
Juhend võistlustöö koostamiseks 

 
Enne töölehe juurde asumist tuleta meelde mõisted peegeldamine ja sümmeetria. 

 

Järgnevalt esitatakse üksikasjalik juhend pügatud puu ühe poole peegeldamiseks sirgest. Selle 

töölehe abil saab uurida, kas puu on antud sirge suhtes sümmeetriline. Selleks liigutatakse 

punkti E mööda puu serva  ja vaadatakse, kas punktiga E sümmeetriline  punkt E´ (ehk punkti 

E peegeldus punasest  sirgest)  liigub mööda teist  puu serva. Punkti liikumisel jäetakse jälg, et 

oleks parem joonist jälgida. 

 

 

 
 

 

1. Tee foto loodusest, arhitektuurist või mingist objektist, kus märkad, et tegemist võiks olla 

sümmeetriaga; 

2. Salvesta see foto arvutisse; 

3. Peida algebraaken, sisendriba ja teljestik (kiirvalikumenüüst (tööriistariba all) teljestik, 

menuüüst Vaade sisendriba); 

4. Lisa  pilt joonestusväljale (  Lisa pilt ja klõpsake joonestusvälja alumisse vasakusse 

nurka, et määrata sinna pildi alumine vasak nurk); 

5. Muuda  liigutamise režiimis ( ) pildi asukohta nii, et see oleks graafikavaates võimalikult 

üleval vasakul; 

6. Vajadusel muuda pildi suurust pildi alumistes nurkades olevatest punktidest A ja B; 

7. Muuda pildi läbipaistvust (paremaklahvimenüü pildil  –  Omadused – vaheleht Stiil – sea 

liugur asendisse 50–75); 

8. Määra see pilt taustapildiks (paremaklahvimenüü pildil – Omadused – vaheleht Üldine ja 

linnukene Tausta pilt ette); 

Märkus 1: Pärast pildi taustapildiks määramist saab pildi omadusi muuta üksnes 

menüüst Redigeeri. Taustapilti ei saa hiljem enam märgistada nagu teisi objekte. 



9. Joonesta sirge kahe punktiga, selleks vali tööriist    ja kliki pildil  kahel kohal (punktil); 

10. Märgi joonestusväljale uus punkt  ( ); 

11. Näita selle punkti tähist (paremaklahvimenüü punktil – Näita tähist); 

12. Peegelda punkti (E) sirgest (tekib punkt E´) ( ); 

13. Joonesta lõik EE’ ( ) ja esita see punktiirjoonena; 

14. Liiguta sirget selliselt, et objekt pildil oleks sümmeetriline selle suhtes; 

15. Liiguta ka punkt E sobivasse kohta (objekti servale); 

16. Lülita sisse punktide E ja E´ jälg (paremaklahvimenüü punktil – Jälg sisse); 

Märkus 2: Käsul Jälg sisse on mõned iseärasused: 

Jälg on ajutine nähtus. Iga kord kui graafikavaadet uuendatakse (suurendatakse, 

vähendatakse, värskendatakse, liigutatakse) jälg kaob. Jälge ei saa salvestada ja seda ei 

näidata algebravaates; 

Selleks, et jälge kustutada tuleb vaadet värskendada (menüü Vaade – Värskenda vaadet; 

klahvikombinatsioon Ctrl - F). 

17. Liiguta punkti E mööda objekti serva ja jälgi, kas tekivad sümmeetrilised kujundid; 

18. Muuda  kõigi punktide suuruseks  4 ühikut (paremaklahvimenüü punktil – Omadused – Stiil 

- Suurus). Seda on võimalik teha ka graafikavaate kiirvalikumenüüs (selle avamiseks kliki 

noolekesel sõna graafikavaade kõrval). Vastavad valikud ilmuvad sinna, kui muudad objekti 

aktiivseks (nt kui klikid punktil, siis ilmuvad punkti muutmise võimalused kiirvalikumenüüs 

nähtavale).; 

19. Esita punktid sirgel erinevat värvi (näiteks punased) ja vii need väljapoole pilti (et ei segaks 

pilti); 

20. Eemalda ülearused tööriistad (menüüst Tööriistad, Kohanda tööriistariba); 

21. Salvesta tehtud joonis. Faili nimeks pane oma eesnimi_perenimi, täpitähti ära kasuta.  

22. Sea sirge sobivasse asendisse ja liiguta punkti E nii, et oleks näha sümmeetrilised kujundid. 

Salvesta töö pildina  (Menüüst Fail-Ekspordi - Graafikavaade pildina). Salvestatud 

pildifaili nimeks pane oma eesnimi_perenimi. 

Kogu mõtteid: 

Peegeldamist kasutades võib teha mitmesuguseid slaide. Järgnevatelt linkidelt leiad mõned 

huvitavad tööd. Vaata ja uuri, kuidas need on tehtud, ehk leiad mingi idee, mida edasi 

arendada. 

http://tube.geogebra.org/material/show/id/805175  

http://tube.geogebra.org/student/bOjIdXbWc#material/89150 

http://tube.geogebra.org/student/bOjIdXbWc#material/28340 

http://tube.geogebra.org/student/bOjIdXbWc#material/28340 

http://tube.geogebra.org/student/bOjIdXbWc#material/53117  (käivita animatsioon) 

http://tube.geogebra.org/student/bOjIdXbWc#material/21685 

http://tube.geogebra.org/student/bOjIdXbWc#material/29922 (käivita animatsioon) 

http://tube.geogebra.org/student/bOjIdXbWc#material/468081 
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