
Okno počítačovej algebry
v programe GeoGebra

V predchádzajúcich častiach sme začali pracovať v okne počítačovej algebry CAS.
V tejto časti si ukážeme, ako GeoGebra pracuje s druhou odmocninou.
Otvoríme si okno počítačovej algebry CAS. Na hornej lište klikneme myšou na
View. Rozbalí sa nám roletové menu, z ktorého vyberieme položku CAS.

View -> CAS (Computer Algebra System)

Obr. 1.

Do bunky číslo 1 napíšeme sqrt(x)=sqrt(2x+1), čo je rovnica
√
x =

√
2x + 1

(vidíme, že sqrt() je zápis pre druhú odmocninu).

Obr. 2.

Na hornej lište klikneme myšou na tlačítko so symbolom
Tým sa naša rovnica uloží do bunky.
Zároveň sa vypíše na obrazovke vo výstupnom poli bunky.



Umiestnime kurzor myši do bunky číslo 1 priamo na tento výpis našej rovnice.
Ako vidíme na nasledujúcom obrázku, podkladová farba výstupného poľa bunky sa
zmení.

Obr. 3.

Teraz už len stačí kliknúť myšou na toto výstupné pole bunky číslo 1. Tým sa naša
rovnica prekopíruje do bunky číslo 2, ako vidíme na nasledujúcom obrázku.

Obr. 4.



Na hornej lište klikneme myšou na tlačítko so symbolom

Obr. 5.

V bunke číslo 2 sa nám zobrazí zoznam koreňov rovnice. Teda v našom prípade
ide o zoznam {x = -1}, čo je zoznam s jedným členom x = -1. Podľa programu
GeoGebra teda rovnica

√
x =
√

2x + 1 má koreň x = −1. Je to naozaj jej koreň?
Urobme si skúšku správnosti. Najskôr ručne:

√
−1 =

√
2 · (−1) + 1,

√
−1 =

√
−2 + 1,

√
−1 =

√
−1.

Potom v programe GeoGebra:

Obr. 6.

Vidíme, že číslo x = −1 je koreň našej rovnice za predpokladu, že vieme počítať
druhú odmocninu zo záporných čísel. To však už presahuje našu stredoškolskú ma-
tematiku, keďže ide o komplexné čísla. GeoGebra používa na označenie imaginárnej
jednotky symbol podobný nášmu dlhému í (môžeme ho vložiť klávesovou skratkou
Alt+i).



Táto situácia s druhou odmocninou nie je špecialitou programu GeoGebra. Na
nasledujúcom obrázku vidíme riešenie našej rovnice v komerčnom programe Maple.

Obr. 7.

Podobne to dopadne v programe MuPAD Light.

Obr. 8.

Vrátime sa k programu GeoGebra a pokúsime sa s tým niečo urobiť.



Naskôr určíme definičný obor rovnice. Pretože pod druhou odmocninou (v našej
stredoškolskej matematike) nemôže byť záporné číslo, musí platiť x ≥ 0, 2x+1 ≥ 0.
Do bunky číslo 2 napíšeme x>=0, čo je nerovnica x ≥ 0 (postup je rovnaký ako pri
vkladaní rovnice). Podobne, do bunky číslo 3 napíšeme 2x+1>=0 (vidíme, že >= je
zápis symbolu pre „väčší alebo rovná sa“).

Obr. 9.

Do bunky číslo 4 napíšeme Solve({$2,$3}),x), čiže chceme riešiť sústavu nerovníc
x ≥ 0, 2x + 1 ≥ 0. Pritom $2 odkazuje na bunku číslo 2, t.j. na nerovnicu x ≥ 0;
podobne $3 odkazuje na bunku číslo 3, t.j. na nerovnicu 2x + 1 ≥ 0. Všimnime si,
že sme museli špecifikovať meno neznámej, tu konrétne symbolom x.

Obr. 10.

Na hornej lište klikneme myšou na tlačítko so symbolom
Vo výstupnom poli bunky číslo 4 máme obor pravdivosti našej sústavy nerovníc,
konkrétne tie reálne čísla, pre ktoré platí x ≥ 0.



Definičný obor rovnice nemusíme hľadať samostatne, ale môžeme to spojiť s rieše-
ním rovnice. Budeme teda riešiť zmiešanú sústavu (jedna rovnica a dve nerovnice).
Do bunky číslo 4 teda napíšeme Solve({$1,$2,$3}),x). Hľadáme teda také reálne
čísla x, pre ktoré platí

√
x =
√

2x + 1,

x ≥ 0,

2x + 1 ≥ 0.

Obr. 11.

Oborom pravdivosti rovnice
√
x =

√
2x + 1 je prázdna množina (rovnica nemá

reálne korene). Ako sme už spomínali vyššie, toto platí v našej stredoškolskej ma-
tematike (bez poznania komplexných čísel).

Na záver si ukážeme trochu zložitejšiu úlohu. Hľadáme také reálne čísla x, pre ktoré√
2x2 + 5x + 1 =

√
x + 1,

2x2 + 5x + 1 ≥ 0,

x + 1 ≥ 0.

Obr. 12.

Koniec tretej časti.


