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1- Κατασκευή τετραγώνου και μετρήσεις 
 

Προετοιμασία 
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο Geogebra 
 

 Αποκρύψτε το σύστημα αξόνων 

     από Προβολή  Άξονες ή από το 1ο εικονίδιο 

     κάτω από τα εργαλεία γεωμετρίας αν έχετε 
     αποκολλήσει το παράθυρο της  Άλγεβρας. 
 

 Από το μενού Επιλογές μπορείτε να επιλέξετε 
     «Ετικετοποίηση αντικειμένων» «Μόνο σε νέα σημεία» 

 

Γνωριμία με νέα εργαλεία 
 

                                                                                  
       Επιλέξτε δυο σημεία ή τμήμα ή πολύγωνο ή κύκλο για να βρείτε το μήκος του. 

                                                                
           Επιλέξετε ένα πολύγωνο ή κύκλο ή κωνική τομή για να βρείτε το εμβαδόν του. 
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. 
 

Δημιουργήστε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ 

2.  
Δημιουργήστε  μια κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που 

διέρχεται από το σημείο Β. 

3. 
 

Δημιουργήστε έναν κύκλο κέντρου Β που να περνά από το Α. 

4. 
 

Βρείτε την τομή Δ του κύκλου με την κάθετη του ΑΒ από το Β. 

5. 
 

Δημιουργήστε  μια κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που 

διέρχεται από το σημείο Α. 

6. 
 

Δημιουργήστε έναν κύκλο κέντρου Α που να περνά από το Β. 

7. 
 

Βρείτε την τομή Ζ του κύκλου του βήματος 6 με την κάθετη του ΑΒ 

από το Α. 

8. 
 

Δημιουργήστε το πολύγωνο ΑΒΔΖ επιλέγοντας όλες τις κορυφές με 

τη σειρά τελειώνοντας με την αρχική Α. 

9. 
 

Αποκρύψτε τις κάθετες ευθείες και τους κύκλους. 

10. 
 

Επιλέξτε όποιο από τα τμήματα ΑΒ , ΒΔ , ΔΖ , ΖΑ για μετρήσετε το 

μήκος του. 

11. 
 

Επιλέξτε το πολύγωνο για να μετρήσετε το εμβαδόν του. 

12. 
 

Μετακινήστε τις κορυφές για να υποβάλετε την κατασκευή σας στο 

‘test συρσίματος’ και να δείτε τις αλλαγές στις πλευρές και το 
εμβαδόν του πολυγώνου. 

 

Βοηθητικό Στοιχείο: Μην ξεχνάτε να διαβάζετε τη βοήθεια για κάθε εργαλείο που 
επιλέγετε. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να δοκιμάσετε τα νέα εργαλεία πριν 

ξεκινήσετε την κατασκευή σας. 
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2- Περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου 
 

Προετοιμασία 
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο Geogebra 

 Αποκρύψτε το σύστημα αξόνων 

     από Προβολή  Άξονες ή από το 1ο εικονίδιο 

     κάτω από τα εργαλεία γεωμετρίας αν έχετε 
     αποκολλήσει το παράθυρο της  Άλγεβρας. 

 Από το μενού Επιλογές μπορείτε να επιλέξετε 
     «Ετικετοποίηση αντικειμένων» «Μόνο σε νέα σημεία» 
       

 

 

Γνωριμία με νέα εργαλεία 
 

                                                                                                                           
       Επιλέξτε δυο σημεία ή τμήμα για να κατασκευαστεί η μεσοκάθετη του τμήματος. 
 

Βοηθητικό Στοιχείο: Μην ξεχνάτε να διαβάζετε τη βοήθεια για κάθε εργαλείο που 
επιλέγετε. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να δοκιμάσετε τα νέα εργαλεία πριν 

ξεκινήσετε την κατασκευή σας. 
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. 
 

Δημιουργήστε ένα σκαληνό οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. 

2.  
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο της μεσοκάθετου για να βρείτε 

τις μεσοκάθετους των πλευρών ΑΒ, ΒΓ και ΑΓ. 

3. 
 

Βρείτε το σημείο τομής Ο δυο μεσοκάθετων. 

4.  
Δημιουργήστε ένα κύκλο κέντρου Ο που να περνά από μια 

κορυφή του τριγώνου ΑΒΓ. 

5. 
 

Μετακινήστε τις κορυφές για να υποβάλετε την κατασκευή 

σας στο “test συρσίματος” 

 
 

Ώρα για σκέψη ... 
 

Μετακινήστε στην κατασκευή σας τις κορυφές του τριγώνου για να 
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 

  Μπορεί το περίκεντρο ενός τριγώνου να βρίσκεται στο εξωτερικό 

     του τριγώνου; 
 

  Αν ναι, σε τι είδους τρίγωνα συμβαίνει αυτό; 
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3- Το πεδίο «Εισαγωγή» 
 

Στη Geogebra μπορούμε να εισαγάγουμε αλγεβρικά δεδομένα από το 

πληκτρολόγιο στο πεδίο «Εισαγωγή» που βρίσκεται στο κάτω μέρος του 
ενεργού παραθύρου. Σε κάθε εργαλείο της εργαλειοθήκης αντιστοιχεί μια 

εντολή, οπότε ένα αντικείμενο μπορεί να εισαχθεί χωρίς το ποντίκι. 

Στη Geogebra έχουμε περισσότερες εντολές απ΄ότι γεωμετρικά εργαλεία. 

Γι΄αυτό είναι πιθανό μια εντολή να μην αντιστοιχεί σε κάποιο εργαλείο. 
 

Προετοιμασία 
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο  

     Geogebra. 
 

 Αποκρύψτε το σύστημα αξό- 

    νων από Προβολή  Άξονες. 
      

 Δείξτε το πεδίο «Εισαγωγή» 

     και το παράθυρο «Άλγεβρα». 
      

 Από το μενού Επιλογές  

     μπορείτε να επιλέξετε 
     «Ετικετοποίηση αντικειμένων»   
     «Μόνο σε νέα σημεία». 

      

 

Πριν ξεκινήσουμε ... 
 

  Δείτε τη λίστα εντολών που εμφανίζεται στη Geogebra4 στα δεξιά του 

     ενεργού παραθύρου με Click στο βελάκι που βρίσκεται στο τέλος του  

     πεδίου εισαγωγής. 

  Αναζητήστε κάποιες εντολές των οποίων τα αντίστοιχα γεωμετρικά 

     εργαλεία έχετε ήδη χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες κατασκευές. 

  Στη Geogebra 4 μπορείτε να επιλέξετε μια εντολή από τη «Βοήθεια 

      εισαγωγής» και να την επικολλήσετε στο πεδίο εισαγωγής. 
 

Στη 2η δραστηριότητα κατασκευάσαμε τον περιγεγραμμένο κύκλο 

τριγώνου με χρήση των γεωμετρικών εργαλείων. 

Θα επαναλάβουμε την κατασκευή εισαγάγωντας τα αντικείμενα. 

 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. Α=(-2,3) + enter       Δημιουργήστε ένα σημείο Α. 

2. Β=(-1,-3) + enter      Δημιουργήστε ένα σημείο Β. 

3. (0,5) + enter           Θα δημιουργήσει το σημείο με όνομα Γ. 

                        Η GeoGebra θα ονομάσει το σημείο με το  

                        αμέσως επόμενο διαθέσιμο γράμμα. 

4. Πολύγωνο[Α,Β,Γ] + enter     Θα δημιουργήσει το τρίγωνο ΑΒΓ. 

 



                                                                                                             Τετράδιο 2ο                                               

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 2012 – Μαθηματικός: Σταμάτης Μακρής 
 

- 5 - 

Μπορούμε να δούμε ότι τα σημεία Α , Β και Γ εμφανίζονται στο παράθυρο 

«Άλγεβρα» ως Ελεύθερα αντικείμενα. 

Ενώ τα ελεύθερα αντικείμενα μπορούν να τροποποιηθούν με το ποντίκι ή 
από το πεδίο εισαγωγής, τα εξαρτημένα αντικείμενα προσαρμόζονται στις 

αλλαγές των γονικών τους αντικειμένων. 
 

Παρατήρηση: Αφού επιλέξετε Μετακίνηση μπορείτε στο παράθυρο της 

«Άλγεβρας» με διπλό click σε κάποιο ελεύθερο αντικείμενο (π.χ. στο 

σημείο Α) να κάνετε αλλαγές (π.χ. να αλλάξετε συντεταγμένες). 

Με «enter» ή click σε ελεύθερο χώρο του παραθύρου θα εφαρμοστούν οι 
αλλαγές σας στο αντικείμενο και θα προσαρμοστούν και όλα όσα 

εξαρτώνται από αυτό και στο παράθυρο της γεωμετρίας. 
 

5. 
ΜεσοκάθετηΤμήματος[Α,Β] + enter   ή ΜεσοκάθετηΤμήματος[γ] + enter     
  

Θα δημιουργήσετε τη μεσοκάθετη του τμήματος ΑΒ. 

6. 
ΜεσοκάθετηΤμήματος[Α,Γ] + enter   
  

Θα δημιουργήσετε τη μεσοκάθετη του τμήματος ΑΓ. 

7. 
ΜεσοκάθετηΤμήματος[Β,Γ] + enter    
 

Θα δημιουργήσετε τη μεσοκάθετη του τμήματος ΒΓ. 

8. 
Ο = Τομή[a,b] + enter    
 

Θα δημιουργήσει το σημείο τομής Ο των μεσοκάθετων ευθειών a,b 
των βημάτων 5 και 6. 

9. 
Κύκλος[Ο,Α] + enter    
 

Θα δημιουργήσει κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας ΟΑ. 
 

Παρατήρηση: Στο παράθυρο της «Γεωμετρίας» μπορείτε να μετακινήσετε 

τις κορυφές του τριγώνου για να δείτε αν η κατασκευή σας είναι σωστή. 

Δοκιμάστε να αλλάξετε τις ιδιότητες κάποιων αντικειμένων για να 
βελτιώσετε την εμφάνιση της κατασκευή σας. 
 

Σημείωση: Οι περισσότεροι χρήστες βρίσκουν ευκολότερο να κάνουν 
κατασκευές με γεωμετρικά εργαλεία παρά με τη χρήση εντολών. 

Επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό σε πιο δύσκολες κατασκευές 

κρίνεται σκόπιμη η εξοικείωση με τις εντολές και το πεδίο εισαγωγής. 
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4 - Δρομείς 
 

Το εργαλείο “Δρομέας” θα το βρείτε 

στην προτελευταία ομάδα των γεω-
μετρικών εργαλείων. Όταν το επιλέ-

ξετε και χτυπήσετε στο χώρο της 

γεωμετρίας θα εμφανιστεί το διπλα-

νό παράθυρο ιδιοτήτων του δρομέα. 
Με click  στην Εφαρμογή θα δείτε το 

δρομέα ως μπάρα να εμφανίζεται με 

το όνομα που επιλέξατε. 

Το όνομα που δώσατε στο δρομέα είναι για το πρόγραμμα μια μεταβλητή 
που αλλάζει δυναμικά όταν μετακινείτε το δρομέα. 

Ο δρομέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράμετρος μιας συνάρτησης 

προκειμένου να δούμε πως αλλάζει το γράφημά της για τις διαφορετικές 

τιμές που δίνουμε στη μεταβλητή μετακινώντας το δρομέα. 
Μπορούμε να φτιάξουμε όσους διαφορετικούς δρομείς θέλουμε, ανάλογα 

με τις ανάγκες της συνάρτησης που θέλουμε να εξετάσουμε. 

Αμέσως μετά θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε δρομείς για να κατασκευά-

σουμε τη γραφική παράσταση της τετραγωνικής συνάρτησης και θα 

διερευνήσουμε πώς οι αλλαγές των παραμέτρων επηρεάζουν το γράφημα. 
 

Παρατηρήσεις: (για τη GeoGebra4) 
 

- Από την έκδοση 4 οι δρομείς μπορεί να είναι Αριθμός ή Γωνία ή Ακέραιος 
 

- Ένα δρομέα αριθμό μπορείτε να τον συνδέσετε με το μήκος ενός ευθυ-  

   γράμμου τμήματος ή με την ακτίνα ενός κύκλου και όσο πιο μικρό βήμα    

   δώσετε τόσο πιο ομαλή θα είναι η κίνηση στο γεωμετρικό αντικείμενο. 
 

- Ένας δρομέας γωνία μπορεί να ρυθμίζει το μέτρο μιας γωνίας σε μια  

   γεωμετρική κατασκευή. 
 

- Οι δρομείς δημιουργούνται σαν σταθερά αντικείμενα και αν θέλουμε να 

τους αλλάξουμε θέση πρέπει από τις ιδιότητες του αντικειμένου να  

απενεργοποιήσουμε το Σταθερό αντικείμενο. 
 

 

- Στην κίνηση του δρομέα έχει προστεθεί στο μενού Επανάληψη εκτός από 
Ταλάντωση , Αύξηση , Μείωση και η Αύξηση μια φορά που είναι χρήσιμη 

σε κατασκευές με ενεργή την κίνηση του δρομέα.  
 

- Η μετακίνηση του δρομέα γίνεται με δυο τρόπους: 

   είτε με το ποντίκι, 

   είτε με τα βελάκια του πληκτρολογίου. 
Σε δρομέα με τιμές από -5 μέχρι 5 και βήμα 0.1 μετακινώντας με τα  

βελάκια θα δούμε όλες τις δεκαδικές τιμές, ενώ “control” και βελάκι μόνο  

τις ακέραιες.  
 

- Αν στο δρομέα Αριθμό επιλέξουμε Τυχαία και Κίνηση ενεργή θα δούμε 

  ότι παίρνει τυχαίες τιμές στο διάστημα που ορίζεται. 
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5 – Η συνάρτηση 2ου βαθμού 
 

Θα δούμε τη συνάρτηση f(x)=  xx2  και θα μελετήσουμε τις αλλαγές 

που επιφέρουν στη γραφική παράσταση η αλλαγή των μεταβλητών α, β, γ 

που θα εισαγάγουμε ως δρομείς. 
 

Προετοιμασία 
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο 

     Geogebra 
 

 Δείξτε το σύστημα αξόνων και 

     το πλέγμα των συντεταγμένων. 
 

 Δείξτε το πεδίο Εισαγωγή. 
  

 Από το μενού Επιλογές  

     μπορείτε να επιλέξετε 
     «Ετικετοποίηση αντικειμένων»   
     «Μόνο σε νέα σημεία» 

      

 

Γνωριμία με νέα εργαλεία 
 

                                                                                                                       
       Επιλέξτε τη θέση του δρομέα , δώστε το δικό σας όνομα, το διάστημα και το βήμα. 
 

Βοηθητικό Στοιχείο: Μην ξεχνάτε να διαβάζετε τη βοήθεια για κάθε εργαλείο που 

επιλέγετε. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να δοκιμάσετε τα νέα εργαλεία πριν 

ξεκινήσετε την κατασκευή σας. 
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα  
 

1. 
 

Δημιουργήστε ένα δρομέα α. Η αρχική του τιμή είναι α=1. 

2. 
 

Δημιουργήστε ένα δρομέα β. Η αρχική του τιμή είναι β=1. 

3. 
 

Δημιουργήστε ένα δρομέα γ. Η αρχική του τιμή είναι γ=1. 

4. Εισαγωγή 
Εισαγάγετε  τη συνάρτηση: f(x)=α*x^2+β*x+γ 
Βοήθεια: Το * είναι Shift και 8 , το ^ είναι Shift και 6. 

5. 
 

Μετακινήστε τους δρομείς και παρατηρήστε τις αλλαγές στη 

γραφική παράσταση της συνάρτησης.  
 

Σημείωση: Είναι εφικτό να αλλάξουμε το λόγο των τιμών του Άξονα-x 

προς τον Άξονα-y προκειμένου να δούμε στην οθόνη μεγαλύτερο μέρος 

της γραφικής παράστασης. Με δεξί Click στο ενεργό παράθυρο θα δείτε 
την επιλογή ΆξοναςΧ:ΆξοναςΥ στην οποία μπορείτε να επιλέξετε π.χ.: 1:5. 
  

Παρατήρηση: Μπορείτε να αλλάξετε κάποιες ιδιότητες της συνάρτησης, 
όπως το χρώμα ή το στυλ προκειμένου να έχετε καλύτερη παρουσίαση. 

Επιλέξτε μια θέση για τους δρομείς που να μην εμποδίζουν την εποπτεία 

του γραφήματος και κάντε τους Σταθερά αντικείμενα ώστε να μη 

μετακινηθούν κατά λάθος. 
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6 – Πρόκληση: Εγγεγραμμένος κύκλος τριγώνου 
 

Κατασκευάστε τον εγγεγραμμένο κύκλο τριγώνου – τον κύκλο που 

βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου και εφάπτεται στις πλευρές του. 

 
Για να ολοκληρώσετε την εργασία θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία: 
 

                                                                                                     
        Κάντε Click στο παράθυρο γεωμετρίας ή σε υπάρχοντα σημεία για να 

        δημιουργήσετε το πολύγωνο.  
        Συνδέστε την τελευταία κορυφή με την πρώτη για να κλείσει το πολύγωνο. 

                                                              
         Κάντε Click στο παράθυρο γεωμετρίας ή σε τρία υπάρχοντα σημεία (το 2ο η 
         κορυφή) ή σε δυο ευθείες για να δημιουργήσετε τη διχοτόμο τους. 

                                                                                                                                                        
            Κάντε Click για να επιλέξετε τα αντικείμενα που θα βρείτε την τομή τους. 

                                                                  

                                                  
         Το 1ο Click στο παράθυρο γεωμετρίας καθορίζει το κέντρο του κύκλου και στο 2ο  
         Click την ακτίνα και τα δύο σημεία κινούνται ανεξάρτητα. 

                                                                     
 

 
 
 

Να θυμάστε ότι: 
 

 

 Μπορείτε να διαβάζετε τη βοήθεια στην  

     εργαλειοθήκη αν δε θυμάστε τη χρήση   

     κάποιου εργαλείου. 
 

 Δοκιμάστε τα καινούργια εργαλεία πριν 

     ξεκινήσετε την κατασκευή σας. 
 

 
 
 


