


Geogebra ( www.geogebra.org) -

dynamiczne oprogramowanie do 

uczenia się i nauczania matematyki na 

wszystkich poziomach. 

Wizer.me (www.wizer.me) to narzędzie do 

tworzenia i udostępniania interaktywnych kart 

pracy on-line, które zawierają różnorodne 

aktywności m.in. pytania otwarte 

i wielokrotnego wyboru, uzupełnianie elementów 

w tekście i na grafice, sortowanie, rysowanie, 

zamieszczanie tekstu, zdjęć, linków. 

Geogebra Classroom – wirtualna platforma, 

dzięki której możemy przydzielać uczniom 

interaktywne zadania i  przeglądać na bieżąco 

postępy uczniów.

http://www.geogebra.org/
http://www.wizer.me/


GeoGebra łączy interaktywny Widok Grafiki 2D, 

Widok Grafiki 3D, geometrię, algebrę, arkusz 

kalkulacyjny, analizę matematyczną i statystykę.

1
• Wizualizacja problemów matematycznych

2
• Wykonywanie konstrukcji geometrycznych

3
• Odkrywanie własności figur, funkcji, przekształceń

4
• Wspomaganie dowodzenia twierdzeń

5
• Wspomaganie samodzielnego rozwiązywania zadań



Darmowa

Można ją używać na różnych urządzeniach

Można ją zainstalować na różnych systemach 
operacyjnych

Różne sposoby wizualizacji obliczeń 
(równania, wykresy, tabele)

Pliki mogą być przesyłane do sieci jako tzw. 
aplety

Zalety



Program można pobrać z www.geogebra.org. Na 

stronie można również pracować z programem w 

wersji przeglądarkowej. Dzięki utworzeniu konta 

można publikować i dzielić się własnymi materiałami.



Możemy przygotować własne aplety, które wykorzystamy 

podczas lekcji tradycyjnych i zdalnych. Możemy udostępni je 

uczniom na własnej stronie, platformie edukacyjnej, podając 

link lub skorzystać z opcji Geogebra Classroom. Można również 

skorzystać z ponad miliona aktywności umieszczonych na 

platformie. Z wybranych apletów może korzystać online lub 

zapisać je w innym miejscu w postaci pliku w formacie ggb.





Program jest interaktywny, co powoduje, że wprowadzane zmiany 

na obiekcie w jednym z widoków pokazują się 

w pozostałych widokach, gdyż obiekty są ze sobą dynamicznie 

powiązane. Przygotowując dynamiczne wizualizacje, możemy 

posłużyć się suwakiem, który umożliwia zmianę wartości 

poszczególnych parametrów. 



Możemy odkrywać interaktywną geometrię - tworzyć 

konstrukcje z punktów, linii, okręgów, wielokątów i kątów,, 

mierzyć długości i pola figur, przekształcać figury w symetrii, 

translacji, jednokładności, śledzić kroki konstrukcji.



Widok CAS możemy wykorzystać do sprawdzania poprawności 

obliczeń, rozkładania liczb na czynniki, upraszczania 

wyrażeń, redukcji wyrażeń podobnych, rozwijania iloczynów, 

rozwiązywania równań i nierówności, układów równań, 

obliczania granic funkcji, pochodnych.



Nauczyciele i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych mogą 

wykorzystać Geogebra 

Wykresy, Geogebra Suite do 

szybkiego wykonywania 

wykresów funkcji.  



Lekcje geometrii przestrzennej będą bardziej 

interesujące i zrozumiałe dla uczniów, gdy 

wykorzystamy Widok Grafika 3D. 



Oferuje on narzędzia do 

obracania, przybliżania 

i oddalania, dzięki czemu 

możemy obejrzeć model 

z każdej strony.

W nauczaniu geometrii przestrzennej 

warto wykorzystać kalkulator mobilny 

Grafika 3D z dodatkiem Geogebra AR 

– pozwala on na dodanie rozszerzonej 

rzeczywistości. Każdą figurę można 

obejść naokoło, można zmieniać jej 

rozmiar i położenie. Modele można 

też nakładać na figury znajdujące się 

wokół nas.



Bryły z rozłożoną 

siatką możemy obejrzeć 

w rozszerzonej 

rzeczywistości –

wirtualne modele 

możemy umieścić na 

podłodze, stole czy 

biurku.

LINK

https://www.geogebra.org/m/rmfptnzu


Przygotowywanie ilustracji do zadań



Geogebrę możemy wykorzystać również jako laboratorium do 

odkrywania własności figur i przekształceń czy wspomagania dowodzenia 

twierdzeń na każdym etapie nauczania.





Oprogramowanie można wykorzystać do tworzenia projektów edukacyjnych

Gardens of Maths



Why Maths?



STEAM like Leonardo



GeoGebra Notatki umożliwiają łącznie różnego 

rodzaju mediów. Możemy tworzyć wiele stron, 

umieszczać aplety Geogebry, tekst, wstawiać 

obrazy, filmy strony internetowe, możemy zapisać 

i udostępnić swoją pracę.



W notatkach mamy 

możliwość nie tylko 

wstawiania apletów 

Geogebry i robienia 

notatek, ale również 

wykorzystania aplikacji 

Graspable Math, która 

zamienia statyczne 

wyrażenia 

matematyczne w 

dynamiczne obiekty.



Przykład: LINK

https://graspablemath.com/canvas/?load=_20857d6378c8da4b


to wirtualna platforma, dzięki której 

nauczyciele mogą: przydzielać uczniom 

interaktywne i angażujące zadania, przeglądać 

aktualizowane na bieżąco postępy uczniów 

pracujących nad określonym zadaniem.  

Możemy zobaczyć, które zadania uczniowie rozpoczęli (lub nie), 

zadawać pytania całej klasie i zobaczyć odpowiedzi uczniów, 

ukryć nazwiska uczniów podczas wyświetlania odpowiedzi.



Geogebra umożliwia tworzenie aktywności dynamicznych, które można 

budować z różnych składowych: aplety GeoGebry (utworzonych przez 

nas, pobranych z naszych zasobów lub przygotowanych przez innych 

nauczycieli), teksty, linki do stron internetowych, jak również pytania 

testowe, obrazy, filmy, pliki pdf. Po zalogowaniu na stronie, 

przechodzimy do naszych materiałów i klikamy w ikonę + UTWÓRZ, 

a następnie wybieramy AKTYWNOŚĆ. 



Bez problemu zapiszemy wzory matematyczne.

W ustawieniach możemy podać opis, ustawić rodzaj widoczności, dodać 

znaczniki.



Następnie udostępniamy aktywność uczniom 

– wpisują podany przez nauczyciela KOD KLASY 







Zadania na (dobry) początek:
a) narysuj prostą, zaznacz na niej punkt; skonstruuj prostą

prostopadłą do danej prostej przechodzącą przez dany punkt;
b) narysuj prostą, zaznacz punkt leżący poza tą prostą; skonstruuj

prostą prostopadłą do danej prostej przechodzącą przez dany
punkt;

c) narysuj prostą, zaznacz punkt leżący poza tą prostą; skonstruuj
prostą równoległą do danej prostej przechodzącą przez dany punkt;

d) skonstruuj trójkąt równoboczny, zmierz jego kąty.
e) skonstruuj okrąg opisany na trójkącie ABC.
f) skonstruuj sześciokąt.

Proszę przejść na stronę www.geogebra.org/classroom

Wpisać kod klasy podany na czacie, a następnie 

kliknąć DOŁĄCZ

http://www.geogebra.org/classroom


Szkoła ponadgimnazjalna - Matematyka 1 https://www.geogebra.org/m/hxanZYer

Szkoła ponadgimnazjalna - Matematyka 2 https://www.geogebra.org/m/kQ8mYGCu

Szkoła ponadgimnazjalna - Matematyka 3 https://www.geogebra.org/m/swZTqbJU

Lee W Fisher - przykładowe aplety

https://www.geogebra.org/m/e8nw5gsm

https://www.geogebra.org/m/dbumpv8h

https://www.geogebra.org/m/kss9z868

Tim Brzeziński – różnorodne aplety

https://www.geogebra.org/u/tbrzezinski

Przykładowe webinary dotyczące animacji

https://www.geogebra.org/m/vagzkrrm

https://www.geogebra.org/m/kg8eqxds

https://www.geogebra.org/m/hxanZYer
https://www.geogebra.org/m/kQ8mYGCu
https://www.geogebra.org/m/swZTqbJU
https://www.geogebra.org/m/e8nw5gsm
https://www.geogebra.org/m/dbumpv8h
https://www.geogebra.org/m/kss9z868
https://www.geogebra.org/u/tbrzezinski
https://www.geogebra.org/m/vagzkrrm
https://www.geogebra.org/m/kg8eqxds


to doskonałe, darmowe i szybkie 

narzędzie internetowe, które pozwala na tworzenie atrakcyjnych, 

interaktywnych kart pracy, którymi możemy podzielić się z uczniami. 

Pracuje na każdym urządzeniu. Pozwala łączyć różne rodzaje 

mediów, aby w efekcie powstały interesujące materiały edukacyjne. 

Karta może zawierać szeroką gamę materiałów multimedialnych, 

takich jak filmy, pliki audio, obrazy oraz różne rodzaje pytań.



Aby przygotować karty pracy, należy założyć konto.

Należy kliknąć w ikonkę JOIN NOW (dołącz teraz). 



Zostajemy przekierowani na następną stronę i wybieramy TEACHER



Możemy 

zarejestrować się 

korzystając z:

• Konta Google

• Konta Edmodo

• Microsoft

lub

z innego adresu 

mailowego

Wpisujemy hasło musi 

się składać z 6-15 

znaków 

Na koniec klikamy w 

ikonkę SIGN UP



Zostajemy przekierowani na następną stronę, gdzie wpisujemy imię, 

nazwisko oraz kraj.



Na koniec klikamy w ikonkę DONE



Aby stworzyć kartę pracy należy kliknąć w ikonkę 

CREATE WORKSHEET (stwórz kartę pracy) lub klikamy w ikonkę 

MY WORKSHEETS



a następnie CREATE 

WORKSHEET

a następnie CREATE 

WORKSHEET



Otworzy się okno, w którym będziemy tworzyć kartę pracy. Na początku 

wybieramy TŁO – SELECT DESIGN. Wybrane tło wczyta się automatycznie.





Możemy wybrać z kilku wersji kolorystycznych. Wpisujemy tytuł karty 

pracy – YOUR TITLE HERE. W panelu po lewej stronie możemy wybrać 

kolor i czcionkę.



Wpisujemy tytuł karty pracy 



Następnie dodajemy zadania. Do 

wyboru mamy wiele możliwości: 

pytania otwarte, wielokrotnego 

wyboru, wypełnianie luki, interaktywne 

pytania do zdjęcia, łączenie, tabela, 

grupowanie, rysowanie, uzupełnianie 

tekstu itd.

Należy kliknąć na wybrany rodzaj 

zadania i przygotować zadania.



Po przygotowaniu karty pracy podajemy link 

uczniom. Wcześniej uczniowie muszą się 

zarejestrować. Po uzupełnieniu karty pracy klikają 

w ikonkę HAND IN WORK, co spowoduje wysłanie 

odpowiedzi do nauczyciela.



Wówczas odpowiedzi uczestników widzimy na naszym koncie i możemy wysłać 

do nich wiadomość zwrotną ogólną lub do poszczególnych zadań. 




