
Mиниатюри за начинаещите в GeoGebra  

В тази рубрика ще разглеждаме различни задачи (класически и не толкова) и възможни начини за 
решаването им с помощта на динамичната компютърна среда GeoGebra, както и различни подходи 
за работа в клас. „Начинаещите” естествено правят първите си стъпки с този софтуер, но може да 
са „опитняци” в други среди или пък все още да не се чувстват комфортно с мишката и с 
английската терминология. Надяваме се всеки от тях да намери нещо полезно за себе си, стига да 
не се плаши от „новото”. 

Една от забележителните черти на GeoGebra е двойственото представяне на 
обектите - на всеки израз в прозореца  Алгебра отговаря геометричен обект в  

съответния прозорец и обратно. Да видим това, като разгледаме една класическа 
задача за построение: 

Задача: Да се опише окръжност около триъгълник  

Първи начин (за любителите на езиково-ориентирани среди) 
Ще построим най-напред конструкцията с помощта на команди, които ще 

въвеждаме от съответния прозорец  (Въведи). 
Нека решим  върховете на триъгълника А, B, C да имат например координати 
съответно (2, 1), (8, 3) и (4, 4). Тогава можем да въведем командите: 

A = (2, 1) 

B = (8, 3) 
C = (4, 4) 

(За да изпълним дадена команда, натискаме клавиша Enter.) 

 

Сега можем да свържем точките А, B, C със затворена начупена линия (Polygon): 

Polygon[A, B, C] 



 

За да прекараме симетралата към страната а на триъгълника, ще използваме 

командата PerpendicularBisector  и ще я означим с la . (Не се плашете от дългата 

дума, още като напишете Perp, системата ще довърши останалата част, а за вас 
ще остане да допълните името на отсечката. Ето как изглежда синтаксисът на 
цялата инструкция: 

l_a = PerpendicularBisector[a] 

Аналогично строим  симетралата lb към b: 

l_b = PerpendicularBisector[b] 

 

Да построим сега пресечната точка M на двете симетрали. Ще използваме 

командата Intersect (за построяване сечението на два обекта): 

M = Intersect[l_a, l_b] 



Сега вече сме готови да прекараме окръжност с център М през някой  от трите 
върха, например А. Използваме командата за окръжност (Circle) по две точки: 

Circle[M, A] 

 

За по-голяма прегледност можем да скрием обектите, които не ни трябват – 

щракаме с десен бутон върху  всяка от правите и махаме отметката върху Покажи 
обекта. А прозореца Алгебра (написан в Geogebra  по английски маниер) можем 
да скрием с комбинацията от клавиши Ctrl+Shift+A или като премахнем 

съответната  отметка в Изглед. 

 

Не изглежда много сложно, нали? Още повече, че не ни се наложи да си 

припомняме как се строи симетрала на отсечка . Но все пак иска писане, и то на 



английски – за децата може да не е проблем, но ние бихме искали да имаме 
избор! Имаме го. 

Втори начин (за любителите на постъпково построяване с бутони): 

Да разгледаме по-внимателно лентата с инструменти.  

 

Значението на иконките е доста красноречиво. Сигурно се досещате, че можем да 

построим с бутона : 

 точка  три точки върху чертожната равнина (автоматично им се 

присвояват имена  в азбучна последователност, но можем да ги сменяме)  

 многоъгълник  триъгълник с върхове – построените вече три точки 
(не забравяйте, че трябва да се „върнете” в първата точка, за да се затвори 

начупената линия) 

 

 симетрала  построяваме симетралите на две от страните на 

триъгълника (удобното е, че вдясно от инструментите се записва 
последователността, в която трябва да се посочат необходимите обекти); 
На пръв поглед този бутон не се вижда, но можем да го открием, като 

щракнем върху долния десен ъгъл на бутона  и изберем симетрала от: 

 



 

 сечение на два обекта  за намиране на центъра на описаната 

окръжност 
Сечението на двете прави е точка и следователно пак трябва да потърсим 
съответната иконка в падащото меню на точка: 

 

 окръжност с център през точка   за построяване на описаната 

около триъгълника окръжност. 

 



Трети и четвърти начин (за любителите на щрак и готово!) 

На това място малките изследователи (нашите ученици) вече ще са открили, че 

има бутон за построяване на окръжност по три точки  от нея (в падащото 

меню на бутона окръжност) или ще пробват с командата Circle[A, B, C] в полето 
Въведи.  И нищо чудно да ни запитат в стила на шопа: Е оти ручахме жабета?.. 

Това си е философски въпрос и специалистите по математическо образование 
отдавна дискутират кои от съвременните възможности на компютърните среди да 
се ползват наготово и какво ученициге сами да създават. По-нататък ще посочим 

възможности някои от бутоните в ленатата с инструменти да се скриват временно, 
както и да се създават бутони с нови функции. За да следваме класическата 
конструкция с линийка и пергел, бихме могли да скрием и бутона за симетрала. 

Когато учениците знаят как се строи окръжност по 3 точки по класическия начин, 
няма проблем да използват готовия бутон (той за тях няма да е вече «черна 
кутия»). Но дори и сега можем да посочим поне един недостатък на бързите 
начини – ако ни трябва и центърът на окръжността, ще трябва да си го получим.  

 

И един трик – когато не знаем какви аргументи да използваме в някоя команда, 
въвеждаме произволен аргумент, за да се появи прозорец с указание за характера 
на грешката. В него ще видим и възможностите - например за окръжност: 

 



Ако решаваме тази задача върху лист с молив като построителна, ще използваме 
само елементарни и основни построения и последователността в 1 (2) начин. Ако 
обаче при решаване на задача е необходимо да онагледим описана около 

триъгълник окръжност, обикновено първо построяваме окръжността и избираме 
три точки от нея за върхове на триъгълник. Причината е, че резултатът от двете 
построения е един и същ, но вторият е по-удобен. Сега обаче създаваме 

динамични конструкции. Да видим какво ще се получи, ако следваме него: 

Пети начин (имитиращ това, което правим в тетрадките) 

 Построяваме първо окръжност – с център през точка.  

 

 Автоматично двете точки (центърът и точката) се именуват с A и B. Нека ги  
преименуваме с О и M. 

 

 Избираме три точки от окръжността. Обърнете внимание, че те са зависими 
обекти – могат да се движат само върху окръжността. 



 

Построяваме триъгълник ABC, като използваме бутон за многоъгълник. 

 

Вижда се, че свободните точки са определящите окръжността – O и M. 
Динамичността е различна. В зависимост от целта ще се насочим към една или 

друга последователност. Когато решаваме задача, преди да пристъпим към 
създаване на динамична конструкция, трябва да извършим анализ и по отношение 
на динамичността.  

В петия начин, след като построихме окръжността с център през точка, избрахме 

три точки от окръжността. Проверете резултатът в случая, когато за връх на 
триъгълника се използва точката, която определя окръжността (т.е. изберете само 
още две точки от окръжността). Изследвайте резултата при построяване на 

окръжността с център и радиус или по три точки. 


