
 

Zadání: 
Členové turistického oddílu vyrazili na pětidenní turistický výlet, kde ušli celkem 80 km. První den ušli 

dvakrát víc než druhý den, třetí den ušli trojnásobek druhého dne, čtvrtý den šli o pět méně než první 

den a poslední den turisté ušli pouze polovinu druhého dne. Kolik turisté ušli první, druhý, třetí, 

čtvrtý a pátý den? 

Řešení:  
Pracujeme buď v novém okně nebo sledujeme soubor bonusova_uloha.ggb. Jednotlivé kroky je 

možné sledovat pomocí Zápisu konstrukce (pokud není v pravé části okna otevřena, tak z menu na 

horní liště vybrat Zobrazení a Zápis konstrukce (ZKx)), kde je možné se pohybovat po jednotlivých 

krocích pomocí šipek. Změna vlastností (změna barev, přejmenování objektů a nastavení rozsahu os) 

v zápisu konstrukce není). 

 

1. Nastavení rozsahu os podle zadání úlohy:  

• Rozsah nastavíme x min: -10    x max: 100, na rozsahu osy y nezáleží   

2. Vytvoříme posuvník pro délku trasy druhého dne: 

• Protože lze délky tras jednotlivých dní vyjádřit pomocí délky trasy druhého dne, 

vytvoříme posuvník, kde budeme měnit délku trasy druhého dne. 

• Vytvoříme posuvník a. Vybereme ikonu  na nástrojové liště a kliknutím na 

Nákresnu umístíme posuvník a zvolíme název a a interval (zde od 0 do 15). ZK1 

3. Zobrazíme body START a CIL: 

• Body zadáváme pomocí ikony  na nástrojové liště a umístěním bodu na nákresnu 

(nebo na dolní liště Vstup: START=(0,0), Vstup:CIL=(80,0)). ZK2,ZK3 

4. Zobrazíme úseky, které turisté ušli během jednotlivých dní: 

• Pro sestrojování jednotlivých úseků použijeme nástroj Úsečka s pevnou délkou. 

• Úsečku zadáme pomocí třetí ikony zleva  na nástrojové liště, kliknutím na pravý 

dolní roh této ikony rozbalíme nabídku pro práci s bodem a vybereme nástroj Úsečka 

s pevnou délkou  . 

• Počátek první úsečky bude v bodě START, délku pak zvolíme 2a (první den ušli 

dvakrát víc než druhý den). Vytvoří se vodorovná úsečka f délky 2a. Koncový bod 

přejmenujeme na den1 (Kliknutím pravým tlačítkem myši na bod, výběrem 

Přejmenovat a zadáním nového názvu den1). ZK4,ZK5 

• Počátek druhé úsečky bude v bodě den1, délku zvolíme a. Vytvoří se vodorovná 

úsečka g délky a. Koncový bod přejmenujeme na den2. ZK6,ZK7 

• Počátek třetí úsečky bude v bodě den2, délku zvolíme 3a. Vytvoří se vodorovná 

úsečka h délky 3a. Koncový bod přejmenujeme na den3. ZK8,ZK9 

• Počátek čtvrté úsečky bude v bodě den3, délku pak zvolíme 2a-5. Vytvoří se 

vodorovná úsečka i délky 2a-5. Koncový bod přejmenujeme na den4. ZK10,ZK11 



• Počátek páté úsečky bude v bodě den4, délku pak zvolíme a/2. Vytvoří se vodorovná 

úsečka j délky a/2. Koncový bod přejmenujeme na den5. ZK12,ZK13 

5. Vytvoříme text, který bude zobrazovat jednotlivé úseky: 

• Pomocí nástroje Text (druhá ikona zprava , vybereme Text ) 

• Kliknutím na Nákresnu se otevře zadávací okno. 

• Do otevřeného okna Úpravy napíšeme statický text (nebude se měnit) první den:, 

Pak klikneme na Objekty, vybereme f (tím zadáme délku úsečky f, která se bude 

měnit při změně hodnoty posuvníku a tedy délky úsečky f). Za okénko ještě přidáme 

statický text km. 

• Potvrdíme volbu OK. ZK14 

• Podobně zadáme textu pro další dny, postupně vybereme další úsečky. ZK15-ZK18 

6. Nyní je můžeme experimentálně zjistit délky tras jednotlivých dní: 

• Pohybujeme posuvníkem tak, až body den5 a CIL splynou.  

• Splynutí bodů lze ověřit pomocí nástroje Vztah mezi objekty (čtvrtá ikona zprava, 

vybereme  a klikneme na postupně na body CIL a den5, lepší je vybrat je 

v Algebraickém okně než v Nákresně). 

 

 

 

 


