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1- Παράμετροι της γραμμικής εξίσωσης 
 

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 στα νέα σημεία’ 

       

 

Γνωριμία με νεα εργαλεία 
 

                                                                                              
       -Αν έχετε φτιάξει με γεωμετρικό εργαλείο μια ευθεία ΑΒ και επιλέξετε το εργαλείο 
           και την ευθεία θα δημιουργηθεί το τρίγωνο κλίσης στο σημείο Α. 
          -Αν έχετε μια συνάρτηση και βρείτε σε ένα σημείο της την εφαπτόμενη ευθεία, 
           τότε θα δημιουργηθεί το τρίγωνο κλίσης στο σημείο επαφής. 
 

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

επιλέγετε. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να δοκιμάσετε τα νέα εργαλεία πρίν 
ξεκινήσετε την κατασκευή σας. 
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. 
 

Δημιουργήστε ένα δρομέα και ονομάστε τον α.  

2. 
 

Δημιουργήστε έναν ακόμη δρομέα και ονομάστε τον β. 

3. Εισαγωγή 
Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

y=α*x+β 
Χρειάζεστε το * ή το κενό για τον πολλαπλασιασμό. 

4. 
 

Βρείτε την τομή Α της ευθείας και του άξονα-y. 

5. 
 

Με Click στην αρχή των αξόνων θα δημιουργήσετε ένα 

σημείο το οποίο μπορείτε να μετονομάσετε σε Ο. 

6. 
 

Δημιουργήστε ευθύγραμμο τμήμα ΑΟ. 

7. 
 

Με Click στην ευθεία θα δημιουργηθεί το τρίγωνο κλίσης. 

 8. 
 

Μετακινήστε τους δείκτες για να υποβάλετε την κατασκευή σας σε 

έλεγχο. 
 

Παρατήρηση: Μπορείτε να αλλάξετε κάποιες ιδιότητες στα αντικείμενα της 

κατασκευής σας. Μπορείτε να γράψετε οδηγίες ή ερωτήματα στους 

μαθητές σας που θα τους οδηγήσουν να διερευνήσουν την επιρροή των 

παραμέτρων α και β στην ευθεία, αν μετακινήσουν τους δρομείς. 
Μπορείτε να τους δώσετε φύλλο εργασίας μαζί με το αρχείο της GeoGebra.
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2- Εισαγωγή κειμένου 
 

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 στα νέα σημεία» 

       

Γνωριμία με νέα εργαλεία 
 

                                                                                         
       Αν επιλέξετε το εργαλείο με click στο χώρο σχεδίασης θα εμφανιστεί ένα μενού και  
          στην Επεξεργασία θα πληκτρολογήσετε το κείμενό σας. 
          (Δίνονται αναλυτικές οδηγίες παρακάτω) 

                                                                             
         Αν επιλέξετε το εργαλείο με click στο χώρο σχεδίασης, θα προσδιορίσετε το κέντρο  
       κύκλου και στο παράθυρο που εμφανίζεται θα δώσετε έναν αριθμό που θα είναι η 
       ακτίνα. Μπορείτε να δώσετε ένα δρομέα, οπότε ο κύκλος θα έχει μεταβλητή ακτίνα. 

 
Το εργαλείο Εισαγωγή κειμένου είναι μακράν  

το πιο σύνθετο από όσα ασχοληθήκαμε μέχρι  

εδώ. Ας δούμε κάποια διαφορετικά κείμενα: 
 

(1) Στατικό κείμενο που φαίνεται ότι γράφουμε. 
  Σε προηγούμενες εκδόσεις για να γράψουμε ένα 

  τέτοιο κείμενο το βάζαμε σε εισαγωγικά. 

  π.χ.: “Αυτό είναι κύκλος” 

  Στην έκδοση 4 δεν είναι απαραίτητο όπως φαί-  
  νεται στη διπλανή εικόνα. 
 

(2) Δυναμικό κείμενο που δίνει την εκάστοτε τιμή 

  μιας μεταβλητής που αλλάζει. 

  Αν για παράδειγμα έχουμε ένα σημείο Ρ και 
θέλουμε στο κείμενο να έχουμε την τετμημένη του 

γράφαμε x(P). 

   Στην έκδοση 4 γίνεται ευκολότερο, αφού το δυνα- 
  μικό κείμενο έχει επιλογή Αντικείμενα για να το  

  συνδέσουμε π.χ. με το σημείο Α. Θα δείτε ότι το Α   

  είναι μέσα σε πλαίσιο και στην Προεπισκόπηση  
  φαίνονται οι συντεταγμένες του σημείου Α. 

  Αν θέλαμε μόνο την τετμημένη του σημείου Α    

  τότε με διπλό click στο πλαίσιο του Α θα  

  γράφαμε x(A). 
Τα παραπάνω κείμενα θα δείχνουν διαφορετικές τιμές 

όταν εμείς αλλάζουμε στην οθόνη τη θέση του σημείου Α. 
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 (3) Στατικό και δυναμικό κείμενο μαζί. 

   Σε προηγούμενες εκδόσεις για να γράψουμε ένα 
  τέτοιο κείμενο βάζαμε εισαγωγικά + μεταβλητή. 

  π.χ.: “Η εξίσωση του κύκλου είναι” + c. 

  Στην έκδοση 4 δεν είναι απαραίτητο όπως φαί-  

  νεται στη διπλανή εικόνα. 
Μπορούμε να γράψουμε το στατικό τμήμα του 

κειμένου μας και μετά να εισαγάγουμε από τα 

Αντικείμενα το δυναμικό, όπως στο παράδειγμα   
με την εξίσωση του κύκλου, η οποία θα αλλάζει  

σε κάθε μετακίνηση του κέντρου ή αλλαγή της  

ακτίνας. 

 
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. 
 

Δημιουργήστε ένα δρομέα με τιμές από 0.1 μέχρι 5 και 

ονομάστε τον ρ.  

2. 
 

Δημιουργήστε ένα σημείο και μετονομάστε το σε Κ. 

3. 
 

Επιλέξτε το σημείο για κέντρο Κ του κύκλου που θα 

δημιουργηθεί. Στο μενού γράψτε ρ και θα κατασκευαστεί ο 

κύκλος (Κ, ρ). 

4. 
 

Επιλέξτε το εργαλείο και με click στο χώρο σχεδίασης 
πληκτρολογήστε και εισαγάγετε: 

 

5. 
 

Επιλέξτε το εργαλείο και με click στο χώρο σχεδίασης 

πληκτρολογήστε και εισαγάγετε: 

 

6. 
 

Επιλέξτε το εργαλείο και με click στο χώρο σχεδίασης 

πληκτρολογήστε και εισαγάγετε: 

 

7. 
 

Επιλέξτε το εργαλείο και με click στο χώρο σχεδίασης 

πληκτρολογήστε και εισαγάγετε: 

 

8. 
 

Επιλέξτε το εργαλείο και με click στο χώρο σχεδίασης 

πληκτρολογήστε και εισαγάγετε: 

 

9. 
 

Μετακινείστε τον δείκτη και το σημείο Κ για να υποβάλετε την 

κατασκευή σας σε έλεγχο. 
 

Παρατήρηση: Μπορείτε να αλλάξετε κάποιες ιδιότητες και τα χρώματα στα 

αντικείμενα της κατασκευής σας. 

Μπορείτε στα κείμενα ακόμη από την επιλογή Σύμβολα να εισαγάγετε 

διάφορους ειδικούς χαρακτήρες (≥,⊗,≟,∡,²,³,°,π,ℯ,∞,₁,⁵∅,∩,ℝ,★,☚ ). 
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3- Συναρτήσεις – Οπτικοποίηση της περιόδου της ημx 
 

Εκτός από τις πολυωνυμικές συναρτήσεις 

υπάρχουν στη GeoGebra και πολλοί άλλοι 
τύποι συναρτήσεων που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε. 

Οι συναρτήσεις είναι αντικείμενα που 

μπορούν να συνδυαστούν με άλλα γεω- 
μετρικά αντικείμενα σε μια κατασκευή. 

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε κατάλογο με 

Μαθηματικές συναρτήσεις από το βελάκι 

που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου 

Εισαγωγή. Αφού επιλέξετε τη συνάρτηση 
που θέλετε μπορείτε να κάνετε Επικόλληση  

στην Εισαγωγή. 

 

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» 
      «Όχι στα νέα αντικείμενα» 

       

 

Γνωριμία με νέα εργαλεία 
 

                                                                                                                                                            
       Επιλέξτε το εργαλείο και με click στο χώρο σχεδίασης θα εμφανιστεί ένα σημείο  
          (ή click σε σημείο που υπάρχει) και στο μενού που θα εμφανιστεί γράψτε το μήκος 
          του τμήματος που θέλετε να δημιουργηθεί. Μπορείτε να βάλετε ένα δρομέα, οπότε 

          το τμήμα σας θα έχει μεταβλητό μήκος ανάλογα με την τιμή του δρομέα. 
 

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

ξεκινήσετε την κατασκευή σας. 
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. Εισαγωγή Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε: 

f(x) = sin(x) 

2. Εισαγωγή Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε: 

p=2*pi  (ή p=2*π) 

3. 
 

Δημιουργήστε ένα σημείο Α πάνω στη γραφική παράσταση 
της ημx κοντά στην αρχή των αξόνων. 

4. 
 

Δημιουργήστε ένα τμήμα με αρχή το σημείο Α και μήκος p. 
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5. 
 

Επιλέξτε το τμήμα για να δημιουργήσετε το μέσο του Γ. 

6. 
 

Επιλέξτε το εργαλείο και με click στο χώρο σχεδίασης 

πληκτρολογήστε και εισάγετε: 

  Περίοδος 

7. 
Με διπλό click από στις ιδιότητες του κειμένου επιλέξτε θέση και 

επιλογή στο σημείο Γ. Τότε το κείμενό σας θα αγκιστρωθεί στο Γ. 

8. 
 

Δοκιμάστε το τεστ συρσίματος για να ελέγξετε την κατασκευή. 
Μετακινήστε το σημείο Α. Θα πρέπει να παραμένει επάνω στη 

γραφική παράσταση της ημx. 
 

Παρατήρηση: Μπορείτε να αλλάξετε κάποιες ιδιότητες της συνάρτησης, 

όπως το χρώμα ή το στυλ, προκειμένου να έχετε καλύτερη παρουσίαση. 

Το μήκος του τμήματος είναι 2π η περίοδος της συνάρτησης.  

 

4- Συνάρτηση σε περιορισμένο διάστημα 
 

Στη GeoGebra μπορούμε να περιορίσουμε το πεδίο ορισμού μιας συνάρ-
τησης. Θα λύσουμε το παρακάτω πρόβλημα:  
 

 Κλωτσάμε μια μπάλα κάθετα από το έδαφος και το ύψος της y σε μέτρα ύστερα από 

 x δευτερόλεπτα δίνεται από τη συνάρτηση 
2535 xxy  . 

 Να χρησιμοποιήσετε τη γραφική παράσταση για να εκτιμήσετε: 
Ι) το μέγιστο ύψος που θα φτάσει η μπάλα 
ΙΙ) το ύψος της μπάλας ύστερα από 5,5sec 
ΙΙΙ) τις δυο χρονικές στιγμές που η μπάλα θα βρίσκεται 20 m πάνω από το έδαφος. 

 

 

Προετοιμασία   
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο GeoGebra 

 Δείξτε το σύστημα αξόνων, 

    το παράθυρο της άλγεβρας 
    και το πεδίο Εισαγωγή. 

 Από το μενού Επιλογές  

     μπορείτε να επιλέξετε 
     «Ετικετοποίηση αντικειμένων» 
     «Όχι στα νέα αντικείμενα’ 

 

 

 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. Εισαγωγή Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε: 

f(x)=Συνάρτηση[35x - 5x 2 ,0,7 ] 

2.  

Μετακινήστε το χώρο σχεδίασης ώστε να φέρετε την αρχή 
των αξόνων στη κάτω αριστερή γωνία του ενεργού 

παραθύρου. 
 

Σημείωση: Στη έκδοση 4 υπάρχει η δυνατότητα οι άξονες να έχουν μόνο θετική 

                κατεύθυνση. (Δεξί click σε κενό χώροΓραφικάΆξοναςΜόνο θετική κατεύθυνση) 
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3. 
 

Με δεξί click στο χώρο σχεδίασης αλλάξτε το λόγο 

ΑξοναςX:ΑξοναςΥ σε λόγο 1:10. 

4. 
 

Δημιουργήστε ένα σημείο Α πάνω στο γράφημα της f(x). 

5. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε: 

Τμήμα[Α,(x(Α),0)]    
Αυτό θα δημιουργήσει ένα τμήμα a κάθετο στον x’x απο το 

σημείο Α της γραφικής παράστασης. 

6. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε: 

Τμήμα[Α,(0,y(Α))]  
Αυτό θα δημιουργήσει ένα τμήμα b κάθετο στον y’y απο το 

σημείο Α της γραφικής παράστασης. 

7. 
 

Κατασκευάστε τα μέσα Β και Γ των τμημάτων a και b 

8. 
 

Φτιάξτε το παρακάτω κείμενο στο σημείο Β 

  

9. 
 

Φτιάξτε το παρακάτω κείμενο στο σημείο Β 

 

10. 
 

Αποκρύψτε τα σημεία Β και Γ. 

11. 
 

Μετακινήστε το σημείο Α , για να ελέγξετε την κατασκευή σας. 

 

Παρατήρηση: Μπορείτε να αλλάξετε κάποιες ιδιότητες της συνάρτησης, 

όπως το χρώμα ή το στυλ, προκειμένου να έχετε καλύτερη παρουσίαση. 
Μπορείτε τώρα να απαντήσετε με το αρχείο αυτό στα ερωτήματα του 

αρχικού προβλήματος. 

 

5- Η έννοια της παραγώγου 
 

Η παράγωγος μια συνάρτησης είναι η κλίση της εφαπτομένης της συνάρ-

τησης σε κάθε σημείο της. Αυτή η εξήγηση είναι κάποιες φορές πηγή 
σύγχυσης για τους μαθητές. Με τη GeoGebra μπορούμε να δείξουμε την 

ιδέα αυτή με κίνηση και να αλλάζουμε τη συνάρτηση όποτε κρίνουμε 

σκόπιμο. 
 

Προετοιμασία   
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο GeoGebra 

 Δείξτε το σύστημα αξόνων , 

    το παράθυρο της άλγεβρας 
    και το πεδίο Εισαγωγή. 

 Από το μενού Επιλογές  

     μπορείτε να επιλέξετε 
     ‘Ετικετοποίηση αντικειμένων’   
     ’Μόνο στα νέα σημεία’ 
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Γνωριμία με νέα εργαλεία 
 

                                                                                                                                                                    
       Επιλέξτε το εργαλείο και με click σε ένα σημείο και σε μια κωνική ή συνάρτηση θα 

          δημιουργήσετε τις εφαπτομένες από το σημείο προς την κωνική. 
          Αν επιλέξετε σημείο που ανήκει σε μια συνάρτηση θα βρείτε την εφαπτομένη της 
          συνάρτησης σε αυτό το σημείο. 
 

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. Εισαγωγή Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε: 

f(x)=x^2 

2. 
 

Δημιουργήστε ένα δρομέα με τιμές από 0 μέχρι 4 και 

ονομάστε τον h. Όταν δημιουργηθεί δώστε του την τιμή 4. 

3. 
 

Δημιουργήστε ένα σημείο Α πάνω στο γράφημα της f(x). 

4. Εισαγωγή 
Δημιουργήστε ένα σημείο Β της συνάρτησης f. 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε: 

B=(x(Α) + 0.4*h, f(x(Α) + 0.4*h)) 

5. Εισαγωγή 
Δημιουργήστε ένα σημείο Β της συνάρτησης f. 
Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε: 

Γ=(x(Α) + h, f(x(Α) + h)) 

6. 
 

Δημιουργήστε την τέμνουσα ΑΓ. Θα της δοθεί το όνομα a. 

7. 
 

Δημιουργήστε την εφαπτομένη της συνάρτησης f στο σημείο 

Β. Θα της δοθεί το όνομα b. 

8. 
 

Βρείτε την κλίση α της τέμνουσας ΑΓ. Από το μενού 

Ιδιότητες μπορείτε να αποκρύψετε το τρίγωνο κλίσης. 

9. 
 

Βρείτε την κλίση β της εφαπτομένης b. Από το μενού 
Ιδιότητες μπορείτε να αποκρύψετε το τρίγωνο κλίσης. 

10. 
 

Φτιάξτε το παρακάτω κείμενο: 

 

11. 
 

Φτιάξτε το παρακάτω κείμενο: 

 

12. 
 

Μετακινήστε το δρομέα h από 4 μέχρι το 0 και παρατηρείστε τι 

συμβαίνει στις κλίσεις της τέμνουσας και της εφαπτομένης. 
 

Παρατήρηση: Μπορείτε να αλλάξετε κάποιες ιδιότητες της συνάρτησης  και 

των ευθειών, όπως το χρώμα ή το στυλ, προκειμένου να έχετε καλύτερη 

παρουσίαση. 
 

Στο παράθυρο «Άλγεβρα» μπορείτε να δείτε τη συνάρτηση f(x)= x 2 . 
Με διπλό κλικ σε αυτήν μπορείτε να την τροποποιήσετε σε όποια άλλη 

συνάρτηση θέλετε. 
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6- Εξαγωγή ως εικόνα/Σχέδιο στη μνήμη 
 

Στη GeoGebra το ενεργό παράθυρο σχεδίασης μπορεί να εξαχθεί ως 

εικόνα ή ως σχέδιο στη μνήμη. Μπορείτε κατόπιν να εισαγάγετε ή να 

επικολλήσετε  την εικόνα σε οποιοδήποτε έγγραφο ή παρουσίαση 
προκειμένου να έχετε στις σημειώσεις σας το ακριβές σχήμα. 
 

Η GeoGebra θα κάνει εξαγωγή όλο το παράθυρο γραφικών και πιθανώς να 
χρειαστεί να μικρύνετε το παράθυρο για να πάρετε ακριβώς το σχήμα που 

θέλετε.  

 

Προετοιμασία   
 

 

 Ανοίξτε ένα αρχείο GeoGebra που 

     έχετε ήδη δημιουργήσει.  

     Για παράδειγμα την έννοια της 

     παραγώγου. 
 

 Αποκρύψτε το παράθυρο της Άλγεβρας. 

 
 
 
 

 

Οδηγίες εξαγωγής Βήμα-Βήμα 
 

1.  
Μετακινήστε όλο το γράφημα στην πάνω αριστερή γωνία του 

ενεργού παραθύρου. 

2. 
 

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 

(μπορείτε και με τη ροδέλα του ποντικιού) για να πάρετε το 

σχήμα που θέλετε. 

3. 
Μειώστε το μέγεθος του παραθύρου της GeoGebra σύροντάς το από 

την κάτω δεξιά γωνία με το ποντίκι. 

4. 
Από το μενού Αρχείο 

Εξαγωγή  Σχέδιο στη μνήμη   ή 

Εξαγωγή  Προβολή Γραφικών ως εικόνα (png, eps)… 

5. 

H εικόνα τώρα είναι αποθηκευμένη στη μνήμη(ή σε κάποιο φάκελο 
στον υπολογιστή σας) και μπορεί να εισαχθεί ή να επικολληθεί  σε 

οποιοδήποτε έγγραφο ακολουθώντας τις μεθόδους της εφαρμογής 

που χρησιμοποιείται. 

 
Σημείωση:  Στην έκδοση 4 μπορείτε να εξαγάγετε και εικόνα gif, εικόνα με 

κίνηση που χρησιμοποιείται σε αρχεία html ή pps, αρκεί η κατασκευή σας 

να είναι βασισμένη επάνω σε ένα δρομέα. 
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  Πριν τη μείωση του μέγεθος του παραθύρου              Μετά τη μείωση  

 
 

7 – Πρόκληση: Παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό 
 

Επιλέξτε μια ενότητα ή μια μαθηματική έννοια που θέλετε να διδάξετε 
στους μαθητές σας. Φτιάξτε ένα φύλλο εργασίας και μοιράστε το στους 

μαθητές σας. 

 

Εργασίες : 
 

 

 Ανοίξτε ένα αρχείο GeoGebra 
 

 Δημιουργήστε τουλάχιστον ένα σχήμα και 

     κάντε το εξαγωγή. 
 

 Εισαγάγετε την εικόνα στον επεξεργαστή 

    κειμένου που χρησιμοποιείτε. 
 

 Προσθέστε επεξηγήσεις, οδηγίες και  

     ασκήσεις ή προβλήματα για τους μαθητές σας. 

 
 

 
 
 
 


