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1 GeoGebra - динамичка геометрија и алгебра 

1.1 Дидактички принципи и GeoGebra 
У овом делу изнећемо неке аспекте дидактике математике у светлу 

примене рачунара, посебно програма GeoGebra за који смо се определили 
као представника оне групе образовног софтвера који укључује већи број 
дидактичких принципа. Као прво, наводимо разлоге због којих смо изабрали 
програм GeoGebra. Потом приказујемо модел заснован на иконичком, 
симболичком и енактивном учењу.  

1.1.1 Зашто GeoGebra? 
Мишљења да ће нас увођење рачунара у наставу само по себи 

побољшати наставу данас, у светлу богатог искуства у овој области, није 
важеће. Следећи цитат из1 то објашњава: 

„Рачунар нас присиљава да мислимо о стварима о којима би морали да 
мислимо и без рачунара.“ 

И пре појаве рачунара постојала су веровања да ће нови медији у 
настави, већину смо поменули, учинити значајне кораке у побољшању 
наставе. Ни те се наде нису обистиниле, као што су показала многа 
истраживања и упоређивања ефикасности медија у настави. Медији сами по 
себи имају споредну улогу у настави. Примарне су активности које се 
помоћу њих спроводе. Медији који не могу „прерађивати“ већ само служе за 
посматрање имају ограничену вредност2.  

Да ли су важнији медији или методе? Ако су методе важније, да ли су 
рачунари у настави уопште потребни?  

Увођењем рачунара у наставу математике добијен је нови когнитивни 
алат, тј. алат којим наставник може да управља и којег може да контролише. 
Сви се слажу да је и данас могућа добра настава математике и без нове 
технологије. Међутим, не би требало изгубити из вида да нова технологија 
представља нове алате који доносе и нове дидактичке могућности и изазове. 

                                                 
1 Hischer, H. (Hrsg.):  Mathematikunterricht und Computer - neue Ziele oder neue Wege zu alten 
Zielen? Hildesheim Franzbecker, 1994. 
2 Wittmann, E.C., Grundfragen des Mathematikunterrichts. 6. Braunschweig -Wiesbaden : 
Vieweg, 1981. 
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GeoGebra је рачунарски алат који повезивањем симболичког и 
иконичког представљања доноси бројне могућности. Код овог алата долазе 
до изражаја принцип активности, принцип оперативности, принцип 
експерименталности и принцип учења откривањем. 

Иконичка репрезентација, према Педагошки лексикон3 је 
представљање или предочавање на степену који је прелаз између дословне, 
реалистичке репрезентације и симболичке, потпуно апстрактне 
репрезентације. Иконичка репрезентација задржава основне елементе или 
контуре стварности, док је у симболичкој веза са стварношћу још само 
конвенционална. 

1.1.2 Дидактички принципи 
Дидактички принципи су основна и општа начела која одређују ток 

предавања и учења у складу са циљевима васпитања и образовања и 
законитостима процеса наставе. Различито се формулишу и класификују. 
Називају се и наставни принципи. Дидактички принципи су резултат 
психолошке теорије учења и представљају искуство наставне праксе. 
Преглде дидактичких принципа можемо наћи у Трнавац, Ђорђевић4. 

1.1.2.1 Оперативни принцип 
Знање се појављује као: енактивно, кроз активност, обраду, рад; 

иконичко, кроз слике; симболичко, кроз симболе и језик. 

Оперативни принцип поставља пред наставника задатак да ученику 
објасни задржавање особина, односа и функционалне зависности 
математичких објеката при операцијама трансформације. При томе је важно 
питање „Шта се дешава ... када ...?“ GeoGebra је погодан алат за активирање 
оперативног принципа. Она нуди много простора кроз разне експерименте 
при обради готово свих тема у настави основне школе. 

Могућност интерактивне манипулације објектима је главна и највећа 
предност нових медија у односу на традиционалну наставу. Ученици могу 
да откривају нове особине самостално, могу наслућене особине да провере, 
докажи или, ако је потребно да их коригују. Кроз енактивну компоненту 
учења долази до изражаја и принцип активног учења.  

Главни задатак наставника при обради неке теме је да ученику 
приближи проблем, да га учини разумљивим, да ученика доведе до 
проучавања проблема и да ученику помогне у сагледавању и сређивању 
резултата до којих је  ученик дошао. Са програмом GeoGebra у ову сврху 
могу да се припреме динамички радни листови. Ове динамичке 
конструкције, са објектима којима се може манипулисати, са динамичким 
текстом и конкретним задацима, независне су од програма помоћу којег су 
произведене. Могу се користити и помоћу других интерпретатора, као што 
је Internet Explorer, што смо и ми користили код израде радних листова и 
примера који се налазе на CD-у. 

                                                 
3 Педагошки лексикон, ред. Поткоњак, Н., Јакшић, А., Ђорђевић, Ј., Коцић, Љ., Трнавац, Н., 
Хавелка, Н., Хрњица, С., Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996. 
4 Trnavac, N., Đorđević, J., Naučna knjiga nova, Infohome, Beograd, 2002. 
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1.1.2.2 Принцип интеракције форми представљања 
Знање које се стиче кроз различита представљања  лакше се задржава,. 

Способност да се знање транспонује у други облик повећава флексибилност 
и успех код решавања проблема. Ово је и основна дидактичка идеја 
програма GeoGebra. Ученик који повезује различита представљања исте 
ствари, појма, лакше ће моћи да препозна више ситуација у којима се та 
ствар, појам појављује. 

GeoGebra нуди иконичко и симболичко представљање математичких 
објеката паралено у геометријском и алгебарском прозору. Ово паралено 
представљање среће се у теорији електронског учења, а често и у дидактици 
математике. 

„Способност да се садржај једног представљања пренесе у друго 
представљање мора се захтевати.“ 

1.1.2.3 Принцип спирале 
Сматра се да се сваком детету може на сваком степену развоја сваки 

предмет успешно научно представити у једној интелектуалној и озбиљној 
форми. Овде се мисли на основне математичке идеје као што су 
функционална зависност, апроксимације или линеаризација. Дакле, захтева 
се да се основне идеје појављују и развијају у свим узрастима ученика, при 
чему се форме представљања морају прилагодити когнитивним 
способностима ученика. 

У настави математике у основној школи разликујемо следеће области: 

1. рад са бројевима и мерама, 

2. рад са променљивим,  

3. рад са фигурама и телима, 

4. рад са моделима и статистика. 

Тема „Линеарне једначине“ појављује се у области рад са 
променљивим у сва четири разреда, од петог до осмог. При томе, имајући у 
виду да когнитивне способности ученика расту имамо поделу: 

5. разред: решавање једначина са простим изразима, 

6. разред: решавање једначина са једном непознатом уз 
трансформације израза, 

7. разред: решавање једноставних линеарних једначина са једном 
непознатом, 

8. разред: решавање система две линеарне једначине са две непознате. 

Потупо је иста ситуација и са темом „Линеарне неједначине“. 

GeoGebra као алат за представљање, који дозвољава прилагођавање 
интелектуалним способностима ученика, веома је погодна за извођење 
наставе по принципу спирале. У нижим разредима може се искључити 
алгебарски прозор и све што радимо тада посматрамо на геометријском 
прозору, који је више очигледан од алгебарског. Касније се алгебарски 
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прозор може укључити и све што је урађено може се још једном обрадити, 
али сада на вишем нивоу. 

1.1.2.4 Генетички принцип 
Генетичка метода у настави је дидактичко-методички поступак 

проучавања појединих делова наставног програма, па и програма у целини, у 
одређеном развојном току – историјском (од прошлости до садашњоати), 
просторном (од ближег ка даљем), квантитативном (од мањег ка већем), 
квалитативном (од слабијег ка бољем), ступњевитом (од нижег ка вишем), 
према сложености (од једноставнијег ка сложенијем), тежини (од лакшег ка 
тежем), и слично. Употребљавају се још и ови називи: генетички систем, 
генетички принцип, прогресивна метода, еволуцијски пут, узлазни поступак.  

Овај принцип исказује потребу да се настава математике организује 
тако да прати одговарајући развојни ток. Генетички принцип, односно 
генетичка метода, заступљен је код многих дидактичара и психолога. 
Генетичко представљање математичке теорије упућује на сазнајно теоријске 
процесе стварања математике и њене примене. Срж ове методе је закључак 
да се математика може добро и правилно разумети само кроз процес 
математизације, а не кроз прихватање готових чињеница, тврђења и ставова. 

GeoGebra је посебно погодна за хеуристички прилаз и математичке 
експерименте, где генетички принцип долази до потпуног изражаја. Ово 
ћемо посебно демонстрирати и код генеричког организатора проипремљеног 
за решавање система две линеарне једначине са две непознате.  

У конкретној реализацији генетичке методе разликујемо три фазе: 

• развијање математике по садржају, 

• појмовна и структурална анализа и логичке операције, 

• примена. 

• GeoGebra се појављује у све три фазе: прво се кроз покушје и 
експерименте тражи решење; идуктивно добијена сазнања и 
претпоставке прве фазе користе се као основа за даљи рад; готове 
функције и наредбе програма GeoGebra стоје на располагању за даљи 
рад. 

1.2 GeoGebra 
Овај пакет пружа на једноставан и веома приступачан начин 

припремање и самосталан рад ученика из две веома важне области школске 
математике, из геометрије и алгебре. Креирање анимација и једноставне 
илустрације школског садржаја омогућавају наставницима да за кратко 
време и веома ефикасно упознају ученике са основним математичким 
појмовима и знањима. 

Програм GeoGebra је математички софтвер који повезује геометрију и 
алгебру. Развио га је Markus Hohenwarter са Универзитета у Салцбургу за 
поучавање математике у школама. Бесплатан је и доступан на више од 20 
језика. Може је имати и користити сваки ученик. Инсталација је крајње 
једноставна. 
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Овај програм обједињује многе особине које имају многи системи, али 
ниједан овако комплетно као GeoGebra. Описујући GeoGebra-у, дајемо 
практично принцип рада многих других система. 

Описаћемо само онај део GeoGebra-е који нам је потребан за обраду 
материјала од петог до осмог разреда основне школе. 

У основној школи, посебно од петог до осмог разреда, настава матема-
тике је конципирана тако да се садржаји геометрије и алгебре преплићу и 
прожимају, тако да је GeoGebra овде посебно погодна. Уместо два одвојена 
програма, један за геометрију а други за алгебру, имамо само један – 
GeoGebra-у.  

Радне површине креиране у програму GeoGebra могу се преносити у 
html и word документе. Поред тога конструкције се могу понављати по вољи 
корак по корак и аутоматски и ручно.  

1.3 Динамичка геометрија 
Елементарна геометрија равни, планиметрија, може се веома успешно 

обрађивати у настави помоћу динамичких геометријских система (Dynamic 
Geometry Systems, DGS), Schumann5, Sträßer6,7. Примери оваквих система су  

• Cabri geometre II+ (www.cabri.com),  

• Cinderella (www.cinderella.de),  

• DynaGeo (www.dynageo.de), 

• The Geometer's Sketchpad (www.keypress.com/sketchpad),  

• Geonext(www.geonext.de) 

• Zirkel und Lineal (www.mathsrv.kueichstaett.de/MGF/homes/grothmann). 

Код ових система, алата, могуће је помоћу миша конструисати 
геометријске фигуре и динамички их мењати. При томе ове фигуре се неће 
деформисати, тј. односи геометријских објеката остају очувани, на пример 
паралелне и нормалне праве остају паралелен и нормалне итд. Објекти су 
тачке, праве кругови, конусни пресеци и графици функција. 

Уобичајено је да се у системима динамичке геометрије објекти могу 
посматрати аналитички, преко својих координата и једначина. Обрнуто, да се 
задају координате и једначине и да се потом појави графичка презентација 
датих објеката која би се могла још и мењати директно помоћу миша у овим 
системима није могуће. 

                                                 
5 Schumann, H., Schulgeometrisches Konstruieren mit dem Computer. Stuttgart: Teubner und 
Metzler, 1991. 
6 Sträßer, R., Cabri-geometre: Does a Dynamic Geometry Software (DGS) Change Geometry and 
its Teaching and Learning? International Journal for Computers in Mathematics Learning, 
6(3)(2001), 319-333. 
7 Sträßer, R., Research on Dynamic Geometry Software (DGS) - an introduction. Zentralblatt für 
Didaktik der Mathematik, 34(3), 65, 2002. 
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1.4 Системи рачунарске алгебре 
Системи рачунарске алгебре, (Computer Algebra Systems, CAS), пружају 

могућност за аналитичку обраду геометрије. Познати и цењени алати ове 
групе су  

• Derive,  

• Maple 

• Mathematica. 

Код ових алата могуће је координате и једначине геометријских 
објеката визуелизирати, тј. могуће је графички представити и посматрати 
промене код алгебарских објеката посматрати на њиховим графичким 
приказима. Ова графичка представљања, такозвани Plots, не могу се мењати 
помоћу миша. Задавање алгебарских објеката није увек једноставно, пошто 
синтакса ових система често има веома мало заједничког са уобичајеном 
школском нотацијом. Ови системи могу, између осталог, да решавају 
алгебарске системе, да одређују, на пример, конусне пресеке. CAS алати су 
веома моћни алати опште намене, али не дозвољавају у области аналитичке 
геометрије никакве директне динамичке промене. 

1.5 GeoGebra 
Очигледно, било би добро имати један алат који би садржавао све 

предноси DGS и CAQ алата. Ова основна идеја разрађена је кроз алат 
„GeoGebra" Hohenwarter8 (од Geometrie und Algebra) пренета на конусне 
пресеке и адекватно софтверски реализована. геометрија и алгебра се 
појављују у „партнерском" односу. 

 

• Област 1: Конструкција кружнице ⇒  показивање његове једначине, 

• Област 2: Задавање једначине кружнице ⇒  приказивање кружнице 
као статичне слике, 

• Област 3: Задавање једначине кружнице ⇒  приказивање кружнице 
као динамичке слике (померање слике је могуће). 

 

                                                 
8 Hohenwarter, M., GeoGebra - ein Softwaresystem für dynamische Geometrie und Algebra der 
Ebene. Diplomarbeit, Universität Salzburg, 2002. 
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Слика 1. 
 

Активности засноване на учењу помоћу иконичког и симболичког 
представљања објеката, према Bruner-у9, слика 2. 

 

 
Слика 2. 

С једне стране, GeoGebra je DGS алат. Директно интерактивно се могу 
конструисати тачке, вектори, линије и конусни пресеци и померањем се 
могу динамички мењати. Поред кругова могу се цртати елипсе, хиперболе и 
параболе. Конструкције тангенти и полара спадају такође у основне 
функције.  

С друге стране, у GeoGebra-и могуће је једначине и координате 
директно задавати. GeoGebra познаје и експлицитне и имплицитне једначине 
                                                 
9 Bruner, J., Prozeß der Erziehung. 2. Berlin : Padagogischer Verlag Schwann, 1972. 
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правих и конусних пресека, параметарско представљање правих као и 
поларне и Декартове координате тачака и вектора. Будући да GeoGebra 
рачуна са бројевима, угловима, векторима, тачкама, правама и конусним 
пресецима, може се рећи да је GeoGebra нумерички CAS алат. Због тога 
GeoGebra нуди више геометријских наредби: одређивање средишта дужи, 
жижа и темена конусних пресека. Поред тога даје коефицијент правца, 
вектор правца и нормални вектор једне праве, главне осе и прешник 
конусног пресека. 

GeoGebra је написана у Java-и. Тиме је омогућено да се користи 
независно од тога шта је у употреби: Windows, Linux, MacOS X или Unix. 
Поред тога GeoGebra се може покренути директно преко Internet Browser-а, 
на пример, Internet Explorer или Netscape.  

GeoGebra се заснива на пројективној и еуклидској геометрији. 
Полиномна поједностављења се заснивају на Parser алгоритмима а 
геометријске алгоритме је развио аутор GeoGebra-е Markus Hohenwarter.  

GeoGebra је резултат дипломског рада Markus Hohenwarter-а, који је 
рађен на Institut für Didaktik der Naturwissenschaften der Universität Salzburg. 
Даљи рад на програму GeoGebra аутор наставља кроз израду докторске 
дисертације10 из дидактике математике на Universität Salzburg. Овај рад 
финансира као пројекат аустријска академија наука Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften.  

 Програм GeoGebra је награђен са више награда за образовни софтвер:  
 

• EASA 2002: European Academic Software Award (Ronneby, Sweden) 
 
• Learnie Award 2003: Austrian Educational Software Award (Vienna, 

Austria) 
 
• digita 2004: German Educational Software Award (Cologne, Germany) 
 
• Comenius 2004: German Educational Media Award (Berlin, Germany) 
 
• Learnie Award 2005: Austrian Educational Software Award for Andreas 

Lindner (Vienna, Austria)  
 
• Trophées du Libre 2005: International Free Software Award, category 

Education (Soisson, France) 
 

Програм GeoGebra је бесплатан и лако доступан. Довољно је повезати 
се преко интернета на http://www.geogebra.at. Поред програма GeoGebra 
могуће је повући и бројне примере и текстове о GeoGebra-и. Многи ученици 
и наставници шаљу своје примере и примедбе, тако да аутор имајући у виду 
и повратне информације, ради на даљем побољшању овог популарног 
програма. GeoGebra повезује DGS i CAS алате на један нови начин што 
настави математике даје веома лепе и широке могућности. 

                                                 
10 Hohenwarter, M., GeoGebra – didaktische Materialen und Anwendungen für den 
Mathematikunterrict. Dissertation, Universität Salzburg, 2006. 
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GeoGebra је доступна на више језика: енглески, немачки, аустријски, 
италијански, француски, шпански, каталонски, португалски, холандски, 
дански, мађарски, словеначки, хрватски, кинески, српски, руски. 

Да би илустровали могућности GeoGebra-е, даћемо неколико примера. 
Примери су изабрани тако да прикажемо неке садржаје наставе математике 
од петог до осмог разреда основне школе.  

 

 
 

 
 

  

 

 
Слика 3. 

1.5.1 Пример 
При прављењу програма GeoGebra посебна пажња је била посвећена 

једноставној употреби свих наредби и опција, што је јако добро за ученике, 
како би добили вољу да експериментишу и самостално раде. На пример, 
једначина праве и круга могу се задати једноставно у школској нотацији:  

• права : 2 3 8a x y− =   

• кружница ( ) ( )2 2: 2 3 16c x y− + − = . 

Управо се овако уносе ови објекти у GeoGebra-у! Само један покрет је 
довољан да се одреди пресек праве и кружнице – тачка. Истовремено се у 
алгебарском прозору појављује пресечна тачка са својим координатама. 
Другим покретом добија се друга пресечна тачка праве и кружнице и њене 
координате у алгебарском прозору. 
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Слика 4. 
 

 
 

Слика 5. 
 

Ученици у основној школи не обрађују једначину кружнице. Због тога 
кружницу можемо задати преко геометријског прозора. Изабраћемо тачку 
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(2, 3) и са полупречником 4 нацртати кружницу. Тада ће се у алгебарском 
прозору појавити једначина кружнице, слике 6-9.  

 

 
 

Слика 6. 
 

 
 

Слика 7. 
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Слика 8. 
 

 
 

Слика 9. 
 

Померањем праве и кружнице, једноставно их селектујемо помоћу 
миша и повлачимо их на жељено место, можемо демонстрирати да права и 
кружница могу имати две, једну или ниједну заједничку тачку. При томе се у 
алгебарском прозору појављују одговарајуће једначине праве, кружнице и 
координате пресечних тачака ако их има, слике 9-12. 

Ако се права селектује десним дугметом миша, добиће се мени 
помоћу којег можемо изабрати неке опције за промену праве или неких 
њених особина: дебљина и боја графика, промена имена итд. На пример, ако 
изаберемо својства добијамо следеће опције, слика 13. 

Ако изаберемо експлицитни облик једначине, слика 14, наше праве 
y kx d= +  можемо померајући праву мишем посматрати промену величине 
d . Коефицијент правца праве остаје исти као и раније. Овај геометријски 
експеримент може пратити и алгебарски у којем би мењали коефицијент 
правца праве у алгебарском прозору. На графику би се одмах виделе 
промене које тако настају, тј. појавио би се график изабране праве. Јасно је 
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да праву коју смо прву нацртали можемо задржати и задати нову у 
експлицитном облику са слободним чланом истим као код прве праве. 

 

 
 

Слика 10. 
 

 
 

Слика 11. 
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Слика 12. 
 
 

 
 

Слика 13. 
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Слика 14. 

1.5.2 Пример 
Праву у експлицитном облику y ax b= +  можемо задати на тај начин 

што ћемо прво изабрати два клизача. Први ће одређивати вредност за a  а 
други вредност за b . На слици 15 први клизач је постављен хоризонтално а 
други вертикално. После тога се у прозору за унос откуца y ax b= +  и после 
уношења те наредбе добија се график праве са вредностима за a  и b  које су 
дефинисане положајем клизача, слике 15 и 16. Ако мишем померамо тачку 
на једном клизачу мењаћемо одговарајући параметар што ће се одмах 
видети померањем графика. Померањем тачке на другом клизачу изазивамо 
опет промену графика. На тај начин се веома очигледно демонстрира 
природа коефицијената у једначини праве. Интервали и корак промене 
сваког параметра дефинисаног клизачима мкогу се мењати. Селектујући 
клизач десним дугметом миша добијамо могућност да мењамо многа његова 
својства, слика 17. Тако можемо и да их обојимо, што мпже допринети 
лакшем праћењу експеримента. 
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Слика 15. 
 

 
 

Слика 16. 
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Слика 17. 

1.5.3 GeoGebra у настави 

1.5.3.1 Увод 
Динамичко јединство геометрије и алгебре у GeoGebra-и омогућавају 

ученицима једноставан експериментални прилаз математици. Они могу као 
сопствени учитељи самостално да напредују, индивидуално и откривачки да 
раде и уче. Кроз примере који следе предложићемо како може да се 
организује час математике уз употребу програма GeoGebra. Свакако, ово је 
само један покушај, настао из релативно мало експерименталних часова. Уз 
чешћу употребу рачунара и овог програма и бољу обученост, пре свега 
наставника, организација часа може бити и боља и занимљивија од 
предложене. Реакције ученика, повратне информације, такође ће утицати на 
будуће организације часова. 

1.5.3.2 GeoGebra као алат за математичке експерименте 
Пустимо ученике да сами откривају математичке ствари и односе 

помоћу GeoGebra-е. Дајмо им задатак који треба да реше и да на једном 
листу хартије или фолији помоћу GeoGebra-е испишу решење. Настава се не 
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мора одржавати у рачунарској учионице. Довољан је један PC са GeoGebra-
ом, да би се организовао један групни рад. 

1.5.3.3 Неке могућности 
• Формулишите свој задатака што је могуће јасније и отвореније, како 

би ученици добили више простора да траже своје путеве за само-
стално решавање постављеног задатка.Учење је индивидуални про-
цес тако да то можемо захтевати од ученика. 

• Повежите индивидуални рад са тимским радом. Ако ученик ради у 
пару са другим учеником или у малој групи, често се дешава да 
своје идеје супротставља туђим и тада његове идеје могу да попри-
ме сасвим друге облике. 

• Дозволите ученику да своја предосећања, идеје и резултате 
одштампа на папиру или да их препише у свеску. Такође је могуће 
да из GeoGebra штампате конструкцију и њен протокол. 

• Овакав писани материјал може послужити као основа за дискусију у 
одељењу о идејама и резултатима. Треба дозволити да групе окуп-
љене око задатка изложе своје идеје и резултате пред целим одеље-
њем и да их образлажу и бране. 

• За време рада са GeoGebra-ом потребно је да наставник буде досту-
пан сваком ученику као саветник и помагач у примени одређених 
наредби GeoGebra-е. Тиме постижемо могућност да ученик у миру 
миже да размишља о математичком проблему и да тражи сопствене 
путеве решавања постављеног задатка. 

1.5.4 GeoGebra као алат за презентацију 
GeoGebra се може користи као динамички пројектор да би се материја 

изложила целом одељењу или да би се извео неки експеримент. За то је 
потребан један лаптоп или PC и пројектор. Излагање може почети са 
празним прозором GeoGebra-е или са унапред спремљеним конструкцијама. 
У другом случају потребно је приказати конструкциони протокол да би се 
корак по корак приказала и образложила конструкција.  

1.5.4.1 Неке могућности 
• Ученике при презентацији треба увлачити у математичку дискусију 

и њихове идеје треба одмах помоћу GeoGebra-е испробавати.  

• Треба омогућити ученицима да своје идеје и сами испробавају пред 
одељењем користећи GeoGebra-у.  

• Понудите ученицима да направе и неке радове помоћу GeoGebra-е. 
Пошто је GeoGebra бесплатна, сваки ученик може понети своју 
копију програма кући. 

1.5.4.2 Полазне тачке за постављање задатака 
Ако припремамо задатке које ћемо решавати помоћу GeoGebra-е 

имамо различите могућност: 
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• Постављање отвореног проблема: припремамо ученике за 
математички експеримент тако што ћемо проблем и питања тако 
формулисати да ученици имају могућности да сами откривају и 
траже индивидуалне путеве за решавање постављеног задатка. 

• Конструкција слике: остављамо ученике да сами понове 
конструкцију коју им показујемо као готову слику. Различити 
конструкциони протоколи које ученици добијају могу послужити за 
упоређивање поступака које су користили ученици. 

• Конструкциони протокол: ученицима се задаје конструкциони 
протокол који они треба да понове. Поједини конструкционе кораке 
можемо "сакрити" и пустити ученике да их "нађу". 

Ове могућности можемо комбиновати. Такође, можемо и сами 
додавати неке нове модалитете задавања проблема, где и наставникова 
креативност долази до изражаја. 

1.5.4.3 Примери отворених питања 
Следећи примери илуструју могућност постављања отворених питања 

и треба да послуже наставнику за креирање сличних и потпуно нових.  

1. Систем линеарних једначина са две непознате, 
2. Оштар или туп угао, 
3. Тангенте на кружницу, 
4. Троугао и око њега описана кружница, 
5. Линеарна једначина y kx d= + . 

1.5.4.4 Пример 1. 
Задатак: Одреди графички решење следећег система линеарних 

једначина:  
: 4 8,
: 2 3.

g x
h x y

= −
− =

 

Пробај у свесци да решиш дати систем.  

Промени једначину g  тако да нови систем нема решење, тј. да је његов 
скуп решења празан. Шта то значи геометријски? Напиши запажања и 
резултат у свеску. 

Пробај да одредиш још неки систем две једначине са две непознате 
тако да је скуп решења тог система празан. Можеш ли рећи којим поступком 
можеш наћи више таквих система? Напиши запажања и резултат у свеску. 

1.5.4.5 Пример 2. 

1.5.4.5.1 Да ли је угао оштар или туп? 
У XIII веку арапски математичар Абу Хасан је објашњавао како се 

брзо и сигурно може утврдити да ли је дати угао ABC  оштар, туп или 
прав. Абу Хасан предлаже да се нацрта круг пречника AC , па према томе да 
ли је тачка B  ван круга, у кругу или на кружници, доноси закључак да ли је 



22 Драгослав Херцег и Ђорђе Херцег 

угао ABC  оштар, туп или прав. Докажимо или оповргнимо Абу Хасанову 
конструкцију. 

1. Отворимо фајл „Da li je ugao oštar ili tup.ggb“ и поставимо прву 
ситуацију, као на слици 1. 
Комбинација CTRL+„клик“ на текст отвара одговарајући фајл: Da li 
je ugao oštar ili tup? У случају неких проблема покрените Uputstvo. 

 

 
 

Слика 18. 
2. Једним кликом на навигатору отварамо текст са питањем „Да ли је 

угао оштар илои туп?“ 
 

 
 

Слика 19. 
 

3. Нови клик на навигатору избацује вредност угла ABCα = . 
 

 
 

Слика 20. 
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4. Ученике замолимо да померањем тачке B  и читањем вредности угла 
α  покушају да утврде када је угао оштар а када туп. 

 

 
 

Слика 21. 
 

5. После извесног времена, када ученици саопште своје идеје и 
запажања, продискутујемо предлоге за решење постављеног задатка. 
Ако се нико не јави са неким предлогом, наставник може сам 
анализирати постављени задатак и на тај начин покренути и ученике 
да бисмо учинили следећи корак. Тај корак се састоји у конструкцији 
полукруга са пречником AC .  

 

 
 

Слика 22. 
6. Поново замолимо ученике да померају тачку B  и саопште своја запа-

жања. Очекујемо да ће читајући вредност угла α  и гледајући поло-
жај тачке B  закључити да је угао ABCα =  оштар када је тачка B  
ван круга и да је туп када је она у кругу.  
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Слика 23. 
7. Тај закључак ћемо записати као тврђење које ћемо и доказати. 
 

 
 

Слика 24. 
 

8. Питање које остаје да се размотри односи се на положај тачке B  на 
кружници. Лаганим померањем клизача, можемо постићи да је тачка 
B  на кружници и да је истовремено угао 90ABCα = = . 

 

.  
 

Слика 25. 
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1.5.4.6  Теме за дискусију 
1. Да ли смо добро поставили редослед слика? 
2. Да ли смо добро груписали слике? 
3. Да ли је потребно више текста? 
4. Да није можда сувише текста? 
5. Како би сада изгледао доказ тврђења које смо изрекли? 
6. Зашто нисмо нацртали цео круг и затим померали тачку B ? 
7. Како објаснити опредељење да је довољно посматрати само 

полукруг? 

1.5.4.7 Пример 3. 
Задатак: Конструиши покмоћу GeoGebra-е кружницу са центром у 

тачки (1, 2)O =  и полупречником 5r = . На ту кружницу постави тангенте из 
тачке (10,3)A = . 

Шта се дешава када се тачка А помера мишем? 

Како утиче положај тачке А на тангенте? 

Напиши запажања и резултат у свеску. 
 

 
 

Слика 26. 
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Слика 27. 

1.5.4.8 Пример 4. 
Посматраћемо линеарну једначину  

y kx d= +   

и проучавати значење параметара k  и d  варирајући различите вредности за 
k  и d . То можемо постићи тако што ћемо у пољу за унос на дну прозора 
уписивати вредности за ове параметре (после сваког реда притисне се enter).  

• 1k =  

• 3d =  

• y kx d= +  

Параметре можемо мењати у алгебарском прозору (десни клик миша, 
Уређивање) или у пољу за унос:  

• 2k = −  

• 3k =  

• 2d = −  

• 1d = −  

Параметре можемо мењати и једноставно, помоћу клизача или сттрелицама 
на тастатури.  

1.5.5 GeoGebra као алат за припрему задатака 
Наставник може да користи програм GeoGebra и за припрему задатака, 

школских, домаћих, за тестове, контролне или писмене. Од помоћи су му 
алгебарски и геометријски прозор, текст уз који може да даје и неке 
израчунате величине.  
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1.5.5.1 Пример 5. 
Нацрта се  троугао ABC . На слици се појаве обележена темена и 

странице, слика 28. Из врха троугла A  спусти се нормала на страницу a , 
слика 29. Затим се одреди висина e  троугла из темена A , слика 30. У 
алгебарском прозору појави се ознака троугла P  и његова површина, 

56P = . У алгебарском прозору се појављују дужине страница троугла и 
његове висине e . Ако се затвори алгебарски прозор, слика 31, нестају 
величине везане за троугао. Сада се преко текста могу задати неки елементи 
троугла, а од ученика се може тражити да нађе неке друге величине. На 
пример, задају се страница 16a = , 11.4b =  и висина 7e = , а тражи се 
страница c  или површина троугла или његов обим. Померајући слободно 
једно или више темена троугла наставник добија многобројне варијанте 
истог задатка. Тако сваки ученик може добити свој задатак. Решење сваке 
комбинације наставник има сакривен у алгебарском прозору. Ако га отвори, 
може их приказати, слике 32 и 33.  

 

 

 

 
 

Слика 28. 
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Слика 29. 
 
 
 
 

 
 

Слика 30. 
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Слика 31. 
 
 
 
 

 
 

Слика 32. 
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Слика 33. 
 

Код сложенијих задатака, где се резултати не појављују непосредно, 
као у претходном примеру, моу се решења добити комбинацијом наредби 
које су на располагању. У том случају наставник, а и ученици, морају прво 
да доведу решење задатка до рачунских радњи. Рачунање се тада може 
радити и етапно или само једном на крају.  

GeoGebra пружа могућност за креирање сложенијих слика на основу 
којих, уз дате бројчане податке, ученици треба да решавају одређене 
задатке. За успешан цртеж на располагању су различите врсте линија, 
различите величине тачака, различите боје и њихове нијансе.  

Наставник може припремљене сложеније цртеже да ученицима 
„подели“ електронском поштом, на неком носиоцу података или само на 
папиру. Решења задатака, домаће задатке, ученици треба да пишу у свеске, 
али их треба подстицати да задатке могу предати на неком носиоцу 
података, преко електронске поште или на посебном папиру. Као домаћи 
задатак може се захтевати да ученици варирају наставникову тему и сами 
састављају сличне задатке. 

Лепа ученичка решења могу се приказати свим ученицима у одељењу. 
Добро би било да то изведе сам ученик који је решио задатак, а остали 
ученици и наставник треба све то да прокоментаришу. 

На тај нечин се ученици стимулишу на самосталан рад, на изношење 
свог рада на дискусију и образлагање поступака и резултата.  
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1.5.6 GeoGebra на часу математике 
 Sama organizacija časa na kojem se nastava odvija uz upotrebu računara biće analizirana 

i sa tehničke i sa metodičke strane. 

На часу који је предвиђен за обраду међусобног односа праве и 
кружнице могу се комбиновати рад на папиру, односно табли и рачунару. На 
почетку наставник или неко од ученика понови дефиницију кружнице, а 
затим нацрта кружницу на табли. Нека је центар кружнице тачка O  и 
полупречник r .  

Наставник: „Ако у истој равни у којој је кружница нацртамо праву 
p , какав може да буде њихов међусобни положај“? 

Ученик: „Права може да сече кружницу, да је додирује или да нема 
заједничких тачака са кружницом!“ 

Наставник: „Од чега то зависи?“ 

Ученик: „Однос кружнице и праве зависи од растојања центра 
кружнице од праве.“ 

Наставник: „Како ћемо одредити то растојање?“ 

На овом месту потребно је обновити конструкцију нормале из дате 
тачке на дату праву. Уколико је мало времена за то или наставник оцени да 
понављање није потребно, конструкција се може избећи. У том случају се 
помоћу лењира поставља тражена нормала. Растојање центра кружнице од 
подножја нормале је дужина дужи одређена тим тачкама.  

Ученике наставник сада може упутити на експерименте цртањем 
више правих, од којих неке секу, неке додирују а неке немају заједничких 
тачака са кружницом. 

После краће дискусије и излагања ученика орезултатима својих 
експеримената, наставник може приступити рачунару и приказати неке од 
конструкција које су добили поједини ученици. Овај део рада би могао да 
уради и неки ученик који је овладао коришћењем програма GeoGebra толико 
да може нацрта кружницу и праву. 

Слике могу ићи следећим редоследом. На првој слици се нацрта 
права и кружница са изабраним центром и датим полупречником, слика 17. 
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Слика 34. 
 

Овде је важно приметити да померање праве паралелно првобитном 
положаја можемо остварити селекцијом било које тачке праве и повлечењем 
праве, слика 35. Селекција се изводи кликом на леви тастер миша. Наравно, 
треба демонстрирати и да се кружница може померати тако што се селектује 
и помера центар. Померањем објеката може постићи да се секи, додирују 
или да немају заједничких тачака. Избором опције за конструкцију нормале, 
слика 36, из центра кружнице на праву, добијамо праву која дату праву сече 
у тачки коју одређујемо опцијом пресек, слика 37. Затим нормалу учинимо 
невидљивом, слика 38, и обележимо дуж одређену центром и подножјем 
нормале, слика 39. Померањем праве мењамо и дужину уочене дужи. На тај 
начин приказујемо како се међусобни однос кружнице и праве мења а са тим 
и дужина посматране дужи.  

Кључни моменат наступа када мало дебљом дужи нацртамо 
полупречник кружнице одређен центром и пресеком нормале и кружнице, 
слика 40. Уз опцију „Дозволи пресек у продужетку“, слика 41,  добијамо 
могућност да полупречник увек видимо, слика 42. Померајући или праву 
или кружницу и пратећи однос растојања центра кружнице од праве и 
полупречника кружнице наводимо ученике да изведу правилан закључак. 
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Слика 35. 

 

 
 

Слика 36. 
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Слика 37. 

 

 
 

Слика 38. 
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Слика 39. 

 

 
 

Слика 40. 
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Слика 41. 

 

 
 

Слика 42. 
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Слика 43. 

Опис конструкције, слика 43, садржи све наше кораке. 

Друга могућност за стварање ситуације за експериментисање и 
довођење ученика до правилног закључка је следећа. Прво се зада 
полупречник кружнице  

4r =   
као клизач. Затим се нацрта кружница са центром у произвољној тачки A  са 
полупречником r , слика 44. Онда се изабере клизач  

5d = ,  

слика 45, а помоћу њега дуж AB  дужине d , слике 46 и 48. Потом се 
поставља нормала из тачке B  на дуж AB , слика 47. Померањем клизача r  и 
d  мењамо полупречник кружнице и растојање центра од праве. Свакако, 
овде можемо поново померати кружницу мењајући положај њеног центра. 
На овом месту ученици могу дискутовати и предлагати закључке о 
међусобном положају кружнице и праве. 
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Слика 44. 

 

 
 

Слика 45. 
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Слика 46. 

 

 
 

Слика 47. 
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Слика 48. 

 

 

Дискусија о међусобном односу кружнице и праве може бити благо 
усмерена ако се на радној површини додају две дужи. Прва из неке тачке C  
са дужином r  и друга из неке тачке E  са дужином d . На слици 49 су то 
дужи CD  и EF . Ако изаберемо особину ових дужи да се појављује само 
њихова дужина, мењајући на клизачима полупречник и растојање центра од 
праве, мењаће се и дужине ових дужи. Сада само уз претходну акцију треба 
посматрати и однос кружнице и праве. Закључак се брзо намеће и ученици 
могу лако да га изведу. 

 

 
 

Слика 49. 
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Слика 50. 

 
Претходна два поступка приказујемо и на CD-у као мале филмове. 

На већини часова наставник може слично поступити. Његова 
припрема часа састоји се у пчанирању питања и конструкција које ће 
изводити на часу, самосатаљлно или уз помоћ ученика. Да би час текао 
пожељним темпом наставник треба да има потуно јасан план и довољну 
сигурност у раду са GeoGebra-ом. Прекидање тока конструкције уз питања 
упућена ученицима:  

„Шта даље?“,  

„Како даље?“,  

„Шта закључујемо из овога?“  

итд. требало би да „увуку“ ученике у дискусију и градиво.  

За задатке које би ученици самостално решавали наставник може да 
постави неку од ситуација, на табли и на рачунару, а затим да од ученика 
тражи решење. На пример, наставник нацрта кружницу и тражи од ученика 
да нацрта праву која сече кружницу. Ученик може да бира две тачке за праву 
на различите начине. Питање које наставник може да постави може да гласи: 
„Изабери једну тачку тако да независно од избора друге тачке (наравно, 
различите од прве тачке) те две тачке одређују праву која сигурно сече 
кружницу“. Тако се подсећамо на то да кружница дели раван на унутрашњу 
и спољашњу област и да је један од критеријума за утврђивање која област 
је унутрашња управо пресек праве и границе те обласи (овог пута 
кружнице). 
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1.5.7 KISS Принцип 
KISS је акроним од „Keep it small and simple!“, што би се могло 

превести као "Направи једноставно и прегледно". Овај принцип се среће у 
информатици и био је водећа идеја при прављењу GeoGebra-е. Као 
образовни софтвер она треба да омогући једноставно манипулисање како би 
осталоместа за ученике да откривају математику и да експериментишу. 
Образовни софтвер тражи поред математичког знања и знање и вештину 
његовог коришћења. Ове прпреке би требале због тога да буду што је могуће 
мање. Због тога се GeoGebra оријентисала на алгебарско задавање блиско 
школској нотацији. Праву можемо задати као  

: 3 4 2p x y+ = ,  

а функцију као  

( ) 3 2f x x= − .  

GeoGebra наредбе даје на изабраном језику. До сада је припремљена на 22 
језика. 

 


