
Okno počítačovej algebry
v programe GeoGebra

Naučíme sa pracovať v okne počítačovej algebry CAS (Computer Algebra System).
Aby sme nemuseli nič inštalovať, použijeme online verziu programu GeoGebra.

https://www.geogebra.org/cas

x2 Do bunky číslo 1 (na obr. 1 sme ju zvýraznili červeným rámčekom) vložíme x2.
Máme na to dve možnosti. Buď priamo do bunky číslo 1 napíšeme x^2, alebo
použijeme virtuálnu klávesnicu, na ktorej máme tlačidlo pre druhú mocninu (na
obr. 1 sme ho zvýraznili zeleným rámčekom).

Obr. 1.

√
x Do bunky číslo 1 (na obr. 2 sme ju zvýraznili červeným rámčekom) vložíme

√
x.

Máme na to dve možnosti. Buď priamo do bunky číslo 1 napíšeme sqrt(x), alebo
použijeme virtuálnu klávesnicu, na ktorej máme tlačidlo pre druhú odmocninu (na
obr. 2 sme ho zvýraznili zeleným rámčekom).

Obr. 2.



x2 Do bunky číslo 1 (na obr. 3 sme ju zvýraznili červeným rámčekom) vložíme x2.
Máme na to dve možnosti. Buď priamo do bunky číslo 1 napíšeme x_2, alebo
použijeme virtuálnu klávesnicu, na ktorej máme tlačidlo pre index (na obr. 3 sme ho
zvýraznili zeleným rámčekom). Najskôr však musíme prepnúť virtuálnu klávesnicu.

Obr. 3.

Urobíme to tak, že na hornej lište virtuálnej klávesnice klikneme myšou na tlačidlo
s nápisom f(x). Na obr. 4 sme ho zvýraznili červeným rámčekom. Tým sa virtuálna
klávesnica prepne do požadovaného stavu (ako na obr. 3).

Obr. 4.

ab 6= a b Naučili sme sa vkladať mocniny, odmocniny, indexy. Vieme už používať virtuálnu
klávesnicu. Vkladanie ďalších (aj zložitejších) matematických výrazov by už nemal
byť problém. Až na jedno úskalie:

ab 6= a b.

GeoGebra totiž chápe ab ako meno novej premennej. Nie je to teda súčin.
Ak chceme vložiť súčin, napíšeme a b (s medzerou medzi a a b), prípadne a*b.

Avšak 3x (bez medzery medzi 3 a x) je súčin hoci x3 je meno novej premennej.



f(x) = 0 Do bunky číslo 1 napíšeme (2x^2)/3-x/4=0 čo je vlastne rovnica 2x2

3 −
x
4 = 0.

Na hornej lište klikneme myšou na tlačítko so symbolom (na obr. 5 sme ho
zvýraznili žltým rámčekom). Tým sa naša rovnica uloží do bunky. Zároveň sa vypíše

na obrazovke v tvare
2
3
x2 − 1

4
x = 0.

Obr. 5.

Namiesto tlačítka so symbolom môžeme kliknúť na tlačítko so symbolom (na
obr. 6 sme ho zvýraznili žltým rámčekom). Tým sa naša rovnica uloží do bunky.
Zároveň sa vypíše na obrazovke v tvare 0.67x2 − 0.25x = 0.

Obr. 6.



Ďalšou možnosťou je kliknúť na tlačítko so symbolom (na obr. 7 sme ho zvý-
raznili žltým rámčekom). Tým sa naša rovnica uloží do bunky. Zároveň sa vypíše
na obrazovke v takom istom tvare, v akom bola pôvodne napísaná, t.j. v tvare
2x2

3 −
x
4 = 0.

Obr. 7.

Teraz môžeme našu rovnicu vyriešiť. Na hornej lište klikneme myšou na tlačítko
so symbolom (na obr. 8 sme ho zvýraznili žltým rámčekom). V bunke číslo 2
(na obr. 8 sme ju zvýraznili červeným rámčekom) sa zobrazia korene našej rovnice

v tvare

{
x = 0, x =

3
8

}
.

Obr. 8.



Ak chceme, aby korene našej rovnice boli zapísané ako desatinné čísla, namiesto
tlačítka so symbolom použijeme tlačítko so symbolom (na obr. 9 sme ho
zvýraznili žltým rámčekom). V bunke číslo 2 sa zobrazia korene našej rovnice v tvare
{x = 0, x = 0.38}.

Obr. 9.

Zobrazenie na dve desatinné miesta vyplýva z globálneho nastavenia, ktoré môžeme
podľa potreby zmeniť. Po kliknutí myšou na tlačítko so symbolom (na obr. 10
sme ho zvýraznili žltým rámčekom) sa nám otvorí roletové menu, kde klikneme na
položku Rounding. Otvorí sa nám ďalšie roletové menu, v ktorom si môžeme vybrať
požadovaný počet desatinných miest, prípadne počet platných cifier.

Obr. 10.



Riešiť našu rovnicu môžeme aj priamo v bunke číslo 2 (na obr. 11 sme ju zvýraznili
červeným rámčekom). Stačí do nej napísať text Solve($1) a stlačiť na klávesnici
Enter. Pritom symbol $1 odkazuje na obsah bunky číslo 1, konkrétne v našej ukážke
na rovnicu 2

3 x
2 − 14 x = 0.

Obr. 11.

Ak namiesto Solve($1) v bunke číslo 2 (na obr. 11 sme ju zvýraznili červeným
rámčekom) napíšeme NSolve($1) a stlačíme na klávesnici Enter, dostaneme korene
našej rovnice zapísané ako desatinné čísla. Pritom symbol $1 odkazuje na obsah
bunky číslo 1, konkrétne v našej ukážke na rovnicu 2

3 x
2 − 14 x = 0.

Obr. 12.

Korene sú v obidvoch prípadoch zapísané ako usporiadaný zoznam (preto sú tam
tie množinové zátvorky). Napríklad {x = 0, x = 0.38} je usporiadaná dvojica,
ktorej prvou zložkou je rovnosť x = 0 a druhou zložkou je rovnosť x = 0.38.



Ak chceme zobraziť iba číselné vyjadrenia koreňov, namiesto Solve($1) napíšeme
Solutions($1).

Obr. 13.

Podobne, namiesto NSolve($1) môžeme napísať NSolutions($1).

Obr. 14.

Korene sú v obidvoch prípadoch zapísané ako usporiadaný zoznam (preto sú tam
tie množinové zátvorky). Napríklad {0, 0.38} je usporiadaná dvojica, ktorej prvou
zložkou je číslo 0 a druhou zložkou je číslo 0.38.



skúška
správnosti

Ako sme uviedli vyššie, korene rovnice sú zapísané ako usporiadaný zoznam (preto
sú tam tie množinové zátvorky). Konkrétne, na obr. 15 v bunke číslo 2 máme{
x = 0, x = 3

8

}
. Aby sme sa dostali k prvej položke tohto zoznamu, do bunky číslo 3

(na obr. 15 sme ju zvýraznili červeným rámčekom) napíšeme Element($2,1) a stla-
číme na klávesnici Enter. V bunke číslo 3 sa objaví rovnosť x=0, čo je prvá položka
nášho zoznamu. Pritom symbol $2 odkazuje na obsah bunky číslo 2, konkrétne
v našej ukážke na zoznam

{
x = 0, x = 3

8

}
. Číslo 1 v príkaze Element($2,1) určuje

poradie položky v zozname $2, konkrétne že ide o prvú položku zoznamu $2.

Obr. 15.

Podobne, v bunke číslo 4 (na obr. 16 sme ju zvýraznili červeným rámčekom) na-
píšeme Element($2,2) a stlačíme na klávesnici Enter. V bunke číslo 4 sa objaví
druhá položka nášho zoznamu.

Obr. 16.



Teraz už máme všetko pripravené na vykonanie skúšky správnosti. Ukážku máme
na obr. 17. Do bunky číslo 4 (na obr. 17 sme ju zvýraznili červeným rámčekom)
napíšeme Substitute($1,$3) a stlačíme na klávesnici Enter. Tým sme do rovnice
$1 dosadili za x jeho číselnú hodnotu z rovnosti $3. V bunke číslo 4 sa objavila
rovnosť 0 = 0, ktorá potvrdzuje, že číslo x = 3

8 je koreňom našej rovnice.

Obr. 17.

Podobne postupujeme aj vtedy, ak sme použili príkaz Solutions.
Len do bunky číslo 4 (na obr. 18 sme ju zvýraznili červeným rámčekom)
napíšeme Substitute($1,x = $3).

Obr. 18.



ľavá
strana

rovnice

Namiesto rovnice f(x) = 0 stačí zadať iba jej ľavú stranu f(x). V našej ukážke
sme namiesto rovnice (2x^2)/3-x/4=0 do bunky číslo 1 (na obr. 19 sme ju zvý-
raznili červeným rámčekom) napísali iba jej ľavú stranu (2x^2)/3-x/4. Teraz stačí
do bunky číslo 2 napísať Solve($1) a stlačiť na klávesnici Enter. GeoGebra nám
zobrazí korene rovnice 23 x

2 − 14 x = 0.

Obr. 19.

To, že v bunke číslo 1 namiesto rovnice f(x) = 0 je vložený matematický výraz f(x),
nám umožňuje tento matematický výraz upravovať. Napríklad mnohočlen môžeme
rozložiť na súčin. V našej ukážke sme do bunky číslo 2 (na obr. 20 sme ju zvýraznili
červeným rámčekom) napísali Factor($1) a stlačili na klávesnici Enter. Mnočlen
2
3
x2 − 1

4
x sme tým upravili na súčin x

8x− 3
12

.

Obr. 20.

Príkaz Factor rozloží mnočlen na súčin iba vtedy, keď činitele majú racionálne
koeficienty. Vyskúšajte si samostatne nasledujúce príkazy:
Factor(x^2+x-1),
IFactor(x^2+x-1), pričom I je od slova „iracionálny“.



Ľavú stranu rovnice f(x) = 0 môžeme uchopiť príkazom Leftside. Rozklad na
súčin vidíme na obr. 21 v bunke číslo 2 (zvýraznili sme ju červeným rámčekom),
kde sme napísali Factor(Leftside($1)) a potom stlačili na klávesnici Enter.

Obr. 21.

Môžeme tiež postupovať tak, že rovnicu najskôr upravíme. V našej ukážke najskôr
vynásobíme celú rovnicu spoločným menovateľom, čím z nej odstránime zlomky. Do
bunky číslo 2 (na obr. 22 sme ju zvýraznili červeným rámčekom) napíšeme ($1)*12
a stlačíme na klávesnici Enter. Naša rovnica sa tým prevedie do ekvivalentného
tvaru 8x2−3x = 0. Keď teraz do bunky číslo 3 napíšeme Factor(Leftside($2)) a
potom stlačíme na klávesnici Enter, dostaneme rozklad ľavej strany rovnice uloženej
v bunke číslo 2 (teda rovnice 8x2 − 3x = 0) na súčin v tvare x(8x− 3).

Obr. 22.

Koniec prvej časti.


