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Hvernig á að nota þessa bók
„Bókin um forritið GeoGebra“ fjallar um öll grundvallaratriði er varða notkun kvika
stærðfræðiforritsins GeoGebru. Annars vegar nýtist þessi bók sem grunnur fyrir
kynningarnámskeið undir stjórn kennara og hins vegar má nýta hana til
sjálfsnáms.
Við lestur þessarar bókar lærið þið um notkun GeoGebru við nám og kennslu frá
miðstigi grunnskóla upp í háskóla. Verkefnin kynna
rúmfræðiverkfæri,
innsetningu á algebrustæðum og föllum, skipanir og nokkra mismunandi
eiginleika GeoGebru. Á þann hátt er farið yfir ýmis stærðfræðileg efni til að sýna
fjölbreytni forritsins og kynna leiðir til að nota GeoGebru í kennslu.
Að auki eru æfingar í þessari kynningarbók. Þær hjálpa til við að æfa nýfengna
kunnáttu og kanna notkun forritsins upp á eigin spýtur.
Allar myndsmíðar, sem og fylgiskrár (auka GeoGebruskrár, kvik vinnublöð,
myndaskrár) eru aðgengilegar á vefsíðunni http://www.geogebra.is.
Við óskum ykkur góðrar skemmtunar með GeoGebru!
Judith & Markus
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1. Uppsetning og kynning á GeoGebru
Verkefni 1: Uppsetning á GeoGebru
Undirbúningur
Búið til nýja möppu á skjáborðinu (desktop) og kallið hana GeoGebra_kynning.
Ábending: Vistið allar skrár sem þið gerið á námskeiðinu í þessa möppu, svo
auðvelt verði að finna þær seinna.
Uppsetning MEÐ netaðgangi
Setjið upp GeoGebra WebStart
Opnið netvafra og farið á www.geogebra.org/webstart.
Smellið á hnappinn: GeoGebra WebStart.
Athugasemd.: Forritið hleður sér sjálfkrafa niður í tölvuna. Þið þurfið
einungis samþykkja öll skilaboð sem koma með Í lagi (OK), Já (YES) eða
Run.
Ábending: Notkun GeoGebra WebStart hefur nokkra kosti ef þið eruð nettengd í
fyrstu uppsetningu:
Ekki þarf að eiga við mismunandi skrár þar sem GeoGebru er sjálfkrafa
hlaðið í tölvuna.
Ekki þarf sérstakan rótaraðgang til að nota GeoGebra WebStart, en það er
sérlega heppilegt í skólum og tölvuverum.
Hafi GeoGebra WebStart verið sett upp, er einnig hægt að nota forritið án
nettengingar.
Ef nettenging er til staðar eftir uppsetningu, kannar GeoGebra WebStart
alltaf hvort til séu viðbætur, og setur þær upp sjálfkrafa. Þannig vinnið þið
alltaf með nýjustu útgáfu GeoGebru.
Uppsetning ÁN netaðgangs
Kennari lætur ykkur fá skrárnar sem þarf, á USB lykli eða geisladiski.
Afritið uppsetningarskrárnar í möppuna GeoGebra_kynning í tölvunni.
Ábending: Verið viss um að hafa rétta útgáfu fyrir stýrikerfi tölvunnar.
Dæmi:
MS Windows: GeoGebra_3_0_0_0.exe
MacOS: GeoGebra_3_0_0_0.zip
Tvísmellið á GeoGebru uppsetningarskrána og farið eftir leiðbeiningum
sem birtast.
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Verkefni 2: Vistið fylgiskjölin
Halið niður fylgiskjölunum og vistið þau í tölvunni
Kennari afhendir fylgiskjölin á USB-lykli eða geisladiski. Afritið
GeoGebra_Kynning_Skrár möppuna í GeoGebra_kynning möppuna í
tölvunni.
EÐA
Halið niður pökkuðum skrám: www.geogebra.is/bok/skrar.zip
o Vistið í GeoGebra_kynning möppuna.
o Pakkið skránum upp. Það veltur á stýrikerfinu, hvernig það er gert:
MS Windows XP: Hægri-smellið á pökkuðu skrána og fylgið
leiðbeiningum Extraction Wizard.
MacOS: Tvísmellið á pökkuðu skrána.

Kynning: Hvað er forritið GeoGebra og hvernig virkar það?
Bakgrunnur GeoGebru
GeoGebra er kvikt stærðfræðiforrit fyrir skóla, sem sameinar rúmfræði, algebru
og stærðfræðigreiningu.
Annars vegar er GeoGebra gagnvirkt rúmfræðiforrit. Hægt er að gera teikningar
með punktum, vigrum, línustrikum, línum og keilusniðum ásamt föllum, sem
breyta má eftir á.
Hins vegar er hægt að setja inn jöfnur og hnit beint. Þannig ræður GeoGebra við
breytur fyrir tölur, vigra og punkta. Hún finnur stofnföll og afleiður falla og býður
upp á skipanir eins og Rót og Hvirfilpunktur.
Þessi tvö sjónarhorn eru lýsandi fyrir GeoGebru: tákn í algebruglugganum svarar
til hlutar í myndaglugganum og öfugt.
Notendaviðmót GeoGebru
Notendaviðmót GeoGebru samanstendur af myndaglugga og algebruglugga.
Annars vegar er hægt að nota rúmfræðiverkfæri með músinni, til að teikna/smíða
í myndaglugga. Hins vegar er hægt að setja algebrustæður, skipanir og föll beint
inn í inntaksreit með því að nota lyklaborðið. Myndir allra hluta sjást í
myndaglugganum og samtímis sést algebruleg framsetning þeirra í
algebruglugganum.
Auðvelt er að breyta notendaviðmóti GeoGebru og koma þannig til móts við þarfir
nemenda. Ef nota á GeoGebru á yngri stigum grunnskóla, getur verið betra að
fela algebrugluggann, inntaksreitinn og ása hnitakerfisins og vinna eingöngu með
teikniborðið og rúmfræðiverkfærin. Seinna má nota grind og ása til að kynna
hnitakerfið og vinna með heiltöluhnit. Í framhaldsskóla er svo hægt að nota
algebrugluggann til að leiða nemendur gegnum algebru til stærðfræðigreiningar.
8
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Notkun verkfæra
Virkjið verkfæri með því að smella á hnapp með tákni aðgerðarinnar sem
framkvæma á.
Opnið verkfærakistu með því að smella á neðri hluta hnapps og velja
annað verkfæri úr þessari kistu.
Ábending: Ekki þarf að opna verkfærakistu í hvert skipti sem verkfæri er
valið. Ef tákn verkfærisins sést, er hægt að virkja það beint með smelli.
Ábending: Í hverri verkfærakistu eru svipuð verkfæri.
Skoðið stikuhjálpina til að sjá hvaða verkfæri er valið og hvernig á að nota
það.
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2. Teikning eða myndsmíð
Verkefni 3: Teikning
Undirbúningur
Felið algebrugluggann og ása hnitakerfisins (Skoða)
Sýnið grind (Skoða)

Að teikna myndir með GeoGebru
Notið mús og eftirfarandi verkfæri til að teikna myndir á teikniborðið (til dæmis
ferning, rétthyrning, hús, tré,…).
Nýr punktur

Nýtt!

Færa

Nýtt!

Lína gegnum tvo punkta

Nýtt!

Línustrik milli tveggja punkta

Nýtt!

Eyða hlut

Nýtt!

Hætta við / Endurgera

Nýtt!

Hreyfa teikniborð

Nýtt!

Þysja inn / Þysja út

Nýtt!
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Gott að æfa
Hvernig ákveðinn hlutur er valinn.
Ábending: Þegar bendillinn er yfir hlut, ljómar hluturinn og bendillinn
breytist úr krossi í ör. Músarsmellur velur hlutinn.
Hvernig punktur, sem liggur á hlut, er búinn til.
Ábending: Punkturinn er ljósblár að lit. Athugið hvort punkturinn er
raunverulega á hlutnum með því að draga hann með músinni.
Hvernig hægt er að leiðrétta mistök skref fyrir skref með því að nota Hætta
við og Endurgera hnappana.
Ábending: Sum verkfæri leyfa að punktar séu búnir til jafnóðum. Þannig eru
tilbúnir hlutir ekki forsenda þess að hægt sé að beita verkfærinu.
Dæmi: Verkfærið Línustrik milli tveggja punkta er hægt að nota á tvo punkta sem
þegar eru á teikniborðinu eða beint á autt teikniborðið. Með því að smella á
teikniborðið verða punktarnir til og línustrik milli þeirra.

Verkefni 4: Að vista GeoGebruskjöl
Teikning vistuð
Smellið á Skrá og veljið Vista.
Veljið möppuna GeoGebra_kynning í glugganum sem birtist.
Sláið inn nafn skrárinnar í reitinn: File name.
Smellið á Save til að vista.
Ábending: Skrá með viðskeytinu „.ggb“ verður til. Þetta viðskeyti auðkennir
GeoGebru skrár og gefur til kynna að eingöngu sé hægt að opna þær með
GeoGebru.
Ábending: Vandið til nafngjafar á skrám. Forðist að nota bil eða tákn í
skráarnafni, þar sem það getur valdið vandræðum þegar opna á skrána í annarri
tölvu. Notið frekar undirstrik eða hástafi innan skráarnafnsins (til dæmis
Fyrsta_Teikning.ggb).
Gott að æfa
Hvernig opna á nýjan GeoGebruglugga (Skrá – Nýr gluggi).
Hvernig opna á nýtt teikniborð í sama glugganum (Skrá - Nýtt).
Ábending: Ef fyrir er teikning sem ekki hefur verið vistuð, spyr GeoGebra
hvort eigi að vista hana áður en nýja teikniborðið er opnað.
Hvernig opna á GeoGebru skjal sem þegar er til (Skrá - Opna).
o Finnið möppuna sem inniheldur skjalið.
o Veljið GeoGebruskjal (viðskeyti „.ggb“’)
o Smellið á Open.
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Verkefni 5: Teikningar, myndsmíðar og dragpróf
Opnið kvika vinnublaðið Teikning_smidi_ferningar.html.

Vinnublaðið inniheldur nokkra ferninga sem búnir voru til á mismunandi hátt og
hafa því mismunandi rúmfræðilega eiginleika.
Rannsakið þá með því að draga ALLA hornpunkta þeirra með músinni.
Finnið út hverjir ferhliðunganna eru áfram ferningar sama hvernig þeir eru
dregnir til.
Reynið að setja fram tilgátu um það hvernig hver ferningur var búinn til.
Skrifið niður tilgáturnar
Umræður
Hver er munurinn á teikningu og myndsmíð?
Hvað er „drag-prófið“ og hvers vegna er það mikilvægt?
Hvers vegna er mikilvægt að smíða myndir frekar en teikna þær bara í
rúmfræðiforriti?
Hvað þarf maður að vita um rúmmyndina áður en hægt er að smíða hana í
kviku stærðfræðiforriti?

Verkefni 6: Smíði rétthyrnings
Undirbúningur
Rifjið upp eiginleika rétthyrnings áður en smíðin hefst.
Ábending: Ef ekki er ljóst hvaða skref eru nauðsynleg, er gott að opna
skrána Smidi_Retthyrnings.ggb. Notið hnappana neðst á myndinni til að
endurgera smíðina skref fyrir skref.
Opnið nýtt GeoGebruskjal.
Felið algebruglugga, inntaksreit og ása (Skoða).
Breytið merkingu í Nýir punktar eingöngu (Valkostir - Merkingar).
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Kynning á nýjum verkfærum
Verkfærin Hornrétt lína og Samsíða lína.
Ábending: Smellið á línu og punkt til að búa til hornrétta/samsíða línu
gegnum punktinn.
Verkfærið Skurðpunktur tveggja hluta.
Ábending: Smellið á samskeyti tveggja hluta til að fá skurðpunktinn þar.Ef
um marga skurðpunkta er að ræða, smellið þá á hlutina tvo (eftir að
verkfærið hefur verið valið) til að fá alla skurðpunktana.
Verkfærið Marghyrningur.
Ábending: Smellið á teikniborðið eða punkta, sem þegar hafa verið
skilgreindir, til að búa til hornpunkta marghyrnings. Tengið saman síðasta
og fyrsta hornpunkt til að loka marghyrningnum! Tengið hornpunkta ávallt
rangsælis!
Ábending: Lesið stikuhjálp, ef óljóst er hvernig á að nota verkfæri.
Ábending: Prófið öll ný verkfæri áður en myndsmíðin hefst.
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Smíðaferli
1

Línustrik AB

2

Lína hornrétt á línustrik AB, gegnum punkt B

3

Nýr punktur C á hornréttu línunni

4

Lína samsíða línustriki AB gegnum punkt C

5

Hornrétt lína á línustrik AB gegnum punkt A

6

Skurðpunktur D

7

Marghyrningur ABCD
Ábending: Til að loka marghyrningnum þarf að smella á fyrsta
hornpunktinn aftur.

8

Vistið myndsmíðina

Prófið myndsmíðina
1. Notið dragprófið til að kanna hvort myndsmíðin er rétt gerð.
2. Sýnið Myndsmíðarspilara(Skoða) og skoðið smíðina skref fyrir skref með
því að nota hnappana.
3. Sýnið Verklýsingu myndsmíðar (Skoða) og notið það til að rifja upp smíði
rétthyrnings skref fyrir skref.
o Reynið að breyta röð smíðisskrefa með því að draga einhverja línu
til með músinni. Hvers vegna er þetta EKKI alltaf hægt?
o Flokkið saman nokkur smíðisskref með því að setja inn rofstaði:
Sýnið dálkinn Rofstaður (Skoða í glugganum Verklýsing
myndsmíðar).
Flokkið saman smíðisskref með því að haka við Rofstað í
enda listans sem flokka á saman.
Breytið stillingu í Sýna bara rofstaði (Skoða í glugganum
Verklýsing myndsmíðar).
Notið hnappana neðst í glugganum til að spila myndsmíðina
skref fyrir skref. Eru rofstaðirnir á réttum stöðum?
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Verkefni 7: Smíði jafnhliða þríhyrnings
Undirbúningur
Rifjið upp eiginleika jafnhliða þríhyrnings áður en smíðin hefst.
Ábending: Ef ekki er ljóst hvaða skref eru nauðsynleg, er gott að opna
skrána Smidi_Jafnhlida_Trihyrnings.ggb. Notið hnappana neðst á
myndinni til að spila smíðaferlið
Opnið nýtt GeoGebruskjal.
Felið algebruglugga, inntaksreit og ása (Skoða).
Breytið merkingu í Nýir punktar eingöngu (Valkostir - Merkingar).
Kynning á nýjum verkfærum
Verkfærið Hringur skilgreindur út frá miðju og punkti.
Ábending: Fyrri smellur býr til miðju, seinni ákveður geisla hringsins.
Verkfærið Sýna/fela hlut.
Ábending: Veljið verkfærið, smellið svo á alla hluti sem á að fela. Veljið
svo annað verkfæri til að sjá breytingar!
Verkfærið Horn.
Ábending: Smellið á punktana rangsælis! GeoGebra býr alltaf til horn í
stærðfræðilega jákvæða snúningsstefnu.
Ábending: Lesið stikuhjálp, ef ekki er ljóst hvernig á að nota verkfæri.
Ábending: Prófið öll ný verkfæri áður en byrjað er á smíði.
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Smíðaferli
1

Línustrik AB

2

Hringur með miðju A gegnum B
Ábending: Dragið til punktana A og B til að kanna hvort hringurinn
sé tengdur þeim.

3

Hringur með miðju B gegnum A
Ábending: Dragið til punktana til að kanna hvort hringurinn sé
tengdur þeim.

4

Merkið inn skurðpunkt hringjanna til að fá punkt C.

5

Búið til þríhyrning ABC rangsælis

6

Felið hringi

7

Sýnið innri horn þríhyrningsins
Ábending: Hafi marghyrningurinn verið búinn til réttsælis, koma ytri
horn!

8

Vistið myndsmíðina

Prófið smíðina
1. Notið dragprófið til að kanna hvort myndsmíðin sé rétt.
2. Sýnið Myndsmíðarspilara (Skoða) og skoðið smíðina skref fyrir skref með
því að nota hnappana.
Notið Eiginleika til að bæta smíðina.
Hægt er að komast í Eiginleika á nokkra mismunandi vegu:
Hægrismellið (MacOs: Ctrl-smella) á hlut.
Veljið Eiginleika... í Breyta valmyndinni.
Tvísmellið á hlut með Færa verkfærið virkt.
Gott að æfa…
Veljið mismunandi hluti úr listanum vinstra megin og kannið hvaða
eiginleikum er hægt að breyta fyrir mismunandi gerðir hluta.
Veljið nokkra hluti til að breyta ákveðnum eiginleika samtímis fyrir þá alla.
Ábending: Haldið inni Ctrl-hnappnum (MacOs: ⌘ Cmd-smella) og veljið allt
sem breyta á.
Veljið alla hluti af sömu tegund með því að smella á það tegundarheiti.
Sýnið gildi mismunandi hluta og prófið mismunandi gerðir merkinga.
Breytið eiginleikum ákveðinna hluta (til dæmis lit, hönnun,...).
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3. Æfingapakki I
Þessi æfingapakki samanstendur af nokkrum rúmfræðiverkefnum af tveimur
erfiðleikastigum: Grunnefni og Framhaldsefni. Veljið verkefni að vild og vinnið ein
eða með félaga.

Molar
Rifjið upp eiginleika þeirra rúmfræðihluta sem búa á til.
Reynið að finna út hvaða Geogebruverkfæri er hægt að nota við smíðina
(til dæmis rétt horn – verkfærið Hornrétt lína).
Verið viss um að vita hvernig verkfærin virka áður en myndsmíðin byrjar.
Ef þið vitið ekki hvernig verkfæri virkar, virkjið það og lesið stikuhjálpina.
Opnið nýja GeoGebruskrá fyrir hvert verkefni, felið algebrugluggann,
inntaksreitinn og ásana.
Það er ráðlegt að vista skrárnar áður en byrjað er á nýju verkefni.
Ekki gleyma hnöppunum Hætta við og Endurgera ef gerð eru mistök.
Notið oft Færa verkfærið til að kanna myndsmíðina (til dæmis hvort hlutir
séu örugglega tengdir, hvort ónauðsynlegir hlutir séu á myndinni).
Spyrjið fyrst félaga áður en leitað er til kennara.
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Verkefni I.a: Smíði fernings
Flokkun: Grunnefni

Í þessu verkefni verða verkfærin hér fyrir neðan notuð. Verið viss um að þið
kunnið að nota þau áður en þið hefjið myndsmíðina:
Línustrik milli tveggja punkta

Marghyrningur

Hornrétt lína

Sýna/fela hlut

Hringur skilgreindur út frá miðju
og punkti

Færa

Skurðpunktur tveggja hluta
Ábending: Skoðið skjalið Smidi_Fernings.html ef þið eruð ekki viss um hvernig
best er að smíða ferninginn.
Smíðaferli
1.
2.
3.
4.

Dragið línustrik a = AB gegnum punkta A og B.
Teiknið hornrétta línu b á línustrikið AB gegnum punktinn B.
Teiknið hring c með miðju í B gegnum punktinn A.
Finnið skurðpunktinn C sem er skurðpunktur hringsins c og hornréttu
línunnar b.
5. Teiknið hornrétta línu d á línustrikið AB gegnum punktinn A.
6. Teiknið hring e með miðju í A gegnum punktinn B.
7. Finnið skurðpunkt D sem er skurðpunktur hornréttrar línu d við hring e.
8. Búið til marghyrning ABCD.
Ábending: Lokið marghyrningnum með því að velja aftur punktinn A eftir
að punkturinn D hefur verið valinn.
9. Felið hringi og hornréttar línur.
10. Framkvæmið dragpróf til að kanna hvort myndsmíðin sé rétt, þ.e.a.s.
kannið hvort ferningurinn haldi áfram að vera ferningur eftir að hann hefur
verið dreginn til.

Áskorun: Getið þið fundið aðra leið til að smíða ferning?
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Verkefni I.b: Smíði reglulegs sexhyrnings
Flokkun: Grunnefni

Í þessu verkefni verða verkfærin hér fyrir neðan notuð. Verið viss um að þið
kunnið að nota þau áður þið hefjið myndsmíðina:
Hringur skilgreindur út frá miðju
og punkti

Horn

Skurðpunktur tveggja hluta

Sýna/fela hlut

Marghyrningur

Færa

Ábending: Skoðið skjalið Smidi_Sexhyrnings.html ef þið eruð ekki viss um
hvernig best er að smíða sexhyrninginn.

Smíðaferli
1. Teiknið hring með miðju A gegnum punkt B.
2. Teiknið annan hring með miðju B gegnum punkt A.
3. Finnið skurðpunkt hringjanna til að finna hornpunkta C og D.
4. Teiknið nýjan hring með miðju C gegnum punkt A.
5. Finnið skurðpunkt hans og fyrsta hringsins til að fá hornpunkt E.
6. Teiknið nýjan hring með miðju D gegnum punkt A.
7. Finnið skurðpunkt hans og fyrsta hringsins til að fá hornpunkt F.
8. Teiknið nýjan hring með miðju E gegnum punkt A.
9. Finnið skurðpunkt hans og fyrsta hringsins til að fá hornpunkt G.
10. Teiknið sexhyrninginn FGECBD.
11. Mælið horn sexhyrningsins.
12. Framkvæmið dragpróf til að kanna hvort myndsmíðin er rétt.

Áskorun: Reynið að útskýra þessa leið við myndsmíðina.
Ábending: Hvaða geisla hafa hringirnir og hvers vegna?

19

Bókin um forritið GeoGebra

Verkefni I.c: Umritaður hringur þríhyrnings
Flokkun: Framhaldsefni

Í þessu verkefni verða verkfærin hér fyrir neðan notuð. Verið viss um að þið
kunnið að nota þau áður þið hefjið myndsmíðina:
Hringur skilgreindur út frá miðju
og punkti

Marghyrningur
Miðþverill

Nýtt

Færa

Skurðpunktur tveggja hluta
Ábending: Skoðið skjalið Smidi_Umritadur_Trihyrningur.html ef þið eruð ekki viss
um hvernig best er að smíða umritaða þríhyrninginn.
Smíðaferli
1. Búið til þríhyrning ABC
2. Teiknið miðþveril á hverja hlið þríhyrningsins.
Ábending: Verkfærinu Miðþverill má beita á línustrik sem þegar er til.
3. Finnið skurðpunkt D sem er skurðpunktur tveggja helmingalína línustrika.
Ábending: Verkfærinu Skurðpunktur tveggja hluta er ekki hægt að beita til
að finna skurðpunkt þriggja lína. Veljið annað hvort tvær af línunum
þremur, eða smellið á skurðpunktinn og veljið eina línu í einu úr listanum
sem birtist.
4. Teiknið hring með miðju D gegnum einn hornpunkt á þríhyrningnum ABC.
5. Framkvæmið dragpróf til að kanna hvort myndsmíðin sé rétt.

Áskorun: Breytið myndsmíðinni til að svara eftirfarandi spurningum:
1. Getur ummiðja þríhyrnings legið utan þríhyrningsins? Ef já, fyrir hvaða
gerðir þríhyrninga er þetta satt?
2. Hver er ástæða þess að notaðir eru miðþverlar til að finna ummiðju
þríhyrningsins?
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Verkefni I.d: Setning Þalesar
Flokkun: Framhaldsefni

Áður en byrjað er á þessari myndsmíð, er gott að skoða kvika vinnublaðið
Setning_Thalesar.html til að sjá hvernig nemendur geta enduruppgötvað það
sem Þales uppgötvaði fyrir 2600 árum.

Í þessu verkefni verða verkfærin hér fyrir neðan notuð. Verið viss um að þið
kunnið að nota þau áður þið hefjið myndsmíðina:
Línustrik milli tveggja punkta
Hálfhringur gegnum tvo punkta

Marghyrningur
Nýtt!

Nýr punktur

Horn
Færa

Ábending: Skoðið skjalið Smidi_Setning_Thalesar.html. ef þið eruð ekki viss um
hvernig best er að smíða myndina.

Smíðaferli
1. Teiknið línustrik AB.
2. Teiknið hálfhring gegnum punktana A og B.
Ábending: Hálfhringurinn snýr í mismunandi átt eftir því í hvaða röð er
smellt á A og B.
3. Teiknið nýjan punkt C á hálfhringnum.
Ábending: Athugið hvort C er á boganum með dragprófinu.
4. Teiknið þríhyrning ABC.
5. Mælið innri horn þríhyrningsins ABC.

Áskorun: Sannið þessa setningu með teikningu.
Ábending: Finnið miðpunkt O á línustrikinu AB og sýnið geislann OC sem
línustrik.
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4. Algebra, skipanir og föll
Molar
Gefið nýjum hlut nafn með því að slá inn nafn = fyrir framan stæðu.
Dæmi: P = (3, 2) býr til punktinn P.
Margföldun er framkvæmd með stjörnu eða bili milli þátta.
Dæmi: a*x eða a x
GeoGebra gerir greinarmun á hástöfum og lágstöfum.
Athugið:
o Punktar eru alltaf táknaðir með hástöfum.
Dæmi: A = (1, 2)
o Línustrik, línur, hringir, föll… eru ávallt táknuð með lágstöfum.
Dæmi: Hringur c: (x – 2)^2 + (y – 1)^2 = 16
o Breytan x í falli og breyturnar x og y í jöfnu keilusniðs verða að vera
lágstafir.
Dæmi: f(x) = 3*x + 2
Ef nota á hlut innan stæðu eða skipunar, þarf að búa hlutinn til áður en
nafn hans er notað í inntaksreitnum. Dæmi:
o y = m x + b býr til línu með stikana m og b (til dæmis tölur /
rennistikur) sem hafa verið skilgreindir áður.
o Lína[A, B] býr til línu gegnum punktana A og B sem hafa þegar
verið skilgreindir.
Staðfestið stæðu sem sett er í inntaksreit með því að ýta á Enter.
Opnið hjálpargluggann fyrir inntaksreitinn og skipanir, með því að smella
á spurningamerkið
vinstra megin við inntaksreitinn.
Villuboð: Lesið skilaboðin – þau gætu hjálpað til að laga vandamálið!
Skipanir er hægt að slá inn eða velja úr listanum við hlið inntaksreitsins.
Ábending: Ef þið vitið ekki hvað á að standa innan hornklofa einhverrar
skipunar er hægt að ýta á F1. Sprettigluggi opnast þá með skýringum á
skipuninni.
Sjálfvirk ending skipnana: Þegar tveir fyrstu stafir skipunar hafa verið
slegnir inn í inntaksreitinn, reynir GeoGebra að klára skipunina.
o Ef GeoGebra stingur upp á réttri skipun,ýttu á Enter hnappinn til að
færa bendilinn inn í hornklofana.
o Ef sjálfvirka uppástungan er ekki sú sem óskað er eftir, haltu þá
áfram að slá inn þar til uppástungan passar.
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Verkefni 8a: Snertill hrings (1. hluti)
Aftur í skóla…
Opnið kvika vinnublaðið Snertlar_Hrings.html. Fylgið leiðbeiningum vinnublaðsins
til að finna út hvernig á að smíða snertla hrings.

Umræða
Hvaða verkfæri voru notuð við smíðina?
Var stungið upp á að nota ný verkfæri við smíðina? Ef já, hvernig funduð
þið út virkni þeirra?
Tókuð þið eftir einhverju í sambandi við verkfærastikuna á vinnublaðinu?
Haldið þið að nemendur geti unnið með svona kvikt vinnublað og
uppgötvað sjálfir smíðaferilinn?
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Verkefni 8b: Snertill hrings (2. hluti)
Hvað ef músin virkar ekki?
Hvernig er hægt að klára GeoGebruskrár fyrir kennslustundir morgundagsins ef
músin bilar?
GeoGebra býður uppá innslátt algebrustæða og skipanir til viðbótar við
rúmfræðiverkfærin. Hvert verkfæri á sér samsvarandi skipun og ætti þess vegna
að vera hægt að nota það án músar.
Athugasemd: GeoGebra hefur fleiri skipanir en verkfæri. Því á hver skipun sér
ekki samsvarandi verkfæri!
Viðfangsefni 1: Kannið skipanalistann við hlið inntaksreitsins og leitið að
skipunum samsvarandi verkfærum sem þið hefur nú þegar kynnst.
Eins og sást í seinasta verkefni, er hægt að smíða snertil við hring með því að
nota verkfæri eingöngu. Hér fyrir neðan er það sama gert, eingöngu með
innslætti á lyklaborð.
Undirbúningur
Opnið nýja GeoGebruskrá.
Sýnið algebrugluggann, inntaksreit og ása (Skoða).
Smíðaferli
1

A = (0, 0)

Punktur A
Ábending: Verið viss um að svigar séu lokaðir.

2

(3, 0)

Punktur B
Ábending: Ef nafn hlutar er ekki tekið fram, er nýtt
nafn gefið samkvæmt stafrófsröð.

3

c = Hringur[A, B]

Hringur með miðju A gegnum punkt B
Ábending: Hringur er háður hlutur.

Athugasemd: GeoGebra greinir á milli frjálsra og háðra hluta. Hægt er að breyta
frjálsum hlutum með mús eða lyklaborði, en háðir hlutir breytast í samræmi við
breytingar á þeim hlutum sem þeir eru háðir. Ekki skiptir máli hvernig (með mús
eða lyklaborði) hlutur var upphaflega búinn til!
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Ábending 1: Virkjið Færa og tvísmellið á hlut í algebruglugganum til að breyta
algebrulegri framsetningu hans með lyklaborðinu. Ýtið að lokum á Enter
hnappinn.
Ábending 2: Hægt er að nota örvahnappana til að færa frjálsa hluti á nákvæmari
hátt. Virkjið Færa og veljið hlut (til dæmis frjálsan punkt) í hvorum glugganum
sem er. Ýtið á upp/niður eða hægri/vinstri örvatakkana til að færa hlutinn í þá átt
sem óskað er.
4

C = (5, 4)

Punktur C

5

s = Línustrik[A, C]

Línustrik AC

7

D = Miðpunktur[s]

Miðpunktur D á línustrikinu AC

8

d = Hringur[D, C]

Hringur með miðju D gegnum punkt C

9

Skurðpunktur[c, d]

E og F, skurðpunktar hringjanna tveggja

10 Lína[C, E]

Snertill gegnum punkta C og E

11 Lína[C, F]

Snertill gegnum punkta C og F

Prófun og breyting á smíðinni
Framkvæmið dragpróf til að kanna hvort myndsmíðin er rétt.
Breytið eiginleikum hluta til að bæta framsetningu myndsmíðinnar (til
dæmis lit, línuþykkt, línugerð,…).
Vistið myndsmíðina.

25

Bókin um forritið GeoGebra

Umræða
Komu upp einhver vandamál eða erfiðleikar við myndsmíðina?
Hvora leiðina (mús eða lyklaborð) notið þið frekar og hvers vegna?
Hvers vegna ætti að nota lyklaborðið ef hægt er að gera sama hlutinn með
verkfærum?
Ábending: Ekki hafa allar skipanir samsvarandi verkfæri.
Skiptir máli hvernig hlutur er búinn til? Er hægt að breyta honum í
algebruglugganum (með lyklaborðinu) jafnt og myndaglugganum (með
músinni)?
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Verkefni 9: Stuðlar 2. stigs margliðu kannaðir
Aftur í skóla…
Í þessu verkefni eru áhrif stuðla á 2. stigs margliðu könnuð. Hér er sýnt hvernig
hægt er að nota GeoGebru í „hefðbundinni“ kennslu til virks nemendamiðaðs
náms.
Fylgið leiðbeiningum á vinnublaðinu og punktið niðurstöður og athuganir ykkar
niður jafnóðum. Punktarnir nýtast svo við umræðu um verkefnið á eftir.

Stuðlar 2. stigs margliðu kannaðir
1. Opnið nýja GeoGebruskrá
2. Sláið inn f(x) = x^2 og ýtið á Enter hnappinn. Hvaða lögun hefur graf
fallsins? Skrifið svarið niður á blað.
3. Virkjið
Færa , ljómið margliðuna í algebruglugganum og ýtið á ↑ upp og ↓
niður örvahnappana.
a. Hvaða áhrif hefur þetta á graf margliðunnar? Skrifið niður athuganir
ykkar.
b. Hvaða áhrif hefur þetta á jöfnu margliðunnar? Skrifið niður
athuganir ykkar.
4. Aftur í Færa , ljómið fallið í algebruglugganum og ýtið á ← vinstri og →
hægri örvalykla.
a. Hvaða áhrif hefur þetta á graf margliðunnar? Skrifið niður athuganir
ykkar.
b. Hvaða áhrif hefur þetta á jöfnu margliðunnar? Skrifið niður
athuganir ykkar.
5. Virkjið Færa , tvísmellið á jöfnu margliðunnar. Notið lyklaborðið til að breyta
jöfnunni í f(x) = 3 x^2.
Ábending: Notið stjörnu eða bil til að margfalda.
a. Lýsið því hvernig graf fallsins breytist.
b. Endurtakið breytingar á jöfnunni með því að slá inn mismunandi gildi
fyrir stuðlana (til dæmis 0.5, -2, -0.8, 3). Skrifið niður athuganir
ykkar.
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Umræða
Komu upp erfiðleikar eða vandamál tengd notkun á GeoGebru?
Hvernig væri hægt að nota svona verkefni (GeoGebra í bland við fyrirmæli
á blaði) í „hefðbundinni“ kennslu?
Teljið þið mögulegt að leggja það fyrir nemendur sem heimaverkefni?
Á hvaða hátt gæti þessi rannsókn á stuðlum margliðu, haft áhrif á nám
nemenda?
Hafið þið hugmyndir um önnur stærðfræðileg efni sem hægt væri að
kenna á svipaðan hátt (tölva í bland við fyrirmæli á blaði)?
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Verkefni 10: Rennistika notuð til að breyta stuðlum
Við getum notað aðra, kvikari leið til að kanna áhrif stuðuls á margliðuna f(x) =
a x^2 með því að nota rennistiku til að breyta gildi hans.
Undirbúningur
Opnið nýja GeoGebruskrá
Sýnið algebruglugga, inntaksreit og ása (Skoða)
Smíðaferli
1

a = 1

Búið til breytuna a

2

f(x) = a * x^2

Sláið inn margliðuna f
Ábending: Ekki gleyma stjörnu * eða bili milli a og
x^2.

Tala sem rennistika
Til að sýna tölu sem rennistiku í myndaglugganum, þarf að hægrismella (MacOS:
Ctrl-smella) á breytuna í algebruglugganum og velja Sýna hlut. Einnig er hægt að
sýna / fela hlutinn með því að smella á bóluna fyrir framan skilgreiningu hlutar í
algebruglugganum.
Bætum smíðina
Búum til rennistiku b, sem stjórnar fastanum í margliðunni f(x) = a x^2 + b.
Búið til rennistiku b með Rennistiku verkfærinu.

5

Ábending: Virkjið verkfærið og smellið á
teikniborðið. Notið gefnar stillingar og smellið á
Beita.
6

f(x) = a * x^2 + b

Sláið inn margliðuna f
Ábending: GeoGebra skrifar yfir gamla fallið
með nýrri skilgreiningu.

Viðfangsefni
Breytið gildi a með því að færa punktinn á rennistikunni með músinni.
Hvaða áhrif hefur þetta á graf margliðunnar?
Hvernig verður grafið þegar stuðlagildið er (a) stærra en 1, (b) milli 0 og 1,
eða (c) neikvætt? Skrifið niður athuganir ykkar.
Breytið gildi b. Hvaða áhrif hefur þetta á graf margliðunnar?
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Verkefni 11: Safn af föllum
Auk margliða, eru önnur föll aðgengileg í GeoGebru (til dæmis hornaföll,
tölugildisföll, veldisvísisföll). Föllin eru meðhöndluð sem hlutir og hægt er að nota
þau í myndsmíðar.
Athugasemd: Sum fallanna er hægt að velja úr valmyndinni við hlið
inntaksreitsins. Lista með öllum föllum sem GeoGebra styður má finna í nethjálp
GeoGebru (http://www.geogebra.org/help/docuis/ ).
Viðfangsefni 1: Tölugildi skoðuð myndrænt
Opnið nýtt GeoGebruskjal. Verið viss um að algebrugluggi, inntaksreitur og ásar
sjáist.
1

f(x) = abs(x)

Sláið inn tölugildisfallið f

2

g(x) = 3

Sláið inn fastann g

3

Finnið skurðpunkt fallanna

Ábending: Kannski er betra að loka algebruglugganum og sýna nöfn og gildi
hlutanna sem merki.

(a) Dragið fastafallið til með músinni eða örvahnöppunum. Y-hnit beggja
skurðpunkta sýna tölugildi x-hnitanna.
(b) Dragið tölugildisfallið upp og niður með mús eða örvatökkum. Hvernig breytist
skilgreining fallsins?
(c) Hvernig væri hægt að nota þessa teikningu til að kynna tölugildishugtakið fyrir
nemendum?
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Ábending: Samhverfa fallsins gefur til kynna að venjulega séu tvær lausnir á
tölugildisjöfnum.

Viðfangsefni 2: Samliðun sínusbylgna
Hægt er að sýna hljóðbylgjur sem samsetningu sínusbylgna. Hver tónn í tónlist er
samsettur úr nokkrum sínusbylgjum á forminu y(t) a sin( t
).
Sveifluvíddin a hefur áhrif á hljóðstyrk meðan horntíðnin ω segir til um tónhæð.
Stuðullinn φ er kallaður fasi og gefur til kynna hvort hljóðbylgjunni sé hliðrað til í
tíma.
Ef tvær sínusbylgjur skarast, verður samliðun. Þetta þýðir að bylgjurnar magna
eða eyða hvor annarri. Hægt er að líkja eftir þessu fyrirbæri með GeoGebru, til
að kanna sérstök tilvik sem koma einnig fyrir í náttúrunni.
Búið til þrjár rennistikur a_1, ω_1, and φ_1

1

Ábending: a_1 býr til vísi. Hægt er að velja
grísku stafina úr fellilista við hlið nafnreitsins í
glugganum þar sem rennistikan er búin til.
2

g(x)= a_1 sin(ω_1 x + φ_1)

Sláið inn sínusfallið g
Ábending: Hægt er að velja grísku stafina úr
fellilista við hlið inntaksreitsins.

(a)

Kannið áhrif stuðlanna á graf sínusfallsins með því að breyta gildum á
rennistikunum.
Búið til þrjár rennistikur a_2, ω_2, and φ_2

3
4

h(x)= a_2 sin(ω_2 x + φ_2)

Sláið inn sínusfallið h

5

f(x)= g(x) + h(x)

Búið til summu fallanna

(b)

Breytið lit fallanna, svo auðveldara sé að þekkja þau í sundur.

(c)
Setjið a1 = 1, ω1 = 1, og φ1 = 0. Fyrir hvaða gildi á a2, ω2, og φ2 hefur fallið
f mesta sveifluvídd?
Ábending: Í þessu tilviki hefur sá tónn hámarks styrk.
(d)
Fyrir hvaða gildi á a2, ω2, og φ2 stytta föllin hvert annað út?
Ábending: Enginn tónn heyrist.
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5. Að flytja út myndir á klemmuspjald
Hægt er að flytja teikniborð GeoGebru út sem mynd á klemmuspjald. Það er því
auðvelt að setja slíkar myndir inn í textaskjal eða glærukynningu, og búa þannig
til myndir fyrir próf, glósur eða leiki.

Verkefni 12a: Flytja myndir út á klemmuspjald
Búið til mynd
Opnið nýtt GeoGebru skjal og sýnið algebruglugga, inntaksreit og ása.
1

f(x) = 0.5x3 + 2x2 + 0.2x - 1

Sláið inn þriðja stigs margliðuna f

2

R = Rót[ f ]

Finnið rætur margliðunnar f
Ábending: Ef ræturnar eru fleiri en ein, býr
GeoGebra til tölusett nöfn á þær, til
dæmis R1, R2, R3.

3

Ú = Útgildi[ f ]

Búið til snertla við f í Ú1 og Ú2

4
5

Finnið útgildi margliðunnar f

B = Beygjuskil[ f ]

Finnið beygjuskilapunkt margliðunnar f

Ábending: Það gæti verið gott að breyta eiginleikum hluta (til dæmis lit punkta,
gerð snertla, sýna nafn og gildi fallsins).
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Flytja út mynd á klemmuspjald
GeoGebra flytur allan myndagluggann á klemmuspjaldið. Það gæti því borgað
sig að minnka GeoGebru gluggann til að minnka ónotað pláss á teikniborðinu:
Færið myndina (eða það sem á að sjást) í vinstra hornið uppi í
myndaglugganum með því að nota
Hreyfa teikniborð verkfærið (sjá
mynd vinstra megin hér að neðan).
Ábending: Gott er að nota
Þysja inn og
Þysja út verkfærin til að
undirbúa myndina til útflutnings.
Minnkið gluggann með því að draga til hægra horn að neðan (sjá mynd
hægra megin hér að neðan).
Ábending: Bendillinn breytir um lögun við brúnir og horn
GeoGebrugluggans.

GeoGebrugluggi fyrir minnkun

GeoGebrugluggi eftir minnkun

Notið Skrá til að flytja teikniborðið á klemmuspjald:
Flytja út – Teikniborð á klemmuspjald
Ábending: Einnig er hægt að nota flýtihnappana Ctrl – Shift – C.
Núna er teikningin geymd á klemmuspjaldi tölvunnar og hægt að líma
hana inn í hvaða glæru- eða textaskjal sem er.
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Verkefni 12b: Setja myndir í textaskjal
Setja inn myndir af klemmuspjaldi
Eftir að hafa flutt mynd úr GeoGebru á klemmuspjald tölvunnar, er hægt að líma
hana í textaskjal (til dæmis MS Word).
Opnið textaskjal
Veljið Edit, þá Paste. Myndin birtist þar sem bendillinn er.
Ábending: Hægt er að nota flýtihnappana Ctrl – V í staðinn.

Minnka myndina
Hægt er að minnka myndir í MS Word:
Tvísmellið á myndina.
Veljið Size flipann í glugganum Format Picture.
Breytið hæð / breidd myndarinnar annaðhvort í cm (tommum) eða
prósentum.
Smellið á OK.

Athugasemd: Ef stærð myndarinnar er breytt, breytist mælikvarðinn. Ef hann á að
vera óbreyttur, verið þá viss um að stærð myndarinnar sé 100%.
Athugasemd: Ef mynd er of stór til að passa á eina blaðsíðu, minnkar MS Word
hana sjálfkrafa og breytir við það mælikvarðanum.
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6. Æfingapakki II
Þessi æfingingapakki samanstendur af nokkrum verkefnum til að æfa notkun
algebruglugga, skipana og falla í GeoGebru. Æfingarnar eru af tveimur
erfiðleikastigum: Grunnefni og Framhaldsefni. Veljið verkefni að vild og vinnið ein
eða með félaga.

Molar
Opnið nýja GeoGebruskrá fyrir hvert verkefni. Athugið áður en þið byrjið,
hvort betra sé að sýna eða fela algebruglugga, inntaksreit eða ása.
Það borgar sig að vista skrárnar áður en byrjað er á nýju verkefni.
Munið eftir Hætta við og Endurgera hnöppunum ef gerð eru mistök.
Notið reglulega Færa verkfærið til að kanna hvort myndsmíðin sé í lagi (til
dæmis, hvort hlutir séu örugglega tengdir, hvort ónauðsynlegir hlutir séu á
myndinni…).
Hafið á hreinu hvernig algebrulegar stæður og föll eru sett inn. Lesið
gegnum Mola í byrjun kaflans Algebra, skipanir og föll ef þið lendið í
vandræðum, eða leitið til félaga.
Skoðið vandlega stæðuna sem setja á inn, áður en ýtir á Enter. Ef upp
koma villuboð, lesið þau! Það gæti hjálpað við lausn vandamálsins.
Þekkið verkfærin sem þarf að nota við myndsmíð, áður en byrjað er á
smíðinni. Ef ekki er ljóst hvernig á að nota ákveðið verkfæri, virkjið það og
lesið stikuhjálpina.
Leitið fyrst til félaga, áður en þið spyrjið kennarann.
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Verkefni II.a: Stuðlar við jöfnu línu
Flokkun: Grunnefni

Í þessu verkefni verða skipanir, algebra og verkfærin hér fyrir neðan notuð. Verið
viss um að þið kunnið að nota þau áður þið hefjið myndsmíðina:
Rennistika

Skurðpunktur tveggja
hluta

lína: y = m x + b

Halli

Línustrik milli tveggja punkta

Sýna / fela hlut

Skurðpunktur[lína,yÁs]

Færa

Nýtt!

Ábending: Hægt er að skoða skjalið Studlar_linu.html fyrst.
Smíðaferli
1. Sláið inn: lína: y = 0.8 x + 3.2
Viðfangsefni 1: Færið línuna í
algebruglugganum með örvatökkunum.
Hvaða stuðli er hægt að breyta á
þennan hátt?
Viðfangsefni 2: Færið línuna í
myndaglugganum
með
músinni.
Hvernig er hægt að breyta línunni?
2. Eyðið línunni. Búið til rennistikur m og b með sjálfgefnum stillingum.
3. Sláið inn lína: y = m x + b.
Ábending: Ekki gleyma að nota stjörnu eða bil til að gefa margföldun til
kynna.
4. Viðfangsefni 3: Skrifið leiðbeiningar fyrir nemendur, um það hvernig kanna
má áhrif stuðla jöfnunnar á línuna, með því að nota rennistikurnar. Þessar
leiðbeiningar væri hægt að afhenda á blaði ásamt GeoGebruskránni.
Áskorun: Bætið þessa myndsmíð með því að sýna halla og skurðpunkt við y-ás.
5. Búið til skurðpunkt línu og y-áss.
Ábending: Notið
verkfærið eða skipunina Skurðpunktur[lína,
yÁs].
6. Búið til punktinn (0,0) og dragið línustrik milli hans og skurðpunkts við yás.
7. Notið verkfærið
til að sýna halla línunnar.
8. Felið óþarfa hluti og breytið útliti hinna til að gera myndina skýrari.
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Verkefni II.b:Afleiðan kynnt – Hallafallið
Flokkun: Framhaldsefni

Í þessu verkefni verða skipanir, algebra og verkfærin hér fyrir neðan notuð. Verið
viss um að þið kunnið að nota þau áður þið hefjið myndsmíðina:
f(x) = x^2/2 + 1

S = (x(A), halli)

Nýr punktur

Línustrik milli tveggja punkta

Snertlar

Nýtt!

Færa

Halli = halli[t]
Ábending: Hægt er að skoða skjalið halla_fall.html fyrst.

Smíðaferli
1. Sláið inn margliðuna: f(x) = x^2/2
+ 1.
2. Búið til nýjan punkt A á fallinu f.
Ábending: Færið punkt A til að kanna
hvort hann sé örugglega fastur á grafi
fallsins.
3. Búið til snertil t við fallið f, gegnum
punktinn A.
4. Finnið halla snertilsins t með halli =
Halli [t].
5. Skilgreinið punkt S: S = (x(A), halli).
Ábending: x(A) gefur x-hnit punktsins A.
6. Tengið punkta A og S með línustriki.
7. Viðfangsefni: Færið punkt A eftir grafinu og giskið á hvernig ferill punktsins
S lítur út.

Áskorun: Finnið jöfnu hallafallsins.
8. Sýnið slóð punktsins S. Færið punktinn A til að kanna tilgátuna.
Ábending: Hægrismellið á punkt S (MacOS: Ctrl-smella) og veljið
Slóð
sýnd.
9. Finnið jöfnu hallafallsins. Sláið inn jöfnuna og færið punkt A. Ef jafnan er
rétt, samsvarar slóð punktsins S, grafi jöfnunnar.
10. Breytið jöfnu upphaflegu margliðunnar f til að búa til nýtt verkefni.
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Verkefni II.c: Að búa til „Falla-dómínó“
Flokkun: Grunnefni

Þetta verkefni þjálfar útflutning fallmynda á klemmuspjald og að líma þær inn í
textaskjal. Það er gert með því að búa til spjöld fyrir „falla-dómínó“. Verið viss um
að geta slegið inn mismunandi föll áður en þið byrjið.

Smíðaferli
1. Sláið inn eitthvað fall. Dæmi: e(x) = exp(x).
2. Færið fallmyndina í vinstra horn uppi á teikniborði og stillið stærð
GeoGebrugluggans.
3. Flytjið myndagluggann á klemmuspjald (Skrá – Flytja út – Teikniborð á
klemmuspjald).
4. Opnið nýtt textaskjal.
5. Búið til töflu (Table – Insert – Table…) með tveim dálkum og nokkrum
röðum.
6. Staðsetjið bendilinn í einum reit töflunnar. Límið fallmyndina í reitinn (Edit
– Paste eða flýtihnappar Ctrl – V).
7. Lagið stærð myndarinnar ef þarf (tvísmellið á myndina til að opna
valmyndina Format picture - Size).
8. Sláið inn jöfnu annars falls í reitinn við hliðina á fallmyndinni.
Ábending: Það gæti verið kostur að nota equation editor.
9. Endurtaktu skref 1 til 8 með mismunandi föllum (til dæmis hornaföllum,
lograföllum...).
Ábending: Passið að fall og graf þess séu ekki á sama spjaldi.
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Verkefni II.d: Minnisspil með flatarmyndum
Flokkun:Framhaldsefni

Þetta verkefni þjálfar útflutning fallmynda á klemmuspjald og að líma þær inn í
textaskjal. Þannig er búið til minnisspil með flatarmyndum. Verið viss um að geta
teiknað flatarmyndirnar sem til þarf (til dæmis þríhyrninga, ferhyrninga) áður en
þið byrjið.
Smíðaferli
1. Búið til flatarmynd í GeoGebru (til dæmis jafnarma þríhyrning).
2. Notið Eiginleika til að bæta myndina.
3. Færið rúmmyndina í vinstra horn uppi á teikniborði og stillið stærð
GeoGebrugluggans.
4. Flytjið teikniborðið á klemmuspjald (Skrá – Flytja út – Teikniborð á
klemmuspjald).
5. Opnið nýtt textaskjal.
6. Búið til töflu (Table – Insert – Table…) með þrem dálkum og nokkrum
röðum.
7. Stillið hæð raða og breidd dálka í 5 cm.
Ábending: Hægrismellið á töfluna og veljið Table Properties. Í flipanum
Row er stillt hæð raða og Column breidd. Stillið „vertical alignment“ í
flipanum Cell á Center. Smellið á OK að lokum.
8. Staðsetjið bendilinn í einum reit töflunnar. Límið rúmmyndina í reitinn (Edit
– Paste eða flýtihnappar Ctrl – V).
9. Lagið stærð myndarinnar ef þarf (tvísmellið á myndina til að opna Format
picture - Size).
10. Sláið inn nafn rúmmyndarinnar í annan reit töflunnar.
11. Endurtakið skref 1 til 10 með mismunandi rúmmyndum (til dæmis hringur,
þríhyrningar, ferhyrningur).
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7. Að setja inn myndir í myndaglugga
Verkefni 13: Teikniverkfæri fyrir samhverfar myndir
Aftur í skóla…
Opnið kvika vinnublaðið Samhverfuteikning.html. Fylgið leiðbeiningum á
vinnublaðinu og kynnið ykkur hvernig nemendur gætu rannsakað samhverfuása
blóma.
Ábending: Seinna er kennt að búa til kvik vinnublöð.

Umræða
Hvernig gætu nemendur haft gagn af þessu tilbúna vinnublaði?
Hvaða verkfæri voru notuð til að búa það til?
Undirbúningur
Opnið nýja GeoGebruskrá.
Felið algebruglugga, inntaksreit og ása (Skoða).
Smíðaferli
1

Nýr punktur A

2

Sýna merki punkts A

3

Speglunarásinn, lína gegnum tvo punkta

4

Spegla punkt um línu til að fá A’

5

Línustrik milli punkts A og spegilmyndar hans, A’

7

Kveikið á Slóð sýnd fyrir punkta A og A′
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Ábending: Hægrismellið (MacOS: Ctrl – smella) á punktinn og veljið
Slóð sýnd. Þegar punktur A hreyfist, skilur hann eftir sig slóð á
teikniborðinu.
8

Hreyfið punkt A til að búa til mynd.

Umræða
Slóð sýnd hefur sérstaka eiginleika:
Slóðin er tímabundið fyrirbæri. Þegar myndaglugginn er nýglæddur,
hverfur slóðin.
Ekki er hægt að vista slóðina, og hún sést ekki í algebruglugganum.
Til að eyða slóð þarf að nýglæða myndaglugga (Skoða – Nýglæða
myndaglugga eða flýtihnappar Ctrl – F, MacOS: Cmd - F).
Bætum smíðina
Athugasemd: Verið viss um að myndin Blom.jpg sé vistuð á tölvunni.
9

Setjið myndina á teikniborðið.
Ábending: Smellið einhvers staðar í neðra horn vinstra megin á
teikniborði til að setja myndina þar.

10

Lagið staðsetningu myndarinnar.

11

Gerið myndina að bakgrunni (Eiginleikar - Grunneiginleikar).

12

Minnkið fyllingu myndarinnar (Eiginleikar - Hönnun).
Ábending: Þegar myndin hefur verið skilgreind sem bakgrunnur, þarf
að nálgast Eiginleika hennar í gegnum Breyta. Bakgrunnsmyndir er
ekki hægt að velja í myndaglugga.
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Verkefni 14a: Stærð breytt og mynd spegluð
Í þessu verkefni er kennt að beita flutningum og breyta stærð á mynd.
Undirbúningur
Verið viss um að myndin Solsetur_Palmatre.jpg sé vistuð á tölvunni.
Opnið nýja GeoGebru skrá.
Lokið algebruglugga og felið ása.
Smíðaferli
1

Setjið myndina Solsetur_Palmatre.jpg vinstra megin á teikniborðið.

2

Nýr punktur A á neðra horn vinstra megin á myndinni.

3

Gerið punktinn A að fyrsta hornpunkti myndarinnar.
Ábending: Opnið Eiginleika og veljið myndina. Smellið á Staða og
veljið punkt A í flettilistanum við hlið Hornpunktur 1.

4

B = A + (3, 0)

5

Setjið punkt B sem hornpunkt 2 á myndinni.
Ábending: Breidd myndarinnar er nú 3 cm.

6

Lóðrétt lína gegnum tvo punkta á miðju teikniborðinu.

7

Speglið myndinni um línuna.
Ábending: Það gæti borgað sig að minnka fyllingu
spegilmyndarinnar til að greina hana betur frá frummyndinni.

Viðfangsefni
(a) Færið punkt A með músinni. Hvaða
áhrif hefur það á myndina?
(b) Færið myndina með músinni og takið
eftir
hvaða
áhrif
það
hefur
á
spegilmyndina.
(c) Færið speglunarlínuna með því að
draga til punktana með músinni. Hvaða
áhrif hefur þetta á spegilmyndina?
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Verkefni 14b: Mynd bjöguð
Í þessu verkefni lærist að breyta stærð myndar að vild, og hvernig hægt er að
bjaga myndir í GeoGebru.
Verkefni 14a er breytt, þannig að best er að vista það fyrst til að eiga það óbreytt.
Smíðaferli
1

Byrjið með myndsmíðina úr verkefni 14a.

2

Eyðið punkti B. Það breytir myndinni aftur í upprunalega stærð.

3

Búið til nýjan punkt B í neðra horni hægra megin á upprunalegu
myndinni.

4

Gerið B að hornpunkti 2 á myndinni.
Ábending: Nú er hægt að breyta stærð myndarinnar með því að
færa punkt B.

5

Búið til nýjan punkt D í efra horni vinstra megin á myndinni.

6

Gerið D að 4. hornpunkti myndarinnar.

Viðfangsefni
(a) Hvaða áhrif hefur færsla D á myndina og spegilmyndina?
(b) Hvaða lögun geta myndirnar tekið?
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Verkefni 14c: Eiginleikar speglunar kannaðir
Í þessu verkefni er búin til kvik mynd sem hjálpar nemendum að kanna eiginleika
speglunar.
Myndinni úr verkefni 14b er breytt. Til að eiga hana óbreytta, er best að vista
áður en lengra er haldið.
Smíðaferli
1

Byrjið með myndina úr 14b.

2

Línustrik milli punkta A og B

3

Línustrik milli punkta A og D

4

Lína samsíða AB gegnum punkt D

5

Lína samsíða AD gegnum punkt B

6

Skurðpunktur línanna til að fá skurðpunkt C

7

Felið hjálparhluti

8

Speglið alla hornpunktana um speglunarlínuna.

9

Tengið samsvarandi punkta með línustrikum (til dæmis punkta A og
A’).

10

Finnið hornastærð milli speglunaráss og allra línustrikanna.

Viðfangsefni
Færið til hornpunkta upprunalegu myndarinnar og speglunarlínuna. Hvernig eru
hornin milli línustrikanna og speglunarlínunnar? Hvað er hægt að kalla
speglunarlínuna í samhengi við línustrikin?
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8. Að setja texta í myndagluggann
Verkefni 15: Hnit speglaðra punkta
Undirbúningur
Opnið nýja GeoGebruskrá.
Sýnið algebruglugga, inntaksreit, ása og grind (Skoða).
Stillið Föngun punkts í á (grind) (Valkostir).
1

Búið til punkt A = (3, 1)

2

Búið til línu a: y = 0

3

Speglið punkt A í línu a til að fá punkt A’

4

Breytið lit línu a og punkts A’

5

Búið til línu b: x = 0

6

Speglið punkt A í línu b til að fá punkt A1’

7

Breytið lit línu b og punkts A1’

Að setja inn fastan texta
Setjið yfirskrift í myndagluggann svo nemendur viti um hvað teikningin snýst:
Virkjið
Setja inn texta verkfærið og smellið ofarlega á teikniborðið.
Sláið eftirfarandi texta í gluggann sem birtist:
Speglun punkts um hnitaásana
Smellið á OK.
Stillið textann á teikniborðinu með Færa.
Ábending: Hægt er að breyta eiginleikum textans í Eiginleikum (til dæmis stærð,
stíll o.s.frv.). Undir flipanum Grunneiginleikar er hægt að festa textann svo hann
færist ekki til óviljandi.
Að setja inn kvikan texta
Kvikur texti vísar til hluta sem þegar hafa verið skilgreindir, og lagar sig sjálfkrafa
að breytingum á þeim, til dæmis A = (3, 1).
Virkjið
Setja inn texta verkfærið og smellið á teikniborð.
Sláið inn A = í gluggann sem opnast:
Ábending: Þetta er fastur hluti textans og breytist ekki þótt A sé færður.
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Setjið inn kvikan hluta textans með því að smella á punkt A, annaðhvort í
algebruglugganum eða á teikniborðinu.
o GeoGebra setur nafn punktsins á textaborðið og bætir við
gæsalöppum utan um „fasta“ textann.
o Að auki setur GeoGebra + til að tengja saman fastan og kvikan
texta.
Smellið á OK.
Athugasemd: Textinn sýnir hnit punktsins A, og aðlagar sig að breytingum á
staðsetningu hans.
Að bæta kviku myndina
Setjið inn kvikan texta sem sýnir hnit spegluðu punktanna A’ og A1’.
Þysjið út til að sjá stærri hluta hnitakerfisins.
Ábending: Það gæti verið kostur að stilla bil milli hnitalínanna.
o Opnið valmynd fyrir teikniborð (hægrismella / MacOS: Ctrl-smella á
teikniborðið og velja Teikniborð).
o Veljið flipann Grind
o Hakið í reitinn við hlið Fjarlægð og breytið gildum í báðum
textareitum í 1
Lokið algebruglugganum og festið alla texta, svo þeir fari ekki á flakk.
Speglun punkts um hnitaása

Viðfangsefni
Skrifið leiðbeiningar fyrir nemendur, sem hægt væri að dreifa með kviku
myndinni. Þær ættu að hjálpa þeim að uppgötva hvernig hnit spegluðu
punktanna tengjast hnitum upphaflega punktsins.
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Verkefni 16: Snúningur marghyrnings
Undirbúningur
Opnið nýja GeoGebru skrá.
Felið algebruglugga og inntaksreit ef þarf.
Sýnið ása og grind.
Opnið valmynd fyrir teikniborð og svoTeikniborð:
o Flipi Ásar –xÁs breyta Fjarlægð í 1
o Flipi Ásar –xÁs breyta Fjarlægð í 1
Smíðaferli
1

Búið til einhvern þríhyrning ABC

2

Nýr punktur D í upphafspunkti hnitakerfisins

3

Endurnefnið punktinn O
Ábending: GeoGebra býður uppá að „hraðendurnefna“. Virkjið
Færa og veljið hlutinn. Um leið og innsláttur hefst, opnast
Endurnefna gluggi.

4

Búið til rennistiku fyrir hornið α
Ábending: Hakið við Horn í valmyndinni og stillið Stighækkun á
90°.

5

Snúið þríhyrningi ABC um punktinn O um hornið α
Ábending: Hakið við rangsælis snúning.

7

Línustrik AO og A’O

8

Horn AOA’
Ábending: Veljið punktana rangsælis. Felið merki þessa horns.

9

Færið rennistiku og skoðið myndir þríhyrningsins.

Bætum smíðina
1

Setjið inn fasta textann: Snúningur marghyrnings

2

Setjið inn kvika textann: "A = " + A

3

Setjið inn kvika textann: "A’ = " + A’
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4

Færið stiku og texta á góðan stað

5

Festið staðsetningu rennistiku (Eiginleikar - rennistika)

7

Festið staðsetningu texta (Eiginleikar - Grunneiginleikar)

Snúningur marghyrnings

Umræða
Hvernig væri hægt að nota þessa skrá til að kynna nemendum snúning um
upphafspunkt hnitakerfis?
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9. Æfingapakki III
Þessi æfingapakki samanstendur af nokkrum verkefnum til að æfa innsetningu
mynda og texta í myndaglugga GeoGebru. Æfingarnar eru af tveimur
erfiðleikastigum: Grunnefni og Framhaldsefni. Veljið verkefni að vild og vinnið ein
eða með félaga.

Molar
Opnið nýja GeoGebru skrá fyrir hvert verkefni. Athugið áður en þið byrjið,
hvort það borgi sig að sýna eða fela algebruglugga, inntaksreit eða ása.
Ef unnið er að verkefni sem krefst þess að setja inn mynd í GeoGebru,
verið þá viss um að myndin sé vistuð á tölvunni áður en þið byrjið.
Það borgar sig að vista skrárnar áður en byrjað er á nýju verkefni.
Munið eftir Hætta við og Endurgera hnöppunum ef þið gerið mistök.
Notið reglulega Færa verkfærið til að kanna hvort myndsmíðin sé í lagi (til
dæmis hvort hlutir séu örugglega tengdir, hvort ónauðsynlegir hlutir séu á
myndinni…).
Hafið á hreinu hvernig setja á inn algebrustæður og föll. Lesið í gegnum
Mola í byrjun kaflans Algebra, skipanir og föll ef þið lendið í vandræðum,
eða leitið til félaga.
Skoðið vandlega stæðuna sem setja á inn, áður en ýtt er á Enter. Ef upp
koma villuboð, lesið þau! Það gæti hjálpað til við lausn vandamálsins.
Verið viss um að þið kunnið á verkfærin sem nota þarf við myndsmíði,
áður en byrjað er á smíðinni. Ef þið vitið ekki hvernig á að nota ákveðið
verkfæri, virkjið það og lesið stikuhjálpina.
Spyrjið fyrst félaga, áður en þið leitað er til kennara.
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Verkefni III.a: Myndræn túlkun á lausn jöfnuhneppis
Flokkun: Grunnefni

Í þessu verkefni er unnið með algebrustæður og skipanir.
Þið getið skoðað kvika vinnublaðið Jofnuhneppi.html til að sjá hvernig nemendur
geta nýtt þetta verkefni til að leysa línuleg jöfnuhneppi með teikningu.
Smíðaferli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Búið til rennistikur m_1 og b_1 með sjálfgefnum stillingum.
Setjið inn línulegu jöfnuna l_1: y = m_1 x + b_1.
Búið til rennistikur m_2 og b_2 með sjálfgefnum stillingum.
Setjið inn línulegu jöfnuna l_2: y = m_2 x + b_2.
Setjið inn kvikan texta: "Lína 1: y = " + l_1
Setjið inn kvikan texta: "Lína 2: y = " + l_2
Finnið A, skurðpunkt línanna, annað hvort með verkfærinu
Skurðpunktur tveggja hluta eða skipuninni A = Skurðpunktur [l_1,
l_2].
8. Setjið inn kvikan texta: "Lausn: x = " + x(A)
Ábending: x(A) gefur x-hnit punktsins A.
9. Setjið inn kvikan texta: "y = " + y(A)
Ábending: y(A) gefur y-hnit punktsins A.

Áskorun: Búið til svipaða myndsmíð til að sjá myndræna lausn á 2. stigs
margliðum.
Ábending: Föll eru sett inn með skipuninni f(x) = …
Athugasemd: Nota mætti slíka mynd til að skoða myndrænt lausn jöfnu í einni
breytistærð, m_1*x + b_1 = c. Þetta svarar til þess að setja m_2 = 0 hér fyrir ofan
og b_2 = c.
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Verkefni III.b: Hliðrun mynda
Flokkun: Grunnefni

Í þessu verkefni verða notuð verkfærin og skipanirnar hér fyrir neðan. Gangið úr
skugga um að þið kunnið að nota þau áður en þið byrjið myndsmíðina:.
Setja inn mynd

Vigur milli tveggja punkta

Nýtt!

A = (1, 1)

Hliðra hlut með vigri

Nýtt!

Marghyrningur

Færa

Vigur[O, P]

Setja in texta

Smíðaferli
1. Opnið nýja GeoGebru skrá. Sýnið algebrugluggann, inntaksreit, ása og
grind. Setjið föngun punkts á (grind) í Valkostum.
2. Setjið myndina Bart.png inn í fyrsta fjórðung.
3. Búið til punkta A = (1, 1), B = (3, 1), og D = (1, 4).
4. Veljið punkt A sem fyrsta, B sem annan og D sem fjórða hornpunkt
myndarinnar (Eiginleikar - Staða).
5. Búið til þríhyrninginn ABD.
6. Gerið punkt O = (0, 0) og punkt P = (3, -2).
7. Búið til vigur u = Vigur[O, P].
Ábending: Þið gætið notað verkfærið
Vigur milli tveggja punkta.
8. Hliðrið myndinni með vigrinum u með verkfærinu
Hliðra hlut með vigur.
Ábending: Þið gætuð minnkað fyllingu myndarinnar.
9. Hliðrið hornpunktunum þremur, A, B, og D með vigrinum u.
10. Búið til þríhyrninginn A’B’D’.
11. Felið punkt O svo hann verði ekki
færður óvart. Breytið lit og stærð
hluta til að bæta myndsmíðina.
Áskorun
Setjið inn kvikan texta sem sýnir:
hnit punkta A, B, D, A’, B’, og D’.
hnit vigursins u.
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Verkefni III.c: Halla-þríhyrningur búinn til.
Flokkun: Framhaldsefni

Í þessu verkefni verða notuð verkfærin og skipanirnar hér fyrir neðan. Verið viss
um að kunna að nota þau áður þið byrjið myndsmíðina:.

Lína gegnum tvo punkta

færsla = x(B) - x(A)

Hornrétt lína

halli = hækkun / færsla

Skurðpunktur tveggja hluta

Texti

Marghyrningur

Miðja eða miðpunktur

hækkun = y(B) - y(A)

Færa

Smíðaferli
1. Opnið nýja GeoGebru skrá. Sýnið algebrugluggann, ása og grind. Setjið
föngun punkts á (grind) og merkingu á Allir nýir hlutir.
2. Búið til línu gegnum punkta A og B.
3. Gerið hornrétta línu b á y-ás gegnum punkt A.
4. Gerið hornrétta línu c á x-ás gegnum punkt B.
5. Finnið skurðpunkt línanna b og c til að fá punktinn C.
Ábending: Það gæti borgað sig að fela hornréttu línurnar.
6. Gerið marghyrning ACB og felið merkingar hliðanna.
7. Reiknið hækkunina: hækkun = y(B) - y(A)
Ábending: y(A) gefur y-hnit punkts A.
8. Reiknið færsluna: færsla
= x(B) - x(A)
Ábending: x(B) gefur x-hnit
punktsins B.
9. Sláið inn kvika textann:
"hækkun = " + hækkun
10. Sláið inn kvika textann:
"færsla = " + færsla
11. Sláið inn eftirfarandi jöfnu í inntaksreit, til að finna halla línu a: halli =
hækkun / færsla
12. Sláið inn kvika textann: "halli = " + halli.
13. Breytið eiginleikum hlutanna til að bæta smíðina.
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Áskorun 1: Setjið inn kvikan texta sem inniheldur almennt brot.
Með því að nota LaTeX formúlur er hægt að sýna almenn brot, ferningsrætur eða
önnur stærðfræðitákn.
1.
2.
3.
4.

Virkið
Setja inn texta verkfærið og smellið á teikniborðið.
Sláið inn halli = í Setja inn texta gluggann.
Hakið við LaTeX formúla og veljið a/b úr fellilista.
Skrifið hækkun inn í fyrri slaufusvigann (eða smellið á hækkun í
algebruglugganum til að fá gildið).
5. Skrifið færsla inn í seinni slaufusvigann (eða smellið á færsla í
algebruglugganum til að fá gildið).
6. Smellið á OK.

Áskorun 2: Hengja texta við hlut
Þegar hlutur er færður til fylgir viðhengdur texti með.
1. Búið til miðpunkt D á lóðrétta línustrikinu með
Miðja eða miðpunktur.
2. Búið til miðpunkt E á lárétta línustrikið.
3. Opnið Eiginleika og veldu texti1 (hækkun = …). Smellið á flipann Staða og
veljið punkt D úr fellilistanum við hlið Byrjunarpunkts.
4. Veljið texti2 (færsla = …) í Eiginleikum og veljið punkt E sem
byrjunarpunkt.
5. Felið miðpunktana D og E.

54

Bókin um forritið GeoGebra

Verkefni III.d: Louvre pýramídinn kannaður
Flokkun: Framhaldsefni

Í þessu verkefni verða verkfærin hér fyrir neðan notuð. Verið viss um að kunna á
þau áður en þið byrjið. Athugið hvort myndin Louvre.jpg er vistuð á tölvunni
ykkar.
Setja inn mynd

Hornrétt lína

Lína gegnum tvo punkta

Skurðpunktur tveggja
hluta

Halli

Sýna / fela hlut

Horn

Línustrik

Nýr punktur

Færa

Louvre safnið í París, er eitt frægasta og fjölsóttasta listasafn í heiminum. Safnið
geymir mörg af frægustu listaverkum heims, til dæmis Mónu Lísu eftir Leonardo
da Vinci. Glerpýramídi var byggður um leið og inngangur safnsins var gerður upp
árið 1989 (af http://en.wikipedia.org/wiki/Louvre, 20. febrúar, 2008).
Finnið hliðarhalla pýramídans
1. Veljið Föngun punkts af. Breytið Afrúna í
1 aukastaf. Breytið Merkingu í Allir nýir
hlutir (Valkostir).
2. Setið myndina Louvre.jpg í 1. fjórðung
hnitakerfisins. Vinstra hornið að neðan
ætti
að
vera
í
upphafspunkti
hnitakerfisins.
3. Minnkið fyllingu myndarinnar (í u.þ.b. 50%) og gerið hana að bakgrunni
(Eiginleikar).
4. Gerið línu gegnum tvo punkta, fyrri punktur við botnpunkt og síðari við
topppunkt pýramídans.
Ábending: Breytið eiginleikum línunnar til að hún sjáist betur.
5. Notið
Halla verkfærið til að fá hallaþríhyrning línunnar.
Ábending: Breytið eiginleikum hallaþríhyrningsins til að hann sjáist betur.
Ábending: Hallaþríhyrningurinn er tengdur við fyrsta punktinn.
6. Viðfangsefni: Finnið hliðarhalla pýramídans í prósentum.
7. Finnið hornið milli x-áss og línunnar.
Viðfangsefni: Mælið hliðarhalla pýramídans í gráðum.
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Áskorun
Botnflötur pýramídans er ferningur með 35 metra hliðarlengd. Ákvarðið hæð hans
með því að nota einslaga þríhyrninga.
1. Búið til nýjan punkt C á línunni.
2. Smíðið hallaþríhyrning línunnar með punktum C og B sem er topppunktur
pýramídans.
Ábending: Gerið hornrétta línu á y-ásinn gegnum punkt C og hornrétta línu
á x-ásinn gegnum punkt B.
Finnið skurðpunkt þessara lína, D.
Ábending: Felið hjálparlínur.
3. Notið línustrik til að tengja punkt D við punkta B og C.
Ábending: Breytið eiginleikum línustrikanna til að þau sjáist betur.
Ábending: Gott er að endurnefna lóðrétta línustrikið hæð og lárétta
línustrikið hálfgrunnlína.
4. Færið punkt C þar til lárétta lína þríhyrningsins leggst ofan í veginn sem er
framan við pýramídann.
5. Viðfangsefni: Reiknið hæð pýramídans með einslaga þríhyrningum.
Ábending: Notið hallaþríhyringinn og nýja þríhyrninginn. Munið að
grunnhliðarlengd er 35 metrar.
Kannið svarið með GeoGebru
6. Sýnið nafn og gildi línustrikanna hæð og
hálfgrunnlínu.
7. Dragið til punkt C þangað til lárétta
línustrikið hefur lengd 35/2 = 17.5
Ábending: Þið gætið þurft að þysja út og
/ eða hreyfa teikniborðið til að geta
þetta.
8. Athugið
hvort
hæð
pýramídans
samsvarar svarinu ykkar.
Umsögn
Með því að fara eftir leiðbeiningunum hér að ofan, er hægt að áætla hæð
pýramídans á grafískan hátt. Í raun er Louvre pýramídinn 35 metrar á kant og
21,65 metrar á hæð. Hliðarhallinn er 118% og um 52° miðað við grunnlínu (af
http://de.wikipedia.org/wiki/Glaspyramide_im_Innenhof_des_Louvre#Daten, 22.
Febrúar, 2008).
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10.

Að gera myndir í kennsluefni

Verkefni 17a: Að vista myndir sem skrár
Í þessu verkefni er kennt að flytja út myndir í skrár. Þessi aðferð hefur nokkra
kosti umfram að flytja mynd út á klemmuspjald (sjá verkefni 12a).
Þið getið vistað myndina og notað hana seinna. Það er ekki hægt á
klemmuspjaldi, því upplýsingar þar eru aðeins geymdar tímabundið. .
Hægt er að ákveða mælikvarðann á myndinni, sem er kostur ef nemendur
eiga að mæla stærðir á myndinni.
Þið getið breytt upplausn myndarinnar, og þannig breytt stærð skráarinnar.
Upplausnin ákvarðar gæði myndarinnar: Fyrir gæðaprentun mælum við
með frekar mikilli upplausn (um 300 dpi). Ef hlaða á myndinni inn á
vefsíðu er betra að skráin sé minni, þá er upplausn venjulega 72 dpi.
Ábending: dpi þýðir “dots per inch” eða punktar á tommu.
Þið getið valið snið myndarinnar. GeoGebra býður upp á nokkur
myndsnið. Sjálfgefið snið er Portable Network Graphics (png) sem er
ágætt ef setja á myndir inn í textaskjöl eða glærukynningar.
Ábending: Ekki hafa áhyggjur af hinum sniðunum ef þú þekkir þau ekki.
Mynd búin til
Búið til einfalda mynd í GeoGebru. Notið til dæmis
Reglulegur marghyrningur
verkfærið til að búa til ferning, fimmhyrning eða sexhyrning á teikniborðið.
Virkjið verkfærið og smellið tvisvar á teikniborðið
til
að
ákvarða
hliðarlengd
reglulega
marghyrningsins.
Sláið inn fjölda punkta (til dæmis 6 fyrir
sexhyrning) í gluggann sem opnast og smellið á
OK.
GeoGebra flytur allt teikniborðið út í myndskránna.
Þess vegna er gott að minnka gluggann, til að minnka ónauðsynlegt pláss á
teikniborðinu.
Færið myndina (eða það sem á að sjást) í vinstra hornið uppi á
myndaglugganum með því að nota
Hreyfa teikniborð.
Ábending: Það gæti verið kostur að nota
Þysja inn og
Þysja út
verkfærin til að undirbúa myndina til útflutnings.
Minnkið gluggann með því að draga til hægra horn að neðan.
Ábending: Bendillinn breytir um lögun við brúnir og horn
GeoGebrugluggans.
Að flytja mynd út sem skrá
Notið Skrá til að flytja teikniborðið út sem mynd:
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Flytja út – Teikniborð sem mynd
Ábending: Þið gætið notað flýtihnappana Ctrl – Shift – P.
Hægt er að breyta stillingum í glugganum sem opnast (snið, kvarða,
upplausn)
Ábending: Athugið stærð myndarinnar (í cm eða dpi). Ef myndin passar
ekki á blað, gæti þurft að breyta henni áður en þið flytjið hana út. Þetta er
sérstaklega mikilvægt ef kvarði myndarinnar á að halda sér í textaskjali
eða glærukynningu.
Smellið á Vista og vistið myndina í GeoGebra_Kynning möppunni. Myndin
er núna tilbúin til innsetningar í textaskjal eða glærukynningu.

Verkefni 17b: Setja mynd inn í MS Word
Að setja myndaskrá inn í textaskjal
Þegar mynd hefur verið flutt út úr GeoGebru sem myndaskrá, er hægt að flytja
hana inn í textaskal (til dæmis MS Word).
Opnið nýtt textaskjal.
Farið í Insert og veljið Picture – From File.
Veljið myndina í glugganum sem opnast.
Ábending: Þið gætuð þurft að fletta í gegnum möppur til að finna myndina.
Þegar smellt er á Insert hnappinn, birtist myndin þar sem bendillinn er.
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Að minnka mynd
Hægt er að minnka mynd í MS Word ef nauðsynlegt er:
Tvísmellið á myndina.
Veljið Size flipann í glugganum sem birtist.
Breytið height / width myndarinnar, annaðhvort í cm eða prósentum.
Smellið á OK.

Athugasemd: Ef stærð myndarinnar er breytt, breytist kvarðinn. Ef kvarðinn á að
vera óbreyttur (til dæmis ef nemendur eiga að mæla lengd) þarf að passa að
stærð myndarinnar sé 100%.
Athugasemd: Ef mynd er of stór til að passa á eina blaðsíðu, minnkar MS Word
hana sjálfkrafa og breytir við það kvarða hennar.
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11. Að búa til kvik vinnublöð
Kynning: Wikivefur GeoGebru og spjallsvæði notenda
Kvik vinnublöð
GeoGebra gerir ykkur kleift að búa til gagnvirkt kennsluefni, svokölluð kvik
vinnublöð, með því að flytja út kvikar myndir sem vefsíður. Venjulega
samanstendur kvikt vinnublað af fyrirsögn, stuttri útskýringu, gagnvirku smáforriti
ásamt verkefnum og fyrirmælum til nemenda.
Vinna nemenda með kvik vinnublöð krefst ekki kunnáttu á GeoGebru. Gagnvirku
netsíðurnar eru óháðar hugbúnaðinum og geta verið á neti, minnislykli eða
geisladiski.
GeoGebraWiki
Wikivefur GeoGebru (www.geogebra.org/wiki) er safn ókeypis kennsluefnis (til
dæmis kvikra vinnublaða) sem kennarar um allan heim hafa búið til. Síður eru á
mörgum tungumálum (til dæmis íslensku, þýsku, ensku, frönsku) þar sem efnið
er flokkað niður til að auðvelda aðgang að því.

Allt efni á
GeoGebraWiki fellur undir Creative Common
leyfi
(www.geogebra.org/en/cc_license/cc_license.htm). Það þýðir að þér er frjálst að
nota efnið án endurgjalds, en ekki í ágóðaskyni, og að þú mátt byggja þitt eigið
efni á því , ef þú getur upprunalegs höfundar.
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Spjallborð GeoGebru
GeoGebru spjallborðið (www.geogebra.org/forum) var stofnað til að veita
notendum GeoGebru aukinn stuðning. Það var búið til fyrir kennara og er haldið
við af kennurum. Þar er tilvalið að setja inn spurningar og taka þátt í umræðum
og svara öðrum notendum.

Spjallborð GeoGebru samanstendur af nokkrum spjallborðum á mismunandi
tungumálum. Það gerir notendum kleift að spyrja og svara GeoGebrutengdum
spurningum á móðurmálinu. Þannig geta íslenskir kennarar komið sér upp
spjallborði á íslensku ef þeir óska þess.
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Verkefni 18a: Að búa til kvikt vinnublað
Í þessu verkefni er búið til kvikt vinnublað sem sýnir
hvernig nota má yfir- og undirsummu til að nálga
flatarmál milli ferils falls og x-ássins.
Undirbúningur
Opnið nýja GeoGebru skrá.
Látið algebruglugga, inntaksreit og ása sjást
(Skoða).

Smíðaferli
1

Sláið inn 3. stigs margliðuna f(x) = -0.5x3 + 2x2 – x + 1

2

Búið til punktana A og B á x-ásnum
Ábending: Þessir punktar segja til um bilið á x-ásnum.

3

Búið til rennistiku n (bil 1 til 50; stighækkun 1)

4

Búið til yfirsumma = Yfirsumma [f, x(A), x(B), n]
Ábending: x(A) gefur x-hnit punktsins A.

5

Búið til undirsumma = Undirsumma [f, x(A), x(B), n]

6

Setjið inn kvika textann "Yfirsumma = " + yfirsumma

7

Setjið inn kvika textann "Undirsumma = " + undirsumma

8

Reiknið mismuninn mismunur = yfirsumma – undirsumma

9

Setjið inn kvika textann "Mismunur = " + mismunur
Ábending: Bætið rennistiku og texta með Eiginleikum.

Viðfangsefni: Notið rennistikuna n til að breyta fjölda rétthyrninganna sem notaðir
eru til að reikna yfir- og undirsummu. Hvernig er mismunur yfir- og undirsummu
þegar (a) n er lítið (b) n er stórt?
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Að minnka GeoGebru gluggann
GeoGebra flytur algebru- og myndagluggann á kvika vinnublaðið. Til að spara
pláss fyrir útskýringar og fyrirmæli á vinnublaðinu, þarf að minnka gluggann áður
en flutt er út.
Ef algebruglugginn á ekki að vera með, þarf að fela hann.
Færið myndina (eða það sem á að sjást) í vinstra hornið uppi á
myndaglugganum með því að nota
Hreyfa teikniborð verkfærið.
Ábending: Þið gætuð notað
Þysja inn og
Þysja út verkfærin til að
undirbúa útflutning.
Minnkið gluggann með því að draga til hægra horn að neðan.
Ábending: Bendillinn breytir um lögun við brúnir og horn
GeoGebrugluggans.
Athugasemd: Jafnvel þótt gagnvirki forritlingurinn ætti að passa á skjá, og hafa
pláss fyrir leiðbeiningar, þarf að tryggja að nóg pláss sé fyrir tilraunir nemenda.
Að flytja út kvikt vinnublað
Eftir að stærð gluggans hefur verið stillt, er hægt að flytja myndina út sem kvikt
vinnublað gegnum Skrá.
Flytja út – Kvikt vinnublað sem vefsíða
Ábending: Hægt er að nota flýtihnappana Ctrl – Shift – W.

Fyllið í reiti gluggans sem birtist (titill, nafn höfundar, og dagsetning).
Sláið inn stutta skýringu á vinnublaðinu í reitinn Texti fyrir ofan myndsmíð.
Setjið leiðbeiningar og verkefni fyrir nemendur í reitinn Texti eftir
myndsmíð.
Smellið á Flytja út og vistið kvika vinnublaðið.
Ábending: GeoGebra býr til nokkrar skrár sem þurfa að hanga saman til
að kvika vinnublaðið virki. Mælt er með því að búa til nýja möppu (til
dæmis. Kvik_vinnublod) inni í möppunni GeoGebra_Kynning, áður en
kvika vinnublaðið er vistað þar.
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Molar, kvik vinnublöð
Kvika vinnublaðið opnast sjálfkrafa í netvöfrunum ykkar eftir vistun. Skoðið
textann og virkni myndarinnar. Ef breytinga er þörf, þarf að fara aftur í
GeoGebruskrána og breyta þar. Flytjið svo aftur út (þið getið notað sama
skráarnafn til að skrifa yfir það gamla) til að festa breytingarnar.
Ábending: Hægt er að breyta texta kvika vinnublaðsins á sama hátt.
GeoGebra vistar sjálfkrafa það sem skrifað er í útflutningsgluggann fyrir
kvik vinnublöð. Ef breyta þarf teikningunni meðan verið er að fylla inn í
útflutningsreitina, er hægt að loka útflutningsglugganum og halda áfram
með það seinna.
Gangið úr skugga um að forritlingurinn sé ekki of stór. Nemendur ættu
ekki að þurfa að skruna milli fyrirmæla og myndar, því það gerir nám
erfiðara.
Kvika vinnublaðið ætti að passa á skjáinn. Ef sett eru fyrir meira en 3
viðfangsefni, ætti að íhuga að búa til annað vinnublað með sömu mynd en
öðrum viðfangsefnum.
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Verkefni 18b: Að bæta kvik vinnublöð
Útflutningsgluggi fyrir kvik vinnublöð hefur tvo flipa: Almennt og Meira. Í síðasta
verkefni var Almennt notað til að bæta skýringum, viðfangsefnum og
leiðbeiningum við vinnublaðið, fyrir útflutning. Núna verður vinnublaðið bætt með
fleiri valmöguleikum í Meira flipanum.

Virkni
Hægri smella virk: Nemendur geta hægrismellt á teikniborð eða hluti til að
komast í flýtilista (t.d. sýna/fela hlut eða merki, slóð á/af, Eiginleikar)
Sýna teikn til að endursetja myndsmíð:
er sýnt í efra horni hægra megin
á kvika vinnublaðinu. Nemendur geta smellt á það til að nýglæða
vinnublaðið.
Tvísmella til að opna forritaglugga: Nemendur geta tvísmellt á vinnublaðið
til að opna GeoGebru.
Notendaviðmót
Sýna valmynd: Valmynd sýnd á vinnublaðinu.
Sýna verkfærastiku: Verkfærastika sýnd á vinnublaðinu, nemendur hafa
aðgang að verkfærunum.
Sýna hjálp í verkfærastiku: Ef verkfærastika er sýnd, er hægt að sýna líka
stikuhjálpina í vinnublaðinu. Ef nemendur eiga að nota verkfærin, geta þeir
sjálfir fundið út með stikuhjálpinni hvernig verkfærin virka.
Sýna inntaksreit: Inntaksreitur sýndur neðst á vinnublaði. Þar geta
nemendur sett inn algebrustæður og skipanir við rannsóknir sínar.
Breidd og hæð vinnublaðsins: Hægt er að breyta hæð og breidd
vinnublaðsins.
Athugasemd: Ef vinnublaðið er minnkað gætu mikilvægir hlutar þess
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horfið.
Ábending: Ef valmynd, verkfærastika eða inntaksreitur eru sýnd, gæti
borgað sig að stilla til stærð vinnublaðsins.
Viðfangsefni
Flytjið kviku myndina, sem gerð var í verkefni 18, út sem kvikt vinnublað. Notið
Meira flipann til að prófa mismunandi möguleika og sjá hvernig vinnublaðið
breytist.

Verkefni 18c: Dreifing kvikra vinnublaða
Hægt er að dreifa vinnublöðum á ýmsa vegu. Í öllum tilvikum er mikilvægt, að
halda saman öllum skjölum sem búin voru til við útflutning.
Athugasemd: Skrárnar sem verða til við útflutninginn, hafa mismunandi viðskeyti
(.ggb, .html, .jar). Ef þær týnast, virkar kvika vinnublaðið ekki. Nýjustu útgáfur
GeoGebru, (frá útgáfu 3.2.31.0) geta flutt út vinnublað í einni html skrá, en þá er
ekki möguleiki á að vista og prenta þau út.
Vistun skráa
Vistið allar skrárnar í sömu möppuna áður en hún er afrituð t.d. á minnislykil eða
geisladisk. Látið nemendur afrita alla möppuna á sínar tölvur. Þá opna þeir
skrána með .html viðskeytið, í netvafranum.
Internet og GeoGebra Upload Manager
Ef þið viljið setja kvika vinnublaðið á netið, þarf að hlaða ÖLLUM skrám á sama
stað á netþjóni.
Athugasemd: Ef þið eigið ekki ykkar eigið vefsvæði, höfum við auðveldað ykkur
að hlaða vinnublaðinu upp á netþjón. Hann kallast GeoGebra Upload Manager
(www.geogebra.org/en/upload). Eftir stofnun notendareiknings, er hægt að hlaða
skrám upp í möppu. Þar sem GeoGebra Upload Manager er sérstaklega
hannaður fyrir kvik vinnublöð, þarf BARA að hlaða upp skrám með .html og .ggb
viðskeytum (og EKKI .jar skrám).
Þegar skrám hefur verið hlaðið upp, er hægt að senda nemendum slóð á
heimasvæðið.
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12. Æfingapakki IV
Þessi æfingapakki samanstendur af verkefnum sem æfa útflutning mynda og
kvikra vinnublaða úr GeoGebru. Æfingarnar eru af tveimur erfiðleikastigum:
Grunnefni og Framhaldsefni. Veljið verkefni að vild og vinnið ein eða með félaga.

Molar
Opnið nýja GeoGebru skrá fyrir hvert verkefni. Athugið áður en þið byrjið,
hvort það borgi sig að sýna eða fela algebruglugga, inntaksreit eða ása.
Það borgar sig að vista skrárnar áður en byrjað er á nýju verkefni.
Munið eftir Hætta við og Endurgera hnöppunum ef þið gerið mistök.
Notið reglulega Færa verkfærið til að kanna hvort myndsmíðin sé í lagi (til
dæmis eru hlutir örugglega tengdir, eru óþarfir hlutir á myndinni…).
Verið viss um að þið vitið hvernig hvert verkfæri virkar, áður en smíðin
byrjar. Ef ekki er ljóst hvernig á að nota ákveðið verkfæri, virkjið það og
lesið stikuhjálpina.
Hafið á hreinu hvernig á að setja inn algebrustæður og föll. Lesið í
gegnum Mola í byrjun kaflans Algebra, skipanir og föll ef þið lendið í
vandræðum, eða leitið til samstarfsmanna.
Skoðið vandlega stæðuna sem setja á inn, áður en þið ýtið á Enter. Ef upp
koma villuboð, lesið þau! Það gæti hjálpað við lausn vandamálsins.
Prófið kvik vinnublöð til að athuga hvort þau virka eins og til er ætlast.
Lagið ef þarf.
Haldið skrám sem tilheyra kviku vinnublaði saman í möppu (skrár með
viðskeytin .ggb, .html, .jar).
Hægt er að vista nokkur vinnublöð í sömu möppuna.
Athugasemd: Skrár með .jar viðskeyti vistast einu sinni í möppuna. Ef
afhenda á eitt vinnublað úr möppunni, þarf að afrita .jar skrána ásamt .ggb
og .html skrám.
Spyrjið fyrst félaga áður en leitað er til kennara.
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Verkefni IV.a: Tengsl flatarmáls einslaga rúmmynda
Flokkun: Grunnefni

Í þessu verkefni verða notuð verkfærin og skipanirnar hér fyrir neðan. Verið viss
um að kunna að nota þau áður þið byrjið myndsmíðina:
Reglulegur
marghyrningur

a = 2
Línustrik af gefinni lengd

Nýtt!

Færa

Viðfangsefni
Hér er viðfangsefnið, að búa eftirfarandi verkefni sem hjálpar nemendum að
uppgötva sambandið milli flatarmáls ferninga með hliðarlengdir a, a/2, og 2a.

Hvernig breytist flatarmál með hliðarlengd?
1. Mælið hliðarlengd ferninganna þriggja hér að neðan. Berið hliðarlengd bláa
ferningsins saman við hliðarlengdir rauða og græna ferningsins. Hvaða
samband finnið þið?
2. Reiknið flatarmál ferninganna þriggja. Berið flatarmál bláa ferningsins saman
við flatarmál rauða og græna ferningsins. Hvaða samband finnið þið?
3. Komið með tilgátu um samband hliðarlengdar og flatarmáls bláa ferningsins
við samsvarandi stærðir fyrir græna og rauða ferninginn.
4. Reynið að sanna tilgátuna.
Ábending: Gerið ráð fyrir að hliðarlengd bláa ferningsins sé a og reiknið svo
flatarmál hinna ferninganna miðað við það.

Smíðaferli
1. Byrjið smíðina með tölunni a = 2.
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2. Smíðið bláa ferninginn með Línustrik af gefinni lengd a . Notið svo
endapunkta línustriksins til að búa til reglulegan marghyrning með 4
hornpunkta.
3. Smíðið á sama hátt rauða ferninginn með hliðarlend a/2 og græna
ferninginn með hliðarlengd 2a.
4. Endurnefnið hornpunktana og breytið eiginleikum ferninganna (til dæmis
lit, línubreidd).
5. Undirbúið GeoGebrugluggann fyrir útflutning teikniborðs sem myndar (t.d.
með því að raða ferningum betur, minnka gluggann).
6. Flytjið út teikniborð sem mynd og vistið skrána.
Ábending: Þar sem nemendur eiga að mæla hliðarlengdir ferninganna, er
mikilvægt að breyta ekki mælikvarða myndarinnar!
7. Opnið textaskjal, sláið inn nafn og verkefni vinnublaðsins.
8. Setjið myndina af ferningunum inn í skjalið.
Ábending: Prentið skjalið út og prófið að mæla hliðarlengdir ferninganna.
Áskorun 1
Búið til svipað verkefni fyrir aðrar flatarmyndir (t.d. hringur með gefinn geisla,
jafnhliða þríhyrningur). Fyrir hvaða flatarmyndir gildir þetta samband gefinnar
hliðar (geisla) og flatarmáls? Reynið að finna skýringu á þessum tengslum
lengdar og flatarmáls.
Áskorun 2
Búið til vinnublað sem hjálpar nemendum að alhæfa um samband hliðarlengdar
og flatarmáls slíkra mynda (til dæmis sjá Flatarmal_Hringja.html).
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Verkefni IV.b: Hornasumma þríhyrnings
Flokkun: Grunnefni

Í þessu verkefni verða notuð verkfærin hér fyrir neðan. Verið viss um að kunna
að nota þau áður þið byrjið myndsmíðina:.

Marghyrningur

Snúa hlut um punkt um horn

Horn

Færa

Rennistika

Setja inn texta

Miðpunktur

Smíðaferli
1. Búið til þríhyrninginn ABC.
Ábending: Farið rangsælis.
2. Finnið horn α, β, og γ þríhyrningsins ABC.
3. Veljið fjölda aukastafa 0 (Valkostir).
4. Búið til rennistikurnar δ og ε með stillingunum
horn (gerð); 0˚ til 180˚ (bil); 10˚ (stighækkun).
5. Gerið miðpunkt D á línustrikinu AC og E á
AB.
6. Snúið þríhyrningnum um punkt D um horn δ (stilling réttsælis).
7. Snúið þrýhyrningnum um punkt E um horn ε (stilling rangsælis).
8. Færið báðar rennistikur á 180˚ áður en þið búið til hornin δ (A’C’B’) og ε
(C'1B'1A'1).
9. Bætið myndsmíðina með eiginleikum.
Ábending: Einslaga horn ættu að hafa sama lit.
Áskorun 1
Setjið inn kvikan texta sem sýnir að innri hornasumma er 180°.
Ábending: Búið til kvikan texta fyrir innri hornin, t.d. "α = " + α. Reiknið
hornasummuna með summa = α + β + γ og setjið summuna inn sem kvikan
texta.
Hafið sama lit á einslaga hornum og texta þeim tengdum. Festið textann á
teikniborðið.
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Áskorun 2
Flytjið teikninguna á kvikt vinnublað. Gerið leiðbeiningar sem hjálpa nemendum
að uppgötva hornasummu þríhyrnings. Látið þá kanna tilgátur sínar með kvika
vinnublaðinu.
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Verkefni IV.c: Samlagning heilla talna á talnalínu
Flokkun: Framhaldsefni

Í þessu verkefni verða notuð eftirfarandi verkfæri eða samsvarandi skipanir. Verið
viss um að kunna á þau áður en þið byrjið.

Rennistika

Línustrik milli tveggja punkta

Nýr punktur

Setja inn texta

Vigur

Gátreitur til að sýna og fela hluti

Nýtt!

Færa

Smíðaferli
1. Opnið nýjan glugga og felið algebrugluggann. Stillið merkingu á Allir nýir
hlutir (Valkostir).
2. Opnið Eiginleika teikniborðs (Flýtilisti-Teikniborð). Takið hakið af Sýna í
yÁs-flipanum.Veljið Fjarlægð í xÁs-flipanum og sláið inn 1 í reitinn. Stillið
min á -21 og max á 21.
3. Búið til rennistikur a og b (bil -10 til 10; stighækkun 1). Sýnið gildi
rennistikunnar í stað nafns (Eiginleikar).
4. Búið til punkta A = (0 , 1) og B = A + (a , 0).
5. Einnig vigur u = Vigur[A, B] sem hefur lengdina a.
6. Búið til punkta C = B + (0 , 1) og D = C + (b , 0) ásamt vigur v
= Vigur[C , D] sem hefur lengdina b.
7. Búið til punktinn R = (x(D) , 0).
Ábending: x(D) gefur x-hnit punktsins D. Punkturinn R sýnir þá útkomu
samlagningarinnar á talnalínunni.
8. Búið til punktinn Z = (0, 0) og eftirfarandi línustrik:
g = Línustrik [Z, A], h = Línustrik [B, C], i = Línustrik
[D, R].
9. Notið Eiginleika til að bæta smíðina (til dæmis breyta lit, gerð línu, festa
rennistikur, fela merkingar).
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Áskorun 1
Bætið smíðina með kvikum texta sem sýnir samsvarandi samlagningardæmi.
10. Reiknið svarið við samlagningardæminu: r = a + b
11. Til að geta haft dæmið í mismunandi litum, þarf að setja kvikan texta inn í
skrefum.
a. Setjið inn texti1: a
b. Setjið inn texti2: " + "
c. Setjið inn texti3: b
d. Setjið inn texti4: " = "
e. Setjið inn texti5: r
12. Litið texti1, texti3, og texti5 þannig að þeir samsvari lit rennistika sinna og
punkts R. Felið merkingu rennistika og festið textann (Eiginleikar).
13. Flytjið út sem kvikt vinnublað.

Áskorun 2
Setjið gátreit á teikniborðið sem gerir kleift að sýna eða fela niðurstöðu dæmisins
(texti5, punktur R, og línustrik i).
14. Virkjið
Gátreitur til að sýna og fela hluti.
15. Smellið á teikniborðið, við hlið útkomu dæmisins.
16. Sláið inn Sýna niðurstöðu í Skýringatexta reitinn.
17. Veljið alla hluti úr fellilistanum sem eiga að stjórnast af gátreitnum (texti5,
punktur R, og línustrik i).
18. Smellið á Beita til að búa til gátreitinn.
19. Prófið gátreitinn. Kannið hvort hlutir birtist og hverfi eins og til er ætlast.
20. Festið gátreitinn svo hann færist ekki (Eiginleikar).
21. Flytjið út sem kvikt vinnublað.
Ábending: Það gæti borgað sig að nota annað nafn á þetta vinnublað.
Sýna niðurstöðu
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Verkefni IV.d: Að búa til „Tangram“ þraut
Flokkun: Framhaldsefni

Í þessu verkefni er búin til „Tangram“ þraut, eins og
sést á myndinni til hægri. Hún samanstendur af 7
rúmmyndum sem allar er hægt að búa til út frá
hliðarlengdinni a (sjá Tangram_thraut.html).
Þetta verkefni krefst notkunar ýmissa verkfæra.
Vinsamlegast lesið gegnum eftirfarandi ábendingar
áður en smíðin byrjar.
1. Sláið inn töluna a = 6. Hún er grunnur að smíði allra þríhyrninga og
samsíðunga „Tangram“ þrautarinnar.
2. Reynið að finna út hliðarlengdir rúmmyndanna.
Ábending: Í sumum tilvikum er gott að skoða hornalínur eða hæðir.
Auðveldara er að lýsa lengd þeirra með breytunni a en með því að nota
lengd samsvarandi hliða.
3. Byrjið hverja rúmmynd á línustriki með gefinni lengd. Þetta gerir kleift að
snúa og draga til myndina seinna.
4. Ábendingar við smíði:
a. Ef hæð rétthyrnds þríhyrnings er hálf lengd langhliðar, gæti borgað
sig að nota setningu Þalesar við smíðina (sjá Verkefni 1.d).
b. Ef skammhliðar rétthyrnds þríhyrnings eru þekktar, gætuð þið
smíðað hann svipað og ferninginn framar í bókinni.
c. Við smíði fernings þegar hornalínur eru gefnar, er gott að vita að
þær eru hornréttar og helminga hvor aðra.
d. Við smíði samsíðungs hjálpar að vita stærð hvassa hornsins.
5. Kannið smíðina með því að reyna að búa til ferning með hliðarlengd a úr
myndunum.
Áskorun 1: Raðið myndunum handahófskennt í myndagluggann. Flytjið út sem
kvikt vinnublað og bætið við útskýringum fyrir nemendur (sjá vinnublaðið
Tangram_traut.html).
Áskorun 2: Hægt er að búa til allskonar myndir úr „Tangrami“ (sjá
Tangram_traut_kottur.html). Leitið á netinu að öðruvísi „Tangram“myndum og flytjið þær inn á teikniborðið. Flytið svo út sem nýtt
vinnublað með nýjum leiðbeiningum.
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