beállítható, hogy a csúszka szám legyen,
és azt is kiválaszthatjuk, hogy milyen intervallumon legyen értelmezve ez a szám.
Ezután a beállított számot már tudjuk paraméterként használni, ha a parancssorban
megadunk egy egyenletet. Vegyük például a

egyenlet megoldását,

ha b valós paraméter. Sokat segíthet a megoldásban, ha ábrázoljuk GeoGebrán:

[7]

[7]

A példa Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János, Vincze István Sokszínű
Matematika 9. című könyvének 176. oldaláról származik.
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Tizedik osztályban a másodfokú egyenlőtlenségeknél használható nagyon jól a
GeoGebra. A témakört be lehet vezetni például a következő egyenlőtlenséggel:

Először megbeszéljük, hogy hogyan lehet megoldani a feladatot algebrai módon:

Majd szorzattá alakítással is megoldjuk az egyenlőtlenséget:
, ami akkor negatív, ha

, vagy ha

. Az első esetnek a valós számok halmazán nincs megoldása,
így a feladat megoldása:

.

Végül a GeoGebra segítségével gyorsan megoldható a feladat geometriai módon, ha a
tanár kivetíti az

egyenletű függvény grafikonját és megbeszélik, hogy hol

vesz fel a függvény 0-nál nagyobb értéket:

[8]

Természetesen

ugyanígy

lehet

használni

a

GeoGebrát,

amikor

olyan

egyenlőtlenségekről van szó az órán, ahol az egyenlőtlenség egyik oldala sem konstans
függvény. Ilyenkor úgy lehet eljutni a megoldáshoz, ha mindkét függvény grafikonját
ábrázoljuk, és ezt a program segítségével egyszerűen megtehetjük. Nézzük például a
egyenlőtlenséget:
[8]

A példa Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János, Vincze István Sokszínű
Matematika 10. című könyvének 78. oldaláról származik.
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[9]

Két másodfokú függvény közötti egyenlőtlenségnél már elég sok mindenre kell figyelni
ahhoz, hogy könnyű legyen hibázni, így ilyen esetben különösen hasznos lehet a diákok
számára, ha ellenőrzik a megoldásukat GeoGebrával.
Paraméteres másodfokú egyenleteknél nagyon jól használható szemléltetéshez a
GeoGebra. Ha a csúszka menüpont segítségével beállítjuk, hogy az a szám legyen és
megadjuk, hogy milyen intervallumon legyen értelmezve, akkor könnyen bemutatható,
hogy mi történik a paraméter értékének változtatásával. Vegyük az
egyenletet:

[9]

A példa Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János, Vincze István Sokszínű
Matematika 10. című könyvének 81. oldaláról származik (3/b feladat).
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[10]

3.2. Geometria
3.2.1. Szögek, sokszögek, szerkesztés, terület
Geometria témakörében először hatodik osztályban, sokszögek szerkesztésénél,
területképleténél alkalmazható a GeoGebra. Háromszögek szerkesztésénél 1 cm-t 1
egységnek véve a koordináta-rendszerben, gyorsan ellenőrizni lehet, hogy jól
szerkesztettek-e, amikor a házi feladatokat készítették. A négyszögek tulajdonságainak
tanításánál, ha a tanár GeoGebrával megrajzolja az adott négyszögeket, és azt kivetíti,
[10]

Az egyenlet Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János, Vincze István Sokszínű
Matematika 10. című könyvének 82. oldaláról származik.
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akkor jobban lehet szemléltetni minden tulajdonságot, például átlók egyenlőségét,
merőlegességét. Ennél a témakörnél mindenki megkapja a következő feladatsort, és
GeoGebrával ellenőrizhetik a válaszaikat:
1) Melyik az a legbővebb halmaza a háromszögek halmazának, melyre igaz, hogy
a) tengelyesen szimmetrikus? Egyenlő szárú.
b) három szimmetriatengelye van? Egyenlő oldalú.
c) két egyenlő szöge van? Egyenlő szárú.
2) Melyik az a legbővebb halmaza a négyszögek halmazának, melynek minden
elemére igaz, hogy
a) minden oldala egyenlő? Rombusz.
b) van a csúcsain nem átmenő szimmetriatengelye? Szimmetrikus
trapéz.
c) van két párhuzamos oldalpárja? Paralelogramma.
d) vannak egyenlő szögei? Sokféle ilyen négyszög van, többek között:

ezek közül speciális tulajdonságú a szimmetrikus trapéz és a deltoid.
e) átlói merőlegesek egymásra? Sokféle ilyen négyszög van, többek
között:

ezek közül speciális tulajdonságú a deltoid.
f) átlói egyenlők? Sokféle ilyen négyszög van, többek között:

ezek közül speciális tulajdonságú a szimmetrikus trapéz.
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A háromszögek és a négyszögek területét néhány egyszerűbb esetben (ha ügyesen
vesszük fel az adatokat) pontosan le lehet olvasni. 1 cm-t egy egységnek véve, a
koordináta-rendszerben ábrázoljuk a feladatot GeoGebrában. Így nem megy el idő
azzal, hogy a tanár is rajzol és ahelyett tud segíteni a diákoknak a megértésben.
Megkérdezhetjük például egy derékszögű trapéz területét, aminek az alapjai 4 és 3 cm.
Ezt ki lehet számítani úgy, hogy vesszük a

cm-es téglalap területét. A maradék

háromszöget pedig ki lehet egészíteni téglalappá az ábrán látható módon, és ennek
téglalap területét elfelezve, majd hozzáadva a

cm-es téglalap területét megkapjuk

a trapéz területét:

A program segítségével ugyancsak jól látható ábrát kaphatunk, amikor egy négyszög
területképletét

egy

már

ismert

másik

sokszög

területképletéből

szeretnénk

meghatározni. Például egy paralelogramma vagy egy konvex deltoid területképletének
levezetése történhet átdarabolással a téglalap területéből. Konkáv deltoid esetében pedig
megmutathatjuk, ami az ábra segítségével rögtön szembetűnő, hogy a lenti ábrán lévő
nagy háromszög területéből levonva a kis háromszög területét megkapják a deltoid
területképletét. Ha később a képletekre nem is fognak emlékezni a diákok, a módszerre
remélhetőleg igen, és innentől kezdve bármikor le tudják majd vezetni a területét:
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Nyolcadik osztályban, amikor a síkidomok, sokszögek következnek, a GeoGebra
segítségével, a diákok elkészíthetnek bármilyen szabályos sokszöget, kiválasztva egy
pontot, és rákattintva a regular polygon menüpontra. Így láthatják, hogy nagyjából
milyen például egy szabályos húszszög, és ha mondjuk minden ötödik sokszöget
elkészítik, amíg el nem jutnak a szabályos harmincszögig, akkor az is jól látható lesz,
hogy minél nagyobb a szögek száma, annál jobban közelít a sokszög a körhöz.
A síkidomokkal és sokszögekkel való ismerkedés során, mozaik módszert alkalmazva,
feladható a következő feladat:
Az az alapfeladat, hogy adott egy négyzet és egy körnek a sugara. A diákoknak pedig ki
kell színezniük a síkot annak megfelelően, hogy hány metszéspontja van a körvonalnak
és a négyzetnek, ha változtatjuk a kör középpontját. A kör sugarának és a négyzet
hosszának nagyságától függően hét eset van, ezért hét részre bontanám az osztályt.
Az első csoport kapja az

esetet, ahol

a négyzet oldala,

pedig a kör sugara.

Nekik az alábbi ábrához kell eljutniuk. Itt fehérrel van jelölve, ha
kékkel, ha , rózsaszínnel, ha

, zölddel, ha ,

metszéspontja van a körnek és a négyzetnek.
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A második csoporthoz kerül az

eset, akiknek, a fenti színeket használva, a

következő ábrát kell elkészíteniük:

A harmadik csoport feladata az

eset, ha

, ahol

egy olyan

háromszögnek az átfogóra állított magassága, amelynek két csúcsa az adott négyzet
bármely két csúcsa, harmadik csúcsa pedig annak a két

sugarú körnek a négyzetbe eső

metszéspontja, amelyeknek a középpontja az előbb kiválasztott két csúcsa a négyzetnek:

14

Itt az alábbi ábrához kell eljutni, ha a fenti színeket, illetve több metszéspont esetén
pirosat, ha , lilát, ha , barnát, ha , és világos zöldet használunk, ha

metszéspont

van.

A negyedik csoportnak az

esetet kell megoldania, ha

következő ábrát kell elkészítenie a diákoknak, ha a fenti színeket használják:

15

. Ekkor a

Az ötödik csoport kapja az

A hatodik csoportnak az

esetet, ha

esetet kell megoldania:
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:

Végül pedig a hetedik csoporthoz kerül az

eset:

Mikor a csoportok elkészültek a saját ábrájukkal, akkor legyen egy új csoportbontás
úgy, hogy minden új csoportban az összes előző csoportból legyen egy tanuló. Így
ebben a második bontásban minden csoportban látni fogják az összes esetet. Az lesz a
feladatuk, hogy rájöjjenek, hogy melyik ábrát milyen feltételek mellett kapják meg. A
végén pedig, kiindulva a csoportoktól kapott válaszokból, közösen megbeszélnénk a jó
megoldást, hogy biztosan a helyes válasz rögzüljön mindenkiben.
Az általános iskola utolsó évében többek között a szögpárok tanítását könnyítheti meg,
ha a következő, GeoGebrával készített ábra segítségével ismertetik meg a tanulókat a
különböző nevezetes szögpárokkal:
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Amikor a háromszög szögeivel kapcsolatos feladatokra kerül sor nyolcadik osztályban,
akkor ellenőrzésként használhatják a tanulók a GeoGebrát többek között a következő
ábrán látható példához hasonló feladatoknál, ahol a háromszög két külső szöge van
megadva, és az a kérdés, hogy hány fokos a harmadik csúcsnál lévő belső szög. Ha
megrajzolják a feladatban adott háromszöget, és felveszik vagy azt a két egyenest, ami a
kérdéses szöget közrezárja vagy a keresett szög három pontját (az ábrán G, H, I pontok),
akkor a program kiírja a szög nagyságát. Így mindenki gyorsan és önállóan
ellenőrizheti, hogy jól dolgozott-e, ezért ha mondjuk három-négy az alábbi ábrához
hasonló feladatot kap az osztály, akkor minden diák haladhat a saját tempójában. Nem
áll elő az a helyzet, ami gyakran előfordul, hogy még jó páran nem végeztek, de már
elkezdik a közös megbeszélést. Így nyugodtan dolgozhat mindenki, és a tanárnak van
lehetősége külön-külön foglalkozni a tanulókkal és ennek köszönhetően mindenkinek
pont az tudja másképpen elmagyarázni, amit nem ért. Ráadásul így mód nyílik
mennyiségi differenciálásra is.

[11]

Az óra menetének gyorsítása és a jobb szemléltetés érdekében, a háromszög nevezetes
vonalait és pontjait is be lehet mutatni a GeoGebra segítségével. Szögfelező és
oldalfelező

merőleges

menüpontjai

vannak

a

programnak.

A

háromszög

magasságvonalát a merőleges menüponttal lehet ábrázolni. Súlyvonalat pedig két
lépésben, először a felező vagy középpont menüponttal majd az így kapott pont, illetve
a háromszög szemközti csúcsát összekötő szakasz behúzásával kaphatunk. A
háromszög középvonalát két oldal felezőpontjának berajzolásával, majd az így kapott
pontokat összekötő szakasz behúzásával tudjuk elkészíteni.

[11]

A példa Dr. Hajdu Sándor Matematika 8. című könyvének 73. oldaláról származik.
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Rátérve a nevezetes pontokra, a háromszög beírható illetve köré írható körének
középpontjánál valamint a magasságpontnál és a súlypontnál jól szemléltethető a
háromszög valamelyik csúcsának mozgatásával, hogy a nevezetes pontok merre
mozdulnak, mikor lesznek a háromszögön kívül, illetve belül:

A négyszögek szögeinek számolásával kapcsolatos feladatokat a háromszögekhez
hasonló módon lehet ellenőrizni a program használatával.
Sokszögek területének kiszámolásánál is segíthet a GeoGebra. Ha például adottak egy
paralelogramma csúcsai, akkor ábrázolva a feladatban szereplő sokszöget, a program ki
tudja írni az alap, illetve a magasság nagyságát a képen látható módon, és így mindenki
ellenőrizni tudja magát, aminek köszönhetően mindenki dolgozhat a maga tempójában.
Ez azonban visszaélésre adhat okot, ezért, ismerve az osztályt, mérlegelnie kell a
tanárnak, hogy engedi-e a diákoknak, hogy GeoGebrával ellenőrizzék a megoldásukat.

A párhuzamos szelő és szelőszakaszok tételénél a következő ábra segítségével láthatják
a diákok, hogy tényleg megegyeznek az arányok. Mozgathatják a szögszárakat és a
párhuzamos szelőket is és mivel a program kiírja a szakaszok hosszát így, mindenkit
külön számítógéphez ültetve, fel lehet tenni egy olyan kérdést, hogy találnak-e olyan
szakaszokat, melyeknek az arányai megegyeznek, ha párhuzamosokkal elmetszünk egy
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szög szárait. Ezután a diákok által megtalált összefüggésekből kiindulva lehet
kimondani a párhuzamos szelők, majd később a párhuzamos szelőszakaszok tételét.

Párhuzamos szelők tétele:
OA:AB:BC:CD=OA’:A’B’:B’C’:C’D’

Párhuzamos szelőszakaszok
tétele:
AA’:BB’=OA:OB

Ezután, hogy tudatosuljon bennük ez a két tétel, feladható a következő két feladat közül
bármelyik vagy akár mindegyik. A feladatok ellenőrzéséhez pedig jól használható a
GeoGebra:
1)

Számítsák ki az ábrán látható trapéz negyedik oldalának hosszát, illetve a
kiegészítő háromszög hiányzó f oldalának hosszát:

2) A paralelogramma egyik oldalát meghosszabbítottuk az ábrán látható módon.

Milyen arányban osztja két részre M pont a CD oldalt?
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Tizedik osztályban van néhány háromszöggel kapcsolatos tétel a tananyagban. Mielőtt
kimondja a tanár a tételt, minden tanuló odaül egy számítógép elé az alábbihoz hasonló
ábrával, és a háromszög csúcsainak mozgatásával arra próbálnak választ találni, hogy
milyen arányban osztja a szögfelező a szemközti oldalt. Ez azért hasznos, mert ha
maguk jönnek rá egy összefüggésre, akkor az hosszú távon is jobban rögződik.

Később, szintén tizedik osztályban, két derékszögű háromszögre vonatkozó tételt, a
magasságtételt és a befogótételt kell megtanulniuk a diákoknak. Mindkét tétel
kimondása előtt kapnak pár percet a tanulók egy derékszögű háromszöget tartalmazó
ábra előtt, amit tetszés szerint mozgathatnak. A feladatuk pedig itt is az lenne, mindkét
esetben, mint a szögfelező tételnél, hogy a program segítségével próbáljanak maguktól
rájönni az összefüggésre.
A kerületi és a középponti szögek tanításánál is használható a GeoGebra, mert a
program segítségével jól látható, hogy egy körben az ugyanazon ívhez tartozó kerületi
szögek egyenlők, ezért érdemes az alábbi (vagy ahhoz hasonló) ábrával bevezetni ezt az
anyagot. Majd miután tisztáztuk a kerületi szögek tételét, rátérhetünk a középponti és
kerületi szögek tételére, amely szintén jól illusztrálható például a következő ábrával.
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Az érintő és a húrnégyszögek tanításánál kaphat olyan feladatot az osztály, hogy
vegyenek fel GeoGebrán két tetszőleges középpontú és sugarú kört és az egyik körhöz
vegyenek fel három olyan négyszöget, melyeknek a csúcsai a körvonal egy-egy pontjai
és a négyszögek a körvonalon belül helyezkednek el. A másik körhöz pedig vegyenek
fel három négyszöget úgy, hogy a négyszög minden oldala egy pontban érintse a kört.
Ezután az a feladat, hogy keressenek összefüggést az első körnél a négyszögek szögei
között, a második körnél pedig a négyszögek oldalainak hosszúsága között.
Ebben az évben új anyag a vektorok számmal való szorzása, illetve a vektorok
összetevőkre bontása. Ennél az anyagrésznél is segíthet a GeoGebra a tanulóknak az
ellenőrzésben, a tanárnak pedig abban, hogy kivetítheti az előre elkészített ábráját, így
változtathat rajta még az órán is, és nem kell rengeteg papírt elhasználnia a
fénymásoláshoz. Gyakorlásképpen feladható a következő két feladat:
1) Az ábrán piros színű, u és v vektorok segítségével írják fel az összes többi
vektort a füzetükbe, majd a program segítségével, alul a parancssorba írják be a
megfelelő számokkal megszorozva a vektorokat és így ellenőrizni tudják, hogy
jól dolgoztak-e.
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2) Egy paralelogramma harmadoló- illetve negyedelőpontjait az ábrán látható
módon összekötöttük és az alábbi négyszöget kaptunk. Az u és v vektor
segítségével írják fel az

,

,

,

vektorokat.

3.2.2. Transzformációk
Transzformációkon belül először a tengelyes tükrözésről tanulnak a diákok hatodik
osztályban. A GeoGebrában van tengelyes tükrözés menüpont, így nagyon könnyen
lehet a programmal szemléltetni, hogy mi lesz egy pontnak, egy szakasznak, egy
egyenesnek, egy háromszögnek vagy bármilyen más sokszögnek egy adott tengelyre
vonatkozó tükörképe. Ez szemléletesebbé teszi az anyagot. Sokat segíthet a
megértésben, ha minden tanulónak van lehetősége tetszőleges alakzatokat felvenni a
GeoGebrában. A program segítségével láthatják az alakzatok bármilyen tetszőleges
tengelyre tükrözött képeit.
A tengelyesen tükrös alakzatoknál a tanár megrajzolhatja GeoGebrával például a
következő alakzatokat. Az osztály feladata az, hogy gondolják végig, hogy ezek közül
melyik tengelyesen tükrös, és melyik nem. Így a tanár gyorsabban meg tudja rajzolni az
ábrákat, és nem kell fénymásolnia. Ráadásul, még folytonosabbá is teszi az órát, mert,
ha a tanár a diákok reakciói alapján (kiderül, hogy nem igazán világos nekik vagy túl
könnyűnek tűnik a feladat) változtatna valamelyik ábrán, vagy valamelyik tanuló
részéről felmerül egy ötlet, akkor ott azon nyomban át lehet alakítani bármelyik ábrát
vagy akár újakat is lehet készíteni, és rögtön láthatja az egész osztály. Még jobb, ha
minden tanulót külön számítógéphez ültetünk, és ott mindenki tükrözheti az alakzatok
pontjait, és így megbizonyosodhat róla, hogy melyik alakzat tengelyesen tükrös, és
melyik nem.
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Házi feladatnak mindenki készítsen GeoGebrával egy, az előző ábrán nem szereplő
tengelyesen tükrös és egy tengelyesen nem tükrös alakzatot, és a következő órán háromnégyfős csoportokban mindenkinek az ábráit megnézik. Közösen megvitatják, hogy
melyik tükrös és melyik nem, és a tükrös alakzatoknál megkeresik és berajzolják az
összes tengelyt.
Ezután hetedik osztályban kerül elő a transzformáció témaköre. Ez a rész az előző
évben tanult tengelyes tükrözés és a tengelyesen szimmetrikus síkidomok átismétlésével
kezdődik. Ezt az ismétlést segíti például az alábbi feladat. Kivetítjük a következő ábrát:

Mindenki tükrözze a csillagot az y tengelyre. Amikor a tanár úgy látja, hogy már
mindenki elkészült, a kivetített ábrán ő is tükrözze GeoGebrával a csillagot, ahogy a
második ábrán látható. Ha a tükrözött csillagot az eredetitől eltérőre színezi, akkor még
szemléletesebb, hogy mi is történik tengelyes tükrözés során. Ez könnyebbé teszi a
diákoknak az anyag felidézését.
Tengelyes tükrözéssel kapcsolatos házi feladatnak sormintát készíttethetünk az
osztállyal tetszőleges alakzatból. Példának ki lehet vetíteni a következő ábrát. Így
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mindenki a saját maga által választott ábrával dolgozhat, és többször egymás után kell
tükrözést végrehajtaniuk, miáltal nagy valószínűséggel rögzül mindenkiben, hogy mi
történik tengelyes tükrözés során.

GeoGebrával jól szemléltethető az alábbi, tengelyes tükrözéssel kapcsolatos feladat:
Adott egy

egyenes, egy

kör sugara, és egy

amelynek két átellenes csúcsa az
pedig a

kör. Szerkesztendő olyan négyzet,

egyenesen, harmadik csúcsa a

körön van. Hol lehet a

, negyedik csúcsa

körnek a középpontja ahhoz, hogy

vagy

megoldás legyen? A diákoknak zöldre kell színezni a sík azon részét, ahol nincs
megoldás, rózsaszínre, ahol , és kékre, ahol

megoldás van.

Ha mindkét kör adott lenne, akkor tükrözzük a
metszéspontja van ennek a tükrözött körnek és a
megfelel a feladatnak.

vagy

kört az

egyenesre. Ahány

körnek, annyi négyzet lesz, ami

lehet, hiszen két körnek nem lehet kettőnél több

metszéspontja. Ha van metszéspont, akkor az lesz a keresett négyzet egyik csúcsa. Ezt a
metszéspontot visszatükrözzük az eredeti körre, ami megadja a négyzetünk egy másik
csúcsát. Így megkapjuk a négyzet átlóját. Megszerkesztjük az átló felezőpontját, és
ebből a felezőpontból az

egyenesre mindkét irányban felmérjük az átló felének

hosszát, amivel megkapjuk a négyzet harmadik és negyedik csúcsát is. Kérdés, hogy
mitől függ, hogy hány metszéspontja lesz az eredeti és a tükrözött körnek, vagyis hogy
hány keresett négyzet lesz. Nem lesz megoldás, ha az eredeti kör és a tükrözött kör
középpontjának távolsága nagyobb a két kör sugarának összegénél. Egy megoldás lesz,
ha a két kör középpontjának távolsága egyenlő a két kör sugarának összegével. Szintén
egy megoldás lesz, ha a két kör középpontjának távolsága
ha a két kör középpontjának távolsága
kisebb, mint

és

. Két megoldás van,
között van. Ha ez a távolság

, akkor pedig nincs megoldás. Ha feladjuk ezt a feladatot a

diákoknak, akkor a GeoGeobra segítségével könnyen rájöhetnek önállóan, hogy mikor
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hány megoldás van. Ha tükrözik a
középpontját a

kör

kört az

egyenesre és közelítik a

egyenesre vetített tükörképéhez,

kör

’-höz, akkor távolról

indulva azt látják, hogy nincs megoldás:

Azt kell megtalálniuk, hogy meddig közelítsenek ahhoz, hogy 1 megoldás legyen.
Amikor már úgy látjuk, hogy az osztály nagy része eljutott a megoldáshoz, akkor
kivetítjük az alábbi ábrát. Hogy biztosan mindenki megértse a megoldást,
elmagyarázzuk, hogy

megoldás van - azaz

megfelel a feladat feltételeinek - ha a

olyan négyzetet tudunk szerkeszteni, ami
kör középpontja azon az

körvonalon van, amelynek a középpontja megegyezik a
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kör középpontjával.

sugarú

Ha tovább kísérletezik az osztály, azt kell látniuk, hogy a

körhöz tovább közelítve

két megoldás van:

A kérdés, hogy meddig van ez így. Itt arra kell rájönnie a diákoknak, hogy ha a
középpontja a
van, akkor szintén

Ha

kör középpontjával megegyező középpontú,

sugarú körön

megoldás van:

kör középpontja az előbb említett körvonalon belül van, akkor pedig nincs

megoldás:
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kör

Összegezve a következő ábrát kell elkészíteniük a diákoknak:

Ezután az eltolás következik. A tanulók eltolhatnak tetszőleges alakzatokat általuk
kiválasztott bármilyen vektorokkal, és így saját példáikon keresztül ismerhetik meg az
eltolás tulajdonságait. Amikor konkrét koordinátákkal megadott csúcsok által határolt
alakzatok eltolására kerül sor, akkor, miután a tanulók megoldották a feladatot,
használhatják ellenőrzésre a GeoGebra eltolás menüpontját.
Házi feladatnak pedig eltolással egy olyan mintát kell elkészíteniük a tanulóknak, ahol
van egy tetszőleges alakzat középen, amit alá, fölé és jobbra, balra el kell tolniuk, a
következő ábrához hasonló módon. Lehet olyan ábrát választani, ami például egy
képeslapon díszként is megjelenhet és így láthatja az osztály, hogy minták készítésére is
használhatják a matematikát.
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A következő téma, a forgatás bevezetésénél is lehet használni a GeoGebrát a pont körüli
forgatás adott szöggel menüpont használatával. Gyakorlásképpen pedig ki lehet vetíteni
a következő GeoGebrán készített ábrát. A kék háromszög az eredeti síkidom, az O pont
pedig a forgatás középpontja. Az a feladat, hogy megmondják, hogy az elforgatott
háromszögek az eredeti síkidom hány fokos elforgatottjai. Ha ezzel végeztek, akkor el
kell forgatniuk az eredeti háromszöget a kapott szögek

-szereseivel, ha még nem

szerepeltek a feladatban azok az elforgatottak. Ennek köszönhetően a diákok egyszerre
láthatják, hogy mi történik egy adott pont körüli néhány nevezetes szöggel való
elforgatásnál.

Hetedik osztályban még a középpontos tükrözés tanításánál lehet nagyon hasznos a
GeoGebra. A program segítségével nagyon könnyen be lehet bizonyítani, hogy a 180°
forgatás megfelel a középpontos tükrözésnek. Felveszünk egy háromszöget, és
elforgatjuk egy kiválasztott pont körül 180 fokkal, majd ugyanezt a háromszöget
középpontosan tükrözzük úgy, hogy a tükrözés középpontja ugyanaz a pont legyen,
mint az előbbi forgatásé. A GeoGebra segítségével jól látszik, hogy az így kapott két
háromszög megegyezik, és sokkal gyorsabban megbizonyosodhatunk erről a program
segítségével, mintha kézzel szerkesztenénk.
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Nyolcadik osztályban az egybevágósági transzformációk távolságtartó tulajdonságának
rögzítésére kivetíthetjük a következő GeoGebrán elkészített ábrát. A feladat az, hogy
párokban beszéljék meg a tanulók, hogy az öt transzformáció közül melyik
egybevágóság:

Amikor pedig újra előkerülnek a tengelyesen szimmetrikus alakzatok és a
forgásszimmetrikus, illetve a középpontosan szimmetrikus alakzatokról tanulnak,
kivetítve a következő ábrát, gyorsan megbeszéljük, hogy melyik alakzat milyen módon
szimmetrikus:

Majd mindenkinek készítenie kell egy tengelyesen, egy középpontosan és egy
forgásszimmetrikus alakzatot.
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Ezután a hasonlóság következik a tananyagban, amivel kapcsolatban fel lehet adni egy
olyan feladatot, hogy az ábrán látható sokszögek közül melyek hasonlók:

GeoGebra

segítségével

az

ábrák

mozgatásával,

különböző

transzformációk

végrehajtásával, illetve sokszögek szögeinek nagyságának vizsgálatával ellenőrizhető,
hogy mely alakzatok hasonlók. Így jobban memorizálják a hasonlóság tulajdonságait a
tanulók.
Amikor tizedik osztályban foglalkozunk a távolságtartó transzformációkkal, főleg a
különböző egybevágósági transzformációk közötti kapcsolaton van a hangsúly. Már
általános iskola hetedik osztályában megmutattuk, hogy a középpontos tükrözést
tekinthetjük 180°-os elforgatásnak. Itt, tizedik osztályban tudatosulnia kell, hogy a négy
távolságtartó transzformáció közül, amikkel részletesen foglalkozunk (tengelyes
tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás és az eltolás), csak a tengelyes
tükrözés változtatja ellenkezőjére egy síkidom körüljárási irányát. Ezt elősegítheti, ha
belátjuk, hogy bármely síkbeli távolságtartó transzformáció helyettesíthető kizárólag
tengelyes tükrözésekkel. Belátható, hogy ha az utóbbi két távolságtartó transzformációt
akarjuk tengelyes tükrözésekkel helyettesíteni, legalább kettőnek kell a szorzatát
vennünk. Nemcsak kettőnek, vehetjük több, de mindenképpen páros számú, tengelyes
tükrözésnek is a szorzatát. Páratlan sok tengelyes tükrözés szorzataként kaphatjuk a
csúsztatva tükrözést, ami nem része az alapszintű tantervnek, illetve tükrözést. Páros
sok tükrözéssel kaphatunk forgatást vagy eltolást. Ennek oka, hogy a tengelyes tükrözés
megváltoztatja a körüljárás irányát, míg az eltolás és a forgatás nem. Vegyünk fel két
metsző egyenest, az ábrán e és f. Tükrözzünk egy tetszőleges alakzatot az e tengelyre,
majd az így kapott ábrát tükrözzük f tengelyre. Legyen ez az alakzat most egy
háromszög. Az a forgatás, amelynek középpontja a két tengely metszéspontja, a
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forgatás szöge pedig a tengelyek hajlásszögének kétszerese pont a második tükrözés
után kapott háromszögbe viszi az eredeti háromszöget.

Ha a két felvett tengely egymással párhuzamos, akkor a második tükrözés után kapott
háromszöget az eredeti síkidom eltolásával is megkaphatjuk.

Minden tanuló külön gépen felvesz egy tetszőleges alakzatot GeoGebrán majd két-két
tengelyt (először metsző, majd párhuzamos tengelyeket) és nekik kell rájönniük a
program segítségével, hogy melyik esetben milyen transzformációval kapják meg egy
lépésben a második tükrözés során előállított alakzatot. Aki ezt rögtön látja a program
használata nélkül is, az ellenőrzésként használhatja a GeoGebrát, hogy biztos jól látja-e.
Ezután, a fent látható két háromszöges ábra segítségével, közösen megbeszéljük, hogy
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aki esetleg nem jött rá, hogy melyek a keresett egybevágósági transzformációk, azok is
megtudják a választ. A diákok figyelmét fel kell hívni arra is, hogy ha a két tengely
merőleges egymásra, akkor a metszéspontra történő tükrözéssel is megkapjuk az eredeti
alakzatot, hiszen ez esetben 180°-os forgatást hajtanánk végre. Ezzel beláttuk, hogy két
tengelyes tükrözés szorzata vagy forgatás vagy eltolás, a tengelyek kölcsönös
helyzetétől függően. Ezzel azonban még nem bizonyítottuk az állítást. Ahhoz
igazolnunk kellene, hogy bármilyen pont körüli forgatáshoz és bármilyen eltoláshoz
létezik két olyan tengely, amelyekre történő tengelyes tükrözések szorzata a megadott
elforgatás vagy eltolás.

A középpontos hasonlósági transzformációhoz érve a tananyagban szintén érdemes
használni a GeoGebrát. A centrális nyújtás menüponttal nagyon jól szemléltethetők
ennek a transzformációnak a tulajdonságai. Házi feladatnak pedig mindenkinek el
kellene készíteni egy az alábbi ábrához hasonló rajzot GeoGebrával. A tanulók
tetszőleges alakzatot választhatnak, majd úgy kell a középpontos hasonlósági
transzformációt alkalmazniuk négyszer, hogy az így kapott négy alakzat érjen hozzá az
eredeti alakzathoz. Következő órán mindenki választ egy párt magának és meg kell
mondaniuk egymásnak, hogy melyik alakzatnál mekkora volt a hasonlóság aránya és
hol van a középpont.
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3.2.3. Koordináta-geometria
A diákok először ötödik osztályos korukban tanulnak a Descartes-féle koordinátarendszerről.

A felső tagozat elején a cél ennek a koordináta-rendszernek a

megismerése, amiben a GeoGebra sokat segíthet a diákoknak. Ha felveszünk egy
pontot, és azt kivetítjük az osztálynak, akkor tudjuk mozgatni, és a tanulók is láthatják,
hogy hogyan változnak a pont koordinátái a mozgatás hatására. A bal oldalon ugyanis a
program kiírja a felvett pontok koordinátáit:

Ha van rá idő, akkor érdemes mindenkit odaengedni a számítógéphez az órán, és
hagyni, hogy a tanulók maguk mozgassák a pontot abba az irányba, amerre ők szeretnék
annak érdekében, hogy tudatosodjon bennük, hogy milyen irányú mozgással melyik
koordináta változik. Ebben az évben a matematikatanároknak azt kell elérni, hogy
konkrét pontok ábrázolása, illetve adott pontok koordinátáinak leolvasása derékszögű
koordináta-rendszerben az osztályból senkinek ne okozzon gondot. Ezt elő lehet
segíteni a következőképpen: négy fős csoportokra bontjuk az osztályt. Minden csoport
kap két (koordinátákkal adott) pontot és egy négyszöget. A csoport egyik tagjának az
egyik, egy másik tagnak pedig a második pontot kell koordináta-rendszerben
ábrázolnia. A másik két tanulónak pedig fel kell venni egy-egy pontot úgy, hogy az így
kapott négy pont az adott négyszöget ábrázolja. A tanárnak így van lehetősége
megfigyelni az osztályt, egyik csoporttól a másikig járva kiderülhet számára, hogy
melyik tanulónak hol vannak hiányosságai, és annak a résznek a megértésében tud
segíteni. A diákok nagy részének plusz motivációt jelent a csoportmunka, hiszen ha jól
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teljesítenek, okosnak könyveli el őket az osztály, és a kortársak véleménye ebben a
korban nagyon fontos. Ebben a feladatban mindenki rá van kényszerítve, hogy
dolgozzon, és így azokban is rögződhet az anyag, akik eddig csak leírták a tábláról a
megoldást. Amikor mindenki elkészült, akkor minden csoportból egyvalaki bemutatja
az elkészült feladatot. Lehetőség szerint ezt interaktív táblán igyekezzünk megtenni, de
ha az nem áll rendelkezésre, akkor egy laptop segítségével a GeoGebra programmal is
ugyanúgy láthatja az egész osztály, hogy melyik csoport mit csinált.
Még jobban segítheti a GeoGebra a diákok munkáját, ha a program segítségével
szemléltetjük, hogy mennyire nem mindegy, hogy egy pontnak melyik az első és a
második koordinátája. Ehhez feladhatunk egy olyan feladatot, hogy megadunk például
öt számot, például a

,

, 0, 1, 2. A kérdés az, hogy összesen hány rendezett

számpárt kaphatunk, ha egy-egy szám kétszer is szerepelhet a számpárban, és sorolják
is fel ezeket a számpárokat. Ez a felsorolás mehet önkéntes alapon, és aki mond egy
újabb számpárt, az kijöhet a laptophoz vagy az interaktív táblához, és a GeoGebra
segítségével ábrázolhatja az általa kiválasztott pontot. Így amikor már az összes
lehetséges pont ki lesz vetítve, mindenki jól láthatja, hogy mennyire fontos, hogy
pontosan adjuk meg egy pont koordinátáit, mert öt különböző számból huszonöt
különböző pontpár alkotható.
Ha minden tanuló letöltötte magának a programot, akkor lehet olyan feladatot adni az
osztálynak, hogy mindenki kitalál egy olyan alakzatot, amelynek legalább öt csúcsa
van, amit ábrázol otthon GeoGebrán, és behozza pendrive-on ezt a fájlt. Amíg ezzel az
anyagrésszel foglalkozunk, addig lehet azzal kezdeni minden órát, hogy öt-hat tanuló
megadja a saját alakzata csúcsainak koordinátáit és mindenkinek meg kell határoznia,
derékszögű

koordináta-rendszerben

való

ábrázolás

nélkül,

hogy

melyik

síknegyed(ek)ben helyezkedik el az adott alakzat. Ezután ábrázolniuk kell a pontokat,
majd el kell készíteniük az összes lehetséges olyan alakzatot, amelynek az adott pontok
a csúcsai. A végén pedig megnézzük, hogy melyik volt az eredeti alakzat. Ha erre nincs
elég idő, akkor ezt a feladatot meg lehet úgy is csinálni, hogy csak egy órán kerüljön
elő. Négy-öt fős csoportra bontva az osztályt a csoportokon belül mindenki megoldja a
többiek feladatát. Végül pedig egy számítógépteremben mindenki megmutatja a saját
gépén a csoportjának az eredeti ábráját. Azonban ha erre nincs lehetőség, akkor minden
csoport megkapja öt percre az interaktív táblát vagy a laptopot, és ott meg tudják nézni
a diákok, hogy mire gondolt eredetileg a társuk. Ennek talán a legnagyobb előnye, hogy
35

a tanulóknak is részük van a feladat kitalálásában, ezért általában sokkal lelkesebbek,
amitől jobban fognak emlékezni az adott tanagyagra a későbbiekben.
Később, tizenegyedik osztályban, a skaláris szorzatnál is lehet használni a GeoGebrát,
de a program két vektor vektoriális szorzatát nem tudja ábrázolni, ezért ennél az
anyagrésznél nem feltétlenül érdemes alkalmazni a GeoGebrát, hiszen gyakorlatilag
csak skaláris szorzatok gyors ellenőrzésére lenne jó a program. Itt nem szemléltet
semmit és azt sem derül ki a tanulók számára, hogy miért annyi a skaláris szorzat, csak
az értéket láthatják.
Amikor egy szakasz osztópontjainak koordinátáira kerül sor, a felezőpont, a
harmadolópont és végül tetszőleges

arányú osztópont koordinátáinak

kiszámításánál is sokat segíthet a GeoGebra. Vegyük egy
osztópontját. Legyen
Ebből:

arányú osztópont. Ekkor

egy

és

.

.

A megfelelő vektor:
A

szakasz tetszőleges

.

pontba mutató

alapján, ha

helyvektorra igaz, hogy
,

kaphatjuk meg, hogy

. Ez

, akkor az osztópont koordinátáira úgy

,

. Ez szemléltethető a GeoGebrával.

;

Ha a GeoGebrán felveszünk egy szakaszt, beállítunk két csúszkát és azok segítségével a
parancssorban definiálunk egy, a kiválasztott szakasz egy tetszőleges
mutató

osztópontjába

helyvektort, akkor a diákok láthatják, hogy az arányok változtatásával hogyan

változik az osztópont helye:
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Később konkrét feladatoknál ellenőrzésre is használható a program, hiszen a tanulók
felveszik például egy adott szakasz felezőpontját és rögtön látják, hogy jó koordinátákat
kaptak-e. Maradva egy szakasz felezőpontjánál, a koordinátáinak kiszámításához
használt képlet is könnyen belátható a GeoGebra segítségével. Hiszen egy szakasz
végpontjait bármerre el lehet mozdítani a programmal, így mindenki láthatja, hogy az
alábbi ábrán lévő jelöléseket használva:
egyenlő
, illetve

-vel.

vektor pedig egyenlő a b -vel, így a felezőpont koordinátái

.

Később, a háromszög súlypontjának koordinátáinak bevezetésénél, fel lehet adni, hogy
az eddig tanultak alapján próbálják meg levezetni egy háromszög súlypontjának
koordinátáit. Segíthet a diákoknak, ha használhatják hozzá a GeoGebrát. Ha berajzolják
a

háromszög

súlyvonalait,

ahogy

a

következő

ábrán

is

látszik,

és

észreveszik/visszaemlékeznek, hogy a súlyvonalak 2 : 1 arányban osztják egymást,
akkor ezt az osztási arányt valamint a vektorok összeadásáról és kivonásáról tanultakat
használva meg tudják kapni a súlypont koordinátáit. Sikerélményt jelenthet nekik, ha ők
maguk jutnak el a helyes képletig, és így talán jobban is fognak rá emlékezni, mintha a
tanár csak felírja a táblára a képletet, majd, hogy időt nyerjen, ő mondja el gyorsan,
hogy miért így lehet kiszámolni a háromszög súlypontjának koordinátáit.
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Ezen kívül, ugyanúgy, ahogy az osztópontok esetében, konkrét feladatoknál a tanulók
ellenőrzésként is használhatják a programot.

Később

az

egyenesek

egyenletével

kapcsolatos

anyagrésznél

két

egyenes

metszéspontjának meghatározásánál, miután kiszámolták a diákok az adott feladatot,
GeoGebrán felvéve a két szóban forgó egyenest, ellenőrizhetik, hogy jó eredményt
kaptak-e. Ezzel kapcsolatos feladat a következő példa:
Hogy helyezkedik el az alábbi három egyenes: a)
b)
c)
Add meg a metszésponto(ka)t, ha nem párhuzamos egymással mindhárom egyenes!
Ábrázolva GeoGebrával az adott egyeneseket, a tanulók ellenőrizhetik megoldásukat:

Amikor két egyenes párhuzamosságáról és merőlegességéről van szó vegyenek fel a
diákok egy párhuzamos illetve merőleges egyenespárt GeoGebrával, tetszőlegesen
mozgassák ezeket az egyenespárokat és arra kell keresniük a választ, hogy két egyenes
párhuzamosságának és merőlegességének mik a feltételei. Mivel a GeoGebra feltünteti
az egyenesek egyenleteit is, így észre lehet venni az irányvektorok koordinátái közötti
összefüggések. Ennél a anyagnál gyakori feladat, hogy döntsék el a diákok, hogy az
egyenleteikkel megadott egyenesek közül melyek párhuzamosak, melyek merőlegesek.
Ezeknél a feladatoknál miután a füzetükben megoldották, leellenőrizhetik, hogy jól
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dolgoztak-e, ha felveszik az adott egyeneseket és mindegyik egyenespár közül, amit
párhuzamosnak gondolnak, kiválasztják az egyik egyenest és a másik egyenes egyik
pontját és a párhuzamos menüpontot alkalmazva párhuzamost húznak. Ha a
párhuzamos egybeesik azzal az egyenessel, amelyiknek az egyik pontját kiválasztotta a
tanuló, akkor jó megoldást kapott. Mivel két párhuzamos egyenesnek nincs
metszéspontja, így már abból is látszik, hogy párhuzamosokról van szó, hogy ábrázolva
az adott egyenespárt nincs közös pontjuk. Merőlegességről pedig úgy lehet
megbizonyosodni, hogy felvesszük a két egyenest, és ha ezek metszik egymást, akkor a
szög menüponttal felvehető a két egyenes hajlásszöge.
Pont és egyenes távolságánál is lehet ellenőrzésre használni a GeoGebrát. Egy ponton
keresztül könnyen lehet merőlegest húzni az adott egyenesre, és a program kiírja a
szakaszok hosszát, így hamar kiderül, ha valaki elszámolta a feladatot. Egy ezzel
kapcsolatos feladat a következő:
Egy háromszög csúcsai:

,

. Számítsuk ki a súlypontnak a B

,

csúcson áthaladó magasságvonaltól mért távolságát [12]:

Ennek az anyagrészhez a begyakorlásához gyakran háromszögek nevezetes vonalainak
(szögfelezőknek,

magasságvonalaknak,

súlyvonalaknak)

az

egyenleteit

kell

meghatároznia a diákoknak, ha adottak a háromszög csúcsai. Az ilyen feladatoknál
szintén lehet ellenőrzésre használni a GeoGebrát. Felvéve a háromszög csúcsait,
könnyen ábrázolhatjuk a keresett nevezetes vonalakat, és a program kiírja az egyenesek
egyenletét.
[12]

A példa a Geometriai feladatok gyűjteménye II. című könyv koordináta-geometria című fejezetének,
ami Czapári Endre munkája, 91.oldalán a 756-os feladat
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Háromszögek és négyszögek szögeinek nagysága, illetve területük is tananyag ebben az
évben. Ennek gyakorlását segíti az alábbi feladat:
Egy négyszög csúcsai a következők:

,

,

,

.

a) Milyen négyszöget határoznak meg ezek a csúcsok?
b) Mekkorák a négyszög szögei?
c) Mekkora a négyszög területe?

A feladat a) részével átismétlik a négyszögek tulajdonságait. Itt kétféleképpen
indulhatnak el. Vagy felírják az oldalegyenesek irányvektorait és megállapítják, hogy
két

párhuzamos

oldalpárja

van

a

négyszögnek,

amiből

következik,

hogy

parallelogramma. Kérdés, hogy lehet-e szűkíteni, esetleg rombusz vagy négyzet-e?
Ehhez ki kell számolni az oldalak hosszúságát. Ki fog jönni, hogy az oldalak egyenlőek,
tehát rombuszról van szó, de lehet, hogy négyzet is. Ez kiderül, ha kiszámoljuk a
szögeket. Elvégezve a számolást, az jön ki, hogy nem derékszögű a négyszög, ezért
rombuszról van szó. Mivel a rombusz szemközti szögei egyenlőek, egymás melletti
szögei pedig 180°-ra egészítik ki egymást, az egy kiszámolt szögből már meg lehet adni
az összes szögét a négyszögnek. A területet pedig megkaphatjuk az

képlettel

bármelyik szöget behelyettesítve, hiszen az oldalak egyenlők és az egymást 180°-ra
kiegészítő szögek szinusza megegyezik. A másik út kicsit rövidebb. Az első lépés
ugyanis elhagyható. Lehet rögtön az oldalak hosszának kiszámításával kezdeni, amiből
kiderül, hogy a négyszög rombusz, kérdés, hogy négyzet-e. Innentől pedig úgy kell
folytatni, ahogy az első megoldást választók dolgoznak. Végül pedig GeoGebrával
elenőrizhetik a munkájukat, ha elkészítik a következő ábrát:
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Később, a kör egyenletének gyakorlásánál, feladható a következő feladat:
Írjuk fel az

egyenletű kör

abszcisszájú I. negyedbeli

pontjához tartozó érintő egyenletét![13]
A kör középpontja C
körnek az

A kör egyenletébe behelyettesítve kiszámolják, hogy a

abszcisszához tartozó pontjainak ordinátái:

az I. síknegyedben a P

és

. Ebből

pont van.

Vissza kell emlékezniük a diákoknak, hogy a középpontból az érintési pontba húzott
sugár merőleges az érintőre. Így a

vektor az érintő egyik normálvektora. Egy pontját

és a normálvektorát ismerve az egyenesnek már felírható az érintő egyenlete. Amikor
megoldották a feladatot, ellenőrzéshez könnyen elkészíthetik az alábbi ábrát, mert a
GeoGebrának van kör középponttal és kerületi ponttal valamint érintők menüpontja.

A kör egyenlete után a parabola, az ellipszis és a hiperbola egyenletével foglalkozik a
Matematika III. (fakultatív B változat) című könyv.
Egy a parabola és az egyenes egyenletét is gyakorló feladat a következő:
Határozzuk meg az

parabola és az

egyenes közös pontjainak

számát. [14]

[13]

A példa Hajnal Imre – dr. Pintér Lajos Matematika III. (fakultatív B változat) című könyvének 140.
oldaláról származik.
[14]
A példa a Geometriai feladatok gyűjteménye II. című könyv koordináta-geometria című fejezetének,
ami Czapári Endre munkája, 126.oldalán az 1138/a feladat
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Miután mindenki végiggondolta a választ, a diákoknak GeoGebrán meg kell rajzolniuk
a megadott parabolát és egyenest, hogy lássák, hogy jól gondolkodtak-e, majd közösen
megbeszéljük.

Ezután a tanulóknak rajzolniuk kell GeoGebrán egy olyan parabolát és egy olyan
egyenest, amelyeknek egy közös pontja van és egy olyan párt, amelyeknek nincs közös
pontja. Majd hármas csoportokban mindenki adja meg a felrajzolt egyik parabolaegyenes párt az egyik társának, a másikat pedig a csoport harmadik tagjának. Az
egyenletek alapján mindenkinek meg kell mondani, hogy a nála lévő két pár közül
melyiknek van közös pontja.
Egy ellipszissel kapcsolatos feladat a következő: adott egy ellipszis és egy egyenes
egyenlete, amik metszik egymást. Mekkora az ellipszisnek az egyenesre illeszkedő
húrjának hosszúsága? A feladat ellenőrzéséhez használhatják a diákok a GeoGebrát.
A hiperbola és az ellipszis egyenletét egyszerre lehet gyakorolni az alábbi feladattal:
A hiperbola fókuszai egybeesnek az

ellipszis fókuszaival. Írjuk fel a

hiperbola egyenletét, ha a valós tengelye 6 egység.[15] Majd adjuk meg a hiperbola
aszimptotáinak egyenletét és a közrezárt szögük nagyságát. Ellenőrzéshez ennél a
feladatnál is jól használható a GeoGebra, hiszen a programnak van ellipszis, hiperbola
és aszimptota menüpontja is alul a parancssornál. Így hamar elkészíthető az alábbi ábra,
aminek segítségével a diákok maguk is meg tudják nézni, hogy jól dolgoztak-e.
[15]

A példa a Geometriai feladatok gyűjteménye II. című könyv koordináta-geometria című fejezetének,
ami Czapári Endre munkája, 118.oldalán az 1044-es feladat
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3.3. Analízis
3.3.1. Függvények, grafikonok
Hatodik osztályban a való életből vett egyszerű változó mennyiségek közötti
kapcsolatok ábrázolásánál, az egyenes és fordított arányosságok tanításánál érdemes a
GeoGebrát alkalmazni.
Ezután a grafikonok bevezetésénél segítheti a tanár munkáját a program, hiszen akár
több grafikonnal is készülhet, és azt tudja megmutatni az osztálynak, amit a legtöbben
szeretnének. Kezdhetünk például azzal a feladattal, hogy kivetítjük a következő,
GeoGebrában

megrajzolt

grafikont

a

2004.

évi

magyarországi

középhőmérsékletekről:

[16]

[16]

Adatok letöltve 2010.07.28-án a http://www.zivatar.hu/felhotar/albums/userpics/2004havi.gif
honlapról
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havi

Ezután pedig különböző kérdéseket tehet fel a tanár az osztálynak a grafikonnal
kapcsolatban. Például:
a) Mikor volt a leghidegebb, illetve a legmelegebb?
b) Melyik hónapban volt 20 °C a középhőmérséklet?
c) Melyik időszakban csökkent a havi középhőmérséklet?
Házi feladatnak fel lehet adni, hogy mindenki keressen, egy a fenti példához hasonló,
mindennapi életből vett grafikont, ábrázolják a programmal otthon, és tegyenek fel
három-négy kérdést az ábrával kapcsolatban. A következő órán mindenki választ egy
párt, odaadja a párjának a grafikonját és hozzá a kérdéseket, amire otthon mindenkinek
válaszolnia kell. Az ezt követő órán a tanár, hogy ellenőrizze a diákok munkáját,
mindenkitől elkéri a feladatot, amit valamelyik osztálytársától házi feladatként kapott,
és beszedi a kérdésekre adott választ. Így a feladat nem vesz el sok időt az órából és
mégis mindenki talál olyan grafikont, ami az érdeklődéséhez közel áll, amitől talán az
anyag is kevésbé lesz idegen számára, még ha nem is szereti a derékszögű koordinátarendszerrel kapcsolatos feladatokat.
A lineáris függvény bevezetését segítheti, ha a GeoGebra programmal megrajzoljuk,
majd kivetítjük a következő grafikont az osztálynak, amely egy motorkerékpáros
mozgását szemlélteti (az x-tengelyen az eltelt időt percben, az y-tengelyen pedig a
motorkerékpáros által megtett távolságot láthatjuk km-ben):

Azt kérjük a diákoktól, hogy töltsék ki a következő táblázatot, majd mondják meg, hogy
milyen távolságra lesz a motorkerékpáros tizenöt perc múlva, ha ugyanezzel az
egyenletes sebességgel mozog:
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idő (min)

0

2

4

6

8

távolság (km)
[17]

GeoGebrával be lehet állítani, hogy be legyenek rajzolva a rácspontok. Ennek
köszönhetően egy ilyen feladatot gyorsan meg tud oldani az osztály, nem vesz el sok
időt, hiszen elég csak ránézniük az ábrára; nem kell vonalzóval egyeneseket húzni, hogy
pontosan meg tudják mondani a keresett távolságokat.
Majd az egyenes arányosság a következik a tananyagban, ami bevezethető például az
alábbi feladattal:
Egy kg alma 150 Ft-ba kerül. Mennyibe kerül 0, 1, 2, 5, 6, 10 kg alma? Készíts
táblázatot és grafikont is! Amikor úgy látja a tanár, hogy már mindenki elkészült a
feladattal, kivetíti a példa GeoGebrával elkészített grafikonját. Végül pedig
megbeszélik, hogy az alma súlyával egyenesen arányosan változik az alma ára is. A
gyümölcs árának és súlyának aránya pedig azt mutatja meg, hogy mennyit kell fizetni
egy kg almáért. Majd ezt az elsőfokú függvényt használva, kiválasztva a grafikon két
pontját, a tanár megmutathatja az osztálynak, hogy mi történik, ha mindkét pont első,
majd később pedig a második koordinátájához hozzáadunk vagy elveszünk belőle
valamennyit és az így kapott két-két ponton keresztül húzzuk meg a lineáris grafikont.
Így a GeoGebra segítségével a diákok egyszerre láthatják az eredeti függvényt és az x-,
illetve az y-tengely menti eltoltját is a függvénynek.
Ha ezzel a feladattal végeztek, akkor hasznos lehet a következő két feladat:
1. Ha egy zsömle 18 Ft-ba kerül, akkor négy zsömléért mennyit kell fizetni.
2. Egy internet kávézóban fél óra internethasználat 120 Ft. Mennyi pénzt kell
fizetni másfél óra internetezésért?
Miután mindenki magában kiszámolja, hogy mi a jó válasz a két kérdésre, és a tanárral
közösen meg is beszélik, hogy négy zsömléért, illetve másfél óra internethasználatért
mennyit kell fizetni a feladatok szerint, rá lehet térni a példákat leíró függvények
ábrázolására. Megbeszéljük az intervallum jelölésének módját, majd mindenki ábrázolja
a feladatokhoz tartozó grafikonokat:

[17]

A példa Dr. Hajdu Sándor Matematika 6. című könyvének 130. oldaláról származik.

45

Kapnak egy kis időt, majd a tanár kivetíti a GeoGebrával elkészített ábrákat, és
megbeszélik közösen, hogy miért nincsenek összekötve folytonos vonallal a grafikonok
pontjai egyik esetben sem. Az internetkávézós példánál arra is ki kell térni, hogy az
internetezés időtartama és díja nem feltétlenül egyenesen arányos mennyiségek; az
összetartozó értékpárjaik aránya nem állandó. A tanárnak segítség, hogy nem vesz el
időt az órából, amíg ő megrajzolja a grafikonokat, elég csak kivetíteni. Ráadásul azt is
meg lehet mutatni, hogy ha változik valamilyen tényező az egyik, illetve a másik
feladatban, akkor hogyan módosulnának a grafikonok, ami hasznos lehet a diákoknak a
megértésben.
Fordított arányossághoz a következő példát lehet használni:
Két csap nyolc óra alatt tölt meg egy medencét. Mennyi idő alatt töltené meg ugyanezt a
medencét

ugyanilyen csap? Mindenkinek el kell készítenie a feladat

grafikonját, és amikor mindenki elkészült, ellenőrzésképpen a tanár kivetíti a
GeoGebrán elkészített ábrát:
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Az egyenes és fordított arányosságot összefoglaló órára azt a házi feladatot kaphatja az
osztály, hogy lehetőség szerint mindenki találjon ki, de ha nem megy, akkor keressen a
könyvből a még meg nem oldott feladatok közül két feladatot. Egyet, ahol egyenes, és
egyet, ahol fordított arányosság szerepel. Rajzolják meg a két feladat grafikonját
GeoGebrával, és lehetőség szerint hozzák be pendrive-on az összefoglaló órára.
Ezenkívül hozniuk kell még két feladatot, szintén egy egyenes és egy fordított
arányossággal kapcsolatosat. Az órán pedig párosával odaülnének egy géphez,
mindenki megmutatná az egyik grafikont és az egyik feladatát a párjának. A
grafikonhoz ki kell találni egy olyan feladatot, aminek ez lehet az ábrája. A másik
feladatot pedig a gépen GeoGebrával ábrázolni kell. Utána a párok ellenőrzik. Ha pedig
probléma merül fel, akkor segít a tanár. Ezután párcsere következik. Így mindenki olyan
grafikont hozhat, ami közel áll az érdeklődéséhez.
Hetedik osztályban cél, hogy a tanulók táblázatokat, grafikonokat tudjanak készíteni
konkrét hozzárendelések esetén, illetve cél még a lineáris függvények megismerése.
Ebben az osztályban a GeoGebrát először az egyenes és a fordított arányosság
összefoglalásánál érdemes használni. Ha hatodik osztályban mindenki készített egy
egyenes és egy fordított arányossággal kapcsolatos feladatot, akkor elővehetjük a
tavalyi feladataikat, és azokon keresztül fel lehet eleveníteni az előző évben erről
tanultakat.
Ezt konkrét hozzárendelések vizsgálata követi a tananyagban. Itt lehet olyan feladatot
adni, hogy a tanulók különböző lineáris kapcsolatokat tartalmazó táblázatokat kapnak.
Egy ilyen például:
1

2

3

4

5

6

7

8

3

5

7

9

11

13

15

17

Mindenkinek meg kell adnia azt a lineáris hozzárendelést, amelyet a fenti táblázat
meghatároz, majd a tanár kivetíti a GeoGebrán elkészített ábráját, hogy mindenki tudja
ellenőrizni, hogy jól dolgozott-e. A végén megbeszélik részletesen.
Egy másik feladat lehet lineáris kapcsolatok gyakorlására, ha a tanár elkészít
GeoGebrában egy, az alábbi hasonló ábrát, és azt kivetíti az órán. Az osztály feladata
pedig az, hogy mondják meg, hogy a hozzárendelések közül melyik egyenes arányosság
valamint, hogy melyik fordított arányosság:
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Végül pedig mindegyik esetben fel kell írniuk a hozzárendelés szabályát.
Amikor megtanulják, hogy a lineáris függvények

alakban írhatók fel, akkor

a tanár kivetítheti a következő ábrát, és mozgathatja a grafikonokat úgy, ahogy az
osztály mondja. Mivel a GeoGebrán a hozzárendelés szabályát is fel lehet tüntetni, jól
láthatják a tanulók, hogy az egyes függvénytranszformációk milyen a és b értékhez
tartozó lineáris függvényt adnak. Hogy ez még jobban tudatosodjon bennük, mindenki
odaülhet egy külön gép elé, és ott néhány percig mozgathatja a grafikonokat, amilyen
irányba szeretné.
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Amikor nyolcadik osztályban a lineáris függvényekre kerül sor, akkor az előző évben
tanultak átismétlése után ebben az évben kell biztosan tudatosulnia a tanulókban, hogy
mi történik, ha az

egyenletben változtatjuk az a illetve a b értéket. Mivel a

GeoGebrával lehet mozgatni függvényeket, ez sokat segíthet a tanulóknak az elsőfokú,
valamint a konstans függvények megismerésében is.
A gimnázium első évében rögtön a tanév elején a függvényfogalom bevezetésénél, majd
az első-, a másodfokú, az abszolútérték, illetve a racionális törtfüggvényeknél lehet a
GeoGebrát használni.
A függvények bevezetésénél, segíthet a program abban, hogy a tanulók begyakorolják
az értékkészlet és az értelmezési tartomány fogalmát. Ehhez kapcsolódó feladat, ha a
tanulóknak meg kell adniuk a következő függvények értékkészletét és értelmezési
tartományát:
[18]

,

Az első függvénynél sokat segít a megoldásban, ha felrajzolják a függvényt.
Ellenőrzésnél a tanár jól tudja szemléltetni a megoldást, ha kivetíti a függvény
GeoGebrán elkészített grafikonját:

[18]

A függvény Hajnal Imre, Számadó László, Békéssy Szilvia Matematika 9. című könyvének 93.
oldaláról származik
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A második függvény esetében algebrai módon kaphatják meg a tanulók a
legegyszerűbben a megoldást. Továbbgondolva ezt a második függvényt a GeoGebra
jól használható a függvények megértéséhez a következő feladatban:
Egyenlő-e a következő két függvény:
,
? [19]
Felrajzolva a grafikonokat, jól látható a két függvény közötti különbség, ezért érdemes
kivetíteni a következő GeoGebrán elkészített grafikonokat:

Elsőfokú függvények gyakorlásánál a következő házi feladatot kaphatják a diákok:
Mindenki választ egy tetszőleges sokszöget és úgy vesz fel egyeneseket, hogy az
egyenesek metszéspontjait összekötve a kiválasztott sokszöget kapja. A legközelebbi
órán mindenki választ magának egy párt, megmondja neki az egyeneseinek egyenletét,
a társnak pedig az a feladata, hogy megmondja, hogy milyen sokszögről van szó és
elmondjon mindent, amit tud az adott sokszögről, majd, hogy megnézzék, hogy tényleg
azt a sokszöget zárják közre a szóban forgó egyenesek, amire gondoltak,
ellenőrzésképpen GeoGebrában ábrázolják az egyeneseket.

[19]

A feladat Hajnal Imre, Számadó László, Békéssy Szilvia Matematika 9. című könyvének 95. oldaláról
származik.
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Példának ki lehet vetíteni a következő derékszögű háromszöget és paralelogrammát
bezáró egyeneseket.

Akiknek nagyon jól megy ez az anyagrész, hozhatnak bonyolultabb sokszögeket,
például csillagot, közrezáró egyeneseket is.

Amikor a másodfokú függvényekre kerül sor, kilencedik osztályban, a diákoknak az
egyenletek beírásával el kellene készíteni négy tetszőleges másodfokú függvény
grafikonját. A kikötés annyi, hogy ezek között a függvények között nem lehet
mindegyik x2-es tagnak

az együtthatója és kell közöttük olyannak is lenni, ahol az x2-

es tag együtthatója törtszám. Majd el kell készíteniük a felvett függvények
szeresének grafikonjait is, ahogy a következő GeoGebrás ábrán.
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-

Abszolútértékes függvények tanításánál, miután már megismerték a diákok az
egyszerűbb

alakú függvények grafikonját, rá kell térni arra, hogy mi

történik, ha több abszolútértékjel is van az egyenletben, mint például a következő
egyenleteknél:
;

;

;

;

. [20]
A tanulók kapnak időt, hogy végiggondolják, hogy szerintük milyen grafikonjaik
lesznek a fenti hozzárendeléseknek, majd az alábbi ábrán lévő grafikonokat össze kell
párosítaniuk az egyenletekkel:

[20]

A példák Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János, Vincze István Sokszínű
Matematika 9. című könyvének 86-87. oldaláról származnak.
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Ezután a diákoknak minimum öt abszolútérték függvényből álló, az alábbi ábrához
hasonló rajzot kell készíteni úgy, hogy legyen közöttük olyan függvény, amely két
abszolútérték függvény összege és olyan is, amely a különbsége. Minél különlegesebb
ábra készítése a cél.

Ezek a feladatok segítik a diákokat abban, hogy lássák, hogy különböző eltolások,
illetve tetszőleges valós számokkal való szorzások hatására, hogyan változik a
függvények grafikonja.
Racionális törtfüggvényeknél különösen akkor lehet hasznos a GeoGebra, amikor már
nemcsak egy szám van a függvényt megadó tört számlálójában, hanem már ott is van
függő tag. Ilyen például az

. Ehhez hasonló feladatoknál ki kell emelni a

számlálóból a nevezőt. Ennél a konkrét esetnél

–

. Ilyen

alakban pedig már egyszerűen ábrázolható a függvény. Könnyű azonban elszámolni a
feladatot, ezért ellenőrzésként hasznos lehet a diákoknak, ha, az alábbi ábrához
hasonlóan, beírják az eredetileg megadott egyenletet és így láthatják, hogy jól
számoltak-e.
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Ezután olyan függvények következnek, ahol olyan racionális törtfüggvényeket kell a
grafikonokkal összepárosítaniuk a diákoknak, amelyekben abszolútértékes és/vagy
másodfokú tag is szerepel. Meg kell találniuk az alábbi hozzárendelésekhez tartozó
grafikonokat a GeoGebrán elkészített ábrán:
;

;

;

;

.

Tizedik osztályban a másodfokú polinomegyenleteknél kerülhet elő a GeoGebra. A
program segítségével már ábrázoltak másodfokú függvényeket előző évben is, de most
a parabola egyenletén van a hangsúly. Azt kell látniuk a diákoknak, hogy hogyan
változik a parabola elhelyezkedése a fókuszpont, illetve a vezéregyenes mozgatásával.
Miután néhány percig a diákoknak lehetősége van arra, hogy az alábbi ábrán a parabola
vezéregyenesét és fókuszpontját tetszőlegesen mozgathassák, kapnának egy olyan
feladatot, hogy megad a tanár három másodfokú egyenletet és nekik meg kell adniuk a
vezéregyenest és a fókuszpontot, majd ábrázolniuk kell a parabolákat GeoGebrán.
Fontos, hogy ne a parabola egyenletét írják be a diákok alul a parancssorba, hanem
fókuszponttal és vezéregyenessel határozzák meg a parabolát, ami ugyan kicsit tovább
tart, de többet is tanulnak belőle.
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Tizenegyedik osztályban a gyökfüggvények és a hatvány-, valamint az exponenciális
függvények tanításánál is használható a GeoGebra. Az alábbi ábrákhoz hasonlóan a
program segítségével könnyen lehet egyszerre ábrázolni különböző gyökfüggvényeket,
más

kitevőjű

hatványfüggvényeket,

illetve

különböző

alapú

exponenciális

függvényeket, így jól látható, hogy a különböző értékek változtatásával hogyan
változnak a grafikonok.
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A csúszka menüpont segítségével is bemutathatóak az előbbi függvények, és úgy az
ábrák elkészítése kevesebb munkát igényel a tanár részéről, viszont nem látják
egyszerre a diákok egymás mellett a függvényeket. Ez a menüpont inkább a
hatványfüggvény és a gyökfüggvények közötti kapcsolat szemléltetésénél nagyon
hasznos. A program segítségével jól látható, hogy a megfelelő hatványfüggvények és
gyökfüggvények egymásnak inverzei, azaz tükrösek az
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egyenesre:

Exponenciális függvényeknél a GeoGebra csúszka menüpontja segítségével jól
illusztrálható, hogy a megfelelő

és

függvények szimmetrikusak az -tengelyre,

valamint az exponenciális függvényeknek az a tulajdonsága is, hogy a hatványalap
növekedésének hatására rohamosan növekszik a függvény:
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Logaritmusfüggvény és az exponenciális függvény kapcsolatának szemléltetéséhez is
jól használható a GeoGebra. A csúszka menüpont segítségével be lehet állítani, hogy
egymás mellett lássák a diákok a megfelelő exponenciális és logaritmusfüggvényeket. A
program csak a természetes és a tízes alapú logaritmust ismeri, tetszőleges a alapú
logaritmusfüggvény grafikonját a

paranccsal lehet ábrázolni:

3.3.2. Differenciálszámítás, integrálás
Tizenegyedik osztályban emelt szinten, a függvények differenciálhatóságának
vizsgálatánál használható még a GeoGebra. Ezzel kapcsolatos a következő feladat:
Differenciálhatók-e a következő, mindenütt értelmezett függvények. Ha igen,
ábrázoljuk a deriváltjukat:
a)
b)
c)

?[21]

Ennél a feladatnál ellenőrzéshez lehet használni a GeoGebrát, de csak a feladat második
részénél alkalmazható. Ha ugyanis úgy akarjuk ellenőrizni a kérdéses függvények
differenciálhatóságát, hogy arra számítunk, hogy a program hibát ír ki, ha olyan
függvényt szeretnénk deriválni, ami nem deriválható minden pontban, akkor sajnos nem
kapunk jó eredményt. Egy nagy hibája a programnak, hogy olyan függvényeknek is

[21]

A példa Hajnal Imre – dr. Pintér Lajos Matematika III. (fakultatív B változat) című könyvének 309.
oldalán lévő 1-es feladat alapján készült
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ábrázolja a deriváltját, amelyek nem minden pontban differenciálhatók. Ilyenek például
az abszolútérték függvények is. Emiatt csak akkor érdemes a diákoknak a GeoGebrát
használniuk, amikor már biztosak abban, hogy a függvények közül melyek deriválhatók
és csak meg akarnak bizonyosodni afelől, hogy jól ábrázolták-e a derivált függvényeket,
amelyek a mostani feladatnál a következőképpen néznek ki:

A gimnázium utolsó évében az integrálfüggvények ábrázolásánál alkalmazható először
a GeoGebra. Ezzel kapcsolatos feladat a következő:
Állapítsuk meg az

függvény határozatlan integrálját![22]

A program segítségével ellenőrizni tudják, hogy jól dolgoztak-e, mert a GeoGebra kiírja
a függvények hozzárendelési szabályát, és még azt is látják, hogy milyen az adott
függvény grafikonja, ha elkészítik a következő ábrát:

[22]

A példa Hajnal Imre – dr. Nemetz Tibor - dr. Pintér Lajos – dr Urbán János Matematika IV. (fakultatív
B változat) című könyvének 48. oldalán a 2/c feladat
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Ezután mindenki kitalálna egy integrálható függvényt, majd párokba rendeződve
kicserélik a feladatokat és mindenkinek meg kell mondania, hogy a társától kapott
függvénynek mi a határozatlan integrálja, majd GeoGebrán ellenőriznék is, hogy jól
dolgoztak-e.
4. A program hiányosságai
A program előnyei után, most térjünk rá a GeoGebra néhány hiányosságára:
4.1. Pontok ábrázolása
Egy munkalapon az összes pontot csak egyféleképpen lehet ábrázolni, vagy tömött vagy
lyukas pontként, nem lehet egy ábrán belül mindkét fajta pont. Ez komoly félreértéseket
okozhat a függvények bevezetésénél, ezért a tanároknak nagyon oda kell figyelni, hogy
amikor függvények értelmezési tartományáról van szó, mindenképpen úgy kell
ábrázolni az adott grafikont, hogy egyértelmű legyen, vagy ha ez a program
segítségével nem megoldható, akkor nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy a függvény hol
van és hol nincs értelmezve.
4.2. Felirat
Ha nem szeretnénk, hogy egy objektumnak a megnevezése vagy értéke látszódjon az
ábrán, akkor azt egy menüpont segítségével el tudjuk tüntetni, viszont ha láthatóvá
szeretnénk tenni, akkor az ábrának csak egy bizonyos részén mozgathatjuk a feliratot.
Nem tehetjük akárhová, csak egy kis területen változtatható, hogy hol jelenik meg a
megnevezés, illetve az érték. Erre egy megoldás lehet, ha a feliratot a szöveg beszúrása
menüponttal helyezzük el az ábrán. Így már bárhová tehetjük mind a megnevezést mind
a feliratot, viszont kicsit több munkát jelent az elkészítés, mert újra be kell írni, amit
egyszer már vagy megtettünk mi vagy a program tette meg helyettünk. Ezen kívül, ha
feketétől eltérő színű az objektumunk, akkor külön be kell állítani a szöveg színét is,
hogy a két szín megegyezzen, míg ha a program által felkínált feliratot használjuk,
akkor ez automatikus.
4.3. Hatványok megjelenítése
Hatnál nagyobb kitevő esetében a program nem teszi felső indexbe a kitevőt. Például,
ha az

függvény grafikonját szeretnénk ábrázolni, akkor az
60

alakban fog

megjelenni, ami nem feltétlenül egyértelmű minden diák számára, de valószínűleg nem
fog komoly félreértéseket okozni.
4.4. Abszolútérték megjelenítése
Az

előző hiányossághoz

hasonló probléma, hogy

a GeoGebrában, amikor

abszolútértékről van szó, abszolútértékjel helyett abs jelenik meg. Például a GeoGebra
függvény megnevezését

az

-ként jeleníti meg. Ez főleg az

abszolútérték függvény bevezetésénél okozhat gondot a diákoknak. Emiatt nagyon
fontos, hogy a tanár kihangsúlyozza, hogy mi a szokásos jelölés, amikor még új az
anyag.
4.5. a alapú logaritmusfüggvény grafikonja
Nehezíti még a program használóinak munkáját, hogy a GeoGebra csak a természetes és
a tízes alapú logaritmust ismeri. Emiatt egty tetszőleges a alapú logaritmusfüggvény
grafikonját csak a

paranccsal rajzolhatjuk meg a program segítségével,

amiről a logaritmus tanításával foglalkozó résznél már volt szó. Így egy kicsit többet
kell dolgoznia az ábra készítőinek. Időben ez nem is olyan sok, inkább az vehet sok időt
igénybe, míg az ember először rájön, hogy hogyan tud ilyen grafikonokat ábrázolni a
programmal. Ez azonban előnnyé is válhat. Miután a tanulók tisztába kerültek a
logaritmus azonosságaival, a program segítségével fel lehet hívni a diákok figyelmét
ennek az összefüggésnek a fontosságára.
4.6. Differenciálható függvények
További hibája a programnak, hogy nem jelez hibát, hanem ábrázolja a deriváltját olyan
függvényeknek is, amelyek nem minden pontban differenciálhatók. Emiatt fontos
felhívni a diákok figyelmét, hogy nehogy otthon a GeoGebrával ellenőrizzék, hogy
melyik függvény differenciálható minden pontban és melyik nem és így rosszul
rögzüljön.
4.7. Semmi sem tökéletes
A hibák végén fontos megjegyezni, hogy, mint minden számítógépes program, persze a
GeoGebra sem tökéletes, így nem szabad teljesen megbízni benne. Nem lehet
tökéletesen ábrázolni, így nem szabad csak a program által készített rajzra alapozni,
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végig kell gondolni, utána kell járni, hogy tényleg pontosan úgy helyezkedik-e el az
adott objektum.
5. Összegzés
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a GeoGebra könnyebbé teheti mind a diákok, mind
a tanárok munkáját a matematika órákon. Előbbiek számára segítheti a különböző
témakörök megértését azzal, hogy szemléltet olyan dolgokat, amit nem feltétlenül
tudnak maguktól elképzelni, például segíthet a törtszámok bevezetésénél. A program
segítségével, nemcsak fogalmakat lehet a diákok számára érthetőbbé tenni, hanem
különböző összefüggéseket is be lehet mutatni, mint például a megfelelő hatvány- és
gyökfüggvények közötti kapcsolatot vagy a megfelelő logaritmus függvény és
exponenciális függvény kapcsolatát. Mivel a GeoGebra szemlélteti ezeket a fogalmakat
és összefüggéseket, azok könnyebben érthetővé válnak minden tanuló számára. Ezáltal,
különböző megoldásmódszerek mechanikus alkalmazása helyett, több mindent tudnak a
tanulók valóban elsajátítani. Ettől sikerélményben lesz részük az órán, így pedig
valószínűleg a motivációjuk is nőni fog. Lelkesebben fogják tanulni a matematikát,
hiszen már nem fogják úgy érezni, hogy képtelenek megtanulni az adott tananyagot.
A GeoGebra használható megoldások ellenőrzésére, illetve síkidomokkal kapcsolatos
feladatok,

mint

a

különböző

alakzatok

törtrészének

kiszámítása

vagy

a

forgásszimmetrikus alakzatok kiválasztása, készítésére is. Előbbi esetben nem
feltétlenül a tanulók motiválása a cél, sokkal inkább az, hogy ne maradjon meg hibásan
semmilyen anyagrész egyik tanulóban sem. A második esetben a tanárnak nem kell
felrajzolni a különböző ábrákat, hiszen csak kivetíti az előre elkészített GeoGebra
rajzokat. Ez azért lehet előnyös a diákok számára, mert a tanároknak nem megy el
idejük az órából azzal, hogy a táblánál ábrázolják a különböző síkidomokat. Ezáltal
jobban tudnak a diákokra figyelni amíg ők oldják a feladatokat és így jobban kiderül a
tanárok számára, hogy kinek melyik anyagrészban vannak hiányosságai. Ennek
köszönhetően a tanár mindenkinek személyre szabottan azt magyarázza el, amit az adott
tanuló tényleg nem ért.
A tanár szemszögéből hasznos a GeoGebra, mert még az órán is változtathat azon, hogy
mit mutat be az osztálynak. Így akár a diákokon is múlhat, hogy milyen feladatot
oldanak meg az órán. Például ha egy háromszöggel kapcsolatos feladatról van szó,
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akkor a tanulók mondhatják meg, hogy mik legyenek a háromszög csúcsainak
koordinátái. Ettől úgy érezheti az osztály, hogy rajtuk múlik, hogy milyen példákat
oldanak meg, ami valószínűleg motiválni fogja őket és aktívabbak lesznek. Erre nincs
lehetőség, ha a tanár kinyomtatva viszi a feladatokat. Ráadásul így fénymásolni sem
kell annyit, ami azért nagyon jó, mert a legtöbb iskolában limitálva van, hogy mennyit
fénymásolhat egy tanár. A kevesebb papír fogyasztás környezetvédelmi szempontból is
nagyon fontos.
Nem elhanyagolható az sem, hogy azzal, hogy a tanárnak sokkal kevesebbet kell az
órán szabad kézzel rajzolni, mert az ábrákat előre el tudja készíteni a programmal, időt
tud nyerni és így gyorsabban tud haladni az anyaggal. Persze figyelni kell arra, hogy
ettől nehogy túl gyors legyen a tempó a diákok számára. Ezt azonban, ha máshogy nem
is, úgy el lehet kerülni, ha az órán kivetített ábrákat átküldi a tanár a diákoknak. Ezáltal
a tanulóknak sem kell rajzolniuk és így tudnak csak a tanár magyarázatára koncertrálni,
ami szintén nagyon sokat segíthet a megértésben.
Persze a programnak vannak hiányosságai, de összességében mind a tanulóknak mind a
tanároknak hasznára válhat a GeoGebra alkalmazása a matematika órán.
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