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Бърз старт 

Какво е GeoGebra? 

• Динамичен математичен софтуер в един общ пакет, лесен за използване.  

• За обучаване и преподаване във всички нива на образованието. Включва 

интерактивна геометрия, алгебра, таблици, графики, висша математика и 

статистика.  

• Софтуер с отворен код на разположение за безплатно използване от 

сайта  www.geogebra.org 

Кратки факти  
• GeoGebra улеснява създаването на математически конструкции и модели 

от учащите, като това позволява интерактивни изследвания чрез 
плъзгане на обекти и променяна на параметри. 

• GeoGebra включва също и създаване на авторски инструмент, който 
позволява на учителите да създават интерактивни уеб - страници. 
Намерете интерактивни материали за класната стая и споделете своите 
собствени работни проекти на www.geogebratube.org. 

 
След стартиране на GeoGebra се появява следният прозорец:   

 
Със конструктивните инструменти от лентата с инструменти, можете да 
правите конструкции на чертожната повърхност като използвате мишката. В 
същото време съответните координати и уравнения се показват в алгебра 
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прозореца. Полето за въвеждане се използва за въвеждане на координати, 
уравнения, команди и функции директно; те се показват на чертожната 
повърхност и на алгебра прозореца, веднага след натискане на клавиша Enter 
от клавиатурата. В GeoGebra геометрия и алгебра работят рамо до рамо. 

 
Пример 1: Описана окръжност около триъгълник 

Задача: Построите триъгълник A, B, C и описаната около него окръжност, 
като използвате GeoGebra. 

 

Построение, използващо Мишката 

Подготовка 

• Отворете менюто Перспективи  и изберете Геометрия. 

Стъпки за построяване 

1 
 

Изберете инструмента “Многоъгълник” от лентата с 
инструменти. Сега кликнете върху чертожната повърхност на 
три места за да създадете върховете A, B, и C. Затворете 
триъгълника като изберете точка A отново. 

2 
 

След това изберете инструмента “Перпендикулярна права” 
(кликнете върху малката стелка на четвъртата икона от ляво на 
дясно) и построите две симетрали като изберете две страни от 
триъгълника.  

3 
 

Използвайки инструмента “Сечение на два обекта” можете да 
кликнете върху сечението между двете симетрали за да 
получите центъра на описаната около триъгълника окръжност. 
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За да преименувате тази точка с “M”, изберете с десен бутон 
върху нея (Mac OS:  ctrl-click) и изберете “Преименувай” от 
изскачащия прозорец. 

4 
 

За да завършите Вашето построение, изберете инструмента 
“Окръжност с център през точка” и кликнете първо върху 
центъра, после върху някой от върховете на триъгълника. 

5 
 

С използването на  инструмента “Премести” сега можете да 
използвате мишката като местите върховете на триъгълника 
наоколо – вашето построение ще се промени динамично. 

 

Някой подсказки 
 

 Опитайте бутоните “Назад”/ “Напред” от дясната страна на лентата с 
инструменти.  

 
 За да скриете обект, натиснете десен бутон на мишката (Mac ОС: 
ctrl-click) и премахнете отметката на “Покажи обект”. 
 
 Можете да промените изгледа на обектите (цвят, вид на 
линията,...) лесно като използвате лентата за промяна на стила: просто 
кликнете върху  горе вдясно на чертожната повърхност за да я 
покажете или скриете. За повече настройки, с десен бутон на мишката 
върху избран обект и избиране на “Настройки” от менюто на изскачащия 
прозорец. 

 
   Координатните оси и координатната мрежа може да бъдат 

скрити или показани като използвате менюто “Изглед” точно както 
показваме / скриваме алгебра прозореца, чертожната повърхност и 
електронна таблица. 
 
 За да преместите Вашето построение в чертожната повърхност, 
изберете инструмента  “Премести чертожната повърхност” и използвайте 
мишката, за да го преместите. 

 
Конструктивният протокол ( виж меню Изглед) предоставя 

таблица с всички стъпки на построение. При използването на бутоните 
можете да проследите стъпките на построяването отново. Освен това, 
можете да промените реда на построението. 

 

Построения посредством използването на Полето за 
въвеждане 

Подготовка 

• Ще направим същото построение както по-горе, но с помощта на полето 
за въвеждане, така че ще започнем от началото със създаване на Нов 
прозорец от менюто Файл.  
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• Отворете менюто Перспективи и изберете  Алгебра и Графики. 

Стъпки за построяване 

Въведете следните команди в полето за въвеждане в долната част от 
прозореца и натиснете  бутона Enter в края на всеки ред. 

 

A = (2, 1)  
B = (12, 5)  
C = (8, 11)  
Многоъгълник[A, B, C]  
s = PerpendicularBisector[a]    
t = PerpendicularBisector[b]  
M = Сечение[s, t]  
Окръжност[M, A]  
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Пример 2: Производна и Допирателна на Функция 

Задача: Създайте функцията f(x) = sin(x), нейната производна и нейната 
допирателна през точка от  f ,  включително с диференчното й частно. 

 

Първи начин: Точка върху функция 

Подготовка 

• Отворете нов прозорец като използвате Нов прозорец от менюто Файл.  

Стъпки за построяване 

1 f(x) = sin(x) 
Въведете функцията f(x) = sin(x) в полето за 
въвеждане и натиснете бутона Enter. 

2 
 

Изберете инструмента “Нова точка” и кликнете върху 
графиката на функцията f. Това създаде точка A 
свързана с функцията f. 

3 
 

Сега изберете инструмента “ Допирателна 
(Тангента)”  и кликнете върху точката A и функцията 
f. Променете името на допирателната с “t “ като 
използвате десен бутон на мишката (Mac OS: ctrl-
click) и “Преименувай”. 

4 s = Slope[t] Въведете командата s = Ъглов коефициент[t]. 

5 
 

Използвайте инструмента “Премести”, провлачете 
точката A с мишката и проследете движението на 
допирателната. 

6 B = (x(A), s) 
Въведете  B = (x(A), s) 
Забележка: x(A) дава x-координатата на точка A. 

  
Включете следа на точка B като използвате десен 
бутон на мишката върху  B (Mac OS:  ctrl-click) и 
изберете “Включи следа”.  
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7 
 

Като използвате инструмента “Премести”, провлачете 
точката A с мишката – точката B ще остави следа. 

8 Derivative[f(x)] Въведете командата Производна[f(x)] 

 

Някой подсказки 
 

Въведете друга функция, например f(x) = x³ - 2x²,в полето за 
въвеждане. Веднага ще се покажат нейната производна и допирателна. 
Също така използвайте командата Интеграл[f(x)]. 
 
 Изберете инструмента “Премести” и провлачете графиката на 
функцията с мишката. Анализирайте промените на уравненията на 
функцията и нейната производна. 

  
Автоматично довършване на команди: след въвеждането на 

първите две букви от името на командата, тя ще бъде автоматично 
показана. Ако искате да приемете предложената такава, натиснете 
бутона Enter, в противен случай просто продължете да въвеждате. 
 

 Помощното поле се намира от дясно на полето за въвеждане и 
предлага списък с всички команди в GeoGebra. 

 

Втори начин: Точка на x = a 

Подготовка 

• Сега ще направим по друг начин последното построение. Затова, 
изберете Файл – Нов прозорец, за да обновим GeoGebra прозореца.  

Стъпки за построяване 

Въведете следните команди в полето за въвеждане и натиснете бутона Enter 
след всеки въведен ред. 

f(x) = sin(x) 
a = 2 
T = (a, f(a)) 
t = Тангента[a, f] 
s = Ъглов коефициент[t] 
B = (x(T), s) 
Производна[f] 

Някой подсказки 
 
 Изберете инструмента “Премести” и кликнете върху числото a. 
Можете да промените a като натискате стрелките на клавиатурата. В 
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същото време, точка T и допирателната ще се менят по продължението 
на функцията f. 

 
Също можете да променяте числото a като създадете плъзгач a: 

десен бутон (Mac OS:  ctrl-click) върху a в алгебра прозореца и изберете  
“Покажи обект”. Променяйте стойността на плъзгача като провлачвате 
съществуващата точка върху линията чрез мишката.  
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Пример 3: Анализиране на данни 

Задача: Създайте хистограма и изчислете средното аритметично, 
медианата, минималната и максималната стойности. 

 

Подготовка 

• Отворете менюто Перспективи  и изберете Електронна таблица и 
Графики 

Стъпки за построяване 

1  
Въведете някаква информация в клетките от колона A в електронната 
таблица, напр. запълни от A1 до A14 със стойности като 5, 3, 3, 2, 2, 4, 2, 
1, 3, 3, 4, 5, 5, 3 

2 
 

Маркирайте клетките с присвоените стойности и изберете инструмента  
“One Variable Analysis”. 
Забележка: В този пример: Маркирайте клетките от A1 до A14 и изберете 
инструмента “One Variable Analysis”. 

3 
 Изберете подходящ брой “Classes” от горната страна на прозореца.   

Забележка: За числата от този пример са използвани 5 броя Classes, 
защото съществуват 5 различни стойности. 

4  
Намерете средното аритметично, медианата, максималната и 
минималната стойности от данните в част “Статистика” от лявата 
страна на прозореца. 

5  

Кликнете върху стрелката горе в ляво и изберете “Set Classes Manually” в 
менюто  “Хистограма”.  
Забележка: Натиснете “Enter” след като конкретизирате стойността 
“Старт” да бъде 0.5 и “Ширина” 1 (стойности само за този пример). 

 
Някой подсказки 
 

Променете някои стойности в колона A и ще видите как това влияе 
на хистограмата и статистическите стойности като средно аритметично, 
медиана, минимална и максимална стойност. 
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Променете видът на диаграмата от “Хистограма” в “Box Plot” от 

списъка с падащото меню над хистограмата. 

 

Допълнителна Информация 

Можете да намерите допълнителна информация, материали и помощ на 
нашите страници в интернет пространството: 

Софтуер http://www.geogebra.org 

Наръчник & Разработки за консултиране http://wiki.geogebra.org 

Работни бележки & Материали http://www.geogebratube.org 

Форум http://www.geogebra.org/forum 

 


