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Inicio rápido 
Que é GeoGebra? 

• Un software de matemáticas dinámicas nun paquete fácil de usar 

• Para aprender e ensinar a todos os niveis da educación 

• Xunta xeometría dinámica, álxebra, táboas, gráficos, cálculo e estatística  

• Software de código aberto, dispoñible gratuitamente en www.geogebra.org 

Datos rápidos 
• GeoGebra facilita a creación de construcións e modelos matemáticos polos 

estudantes, que permiten exploracións interactivas arrastrando obxectos e 
cambiando parámetros. 

• GeoGebra é tamén unha ferramenta de autor que permite aos profesores 
crear páxinas web interactivas. Descubra recursos interactivos para o aula e 
comparta o seu propio traballo en www.geogebratube.org. 
 

Ao iniciar GeoGebra, aparece a seguinte xanela: 

 
Por medio das ferramentas de construción da barra de ferramentas vostede pode 
facer construcións na vista gráfica co rato. Ao mesmo tempo as correspondentes 
coordenadas e ecuacións móstranse na vista alxébrica. A barra de entrada 
utilízase para introducir coordenadas, ecuacións, comandos e funcións directamente. 
Estas móstranse na vista gráfica e na alxébrica inmediatamente logo de pulsar a 
tecla Enter. En GeoGebra, a xeometría e o álxebra traballan unha á beira da outra. 

http://www.geogebra.org/
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Exemplo 1: circunferencia circunscrita dun triángulo 

Tarefa: construír un triángulo A, B, C e a súa circunferencia circunscrita utilizando 
GeoGebra. 

 

Construción utilizando o rato 

Preparativos 

• Abra o menú Disposicións e seleccione Xeometría. 

Pasos da construción 

1  

Escolla a ferramenta "Polígono" na barra de ferramentas. Agora 
pulsa sobre a vista gráfica tres veces para crear os vértices A, B, e 
C. Peche o triángulo premendo no punto A de novo. 

2  

A continuación, escolla a ferramenta "Mediatriz" (clic na pequena 
frecha na cuarta icona pola esquerda) e constrúa dúas mediatrices 
premendo en dous lados do triángulo. 

3  

Usando a ferramenta "Intersecar dous obxectos" pode premer na 
intersección de ambas mediatrices para obter o centro da súa 
circunferencia circunscrita ao triángulo. Para darlle o nome "M", 
prema co botón dereito sobre el (Mac OS: Ctrl-clic), e seleccione 
"Renomear" no menú que aparece. 

4  

Para finalizar a súa construción, escolla a ferramenta 
"Círcunferencia co centro dado pasando por un punto" e prema 
primeiro no centro, e despois en calquera vértice do triángulo. 

5  

Usando a ferramenta "Mover" agora pode utilizar o rato para 
arrastrar os vértices do triángulo arredor - a súa construción vai 
cambiar dinamicamente con eles. 
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Algunhas suxestións 

 Probe os botóns "Desfacer"/"Refacer" da dereita da barra de ferramentas.  
 
 Para ocultar un obxecto, prema co botón dereito sobre el (Mac OS: ctrl-click) 
e desmarque a opción "Amosar obxecto". 
 
 Pode cambiar o aspecto dos obxectos (cor, tipo de liña, ...) facilmente 
usando a barra de estilo: basta con facer clic na parte superior da vista gráfica 
para mostrala ou ocultala. Para obter máis opcións, por favor faga clic dereito 
(MacOS: Ctrl-clic) sobre un obxecto e elixa "Propiedades" no menú contextual 
que aparece. 

 
  Os eixos e a cuadrícula pódense ocultar ou mostrar utilizando o menú "Ver" 

do mesmo xeito que as vistas alxébrica, gráfica, e de folla de cálculo. 
 

 Para mover a súa construción na vista gráfica, seleccione a ferramenta 
"Mover vista gráfica" e simplemente use o rato para arrastrala. 

 
O protocolo de construción (véxase o menú Ver) proporciona unha táboa 
con todos os pasos da súa construción. Coas teclas pode avanzar de novo a 
través dos pasos da construción. Ademais, pode arrastrar as liñas para 
cambiar a orde de construción. 

 

Construción utilizando la barra de entrada 

Preparativos 

• Agora imos facer a mesma construción que antes, pero utilizando a barra de 
entrada, así que imos empezar desde cero pulsando Novo no menú Ficheiro.  

• Abra o menú Disposicións e seleccione Álxebra e gráficos. 

Pasos de construción 

Introduza os seguintes comandos na barra de entrada na parte inferior da pantalla e 
prema a tecla Enter despois de cada liña. 

 

A = (2, 1)  
B = (12, 5)  
C = (8, 11)  
Polígono[A, B, C]  
s = Mediatriz[a]    
t = Mediatriz[b]  
M = Interseca[s, t]  
Circunferencia[M, A]  
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Exemplo 2: derivada e tanxente dunha función 

Tarefa: Crear a función f(x) = sin (x), a súa derivada e a súa tanxente nun punto de f, 
incluíndo o seu triángulo de pendente. 

 

Primeira vía: punto en la función 

Preparativos 

• Abra unha nova xanela usando Nova xanela no menú Ficheiro.  

Pasos de construción 

1 f(x) = sin(x) Introduza a función f(x) = sin(x) na barra de entrada e 
prema a tecla Enter. 

2  
Elixa a ferramenta "Novo Punto" e faga clic no gráfico da 
función f. Isto crea o punto A ligado á función f. 

3  

A continuación, seleccione a ferramenta "Tanxentes" e 
faga clic no punto A e na función f. Cambie o nome da 
tanxente a "t" con clic dereito (MacOS: Ctrl-clic) e 
"Renomear". 

4 m = Pendente[t] Escriba o comando m = Pendente[t]. 

5  
Usando a ferramenta "Mover", arrastre o punto A co rato 
e observe o movemento da tanxente. 

6 B = (x(A), m) Escriba  B = (x(A), m) 
Nota: x(A) dá a coordenada x do punto A. 

  
Active o rastro do punto B facendo clic dereito sobre B 
(MacOS: Ctrl-clic) e seleccionando "Activar rastro". 

7  
Usando a ferramenta "Mover", arrastre o punto A co rato 
- o punto B vai agora deixar un rastro. 

8 Derivada[f(x)] Escriba o comando Derivada[f(x)] 
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Algunhas suxestións 

Escriba unha función diferente, p.e. f(x) = x³ - 2x², na barra de entrada. 
Inmediatamente, mostraranse a súa derivada e a súa tanxente. Probe tamén o 
comando Integral[f(x)]. 
 
 Elixa a ferramenta "Mover" e arrastre a gráfica da función co rato. Observe 
como cambian as ecuacións da función e da súa derivada. 

 
Recheo automático de comandos: despois de entrar as dúas primeiras 
letras dun comando, este será amosado automaticamente. Se quere adoptar a 
suxestión, prema a tecla Enter; en caso contrario, pode contine escribindo. 
 

 A axuda de entrada atópase á dereita da barra de entrada e dálle unha lista 
de todos os comandos dispoñibles en *GeoGebra. 

 

Segunda vía: punto en x = a 

Preparativos 

• Imos agora facer unha outra versión da última construción. Polo tanto, escolla 
Ficheiro - Novo para obter unha xanela baleira.  

Pasos de construción 
Introduza os seguintes comandos na barra de entrada e prema Enter despois de 
cada liña. 

f(x) = sin(x) 
a = 2 
T = (a, f(a)) 
t = Tanxente[a, f] 
m = Pendente[t] 
B = (x(T), m) 
Derivada[f] 

Algunhas suxestións 

 Elixa a ferramenta "Mover" e faga clic no número a. Pode cambiar a pulsando 
as teclas de frecha. Ao mesmo tempo, o punto T e a tanxente moveranse ao 
longo da función f. 

 
Tamén pode cambiar o número a mediante a creación un esvarador: clic 
dereito (MacOS: Ctrl-clic) sobre a na vista alxébrica e seleccione "Amosar 
obxecto". Cambie o valor do esvarador arrastrando o punto que aparece na 
liña co rato.  
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Exemplo 3: Análise de datos 
Tarefa: Crear un histograma e avaliar media, mediana, min. e max.  dun conxunto de 
valores. 

 
Preparativos 

• Abra o menú Disposicións e seleccione Táboa e gráficos 

Pasos de construción 

1  Introduza algúns datos nas celas da columna A da folla de cálculo, p.e. encha 
de A1 a A14 con valores como 5, 3, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 5, 3 

2 
 

Resalte as celas apropiadas e seleccione a ferramenta "Análise unha 
variable". 
Nota: Neste exemplo: Resalte as celas A1 ata A14 e faga clic na ferramenta 
"Análise unha variable". 

3 

 Seleccione o valor apropiado de "Clases" na parte superior da fiestra 
emerxente. 
Nota: Para obter os números deste exemplo utilizáronse 5 Clases, porque hai 
cinco valores diferentes. 

4  Atope a media, mediana, o máximo e o mínimo dos datos na parte 
"Estatísticas" ao lado esquerdo da xanela emerxente.  

5  

Faga clic no botón de frecha na parte superior dereita e marque "Selección 
manual de clases" no menú "Histograma" da dereita. Nota: Pulse a tecla 
"Enter" logo de especificar o valor de "Inicio" 0.5 e de "Ancho" 1 (valores neste 
exemplo). 

 
Algunhas suxestións 
 

Cambie algúns valores na columna A e vexa como iso inflúe no histograma e 
nos valores estatísticos como media, mediana, máximo e mínimo. 
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Cambie o tipo de diagrama de "Histograma" a "Diagrama de caixa" na lista 
despregable encima do histograma. 

 

Más información 
Vostede pode atopar máis información, recursos e axuda nas nosas páxinas web: 

Software http://www.geogebra.org 

Manual e titoriais http://wiki.geogebra.org 

Exemplos e recursos http://www.geogebratube.org 

Foro de usuarios http://www.geogebra.org/forum 

 

http://www.geogebra.org/
http://wiki.geogebra.org/
http://www.geogebratube.org/
http://www.geogebra.org/forum
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