Översatt kursmaterial (MAOL)

Polygoner
Trianglar på tre sätt
Man kan skriva in punkter antingen via punktverktyget eller genom att skriva punktens
namn och koordinater i inmatningsfältet. Då man ritar månghörningar lönar det sig att
använda polygonverktyget genom att markera hörnen motsols. I så fall kommer man att
se alla polygonens vinklar på samma gång, då man väljer vinkelverktyget. När man
mäter vinklar mäter man också dem motsols. Egenskaper för olika objekt, till exempel
sträckor, får man genom att välja objektet på ritområdet eller algebrafönstret och välja
stilmenyn.

Det är också möjligt att använda inmatningsfältet för att skriva in kommandon, i stället
för att välja önskad funktion via en meny. Det finns också sådana kommandon som
endast kan skrivas in i inmatningsfältet, till exempel kommandot Om. Då man börjar
skriva ett kommando föreslår GeoGebra olika möjligheter.

Med GeoGebra kan man också rita sköldpaddsgrafik. Sköldpaddsgrafiken är nyttig om
man till exempel vill undersöka polygoner. Om man använder engelska versionen är
kommandot “Turtle”, på finska “Kilpikonna” men av någon anledning motsvaras dessa
av det svenska kommandot “Penna”.
Skriv i inmatningsfältet “sköldis = Penna()” så dyker en sköldpadda som vi kallar sköldis
upp i origo. Nu vill vi få sköldis att gå i en kvadrat. Då man ger ett vändkommando
måste man komma ihåg att skriva in gradtecknet. Det kan man göra på tre sätt:
antingen med kortkommandot alt + shift + o (rekommenderas) eller genom att trycka på
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tangentbordsknappen

varpå en massa tecken blir möjliga, eller om man valt att visa

ett separat inmatningsfält finns det en liten α symbol i högra kanten. Där finns också
gradtecknet.

Aktivera sköldis genom att trycka på den lilla play-knappen i nedre vänstra hörnet av
ritområdet.

För att få sköldis att gå framåt två rutor skriver du
PennaFramåt(sköldis, 2)
Efter att du skrivit in kommandot ser du de inte längre. Skriv in nästa kommando.

Följande kommandon är tillgängliga:

I bilden ovan har färgen ändrats, genom att ändra i inställningarna, till exempel genom
att i algebrafönstret trycka på sköldis = Penna() varpå tre olika möjligheter blir synliga.
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Elevuppgift: Triangel på tre olika sätt
Öppna GeoGebra Classic och välj perspektivet Grafanalys.
1. Skapa en likbent triangel genom att använda lämpliga verktyg. Skriv in sidornas
längder och vinklarnas storlek. Byt färg på triangelns sidor, om du vill.

Slutresultatet kan till exempel se ut så här.

2. Rita en rätvinklig triangel genom att skriva in kommandon i inmatningsfältet.
Slutresultatet kan till exempel se ut så här.
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3. Rita med hjälp av sköldpaddsgrafik en liksidig triangel.

Sköldpaddsverktyget heter Penna. För att få fram en sköldpadda som heter s
skriver du s = Penna(). För att den ska röra sig behöver du ha aktiverat den lilla
play-knappen, och därefter skriver du till exempel
PennaFramåt(s,5) för att få den att gå framåt fem steg.
Då man ger ett vändkommando måste man komma ihåg
att skriva in gradtecknet. Det kan man göra på tre sätt:
antingen med kortkommandot alt + shift + o (rekommenderas) eller genom att
trycka på tangentbordsknappen

varpå en massa tecken blir möjliga, eller om

man valt att visa ett separat inmatningsfält finns det en liten α symbol i högra
kanten. Där finns också gradtecknet.

OBS. Efter att du skrivit in kommandot ser du de inte längre. Skriv in nästa
kommando.

Följande kommandon är tillgängliga:
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GeoGebra Script hittar du under Inställningar som du kan nå till exempel genom
att välja sköldpaddan och trycka på kugghjulsbilden.

Du kan också välja rätt objekt i algebrafönstret och där få fram en meny med tre
möjligheter. Med hjälp av GeoGebra Script kan du programmera sköldpaddan att
göra som du vill, till exempel rita en polygon.
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Elevuppgift: Fyrhörningens diagonaler och deras egenskaper,
problemlösningsuppgifter
Dessa uppgifter går att göra på flera olika sätt. Du får använda vilka verktyg du vill men
ditt resultat skall vara dynamiskt, dvs. om man flyttar en punkt så att storleken ändras,
skall resultatet fortfarande stämma. Du kan börja med att skapa hörnpunkterna och dra
en polygon runt dina hörnpunkter. Då du är klar, gör släptestet för att kolla att resultatet
är dynamiskt.

1. Öppna GeoGebra Classic och välj perspektivet

Grafanalys. Dölj koordinataxlarna och rutfältet.
2. Skapa en sträcka AB, vars stil du ändrar så att det inte är en heldragen utan en

streckad sträcka.

3. Konstruera en kvadrat, där sträckan AB är en diagonal.

Tips: tänk på hur lång den andra diagonalen är och hur stora vinklar som bildas
mellan diagonalerna.
Du kan ha nytta av verktygen medelpunkt, vinkelrät linje och cirkel.

4. Gör samma uppgift en gång till, men konstruera i stället för en kvadrat en
rektangel, där sträckan AB är en diagonal.
Tips: skapa en cirkel, där medelpunkten är samma som diagonalens medelpunkt.
Ta hjälp av cirkeln då du skapar den andra diagonalen.
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5. Gör samma uppgift för en parallellogram, där AB är en diagonal.
Tips: spegling i en punkt.
6. Gör samma uppgift för en romb, där AB är en diagonal.
Tips. under verktyget linje kan du välja en sträcka med en bestämd längd, och
ange en sträcka du redan har som längd.

Elevuppgifter: Koordinatsystem, månghörningar och cirklar
Öppna GeoGebra Classic och välj perspektivet Grafanalys.
1. Rita tre punkter i koordinatsystemet: (0,3), (2,0) och origo.

a) Skapa en triangel med hörnpunkterna du nyss ritade.
Hurudan triangel är det fråga om?
b) Mät hur stor area din triangel har, med hjälp av verktyget
för att mäta area.
c) Mät hur stora triangelns vinklar är med hjälp av verktyget
för att mäta vinklar.

2. Rita
a) en kvadrat, vars sida är 3.
b) in i kvadraten, en så stor cirkel
som möjligt, med ett lämpligt
cirkelverktyg. Tips: du kan använda mittpunktsverktyget
för att skapa kvadratens mittpunkt. Först måste du skapa
mittpunkten för en sida.
c) Färglägg kvadraten och cirkeln i olika färger.
d) Dölj punkterna.
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e) Mät kvadratens och cirkelns area.

3. Rita en linje och till den linjen en vinkelrät samt en parallell linje.

4. Rita
a) en triangel, som har en vinkel 120°.
b) en cirkel och en cirkelsektor.
c) en regelbunden sexhörning.
d) en rektangel, vars sidor är 3 och 4.
e) en parallellogram
f) ett paralleltrapets
g) Skriv namnet för alla de figurer du har ritat med hjälp av
verktyget Text.

5. Rita en rektangel, vars sidor är 3 och 4.
a) Rita en kvadrat med sidan 2, enligt bilden.
b) Rita in en cirkel i kvadraten, märk ut dess radie.
c) Dölj alla punkter du har behövt skapa.
d) Märk ut sidornas och radiens längder med
text-verktyget.
e) Vilken area har cirkeln, kvadraten och
rektangeln?

