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1. Што е Геогебра? 
Програмата Геогебра е математички софтвер кој ги поврзува геометријата, 
алгебрата и анализата. Создадена е од Markus Hohenwarter на 
Универзитетот Флорида Атлантик за примена во наставата по математика 
во училиштата. 

1.1 Повеќе претстави за математичките објекти  
Програмата Геогебра дава три различни начини за прикажување на 
математичките објекти: Графички приказ, нумеричко Алгебарски приказ и 
Табеларен приказ. 
Тие овозможуваат прикажување на математичките објекти на три начина: 
графички (пример: точки, графици на функции и др.), алгебарски 
(координатни точки, равенки и др.) и со табеларни ќелии. Со тоа, сите 
прикажувања на истиот објект се динамички поврзани и автоматски ги 
приспособуваат промените на сите презентации без разлика на кој начин 
биле креирани. 
 

 

1.1.1 Графички приказ 
Користејќи ги алатките за конструирање  од лентата за алатки, можат да 
се прават геометриски конструкции во Графичкиот приказ со глувчето. 
Доколку одбереме било која алатка од лентата за алатки и ја прочитаме 
помошта  (веднаш до лентата) со цел да се научи како да се користи 

Алгебарски 
приказ 
(Алгебарски 
поглед) 

Палета со алатки (Алатка bar)

Поле за внесување (Input bar)

Графички приказ 
(Графички поглед) 

Табеларен 
приказ 
(Spreadsheet 
view) 
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саканата алатка. Секој објект што ќе се креира со Графичкиот приказ има и 
своја алгебарска презентација. 
 
Забелешка: По активирање на алатката  Поместување, може да се 
преместуваат објектите во Графичкиот приказ  со влечење со глувчето. 
Истовремено, нивното преместување автоматски се зачувува во 
Алгебарскиот приказ.  
 
Секоја икона во Лентата со алатки  си има своја кутија, во која се наоѓаат 
слични алатки за конструирање. За отворање на таква кутија треба да се 
кликне на мала стрелка во десниот долен агол на одбраната икона. 
 
Наговестување: Алатките за конструирање се подредени од нивното 
произлегување едни од други. Треба да се најдат алатки што создаваат 
различни типови на поени во Алатката за точки  и алатки што 
дозволуваат геометриски промени во рамките на алатката за 
трансформации . 

1.1.2 Алгебарски приказ 
Користејќи ја Лентата за внесување  директно може да се внесуваат 
алгебарски изрази во Геогебра. Со притискање на копчето Ентер 
внесениот алгебарски израз се појавува во алгебарскиот приказ, додека 
пак Графички израз автоматски е прикажан во Графичкиот Приказ. 
 
Пример: изразот: f(x) = x^2 ја дава алгебарската функција за f со 
Алгебарски приказ и неговата графичка функција со Графички приказ. 
 
Во алгебарскиот приказ, математичките објекти се дефинирани како 
независни и независни објекти. Ако се креира нов објект без да ги 
користиш некои од внесените објекти, тој е независен објект. Ако се креира 
нов објект, но се искористи некој од веќе внесените објекти, тој објект е 
зависен од другите. 
Наговестување: Ако се сака да се скрие некое од алгебарските 
прикажувања на некој објект со Алгебарски приказ, објектот треба да се 
назначи како помошен: десен клик на саканиот објект во Алгебарскиот 
приказ и одбери 'Карактеристики' од Паѓачко (контексно) мени. На 
опцијата 'Основно' од даденото мени 'Прозорец за карактеристики' 
објектот мора да се назначи како помошен. Како помошни објекти не се 
назначени, туку мора да се назначат преку опцијата за помошни објекти од 
Поглед менито.  

 
Забелешка: Исто така објектите може да се изменуваат во Алгебарскиот 
приказ: треба да се активира  Поместување алатката пред да се кликне 
двапати на независниот објект во Алгебарскиот приказ. Преку прикажаната 
кутија за текст веднаш може да се измени Алгебарскиот приказ на 
саканиот објект. После притискањето на Ентер копчето, Графичкиот 
приказ на објектот автоматски ќе се измени доследно на промените во 
Алгебарскиот приказ. Ако двапати се кликне на зависен објект во 
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Алгебарскиот приказ, прозорец за дискусија веднаш се појавува за 
редефинирање на објектот. 
 
Феогебра исто така нуди голем број на наредби што можат да се внесат 
преку Полето за внесување. Со кликнување на опцијата 'Наредба' што се 
наоѓа на десниот агол од Полето за внесување (Внеси) се отвора листа на 
тие наредби. Откако ќе се одбере сакана наредба од листата или чие име 
може да се напише во лентата за внесување, со притискање на F1- 
копчето се добива информација за синтаксите и дискусиите во врска со 
одбраната наредба. 

1.1.3 Табеларен приказ 
Во Табеларниот приказ во Геогебра секоја ќелија има свое име што 
овозможува директно да се именува саканата ќелија.                      
На пример: ќелијата од првата колона А и првиот ред 1 има свое име А1. 
Забелешка: Имињата кои ги имаат ќелиите може да се искористат за 
наредби и изрази со цел да се именува содржината во одбраната ќелија. 

 
Во ќелиитеод Табеларниот приказ може да се внесуваат не само броеви 
туку и секој вид на математички објекти што Геогебра ги подржува 
(пример: функции, наредби, координати на точки итн.). Ако е можно, 
Геогебра веднаш ќе ги прикаже графички внесените објекти во табелата со 
Графички приказ. Според тоа името на објектот се совпаѓа со неговото 
внесено име во табелата користено за негово создавање.    
                                
Забелешка: Пропуст е тоа што табеларните објекти се помошни објекти  во 
Алгебарскиот приказ. Овие помошни објекти може да се прикажат или 
сокријат со опцијата за помошни објекти во Поглед менито.   

1.2 Геогебра како алатка за предавање и учење 
математика 

1.2.1 Приспособување на корисничкиот приказ 
Корисничкиот приказ на Геогебра може да си ги приспособи своите 
барања со користење на Поглед менито. На пример: може да се сокријат 
различни делови од Алгебарскиот, Графичкиот и Табеларниот приказ со 
соодветните алатки од тоа мени. 

Прикажување и прикривање на објекти 
Може да се прикажат или сокријат објектите во Графичкиот приказ на 
различни начини: 

• Со алатката  Покажи/скриј објект – за прикажување или 
прикривање објекти 

• Отвори го Паѓачкото мени и одбере   Прикажи објект за 
промена на состојбата за видливост на одбраниот објект. 
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• Во Алгебарскиот приказ, иконата која што се наоѓа од лево 
од секој објект ја кажува состојбата на објектот т.е. дали е 
прикажан или сокриен (  прикажан ;  прикриен). Може 
директно да се означи иконата за да се смени состојбата на 
објектот. 

• Исто така, може да се искористи  Кутија за чекирање за 
прикажување или прикривање еден или повеќе објекти. 

Приспособување на Графичкиот приказ  
Со цел да се прилагоди видливиот дел во површина за цртање во 
Графичкиот приказ, може да се влечи површината за цртање со 
користење на алатката  Поместување на површината за цртање и да 
се користат следните начини на гледање::  

• Може да се користат алатките  Зголемување и  
Намалување со цел да се зумира Графичкиот приказ                        
Забелешка: Позицијата на стрелката на глувчето го одредува 
местото на зумирање. 

• Може да се користи ротирачкото копче на глувчето за да се 
зумира во Графичкиот приказ. 

• Може да се користи тастатурата за да се зголеми видикот 
Зголемување (Ctrl+) и за да се намали Намалување (Ctrl-). 

• Со десен клик (MacOS Ctrl – click) на празен простор на 
површината за цртање се јавува мени преку кое може да се 
зумира. 

• Со десен клик (MacOS Cmd - click) може да се одбере 
правоаголник преку кој се зумира на празниот простор во 
Графичкиот приказ, па со влечење на глувчето во 
спротивниот агол од одбраниот правоаголник за зумирање. 
Со ослободување на глувчето правоаголникот се затвора и 
автоматски се исполнува просторот во Графичкиот приказ. 

 
Исто така може да се прикажуваат и прикриваат и координатните оски и 
координатните мрежи, по сопствен избор во Графичкиот приказ од Поглед 
менито. 

Забелешка: Друг начин за прикажување или прикривање на оските и 
мрежите е со десен клик (MAcOS Ctrl-click) на позадината на Графичкиот 
приказ и селектирање на одговарачките објекти  'Оски' или  'Мрежи' од 
Паѓачко (контексно) мени.  

Приспособување на координатните оски и мрежи 
Координатните оски и мрежи можат да се приспособат со користење на 
'Прозорецот за карактеристики' во Графичкиот приказ. Со десен клик 
(MacOS Ctrl-click) на позадината на Графичкиот приказ, се отвора 
прозорец со одбирање на алатката 'Карактеристики' од Паѓачко 
(контексно) мени од Графичкиот приказ. 

• На јазикот - Оски, може, на пример, да му се менува видот на 
линијата, единиците на оските,, оддалеченоста на поделбите 
на некоја одредена вредност. Двете оски може да се 
приспособат индивидуално со кликнување на јазикот на x-оска 
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или y-оска. Освен тоа, исто така може да се смени односот  
меѓу оските според потребата и да се прикажат или скријат 
оските индивидуално.. 

• На јазикот-Мрежа, може, на пример да се смени бојата и вид 
на линијата  на координатната мрежа, да се приспособи 
оддалеченоста на линиите  на мрежата до одредена 
вредност. Исто така, ако е потребно, мрежата може да се 
направи да биде изометрична.. 

 
Забелешка: Намалување или зголемување на оските  е можно на секој 

начин со притискање и држење на Shift- копчето додека се влечи оската. 
 
Забелешка: Прозорецот за карактеристики од Графичкиот приказ е 

различен од истоимената алатка за објекти. 

Приспособување на лентата со алатки  
Лентата со алатки може да се приспособи со одбирање на 
'Самоуредување на лентата со алатки…' од Алатки менито. Се одбира 
алатката Креирање нова алатка или Менаџмент на алатки според 
измената што треба да се изврши за отстранување на саканата алатка од 
листата во лентата со алатки во Геогебра што се наоѓа од левата страна 
на Прозорецот за карактеристики, со одбирање на опцијата 'Бришење'.  
 

Забелешка: Избришаната алатка може да се врати во лентата со 
одбирање на опцијата 'Врати ја стандардната лента со алатки', што се 
наоѓа во долниот лев агол од Прозорецот за карактеристики. 

1.2.2 Прозорец за карактеристики – Менување на 
карактеристиките на објектите 

Прозорецот за карактеристики овозможува менување на особините на 
објектите (На пример: бојата, линијата, стилот итн.) 
 
Оваа алатка Прозорец за карактеристики може да се отвори на повеќе 
начини:  

• Со десен клик на објектот (MacOS Ctrl+click) и опцијата             
 'Карактеристики…' од Паѓачко (контексно) мени. 

• Од Уредување мени со одбирање на алатката  
'Карактеристики…'. 

• Со одбирање на алатката  Поместување и двоен клик на 
објектот од Графичкиот приказ. Во прозорецот што ќе се 
појави Редефинирање треба да се одбере 'Карактеристики…'.  

 
Во Прозорецот за карактеристики објектите се подредени според видот 
(Пример: точки, прави, кругови итн.) од левата страна, што овозможува 
полесно да се справиме со големи броеви или објекти. Потребно е да се 
одберат еден или повеќе објекти од листата за да се изменат нивните 
особини. 
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    Забелешка: Со кликнување на насловот од листата на објектот може да 
се одберат сите објекти од одредениот вид и покрај тоа да се изменат 
особините на сите тие објекти. 
Особините на објектите, исто така, може да се изменат со користење на 
некои од опциите што се наоѓаат од десната страна (Пример: 'Основно', 
'Боја', 'Изглед', 'Напредно'). 
 
    Забелешка: Зависно од тоа кои објекти се одбрани, различни особини 
можат да се менуваат соодветно. 
Прозорецот за карактеристики треба да се затвори откако ќе се завршат 
сите сакани измени.  

1.2.3 Паѓачко (контексно) мени 
Ова мени овозможува брз начин за менување на однесувањето на 
особините на некој објект. Со десен клик врз саканиот објект се отвора 
мени. На пример: Може да се менува Алгебарското обележување на 
објектот (Заокружено или точно израмнување, поларни или Картесиеви 
координати итн.) и директен пристап за особините како што се  
Преименување,  Бришење  Вклучи трага, Прикажување на анимации, 
или  Копирање во полето за Внес. 
 
Забелешка: Со отворање на Паѓачко (контексно) мени за некоја точка во 
Графичкиот приказ, можна е опцијата  'Запиши во табела' (само ако 
приказот за табеларни пресметки е активен). Откако ќе се одбере оваа 
опција можно е да се внесат координатите на точките во Табеларниот 
приказ, ако се изоставени. 
 
Со одбирање на  Карактеристики… во Паѓачко (контексно) мени се 
отвора истоимен прозорец за дијалог –Прозорец за карактеристики, каде 
може да се изменат особините на сите објекти кои се одбрани (На пример: 
боја, големина, дебелина на линијата, самата линија, обојувањето). 

1.3 Геогебра како алатка за презентирање 

1.3.1 Лента за навигација 
Геогебра нуди Лента за навигација преку кој е можно да се оди низ 
конструктивните чекори од веќе подготвениот Геогебра документ. Со 
алатката 'Лента за навигација на чекори од конструкција' од Поглед менито 
се прикажува Лента за навигација најдолу од Графичкиот приказ. 
 
Оваа алатка овозможува низа навигациски опции и го дава бројот на 
конструктивните чекори (На пример: 2/7 значи дека вториот од вкупно 
седум чекори се прикажува)  

•  Назад, на чекор 1    
•  Назад, чекор по чекор    
•  Напред, чекор по чекор    
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•  Напред, до последниот чекор   
•  ’Пушти‘: автоматско прикажување, чекор по чекор 
Забелешка: Може да се менува брзината на автоматското 
прикажување користејќи ја кутијата надесно од  

•  Пауза на автоматското прикажување   
Забелешка: Оваа опција е можна само доколку е одбрано 
автоматското прикажување. 

•  Отворање на Чекори на конструкција  

1.3.2 Чекори на конструкција 
Пристап до Чекорите на конструкција е можно со селектирање на 
истоимената алатка од Поглед менито. Тоа е табела што ги покажува сите 
конструктивни чекори. Оваа опција овозможува да се повтори некоја 
конструкција, чекор по чекор користејќи ја лентата за навигација што се 
наоѓа на дното од прозорецот за дијалог. 

Навигација и приспособување на Чекорите на конструкцијата 
Може да се користи тастатурата за навигација на Чекорите на 
конструкцијата:  
 

• Со ↑- стрелката за нагоре од тастатурата се преминува на 
претходниот конструктивен чекор. 

• Со ↓-стрелката за надолу од тастатурата се преминува на 
наредниот конструктивен чекор. 

• Со користење на Почеток (Home) копчето од тастатурата се 
преминува на почетокот од конструктивниот протокол. 

• Со користење на Крај (End)копчето од тастатурата се преминува на 
крајот од конструктивниот протокол. 

• Со користење на Бриши (Delete) копчето од тастатурата се брише 
саканиот конструктивен чекор. 
Забелешка: Секоја опција може да влијае врз некој од другите 
објектни/конструктивни чекори. 

 
Може да се користи глувчето за навигација на Чекорите на конструкцијата: 
 

• Двоен клик во редот за да се означи соодветниот чекор на 
конструкцијата. 

• Двоен клик на насловот на саканата колона за почеток на Чекорите 
на конструкцијата. 

• Со влечење и пуштање на соодветниот ред со цел да се помести 
некој конструктивен чекор во друга позиција од Чекорите на 
конструкцијата.  
Забелешка:Оваа алатка е условена од зависностите меѓу објектите. 

• Десен клик на редот за отворање на Паѓачко (контексно) мени за 
објектите од овој конструктивен чекор. 

 
Забелешка:  Може да се внесат  Чекори на конструкција во било која 
позиција. Избере го чекорот после кој би било наредниот чекор. Остави го 



 13

прозорецот со Чекорите на конструкцијата отворено и креирај нов објект. 
Овој нов чекор на конструкција е вметен во избраната позиција. 
 
Користејќи ја колоната Точка на разделување  во Поглед менито од 
прозорецот за Чекорите на конструкцијата, може да се дефинираат 
одредени конструктивни чекори како 'Точки на разделување'. Ова 
овозможува групирање на одредени објекти заедно. Кога навигацијата во 
конструкцијата е зададена со Лентата за навигација, тогаш објектите по 
групи се прикажани истовремено. 
 
Забелешка: По избор може да се прикажат или сокријат различни колони 
од Чекорите на конструкцијата со користење на Поглед менито од 
прозорецот за Чекорите на конструкцијата. 

Прикажување на Чекорите на конструкцијата како веб-страна 
Геогебра овозможува да се објават Чекорите на конструкцијата како веб-
страна. Прво, треба да се отвори истоимената алатка (Чекори на 
конструкција) од Поглед менито. Потоа, да се одбере 'Извози како веб 
страна' од Датотека менито од истата алатка. 
 
Во прозорецот за објавување може да се внесе наслов, автор и дата во 
проектот. Исто така може да се одбере дали да се вклучи и слика од 
Графичкиот и Алгебарскиот приказ на проектот или не. Покрај сето ова, 
исто така може и да се обојат објектите во приказот на проектот на 
интернет соодветно со бојата на објектите во самиот проект. 
 
Забелешка: Приказот на проектот на интернет може да се гледа преку сите 
пребарувачи (Firefox, Internet explorer) и некои програми за изменување на 
текст (пр. ОтвориOffice Writer). 

1.3.3 Приспособување на алатките во Геогебра 
Геогебра овозможува да се зачуваат или изменат омилените измени преку 
програмата со помош на 'Опции' менито. На пример: може да се смени 
единицата за агли од степени во радијани, да се смени стилот на 
означување на точки, итн. Исто така, може да се менува стилот на 
означување на координатите и дали објекти се обележани или не. 
Повеќе информации за овие можности во одделот за Опции мени. 
 
Сите измени на алатките може да се усвојат како стандарди со опцијата  
'Усвои ги стандарди' од менито 'Опции'. Кога тоа ќе се направи ќе се 
зачуваат сите тие измени и при секое ново користење на оваа програма. 
 
Забелешка: Може да се избришат измените со алатката 'Врати ги 
стандардите' од 'Опции' менито.  
 
Забелешка: Ако се користи Геогебра програмата за презентација може да 
се зголеми фонтот на буквите со цел гледачите да можат јасно да ги видат 
објектите и буквите.  
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1.4 Геогебра како авторска алатка 

1.4.1 Печатење  

Печатење на Графичкиот приказ  

 
Оваа програма овозможува печатење на Графичкиот приказ од 
изработениот проект. Во 'Датотека' менито се наоѓа опцијата за приказ за 
печатење. Во прозорецот од таа опција, може да се внесе наслов, име на 
авторот и дата или смена на размерот на листот кој ќе се печати. 
 
Забелешка: За зачувување на измени во проектот во прозорецот за 
печатење 'Приказ за печатење' само треба да се притисне Ентер копчето. 

Печатење на Чекорите на конструкцијата 
За печатење на чекорите на конструкцијата треба најпрвин да се отвори 
прозорецот од истоимената алатка што се наоѓа во Поглед менито. Потоа, 
треба да се отвори прозорецот за приказ за печатење од Датотека менито. 
Повторно, потребно е да се внесе наслов, име и дата и размерот на листот 
за печатење пред да се испечати. 

1.4.2 Создавање слики во Графичкиот приказ  

Зачувување на Графичкиот приказ како слика 
Графичкиот приказ може да се зачува како слика во компјутерот. 
 
Забелешка: Графичкиот приказ ќе биде целосно зачуван како слика. Ако 
проектот не го исполни целиот простор тогаш препорачливо би било да: 

 
• ...се користат алатките  Поместување на површината за 

цртање,  Зголемување,  НАмалување со цел да се смести 
проектот во левиот агол од Графичкиот приказ. Потоа, треба да се 
намали големината на прозорецот од Геогебра со влечење со 
глувчето на некоја од неговите страни. 

• ...се користи Избирање на правоаголник со цел да се одреди кој дел 
од Графичкиот приказ да се зачува како слика. 

• ...се создаваат точки наречени Извоз_1 и Извоз_2, што ќе се 
искористат со цел да се дефинираат дијагонално спротивни агли од 
правоаголникот (Правоаголник за извоз) .. 
Забелешка: Овие точки Извоз_1 и Извоз_2 мора да се во границите 
(внатре) во видливиот дел од Графичкиот приказ. 

 
Во Датотека менито, треба да се избере 'Извоз' пред 'Површина за цртање 
како слика'. Потоа во рамките на тој прозорец треба да се одбере саканата 
резолуција, размер и стил на сликата која ќе го претставува Графичкиот 
Приказ. 
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Забелешка: Основната големина на сликата е дадена на дното на „извоз“ 
прозорецот, во сантиметри и пиксели. 
 
Повеќе информации за оваа апликација во програмата во делот Извоз на 
Графичкиот приказ како слика. 

Копирање на Графичкиот приказ во клипборд  
Има повеќе начини за копирање на графичкиот приказ во клипборд.  
 

• Во Уредување менито, преку опцијата  'Површина за цртањево 
клипборд'. 

• Во Датотека менито, најпрвин 'Извоз', па потоа  'Површина за 
цртањево клипборд'. 

• Во 'Површина за цртање како слика' прозорецот (мени Датотека – 
Извоз – Површина за цртање како слика) треба да се одбере 
'Клипборд'. 

Креирање на интерактивни Веб страни 
Геогебра овозможува креирање на интернет страна, преку таканаречениот 
Динамички цртеж како веб страна кои доаѓаат од Геогебра. Во 
Датотека менито, потребно е да се селектира 'Извоз' пред да почне 
креирањето во 'Динамички цртеж како веб страна', на пример интернет 
страна html. Ова се отвора заедно со прозорецот на Динамички цртеж 
како веб страна. 
 

• Јазикот:'Општо' овозможува да се внесе текст помеѓу контрукциите       
(пример опис на некоја конструкција). Може да се изменува ако 
создавањето на конструкцијата е директно прикажано на интернет 
страната или ако таа се отвора само со кликнување.  

• Јазикот: 'Напредно' овозможува да може да се изменува функцијата 
на динамичката конструкција (пример да се избрише иконата, двоен 
клик може да ја отвори Геогебра апликцијата.) исто како што може 
да се измени поврзувањето со корисникот кое е прикажано (пример 
прикажување на палетата со алатки, менување на височината и 
тежината.)  
 
Забелешка: Ако големината на поврзувањето е многу голема за да 
се прилепи на екранот на компјутерот со стандардна резолуција 
(1024 x 768), може да се менува големината пред да се внесе за 
обработка во Динамички цртеж како веб страна. 

 
Забелешка: Неколку документи кои може да се создадат преку Динамички 
цртеж како веб страна: 

• html документ (пример круг.html)   – ова ја вклучува самата работна 
табела.  

• GGB документ (пример круг.ggb)   – ова ги вклучува конструкциите 
за Геогебра 

• Геогебра.jar (повеќе датотеки)   – ја вклучува самата програма 
Геогебра и ја создава работната табела. 
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Сите овие документи (пример круг.html или Геогебра.jar документите) 
треба да бидат во еден фолдер за да може да се почне со работа 
(конструкција)  
 
Изнесениот документ HTML (пример круг.html) може да биде напишано со 
кој било интернет пребарувач (пример Mozilla, Internet Explorer, Safari). За 
да се започне со конструкцијата, Java мора да биде инсталирана во 
компјутерот. Може да се инсталира преку http://www.java.com. Ако е 
потребно да се користи на училишниот компјутер, потребно е да се побара 
локалниот мрежен управувач да ја инсталира Java на компјутерот.  
 
Забелешка: Може да се менува текстот од Динамичната табела со зборови 
кои ги обработува системот (пример FrontPage, OpenOffice Writer) со 
отворање на HTML документот.  
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2. Геометриско внесување 

2.1 Општи забелешки 
Графичкиот приказ ни го прикажува графичкиот приказ на математичките 
објекти (на пр. точки, вектори, отсечки, многуаголници, функции, криви и 
прави прави, конусни пресеци). Секогаш кога ќе го поставиме глувчето на 
кој и да било од овие објекти се појавува опис како рол-овер текст и 
објектот е означен. 
 
Постојат неколку алатки/видови со кои се кажува како програмата 
Геогебра би требало да реагира кога глувчето е поставено на Графичкиот 
приказ (види област Алатки за конструирање). На пример, со кликнување 
на површината за цртање може да креира нова точка (види алатка Нова 
точка), пресечат два објекта (види алатка  Пресек на два објекти), или 
да се креира круг (види Круг). 

2.2 Алатки за конструкција 
Следните алатки за конструкција или начини можат да бидат активирани 
со притискање на копчињата од Лентата со алатки. Може да се кликне 
на малата стрелка на долниот десен агол на иконата за отворање на 
менито (“Кутија со алатки”) со слични други алатки. 
Забелешка: Со повеќето алатки за конструкција полесно е да создадеш 
нови точки со кликнување на празно место на површината за цртање. 

Означување на објекти  
Означуваме (селектираме) објект значи да кликнеме на него со глувчето 
после селектирање на алатката Поместување. 
 
Ако сакаме да селектирате неколку објекти во исто време треба да 
нацртаме селектиран правоаголник: Треба да се селектира алатката 
Поместување и да се притисне на прозорецот од првиот агол од твојот 

селектиран правоаголник. Држете го левото копче од глувчето притиснато 
и поместете го на покажувачот на позицијата спротивно дијагонално од 
твојот селектиран правоаголник. После исклучување на копчето од 
глувчето сите објекти обележани со селектираниот правоаголник се 
селектирани. 
Забелешка: Со држење на копчето Ctrl додека кликнуваме на различни 
објекти, може да се селектираат различни објекти во исто време. 

Брзо преименување на објекти 
За брзо преименување на објекти селектирани или скоро креирани, само 
треба да го отвориме Преименување дијалогот на тој објект. Потоа, внеси 
го новото име од селектираниот објект и кликни на копчето 'OK'. 
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2.2.1 Општи алатки 

Преносување на својства / изглед  
Оваа алатка овозможува да ги копираме визуелно особините (на пр. Боја, 
големина, вид на линија) од еден објект на друг или повеќе објекти. Да се 
направи тоа, прво треба да се селектира оној објект чии особини сакаме 
да ги селектираме. Потоа, да кликнеме на сите други објекти што би 
требало да ги прифаќаат овие особини. 

Бришење на објекти 
 Кликнуваме на некој објект кој сакаме да го избришиме 

Забелешка: Moжеме да ја користиме опцијата Повтори ако случајно 
избришиме некој објект по грешка 

 Поместување 
Повлекување и испуштање на објекти со глувчето. Ако селектираме некој 
објект со кликнување на него во видот Поместување, може... 

• ...да се избрише објект со притискање на копчето Бришење 
• ...да се помести објект со користење на стрелката  
Забелешка: Може брзо да активира алатката Поместување со 
притискање на копчето Esc од тастатурата. 

Поместување на површината за цртање 
Повлекување и испуштање на површината за цртање во Графичкиот 
приказ за промена на видливата површина од површината за цртање. 
 

Забелешка: Исто така може да се помести површината за цртање со 
притискање на копчето Shift (MS Прозорецs: исто со копчето Ctrl) и 
повлекување на глувчето во некоја форма. 
Забелешка: Во оваа форма може исто така да се измерат вредностите на 
оската со повлекување на него со глувчето. 

Запишување во Табелеларен приказ  
Оваа алатка ни покажува како да поместиме некој објект и да запишиме 
низа на вредности во Табеларен приказ. Оваа алатка служи за броеви, 
точки и вектори. 
 
Забелешка: Геогебра ќе ги користи двете први колони од Табеларниот 
приказ за да ги запиши вредностите на селектираните објекти. 

 Релација (Однос помеѓу два објекти)  
Селектирај два објекти за да добиете информации за нивната врска во 
појавувачкиот прозорец (исто така види ја командата Релација). 
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Ротација околу точка за даден агол 
Прво селектира ја точка за ротација во центарот. Потоа, можете слободно 
да ги вртите објектите околу оската со повлекување со глувчето. 

Прикажи/скриј објект 
Селектирај го објектот што сакаш да го прикажиш или прикриеш пред да ја 
активираш оваа алатка. Потоа, вклучи друга алатка за да ги видиш 
визуелните промени на овој објект. 
 

Забелешка: Кога ја активираш оваа алатка, сите објекти што треба да 
бидат скриени се прикажани во Графички приказ. На овој начин, ти можеш 
полесно да ги прикажиш скриените објекти повторно со нивно 
одселектирање пред да приклучиме друга алатка. 

Зголемување 
Кликни на некое место на површината за цртање, за зголемување (исто 
види Прилагодување на графичкиот поглед). 

Намалување 
Кликни на некое место на површината за цртање за да се намалат твоите 
конструкции. (исто така види Прилагодување на графичкиот поглед) 
 

2.2.2 Точки  

Пресек на два објекти  
Пресечната точка на два објекта може да биде креирана на два начини. 
Ако ... 

• ...се селектираат два објекта, сите пресечни точки се креирани (ако 
е можно). 

• ...дирекно се кликнува на пресекот од двата објекта, само оваа 
единствена пресечна точка е креирана. 

 
Забелешка: Кај отсечки, полуправи или кружни лаци сакаме да 

дозволиме оделување на пресеци на јазикот “Основно” во паѓачкото мени. 
Ова може да се користи за да добиеме пресечна точка која лежи на 
продолжението на објектот. На пример, продолжението на отсечка или 
полуправа е права линија. 

Средина или центар  
Можете да кликнете на две точки или отсечки за да добиете средина. Ти 
можеш исто така да кликниш на конусен пресек со цел да го добиеш 
неговиот центар. 
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Нова точка 
Кликни на површината за цртање во Графичкиот приказ со цел да 
направиш нова точка.  
 
Забелешка: Координатите на точките се прикажани кога глувчето е 
слободно. 
 
 Со кликнување на отсечка, крива линија, многуаголник, конусен пресек, 
функција или крива линија може да се креира точка на тој објект(исто така 
види ја командата Точка)..  
 
Забелешка:Со кликнување на пресекот на два објекти се добива пресечна 
точка (исто така види ја командата Пресек). 

2.2.3 Вектори 

Вектор помеѓу две точки  
Се селектира почетната и потоа крајната точка на векторот 

Вектор од точка 
Избери ја точката А и вектор V за да добиеш нова точка B=А+V како што е 
векторот од А до B. 
 

2.2.4 Отсечки  

Отсечка помеѓу две точки  
Избери две точки А и B со цел да направиш отсечка помеѓу А и B. 
 
Забелешка: Во алгебарскиот прозорец должината на отсечката е 
прикажана. 

Отсечка со дадена должина од почетната точка 
Изберете точка А која може да биде почетна точка на отсечката. Внесете 
ја саканата должина а на отсечката во дијалог прозорецот. 
 
Забелешка: Оваа алатка создава отсечка со должина а и крајна точка B 
која може да ја ротирате околу точка А користејќи ја алатката 

Поместување. 
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2.2.5 Полуправи  

Полуправа меѓу две точки  
Одбирајќи ги двете точки А и B се создава полуправа која почнува од А и 
минува низ B.  
Забелешка: Во алгебарскиот прозорец соодветната равенка ќе биде 
прикажана. 
 

2.2.6 Многуаголници 

Многуаголник 
Едноподруго одберете најмалку три точки кои ќе бидат темиња на 
многуаголникот. 
Потоа, кликнете на првата точка повторно со цел да го затворите 
многуаголникот. 
 
Забелешка: Во алгебарскиот прозорец многуаголникот е прикажан. 

Правилен многуаголник 
Одберете две точки А и B и внесете број n во дијалог прозорецот. Истово 
ви го дава правилниот многуаголник со n темиња (вклучувајќи точките А и 
B). 
 

2.2.7 Прави 

Симетрала на агол 
Симетрала на агол може да биде дефинирана на два начини: 

• Одбирајќи три точки А, B и C ја создаваат симетрала на агол на 
незавршениот агол каде B е теме. 

• Селектирајќи две прави се добива нивната втора симетрала на агол 
 
Забелешка: Насоката на векторот на сите аголни бисектриси има 

должина 1. 

Линеарна апроксимација  
Создавање на линеарна апроксимација од точки на следните начини: 

• Создавање на одбран правоаголник што ги содржи сите точки. 
• Одбирање на листа од точки за создавање на нејзината соодветна 

најдобра права. 
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 Права низ две точки  
Со одбирање на две точки A и B се добива права која е определена од 
овие две точки. Правата има правец еднаков со векторот (В-А).  

 Паралелна права  

Со одбирање на права g и точка A се добива права паралелна со правата 
g. Нејзиниот правец е еднаков со правецот на правата g. 

Симетрала на отсечка 
Избирање на две отсечки а или s или две точки А и B со цел да создадеме 
сиетрала на отсечка. 
 

Забелешка: Правецот на бисектрисата е еквивалентен со нормалниот 
вектор на отсечката s или АB(исто така види команда Нормален Вектор). 

Нормала  
Со селектирање на правата g и точката А се добива нормална права на 
правата g што минува низ точката А. 
Забелешка: Правецот на новата права е еднаков со нормалниот вектор 
(види и НормаленВектор) на правата g.  

 Полара или конјугиран радиус  
Со овој начин се добива полара или конјугиран радиус на конусниот 
пресек. 

• Со одбирање на една точка и еден конусен пресек се добива 
полара.  

• Со одбирање на права g (или вектор v) и конусен пресек c се добива 
правата на конјугираниот радиус.  

 Тангенти  
Тангентите на конусниот пресек можеме да ги конструираме на два 
начини:  

• Со одбирање на точка A и конусниот пресек c се добиваат сите 
тангенти на конусниот пресек c низ точката A.  

• Со одбирање на права g и конусниот пресек c се добиваат сите 
 тангенти на конусниот пресек c кoи се паралелни со g.  

 
Со одбирање на точка A и некоја функција f се добива тангента на f во 
точка x = x(A).  
Забелешка: x(A) ни ја прикажува x-оската на точката А. Ако точката А лежи 
на графикот, тангентата ќе поминува низ точката А. 
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2.2.8 Конусен пресек  

Кружница со центар и радиус 
Селектирај ја централната точка М и внеси го радиусот во текстот на 
појавениот прозорец. 

Кружница со центар и точка 
Со обележување на точката М и точката P се дефинира кружница со 
центар М што поминува низ P. 
Забелешка: Радиусот на оваа кружница е на растојание МP. 

Кружница низ три точки  
Со обележување на три точки А, B и C се дефинира кружница што 
поминува низ овие три точки. 
Забелешка: Ако трите точки лежат на права линија, кружницата ќе биде 
оваа права. 

Шестар 
Обележуваме отсечка или две точки за да го означиме радиусот. Потоа ја 
обележуваме точката што треба да биде центар на новата кружница. 

Конусен пресек низ пет точки  
Со одбирање на пет точки се добива конусен пресек кој минува низ нив.  
 

Забелешка: Ако било кои четири од овие пет точки не лежат на права, 
конусниот пресек не е дефиниран. 

Елипса 
Одредуваме две точки на елипсата. Потоа, се означува третата точка што 
лежи на елипсата. 

Хипербола 
Одредуваме две точки на хиперболата. Потоа, се означува и третата точка 
што лежи на хиперболата. 

Парабола 

 
Означуваме точка и насока на параболата. 
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2.2.9 Кружен лак и кружен исечок  
Забелешка: Во Геогебра алгебарската вредност на еден лак е неговата 
должина. Вредноста на кружниот исечок е неговата површина. 

Кружен лак со центар помеѓу две точки  
Прво ја обележуваме централна точка М во кружен лак. Потоа, ја 
означуваме почетната точка А на лакот, пред да ја селектираме точката B 
што ни ја прикажува должината на лакот. 

Забелешка: Додека точката А секогаш лежи на кружниот лак, точката B 
не мора да лежи на него. 

Кружен исечок со центар помеѓу две точки  
Прво, ја обележуваме централната точка М на кружниот исечок. Потоа, ја 
обележуваме почетната точка А од исечокот на лакот, пред да ја 
обележиме точката B што ја означува должината на исечокот од лакот. 
 
Забелешка: Додека точката А секогаш лежи на исечокот од лакот, точката 
B не мора да лежи на него. 

Кружен лак низ три точки 
Со одбирање три точки A, В и С сe конструира кружен лак низ трите точки.  
Според тоа, точката А е почетната точка на лакот, точката B лежи на 
лакот, и точката C е крајна точка на лакот. 

Кружен исечок низ три точки  
Со одбирање на три точки А, B и C се конструира кружен исечок низ трите 
точки. Според тоа, точката А е почетна точка на кружниот исечок, точката 
B лежи на лакот, и точката C е крајна точка на кружниот исечок. 

Полукруг 
Обележуваме две точки А и B за да создадеме полукруг помеѓу отсечката 
АB. 

2.2.10 Броеви и Агли  

Агол 

 
Со оваа алатка се креира... 

• Агол помеѓу три точки чиј врв е втората селектирана точка 
• Агол помеѓу две отсечки  
• Агол помеѓу две прави 
• Агол помеѓу два вектори  
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• Сите агли на многуаголник  
 

Забелешка: Ако многуаголникот е конструиран со селектирање на 
вертикалите во спротивно од насоката на часовникот, алатката Агол ти ги 
дава внатрешните агли на многуаголникот. 
 
Забелешка: Аглите се конструирани во спротивна насока од насоката на 
часовникот. Затоа, редоследот на означување на објектите е значаен за 
алатката Агол. Ако сакаш да ја определиш максималната големина на 
аголот-180°, контролирај го “Дозволи рефлекс агол” на полето “Основно” 
од Прозорецот за карактеристики. 

 Агол со дадена големина  
Одберите две точки A и B и внесете агол во дијалог прозорецот. Ќе 
добиете точка C каде агол α што α е аголот ABC.  

Плоштина 
Оваа алатка ни ја дава плоштината на многуаголник, кружница или елипса 
како број и ни покажува динамички текстот во Графичкиот приказ. 

 Растојание или должина  

Оваа опција го одредува растојанието меѓу две точки, две прави, точка и 
права, како број и ни го покажува динамички текстот во Графичкиот приказ. 
Исто така може да ја одреди должината на една отсечка, исечокот од 
кружница или на периметар од многуаголник. 

 Лизгач  
 
Забелешка: Во Геогебра лизгач е графичко претставување на независен 
број или агол. Исто така можеме лесно да креираме лизгач на некој 
постоечки број или агол со прикажување на објект(види од Паѓачко 
(контексно) мени; види ја алатката  Прикажи/Скриј Објект. 
 
Кликнете на слободно место во Графичкиот приказ, за на тоа место да 
направите лизгач за број или агол. Во прозорецот кој ќе се појави можете 
да зададете име, интервал за бројот [мин, макс], и зголемувањето на 
бројот или аголот, исто така како 'Подредување' и 'Ширина' на лизгачот (во 
пиксели). 
 
Положбата на лизгачот може да биде апсолутна во Графичкиот приказ 
(што значи дека лизгачот не делува врз зумирањето, но секогаш останува 
видлив дел од Графичкиот приказ) или релативна во однос на 
координатниот систем (види карактеристики на соодветниот број или агол).  
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Забелешка: Во прозорецот на карактеристиките на лизгачот ти можеш 
да внесиш знак на степен или пи π за интервал и пораст со користење на 
следниве команди: 

• Alt-O(MacOS:Ctrl-O) за симболот за степен ° 
• Alt-P(MacOS:Strl-P)за пи π симболот. 

Наклон  
 Оваа алатка ни го дава наклонот на права и ни го прикажува отклонот на 
триаголник во Графичкиот приказ. 

2.2.11 Булова алгебра  

Поле за чекирање за Прикажи / скриј објекти  
Со кликнување во плоштината за цртање ќе се креира поле за чекирање 
(Булова променлива) преку кое може да се прикаже и прикрие еден или 
повеќе објекти. Во прикажаниот прозорец може да се одреди врз кои 
објекти ќе делува полето. 
Забелешка: Ти мораш да ги одбериш овие објекти од дадената листа на 
прикажаниот прозорец или да ги селектираш нив со глувчето. 

2.2.12 Геометриска положба на точка Aлатка 

 Геометриска положба на точка 
Одбирате точка B која зависи од друга точка A, а чија геометриска 
положба на точка сакате да го добиете. Потоа кликнете на точката A за да 
добиете геометриска положба на точката B.  

Забелешка: Точката А мора да е точка на некој објект (права, отсечка, 
кружница ...).  
 
Пример:  

• Внесете f(x) = x^2 – 2 x – 1 во Полето за внесување.  
• Поставете нова точка A на х-оската (види опција Нова точка; види 

наредба точка).  
• Конструирајте точка B = (x(A), f'(x(A))) која зависи од точката A.  
• Изберете ја опцијата  Геометриска положба и последователно 

кликнете на точките В и А. 
• Влечи ја точката A по должината на х-оската додека точката B се 

движи по геометриското место на точки. 

2.2.13 Геометриски трансформации Алатки  
Геометриските трансформации се однесуваат на точка, права, конусен 
пресек, многуаголник и слики. 
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 Проширување од точката за фактор (хомотетија)  
Селектирање на објектот за да биде проширен. Потоа кликнување на 
множителот за внесување на добиеното множење и празно место. 
Одберете го објектот, а потоа кликните на точката која ќе биде центар на 
хомотетијата. Се отвора дијалог прозорец во кој сe запишува 
коефициентот на хомотетијата.  

   Осна симетрија на објекотот 
Селектирање на објектот наменет за осна симетрија. Потоа кликнување на 
правата. 

Централна симетрија на објект (точка) 

Одберете објект за пресликување, а потоа кликнете на точката (центарот 
на симетрија).  

 Инверзија во однос на кружница  
Оваа алатка нуди преместување на точка и нејзино пресликување преку 
кружница. Се селектира објектот за симетријата, а потоа се кликнува на 
кругот за да се изврши рефлексијата. 

 Осна симетрија   
Одберете објект за пресликување, а потоа кликнете на правата (оската на 
симетрија).  

 Ротација на објект околу точка за даден агол  
Одберете го објектот кој саката да го ротирате, а потоа кликнете на 
точката која ќе биде центар на ротацијата. Во дијалог прозорецот кој ќе се 
појави внесете ја големината на аголот на ротацијата. 

 Транслација за даден вектор  
Одберете го објектот на кој што треба да му биде извршена транслација и 
кликнете на векторот. 
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2.2.14 Текст алатка 

 Teкст  

Со оваа опција можете да креирате статичен или динамички текст или 
LaTeX формули во прозорецот за цртање. 

• Со клик на слободно место на прозорецот за цртање се креира 
текст.  

• Со клик на точка се креира текст чија положба е релативна во однос 
на точката.  

 
После тоа се појавува прозорец во кој се внесува текст.  
Забелешка: Во текстот може да се внесе вредност на некој објект, со што 
се добива динамички текст, кој што може да се претстави на екранот преку 
координатниот систем основен од Прозорецот за карактеристики.  
 
Статичен текст: не зависи од некои математички објекти и обично не 
влијае на измените на конструкцијата. 
 
Динамичен текст: содржи вредности за објектите кои автоматски се 
менуваат за секој објект. 
 
Измешан текст: комбинација од статичен и динамички текст. 
 
Во креирањето на динамичниот текст потребно е да се внесе и дел за 
статистичен текст преку користење на тастатура; пример точка А. Потоа 
кликнување на објектите чии вредности треба да се прикажат. 
 

Забелешка: Геогебра автоматски внесува синтакса („Точка А“ = „ + А) 
во измешаниот текст, каде што е потребно: внес на наводници и плус за да 
ги поврзи деловите од текстот. 
 
 

Внес Опис 
“Ова е текст.” обичен (статичен) текст 

“Точка A = ” + A динамички текст со координати на 
точката A 

“a = ” + a + ”cm” динамички текст со користење на  
должината на отсечката a 

 
 

Забелешка: Ако еден објект именуван како xx веќе постои, а потребно е 
да се креира статистичен текст со користење на имиња, потребно е да се 
внесе „xx “. Во споротивно, Геогебра автоматски ќе креира динамичен 
текст кој ја дава вредноста за објектот „xx“ позади името. Како и да е, може 
да се внесе текст што не одговара на постоечки објект или за објект чие 
име е без наводници. 
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Забелешка: Доколку нема измешан текст, тогаш статичкиот треба да биде 
помеѓу наводниците. Различните видови на текст (пример статичкиот и 
измешаниот) треба да бидат поврзани со некој знак, пример +.  
 
Положбата на текстот може да се одбере како апсолутна на екранот или 
релативна во однос на координатниот систем (види Карактеристики на 
текстот).  

LaTeX формули  
Во текстот можат да се внесат и LaTeX формули, ако се вклучи опцијата за 
LaTeX формули во прозорецот за внесување на текст. Тогаш како текст се 
внесува формула со LaTeX синтакса. Тука се прикажани некои од 
поважните LaTeX наредби за внесување на формули. За повеќе 
информации разгледајте документација за LaTeX.  
.  
 
 

LaTeX внес Резултат 
a \cdot b ba ⋅  

\frac{a} {b}  
b
a  

\sqrt{x}  x  
\sqrt[n]{x}  n x  
\vec{v}  vr  
\overправа{AB}  AB
x^{2}  2x  
a_{1}  1a  
\sin\alpha + \cos\beta βα cossin +  

\int_{a} ^{b} x dx ∫
b

a
xdx  

\sum_{i=1} ^{n} i^2 ∑=

n

i
i

1
2  

2.2.15 Слики 

 Вметнување на слики  
Оваа опција ви овозможува вметнување на слика во вашата конструкција. 
Тоа може да се изврши на два начини:  

• Со клик на празно место на површината за цртање се поставува 
долниот лев агол на сликата.  

• Со клик на постоечка точка се одбира долниот лев агол на сликата.  
После тоа се отвара дијалог прозорот каде што се одбира сликата која 
треба да се вметне, претходно зачувана на компјутерот. 
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Забелешка: После селектирањето на алатката  Вметни слика може 
преку наредбата Alt-click од тастатура да се вметнат сликите директно во 
текстот, без претходно користење на други наредби. 

2.2.16 Карактеристики на слика  
Позиција на слика  
Може да се одредуваат позицијата односно координатите на три ќошови. 
Позицијата на сликата може да се одбере преку јазикот: Позиција  на 
Прозорец на карактеристики на сликата. Тоа се постигнува со одбирање 
на три точки кои ги претставуваат аглите на сликата. На тој начин сликата 
може многу флексибилно да се зголемува, смалува, ротира, па дури и да 
се деформира.  

• Ќош 1: ја одредува положбата на долниот лев ќош на сликата. 
• Ќош 2: ја одредува положбата на долниот десен ќош на сликата.

  
Забелешка: Тој може да се постави само по поставување на 1. 
првиот ќош и ја одредува ширината на сликата. 

• Ќош 4: ја одредува положбата на горниот лев ќош на сликата. 
Забелешка: Тој може да се постави само по поставување на Ќош 1 и 
ја одредува висината на сликата.  

Забелешка: Види и наредбата Теме 
 
Примери: 
За да ги испробате овие можности, најдобро е прво да поставите три 
независни точки. Поместувањето на трите точки A, B и C се врши со 
опцијата Поместување: 

• Одредете точка A како прв агол и точка В како втор агол на сликата. 
Со влечење на точката A и В, лесно може да се види нивното 
влијание на сликата  

• Потоа, избришете ја точката В од вториот агол и одредете точка A 
како прв агол на старото мсто и точка C како четврт агол на сликата. 
Со влечење на точката A и С, лесно може да се види нивното 
влијание на сликата.  

• На крајот поставете ги сите три ќоша, што ќе ви овозможи да ја 
деформирате сликата преку влешењето на точките. 

  
Гледате дека со помош на точки можат да се зададат и ширина и висина 
на сликата. Ако сакате да ја поставите сликата во ширина 3 единици и во 
висина 4 единици во точката A, тогаш  

• 1. агол: A  
• 2. агол: A + (3, 0)  
• 4. агол: A + (0, 4)  

Забелешка: Ако сега ја поместите точката A во опцијата Move, сликата 
ќе се поместува заедно со неа и при тоа ќе ја задржи саканата големина.  
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Слика за позадина   
Сликата може да се постави како слика за позадина преку опцијата 
Основно (види Прозорец на карактеристикина сликата). Тогаш таа ќе се 
појави под координатниот систем и нема повеќе да биде достапна за 
употреба со глушецот.  
Забелешка: За да ги промените карактеристиките на сликата за позадина 

изберете ја опцијата Прозорец на карактеристики  за уредување 
преку Уредување менито.  

Транспарентност   

Сликата може да биде транспарентна (провидна), така што низ неа ќе се 
види сликата која лежи зад неа, како и координатните оски. Ова се 
регулира во карактеристики на сликата Исполнување, со вредности од 0% 
до 100% преку „Стил“. (види Прозорец на карактеристики на сликата).  
 
 
 



 32

3. Алгебарско внесување 

3.1 Општи напомени 
Алгебарското прикажување на математичките објекти (вредности, 
координати, равенки) се претставени во Алгебарскиот приказ. Може да 
претставуваш и да изменуваш објекти преку користење на Полето за 
внесување од дното на Геогебра екранот (види ги областите Директно 
внесување и Команди.) 
 
Забелешка: Секогаш кликни на Ентер после внесувањето на објект или 
дефиниција во Полето за внесување. 
 
Забелешка: Кликнување на Ентер е можно во секое време помеѓу Полето 
за внесување и командата Графици. Ова овозможува внесување на израз 
или команди преку Полето за внесување без кликнување на глушецот 
претходно. 

Именување објекти 
Може да се означува одреден објект во време на креирањето преку 
користење на Полето за внесување. 

• Точки: Во Геогебра, точките секогаш се претставени или означени 
со големи букви. Само се вметнува знакот на буквата (на пример 
А, Р) и знакот за еднаквост пред координатите. 
Примери: С= (2, 4)     Р = (1, 180˚)   комплексни броеви = 

2 + i  
• Вектори: За правилно да се разликува точка од вектор, името на 

векторот треба да биде напишано со помали букви од името на 
точката во Геогебра. Повторно (v, u) и ист знак пред координатата 
на векторот. 
Примери: v = (1, 3),     u = (3; 90°),     комплексни броеви = 1 – 2i 

• Прави, кругови и конусни пресеци: Овие објекти може да бидат 
именувани со внесување на името и две точки пред нивната 
равенка.  

     Примери: g: y = x + 3, c: (x-1)^2 + (y – 2)^2 = 4,   hyp: x^2 – y^2 = 2 
• Функции: Функција може да биде означена со внесување на симбол 

во заграда после знакот на функцијата, f (x); g (x) и тн. 
     Примери:   h(x) = 2 x + 4,           q(x) = x^2, trig(x) = sin(x) 
 
Забелешка: Ако не биде рачно внесено името на некој објект, Геогебра тоа 
го прави по азбучен редослед. 
 
Забелешка: Може да се внесуваат индекси  во името, кои заменуваат некој 
друг знак. Пример A1 е внесен како A_1 или ЅAB е внесен како s_{AB} . 

 Менување вредности 
Постојат два начини како може да се сменат вредностите на фигурите. 
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• Менување на вредноста, преку внесување на неговото име и новата 
вредност преку Полето за внесување (Директно внесување) 

Пример: Ако сакате да се замени постоечка вредност a=3 во a= 5, се 
впишува новата вредност во Полето за внесување и Ентер.  

• Преку уредување на алгебарско претставување: Активирање на 
алатката  Поместување и двоен клик на објектот во Алгебарскиот 
приказ. Тоа овозможува отворање на просторот за текст, каде што 
може да се изврши промената. Ентер за зачувување на измените.  

 
Забелешка: Иако вредностите на независните фигури може да се изменат 
директно, заштитените фигури можат да се изменат преку претходно 
изменување на нивните „извори“ или преку редефинирање на „изворните“ 
фигури. 

Приказ на историјата на Полето за внесување 
После сместувањето на курсорот во Полето за внесување, може да се 
користат ↑ „горе“ и ↓ „долу“, стрелката од тастатурата за водење низ 
поранешниот влез чекор по чекор. 
 
Забелешка: Клик на иконата прашалник  од лево во Полето за 
внесување за да покаже помош во Полето за внесување.  

Внесување на име, вредност или дефиниција во Полето за 
внесување  
Внесување име на објект Име : Преку алатката  Поместување и 
селектирање на објектот на кој е потребно да и се смени името во Полето 
за внесување. После тоа се притиска F5 од тастатурата.  
Забелешка: Името на објектот се додава во време на пишувањето во 
Полето за внесување, пред притиснувањето на F5. 
 
Внесување вредност на објект: Постојат два начини на внесување на 
вредности. 
Пример 3x – 5y = 12 

• Десен клик (MacOS: Ctrl) и селектирање на објектот  Копирање во 
Полето за внесување од постоечкото мени. 

• Активирање на алатката  Поместување и селектирање на 
објектот кој сакаме да се внеси во Полето за внесување, преку 
притискање на F4 
Забелешка: Вредноста на објектот се додава во време на 
пишувањето во Полето за внесување пред притискањето на F4. 
 

Внесување на дефиниција за објект: Исто така постојат два начини на 
внесување. 

• Alt кликнување на фигурата за внесување на дефиниција за неа и 
Бриши за бришење на што било внатре, кое претходно може да 
било и во Полето за внесување, а не е потребно. 
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• Активирање на алатката  Поместување  и селектирање на 
објектот чија дефиницја треба да биде внесена во Полето за 
внесување. Потоа притискање на F3. 

3.2 Директно внесување 

Геогебра може да работи со броеви, агли, точки, вектори, отсечки, прави, 
конусни пресеци, функции и кружници. Може да се внесуваат фигури и 
објекти во Полето за внесување преку користење на нивните координати 
или равенки и Ентер. 

3.2.1 Броеви и агли 

Броеви 
Може да се внесуваат броеви со користење на Полето за внесување. Ако 
се внесува само еден број (пр. 3), Геогебра означува помало (пониско) име 
од името на бројот. Ако на бројот сакаме да му внесеме специфично име, 
може да се внесе името проследено со ист знак за него (пр. Ако внесуваме 
децимален број r, тогаш следи r = 5.32) 

Забелешка: Во Геогебра, кај броевите и аглите се користи „ . “ како 
децимална точка.   

Исто така може да се користи и константата π и Ојлервата константа e за 
пресметување и изрази, преку нивно селектирање од паѓачкото мени, 
веднаш до Полето за внесување, или преку користење на тастатура.  

Забелешка: Ако променливата 'e' не е искористена како име за некој 
постоечки објект, Геогебра ќе ја препознае како Ојлерова константа, ако е 
внесена во некој израз. 

Агли  
Аглите се задаваат во степени (°) или радијани (rad). Лудолфовиот број е 
корисна за вредности на радијани, а исто така може да биде внесена како 
pi. 

Забелешка: Степените ° или знакот за Лудолфовиот број се внесуваат 
преку следниве функции. 

• Alt-O (MacOS: Ctrl-O) за знакот за степени ° 
• Alt-P (MacOS: Ctrl-P) за Лудолфовиот број π  

Пример: Внесување на агол α во степени (пр. α = 60°) или во радијани (пр. 
α = pi/3). 
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Забелешка: Геогебра извршува пресметувања во радијани. Симболот ° 
едноставно е константата π/180 која се користи за претворање во 
радијани.  

Пример: Ако a = 30 е број, тогаш α = a° го претвора бројот a во агол α = 
30°, без менување на вредноста. Ако е внесено b = α / °, аголот α е 
претворен назад во број b = 30 без менување на вредноста.  

 Лизгачи и стрелки  
Независните броеви и аглите може да бидат претставени како лизгачи во 
Графичкиот приказ (опција  Лизгач). Со помош на стрелките може да ги 
менуваме броевите и аглите во алгебарскиот прозорец (опција Рачна 
Анимација). 

Ограничување вредност на интервал   
Независни броеви и агли може да бидат ограничени со интервал [min, max] 
со користење на лизгачот од Прозорец на карактеристики (алатка 

 Лизгач). 

Забелешка: За зависните агли може да се назначи дали смее да биде 
испучен или не . (види опција Основно од Прозорец на карактеристики) 

3.2.2 Точки и вектори  

Точките и векторите може да се внесат во декартови или поларни 
координати  (види го одделот за Броеви и агли). 

Забелешка: Големите букви се користат за означување на точки, а малите 
за означување на вектори.  

Примери:  
• За внесување на точка а, вектор v во декартови координати, се 

користи Р = (1, 0), или v = (0, 5) 
• За користење на поларните координати се користи Р = (1, 0˚) или v = 

(5, 90˚) 
Забелешка: Потребно е да се користат точка или запирка за 
разделување на две координати. Ако не е внесен знакот за степени 
покрај аголот, тогаш Геогебра ќе го смета аголот во радијани.  

3.2.3 Прави и оски 

Прави  
Линија може да се внесе како линеарна равенка во x и y или како 
параметар. Во двата случаи претходно дефинираните вредности (броеви, 
точки и вектори) може да бидат користени во равенки. 
Забелешка: Може да се внесе име за линијата на почетокот на внесената 
колона. 
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Примери: 

• Внесување на g: 3x + 4y = 2 за пишување на g како линеарна 
равенка. 

• Дефинирање на параметар t (e.g., t = 3), пред внесување на линија g 
во параметар за користење g: X = (-5, 5) + t (4, -3). 

• Дефинирање на параметарот m = 2 и b = -1. Потоа може да се внесе 
равенка g: y = m*x + b за внес на линија g во y.  

Оски   
Двете координантни оски се можни во команди ако се користени со 
имињата x оска или y оска. 

Пример: Наредбата за внесување вертикала [A, x оски] со конструкција на 
вертикална линија од x оската низ дадена точка A. 

3.2.4 Конусни пресеци 

Може да се внесе конусен пресек како квадратна равенка во x и y. 
Претходно дефинираните вредности (вектори, точки и броеви) може да 
бидат користени во конусните равенки. 

Забелешка: Името на конусниот пресек може да биде внесено на 
почетокот на колоната. 

Примери:  
• Елипса: ell 9 x^2 + 16 y^2 = 144 
• Xипербола: hyp: 9 x^2 – 16 y^2 = 144 
• Парабола: par: y^2 = 4 x 
• Кружница: k1: x^2 + y^2 = 25 
• Кружница: k2: (x – 5)^2 + (y + 2)^2 = 25 

Забелешка: Ако треба да се дефинираат два параметри а = 4 и b=3, може 
да се внесе елипса како ell: b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2.  

3.2.5 Функција од x 

За внесување на функција, претходно мора да се дефинираат вреностите 
(броеви, точки, вектори) и други функции.  

Примери: 
• Функција f                    f(x) = 3 x^3 – x^2 
• Функција g                   g(x) = tan(f(x)) 
• Функции без имe       sin(3 x) + tan(x)  

Сите интерни функции (sin, cos, tan)  се опишани во подглавата за 
аритметички операции.  
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Во Геогебра може да се користат наредби за запишување, на пример 
Интеграли или Изводи на функција. 

 Забелешка: Така можеме да користиме f'(x) или f''(x), … за извод на 
претходно зададена функција f(x): 

Пример: Најпрво дефинирајте функција f како f(x) = 3 x^3 – x^2. После 
внесете g(x) = cos(f'(x + 2)) за да ја добиете функцијата g. 

Функцијата може да се помести за даден вектор (види наредба 
Транслација), а независната функција може да се помести со помош на 
глушецот (види опција  Поместување.).  

Ограничување на функцијата во интервал  

За да ја ограничиме функција во рамките на дадениот интервал [a, b] се 
користи наредбата Функција (види наредба Функција.).  

3.2.6 Интерни математички функции и операции 

За креирање броеви, координати или равенки (Директно внесување) може 
исто така да се користат проследените предодредени функции и 
операции. 

Забелешка: Предодредените функции треба да бидат внесени во заграда. 
Не смее да се остава место помеѓу името на функцијата и заградата. 

Операции/Функции Влез 
Собирање + 
Одземање - 
Множење * или празно место  
Скаларен производ * или празно место 
Делење / 
Степенување ^ или 
Факториjал ! 
Гама функција gamma( )
Мали загради () 
x-координата x() 
y-координата y() 
Апсолутна вредност abs() 
Знак sgn() 
Квадратен корен sqrt() 
Кубен корен cbrt() 
Случаен број помеѓу 0 и 1 Случаен 

број  Error! Bookmark not 
defined. 

случајни() 

Експоненцијална функција exp() or еx 
Логаритам (природен, основа е)  ln() or log() 
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Операции/Функции Влез 
Логаритам, основа 2 ld() 
Логаритам, основа 10 lg() 
Косинус cos() 
Синус sin() 
Тангент tan() 
Аркускосинус acos() 
Аркуссинус asin() 
Аркустангенс atan() 
Хиперболичен косинус cosh() 
Хиперболичен синус sinh() 
Хиперболичен косинус  tanh() 
Антиперболичен косинус acosh() 
Антиперболичен синус asinh() 
Антихиперболичен тангенс atanh() 
Најголем број, помал или еднаков на floor() 
Најмал број, помал или еднаков на ceil() 
Заокружување round() 

     Примери. Во Геогебра може да се смета со точки и вектор. 

Може да се креира средна точка М меѓу двете точки А и В со 
внесување на М=(А+В)/2 во Полето за внесување 

Може да се пресметува должината на векторот, преку = sqrt (v * v) 

3.2.7 Булови променливи и операции 

Буловите променливи 'точно' и 'неточно' може да се користат во Геогебра. 
Само се внесува, на пример а=точно или b=неточно во Полето за 
внесување и Ентер. 

Поле за чекирање и стрелки  
Полињата за чекирање и стрелките на независните Булови променливи 
може да се претстават како кутија за чекирање во Графичкиот приказ 
(алатка  кутија за чекирање за покажување/прикривање објекти). Преку 
користење на стрелките од тастатурата може да се сменат Буловите 
променливи во Алгебарскиот приказ (Рачна Анимација). 
 
Забелешка: Исто така може да се користат Буловите променливи, како на 
пример броеви (вредност 0 или 1). Тоа дозволува да може да се користи 
кутијата за чекирање како динамична брзина од анмиран лизгач, 
дозволува да се започне или да се сопре анимацијата. Во овој случај, 
компјутерската анимација е единствено бавно во Графичкиот приказ ако 
тука исто така има анимиран лизгач со неподвижен дел (без брзина). 
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Булови операции 

Може да се користат Буловите операции во Геогебра од двете селекции од 
листот со Полето за внесување, или може да се користат преку внес од 
тастатура.  

  Операција Тастатура Пример Типови 

Еднакво на  = = a  b или a == b 

Броеви, точки, 
прави и 
конусни 
пресеци a, b 

Нееднакво  ≠ != a ≠ b или a != b 

Броеви, точки, 
прави и 
конусни 
пресеци a, b 

Помало од <  <  a < b  Броеви a, b 
Поголемо 
од >  >  a > b Броеви a, b 

Помало 
или 
еднакво 

≤ <= a ≤ b или a <= b  Броеви a, b 

Поголемо 
или 
еднакво 

≥ >= a ≥ b или  a >= b  Броеви a, b 

И  && a  b или а && б Булови a, b 
Или  || a  b или а || b Булови a, b 
Не ¬ ! ¬a или  !a Булови a, b 
Паралелно    a  b Прави  a, b 
Нормално    a  b Прави  a, b 

3.2.8 Листа - објекти и операции  

Преку користење на големи загради може да се креираат неколку објекти   
(точки, отсечки, кружници) 

Примери:  
• L = {A,B,C} дава листа која е составена од три дефинирани точки А, 

В и С 
• L = {(0, 0), (1, 1), (2, 2)} дава листа која е составена од точки внесени 

исто така како неименувани точки. 

Забелешка: Поради пропуст, овие елементи не се прикажани во 
Графичкиот приказ. 

Споредување на листи со објекти 
Може да се споредува на два начини: 

• Листа 1 == листа 2: Проверување дали двете листи се исти и дава 
точно или неточно како резултат. 
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• Листа1 != Листа 2: Проверување дали двете листи се различни и 
дава точно или неточно како резултат. 

 Применување операции и функции од листа  
Забелешка: Ако се применува операција или одредена функција од 
листата, секогаш се добива нова листа како резултат. 
 
 Собирање и одземање (примери)  

• Листа 1 + листа 1: Внесување елементи од двете листи кои се 
совпаѓаат. 
Забелешка: Двете листи мора да бидат со исти должини. 

• Листа + број: Внесување на број до секој елемент од листата. 
• Листа 1 – листа 2: Одземање на броевите од секој елемент од 

втората листа, кој одговара со елемент од првата листа. 
Забелешка: Двете листи мора да бидат со еднаква должина. 

•  Листа – Број: Одземање на број од секој елемент од листата. 
 
Множење и делење (примери):  

• Листа 1 * Листа 2: Множителите одговараат на елементи од двете 
листи. 
Забелешка: Двете листи мора да бидат со исти должини.Ако двете 
листи се соодветни кратенки, тогаш кратенките за множење се 
искористени. 

• Листа * Број: Множење на секој елемент од листата со бројот. 
• Листа 1/ Листа 2: Делење елементи од првата листа што одговараат 

со елементи од втората листа. 
Забелешка: двете листи мора да имаат иста должина. 

• Листа/Број: Делење на секој елемент од листата со бројот. 
• Број/Листа: Делење на бројот со секој елемент од листата.  

 
Примери за користење на оваа функција: 

• Листа ^ 2: квадрирање на секој елемент од листата. 
• sin(листа): Употребување на синус функција на секој од елементите 

од листата.  

3.2.9 Матрични објекти и матрични операции 

Геогебра исто така ги поддржува и матриците кои ги поддржуваат листите 
што препознаваат низи со матрици. 

Пример: Во Геогебра, {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} } ја претсатвува матрицата 

 

Матрични операции 
Примери со собирање и одземање  
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• Матрица + Матрица: Собирање на елементи од двете матрици кои 
си одговараат. 

• Матрица-Матрица: Одземање на елементи од двете матрици кои си 
одговараат.  

Примери со множење 
• Матрица*број: Множење на секој елемент од матрицата со даден 

број (скалар). 
• Матрица*матрица: Користење на множење на матрицитеза 

добивање на производ. 
Забелешка: Низите и колоните од втората матрица мора да содржат 
ист број на елементи. 
Пример: {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6} } * {{1, 2, 3}, {4, 5, 6} } ја дава матрицата 
{9, 12, 15}, {19, 26, 33}, {29, 40, 51} } . 

• 2x2 Матрици * Точка (или вектор): Множењето на матрицата со 
точка или вектор, за резултат дава точка. 
Пример: {{1, 2}, {3, 4} } * (3, 4) ја дава точката A = (11, 25). 

• 3x3 Матрица * Точка (или вектор): Множењето на матрицата со 
точка или вектор, за резултат дава точка. 
Пример: {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {0, 0, 1} } * (1, 2) ја дава точката A = (8, 
20). 
Забелешка: Ова е специфичен случај за сродни претворања, каде 
што за координати се користат (x, y, 1) за точки и (x, y, 0) за 
означување на вектори. Овој пример е еквивалентен со: {{1, 2, 3}, {4, 
5, 6}, {0, 0, 1} } * {1, 2, 1} . 

 
Други примери (Команди за матрици)  

• Детерминанти: Пресметување на детеминантата на дадената 
матрица. 

• Инверзна: Пресметување на инверзната матрица на дадената 
матрица. 

• Транспонирање: Пресметување на транспонираната матрица на 
дадената матрица. 
 

3.2.10 Комплексни броеви и операции 
Геогебра не ги поддржува комплексните броеви директно, но може да   
користи точки за да означи операции со комплексни броеви. 
Пример: Ако е внесен комплексниот број 3 + 4i во Полето за внесување, 
се добива точката (3, 4) во Графичкиот приказ. Координатите на точката 
се прикажани преку изразот 3 + 4i во Алгебарскиот приказ. 
 
Забелешка: Секоја точка може да биде претставена како комплексен број 
преку Алгебарскиот приказ, со отворање на Прозорецот за 
карактеристики и селектирање на опцијата 'Комплексен број' од листата 
на координати во Алгебарскиот приказ. 
 



 42

Ако променливата i сеуште не е дефинирана, таа е претставена како i= (0, 
1) или како комплексен број 0 + 1i. Ова исто така значи дека променливата 
може да се користи во склоп со комплексните броеви во Полето за 
внесување (пример q = 3 + 4i). 
 
Примери со собирање и одземање.   

• (2 + 1i) + (1 – 2i) се добива комплексен број 3 – 1i. 
• (2 + 1i) - (1 – 2i) се добива комплексен број 1 + 3i. 

 
Примери со множење и делење:  

• (2 + 1i) * (1 – 2i) се добива комплексен број 4 – 3i. 
• (2 + 1i) / (1 – 2i) се добива комплексен број 0 + 1i. 

Забелешка: обичното множење (2, 1)*(1, -2), дава скаларен производ од 
двете точки. 
 
Останати примери: 

• 3 + (4 + 5i) се добива комплексен број 7 + 5i. 
• 3 - (4 + 5i) се добива комплексен број -1 - 5i. 
• 3 / (0 + 1i) се добива комплексен број 0 -3i. 
• 3 * (1 + 2i) се добива комплексен број 3 -6i. 

3.3 Наредби 
Со користење на наредбите може да се создаде нов објект или да се 
измени некој постоечки. 
 
Забелешка: Резултатот на наредбата може да биде именуван со 
внесување на знаци, пример “=”. Во примерот што следи е претставен како 
точка Ѕ. 
Пример: За да се означи пресечната точка на две прави g и h, може да се 
внесе Ѕ=Пресек[g,h]. 
Забелешка: Може да се користи индекс  со имињата на објектите: A1 е 
внесена како A_1, додека пак SAB е внесена како s_{AB} .  
 

Автоматско завршување на наредбата 
Кога се внесува наредба преку Полето за внесување во Геогебра, 
софтверот се обидува автоматски да ја заврши наредбата. Тоа значи дека 
со самото внесување на првите две букви од наредбата, Геогебра ја 
покажува првата наредба што започнува со тие букви, а потоа и 
останатите по азбучен редослед. 
 
Ако се прифаќа понудата и местото и ако курсорот е меѓу две загради, 
тогаш се прифаќа понудата преку Ентер. 
Ако понудата не се прифаќа, се продолжува со пишување, па Геогебра 
понатаму ќе нуди нови зборови. 
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3.3.1 Главни наредби 

Чекори на конструкција 
ЧекорНаКонструкција[] Враќање на тековниот чекор според Чекорите 

за конструкцијата и се оди чекор по чекор, по број. 
ЧекорНаКонструкција[Објект] Враќање на чекорот на конструкцијата 

на објект според Чекорите за конструкцијата и се оди чекор по чекор 
преку дадениот објект како број. 

Бришење 
Бришење[објект]Бришење на објект или на сите, во зависност од 

објектите. 

Реалација (однос)  
Релација[објект а, објект b]: Покажува дел со порака во кој се 

дадени информации во каква врска се предемтите а и b. 
 
Забелешка: Оваа наредба овозможува да се пронајдат два исти објекти, 
ако точките не се соодветни на линијата или конусниот дел, или ако 
правата е тангента или пресечна линија на конусниот дел. 

3.3.2 Булови наредби 
Ако[услов,објект]: дава копија на објектот, ако услов е точен, а 

недифинираниот објект ако услов е неточен.  
Ако[услов,објект a,објект b]: дава копија на објектот a ако услов е 

точен, а копија од објектот b ако услов е неточен. 

Дефинирано 
EДефинирано[објект]: Се враќа точен или неточен во зависност од тоа 

дали и двата објекти се дефинирани или не. 

ЕЦелБрој 
ЕЦелБрој[број]: Се враќа точен или неточен во зависност од тоа дали 

броевите ќе бидат цели броеви или не.   

3.3.3 Број  

Прост однос  
ПростОднос[точка A, точка B, точка C]: Се враќа прост односот λ 

на трите колинеарни точки A, B, и C каде што C=A + λ*AB 

Плоштина 
Плоштина[точка A, точка B, точка C,…]: Плоштината на 

многуаголникот дефиниран од дадениве точки A, B, и C .... 
Плоштина[конусен пресек]: Просторот на конусниот пресек c (кружница 

или елипса). 
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Забелешка: За да се пресмета областа помеѓу графиците (кривите) на 
две функции треба да ја искористите наредбата Интеграл. 

Размак на Оска  
РазмакНаXоска[]: Враќање на размакот на X-оската.  
РазмакНаУоска[]: Враќање на размакот на Y-оската.  
 
Забелешка: Заедно со наредбите Теме и Секвенца, Чекори на Оска, 
Наредбата ви дозволува да создадете  уредување н оските  (исто така да 
го погледнете и делот Уредување на координатните оски и мрежи). 

Биномен коефициент  
БиноменКоефициент[број n, број r]: Пресметување на биномските 

коефициенти “n избери r” 

Плоштина  
Плоштина[конусен пресек]: Враќање на плоштината на кружница или 

елипсата. 

Двоен однос  
ДвоенОднос[Точка A, Точка B, Точка C, Точка D]: 

Пресметувањето на дијагоналниот однос λ колинеарните точки A, B, 
C и D, каде λ = ПростОднос[B, C, D] / ПростОднос[A, C, D] 

Кривина  
Кривина[Точка, функција]: Пресметување на заобленоста на 

функцијата во дадена точка. 
Кривина[Точка, крива]: Пресметување на забленоста на кривата во 

дадена точка. 

Растојание  
Растојание[точка A, точка B]: Растојание меѓу точките A и B  
Растојание[точка A, права g]: Растојание меѓу точката A и правата g  
Растојание[права g, права h]: Растојание меѓу правите g и h.  
Забелешка: Растојанието меѓу правите кои се сечат е 0. Оваа функција се 

користи за паралелни прави. 

НЗД 
НЗД [број a, број b]: Пресметување на најголемиот заеднички 
делител на броевите a и b. (НЗД – најголем заеднички делител) 
НЗД [Листа на броеви]: Пресметување на најголемиот заеднички 
делител од листата на броеви. НЗД – најголем заеднички делител 

Целобројно делење 
Кол[број a, број b]: Дава целоброен количник кога бројот a ќе се 

подели со бројот b 
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Интеграл  
Интеграл[функција f, број a, број b]: Определениот интеграл на 

функцијата f(x) од број a до b.  
Забелешка: Оваа наредба ја црта и плоштината меѓу графикот на 
функцијата f и x-оската.  

Интеграл[функција f, функција g, број a, број b]: Определен 
интеграл на функцијата f(x)-g(x) од a до b.  
Забелешка: Оваа наредба ја црта плоштината меѓу графиците 
(кривите) на функциите f и g.  

 
   Забелешка: Види Неопределен интеграл. 

Итерација  
Итерации[функција, број x0, број n]: Повторување на функцијата 

n-пати, користејќи ја дадената почетна вредност x0. 
Пример: После дефинирањето на f(x) = x^2, Наредбата Итерации 
[f,3,2] ви го дава резултатот (32)2 = 81. 

НЗС  
НЗС [број a, број b]: Пресметување на најмалиот прост множител на 

двата броеви a и b. НЗС – најмал заеднички содржател 
НЗС [Листа на броеви]: Пресметување на најмалиот заеднички 

содржател на елементите, односно броевите од листата на броеви. 

Должина   
Должина[вектор v]: Должина на векторот v 
Должина[точка A]: Должина на радиус векторот на точката A  
Должина[функција f, број x1, број x2]: Должина на кривата на 

функцијата f меѓу броевите x1 и x2 
Должина[функција f, точка A, точка B]: Должина на кривата на 

функцијата f меѓу точките А и В на графикот. 
Забелешка: Ако дадените точки не лежат на функцијата на 
графикот, нивната x-координата ќе биде искористена за да го 
одреди интервалот. 

Должина[крива c, број t1, број t2]: Должина на кривата c меѓу 
броевите t1 и t2. 

Должина[крива c, точка A, точка B]: Должина на кривата c меѓу 
точките А и В на кривата. 

Должина[листа L]: Должина на листа L (број на елементи во листата) 

Линеарна Ексцентрицитет  
Екцентрицитет[конусен пресек]: Пресметување на линеарната 

ексцентрицитет на конусниот пресек. 
Забелешка: Линеарната екцентрицитет претставува растојание 
помеѓу коничниот центар и еден и повеќе од неговите фокуси. 
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Долна сума  
ДолнаСума[функција f, број a, број b, број n]: Долна сума на 

функција f на интервалот [a, b] со n правоаголници.  
Забелешка: Оваа наредба ги црта правоаголниците на долната сума.  

Mинимум и Максимум  
Mин[број a, број b]: Помалиот од броевиите a и b 
Mакс[број a, број b]: Поголемиот од броевите a и b 

Функцијата модуло  
Мод[број a, број b]: Дава остаток при делење на бројот а со бројот b. 

Параметар  
Параметар[парабола p]: Параметар на парабола p (растојание меѓу 

директриса и фокус) 

Периметар 
Периметар[многуаголник]: Периметар на многуаголник. 
Периметар[конусен пресек c]: Периметар на конусниот пресек c. 

Радиус  
Радиус[кружница c]: Радиус на кружницата c 

Случајни наредби 
СлучајенПомеѓу[мин цел број, макс цел број]: Создавање на цел 

број помеѓу минимум и максимум (вклучено).  
СлучајнаБиномнаПроменлива[број n на обиди, Веројатноста p]: 

Создавање на случаен број од биномиското распределување со n 
обиди и веројатноста p.  

СлучајнаНормалнаПроменлива[Аритметичка средина, Стандардно 
отстапување]: Создавање на случаен број од нормалното 
распределување со дадената аритметичка средниа и стандардно 
отстапување.  

Прва Полуоска по должината 
ПрваПолуоска[конусен пресек]: Враќање на должината на првата 

полуоска (половина од првата оска) на конусниот пресек. 

Втора Полуоска по должината 
ВтораПолуоска[конусен пресек]: Враќање на должината на втората 

полуоска (половина од втората оска) на конусниот пресек. 

Наклон  
Наклон[права g]: Наклон на права g.  

Забелешка: Со оваа наредба се црта триаголник над или под 
правата, чија големина можеме да ја менуваме (види Прозорец со 
карактеристики).  
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Трапезоидна Сума 
ТрапезоиднаСума[функција, број a, број b,број n на 

трапезоидите]: Пресметување на трапезоидалната сума на 
функцијата во интервалот [a, b] користејќи n трапезоди. 
Забелешка: Со оваа наредба истовремено се добиваат и трапезоиди 
на трапезоидната сума. 

Горна сума  
ГорнаСума[функција f, број a, број b, број n]: Горна сума на 

функција f на интервалот [a, b] со n правоаголници.  
Забелешка: Оваа наредба ги црта правоаголниците на горната сума.  

3.3.4 Агол наредби 

Агол  
Агол[вектор v1, вектор v2]: Аголот меѓу двата вектори v1 и v2 (чија 

вредност е меѓу 0 и 360°)  
Агол[права g, права h]: Аголот меѓу векторите на две прави g и h 

(чија вредност е меѓу 0 и 360°) 
Агол[точка A, точка B, точка C]: Агол кој го определуваат 

отсечките BA и BC (чија вредност е меѓу 0 и 360°). B е теме на аголот.  
Агол[точка A, точка B, агол α]: Агол со големина α, со теме во 

точката A и крак кој минува низ точката B.  
Забелешка: Со оваа наредба е конструирана и точката 
Ротација[B, A, α].  

Агол[конусен пресек c]: Агол на завртување на првата оска на 
конусниот пресек c (види наредба Оски)  

Агол[вектор v]: Аголот меѓу x-оската и векторот v. 
Агол[точка A]: Агол меѓу x-оската и радиус-векторот на точката A.  
Агол[број n]: Претвора број n во агол изразен во радијани (резултатот е 

меѓу 0 и 2π)  
Агол[многуаголник]: Сите внатрешни агли на многуаголникот. 

Забелешка: Ако многуаголникот е се смерот спротивно на стрелките 
на часовникот тогаш се добиваат внатрешните агли. Ако 
многуаголникот е во насока на стрелките на часовникот се добиваат 
надворешните агли. 

3.3.5 Точки 

Центар  
Центар[конусен пресек c]: Центар на конусниот пресек c (на пр. 

кружница, елипса, хипербола). 

Тежиште 
Тежиште[многуаголник]: Тежиште на многуаголникот. 
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Ќош 
Ќош[број n на ќошот]: Создава точка на ќошот на графичкиот приказ            
       (n= 1, 2, 3, 4) кој никогаш неможе да се види на екранот. 
Ќош[слика, број n на ќошот]: Создава точка на ќошот на сликата   
      (n=1, 2, 3, 4) 
Ќош[текст, број n на ќошот]: Создава точка на ќошот от текстот 
      (n= 1, 2, 3, 4) 
Забелешка: Нумерирањето на ќошовите е спротивно насочено од 

стрелките на часовникот, почнувајќи од долниот лев ќош. 

Екстреми  
Екстрем[полином f]: Сите локални ектреми на полиномот f (како точки).  

Фокус  
Фокус[конусен пресек c]: Сите фокуси на конусниот пресек c. 

Превојна точка  
ПревојнаТочка[полином f]: Сите превојни точки на полиномот f. 

Пресек  
Пресек[права g, права h]: Пресечната точка на правите g и h. 
Пресек[права g, конусен пресек c]: Сите пресечни точки на 

правата g и конусниот пресек c (најмногу 2). 
Пресек[права g, конусен пресек c, број n]: n-та пресечна точка 

на правата g и конусниот пресек c. 
Пресек[конусен пресек c1, конусен пресек c2]: Сите пресечни 

точки на конусните пресеци c1 и с2 (најмногу 4). 
Пресек[конусен пресек c1, конусен пресек c2, број n]: n-та 

пресечна точка на конусните пресеци c1 и с2. 
Пресек[полином f1, полином f2]: Сите пресечни точки на 

полиномите f1 и f2.  
Пресек[полином f1, полином f2, број n]: n-та пресечна точка на 

полиномите f1 и f2. 
Пресек[полином f, права g]: Сите пресечни точки на полиномот f и 

правата g.  
Пресек[полином f, права g, број n]: n-та пресечна точка на 

полиномот f и правата g. 
Пресек[функција f, функција g, точка A]: Пресечната точка на 

функциите f и g со почетна точка A (со Њутнов метод).  
Пресек[функција f, функција g, број n]: n-та пресечна точка на 

функцијата f и g со почетна точка A (со Њутнов метод). 
Забелешка: Види и опција Пресечна точка на два објекти 

Средна точка  
Средина[точка A, точка B]: Средишна точка меѓу точките A и B. 
Средина[отсечка s]: Средина на отсечката s 
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Точка  
Точка[права g]: Точка на правата g 
Точка[конусен пресек c]: Точка на конусниот пресек c (на пр. 

кружница, елипса, хипербола)  
Точка[функција f]: Точка на функцијата f 
Точка[многуаголник poly]: Точка на многуаголникот poly 
Точка[вектор v]: Точка на векторот v 
Точка[точка P, вектор v]: Точка P + вектор v  

Корен  
Корен[полином f]: Сите корени на полиномот f (како точки)  
Корен[функција f, број a]: Еден корен на функцијата f со почетна 

точка точка A (со Њутнов метод).  
Корен[функција f, број a, број b]: Еден корен на функцијата f во 

[a, b] (со метод regula falsi)  

Теме  
Теме[конусен пресек c]: Сите темиња на конусниот пресек c. 

3.3.6 Вектор 

Вектор на кривина 
ВекторнаКривина[точка A, функција f]: Вектор на кривина на 

функцијата f во точката A 
ВекторнаКривина[точка A, крива с]: Вектор на кривина на кривата c 

во точката A 

Правец  
Правец[права g]: Вектор на правата g.  

Забелешка: Правата со равенка ax + by = c има вектор со 
координати (b, - a).  

Нормален Вектор  
НормаленВектор[права g]: Вектор нормален на правата g.  

Забелешка: Правата со равенка ax + by = c има нормален вектор со 
координати (a, b).  

НормаленВектор[вектор v]: Нормален вектор на векторот v.  
Забелешка: Радиус- вектор со координати (a, b) има нормален вектор (- 
b, a).  

Единичен Нормален Вектор  
ЕдиниченНормаленВектор[права g]: Нормален вектор со должина 1 на 

правата g  
ЕдиниченНормаленВектор[вектор v]: Нормален вектор со должина 1 

на векторот v  
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Единичен Вектор  
ЕдиниченВектор[права g]: Вектор со должина 1 на правата g 
ЕдиниченВектор[вектор v]: Вектор со должина 1, со иста насока и 

правец како дадениот вектор v 

Вектор  
Вектор[точка A, точка B]: Вектор со почетна точка A и крајна точка B  
Вектор[точка A]: Радиус-вектор на точката A 

3.3.7 Отсечка 

Отсечка  
Отсечка[точка A, точка B]: Отсечката меѓу две точки A и B  
Отсечка[точка A, број a]: Отсечката со должина a и почетна точка A. 

Забелешка: Конструирана е и крајната точка на отсечката.  

3.3.8 Полуправа  

Полуправа  
Полуправа[точка A, точка B]: Полуправата со почеток во точка A, а 

која минува низ точка B.  
Полуправа[точка A, вектор v]: Полуправата со почеток во точка A, а 

со насока на векторот v.  

3.3.9 Многуаголници 

Многуаголник 
Многуаголник[точка A, точка B, точка C, ...]: Многуаголник со 

дадени темиња A, B, C, …  
Многуаголник[точка A, точка B, број n]: Правилен многуаголник 

со n темиња (вклучувајќи ги точките A и B) 

3.3.10 Права 

Симетрала на агол   
СиметралаНаАгол[точка A, точка B, точка C]: Симетрала на 

аголот дефиниран со точки A, B и C.  
Забелешка: B е теме на овој агол.  

СиметралаНаАгол[права g, права h]: Двете симетрали на аголот кој 
го формираат правите g и h.  

Асимптота   
Асимптота[хипербола h]: Двете асимптиоти на хиперболата h. 
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Оска  
Оска[конусен пресек c]: Првата и втората оска на конусниот пресек c 

Дијаметар  
Дијаметар[права g, конусен пресек c]: Дијаметар на правата g во 

однос на конусниот пресек c.  
Дијаметар[вектор v, конусен пресек c]: Дијаметар на радиус-

векторот v во однос на конусниот пресек c.  

Директриса 
Директриса[парабола p]: Директриса на параболата p. 

Права  
Права[точка A, точка B]: Правата низ две точки A и B.  
Права[точка A, права g]: Правата низ точка A паралелна со правата 

g.  
Права[точка A, вектор v]: Правата низ точка A со ист правец како и 

векторот v.  

Прва оска  
ПрваОска[конусен пресек c]: Првата оска на конусниот пресек c 

Втора оска   
ВтораОска[конусен пресек c]: Втората оска на конусниот пресек c 

Ортогонала  
Нормала[Точка, Права]: Создава права што поминува низ дадената 

точка, нормално на дадената права 
Нормала[Точка, Вектор]: Создава права што минува низ дадената 

точка, нормално на дадениот вектор. 

Симетрала на отсечка 
СиметралаНаОтсечка[Точка А, Точка B]: Дава симетрала на 

отсечката AB. 
СиметралаНаОтсечка[Отсечка]: Дава симетрала на отсечката. 

Полара  
Полара[точка A, конусен пресек c]: Полара од A (A е пол) во однос 

на конусниот пресек c  

Тангента  
Тангента[точка A, конусен пресек c]: (Сите) тангенти од точка A на 

конусниот пресек c  
Тангента[права g, конусен пресек c]: (Сите) тангенти на конусниот 

пресек c кои се паралелни со правата g  
Тангента[број a, функција f]: Тангента на функцијата f(x) за x=a  
Тангента[точка A, функција f]: Тангента на функцијата f(x) за x=f(A)  
Тангента[точка A, крива c]: Тангента на кривата c во точка A.  
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3.3.11 Конусни пресеци 

Кружница  
Кружница[точка M, број r]: Кружница со центар M и радиус r. 
Кружница[точка M, отсечка s]: Кружница со центар M и радиус 

еднаков на Должина[s]. 
Кружница[точка M, точка A]: Кружница со центар M низ точка A.  
Кружница[точка A, точка B, точка C]: Кружница низ три точки A, B 

и C.  

Конусен пресек  
КонусенПресек[точка A, точка B, точка C, точка D, точка E]: 

Конусен пресек низ пет точки A, B, C, D и C.  
Забелешка: Кои било четири точки не се колинеарни 

Елипса  
Елипса[точка F, точка G, број a]: Елипса со фокуси (центри) F и G 

и должина на првата оска a.  
Забелешка: Услов: 2a>Растојание[F, G]  

Елипса[точка F, точка G, отсечка s]: со фокуси (центри) F и G и 
должина на првата оска еднаква на Должина[s]. 

Хипербола  
Хипербола[точка F, точка G, број a]: Хипербола со фокуси F и G и 

должина на првата оска a.  
Забелешка: Услов: 0<2a< Растојание[F, G].  

Хипербола[точка F, точка G, отсечка s]: Хипербола со фокуси F и 
G и должина на првата оска еднаква на Должина[s].  

Хипербола [Точка А, Точка B, Точка C]: Хипербола со фокуси A и B, 
поминувајќи низ C. 

Обиколка 
Обиколка[<конусен пресек>]Обиколка (периметар) на конусен пресек. 

Оскулаторна кружница 
ОскулаторнаКружница[точка A, функција f]: Оскулаторна кружница 

за функцијата f со центар во точката A 
ОскулаторнаКружница[точка A, крива c]: Оскулаторна кружница за 

кривата c со центар во точката A 

Парабола  
Парабола[точка F, права g]: Парабола со фокус F и директриса g. 
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3.3.12 Функции 

Условни функции 
Може да ја користи Буловата команда Ако, со што би се креирал условна 
функција.  

Забелешка: Можеш да користиш изводи и интеграли од такви функции 
и пресеци од нив како „нормални” функции. 
Примери: 

• f(x) = If[x < 3, sin(x), x^2] дава функција која го изедначува 
sin(x) за   x < 3 и x2 за x ≥ 3 

• a  3  b ≥ 0 проверува дали „a е еднакво на 3 и b е поголемо 
од или еднакво на 0” 

Забелешка: Симболите за условните искази ( , , ≥) можат да се најдат во 
левото паѓачко мени во Полето за внесување. 

Изводи 
Извод[функција]: Враќа извод на функцијата 
Извод[функција,број n]: Враќа n-ти извод од функцијата. 

Забелешка: Можеш да користиш f'(x)наместо Извод [f] исто како Извод  
[f, 2] и така натаму 

Прошири 
Прошири[функција]: Ги множи заградите на изразот. 

Пример: Прошири [(x + 3)(x - 4)] дава f(x) = x2 - x – 12 

Фактор 
Фактор[полином]: Го факторира полиномот 
 Пример: Фактор [x^2 + x - 6] дава f(x) = (x-2)(x+3) 

Функција 
Функција[функција,број а,број б] дава график на функцијата кој е 

еднаков на f во интервалот [a, b] и недефиниран над [a, b]. 
Забелешка: Оваа команда треба да се користи само во случај на 
прикажување финкции во одреден интервал. 
Пример: f(x) = Функција [x^2, -1, 1] дава график на функцијата x2 во 
интервалот [-1, 1]. Ако потоа се внеси g(x) = 2 f(x) ќе ја добиете 
функцијата g(x) = 2 x2  но оваа функција не е ограничена во 
интервалот [-1, 1]. 

Интеграл 
Интеграл[функција]: Дава недефиниран интеграл за зададена 

функција. 
Забелешка: Погледни Дефиниран интеграл 

Полином 
Полином[функција]: Дава проширена полиномна функција. 
 Пример: Полином [(x - 3)^2] дава x2 - 6x + 9  
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Полином[листа на n точки]: Креира интерполациски полином преку 
дадена n точка. 

Упрости 
Упрости[функција]: Ги упростува условите за дадена функција ако е 

можно 
 Примери:  
 Упрости [x + x + x] ја дава финкцијата f(x) = 3x 

Упрости [sin(x) / cos(x)]ја дава финкцијата f(x) = tan(x) 
Упрости [-2 sin(x) cos(x)] ја дава функцијата f(x) = sin(-2 x) 

ТејлоровПолином 
ТејлоровПолином[функција,број a,број n]: Креира проширување за 
дадена функција за точка x = a за да го одреди n. 

3.3.13 Параметарски криви  

Крива 
Крива[израз e1, израз e2, параметар t, број a, број b]: Дава 

параметарска крива за даден x-израз e1 и y-израз e2 (користејки 
параметар t) во даден интервал [a, b]  

 Пример: Внесување на c = Curve[2 cos(t), 2 sin(t), t, 0, 2 pi] креира 
круг со радиус 2 околу почетокот на координатниот систем. 
Забелешка: Параметарските криви можат да се користат со 
преддефинирани функции и аритметички операции. 
Пример: Внесувањето c(3) ја враќа точката на параметарска 
позиција 3 на кривата c. 
Забелешка: Користејќи го маусот можете истотака да поставите 
точка на кривата со помош на  Нова точка или командата Точка. 
Додека параметрите a и b се динамични можете да ги користите 
лизгачките променливи како и (погледнија алатката  Лизгач). 

Команди за параметарски криви 
Кривина[точка,крива]: Ја пресметува кривината на кривата во дадена 

точка.  
ВекторнаКривина [точка,кривина]: Дава векторска кривина на 

кривата во зададена точка.  
Извод[крива]: Враќа извод од кривата.  
Извод[крива,број n]: Враќа n-ти извод од параметарската крива.  
Должина[крива,број t1,број t2]: Дава должина на кривата помеѓу 

параметарските вредности t1 и t2.  
Должина[крива c, точка t1,точка t2]: Дава должина на кривата c 

помеѓу две точки A и B кои што лежат на кривата.  
ОскулаторнаКружница[точка,крива]: Дава оскулаторна кружница од 

кривата во одредена точка.  
Тангента[точка,крива]: Креира тангента до кривата во дадена точка.  
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3.3.14 Лаци и исечоци  

Забелешка: Алгебарската вредност на лакот е неговата должина а 
вредноста на исечокот е неговата област. 

Лак 
Лак[конусен пресек ,точка A,точка B]: Враќа конусен лачен исечок 

помеѓу двете точки A и B на конусниот исечок c. 
 Забелешка: Ова важи само за кружница и елипса. 
Лак[конусен пресек ,број t1,број t2]: Враќа конусен лачен исечок 

помеѓу двете параметарски вредности t1 и t2 на конусниот исечок. 
Забелешка: Следните параметарски форми се користени: 
Кружница: (r cos(t), r sin(t)) каде r е радиусот на кружницата 
Елипса: (a cos(t), b sin(t)) каде a и b се должините на првата и 

втората оски. 

КруженЛак 
КруженЛак[точка M,точка A,точка B]: Креира кружен лак со средна 

точка M помеѓу точките A и B.  
 Забелешка: Точката B не треба да лежи на лакот. 

КруженИсечок 
КруженИсечок[точка M,точка A,точка B]: Креира кружен исечок со 

средна точка M помеѓу точките A и B. 
Забелешка: Точката B не треба да лежи на лакотна исечокот. 

ОпишанЛак 
ОпишанЛак[точка A,точка B,точка C]: Креира кружен лак помеѓу 

трите точки A, B и C, каде A е почетна точка а C е крајна точка на 
опишаниот лак. 

ИсечокОпишанКруг 
ИсечокОпишанКруг[точка A, точка B, точка C]: Креира кружен 

исечок чиј лак поминава низ трите точки A, B и C. Точката A е 
почетна точка а C е крајна точка на лак 

Исечок 
Исечок[конусен пресек,точка A,точка B]: Дава конусен исечок 

помеѓу двете точки A и B на конусниот исечок. 
 Забелешка: Ова бажи само за кружница и елипса. 
Исечок[конусен пресек,број t1,број t2]: Дава конусен исечок 

помеѓу двете параметарски вредности t1 и t2 на конусниот исечок за 
следните параметарски форми:  
Кружница: (r cos(t), r sin(t)) каде r е радиусот на кружницата 
Елипса: (a cos(t), b sin(t)) каде a и b се должините на првата и 
втората оски 
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Полукружница 
Полукружница[точка A, точка B]: Креира полукружница над 

отсечката AB 

3.3.15 Текст 

ФормулаТекст 
ФормулаТекст[објект]: Враќа формула за објектот како LaTeX текст. 
 Пример: Ако a=2 и f(x) = a x2 тогаш ФормулаТекст[f] враќа 2 x2 (како 

LaTeX текст) 
 
ФормулаТекст[објект, Булова променлива]: Враќа формула за 

објектот како LaTeX текст. Булова променлива одредува дали 
вредностите се замена променливите (точно) или дали 
променливите имиња се прикажани во текстот (неточно). 

 Пример: Ако a=2 и f(x) = a x2 тогаш 
 ФормулаТекст[f, точно] враќа 2 x2 (како LaTeX текст)  

ФормулаТекст[f, неточно] враќа a x2 (како LaTeX текст) 

ДропкаТекст 
ДропкаТекст[број]: Претвара број во дропка кој е прикажан како 

(LaTeX) текстуален објект во Графичкиот поглед 
 Пример: Ако a: y = 1.5 x + 2 е права тогаш 

ДропкаТекст[Наклон[a]] ја дава дропката 3/2 како текст. 

БукваВоЈуникод 
БукваВоЈуникод["буква"]: Претвара буквата во Јуникод број. 
 Забелешка: Буквата мора да биде помеѓу пар наводници. 
 Пример: БукваВоЈуникод["a"] враќа број 97. 

Име 
Име[објект]: Враќа име на објект како текст во Графичкиот поглед. 
 Забелешка: Користете ја оваа команда во динамичен текст во објект 

на кој може да му се смени името. Командата Име е тотално 
спротивна од командата Објект 

Објект 
Објект[име на објектот како текст]: Враќа Објект за дадено име. 

Резултатот е секогаш зависен објект.  
 Забелешка: Командата Објект е тотално спротивна од командата 

Име 
 Пример: Ако точките A1, A2, ..., A20 постои и n = 2 тогаш Објект 

["A" + n]дава копија на точката A2. 

ТабеларенТекст 
ТабеларенТекст[листа 1, листа 2, ...]: Креира текст кој сочинува 

табела од објекти. 
 Забелешка: Секоја листа се прикажува во нова колона во табелата. 
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 Примери: 
• ТабеларенТекст[{x^2, 4}, {x^3, 8}, {x^4, 16}] 

креира табела како текст објект со три редови и две колони. 
Сите членови на табелата се порамнети од лева страна. 

• ТабеларенТекст[Низа[i^2, i, 1, 10]] креира табела 
како текст објект со еден ред. Сите членови на табелата се 
порамнети од лева страна. 
 

ТабеларенТекст[листа 1, листа 2, ..., <порамнување на 
текст]: Креира текст кој сочинува табела од објекти. Порамнување 
на текст ја контролила ориентацијата и порамнувањето на 
табеларниот текст.  

 Забелешка: Можни вредности се "vl", "vc", "vr", "v", "h", "hl", "hc", "hr". 
По дефиниција е "hl". 
 "v" = вертикално, листите се колони  

"h" = хоринзотално, листите се редови  
"l" = лево порамнување  
"r" = десно порамнување  
"c" = централно порамнување 

 Примери:  
  ТабеларенТекст [{1, 2, 3, 4}, {1, 4, 9, 16}, "v"] 

креира текст со две колони и цетири редови чии елементи се лево 
порамнети. 

  ТабеларенТекст [{1, 2, 3, 4}, {1, 4, 9, 16}, "h"] 
креира текст со две колони и цетири редови чии елементи се лево 
порамнети. 

  ТабеларенТекст [{11.2, 123.1, 32423.9, "234.0"}, 
"vr"] креира текст со две колони и цетири редови чии елементи се 
десно порамнети. 

Текст 
Текст[објект]: Враќа формула за тесктот како текст објект. 
 Забелешка: Вредностите се замена за променивите.  
  Пример: Ако a = 2 и c = a2 тогаш Текст[c] враќа тескт "4". 
Текст[објект,логичка замена на променливи]: Враќа формула за 

тесктот како текст објект. Логичката замена на променливата 
одредува ако вредностите се замена за променливите (точно) или 
ако променливите вредности се прикажани во текстот (неточно). 

 Пример:  
  Ако a = 2 и c = a2 тогаш 
  Текст[c, точно] враќа текст „4”. 
   Текст[c, неточно] враќа текст „a2”. 
Текст[објект,точка]: Враќа формула за објект како текст објект на 

позицијата на зададената точка.  
 Пример: Текст["здраво", (2, 3)] црта текст на позиција (2, 3). 
Текст[објект,точка, логичка замена на променливи]: Враќа 

формула за објект како текст објект на позицијата на зададената 
точка. Логичката замена на променливата одредува ако вредностите 
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се замена за променливите (точно) или ако променливите вредности 
се прикажани во текстот (неточно). 

ТекстВоЈуникод 
ТекстВоЈуникод[текст]: Го претвара текстот во листа на Јуникод 

броеви, еден за секој карактер. 
 Примери: TекстВоЈуникод["Некој текст"] ја дава листат на 

Јуникод броеви {83, 111, 109, 101, 32, 116, 101, 120, 116} .  
 Ако тескт1="hello", тогаш ТекстВоЈуникод[тескт1] ја дава 

листата {104, 101, 108, 108, 111} . 

ЈуникодВоБуква 
ЈуникодВоБуква[цел број]: Претвара Јуникод број назад во буква и го 
претставува како текст објект во Графичкиот изглед. 
 Пример: JуникодВоБуква[97] го дава текстот "a". 

ЈуникодВоТекст 
ЈуникодВоТекст[листа на цели броеви]: Претвара Јуникод број 
назад во текст. 
 Пример: ЈуникодВоТекст[{104, 101, 108, 108, 111}] го 
дава текстот "hello". 

3.3.16 Геометриска положба на точка 

ГеометрискаПоложба 
ГеометрискаПоложба[точка Q, точка P]: Враќа геометриска положба 

на точката Q која пришаѓа на точка P 
Забелешка: Точката P мора да биде точка на објектот (права, 
кружница, отсечка) 

3.3.17 Листи и низи 

Додади 
Додади[листа,објект]: Додава објект на листата 

Пример: Додади[{1, 2, 3}, 4] дава {1, 2, 3, 4}  
Додади[објект,листа]: Додава листа на објект 

Пример: Додади[4, {1, 2, 3}] дава {4, 1, 2, 3}  

БројАко 
БројАко[услов,листа]: Брои број на елементи во листата 

задоволувајќи го условот 
 Пример:  
 БројАко[x<3, {1, 2, 3, 4, 5}] го дава бројот 2 
 БројАко[x<3, A1:A10] каде A1:A10 е низата на келии од 

Табеларнниот приказ, ги брои сите од овие келии чии вредности се 
помали од 3. 
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Елемент 
Елемент[листа, број n]: Го дава n-тиот елемент од листата 
 Забелешка: Листата може да содржи само елементи од еден тип на 

објект (само броеви или само точки) 

Прво 
Прво[листа]: Враќа прв елемент од листата 
Прво[листа,број на n елементи]: Враќа нова листа која содржи ги 

содржи само првите n елементи од листата. 

Вметни 
Вметни[објект,листа,позиција]: Вметнува објект во листата на 
одредена позиција 
 Пример: Вметни [x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, 3] поставува x2 на 

трета позиција и ја дава листата {1, 2, x2, 3, 4, 5}   
 Забелешка: Ако позицијата е негативен број, тогаш позицијата се 

број од назад. 
 Пример: Вметни [x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, -1] поставува x2 на 

крајот од листата и ја дава листата {1, 2, 3, 4, 5, x2}  
Вметни[листа 1, листа 2, позиција]: Ги вметнува сите елементи од 

листа 1 во листа 2 на дадена позиција. 
 Пример: Вметни [{11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, 3] поставува 

елементи од листа 1 на трета (и следни) позиции од листа 2 и ја 
дава листата {1, 2, 11, 12, 3, 4, 5}  

 Забелешка: Ако позицијата е негативен број, тогаш позицијата се 
број од десно. 

 Пример: Вметни[{11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, -2] поставува 
елементи од листа 1 на крајот од листа 2 пред последниот елемент 
и ја дава листата {1, 2, 3, 4, 11, 12, 5} . 

ПресекНа 
ПресекНа[листа,листа]: Дава нова листа која ги зодржи сите елементи 
кои се дел од двете листи. 

ЛистаОдИтерации 

ЛистаОдИтерации[функција, почетна вредност, број n]: Дава 
листа со должина n+1 чии елементи се итерации на функцијата со почетна 
вредност. 
 Пример: После дефинирањето на функцијата f(x) = x^2 командата  

L = ЛистаОдИтерации[f, 3, 2] дава листа L = {3, 9, 81} . 

Спојување 
Спојување[листа, листа, ...]: Спојува две или повеќе листи 
 Забелешка: Новата листа ги содржи сите елементи од почетната 

листа дури ако тие се исти. Елементите од новата листа не се 
прередуваат. 

 Пример: Спојување[{5, 4, 3}, {1, 2, 3}] креира листа {5, 4, 
3, 1, 2, 3}  
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Спојување[листа од листи]: Спојува две подлисти во една подолга 
листа. 

 Забелешка: Новата листа ги зодржи сите елементи од почетната 
листа дури ако тие се исти. Елементите од новата листа не се 
прередуваат. 

 Примери:  
 Спојување[{{1, 2} }] креира листа {1, 2}  
 Спојување [{{1, 2, 3}, {3, 4}, {8, 7} }] креира листа {1, 

2, 3, 3, 4, 8, 7}  

ЗадржиАко 
ЗадржиАко[услов,листа]: Креира нова листа која ги содржи само тие 

елементи од почетната листа кои ги исполнуваат условите  
 Пример: ЗадржиАко[x<3, {1, 2, 3, 4, 1, 5, 6}] враќа нова 

листа {1, 2, 1}  

Последно 
Последно[листа]: Враќа последен елемент од листата. 
Последно[листа, број на n елементи]: Враќа листа која ги содржи 

смо последните n елементи од листата 

Должина 
Должина[листа]: Ја дава должината на листата, која е број од 

елементите на листата. 

Мин 
Мин[листа]: Враќа минимален елемент од листата  

Макс 

Maкс[листа]: Враќа максимален елемент од листата 

Производ 

Производ[листа]: Пресметува прозивод на сите броеви во листата 

ИзбришиНеопределенЕлемент 

ИзбришиНеопределенЕлемент[листа]: Бриши неопределени елементи 
од листата. 
 Пример: ИзбришиНеопределенЕлемент[Низа[(-1)^i, i, -3, -
1, 0.5]] ги бриши вториот и четвртиот елемент од низата која има 
нецели експоненти и од таму се недефинирани. 

Инверзно 
Инверзно[листа]: Го изменува редот на листата 
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Низа 

Низа[израз, променлива i, од број a, до број b]: Дава листа на 
објекти креирани користејќи даден услов и индекс i кој е во 
границите од број a до број b. 

 Пример: Низа[(2, i), i, 1, 5] креира листа од точки чија y-
координата е во границите од 1 до 5: L = {(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 
5)}  

Низа[израз, променлива, од број, до број, чекор]: Дава листа 
на објекти креирани користејќи даден услов и индексот i кој е во 
границите од број a до број b со даден чекор 

 Пример: L = Низа[(2, i), i, 1, 3, 0.5] креира листа од точки 
чија y-координата е во границите од 1 до 3 со чекор 0.5: L = {(2, 1), 
(2, 1.5), (2, 2), (2, 2.5), (2, 3)}  

 Забелешка: Се додека параметрите a и b се динамични можеш да 
користиш лизгачки променливи истотака. 

Подреди 
Подреди[листа]: Сортира листа од броеви, текстуални објекти или точки. 
 Забелешка: Листите од точки се сортирани по x-координата. 
 Примери:  
 Подреди[{3, 2, 1}] ја дава листата {1, 2, 3} .  
 Подреди[{"круши", "јаболка", "смокви"}] ја дава листата од 

елементи подредени по азбучен редослед. 
 Подреди [{(3, 2),(2, 5),(4, 1)}] дава {(2, 5), (3, 2), (4, 1)} . 

Сума 
Сума[листа]: Ја пресметува сумата на сите елементи. 

Забелешка:  Оваа команда работи за броеви, точки, вектори, текст и 
финкции. 
Примери: Сума[{1,2,3}] го дава бројот a = 6. 
Сума[{x^2, x^3}] дава f(x)=x2 + x3 
Сума [Низа[i, i, 1, 100]] дава број a = 5050 
Сума[{(1,2),(2,3)}] ја дава точката A = (3, 5). 
Сума[{(1,2),3}] ја дава точката B = (4, 2). 
Сума[{"a", "b", "c"}] го дава текстот "abc". 

 
Сума[листа,број на n елементи]: Ја пресметува сумата на првоте n 

елементи од листата.  
Забелешка: Оваа команда работи за броеви, точки, вектори, текст и 
финкции. 
Пример: Сума [{1, 2, 3, 4, 5, 6}, 4] го дава бројот a = 10 

ПодЛиста 
ПодЛиста[листа, m, n]: Враќа листа која содржи елементи од позиција 

m до n од почетната листа. 
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Унија 

Унија[листа,листа]: Ги зема сите елементи од двете листи и ги 
отстранува оние кои се појавуваат повеќе пати 

 

3.3.18 Геометриски трансформации 

Хомотетија 
Хомотетија[точка A, број, точка S]: Проширува од точка A до 

точка S користејќи даден фактор. 
Хомотетија [права, број, точка S]: Ја проширува правата од точка 

S користејќи даден фактор 
Хомотетија [конусен пресек, број, точка S]: Го проширува 

конусниот исечок од точка S користејќи го дадениот фактор 
Хомотетија [многуаголник, број, точка S]: Го проширува 

многуаголникот од точка S користејќи го дадениот фактор 
Забелешка: Нови темиња и отсечки се креираат истотака 

Хомотетија [слика, број, точка S]: Ја проширува сликата од точка 
S користејќи го дадениот фактор. 

 Забелешка: Исто така погледни  Хомотетија (растегнување) на 
објект од точка за фактор  

Огледало  

Огледало[точка A, точка B]: Ја пресликува точка A за точка B.  
Огледало[права, точка]: Ја пресликува правата за дадена точка. 
Огледало[конусен пресек, точка]: Го пресликува конусниот пресек 

за дадена точка 
Огледало[многуаголник, точка]: Го пресликува многуаголникот за 

дадена точка   
Забелешка: Нови темиња и отсечки се креираат истотака 

Огледало[слика,точка]: Ја пресликува сликата за дадена точка. 
Огледало[точка,права]: Ја пресликува точката за дадена права  
Огледало[права g,права h]: Ја пресликува правата g за права h  
Огледало[конусен пресек,права]: Го пресликува конусниот пресек за 

дадена права. 
Огледало[многуаголник,права]: Го пресликува многуаголникот за 

дадената права. 
Забелешка: Нови темиња и отсечки се креираат истотака. 

Огледало[слика,права]: Ја пресликува сликата за дадена права.  
Огледало[точка,кружница]: Ја пресликува точката во кружницата. 
Забелешка: Истотака погледни  Централна симетрија - огледало;  

 Осна симетрија - огледало;  Инверзија во однос на кружница 

Ротација 
Ротација[објект,агол]:Ја ротира точката под агол околу првата оска  
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Ротација[вектор,агол]: Го ротира векторот под агол околу почетната 
точка на векторот. 

Ротација[права,агол]: Ја ротира правата под агол околу почетната 
оска 

Ротација[конусен пресек,агол]: Го ротира конусниот исечок под агол 
околу почетната оска  

Ротација[многуаголник,агол]: Го ротира многуаголникот под агол 
околу почетната оска  
Забелешка: Нови темиња и отсечки се креираат истотака 

Ротација[слика,агол]: Ја ротира сликата под агол околу почетната 
оска  

Ротација[точка A,агол,точка B]: Ја ротира точката A под агол околу 
точката B. 

Ротација[права,агол,точка]: Ја ротира правата под агол околу 
точката 

Ротација[вектор,агол, точка]: Го ротира векторот под агол околу 
точката 

Ротација[конусен пресек, агол, точка]: Го ротира конусниот 
исечок под агол околу точката 

Ротација[многуаголник,агол,точка]: Го ротира многуаголникот под 
агол околу токата B  
Забелешка: Нови темиња и отсечки се креираат истотака  

Ротација[слика,агол,точка]: Ја ротира сликата под агол околу 
точката 

 
Забелешка: Истотака погледни  Ротација околу точка за даден агол 

Транслација  
Транслација[точка,вектор]: Транслација на точката за дадениот 
вектор  
Транслација[права,вектор]: Транслација на правата за дадениот 

вектор  
Транслација[конусен пресек,вектор]: Транслација на конусот за 

дадениот вектор  
Транслација[функција,вектор]: Транслација на функцијата за 

дадениот вектор 
Транслација[многуаголник,вектор]: Транслација на многуаголникот 

за дадениот вектор   
Забелешка: Нови темиња и отсечки се креираат истотака 

Транслација[слика,вектор]: Транслација на сликата за дадениот 
вектор  

Транслација[вектор,точка]: Траслација на вектор v за точка 
 
Забелешка: Исто така погледни  Транслација на објект за вектор 
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3.3.19 Статистички команди 

СтолбестДијаграм 
СтолбестДијаграм[почетна вредност, крајна вредност, листа 

на висини]: Креира столбест дијаграм во даден интервалt каде 
бројот на столбови се одредува од должината на листата чии 
елементи се висините на столбовите  
Пример: СтолбестДијаграм [10, 20, {1, 2, 3, 4, 5}] дава 
столбест дијаграм со пет столбови со одредена висина во 
интервалот [10, 20]. 

СтолбестДијаграм[почетна вредност, крајна вредност, израз, 
променлива, од број, до број]: Креира столбест дијаграм во 
даден интервал [a, b], кој ја пресметува висината на столбовите 
користејќи го изразот чија променливи k се движи од бројот c до 
бројот d . 
Пример: Ако p = 0.1, q = 0.9, и n = 10 се броеви, тогаш  
СтолбестДијаграм[-0.5,n+0.5,БиноменКоефициент[n,k] 
*p^k*q^n-k),k,0,n] дава столбест дијаграм во интервалот [-0.5, 
n+0.5]. Висината на столбовите зависи од можната пресметка 
користејќи го дадениот израз. 

СтолбестДијаграм[почетна вредност, крајна вредност, израз, 
променлива, од број, до број, чекор]: Креира столбест 
дијаграм во даден интервал [a, b], кој ја пресметува висината на 
столбовите користејќи го изразот чија променлива k се движи од 
број c до број d користејќи чекор s 

СтолбестДијаграм[листа на необработени податоци, ширина на 
столб]: Креира столбест дијаграм користејќи ги дадените податоци 
чии столбови ја имаат дадената ширина на столбот  
Пример: СтолбестДијаграм[{1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5}, 1] 

СтолбестДијаграм[листа податоци, листа фреквенции]: Креира 
столбест дијаграм користејќи ја листата на податоци со соодветните 
фреквенции  
Забелешка: Листата на податоци мора да биде листа каде броевите 
се зголемуваат за константна вредност. 
Примери:  
СтолбестДијаграм[{10, 11, 12, 13, 14}, {5, 8, 12, 0, 
1}] 
СтолбестДијаграм [{5, 6, 7, 8, 9}, {1, 0, 12, 43, 3}]
  
СтолбестДијаграм [{0.3, 0.4, 0.5, 0.6}, {12, 33, 13, 
4}] 

СтолбестДијаграм[листа податоци, листа фреквенции, ширина 
на столб]: Столбест дијаграм кој користи листа на податоци и 
соодветни фреквенции чии столбови се со ширина на столбот w 
Забелешка: Листата на податоци мора да биде листа каде броевите 
се зголемуваат за константна вредност  
Примери: 
СтолбестДијаграм [{10, 11, 12, 13, 14}, {5, 8, 12, 0, 
1}, 0.5] остава отвор помеѓу столбовите  
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СтолбестДијаграм [{10, 11, 12, 13, 14}, {5, 8, 12, 0, 1}, 0] Покажува 
линија од графикот. 

ПравоаголенДијаграм  
ПравоаголенДијаграм[поместување по y оска, мерка по y оска, 

листа на необработени податоци]: Креира праваголен 
дијаграм користејќи ги дадените податоци чија вертикална позиција 
во координатниот систем е контролирана од променливата 
поместување по y оска и чија висина влијае од факторот мерка по y 
оска 
Пример: ПравоаголенДијаграм[0, 1, {2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 
7, 7, 8, 8, 8, 9}] 

ПравоаголенДијаграм[поместување по y оска, мерка по y оска, 
почетна вредност, К1, медиана, К3, крајна вредност]: 
Креира правоаголен дијаграм за дадени статистички податоци во 
интервалот [почетна вредност, крајна вредност]  

Коефициент на Корелација  
КоефициентНаКорелација[Листа на x-координати, Листа на y-

координати]: Го пресметува производот на моменталниот 
коефициент на корелација користејќи ги дадените x- и y-координати. 

КоефициентНаКорелација[Листа на точки]: Го пресметува 
производот на моменталниот коефициент на корелација користејќи 
ги координатите на дадените точки. 

Коваријација  
Коваријација[листа од броеви,листа од броеви]: Ја пресметува 

коваријацијата користејќи ги елементите од двете листи 
Коваријација[листа од точки]: Ја пресметува коваријацијата 

користејќи ги x- и y-координатите на точките 

Линеарна Апроксимација  
ЛинеарнаАпроксимација[листа на точки]: Го пресметува враќањето 

на правата од y кон x на точките. 
ЛинеарнаАпроксимацијаX[листа на точки]: Го пресметува 

враќањето на правата од x кон y на точките 

Други Апроксимативни команди        

 
ЕкспоненцијалнаАпроксимација[листа на точки]: Ја пресметува 

експоненцијалната апроксимација на дадените точки.  
ЛогаритамскаАпроксимација[листа на точки]: Ја пресметува 

логаритамската апроксимација на дадените точки. 
ЛогистичкаАпроксимација[листа на точки]: Ја пресметува 

апроксимацијата на дадените точки во форма a/(1+b x^(-kx)). 
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Забелешка: Првата и последната потаточна точка треба да се 
прилично блиску до кривата. Листата треба да има најмалку 3 точки, 
а по можност повеќе. 

ПолиномнаАпроксимација[листа на точки, степен на 
полиномот]: Ја пресметува полиномната апроксимација со 
дадениот степен на дадените точки.  

СтепенскаАпроксимација[листа на точки]: Ја пресметува 
степенската апроксимација на дадените точки во форма a xb.  
Забелешка: Сите точки користени мора да бидат во првиот квадрант 
на координатниот систем. 

СинусоиднаАпроксимација[листа на точки]: Ја пресметува 
синусоидната апроксимација на дадените точки во форма a + b 
sin(cx+d).  
Забелешка: Листата треба да има најмалку 4 точки, по можност 
повеќе. Листата треба да покрива најмалку две екстреми. Првите 
две локални екстреме не треба да се многу различни од 
апсолутните екстреми на кривата. 

Хистограм 
Хистограм[листа од гранични вредности, листа на висини]: 

Креира хистограм со столбови од дадените висини. Класната 
граница ја одредува висината и позицијата на секој столб од 
хистограмот.  
Пример: Хистограм[{0, 1, 2, 3, 4, 5}, {2, 6, 8, 3, 1}] 
креира хистограм со 5 столбови со дадена висина. Првиот столб е 
позициониран во интервалот [0, 1], вториот столб е позициониранво 
интервалот [1, 2], и така натаму. 

Хистограм[листа од гранични вредности, листа на 
необработени податоци]: Креира хистограм користејќи 
необработени податоци. ласната граница ја одредува висината и 
позицијата на секој столб од хистограмот и се користат за да 
одредат колку податоцчни елементи лежат во секоја класа.  
Пример: Хистограм[{1, 2, 3, 4}, {1.0, 1.1, 1.1, 1.2, 
1.7, 2.2, 2.5, 4.0}] креира хистограм со 3 столбови, со висина 
5(првиот столб), 2 (вториот столб), и 1 (третиот столб). 

ИнверзнаНормалнаРаспределба 
ИнверзнаНормалнаРаспределба[аритметичка средина, стандардно 

отстапување, веројатност]: Ја пресметува функцијата Φ-

1(веројатност) * (стандардно отстапување) + (значење) каде Φ -1 
е инверзна на веројатната функција за густина Φ за N(0, 1)  
Забелешка: Ја враќа x-координатата со дадената веројатност на 
лево под нормалната распространетост на лакот. 

Команди за Аритметичка средина  
АритметичкаСредина[листа на броеви]: Ја пресметува 

аритметичката средина на листата од елементи. 
АритметичкаСрединаX[листа на броеви]: Ја пресметува 

аритметичката средина на x-координатите на точките од листата 
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АритметичкаСрединаY[листа на броеви]: Ја пресметува 
аритметичката средина на y-координатите на точките од листата 

Медијана 
Медијана[листа на броеви]: Ја ограничува медијаната на листата од 

елементи. 

Мода 
Мода[листа на броеви]: Ја ограничува модата на листата од елементи.

  
Примери: 
Мода [{1, 2, 3, 4}] враќа празна листа {}   
Мода [{1, 1, 1, 2, 3, 4}] враќа листа {1}   
Мода [{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4}] враќа листа {1, 2, 3}  

НормалнаРаспределба  
НормалнаРаспределба[аритметичка средина, стандардно 

отстапување, вредност на променлива]: Ја пресметува 
функцијата f((x–АритметичкаСредина)/стандардно отстапување) 
каде f е функција за густина на веројатноста за N(0, 1).  
Забелешка: Враќа веројатност за дадена x-координатна вредност 
(или област под нормалната поделба на лакот на лево од дадената 
x-координата). 

Квартил команди 
Квартил1[листа на броеви]: Го одредува најнискиот квартал од 

листата на елементи  
Квартил3[листа на броеви]: Го одредува највисокиот квартал од 

листата на елементи. 

Стандардно отстапување 
СтандардноОтстапување[листа на броеви]: Го пресметува 

стандардното отстапување на броевите од листата 

Сигма команди 
СигмаХХ[листа на броеви]: Ја пресметува сумата на квадратот од 

дадените броеви. 
Пример: Во случај на пресметување на отстапувањето од листата 
може да се користи 
СигмаХХ [листа]/Должина[листа]-аритметичкасредина[чиста]^2. 

СигмаХХ[листа на точки]: Ја пресметува сумата на квадратот на x-
координатите на дадените точки 

СигмаХХ[листа на x-координати, Листа на y-координати]: Ја 
пресметува сумата на производот на x- и y-координатите 

СигмаХУ[листа на точки]: Ја пресметува сумата на производот на x- и 
y-координатите 
Пример: Можеш да ја пресметаш коваријација на листата на точки 
користејќи СигмаXY[листа]/Должина[листа]-
АритметичкаСрединаX[листа]* АритметичкаСрединаY[листа]. 
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СигмаУY[листа на точки]: Ја пресметува сумата на квадратот на y-
координатите на дадени точки 

Команди за статистички квантитети 
СтандардноОдстапувањеXX [Листа на броеви]: Статистички 

пресметува Σ(x2) - Σ(x) * Σ(x)/n 
СтандардноОдстапувањеXX [Листа на точки]: Статистички 

пресметува Σ(x2) - Σ(x) * Σ(x)/n користејќи ги x-координатите на 
дадените точки. 

СтандардноОдстапувањеXY[листа на броеви, листа на броеви]: 
Статистички пресметува  Σ(xy) - Σ(x) * Σ(y)/n 

СтандардноОдстапувањеXY[листа на точки]: Статистички 
пресметува Σ(xy) - Σ(x) * Σ(y)/n. 

СтандардноОдстапувањеYY[листа на точки]: Статистички 
пресметува Σ(y2) - Σ(y) * Σ(y)/n користејќи ги у-координатите на 
дадените точки. 

Забелешка: Овие количини се едноставно ненорамализирани форми на 
варијација и коваријација на X и Y дадени од 
СтандардноОдстапувањеXX = N var(X), Syy = N var(Y), и 
СтандардноОдстапувањеXY = N cov(X, Y)  
Пример: Може да се пресмета коефициентот на корелација за 
листата од точки кои се користат СтандардноОдстапувањеXY 
[листа] / sqrt(СтандардноОдстапувањеXY[листа] 
СтандардноОдстапувањеYY[листа]). 

Варијација 
Варијација[листа на броеви]: Ја пресметува варијацијата на листата 
од елементи 

3.3.20 Команди за табели 

ЌелискиДијапазон 
ЌелискиДијапазон[почетна ќелија, крајна ќелија]: Креира листа 

која ги содржи вредностите на ќелиите во овој опсег од ќелии  
Пример: Внеси ги соодветните вредности во соодветните ќелии за 
табеларни пресметки: A1 = 1, A2 = 4, A3 = 9. Командата 
ЌелискиДијапазон [A1, A3] потоа ја дава листата {1, 4, 9} . 

Колона  
Колона[ќелија на табела]: Ја враќа колоната на келијата како број 

(почнувајќи како 1)  
Пример: Колона[B3] го дава бројот a = 2 се додека коланата B е 
втората колона од табеларната пресметка. 

ИмеНаКолона  
ИмеНаКолона[ќелија на табела]: Враќа име на колоната од ќелијата 

како текст.  
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Пример: ИмеНаКолона[A1] го дава текстот “A” во графичкиот 
поглед. 

Ред 
Ред[келија на табелата]: Враќа број на редови од келијата на 

табелата (понувајќи со 1)  
Пример: Ако келијата B3 не е празна, тогаш Ред[B3] го дава бројот 
a=3. 

3.3.21 Команди за матрици 

Детерминанта  
Детерминанта[матрица]: Враќа детерминанта од матрицата  

Пример: Детерминанта[{{1,2},{3,4}}] го дава бројот a = -2. 

ИнверзнаМатрица  
ИнверзнаМатрица[матрица]: Ја превртува дадената матрица  

Пример: ИнверзнаМатрица[{{1,2},{3,4}}] дава превртена 
матрица {{-2, 1}, {1.5, -0.5} } . 

Транспонира  
Транспонира[матрица]: Ја транспонира матрицата.  

Пример: Транспонира [{{1,2},{3,4}}] ја дава матрицата   
{{1, 3}, {2, 4} } . 

4. Мени 

4.1 Датотека мени 
 Нов прозорец  

Кратенка од тастатура: Ctrl-N (MacOS: Cmd-N) 
 
Ова мени алатка отвара нов Геогебра прозорец кој ги користи основните 
подесувања на Геогебра интерфејсот. 
Забелешка: Ако се променат некои од подесувањата и снимат други, 
новиот Геогебра прозорец ќе се отвори користејќи ги твоите прилагодени 
подесувања 

Нов  
Оваа мени алатка отвара нов празен кориснички интерфејс во истиот 
Геогебра прозорец. Поставено ти е прашање дали сакаш да го снимиш 
постоечкото составување пред да го отвориш новиот кориснички 
интерфејс. 
Забелешка: Новиот кориснички интерфејс ги прифаќа подесувањата 
користени за претходното составување. На пример, ако координатните 
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оски беа скриени пред селектирањето на алатката 'Нов', оските ќе бидат 
скриени во новиот кориснички интерфејс. 

 Отвори…  
Кратенка од тастатура: Ctrl-O (MacOS: Cmd-O) 
 
Оваа мени алатка дозволува да се отвара Геогебра документ (име на 
документот компресија.ggb) која е снимена на твојот компјутер. 
Забелешка: Во случај да отвориш Геогебра документ можеш истотака да 
го повлечиш со маусот во Геогебра прозорецот и да го поставис таму. 

 Сними  
Кратенка од тастатура: Ctrl-S (MacOS: Cmd-S) 
 
Оваа мени алатка дозволува снимање на постоечки документ како 
Геогебра документ (име на фајлот компресија.ggb) на твојот компјутер. 
Забелешка: Ако фајлот беше снимен претходно, оваа мени алатка го 
презапишува 'стариот' документ со користење на истото име. 

Сними како… 
Оваа мени алатка дозволува снимање на постоечки документ како 
Геогебра документ (име на фајлот компресија.ggb). Ќе бидете запрашани 
за внесување на ново име за вашиот Геогебра документ пред повторно да 
го снимите во компјутерот.  

 Слика за печатење  
Кратенка од тастатура: Ctrl-P (MacOS: Cmd-P) 
Оваа мени алатка отвара приказ за печатење прозорец за графичкиот 
поглед. Можеш да назначиш 'Наслов', 'Автор', 'Датум' и 'Размерот' на 
твојот отпечаток (во см).  
Забелешка: Стисни го Ентер-копчето откако ќе ги направиш промените за 
да го ажурираш прегледот на отпечатокот.  

Извоз -  Динамички цртеж како Веб страна (html)…  
Кратенка од тастатура: Ctrl-Shift-W (MacOS: Cmd-Shift-W) 
Оваа мени алатка дозволува изнесување на твојот постоечки документ 
како веб страна за да креираш 'Динамичка табела', 'Applet', 'Mathlet', … 
За повеќе инфорации погледни ја секцијата Креирање на интерактивни 
Веб страни 

Извоз -  Површина за цртањекако слика (png, eps)…  
Кратенка од тастатура: Ctrl-Shift-P (MacOS: Cmd-Shift-P) 
Оваа мени алатка дозволува снимање на Геогебра графичкиот поглед како 
слика на твојот компјутер. Во прикажаниот прозорец, можеш да 
селектираш формат на сликата и да го промениш размерот (во см) и 
'резолуцијата' (во точки на инч) на сликата.  
Забелешка: Кога го изнесуваш графичкиот поглед како слика можеш да 
одбереш од следните формати:  
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PNG – Portable Network Graphics 
Ова е графички формат во пиксели (точки). Поголема резолуција 
(dpi), подобар квалитет (300 dpi обично е доволен квалитет). PNG 
графичкиот формат не би требало да се смалува или променува за 
да не се изгуби квалитетот. 
PNG графичките датотеки се соодветни за користење на веб-
страници (html) и со програмата Microsoft Word. 
Забелешка: Секогаш кога ќе внесете PNG графичка датотека во 
Word документ (мени Вметнување, Слика од датотека) морате да 
бидете сигурни дека големината е поставена на 100%. Инаку 
дадената големина (во cm) ќе биде променета.  

EPS – Encapsulated Postscript  
Ова е зададен векторски графички формат. ЕPS слика може да 
биде зголемена или намалена без загуби на графичкиот квалитет. 
EPS графичките датотеки се соодветни за користење со векторски 
графички програми како што се Corel Draw или професионални текст 
процесори како LaTeX.  

 
Резолуцијата на EPS графичката датотека е секогаш 72dpi. Оваа 
вредност се користи само за да ја пресмета вистинската големина 
од една слика во cm и нема никаков ефект на квалитетот на 
сликата.  

 
Забелешка: Транспарентниот ефект со полни многуаголни и конусни 
делови не е можен со EPS форматот. 
PDF – Portable Document Формат (види го EPS форматот)  
Забелешка: Во SVG и PDF изнесувањето, имаш опција за 
изнесување на тескт како обработен текст или облик. Ова го собира 
текстот како текст (ова ти дозволува да го обработиш текстот во, 
InkScape) или како Безиева крива(ова гарантира дека текстот 
изгледа исто дури и ако вистинскиот фонт не е инсталиран). 

• SVG – Scaleable Вектор Graphic (види погоре EPS формат)  
• EMF – Enhanced Meta Формат (види погоре EPS формат)  

Извоз -  Површина за цртањево Клипборд  
Кратенка од тастатура: Ctrl-Shift-C (MacOS: Cmd-Shift-C) 
Оваа мени алатка го копира графичкиот поглед на компјутерскиот 
клипборд. Потоа може лесно да се постави оваа слика во друг документ 
(word документ). 

Извоз - Површина за цртањекако како PSTricks…  
Кратенка од тастатура: Ctrl-Shift-T (MacOS: Cmd-Shift-T) 
Оваа мени алатка дозволува снимање на графичкиот поглед како PSTricks 
слика, која е LaTeX формат на слика. 

Извоз – Површина за цртањекако PGF/TikZ… 
Оваа мени алатка дозволува снимање на графичкиот поглед како 
PGF/TikZ слика, која е LaTeX формат на слика. 
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 Затвори  
Кратенка од тастатура: Alt-F4 (MacOS: Cmd-W) 
Оваа мени алатка го затвора Геогебра прозорецот. Ако не е снимен 
документот претходно, ве прашува дали сакате да го снимите документот. 

4.2 Уредување мени 

 Поништи 
Кратенка од тастатура: Ctrl-Z (MacOS: Cmd-Z) 
Оваа мени алатка дозволува враќање на активностите чекор по чекор 
назад. 
Забелешка: Исто така може да се користи 'Поништи' копчето десно од 
полето. 

 Повтори 
Кратенка од тастатура: Ctrl-Y (MacOS: Cmd-Shift-Z) 
Оваа мени алатка дозволува пренесување на активностите чекор по чекор 
напред. 
Забелешка: Истотака може да се користи 'Повтори' копчето десно од 
полето. 

 Бришење 
Кратенка од тастатура: Бришење тастер 
Оваа мени алатка дозволува да избришете селектиран објект и неговите 
зависни објекти. 
Забелешка: Треба да се селектираат објектите што сакате да се избришат 
први. 

Означи ги сите објекти 
Кратенка од тастатура: Ctrl-A (MacOS: Cmd-A) 
Оваа мени алатка дозволува да се означат сите објекти користени во 
изработката. 

Означи го тековниот слој 
Кратенка од тастатура: Ctrl-L (MacOS: Cmd-L) 
Оваа мени алатка дозволува да се означат сите објекти кои се на истиот 
слој како селектираниот објект. 
Забелешка: Треба да се селектира еден објект кој лежи на посакуваниот 
слој за да се користи мени алатката. 

Означи ги наследниците 
Кратенка од тастатура: Ctrl-Shift-Q (MacOS: Cmd-Shift-Q) 
Оваа алатка дозволува селектирање на сите објекти кои припаѓаат на 
селектираниот објект. 
Забелешка: Треба да се селектира главниот објект за да се користи 
алатката од менито. 
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Означи ги претходниците 
Кратенка од тастатура: Ctrl-Q 
Оваа алатка дозволува селектирање на сите објекти кои се претходници 
на селектираниот објект. 
Забелешка: Треба да се селектира зависниот објект за да се користи 
алатката. 

 Површина за цртањево Клипборд 
Кратенка од тастатура: Ctrl-Shift-C (MacOS: Cmd-Shift-C) 
Оваа алатка го копира графичкиот поглед во твојот компјутерски клипборд. 
Подоцна, можеш лесно да го поставиш во друг документ (word документ). 

 Карактеристики… 
Кратенка од тастатура: Ctrl-E (MacOS: Cmd-E) 
 
Оваа алатка го отвара Прозорец за карактеристики кој дозволува да се 
модифицираат карактеристиките на сите објекти во Геогебра документот.  

4.3 Поглед мени 
 Координатни оски 

Оваа алатка дозволува прикажување или прикривање на координатните 
оски во графичкиот поглед. 
Забелешка: Можеш да го користиш прозорецот Карактеристики за 
графичкиот поглед во случај да ги подредуваш координатните оски. 

 Мрежа 
Оваа алатка дозволува прикажување или прикривање на координатната 
мрежа во графичкиот поглед. 
Забелешка: Можеш да го користиш прозорецот Карактеристики за 
графичкиот поглед во случај да ги подредуваш координатните оски. 
 

Алгебарски прозорец 
Кратенка од тастатура: Ctrl-Shift-A (MacOS: Cmd-Shift-A) 
Оваа алатка дозволува прикажување или прикривање на алгебарскиот 
прозорец. 

Табеларен приказ 
Кратенка од тастатура: Ctrl-Shift-S (MacOS: Cmd-Shift-S) 
Оваа алатка дозволува прикажување или прикривање на табеларниот 
приказ. 

Помошни објекти 
Оваа алатка дозволува прикажување или прикривање помошни објекти во 
алгебарски прозорец. 
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Хоризонтално разделба 
Оваа алатка дозволува разделување на Геогебра прозорецот вертикално 
или хоризонтално во различни погледи. 

Поле за внесување - Внес 
Оваа алатка дозволува прикажување или прикривање на Полето за 
внесување на дното од Геогебра прозорецот. 

Листа на наредби  
Оваа алатка дозволува прикажување или прикривање на листата со 
команди во Полето за внесување на дното од Геогебра прозорецот. 

 Чекори на конструкција… 
Оваа алатка дозволува отварање на Чекори на конструкција  во нов 
прозорец.  

Лента за навигација на чекори од конструкција 
Оваа алатка дозволува прикажување или прикривање на навигациското 
поле на дното од графичкиот поглед. 

 Освежи 
Кратенка од тастатура: Ctrl-F (MacOS: Cmd-F) 
Оваа алатка дозволува пресликување на сите погледи на екранот. 
Забелешка: Може да се користи оваа алатка за бришење на одредени 
патеки од точки или прави во графичкиот поглед. 

Рекалкулирај ги сите објекти 
Кратенка од тастатура: F9 
Оваа алатка ги рекалкулира (прерачунува) сите објекти во твојот Геогебра 
документ. 
Забелешка:Може да се користи оваа алатка за креирање нови произволни 
броеви ако користиме некоја во Геогебра документот.  

4.4 Опции мени  
Општите опции можат да бидат променети во менито со опции.  
Забелешка: За промена на поставките на објектот, користете ги Прикажи 
менито и Прозорец за карактеристики.  

 Врзување на точка за мрежа 
Оваа алатка одредува дали освојувањето на точки е 'Вклучено' или 
'Исклучено' или, ако точките се освоени од мрежата 'Вклучено (Мрежа)'. 
Забелешка: Опцијата 'Автоматски' Го приклучува освојувањето на точки 
'On' кога мрежите на координатниот систем се прикажани и ги исклучува 
'Off' ако се скриени. 
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 Агловна единица  
Оваа алатка одредува дали аглите се прикажани во степени (°) или 
радијани (rad).  
Забелешка: Внесувањето е секогаш овозможено на двата начина (степени 
и радијани).  

Заокружување 
Оваа алатка дозволува одредување на бројот на децимални места или 
важни цифри прикажани на екранот. 

Непрекинатост 
Геогебра дозволува вклучување или исклучување на непрекинатост во 
менито со опции.  
Забелешка: По дефиниција ова хеуристички е исклучено. За кориснички 
дефинираните алатки непрекинатоста е секогаш исклучена. 

 Облик на точка  
Оваа алатка одредува дали по дефиниција точките се прикажани како ● 
точки, ○ кружници, или x крстови.  

 Големина на Поле за чекирање 
Оваа алатка дозволува подесување на големината на полето за чекирање 
на 'Стандарден' или 'Голем'. 
Забелешка: Ако користиш Геогебра како алатка за презентација или 
работиш со интерактивна бела табла, подеси ја големината на полето за 
чекирање на 'Голем' можеби е полесно за користење на полето за 
чекирање. 

 Ознака за правиот агол 
Одредува дали десните агли се претставени како □, точка •, или како и 
сите други агли 'Исклучено'. 

Координати 
Оваа алатка одредува дали координатите на точките се прикажани како 'A 
= (x, y)' or 'A(x | y)'. 

 Именување 
Може да се одреди дали името (маркерот) на ново креираниот објект 
треба да биде прикажан или не. Можеш да одбираш помеѓу подесувањата 
'Сите нови објекти', 'Не за новите објекти', 'Само нови точки', и 
'Автоматско'. 
Забелешка: Подесувањата 'Автоматско' ги прикажува маркерите на ново 
креираниот објект ако алгебарскиот поглед е прикажан. 

 Големина на фонт  
Оваа алатка одредува големина на фонтот за името и текстот во точки 
(pt). 
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Забелешка: Ако користиш Геогебра како алатка за презентирање, со 
зголемување на фонтот станува полесно за публиката да го прочита 
текстот, имнувањето и алгебарските алатки за внесување кои се користат. 

 Јазик  
Геогебра е повеќејазична и дозволува промена на моменталните јазични 
подесувања. Ова се афектира на сите алатки за внесување вклучувајќи и 
имиња на команди и сите алатки за извоз.  
Забелешка: Без разлика кој јазик е селектиран глобалната икона  ќе те 
води назад до јазичното мени. Сите имиња на јазици се прикажани на 
Англиски. 

 Површина за цртање... 
Оваа алатка отвара дијалог каде карактерискики на површината за 
цртање (координатни мрежи, оски, боја на позадина) можат да бидат 
подесени. 
Забелешка: Исто така можеш да го отвориш контекст менито со десен клик 
(MacOS: Ctrl-click) на позадината на графичкиот поглед. 
Забелешка: Геометрискиот прозорец ќе го викаме и површина за цртање 

 Усвој ги стандардите 
Геогебра ги запамтува твоите омилени подесувања (подесувања во 
менито за опции, моменталните палета со алатки и подесувањата за 
графичкиот поглед) ако селектираш сними ги подесувањата во менито за 
опции. 

Врати ги стандардите 
Можеш да ги обновиш основните подесувања на Геогебра користејќи ја 
оваа алатка.  

4.5 Алатки мени 
 Креирање нова алатка… 

Базирано на постоечката конструкција можете да креирате ваша 
сопствена алатка во Геогебра. После подготвувањето на конструкцијата на 
вашата алатка, одберете Креирање нова алатка во менито за алатки. Во 
постоечкиот дијалог можеш да ги специфицираш влезните и излезните 
пшредмети на твојата алатка и да одбериш имиња за палетата со алатки и 
команди. 
Забелешка: Можеш да ги користиш двете со маус или како команд во 
влезната бариера. Сите алатки се автоматски снимени во твојот 'GGB' 
конструкциски документ.  

 Менаџмент на алатки… 
Користејќи ги алатките за менаџирање(менито за алатки) можеш да 
избришиш алатка или да го модифицираш нејзиното име и икона. Исто 
така можеш да ја снимиш селектираната алатка во Геогебра алатки 
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('GGT'). Овој документ покасно може да се користи од (Датотека менито, 
Отвори) во вчитај алатки во друга конструкција.  
Забелешка: Отварањето на 'GGT' документот не ја променува твојата 
моментална конструкција, но отварањето на 'GGB' документот ја 
променува. 

Самоуредување на лентата со алатки… 
Можеш да ги прилагодуваш алатките во Геогебра палетата со алатки со 
селектирање на Самоуредување на лентата со алатки во менито алатки. 
Ова е посебно корисно за динамички табели каде што сакате да ги 
ограничите достапните алатки во палетата со алатки.  
Забелешка: Поставките на дадената палета со алатки се снимени со 
твојот конструкциски 'GGB' документ. 

4.6 Прозорец мени 
 Нов прозорец  

Кратенка од тастатура: Ctrl-N (MacOS: Cmd-N) 
Оваа алатка отвара нов Геогебра прозорец кој користи основни поставки 
од Геогебра интерфејсот.  
Забелешка: Ако ги промениш и снимиш некои од овие прилагодувања, 
новиот Геогебра прозорец ќе ги отвори твоите прилагодени поставки. 

Листа на отворени Геогебра прозорци 
Ако имаш повеќе од еден Геогебра прозорци отворени, оваа мени алатка 
дозволува размена помеѓу овие различни прозорци. 
Забелешка: Ова може да биде корисно кога ја користиш Геогебра како 
презентациска алатка и сакаш да имаш повеќе Геогебра документи 
отворени во исто време.  

4.7 Помош мени 
 Помош 

Оваа мени алатка дава пристап до html-верзијата од Геогебра документот 
за помош. Зависно од тоа како е инсталирана Геогебра на твојот компјутер 
може ќе треба интернет пристап за овие карактеристики: 

• Ако ја спуштиш и инсталираш Геогебра користејќи го 
инсталациониот документ од интернет страна, не треба интернет 
пристап за користење на карактеристиката за помош. html-верзијата 
од Геогебра документот за помош е локално снимеан на твојот 
компјутер кога ја инсталираш Геогебра. 

• Ако користиш ГеогебраВебСтарт за да инсталираш Геогебра на 
твојот компјутер, треба да имаш интерет пристап за да ја користиш 
карактеристиката за помош. Ако немаш интернет пристап ќе добиеш 
порака за грешка. 
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Забелешка: html-верзијата на Геогебра документот за помош е достапен 
online на http://www.geogebra.org/Помош.  

 www.geogebra.org 
Ако имаш интернет пристап оваа мени алатка ја отвара Геогебра веб 
страната во твојот основен пребарувач (http://www.geogebra.org) 

 Геогебра Форум 
Ако имаш интернет пристап оваа мени алатка ја отвара Геогебра online 
кориснички форум во твојот основен пребарувач 
(http://www.geogebra.org/forum).  
Забелешка: Можеш да поставуваш и одговараш на прашања и проблеми 
поврзани со Геогебра на корисничкиот форум. 

 ГеогебраWiki 
Ако имаш интернет пристап оваа мени алатка ја отвара 
ГеогебраWiki веб страна во твојот основен пребарувач 
(http://www.geogebra.org/wiki). 
 
Забелешка: Геогебра Wiki е база на бесплатни инструкциски материјали 
креирани со Геогебра од корисници од целиот свет. 

 Околу лиценцата 
Оваа мени алатка отвара прозорец кој дава информација за лиценцата за 
Геогебра и дава доверба на луѓето кои го подржуваат Геогебра проектот 
со придонесување на најразлични начини (програмирање, преведување). 
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5. Специјални Геогебра Особини 

5.1 Анимација 

5.1.1 Автоматска анимација 
Геогебра дозволува да анимирате еден или повеќе броеви и/или агли во 
исто време доколку тие се покажани како лизгачи во графичкиот поглед. 
Доколку сакате да анимирате број или агол во Геогебра, десен клик 
(MacOS: Ctrl-click) на бројот или аголот и изберете 'Анимација вклучена' од 
појавеното прикажано мени. За да ја стопирате анимацијата треба да го 
одчекирате „Анимација вклучена' во истото контекст мени. 
Забелешка: После анимирање број или агол, копчето за анимација се 
појавува во долниот лев агол од графичкиот поглед. Тоа дозволува една 
од  пауза или  продолжува анимациите.  
Во Карактеристики дијалогот на лизгачкиот таб можете да го промените 
однесувањето на анимацијата: Од друга страна можете да ја контролирате 
брзината на анимацијата. 
Забелешка: Брзина од 1 значи дека на анимацијата и требаат 10 секунди 
за да се изврши во интервалот на лизгачот. 
Од друга страна можеш да смениш како анимацијата да се повторува:  

• <=> Осцилирање:  
Анимацијата се менува наизменично помеѓу 'Опаѓање' и 
'Зголемување'. 

• => Зголемување:  
Лизгачката вредност секогаш се зголемува. После 
достигнувањето на максималната вредност на лизгачот, се враќа 
назад на минималната вредност и ја продолжува анимацијата.  

• <= Намалување:  
Лизгачката вреднсот секогаш се намалува. После 
достигнувањето на минималната вредност на лизгачот, се враќа 
назад на максималната вредност и ја продолжува анимацијата. 

 
Забелешка: Кога автоматската анимација е активирана, Геогебра ја 
продолжува целосната функционалност. Ова ти овозможува да правиш 
промени во твојата конструкција додека анимацијата се движи.  

5.1.2 Рачна анимација 

За рачна промена на број или на агол, селектирајте ја  Поместување 
алатката. Потоа кликнете на бројот или аголот и истовремено притиснете 
+ или – копчињата или стрелките на твојата тастатура. Држејќи го едно од 
овие копчиња притиснато ти дозволува да произведеш рачна анимација. 
Пример: Ако координатите на точките припаѓаат на бројот k како во P = (2 
k, k), точката ќе се помести по правата линија кога k е променето. 
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Забелешка: Можеш да го поместиш чекорот на лизгачот на табот 'Лизгач' 
од Прозорец за карактеристики од овој објект.  
Кратенки од тастатура:  

• Shift + arrow копчиња даваат чекор од 0.1 единици 
• Ctrl + arrow копчиња даваат чекор од 10 единици 
• Alt + arrow копчиња давват чекор од100 единици 

 
Забелешка: Точка на правата истотака може да биде поместена по истата 
права користејќи ги + или – копчињата.  

5.2 Условна видливост  
Освен само одредените видливи или скриени објекти, нивниот статус на 
видливост зависи од одреден услов. На пример, сакаш еден објект да се 
појави на екранот ако го провериш полето за чекирање позициониран во 
графичкиот поглед или ако лизгачот е променет во одредена вредност. 

Условни прикажани или скриени постоечки објекти 
Можеш да ја користиш алатката  Поле за чекирање за Прикажи / Сокриј 
објект во случај да креираш поле за чекирање за кој ја контролира 
видливоста на еден или повеќе постоечки објекти на екранот. 
Алтернативно, можеш да креираш Булова променлива (b = true) користејќи 
ја алатката за внесување и правејќи ја видлива како полето за чекирање 
во графичкиот поглед со промена на статусот на видливост (користи 
алатка  Прикажи / Сокриј објект или искористи го Контекст мени). Во 
случај да ја користиш оваа Булова променлива како услов за видливост на 
одреден објект, треба да ги следиш чекорите објаснати подолу. 

Промена на видливоста на ново креирани објекти 

 
Во Прозорец за карактеристики, можеш да внесеш услов за видливост на 
објект на табот 'Напредно'.  
Забелешка: Можеш да селектираш логични оператори (≠, ≥, ¬, ) од 
паѓачкото мени во случај да креираш твоја условна изјава. 
Примери: 

• Ако a е лизгач, тогаш условната изјава a < 2 значи дека објектот што 
се совпаѓа се прикажува само во графичкиот поглед ако вредноста 
на лизгачот е помала од 2. 

• Ако b е Булова променлива, можеш да ја искористиш b како условна 
изјава.Објектот што се совпаѓа е прикажан независно дали 
вредноста за b е вистинити или е скриена кога вредноста на b е 
грешна.  

• Ако g и h се две прави и сакаш текст да биде прикажан кога овие две 
прави се паралелни, тогаш можеш да ги користиш g  h како условни 
изјави за текстот. 
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5.3 Алатки дефинирани од корисникот 
Геогебра дозволува креирање на своја конструкциска алатка базирана на 
постоечка конструкција. Еднаш креирана, твојата основна алатка може да 
биде користена поединечно со глуфче и исто така како команда во 
внесувачкиот таб. Сите алатки автоматски се снимаат во твојот Геогебра 
документ. 

Креирање на алатки дефинирани од корисникот 
Прво, креирањето на твојата алатка треба да биде возможно подоцна. Во 
менито за алатки, кликни на 'Креирај нова алатка' во случај да отвориш 
совпаѓачки дијалог прозорец. Сега треба да пополниш три табови 'Излезни 
објекти', 'Внесување на објекти', и 'Име & Икона' во случај да креираш твоја 
сопствена алатка. 
Пример:  
Креирај квадратна алатка која креира квадрат независно дали ќе кликниш 
на две постоечки точки или на две различни места во графичкиот поглед. 

• Констуирањето на квадрат започнува со две точки A и B. 
Конструирај ги другите вертикали и спои ги со алатката  
Многуаголник за да го добиеш квадратот poly1. 

• Селектирај 'Креирај нова алатка' во менито со алатки. 
• Назначи ги 'Излезни објекти': Кликни на кавадратот или селектирај 

го од паѓачкото мени. Истотака назначи ги краевите на квадратот 
како Излезни објекти. 

• Назначи ги 'Излезни објекти': Геогебра автоматски ги означува 
влезните објекти за тебе (тука: точките A и B). Исто така можеш да 
ги преуредуваш селектираните влезни објекти користејќи го 
паѓачкото мени или со кликнување на нив во твојата конструкција. 

• Назначи ги 'Име на алатката' и 'Име на наредбата' за твојата нова 
алатка.  
Забелешка: Името на алатката ќе постои во Геогебра лента со 
алатки, додека името на командата може да се користи во Геогебра 
Влезна алатка. 

• Исто така можеш да внесеш текст да биде прикажан во Лентата за 
алатки. 

• Исто така можеш да одбериш слика од твојот компјутер за икона на 
палетата за алатки. Геогебра ја менува големината на сликата 
автоматски за да одговара на копчето за палетата за алатки. 

Снимање на алатки дефинирани од корисникот 
Можеш да ги снимиш твоите основни алатки за да ги користиш подоцна во 
други Геогебра конструкции. Во менито за алатки, селектирај 'Уредување 
на алатки'. Потоа, селектирај ја основната алатка која сакаш да ја снимиш 
од постоечката листа. Кликни на копчето 'Сними како…' во случај за да ги 
снимиш табоите основни алатки на твојот компјутер. 
Забелешка: Алатките дефинирани од корисникот се снимаат како 
документи со екстензија '.ggt' па ќе можеш да ги разликуваш основните 
алатки од Геогебра документите ('.ggb'). 
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Пристапување до алатки дефинирани од корисникот 
Ако отвориш нов Геогебра интерфејс користејќи ја алатката 'Нов' од 
менито Датотека, после креираната основна алатката сеуште ќе биде 
дел од Геогебра ленатата со алатки. Но, ако отвориш нов Геогебра 
прозорец (алатка 'Нов прозорец' од менито Датотека), или ако отвориш 
Геогебра во друг ден, твоите основни алатки нема да бидат дел од 
палетата со алатки.  
Има различни начини за осигурување дека твоите кориснички дефинирани 
алатки се прикажани во палетата со алатки во новиот Геогебра прозорец: 

• После креирањето на нова кириснички дефинирана алатка можеш 
да ги снимиш твоите подесувања користејќи ја алатката 'Сними ги 
подесувањата' од менито со опции. Од сега. Твојата основна алатка 
ќе биде дел од Геогебра палетата со алатки.  
Забелешка: Можеш да ја избришиш основната алатка од палетата 
со алатки после отварањето на алатката 'Подесување на палетата 
со алатки...' од менито за опции. Потоа селектирај ја твојата основна 
алатка од листата со алатки на левата страна и кликни го копчето 
'Бриши' (Бришење). Не заборавај да ги снимиш твоите подесувања 
после бришењето на основната алатка. 

• После снимањето на основната алатка на твојот компјутер (како 
'.ggt' документ), можеш да внесеш во новиот Геогебра прозорец во 
секое време. Само селектирај ја алатката 'Отвори' од менито 
Датотека и отвори го документот од твојата основна алатка.  
Забелешка: Отварањето на Геогебра алатката во Геогебра не се 
афектира на твојата моментална конструкција. Само ја прави оваа 
алатка дел од основната Геогебра палета со алатки. 

5.4 Динамички бои 
Во Геогебра, можеш да ја промениш бојата на објектите користејќи го 
табот 'Боја' од Прозорец за карактеристики. Како и да е истотака можеш 
да имаш и динамично менување на бојата на објектот: Отвори го Прозорец 
за карактеристики за одредени објекти чија боја сакаш да ја промениш и 
кликни на табот 'Напредно'. Таму ќе најдеш дел наречен 'Динамични бои' 
со поле за текст за бојата на компонентите 'Црвена', 'Зелена', и 'Сина'.  
Забелешка: Во секоја од овие полиња за текст, можеш да внесеш функција 
во интервал [0, 1]. 
Пример: 

• Креирај три лизгачи a, b, и c со интервал од 0 до 1. 
• Креирај многуаголник чии бои треба да влијаат од вредноста на 

лизгачот. 
• Отвори го Прозорец за карактеристики за многуаголникот poly1 и 

внеси ги имињата на трите лизгачи во полињата за текст за бојата 
на компонентите. 

• Затвори го Прозорец за карактеристики и промени ја вредноста на 
лизгачите во случај да откриеш како секоја боја на компонентите 
влијае врз добиената боја од многуаголникот.  
Забелешка: Исто така можеш да ги анимираш лизгачите со различна 



 83

брзина за да ја видиш автоматската промена на бојата на 
многуаголникот. 

5.5 Јаваскрипт изглед 
Забелешка: Јаваскрипт изгледот во Геогебра е поволен за оние корисници 
кои имаат искуство со HTML Уредување. 
 
Со цел вашиот динамички цртеж како веб-страна да изгледа подобро и да 
се зголеми неговата интерактивност Геогебра апликацијата (applets) дава 
Јаваскрипт изглед. На пример, може да креирате копче за произволно 
генерирање нови конфигурации во динамичката конструкција.  
 
Примери и информации за користењето Јаваскрипт и Геогебра апликација 
(applets) можете да најдете на Геогебра Applets и Јаваскрипт. 

5.6 Кратенки од тастатура  

Тастер [Едноставно] Ctrl 
(MacOS: Cmd) 

Ctrl-Shift 
(MacOS: Cmd-
Shift) 

Alt 
(MacOS: Ctrl) 

A  Означи ги сите 
објекти 

Прикажи / 
Сокриј 
Алгебарски 
поглед 

алфа α 

B    бетаβ 

C  Копирај  
(само табели) 

Извози 
'Површина за 
цртање на 
клипбордот' 

 

D    делта δ 

E  
Прозорец за 
карактеристи
ки 

 Ојлер ε 

F  Освежи  фи φ 
G    гама γ 
H     
I     
J     
K     

L  
Означи го 
тековениот 
слој 

 ламбда λ 

M    ми μ 
N  Нов прозорец   
O  Отвори  Симбол за степен °

P  Приказ за 
печатење 

Извоз 
'Површина 
зацртање како 
слика (png, 
eps)…' 

пи π 
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Тастер [Едноставно] Ctrl 
(MacOS: Cmd) 

Ctrl-Shift 
(MacOS: Cmd-
Shift) 

Alt 
(MacOS: Ctrl) 

Q  Означи ги 
наследниците 

Означи ги 
претходниците  

R     

S  Сними 

Прикажи / 
Сокриј 
Табеларен 
приказ  

сигма σ 

T   

Извоз 
површина за 
цртање како 
PSTricks 

тета θ 

U     

V  Постави 
(табела)   

W  Затвори  
(само MacOS) 

Извоз 
динамички 
цртеж како 
Веб страна 
(html) 

 

X     
Y  Поништи   
Z  Повтори   
0    Експонент 0 
1    Експонент 1 
2    Експонент 2 
3    Експонент 3 
4    Експонент 4 
5    Експонент 5 
6    Експонент 6 
7    Експонент 7 
8    Експонент 8 
9    Експонент 9 

- 
Намали го 
селектираното 
број / агол 

Намалување  минус-или-плус 

+ 
Зголеми го 
селектираното 
број / агол 

Зголемување  Плус-или-минус ± 

= 
Зголеми го 
селектираното 
број / агол 

Зголемување  нееднакво ≠ 

<    Помало или 
еднакво од ≤ 

, (запирка)    Помало или 
еднакво од ≤ 

>    Поголемо или 
еднакво од ≥ 

. (точка)    Поголемо или 
еднакво од ≥ 

*     
F1 Помош    

F2 

Уредување на 
селектираните 
објекти 
(Алгебарски 
прозорец) 
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Тастер [Едноставно] Ctrl 
(MacOS: Cmd) 

Ctrl-Shift 
(MacOS: Cmd-
Shift) 

Alt 
(MacOS: Ctrl) 

F3 Поле за 
внесување - Внес    

F4     

F9 
Прерачунај ги 
сите случајни 
броеви 

   

 
 
Лев клик 

    

Десен клик 
(MacOS:  
Ctrl-click)  
во графички 
поглед 

Клик: 
Отвори го 
Паѓачко 
(контексно) мени 
(на објектот) 
Прозорец на 
карактеристики 
на графичкиот 
поглед(на 
позадината) 
Кликни и држи: 
Брзо влечење  
(на објектот) 
Зголеми го 
правоаголникот 
(на позадината) 

   

Ротирачкото 
копче од 
глувчето 

Зголеми/ Намали 
Зголеми/ 
Намали 
(Аплет) 

  

Бриши 
(Бришење) 

Избриши ја 
моменталната 
селекција 

   

Бриши 
наназад 
(Backspace) 

Избриши ја 
селекцијата    

Стрелка 
нагоре ↑  

Зголеми го 
селектираното 
број / агол  
Поместија 
селектираната 
точка нагоре 
 
Оди до 
претходните 
внесувања во 
Полето за 
внесување 
Оди нагоре во 
Чекорите на 
конструкција 

x10  
зголемување 
на брзината 

x0.1 
зголемување 
на брзината  
(притисни Shift 
само) 

x100 зголемување 
на брзината 
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Тастер [Едноставно] Ctrl 
(MacOS: Cmd) 

Ctrl-Shift 
(MacOS: Cmd-
Shift) 

Alt 
(MacOS: Ctrl) 

Стрелка 
надесно → 

Зголеми го 
селектираното 
број / агол  
 
Поместија 
селектираната 
точка на десно 
Оди нагоре во 
Чекорите на 
конструкција 

x10  
зголемување 
на брзината 

x0.1 
зголемување 
на брзината 
(притисни Shift 
само) 

x100 зголемување 
на брзината 

Стрелка на 
лево ← 

Намали го 
селектираното 
број / агол  
Поместија 
селектираната 
точка на лево 
Оди надолу во 
Чекорите на 
конструкција 

x10  
зголемување 
на брзината 

x0. 
зголемување 
на брзината 
(притисни Shift 
само) 

x100 зголемување 
на брзината 

Стрелка 
надолу ↓ 

Намали го 
селектираното 
број / агол  
Помести ја 
селектираната 
точка надолу 
Оди до новите 
внесувања во 
Полето за 
внесување 
Оди надолу во 
Чекорите на 
конструкција 

x10  
зголемување 
на брзината 

x0.1 
зголемување 
на брзината 
(притисни Shift 
само) 

x100 зголемување 
на брзината 

Почеток/ Стр 
нагоре 
(Home/PgUp) 

Оди до првиот 
објект во 
Чекорите на 
конструкција 

   

Крај/Стр 
надолу 
End/PgDown 

Оди до 
последниот 
објект во 
Чекорите на 
конструкција 

   

 
 
Дополнителни команди од тастатурата: 

• Alt-Shift (MacOS: Ctrl-Shift): Големи грчки букви 
• Табела: Ctrl-Alt-C копира вредности (не формули) 

 
Забелешка: Симболот за степени ° (Alt-O, MacOS: Ctrl-O) и симболот π за 
пи (Alt-P, MacOS: Ctrl-P) можат да се користат во лизгачкиот прозорец во 
интервалот (min, max) и зголемувањето. 
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5.7 Обележувачи и наслови 
Покажи и скриј обележувачи 
Можеш да ги прикажиш или да ги прикриеш обележувачите од објектите во 
графичкиот поглед на различни начини: 

• Селектирај ја алатката  Прикажи / Скриј обележувачи и кликни на 
објектот чиј покажувач сакаш да се прикажи или прикрие. 

• Отвори го Паѓачко (контексно) мени за посакуваните објекти и 
селектирај  'Прикажи обележувач'. 

• Отвори го Прозорецот за карактеристики за посакуваните објекти и 
обележи ги полињата 'Прикажи обележувач' на табот 'Основен'. 

Име и вредност 
Во Геогебра, секој објект има единствено име кое може да се користи за 
обележување на објектот во графичкиот поглед. Еден објект може да биде 
обележан користејќи ја вредноста и името. Можеш да ги промениш 
подесувањата во Прозорецот за карактеристики на табот 'Основен' со 
селектирање на соодветната опција 'Име', 'Вредност', или 'Име и вредност' 
од паѓачкото мени веднаш до полето за чекирање 'Прикажи обележувач'. 
Забелешка: Вредностите на точката се нејзините координати, додека 
вредноста на функцијата е нејзината равенка. 

Наслов 
Понекогаш можеби сакаш на повеке објекти да му дадеш исти 
обечежувачи, на пример, обележувач за четирите краеви на квадратот 'a'. 
Во овој случај, Геогебра нуди наслови за сите објекти за зголемување на 
опцијата за обележување спомната погоре. Можеш да го наместиш 
обележувањето на објектот на табот 'Основно' од Прозорецот за 
карактеристики со внесување на побараниот наслов во полето за текст 
наречено 'Наслов'. Можеш да ја селектираш опцијата за обележување 
'Наслов' од паѓачкото мени веднаш до полето за обележување 'Прикажи 
обележување'. 

5.8 Слоеви 
Во Геогебра, слоевите се користат за одредување кои објекти да ги 
селектираш или влечеш кога корисникот кликнува на повеќе објекти.  
По дефиниција, сите објекти се нацртани на слојот 0, кој фактички е 
'позадина' слој на графичкиот поглед. Вкупно 10 слоеви се видливи 
(броеви 0 до 9) и повисоко нумерирани слоеви се нацртани на врвот на 
најниските нумерирани слоеви. 
Користејчи го 'Напредно' табот од Прозорецот за карактеристики, можеш 
да го промениш слојот за одреден објект (слоевите од 0 до 9 достапни). 
Еднаш ако го промениш бројот на слојот за еден објект да биде разичен од 
слојот 0 (Слој 3), сите нови објекти ќе бидат нацртани на слојот со највисок 
број кој е користен за сите објекти. 
Забелешка: После селектирање на некој објект, можеш да ги селектираш 
сите објекти во истиот слој со селектирање на 'Селектирај го 
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моменталниот слој' (кратенка од тастатура: Ctrl-L) од менито за обработка. 
Оваа мени алатка е достапна само ако сите селектирани објекти лежат на 
истиот слој. 
 
Понатамошно користење на слоевите: 

• За SVG излезните објекти се групирани во слоеви. 
• Слоевите можат да бидат контролирани користејќи го Интерфејсот 

за Јаваскрипт  за Геогебра аплети. 

5.9 Редефинирање  
Редефинираните објекти се многу променливи алатки за промена на 
конструкцијата. Забележете дека ова истотака може да го промени 
редоследот на конструкциските  Чекори на конструкцијата.... 
Во Геогебра, објект може да биде редефиниран на повеќе различни 
начини: 

• Селектирај ја  Поместување алатката и двоен клик на некој објект 
во Алгебарскиот приказ. 

o За независните објект поле за обработкае отворено 
дозволувајќи директно да го промениш алгебарското 
прикажувањена објектот. Притисни го Ентер-копчето ако 
сакаш да ги потврдиш овие промени. 

o За зависните објекти Прозорецот Редефинирање е отворен 
дозволувајќи да ги редефинираш објектите. 

• Селектирај ја  Поместување алатката и двоен клик на некој објект 
во графичкиот поглед. Ова го отвара Прозорецот Редефинирање и 
дозволува да се редефинира објектот. 

• Промени некој објект со внесување на име и нова дефиниција во 
внесувачката бариера. 

• Отвори го Прозорецот за карактеристики и промени ја 
дефиницијата на објектот во табот 'Основен'. 

 
Забелешка: Фиксните објекти не можат да бидат редефинирани. Ако сака 
да ги редефинираш фиксните објекти, прво мора да се ослободат 
користејќи го Порзорецот за карактеристики.  
Примери:  

• Ако сакаш да поставиш слободна точка А на постоечка линија h, 
двоен клик на точка A за да го отворишto Прозорецот 
Редефинирање прозорецот.Потоа внеси ја командата Точка[h] во 
постоечкото поле за текст и притисни го Ентер-копчето. За 
бришење на точката A од оваа линија и ја прави слободна повторно, 
треба да се редефинира во некои слободни координати како (1, 2).  

• Друг пример е претварањето од линијата h преку двете точки A и B 
во отсечка. Отвори го Прозорецот Редефинирање за линијата h и 
внесија командата Исечок[A, B] во постоечкото поле за текст. 
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5.10 Траги и геометриска положба на точка 
Објектите можат да ја напуштат трагата во графичкиот поглед кога се 
преместени. Користи го Паѓачко (контексно) мени за промена на  ‘Вклучи 
трага’. Потоа, модифицирај ја конструкцијата така што објектот чија трага е 
уклучена ја променува позицијата и ја напуста трагата. 
Забелешка: Можеш да ја исклучиш трагата на објектот со одселектирање 
на ' Вклучи трага ' во Паѓачко (контексно) мени. Оваа мени алаткта  
'Освежи' во Поглед менито ги чисти сите траги.  
Истотака можеш да ја оставиш Геогебра автоматски да креира 
геометриска положба на точката со користење на алатката  
Геометриска полжба со глувчето, или со внесување на командата 
Геометриско место во Полето за внесување. 
Забелешка: Точката чија геометриска положба треба да го креира мора да 
припаѓа на движењето на друга точка, кое е ограничено за движење низ 
објектот (права, исечок, кружница). 
Пример: 

• Креирај исечок помеѓу точките A = (-1, -1) и B = (1, -1). 
• Постави точка C на исечокот, така што таа е ограничена за движење 

по должината на исечокот a. 
• Креирај точка P која припаѓа на точката C (P = (x(C), x(C)^2)). 
• Искористија истата алатка или командата Геометриска положба за 

да креираш Геометриска положбана точката P во зависност на 
точката C: 

o Алатката  Геометриска положба: Кликни прво на точката P 
и потоа на точката C. 

o Командата Геометриска положба: Внеси 
ГеометрискаПоложба[P, C] во внесувачката бариера и 
притисни го Ентер-копчето. 

Забелешка: Геометриското место креирано во овој пример е график 
на парабола во интервалот [-1, 1]. 
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