
Φύλλο 2 
 

Δράσεις με το λογισμικό The geometer’s Sketchpad 
 

1η ) Να σχεδιαστούν τα οριζόντια τμήματα ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ με μήκη αντίστοιχα ίσα με 2, 
4, 6 μονάδες μέτρησης.  
2η ) Να κατασκευαστούν τα τμήματα 2, 4, 6 μονάδες μέτρησης και με γωνίες κλίσης 
ως προς το οριζόντιο άξονα 20, 30, 60 μοίρες αντίστοιχα.  
2η ) Να κατασκευαστούν γωνίες ίσες με 30 , 52 , 75    
3η )Να κατασκευαστεί τρίγωνο ΑΒΓ με δεδομένα τα στοιχεία: 

                                     50 , 5 . ., 7 .           
4η ) Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ να σχεδιαστούν τα δύο ύψη του ΒΔ και ΓΕ. Στη συνέχεια να 
κατασκευάσετε τον περιγεγραμμένο κύκλο και να σημειώσετε με Ο το κέντρο του 
κύκλου αυτού. Τέλος να διαπιστώσετε με μέτρηση ότι το τμήμα ΟΑ είναι κάθετο 
στην ευθεία που ορίζει το τμήμα ΔΕ. (Θεώρημα του Nagel) 
5η ) Να κατασκευαστεί ένα κανονικό εξάγωνο με πλευρά ίση με 3 μ.μ. 
6η ) Να κατασκευαστεί ορθογώνιο με πλευρές ίσες με 5μ.μ και 7μ.μ. 
7η)  Να κατασκευάσετε ένα τραπέζιο ΑΒΓΔ με μεγάλη βάση την ΑΒ και μικρή την 
ΓΔ. Στη συνέχεια να προεκτείνετε τις μη παράλληλες πλευρές ΑΔ, ΒΓ και να 
ονομάσετε με Κ το σημείο τομής αυτών. Επίσης να ονομάσετε με Λ το σημείο τομής 
των διαγωνίων του τραπεζίου αυτού. Στη συνέχεια να φέρετε την ευθεία που ενώνει 
τα σημεία Κ, Λ και να σημειώσετε με Μ, Ν τα σημεία τομής της ευθείας αυτής με τις 
βάσεις ΓΔ, και ΑΒ του τραπεζίου. Τέλος να διαπιστώσετε με μετρήσεις και 
υπολογισμούς ότι η τετράδα (ΚΛΜΝ) είναι αρμονική.  
8η ) Να κατασκευαστεί μια μακροεντολή που να κατασκευάζει τον κύκλο του Euler 
9η)  Να κατασκευαστεί η κοινή εξωτερική εφαπτομένη δύο κύκλων οι οποίοι έχουν 
ακτίνες ίσες με 6 και 3 μ.μ. και διάκεντρο ίση με 10 μ.μ. 
10η) Να θεωρήσετε έναν κύκλο (Ο, ρ) με τυχαία στοιχεία και ένα σημείο Α εκτός 
αυτού. Να κατασκευάσετε τον ομοιόθετό του με κέντρο το σημείο Α και λόγο ίσο με 
3:1.  
11η) Να κατασκευάσετε τον παρεγγεγραμμένο κύκλο στην  πλευρά ΒΓ ενός τυχαίου 
τριγώνου ΑΒΓ. Στη συνέχεια να επαληθεύσετε τον τύπο:  

 ( )       

12η ) Να κατασκευάσετε έναν κύκλο με μεταβλητή και ελεγχόμενη την ακτίνα του 
από 2μ.μ. μέχρι 5μ.μ.  
 
 
 
 
13η ) Να κατασκευαστεί η ευθεία του Euler ενός τριγώνου 
ΑΒΓ και να διαπιστωθεί η σχέση:  2HG GO , όπως 

φαίνεται στο σχήμα. 
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