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1. Even kennismaken met GeoGebra (GG) 
 
► Ga naar www.geogebra.org en druk op “Start GeoGebra”. 
 
Je ziet nu een venster zoals dit: 
 

 
 

http://www.geogebra.org/


           Bron: www.math4all.nl 

 

Bekijk dit venster even goed: 
 In de bovenbalk (net onder de balk die bij de browser hoort) zie je een rij met knoppen, de 

geselecteerde knop heeft een gekleurde rand. Als je erop klikt zie je dat er andere knoppen onder 
zitten. De betekenis van elke geselecteerde knop staat naast de rij knoppen. Je gebruikt ze om te 
tekenen in het tekenvenster rechts onder. 

 Rechts in de bovenbalk zie je naast elkaar de terugknop  en daarnaast de vooruitknop, de knop 
voor zoeken (het loepje) en uiterst rechts de knop (drie streepjes) waarmee je van alles kunt 
aanpassen, je werk kunt opslaan, etc. 

 Onder de bovenbalk zie je links het algebravenster bedoeld voor algebraïsche invoer en rechts het 
tekenvenster met een assenstelsel. Met de knop rechtsboven in het tekenvenster kun je de 
instellingen ervan regelen. In het tekenvenster worden alle objecten die je maakt zichtbaar (al 
moet je soms wat in- en uitzoomen). 

 In het algebravenster zie je alle objecten die je tekent in algebraïsche vorm. Van een punt 
(bijvoorbeeld) zie je de coördinaten. In dit algebravenster kun je ook objecten invoeren op 
algebraïsche wijze. Met de knop rechtsboven in het algebravenster kun je de instellingen ervan 
regelen. 

 
Opmerking: Je kunt het programma ook downloaden op je eigen pc. De interface ziet er dan anders 
uit, bijvoorbeeld zit dan de invoerbalk helemaal onderaan. 
 
 

2. Meetkunde 
 
Het standaardtekenvenster van GG is in twee dimensies en dus heel goed geschikt voor vlakke 
meetkunde. 
 
 

2.1 Punten, lijnen, figuren tekenen 
 
► Teken de punten (2,3) en (5,1).  
(Dat kan met de knop [Nieuw punt], maar zet dan eerst het rooster aan.  
Het kan ook door achter [Invoer] te typen A=(2,3) en [Enter] en dan B=(5,1) en [Enter].  
Probeer beide manieren uit.) 
 
► Teken de lijn door de twee getekende punten. 
(Dat kan met de knop [Rechte door 2 punten] of door achter invoer te typen Rechte[A,B]. Je kunt er 
de knop [Commando] bij gebruiken, nodig is dat niet.) 
 
► Klik met de rechter muisknop op de lijn AB. Kies: Eigenschappen. Kies bij Toon label voor Naam & 
Waarde. Je krijgt nu de letter die bij de lijn hoort en de vergelijking te zien. 
(Je hebt wel gezien dat je door met de rechter muisknop op een object te klikken allerlei zaken kunt 
instellen. Experimenteer er even mee.) 
 
► Hoe had je zelf die vergelijking algebraïsch kunnen vinden? 
 
► Maak de lijn AB onzichtbaar. 
(Dat doe je door met de rechter muisknop op de lijn te klikken en Object tonen uit te zetten.) 
 
► Maak driehoek ABC met C(7,5). 
(Dat kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld door via de knop [Veelhoek] te kiezen voor 
Veelhoek en dan vervolgens A, B aan te klikken en op de juiste plek te klikken voor C en vervolgens 
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de driehoek af te maken door weer op C te klikken. Maar je kunt ook gewoon eerst punt C maken en 
dan na de keuze Veelhoek achtereenvolgens op A, B, C en weer op A te klikken. En tenslotte kun je 
ook gewoon de drie punten A, B en C verbinden met lijnstukken, maar daarvan is het nadeel dat er 
dan geen object “driehoek” is.) 
 
► Bepaal de omtrek en de oppervlakte van de driehoek. Breng die getallen in beeld. 
(Werk met de rechter muisknop en Eigenschappen op elk object, kies Label tonen, Naam en waarde. 
Om de omtrek in beeld te krijgen moet je de lengtes van de drie zijden optellen – voer in p=a+b+c – 
en dan via [Schuifknop] en kiezen Tekst invoegen de tekst gaan typen: omtrek(ABC) = waarna je bij 
geavanceerd de p kunt toevoegen. Na [Enter] zie je dan de tekst.) 
 
► Je kunt de drie hoekpunten verplaatsen met de knop [Verplaatsen]. Ga na, dan omtrek en 
oppervlakte mee veranderen. 
 
► Sla je werk tussentijds op.  
(Als je het voor jezelf op jouw eigen pc wilt bewaren kies dan voor Exporteren (als ggb).) 
 
 

2.2 Loodlijn, deellijn, middelloodlijn, zwaartelijn 
 
► Teken een loodlijn door B op AC. 
(Kies Loodlijn, klik op B en op b en daar staat ie.) 
 
► Teken de hoogtelijn BD met punt D op AC. 
(Je hebt al een loodlijn getekend. Benoem het snijpunt van die loodlijn met AC via [Nieuw punt] en 
Snijpunt van twee objecten. Klik zowel b als de loodlijn g aan. Je hebt nu punt D. Maak vervolgens de 
loodlijn onzichtbaar en teken lijnstuk BD.) 
 
► Teken het rechte hoek teken bij D. 
(Kies voor [Hoek] Hoek en klik op B, D en C in die volgorde. Kijk ook wat er gebeurt als je een andere 
volgorde kiest.) 
 
► Teken de deellijn van hoek A. 
(Kies voor [Loodlijn] Bissectrice en klik vervolgens op B, A en C in die volgorde. Kijk ook wat er 
gebeurt als je een andere volgorde kiest.) 
 
► Teken de middelloodlijn van AC. 
(Kies voor [Loodlijn] Middelloodlijn en klik vervolgens op A en C. En alweer klaar, of wil je er nog een 
rechte hoek teken inzetten? Bedenk zelf hoe je dit doet.) 
 
► Teken de zwaartelijn door A. 
(Kies voor [Nieuw punt] Midden of middelpunt en klik vervolgens op B en C. Je hebt nu het midden 
van BC. Teken vervolgens een lijn door dit midden en door punt A.) 
 
► Sla je werk op. 
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2.3 Probleem M1: De rechte van Euler 
 
Probleemstelling: 
Welke eigenschap hebben het snijpunt van de drie hoogtelijnen, het snijpunt van de drie 
zwaartelijnen en het snijpunt van de drie middelloodlijnen van een driehoek? 
 
► Open een nieuw GG werkblad. Maak een driehoek ABC.  
 
► Maak de drie genoemde punten en formuleer een vermoeden. Verklaar de titel van 2.3. 
 
► Voldoet het snijpunt van de drie bissectrices ook aan deze eigenschap? 
 
► De verklaring, het bewijs, is voor een meetkundemodule. 
 
► Sla je werk op. 
 
 

2.4 Probleem M2: Constructie parabool 
 
Probleem: 
Construeer de verzameling van alle punten die even ver af liggen van een horizontale lijn en een punt 
F dat boven die lijn ligt. Zo’n verzameling heet een meetkundige plaats. De meetkundige plaats van 
deze punten heet parabool: probeer de formule ervan te verklaren. 
 
► Open een nieuw GG werkblad. Teken een horizontale lijn r. Teken er een punt F boven. 
(Rechter muisknop op een object, kies Naam wijzigen en geef het de naam die je wilt.) 
 
► Maak een punt R op de lijn. 
(Kies voor [Nieuw punt] Punt op object en klik op de horizontale lijn die je hebt gemaakt.) 
 
► Teken een loodlijn door R op r. 
 
► Teken de middelloodlijn van FR. 
 
► Benoem het snijpunt van de middelloodlijn van FR en de loodlijn op r. Noem dit punt P. 
 
► Laat zien dat voor dit punt geldt FP = PR. 
 
► Zet van punt P het “spoor” aan. 
(Rechter muisknop op P en Spoor aan.) 
 
► Beweeg punt R over lijn r en zie de parabool ontstaan. 
 
► Maak met GG een parabool bij lijn r en punt F. 
(Kies [Ellips] Parabool en klik op r en F. Je zult zien dat deze parabool samenvalt met het puntenspoor 
dat je hebt gemaakt.) 
 
► Als je dit doet met de lijn y = -1 en punt F(0,1) krijg je de parabool y =0,25 x2. Ga maar na. 
 
► Sla je werk op. 
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3. Analyse 
 
Het standaardtekenvenster van GG is in twee dimensies en dus heel goed geschikt voor analyse, het 
werken met formules en grafieken met twee variabelen. Zet nu wel standaard het assenstelsel aan. 
 

3.1 Formules invoeren 
 
► Open een nieuw GG werkblad. Zet het assenstelsel en het rooster aan. 
(Dat kan via de knop rechtsboven in het tekenvenster. Het kan ook door met de rechter muisknop op 
het tekenvenster te klikken en dan Eigenschappen te kiezen.) 
 

► Voer de functie f(x) = 10x(x + 10)(x  20) in via de invoerbalk onderaan. 
(Dat kan door achter [Invoer] te typen y=10x(x+10)(x-20) en [Enter]. 
Je kunt ook kiezen voor het commando Functie[], maar dan moet je van te voren bedenken tussen 
welke waarden x moet lopen…) 
 
Waarschijnlijk krijg je nu maar een stukje van de grafiek in beeld. Om het interessante deel van de 
grafiek te zien, het deel met alle karakteristieken (toppen en nulpunten), is het verstandig om vooraf 
de nulpunten te berekenen. Welke nulpunten heeft de grafiek van f? Stel nu de assen goed in door 
uit te zoomen en de verhouding op de assen aan te passen (rechter muisklik op het tekenvenster). 
 
► Welke toppen heeft de grafiek van f?  
(Gebruik [Nieuw punt] Extrema.) 
 
► Verwijder de functie f en voer nu in x2 + 2y2 = 20 in. Wat krijg je nu?  
(Misschien even inzoomen? De verhoudingen van de assen weer aanpassen?) 
 
 

3.2 Parameters gebruiken 
 
► Open een nieuw GG werkblad. 
 
► Voer een schuifbalk a in. Dit wordt de parameter a. 
(Type bijvoorbeeld a=1 in de algebravenster en kies voor Object tonen via de rechter muisklik op a=1 
in het algebravenster.) 
 
► Voer nu de functie f(x) = ax2 in. 
(Denk er om dat er nu tussen a en x een maalteken * moet.) 
 
► Varieer a en leg uit wat er gebeurt. Waarom heet dit een familie van functies? Wat is het verschil 
tussen een parameter zoals a en een variabele zoals x en y? 
 
► Maak de functies f(x) = ax2 + bx. Welke nulpunten hebben deze functies? Welke x-waarde heeft de 
top van de parabool die de grafiek ervan is? Klopt dat met de toppen die GG geeft? 
 
► Waarom hebben de kwadratische functies g(x) = ax2 + bx + c dezelfde x-waarde van de top als de 
voorgaande functies? Maak deze functies in GG. 
 
► Schrijf de coördinaten op van de top van alle functies van de vorm g(x) = ax2 + bx + c. 
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3.3 Probleem A1: Maximale oppervlakte rechthoek met vaste omtrek 
 
Probleem: 
Hoe groot is de maximale oppervlakte van een rechthoek met een omtrek van 600 m? 
 
► Hoe kun je dit probleem met GG oplossen? 
(Als je het niet weet, ga dan rustig verder…) 
 

Noem de breedte van de rechthoek b en lengte l, dan is l + b = 300 en moet l  b maximaal worden. 
 

► Open een nieuw GG werkblad. Voer deze formules als x + y = 300 en x  y = p in GG in. 
 
► Je moet flink inzoomen om dit goed in beeld te krijgen. En verder moet je de waarden die p kan 
aannemen flink aanpassen. 
(Rechter muisknop of schuifbalk p en de maximale waarde flink verhogen. Stel de stapgrootte in op 
1.) 
 
► Welk (nogal voor de hand liggende) antwoord krijg je? 
 
 

3.4 Probleem A2: Grootste rechthoek onder een parabool 
 
Probleem: 
Onder de parabool met vergelijking y = 4 – x2  maak je een rechthoek ABCD met de punten A en B op 
de x-as en even ver van O(0,0). Hoe groot is de oppervlakte van die rechthoek maximaal? 
 
► Hoe kun je dit probleem met GG oplossen? 
(Als je het niet weet, ga dan rustig verder…) 
 
► Open een nieuw GG werkblad. Voer de parabool y = 4 – x2 in. 
 
► Voer een parameter p in en neem A(-p,0) en B(p,0). 
 
► Teken loodlijnen door A en B op de x-as en snijdt die met de parabool om C en D te krijgen. Maak 
rechthoek ABCD. 
 
► Verander p en beantwoord de vraag die in het probleem wordt gesteld. 
 
 
 
 


