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Przekształcenia geometryczne
w programie Geogebra

W opracowaniu tym zebrano pewną liczbę zadań geometrycznych, w któ-
rych rozwiązaniu stosuje się przekształcenia geometryczne płaszczyzny, przede
wszystkim jej izometrie. Jako narzędzia do wykonywania konstrukcji geo-
metrycznych użyto programu Geogebra.

Zakłada się wstępną znajomość z tym programem, to znaczy znajomość
jego podstawowymi narzędzi służących do rysowania obiektów geometrycz-
nych.

Wszystkie aplikacje Geogebry, o których mowa tekście, dostępne są pod
adresem https://pedregal1954.github.io/.

Translacja

Zadanie 1. Otwórz aplikację zadanie1.ggb.

Dany jest trójkąt ABC i wektor u. Znajdź obraz A′B′C ′ tego trójkąta
w translacji (przesunięciu) o wektor u. Przesuwaj koniec wektora. Zaob-
serwuj zmianę położenia obrazu. Przesuwaj punkt A. Zaobserwuj zmianę
położenia obrazu.

Narzędzie Przesuń obiekt o wektor.
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Zadanie 2. Otwórz aplikację most.ggb.

Dane są punkty A i B po przeciwległych stronach rzeki. W którym miej-
scu na rzece trzeba zbudować most (prostopadły do równoległych brzegów
rzeki), aby droga od punktu A do punktu B z przejściem przez most była
najkrótsza?

Rozwiązanie. Niech R będzie obrazem punktu A w translacji o wektor−−→
FG.
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Długość drogi wynosi

|AF |+ |FG|+ |GB| = |AR|+ |RG|+ |GB|

i droga jest najkrótsza, gdy punkt G leży na odcinku RB.

Symetria środkowa

Zadanie 3. Narysuj dowolnie położone punkty A i B i punkt O. Nie używa-
jąc narzędzia Symetria środkowa skonstruuj punkt A′, który jest obrazem
punktu A w symetrii środkowej o środku O i punkt B′, który jest obrazem
punktu B w tej samej w symetrii środkowej.

Zadanie 4. Otwórz aplikację zadanie4.ggb.

Dany jest trójkąt ABC i punkt O. Znajdź obraz A′B′C ′ tego trójkąta
w symetrii środkowej o środku O.

Przesuwaj punkt A. Zaobserwuj zmianę położenia obrazu.
Narzędzie Symetria środkowa.
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Zadanie 5. Narysuj dowolnie położone: punkt A i punkty O1, O2.

Używając narzędzia Symetria środkowa skonstruuj punkt A′, który jest
obrazem punktu A w symetrii środkowej o środku O1. Skonstruuj punkt A′′,
który jest obrazem punktu A′ w symetrii środkowej o środku O2. Narysuj
odcinek AA′. Narysuj odcinek A′A′′.

Przesuwaj punkt A i zaobserwuj zmianę położenia punktu A′′. Punkt
A′′ jest obrazem punktu A w pewnym przekształceniu płaszczyzny. Jakim?

Zadanie 6. Kontynuacja zadania poprzedniego. Dodaj punkt O3. Znajdź
punkt A3, który jest obrazem punktu A′′ w symetrii środkowej o środku O3.
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Przesuwaj punkt A i zaobserwuj zmianę położenia punktu A3. Punkt A3
jest obrazem punktu A w pewnym przekształceniu płaszczyzny. Jakim?

Skonstruuj równoległobok o wierzchołkach O1, O2, O3. Zaobserwuj po-
łożenie czwartego wierzchołka tego równoległoboku w stosunku do punktów
A i A3.

Zadanie 7. Otwórz aplikację zadanie7.ggb.
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Dane są punkty H1, H2, H3, H4, H5. Skonstruuj pięciokąt A1, A2, A3, A4,
A5, w którym środkami boków są punkty H1, H2, H3, H4, H5.

Wskazówka. Wybierz dowolnie punkt B1. Niech:
B2 będzie obrazem punktu B1 w symetrii o środku H1,
B3 będzie obrazem punktu B2 w symetrii o środku H2,
B4 będzie obrazem punktu B3 w symetrii o środku H3,
B5 będzie obrazem punktu B4 w symetrii o środku H4,
B6 będzie obrazem punktu B5 w symetrii o środku H5.

Przemieszczaj punkt B1 i zaobserwuj, jak porusza się punkt B6.
B6 jest obrazem B1 w pewnej symetrii środkowej. Gdzie zatem leży

wierzchołek A1?

Symetria osiowa

Zadanie 8. Narysuj punktA i prostąBC. Nie używając narzędzia Symetria
osiowa skonstruuj punkt A′ który jest obrazem punktu A w symetrii osiowej
o osi BC.

Zadanie 9. Otwórz aplikację zadanie9.ggb.
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Dany jest trójkąt ABC i prosta k. Znajdź obraz A′B′C ′ tego trójkąta
w symetrii osiowej o osi k.

Przesuwaj punkt A. Zaobserwuj zmianę położenia obrazu.
Narzędzie Symetria osiowa.

Zadanie 10. Narysuj prostą i punkty A, B leżące po tej samej stronie
prostej. Wstaw punkt C na prostej i narysuj odcinki AC, BC. Zmierz dłu-
gość łamanej ACB. Przesuwaj punkt C obserwując zmianę tej długości.
Znajdź (konstrukcyjnie) takie położenie punktu C, w którym ta długość
jest najmniejsza.

Wskazówka: należy znaleźć punkt symetryczny do A względem prostej.
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Zadanie 11. Otwórz plik drogaABCD0.ggb.

Zmierz długość łamanej DGFE. Przesuwaj punkty F i G obserwując
zmianę tej długości. Znajdź (konstrukcyjnie) takie położenie punktów D
oraz E, w którym ta długość łamanej jest najmniejsza (wskazówka: po-
przednie zadanie).

Zadanie 12. Złożenie dwóch symetrii osiowych.
Narysuj prostą k i równoległą do niej prostą l. Narysuj trójkąt DEF .

Znajdź obraz D′E′F ′ tego trójkąta w symetrii osiowej o osi k. Znajdź obraz
D′′E′′F ′′ trójkąta D′E′F ′ w symetrii osiowej o osi l. Zmieniaj położenie
trójkąta DEF i obserwuj zmianę położenia trójkąta D′′E′′F ′′. Ten trójkąt
jest obrazem trójkąta DEF w pewnym przekształceniu. Jakim?

Skonstruuj wektor u, którego początek leży na prostej k a koniec na
prostej l, prostopadły do obu prostych. Utwórz wektor v = 2u.

Narysuj wektor o początku D równy wektorowi v używając narzędzia
wektor z punktu.

Narysuj wektor o początku E równy wektorowi v.
Narysuj wektor o początku F równy wektorowi v.
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Zadanie 13. Złożenie dwóch symetrii osiowych jeszcze raz.
Narysuj prostą k = AB i nierównoległą do niej prostą l przechodzącą

przez punkt A. Narysuj trójkąt DEF . Znajdź obraz D′E′F ′ tego trójkąta
w symetrii osiowej o osi k. Znajdź obraz D′′E′′F ′′ trójkąta D′E′F ′ w sy-
metrii osiowej o osi l. Zmieniaj położenie trójkąta DEF i obserwuj zmianę
położenia trójkąta D′′E′′F ′′. Ten trójkąt jest obrazem trójkąta DEF w
pewnym przekształceniu. Jakim?

Narysuj łuk okręgu o środku A przechodzący przez punkty D′′ i D.
Narysuj łuk okręgu o środku A przechodzący przez punkty E′′ i E.
Narysuj łuk okręgu o środku A przechodzący przez punkty F ′′ i F .
Zmierz kąty DAD′′, EAE′′, FAF ′′. Czy są równe? Porównaj z kątem

ostrym, jaki tworzą między sobą proste k i l.

Obrót

Zadanie 14. Narysuj trójkąt równoboczny ABC. Obróć ten trójkąt o 600

wokół punktu A (narzędzie Obrót wokół punktu. Obrócony trójkąt obróć
o ten sam kąt wokół punktu A. Powtórz tę operację jeszcze trzy razy. Otrzy-
masz sześciokąt foremny.

Zadanie 15. Wykonać następującą konstrukcję:

1. Wybrać Opcje/Etykietowanie/Bez nowych obiektów.
2. Narzędzie: Wielokąt. Narysować trójkąt.
3. Narysować punkt O.
4. Wstawić suwak typu Kąt o nazwie α. Właściwości/Podstawowe: War-
tość 0◦.
5. Narzędzie Obrót wokół punktu. Kliknąć na trójkąt, potem na punkt
O. W oknie dialogowym usunąć wpis, kliknąć na symbol α, wybrać literę
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α. Wybrać: obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przesunąć
suwak.

6. Narzędzie Łuk o danym środku przechodzący przez dwa punkty.
Wybrać punkt O, wybrać wierzchołek trójkąta obróconego, wybrać od-
powiedni wierzchołek trójkąta danego. Powtórzyć konstrukcję dla pozo-
stałych dwu par wierzchołków.

7. We właściwościach każdego łuku wybrać Styl/Styl prostej: linia
przerywana.

Jednokładność

Zadanie 16. Otwórz aplikację zadanie16.ggb.

Dany jest trójkąt ABC i punkt O. Znajdź obraz A′B′C ′ tego trójkąta
w jednokładności o środku O i skali 2.

Narzędzie Jednokładność.

Zadanie 17. Otwórz aplikację zadanie17.ggb.
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Dany jest punkt A i proste k1 i k2. Skonstruuj prostą k przechodzącą
przez A i przecinającą proste k1 i k2 w punktach B i C takich, że

|AC|
|AB|

= 3.

Rozwiązanie. Niechm będzie obrazem prostej k1 w jednokładności o środ-
ku A i skali 2. Jeżeli jakaś prosta n przechodząca przez punkt A przecina
proste k1 i m w punktach E i F , to oczywiście

|AF |
|AE|

= 3.
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Teraz już wiadomo, jak skonstruować prostą k. Niech punkt C będzie
punktem przecięcia prostej k2 i m. Jeżeli prosta k przechodzi przez punkty
A i C, to

|AC|
|AB|

= 3.

Literatura

1. K. Winkowska-Nowak, E. Pobiega, K. Pobiega, ABC GeoGebry. Porad-
nik dla początkujących, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

2. https://www.geogebra.org/materials.


