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Φύλλο 2 
 

Δράσεις με το λογισμικό The geometer’s Sketchpad 
 
 

Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ’ εκείνο του Cabri II 

όμως έχει τη δικιά του φιλοσοφία και το δικό του τρόπο συνεργασίας με το χρήστη.  
Στην ανωτέρω εικόνα φαίνονται στην πάνω σειρά μια σειρά από παράθυρα 

εργασιών που μπορεί να εκτελέσει, ενώ στην αριστερή στήλη βλέπει κανείς έξι 
εικονίδια στοιχειωδών κατασκευών και δράσεων. Είναι το γνωστό βέλος επιλογής, η 
κατασκευή του σημείου, του κύκλου, της ευθείας (τμήματος ή ημιευθείας), η 
ονοματολογία των στοιχείων κατασκευής και τέλος το εικονίδιο των μακροεντολών.  

Χωρίς να αναφερθούμε σε αναλυτική παρουσίαση, επισημαίνουμε τούτο: 
Κάθε φορά που στο περιβάλλον του λογισμικού έχουμε σημειώσει κάποια στοιχεία, 
μπορούμε να κάνουμε κλικ στο παράθυρο «κατασκευή» και να δούμε τι 
κατασκευαστικές δυνατότητες μας παρέχει το λογισμικό. Στη συνέχεια επιλέγουμε 
κάθε φορά εκείνο που εμείς θέλουμε.  

Με τα παρακάτω παραδείγματα ελπίζουμε να γίνει μια καλή εισαγωγή στη 
χρήση του λογισμικού αυτού.  

 
Λυμένες ασκήσεις 

 
1η ) Να σχεδιαστούν τα οριζόντια τμήματα ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ με μήκη αντίστοιχα ίσα 
με 2, 4, 6 μονάδες μέτρησης.  
Λύση: 
 Κατασκευή του ΑΒ. 
 Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του σημείου(δεύτερο στη σειρά από πάνω στην 
αριστερή στήλη) και μετά ένα δεύτερο κλικ σε ένα οποιοδήποτε σημείο του 
περιβάλλοντος του λογισμικού σημειώνουμε ένα σημείο.  
 Για να το ονομάσουμε κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της ονοματολογίας Α. Στη 
συνέχεια ένα δεύτερο κλικ στο σημείο που έχουμε κατασκευάσει. Αμέσως 
εμφανίζεται ένα γράμμα. Αν θέλουμε με ένα δεύτερο κλικ το αλλάζουμε. (Το 
πρόγραμμα ονομάζει κάθε φορά τα στοιχεία που κατασκευάζουμε με τη σειρά. Εμείς 
όμως μπορούμε να τα αλλάξουμε). 
 Έτσι στο περιβάλλον έχουμε το σημείο Α.  
 Κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε κάποια ενέργεια πάνω σε ένα 
γεωμετρικό αντικείμενο πρέπει πρώτα να το επιλέγουμε κάνοντας σ’ αυτό ένα κλικ 
με το βέλος επιλογής. 
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 Επιλέγουμε τώρα το σημείο Α και στη συνέχεια: από το παράθυρο των 
μετασχηματισμών επιλέγουμε τη μεταφορά. Αμέσως εμφανίζεται ένα παράθυρο 
που μας καλεί να δηλώσουμε τον τρόπο μετακίνησης καθώς και το μήκος της 
μετακίνησης.  
 Στο εικονίδιο αυτό σημειώνουμε 
τη σταθερή απόσταση 2 και τη σταθερή 
γωνία (γιατί θέλουμε οριζόντιο τμήμα) 
ίση με 0. Κάνοντας κλικ στη μεταφορά 
παρατηρούμε ότι το σημείο Α 
μετακινήθηκε οριζόντια και προς τα 
δεξιά. Στη συνέχεια ονομάζουμε το 
σημείο αυτό Β. Τέλος από το εικονίδιο 
του τμήματος, τέταρτο εικονίδιο προς τα 
κάτω, ενώνουμε το σημείο Α με το 
σημείο Β.  
 Με τον ίδιο τρόπο 
κατασκευάζουμε και τα υπόλοιπα 
ευθύγραμμα τμήματα.  
 
2η ) Να κατασκευαστούν τα τμήματα 
2, 4, 6 μονάδες μέτρησης και με γωνίες 
κλίσης ως προς τον οριζόντιο άξονα 20, 30, 60 μοίρες αντίστοιχα.  
Λύση: 
 Όπως και στην προηγούμενη άσκηση έτσι και τώρα σημειώνουμε ένα σημείο 
Α και το μεταφέρουμε σε απόσταση 2 μονάδες και με γωνία ίση με 20 μοίρες σε 

σχέση με τον οριζόντιο άξονα. Αυτό το πετυχαίνουμε σημειώνοντας τα αντίστοιχα 
στοιχεία στο εικονίδιο της μεταφοράς. 
2η ) Να κατασκευαστούν γωνίες ίσες με 30 , 52 , 75    
Λύση: 
 Από το εικονίδιο της ευθείας (τέταρτο αριστερά), με πατημένο κλικ 
εμφανίζεται ένα μικρό μενού. Επιλέγω την ημιευθεία και στη συνέχεια σε κάποια 
τυχαία θέση κατασκευάζουμε μια ημιευθεία Αχ. (Η ονομασία γίνεται κατά τα 
γνωστά) 
 Για να κατασκευάσω μια γωνία πρέπει να κάνω περιστροφή. Η περιστροφή 
χρειάζεται δύο στοιχεία. Το κέντρο περιστροφής και τη γωνία περιστροφής.  
  Επιλογή του κέντρου. 
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 Κάνοντας διπλό κλικ στο σημείο Α εμφανίζεται μια αναλαμπή που δηλώνει 
την αποδοχή της εντολής. (Αυτό μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Επιλέγουμε το 
σημείο και μετά το παράθυρο των μετασχηματισμών. Στο μενού που αναδύεται 
κάνουμε κλικ στην «επιλογή κέντρου») 
 Επιλογή της γωνίας. 

Στη συνέχεια επιλέγουμε την ημιευθεία και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο 
παράθυρο των μετασχηματισμών όπου αναδύεται ένα μενού επιλογών. Επιλέγουμε το 
μετασχηματισμό της στροφής και σ’ αυτόν κάνουμε κλικ. Τότε εμφανίζεται το 
παράθυρο: 

Στο εικονίδιο των μοιρών σημειώνουμε τη γωνία  που θέλουμε, δηλαδή 30 
μοίρες και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στην ένδειξη «περιστροφή». Η γωνία ήδη έχει 
κατασκευαστεί. 
 
3η ) Να κατασκευαστεί τρίγωνο ΑΒΓ με δεδομένα τα στοιχεία: 

                                     50 , 5 . ., 7 . .           
Λύση: 

 Κατασκευάζουμε πρώτα μια γωνία xAy  ίση με 50o (Άσκ. 2η). Στη συνέχεια 

δύο ευθύγραμμα τμήματα 5 . ., 7 .        (Ασκ.1η). 
 Στη συνέχεια επιλέγουμε το σημείο Α της γωνίας και το πρώτο τμήμα 
(κάνουμε δηλαδή κλικ πάνω σ’ αυτά) και μετά επιλέγουμε το παράθυρο των 
κατασκευών. Στο μενού αυτό υπάρχει τονισμένη η κατασκευή κύκλου από το κέντρο 
του και την ακτίνα του. Κάνουμε κλικ σ’ αυτό και κατασκευάζουμε τον κύκλο. Μετά 
επιλέγουμε τον κύκλο αυτό και τη μια πλευρά της γωνίας και πάλι από το παράθυρο 
των κατασκευών επιλέγουμε την τομή. Έτσι ορίστηκε η τομή του κύκλου αυτού  με 
την Αχ. Την ονομάζουμε Β. Κατόπιν αυτού επιλέγουμε τον κύκλο και από το μενού 
«προβολή» επιλέγουμε την απόκρυψη. Έτσι φαίνεται η γωνία και το σημείο Β στη 
μια της πλευρά.  
 Το ίδιο κάνουμε και με το άλλο τμήμα και ορίζουμε το σημείο Γ. Ύστερα από 
αυτά κρύβουμε τη γωνία και επιλέγοντας τα τρία σημεία Α, Β,Γ από το μενού των 
κατασκευών επιλέγω τμήματα. Σχηματίστηκε τώρα ένα τρίγωνο που όμως το 
λογισμικό δεν το αναγνωρίζει ως τρίγωνο αλλά ως τρία τμήματα.  
 Αν θέλουμε να το κάνουμε τρίγωνο(ώστε να μετρήσουμε στοιχεία του) τότε 
κάνουμε κλικ στα τρία σημεία Α,Β,Γ και από το μενού των κατασκευών επιλέγουμε 
εσωτερικό τριγώνου. Τότε εμφανίζεται το ζητούμενο τρίγωνο. 
 
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) 
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Λύση: 
 Παίρνουμε τρία σημεία στο επίπεδο του λογισμικού και τα ενώνουμε με 
ευθύγραμμα τμήματα. Σημειώνουμε τις κορυφές με τα γράμματα Α,Β,Γ.  
 Κατόπιν επιλέγουμε την κορυφή Β και την απέναντι πλευρά ΑΓ. Από το 
μενού των κατασκευών επιλέγουμε την «κάθετη» και κάνουμε κλικ. Στη συνέχεια 
επιλέγουμε την κάθετη αυτή και την πλευρά ΑΓ και πάλι από το μενού των 
κατασκευών επιλέγουμε την «τομή». Έτσι κατασκευάστηκε το σημείο τομής των δύο 
αυτών γραμμών. Ονομάζουμε το σημείο αυτό με Δ και στη συνέχεια κρύβουμε την 
κάθετο που φέραμε. Στη συνέχεια ενώνουμε το σημείο Β με το Δ και έτσι χαράχτηκε 
το ύψος ΒΔ. Όμοια χαράσσουμε και το ύψος ΓΕ.  
 Για τον περιγεγραμμένο κύκλο επιλέγουμε μια πλευρά του τριγώνου και από 
το μενού των κατασκευών βρίσκουμε το μέσον της. Στη συνέχεια επιλέγουμε το 
μέσον αυτό καθώς και την πλευρά αυτή και από το μενού των κατασκευών 
χαράσσουμε την κάθετη που είναι ασφαλώς η μεσοκάθετος της πλευράς. Όμοια 
φέρουμε την μεσοκάθετο μιας άλλης πλευράς και στη συνέχεια σημειώνουμε κατά τα 
γνωστά το σημείο τομής αυτών Ο. Μετά κρύβουμε τις μεσοκάθετες και κατόπιν με 
κέντρο το σημείο αυτό και με άνοιγμα την απόσταση από μια κορυφή του τριγώνου 
φέρουμε τον περιγεγραμμένο κύκλο.  
 Αν φέρουμε την ΔΕ και την ΟΑ και μετρήσουμε τη γωνία που σχηματίζουν 
κατά τα γνωστά από το μενού των μετρήσεων τότε θα διαπιστώσουμε την ισχύ του 
θεωρήματος αυτού. (Η μέτρηση της γωνίας γίνεται αφού ενεργοποιήσουμε τα τρία 

σημεία Ο, Η, Δ –στη μέση η κορυφή της γωνίας- πάμε στο μενού των μετρήσεων κα 
επιλέγουμε την εντολή «γωνία») 
 
5η ) Να κατασκευαστεί ένα κανονικό εξάγωνο με πλευρά ίση με 3 μ.μ. 
Λύση: 

μέτροΔΗΑ = 90,00
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 Κατασκευάζουμε ένα τμήμα ΟΑ ίσο με τρεις μονάδες και με κέντρο το Ο και 
ακτίνα το τμήμα αυτό κατασκευάζουμε έναν κύκλο πάνω στον οποίο όπως φαίνεται 
κι από το σχήμα κατασκευάζουμε τέσσερις άλλους κύκλους με την ίδια ακτίνα. Έτσι 
θα οριστούν οι κορυφές Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ του κανονικού εξαγώνου. 
 
6η ) Να κατασκευαστεί ορθογώνιο με πλευρές ίσες με 5μ.μ και 7μ.μ. 
Λύση: 
 Κατασκευάζουμε κατ’ αρχήν το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ=7 μονάδες μέτρησης. 
Στη συνέχεια μετακινούμε το σημείο Α με στοιχεία 5 μονάδες μήκους και γωνία 90 

μοιρών. Έτσι ορίστηκε το σημείο Δ. Το ίδιο κάνουμε και με το σημείο Β. Τέλος 
ενώνουμε τις κορυφές αυτές και προκύπτει το ορθογώνιο ΑΒΓΔ.  
 

 
8η ) Να κατασκευαστεί μια μακροεντολή που να κατασκευάζει τον κύκλο του 
Euler 
Λύση: 
 Ένας εύκολος τρόπος για να κατασκευάσουμε τον κύκλο του Euler ενός 
τριγώνου ΑΒΓ είναι να κατασκευάσουμε 
τα δύο ύψη ΑΔ, ΒΔ να σημειώσουμε το 
σημείο τομής αυτών Η καθώς και το 
μέσον Ν του τμήματος ΗΑ. Στη συνέχεια 
κατασκευάζουμε το μέσον Μ της πλευράς 
ΒΓ και με διάμετρο το τμήμα ΜΝ 
χαράσσουμε έναν κύκλο. Αυτός είναι και 
ο ζητούμενος κύκλος του Euler που 
διέρχεται ακόμα από τα δύο άλλα μέσα 
των πλευρών, από τα ίχνη των υψών 
καθώς και από το μέσα των τμημάτων 
που ενώνουν το ορθόκεντρο Η με τις 
κορυφές του τριγώνου.   
Αφού εκτελέσουμε την κατασκευή επιλέγουμε με το βέλος επιλογής ολόκληρο το 
σχήμα και κάνουμε κλικ στο τελευταίο εικονίδιο αριστερά(με τα δύο έντονα βέλη) 
όπου αναδύεται ένα παράθυρο. Επιλέγουμε «δημιουργία νέου εργαλείου» και στο 
πινάκιο που εμφανίζεται δίνουμε το όνομα «κύκλος του Euler» καθώς επίσης 
σημειώνουμε και στο τετραγωνίδιο «προβολή αρχείου εντολών».  Στο τέλος 
σημειώνουμε ΟΚ.  
Αν κατόπιν σβήσουμε το προηγούμενο σχέδιο, μπορούμε να εκτελέσουμε τη 
μακροεντολή αυτή αφού σημειώσουμε τρία σημεία ως αρχικά. Η εντολή μπορεί να 
εκτελεστεί με βήματα ή αυτόματα. Δοκιμάστε το! 

μέτρο ΑΔ = 5,00 εκ.

μέτρο ΑΒ = 7,00 εκ.
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