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• GeoGebra 

• MATLAB 

• Mathematica 

• Maple 

• Maxima 

• Octave 

• WolframAlpha 

• Desmos 
 

Wybrane oprogramowanie wspierające 

nauczanie matematyki 



• Wykłady i ćwiczenia dla studentów Politechniki 

Gdańskiej na wydziałach: WEiA, WETI, WM, WILiŚ, 

WZiE 

 

• Zajęcia dla uczniów w ramach projektu 

„Zdolni z Pomorza” 

 

• Zajęcia dla uczniów w ramach współpracy ze 

szkołami  

Rodzaje prowadzonych przez nas zajęć 



• Wizualizacja pojęć matematycznych – 

wykorzystanie na zajęciach stacjonarnych i w e-

kursach 

• Widok CAS jako środowisko do obliczeń 

• Tworzenie skryptów na zajęciach ze studentami 

i uczniami   

Zastosowania GeoGebry 



Przykładowe zastosowanie GeoGebry 



Przykładowe zastosowanie GeoGebry 
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Przykładowe zastosowanie GeoGebry 



Przykładowe zastosowanie GeoGebry 



Przykładowe zastosowanie GeoGebry 



Przykładowe zastosowanie GeoGebra 



  

Zadanie. Rozwiąż układ równań: 

• A:={{1,-1,-3,1,2},{2,-2,-10,2,4},{-3,3,2,-4,2}} 

• A1:={Element[A, 1], Element[A, 2]-2*Element[A, 1], Element[A, 3]+3*Element[A, 1]} 

• A2:={Element[A1, 1], Element[A1, 2], Element[A1, 3]-(-7/(-4))*Element[A1, 2]} 

• A3:={Element[A2, 1], (-1/4)*Element[A2, 2],(-1)*Element[A2, 3]} 

• A4:={Element[A3, 1]-Element[A3, 3], Element[A3, 2],Element[A3, 3]} 

• A5:={Element[A4, 1]-(-3/1)*Element[A4, 2], Element[A4, 2],Element[A4, 3]} 

GeoGebra na zajęciach z algebry liniowej 



A=[1,1,1,3; 2,4,-3,3; 4,16,9,29] 
%Algorytm Gaussa (eliminacja zmiennych w dół) 
for k=1:2 
    for w=(k+1):3 
         A(w,:)=A(w,:)-(A(w,k)/A(k,k)).*A(k,:); 
    end 
    A %wypisanie macierzy 
end 
%Eliminacja zmiennych w górę 
for k=3:-1:1 
    A(k,:)=(1/A(k,k)).*A(k,:); 
    for w=k-1:-1:1 
         A(w,:)=A(w,:)- A(w,k).*A(k,:); 
    end 
    A %wypisanie macierzy 
end 

MATLAB  



Zadanie 

Dane są trzy punkty P1, P2, P3, będące wierzchołkami trójkąta 

Wybieramy dowolny (dodatkowy) punkt P. 

 

K1. Losujemy jedną z liczb 1, 2, 3. 

K2. Wyznaczamy punkt PS będący środkiem odcinka łączącego 

wierzchołek o wylosowanym numerze z punktem P. Zaznaczamy punkt 

PS. 

K3. Uaktualniamy punkt P=PS 

K4. Powtarzamy kroki K1-K4. 

 

Napisz program w MATLABIE realizujący powyższy algorytm. Powtórz 

kroki K1-K4, 2000, 10000, 100000 razy, jaki obrazek otrzymałeś? 

MATLAB, GeoGebra, Scratch 



P1=[0;0]; 
P2=[1;0]; 
P3=[0;1]; 
P=[1;1]; 
N=2000; 
clearvars punkt; 
 
for k=1:N  
losuj=rand; 
  
 if losuj < (1/3) 
      PS=(P+P1)/2; 
  punkt(1:2,k)=PS; 
  P=PS; 

 elseif losuj < (2/3) 
      PS=(P+P2)/2; 
  punkt(1:2,k)=PS; 
  P=PS; 
 
 else  
      PS=(P+P3)/2; 
  punkt(1:2,k)=PS; 
  P=PS; 
 
 end 
end 
 
figure 
plot(punkt(1,:),punkt(2,:),'b.') 

MATLAB, GeoGebra, Scratch 



MATLAB, GeoGebra, Scratch 



SetValue[b,RandomBetween[1,300]] 
If[b<101,SetValue[B,Midpoint[A,A_0]],If[b<201,SetValue[B,Midpoint[A,A_1]],Set
Value[B,Midpoint[A,A_2]]]] 
SetValue[A,B] 

MATLAB, GeoGebra, Scratch 



MATLAB, GeoGebra, Scratch 



MATLAB – Systemy funkcji iterowanych 



MATLAB – L-system: Krzywa smoka 



%model SIRS 
clear all 
close all 
% Przestrzeń jest torusem 
n = 400;       % rozmiar sieci n na n 
a = 15;         % czas trwania choroby: 1,...,a 
b = 10;         % ilość stanów z odpornością: a+1,...,a+b 
T=500; 
p = 0.1;       % początkowa częstość występowania stanów infekcyjnych i opornych 
pp=[0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8]; 
g=0.8;            % gęstość zaludnienia 
  
% Stan początkowy 
D1 = ceil((a+b)*rand(n,n));   % macierz wypełniona liczbami z rozkładu jednostajnego od 1 do a+b 
D2 = rand(n,n) < p;           % wybieramy węzły  osobników zainfekowanych i odpornych 
D3 = (rand(n,n) <= g)-1;      % wybieramy węzły niezaludnione 
D4 = D3 >= 0;                 % wybieramy węzły zaludnione 
D = (D1.*D2).*D4+D3;          % plansza  łącznie 
  
  
%% PROGRAM 
t = 1; 
zz = zeros(n, n); 
green =(D==0) | D<0; 
red =(D>0 & D<=a) | D<0; 
blue = D>a | D<0; 

MATLAB – zajęcia dla uczniów – symulacje 



% Numeryczne rozwiązanie układu równań różniczkowych w przedziale [0,T] 
% dla warunku początkowego [S,I,R] 
  
T = 20; %czas 
  
S = 950; % populacja osobników podatnych 
I = 1000 - S; %populacja osobników zainfekowanych 
R = 0; %populacja osobników odpornych 
  
[t,y] = ode45('fun_sir',[0,T],[S,I,R]); 
  
figure 
plot(t,y(:,1),'green',t,y(:,2),'red',t,y(:,3),'blue'); 
xlabel('t'); 
legend('S','I','R'); 

MATLAB – zajęcia dla uczniów – symulacje 

function dw = fun_sir(t,w) 
global a b; 
  
a = 0.05; 
b = 0.001; 
  
dw = [-w(1).*w(2)*b; w(1).*w(2)*b-w(2)*a; w(2)*a]; 



GeoGebra czy MATLAB? 



GeoGebra czy MATLAB? 



GeoGebra czy MATLAB, a może… HTML5 





Dziękuję za uwagę! 


