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Souřadnice bodů s Lego displejem 
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Předmět: informatika, matematika 

Učivo: souřadnice bodů, displej řídící jednotky 

Pomůcky: řídící jednotka z Lego MINDSTORMS EV3, počítač s programem Lego 

MINDSTORMS EV3 Home Edition 

 

V případě, že začínám s žáky pracovat se stavebnicovým systémem Lego MINDSTORMS EV3, 

jedna z prvních záležitostí, které programujeme, jsou možnosti řídící jednotky (řídící kostky, mozku 

robota). Řídící jednotka má displej, na kterém můžeme zobrazovat černobíle text, geometrické tvary nebo 

obrázky. Pokud chci něco z výše zmíněného zobrazit, budu potřebovat tři bloky – jde o bloky s názvy 

Start, Display, Wait. Blokem Start spouštím program, blokem Display určuji, co se má zobrazit a 

posledním blokem s názvem Wait říkám, jak dlouho se má daný objekt zobrazovat. Jednotlivé bloky a 

jejich nastavení jsou označeny názvy v anglickém jazyce. Žáci na 2. stupni většinou nemají s těmito 

pojmy problém. 

 

V následující části budeme pracovat s tvary. Vždy začínám s objektem Circle, tedy s 

kružnicí/kruhem. 
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Při každé změně v nastavení konkrétního příkazu se daný blok trošku změní. Než si Circle 

zobrazíme, nechávám žáky název daného tvaru přeložit. Někdo řekne kruh, někdo kružnice. Samotná 

situace vybízí k tomu, aby žáci vysvětlili rozdíl mezi kruhem a kružnicí. Následně si tvar zobrazíme 

v základním nastavení. Na tomto displeji je počátek, tedy bod [0, 0] vlevo nahoře, zobrazí se tedy pouze 

část kružnice. A já už se mohu zeptat: jaká část kružnice se nám zobrazila? Co musím udělat proto, 

abychom kružnici viděli celou?  

 

 

A teď přicházejí na řadu souřadnice bodů a zopakování základních informací o pravoúhlé soustavě 

souřadnic – dvě osy, x je vodorovná, y je svislá, protínají se v počátku, … A zároveň přicházejí další 

otázky: Kolik bodů najdeme v kruhu/na kružnici? U kterého z nich tedy budeme měnit souřadnice? U 

všech? To bychom tu byli dlouho. Z toho si vyvodíme, že nám bude stačit pracovat pouze se středem a 

kružnice/kruh „půjde“ za ním. Úkol pro žáky tedy zní: posuň souřadnice středu tak, abys viděl na displeji 

horní polovinu kružnice, spodní polovinu kružnice, celou kružnici. 

 

 

Co určuje její velikost? Dá se z ní udělat kruh? Žáci mohou prozkoumat zbývající možnosti 

nastavení. 
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Když už žáci vědí, jak to funguje s kružnicí, s kruhem, se středem, můžeme se pustit do objektu 

Line. Co to je? Odpovědi žáků jsou většinou čára, přímka, úsečka, polopřímka. Pojďme si tedy zopakovat, 

co je co. Než si v nastavení bloku Display vybereme, že chceme zobrazovat Line, zeptám se žáků, kolik 

bodů budu potřebovat zde, aby tuto křivku zobrazili v konkrétní poloze. Mezi nejčastější odpovědi patří 

jeden a  nekonečno. Naše Line bude procházet dvěma body (to nám bude stačit), u prvního bodu 

pracujeme se souřadnicemi 𝑥1, 𝑦1 u druhého se souřadnicemi 𝑥2, 𝑦2. 

Než si objekt zobrazíme, můžeme pokládat žákům otázky, nad kterými se budou muset zamyslet 

(mohou si možnosti svého řešení načrtnout na papír). Správné řešení jim ukáže řídící jednotka se 

správným programem. Co uvidíme, když všechny souřadnice budou 0? Oba body budou splývat, takže 

nejspíš neuvidíme vůbec nic. 

 

Takže si křivku přesuneme kamkoliv, souřadnice budou rozdílné. 

 

 

A jak budou vypadat souřadnice bodů, když budu chtít, aby Line byla vodorovná s osou y? 

 

A z toho už si krásně odvodíme rovnoběžnost s osou x. Zde tedy budou shodné souřadnice 𝑦1, 𝑦2  

Stejným způsobem můžeme pracovat i s textem a 

obrázky. A proč to všechno dělat? Než začneme s Lego roboty 

jezdit, tedy programovat jejich motory, popřípadě senzory, měli 

bychom vyzkoušet, co umí sám mozek robota. V rámci 

matematiky si zase zopakujeme práci v pravoúhlé soustavě 

souřadnic. A oboje dohromady nám dává hezkou ukázku toho, 

kde v běžném životě využijeme znalost matematiky. 


