
Poznámky ku kresleniu grafov v programe C6lite 

 

Využívanie počítačov na spracovanie dát, modelovanie javov, riešenie problémov,  zvyšuje nároky 

na čítanie informácie z grafického výstupu počítača. Preto je nutné rozvíjať tieto spôsobilosti už na 

základnej škole v rámci každého vyučovacieho predmetu. Učebnice fyziky, ktoré považujeme za 

„moderné“, už niekoľko desaťročí systematicky rozvíjajú schopnosť žiaka pracovať s grafom ako s 

modelom fyzikálneho javu. Predložený text učebnice má snahu sa v uvedenom zmysle k moderným 

učebniciam priblížiť. 

V niekoľkých témach učebnice sa ponúka možnosť graficky spracovať odmerané dáta na počítači. 

K tomu je potrebné nainštalovať do počítača slovenskú verziu programu C6lite.  

Program C62-lite je skrátená verzia voľne a zadarmo šíriteľného školského programového systému, 

ktorý si žiak môže nainštalovať do svojho počítača a používať ho pri zadávaní a tabuľkovom 

spracovaní dát, na kreslenie grafov, pri analýze graficky spracovaných dát (napr. stanovenie 

rýchlosti deja pri jeho známom priebehu, fitovanie výsledkov merania zadanou matematickou 

funkciou.  

Program C6lite je dostupný na viacerých miestach, napr. aj na serveri Oddelenia didaktiky fyziky 

Katedry teoretickej fyziky na FMFI UK Bratislava. Stiahnuť ho možno napr. z adresy 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/lite_sk.zip  

Program treba stahnuť do ľubovoľného vopred pripraveného adresára a rozbaliť ho. Aby sa 

program nainštaloval do systému počítača, treba najprv kliknúť na súbor  setup.exe a potom sa 

riadiť pokynmi, ktoré počítač zobrazuje. 

  

 
Obr. Príklad obrazovky so súborom Stopa.cma, pripraveným na meranie 

 

 

 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/lite_sk.zip


V učebnici F6 sa ponúka využitie programu C6liteSk v podobe štyroch súborov:  

1. Stopa –  nakreslí graf závislosti odmeranej dĺžky d od počtu n stôp. 

2. Guľka – umožňuje zadať niekoľko hodnôt dvojíc (V, m) objemu a hmotnosti guliek, zobrazí 

body so súradnicami (V, m) a vedie nimi priamkový graf. 

3. Naber – zobrazuje body so súradnicami (n, V), kde n je počet naberačiek a V je objem 

kvapaliny, ktorú sme nimi preliali do nádoby. 

4. Zavazie – zobrazuje body so súradnicami (n, m) – n je počet závaží s hmotnosťou m, ktoré 

treba vložiť do nádobky, aby plávala, alebo sa ponorila, prípadne sa vznášala v kvapaline. 

 

Súbory sú uložené v adresári C6liteZS, každý v dvoch verziách – buď s príponou .cma, alebo 

s príponou .cmr. Zostavené sú rovnako – ale súbory s príponou .cma sú určené na žiacke 

spracovanie pri navrhovaných experimentoch, zatiaľ čo súbory s príponou .cmr obsahujú už 

namerané hodnoty a sú určené len na ilustráciu, ako príklad spracovaného merania.  

 

Ak máme v počítači nainštalovaný progam C6liteSk, každý z uvedených štyroch súborov v adresári 

C6liteZS, na ktorý klikneme myšou, sa automaticky rozbalí a zobrazí tak, aby bol pripravený na 

zadanie dát (pozri príklad súboru Stopa.cma, pripraveného na zadanie dát.  

  

 

 

 


