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GeoGebra Quickstart 
Kontsulta azkarreko gida GeoGebrarako  

 
Geometria dinamikoa, aljebra eta kalkulua elkartzen dira GeoGebra sortzeko, 
hezkuntza programa bat, askotan saritua, garrantzi bereko osagarritzat geometria 
eta aljebra dituena. 
Oso modu sinplean, irudiak eraiki ahal dira puntu, zuzenki, zuzen, bektore, 
konikekin, baita funtzioen grafikoekin ere, erraz eta dinamikoki saguaren bidez 
aldatu ahal diren irudiak, hain zuzen ere. 
Programak g: 3x + 4y = 7 edo: c: (x – 2)² + (y – 3)² = 25  bezalako adierazpenak 
ere onartzen ditu eta komando sorta eskaintzen du, deribazioa eta integrazioa 
barne.  
GeoGebraren ezaugarririk aipagarriena bada objektuen pertzepzio bikoitza: Aljebra 
leihoko adierazpen bakoitza badagokio Zona grafikoko objektu bati eta alderantziz. 
Ondorengo hiru adibideen bitartez trebatu ahal izango zara GeoGebrarekin. Hobe 
da elkarren segidan aztertzea eta proposatutako trikimailuak egin eta egiaztatzea. 
 
1. Adibidea: Triangelu baten zirkunferentzia zirkunskribatua. 
2. Adibidea: Zirkunferentzia baten ukitzaileak. 
3. Adibidea: Deribatua eta funtzio baten grafikoarekiko ukitzailea. 
 
Programa martxan jarri ondoren, honelako leihoa agertuko da: 
 

 
 

Tresna barratik eraikitzeko tresnak (moduak) erabiliz, irudiak eraiki ahal dira, 
saguaren bidez, Zona grafikoan. Aldi berean, dagozkien koordenatuak edo 
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ekuazioak Aljebra leihoan agertuko dira. Sarrera eremua edo Testu eremua 
koordenatuak, ekuazioak, komandoak eta funtzioak zuzenean sartzeko erabiltzen 
da; dagozkien objektu edo grafikoak Zona grafikoan agertuko dira Intro tekla 
sakatu bezain laster. 
 
 

1. adibidea: Zirkunferentzia triangelu batean 
zirkunskribatua 
Ataza: Eraiki ABC triangelua eta bere zirkunferentzia zirkunskribatua GeoGebra 
erabiliz. 
 

 
 
 

Saguaren bidezko eraikuntza 
 

 Hautatu modua edo “Poligonoa” aukera Tresna Barran (klik hirugarren 
ikonoaren gezitxoaren gainean dagokion menua hedatzeko). Ondoren, egin klik 
zona grafikoko hiru puntuetan A, B eta C erpinak sortzeko. Itxi triangelua A-ren 
gainean berriro klik eginez.   

 Aukeratu “Erdibitzailea” modua (laugarren ikonoa/menua) eta eraiki bi 
erdibitzaile triangeluaren aldeetako biren gainean. 
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 “Bi objekturen ebakidura” moduak (bigarren ikonoa) zirkunzentroa 
(erdibitzaileen ebaki puntua eta zirkunferentzia zirkunskribatuaren zentroa) lortzea 
ahalbidetzen du.  “M” izendatzeko, eskuineko klik puntuaren gainean eta hautatu 
“Izendatu berriro” zabaltzen den menuan. 

 Eraikuntza amaitzeko, aukeratu  “Zirkunferentzia … (zentroa-puntua)” 
(bosgarren ikonoaren lehen aukera) eta egin klik lehenik zirkunzentroan eta gero 
triangeluaren edozein erpinetan. 

Hautetsi orain “Mugitu” modua (lehen ikonoaren lehenengo aukera) eta aldatu 
edozein erpinen kokalekua (saguarekin herrestatuz) “Geometria dinamikoa”-ren 
funtzionamenduaz ohartzeko. 
 
Zenbait trikimailu 

� “Desegin” elementua “Editatu” menuan oso tresna erabilgarria da azken 
eragiketa(k) zuzendu eta deuseztatzeko. 

� Edozein objektu ikusezin bilakatu ahal da bere gainean eskuineko klik 
eginez eta “Erakutsi objektua” aukera desgaituz. 

� Objektuen itxura (kolorea, lodiera, estiloa eta abar) erraz aldatu ahal da: 
aldatu nahi den objektuaren gainean eskuineko klik egitean agertzen den 
testuinguru menuan aukeratu “Propietateak”. 

� “Ikuspegia” menuan hainbat elementu ezkutatu edo erakutsi ahal dira: 
Aljebra leihoa, koordenatu ardatzak eta sareta edo lauki sarea. 

� Zona grafikoaren posizioa aldtzeko, hautatu  modua (“Mugitu zona 
grafikoa” eta herrestatu (saguaren ezkerreko botoiarekin). 

� “Ikuspegia – Eraikuntzaren protokoloa” elementuak eraikuntzaren urrats 
guztiak erakusten ditu. Eraikuntza pausoz pauso aztertzeaz gain, urrats 
batzuen ordena ere aldatu ahal da.  

� “Entrada geométrica” atalean, “Laguntza” menuan, azalpen zehatzagoak 
daude sagua erabiliz irudiak eraikitzearen inguruan.  

 
 
Eraikuntza sarrera eremua erabiliz 
Ikus dezagun nola eraiki aurreko irudi bera sarrera edo testu eremua erabiliz. Lan 
orri berri bat irekiko dugu (“Artxiboa – Berria”) 
Sartu hurrengo komandoak sarrera eremuan (pantailaren behealdean), Intro 
sakatuz lerro bakoitzaren bukaeran. 
A = (2, 1) 
B = (12, 5) 
C = (8, 11) 
Poligonoa[A, B, C] 
m_a = Erdibitzailea[a] 
m_b = Erdibitzailea[b] 
M = Ekabidura[m_a, m_b] 
Zirkunferentzia[M, A] 
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Zenbait trikimailu 
� Komandoen autoamaiera: komando baten lehen bi letra tekleatu ondoren, 

iradokizun bat agertzen da. Nahi den komandoa bada, Intro sakatu. Honela 
ez bada, jarraitu komandoaren izena sartzen. 

� Ez da komando bakoitzaren izena tekleatu behar: sarrera eremuaren 
eskuinaldean dagoen zerrendatik hautatu ahal da. 

� Ezkerrean dagoen “Idatzi” botoiaren gainean klik eginez “Sarrera eremua” 
modua aktibatzen da. Modu honetan objektu bat zuzenean sartzen da, bere 
gainean klik eginez Aljebra leihoan edo zona grafikoan. 

� Azalpen zehatzagorik irakurtzeko, egin klik ezkerreko botoiaren gainean 
(laguntza botoia). 

� Lan egiteko bi modu posibleen abantailak nahasiz, saguaren bitartez eta 
komandoak sartuz, emaitzarik hoberenak lortuko dira GeoGebrarekin. 
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2. adibidea: Zirkunferentzia baten ukitzaileak 
 
Helburua: Irudikatu GeoGebrarekin (x - 3)² + (y - 2)² = 25 ekuazioa duen 
zirkunferentzia eta bere ukitzaileak, A(11,4) puntutik pasatuz. 
 

 
 
Eraikuntza sarrera eremua eta sagua erabiliz 
Sartu zirkunferentziaren ekuazioa c: (x - 3)² + (y - 2)² = 25  sarrera eremuan eta 
Intro sakatu (trikimailua: ² ikurra eskura dago sarrera eremuaren aldamenean, 
eskuinaldean, dagoen menu hedagarrian). 
Sartu C = Zentroa[c] komandoa sarrera eremuan. 
Marraztu A puntua tA = (11, 4) tekleatuz. 

 Aukeratu orain “Ukitzaileak“ (laugarren ikonoa/menua) eta egin klik A puntua 
eta c zirkunferentziaren gainean. 

“Mugitu“ modua aukeratu eta gero, herrestatu A puntua saguarekin eta aztertu 
ukitzaileen mugimendua. 
c zirkunferentzia ere herrestatu ahal da, Aljebra leihoan nola aldatzen den bere 
ekuazioa aztertuz. 
 
Zenbait trikimailu  

� Hurbildu edo aldendu irudia Zoomaren bidez: egin eskuineko klik zona 
grafikoko toki libre baten gainean eta aukeratu zoom faktorea edo lortu 
zoom leiho bat saguaren eskuineko botoiarekin herrestatuz.  
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� Posible da zirkunferentziaren ekuazioa aldatzea Aljebra leihoan bere 
ekuazioaren gainean klik eginez. 

� “Entrada Algebraica” atalean, “Laguntza” menuan, azalpen zehatzagoak 
daude sarrera eremuaren aukeren inguruan. 

 
 

3. adibidea: Funtzio baten deribatua eta ukitzailea 
 
Helburua: Sinu funtzioa, bere deribatua eta bere ukitzailea puntu batean 
irudikatzea, baita maldaren triangelu argigarria ere. 
 

 
 

1. bertsioa: Puntua funtzioaren grafikoan bertan dago 
Tekleatu sarrera eremuan f(x) = sin(x) funtzioa eta sakatu Intro. 

 Aukeratu “Puntu berria” modua eta egin klik f funtzioaren irudikapenaren 
gainean. Honela A puntua sortzen da f–ren grafikoan. 

 Ondoren, aktibatu “Ukitzaileak” modua eta egin klik A puntuan eta f–ren 
grafikoan. Izendatu berriro t ukitzailea (eskuineko klik bere gainean eta “Izendatu 
berriro”). 
Tekleatu m=Malda[t] komandoa. 

 Hautatu “Mugitu” modua eta herrestatu A puntua ukitzailearen mugimendua 
behatuz. 
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Tekleatu B = (x(A), m) eta aktibatu puntu horren trazua (eskuineko klik B-n 
“Aktibatu trazua”). 

 Hautatu “Mugitu” modua eta herrestatu A puntua B-ren trazua behatuz. 
Tekleatu Deribatua[f] komandoa. 
 
Zenbait trikimailu 

� Sartu beste funtzio bat sarrera eremuan, adibidez f(x) = x³ - 2x²; segituan 
bere deribatua eta ukitzailea agertuko dira. 

� Hautatu “Mugitu” modua eta herrestatu f-ren grafikoa saguarekin. Aztertu 
aldaketak funtzioaren adierazpenean eta bere deribatuan.  

 
 
2. bertsioa: Puntua x = a-n 
Eraikuntza bera beste modu batez egingo dugu. Hasteko, lan orri berri bat irekiko 
dugu (“Artxiboa – Berria”). Ondoren, sartu sarrera eremuan honako komando 
hauek, lerro bakoitzaren bukaeran Intro sakatuz: 
 
f(x) = sin(x) 
a = 2 
A = (a, f(a)) 
t = Ukitzailea[a, f] 
m = Malda[t] 
B = (x(A), m) 
Deribatua[f] 
 
Hautatu “Mugitu” modua eta egin klik a zenbakiaren gainean. Sakatu gezien teklak 
bere balioa aldatzeko. Segituan, A puntua eta ukitzailea f-ren grafikoan zehar 
mugituko dira. 
Irristailuak: Zenbaki baten balioa irristailua erabiliz ere kontrolatu ahal da: 
eskuineko klik a-ren gainean Aljebra leihoan eta aktibatu “Erakutsi objektua”. 
Trikimailua: irristailuak eta gezien teklak bereziki erabilgarriak dira parametroekin 
lan egiteko, adibidez, p eta q y = x² + p x + q funtzio koadratikoan. 
Ukitzailea komandorik gabe 
GeoGebra bektore eta ekuazio parametrikoez ere baliatzen da. Honengatik posible 
da t ukitzailea eraikitzea Ukitzailea[] komandoa erabilteke. Egiaztatzeko, ezabatu 
irudiko ukitzailea zuzenaren gainean eskuineko klik eginez eta “Ezabatu” 
aukeratuz. Ondoren, sartu komandook:  
v = (1, f'(a)) 
t: X = A + r v 
 
v bada t ukitzailearen norabide bektore bat. r-ren ordez, edozein letra erabili ahal 
da parametro gisa.  
 
Hainbat trikimailu 

� Badago beste aukera bat ukitzailea eraikitzeko norabide bektoretik abiatuta: 
t = Zuzena[A, v]. 
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� Saiatu Integrala[f] komandoarekin ere. 
� “Edición algebraica – Comandos“ atalean, “Laguntza” menuan, badago 

informazio asko Geogebraren komandoei buruz. Laguntza dokumentua (pdf 
formatuan) jaitsi ahal da www.geogebra.at Web orritik. 

 
 
 

Informazio gehiago eskuratzeko 
GeoGebraren Web orria, www.geogebra.at, bisitatzera gonbidatzen zaituztegu. 
Bertan, bai informazio osagarria, bai programaren azken bertsioa aurkitu ahal dira. 
 

 
 

GeoGebrak Web orri dinamikoak ere sortzen ditu erraz. Edozein arakatzailetatik 
(adibidez: Firefox, Netscape, Safari edo Internet Explorer) ikusi ahal dira eta 
beraietan lan egin ahal da modu elkarreragilean. GeoGebraren Web orrian 
adibideak, beste informazio batzuk eta baliabideak aurkitu ahal dira. 
GeoGebraren Web orria: www.geogebra.at  
GeoGebraren erabiltzaileen berri taldea (foroa): www.geogebra.at/forum  
GeoGebraWiki – hezkuntza artxiboen bankua: www.geogebra.at/en/wiki  
Programaren inguruko edozein iradokizun edo abisu emateko, zuzenean idatzi 
ahal zaio egileari Markus.Hohenwarter@sbg.ac.at (ingelesez edo alemanieraz) 
edo gaztelaniazko bertsioaren itzultzaile eta koordinatzaileari saidon@sion.com  
 
Gonzalo Elcanok euskaratua: gelcanov@pnte.cfnavarra.es 


