
F 
MαυημαTII(0 1TερIοδlκ0 γlα T0,:*FγAΣ,o 8 

6LυKλθlδni
οκTΩ,pΙoΣ. tι|oΞMnpΙoΣ. ΔEκΞλ{BploΣ I0!2 ευp6 3,00 J

ΕταIρεiα



Ndε5 Tεχvoλoγiεs Kαl MαΘημαTlκd.
Σταμιfiτηg Mακρt{g

Eιoαγωγικ&
1) H GeoGebra εiναι 6να λoγιoμικ6 δυναμικ(q Γεωμετρiαq.

Eiναι ελε6θερη και πoλλιΙ:ν πλατφ6ρμων εφαρμoγη μαΘηματικrbν για 6λα τα επiπεδα τηg
εκπαiδευoηg,

H διαδικτυακη τηg διε6θυνοη εiναι: htφ://www.geogebra.org Για να ην εγκαταoτηoετε
oτoν υπoλoγιoη oαq πηγαiνετε στη ο.ελiδα τηζ και επτΧ6ξτε <Λfψη Αρ1εfωυ. Kατ6πιv
επλ6ξτε τo <πρ6γραμμα εγκατ&oταοηg xωρtt o6νδεoη> και διbοτε ην επιλoγη τoυ
λειτoυργικo6 oαg o,υoηματog. Στo αναδυ6μενo μενo6 ε:ιcλ6ξε απoθf1κευoη και Θα oαg
απo Θηκεδο,ει 6να αργεio(π.γ. <GeoGebra-Window s- Ιnstaller-4- 0 - 3 6- 0 ))).

Mε διπλ6 κλικ oτo αρ1εio θα ξεκινηoει η διαδικαοiα εγκατdστασηg.
,oταν 

η εγκατd,οταo,η oλoκληρωθεt, θα υπd,ρ1oυν στη επιφdνεια εργαοtα6 τoυ υπoλoγιoτη oαg
δrio εικoνiδια. 6να τηq Geogebra και 6να τηg GeoGebraPrim πoυ εiναι 6κδooη για 1ρηoη 6ταν
εioτε oυνδεδεμ6νoι oτo διαδiκτυo.

2) Ανoiγoνταq 6να ν6o αρ1εio GeoGebra θα δεiτε τo παρακdτω:

f 6εocιbrι |tειΙ:Ι8*EχEflH

+ }Ι πρrbτη γραμμli 61ει διdφoρα μενo6. Aπ6 τo μεvo6 <Aρ1εto> με <Απoθrjκευση
ωφ διboτε 6να 6νoμα oτo αρ1εio πoυ θα δημιoυργηoετε ( π1,Gοnies
τo πp6γpαψμα θα β&λει μ6vo τoυ κατιiληξη .ggb)
Σιboτε τo αρ1εto oε 6πoιo φd,κελo Θ6λετε για vα τo βρioκετε ε6κoλα.

+ Στη δεriτερη γραμμη βρioκoνται τα Eργαλεiα Γεωμετρfαq.
oδηγtεg για τα <Eργαλεiα Γεωμετρiαq>

+ Mπoρεiτε να εvεργoπoιηoετε θvα εργαλεio με αριoτερ6 <Clicb σην
αντioτoιμ εικ6να.

+ Mπoρεiτε vα ενεργoπoηoετε την oμdδα εργαλεiων πατιbνταg oτo κ6κκινo
βελd,κι οτην κd,τω δεξιd, γωνiα.

9 Στο τ6λo9 τηg γραμμηq εργαλεtων εμφανiζoνται oδηγfεζ για τη χρηση
τoυ εργαλεioυ πoυ f,γετε επτ)"6ξει".

+ Ακ6μη βλ"6πετε δ6o παρdθυρα αριστερ& τηg <Aξεβραζ> και δεξι& τηg
γεωμετρiαg <Γραφικd,>.
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N6εq τε2gνoλψiε6 και MαΘηματικιi.

Πρoετoιμαoiα

-+ Aνoiξτε 6να αρ1εio GeoGebra

+ Kλεfoτε τo παρdθυρo ηζ (Aηεβραg>
απ6 τo μwo6: Πρoβoλτ1 -+ Aξεβρα

+ Aπoκρ6Ψτε τoυq ιiξoνεq απ6 τo μενo6:
Πρoβoλη -+ Aξoνεg

+ Aπ6 τo μεvo6 Eπιλoγ6q επλ6ξετε
<<Eτικετoπotη oη αvτικειμθvων>
<M6νo oε v6α oημεiα>

oδηγiεg Bιiμα.Bι{μα

|Ιαpαilα1ρωματικ€g γωνiεq

Γσ|'ιo:σ

ιιψ'λη'oιΜd':βa

10 n
To εργαλεio <}Ιμικ6κλιo πoυ περν6" απ6 δrio oημεiα> Θα τo βρεiτε oτην 6η
oτoiβα των γεωμετρικrbν εργαλεiων.,oταν τo επι}ν6ξετε με κλικ oτo 1rbρo ηt γεωμετρiαg, θα εμφανιoτεi 6να
oημεio A και με δε6τερo κλικ δεξι6τερα ιfuα oημio B και Θα oρioετε τo
ημικ6κλιo διαμ6τρoυ ΑB.

h Επι}νΕξτε τo εργαλεio τηg μετακfησηζ για να αλλdξετε τιg Θ6οει6 των
σ1,.|tιεiων Α και B oτo παρd,θυρo των Γραφικrbν.

20
rl Aπ6 την 3η οειριi εργαλεiων επλ6ξτε τo 2o <Tμημα μεταξ6 δ6o oημεfων>.

Mε κλικ oτo oημεfo Α και μετ6 oτo B θα δημιoυργr]oτε τo ευθιiγραμμo
τμliμα AB.

tt Βπλ6ξτε τo εργαλεto ηg μετακiνησηξ. Aν φ6ρετε τo δεiκη oτo ευΘιiγραμμo
τμημα ΑB, κρατιbνταg παημεvo τo αριστερ6 κλικ, o δεiκτηg Θα γiνει 1ερdκι
και μπoρεiτε να αλλdξετε τη θ6oη τoυ τμriματoc ΑB.

30
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To εργαλεio <M6o,o rj κwτρo> θα τo βρεiτε oτη 2η ο,τoiβα των γεωμετρικrbv
εργαλεiωv.
,oταν τo επλΕξετε, με κλικ oτo ευθ6γραμμo τμr]μα ΑB θα δημιoυργηoτε τo
μ6oo Γ τoυ τμriματoc ΑB,

ml0πι}ν6ξτε τo oημεio Γ και με δεξi κλικ επιλ6ξτε <Mετoνoμαoiα>
και στo παρdθυρo διαλ6γoυ πληκτρoλoγriοτε o.,Eτοι τo μ6ooν τoυ τμriματoc AB θα εiναι τo oημεio o.

40
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Απ6 τη 2η aει"ρa εργαλεiων ε:τcλ6ξε τo 1o <N6o Σημεio> και κ&ντε κλικ
π&νω oτo ημικυκλιo AB.
Θα δημιoυργfoετε τo oημεio Δ.

h ΕπιΜξτε τo εργαλεio τηg μετακtνησηζ και κατ6πιν μετακινr]oτε τo oημεio Δ.
Θα δεiτε 6τι μετακινεfται μ6νo επανω oτo ημικ6κλιo.

50 |Ζ]

Απ6 την 3η oειρ& εργαλεiων επλ6ξτε τo 2o<Tμημα μεταξr5 δ6o o,ημεiωυ.
Mε κλικ oτo oημεio Δ και μετd oτo o θα δημιoυργηoετε τo ευθδγραμμo
τμtjμα oΔ.

rj ΕπιΜξτε τo εργαλεio ηg μετακiνησηζ και κατ6πw μετακινηoτε τo oημεfo Δ.
Θα δεiτε 6τι μετακινεtται ψα(i και τo τμriμα oΔ.
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N6εq τε26νoλογiεq και MαΘηματικιi.
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Aπ6 ην 8η oειρd εργαλεiων επλ6ξε τo 2o <Γωνiα>.
Mετd ην επιλoγη τoυ εργαλεioυ, επλt.ξτε τα oημεiα B , o και Δ με αυτlj
την oειρ6. Θα δημιoυργηoετε τη γωνiα α: BoΔ.
To πρ6γραμμα δiνει oτιq γωνiεg πρd,oινo y'p(υψα, αλλd μιπoρεiτε να τo
αλλdξετε uε δεξi κλικ oτη γωνiα oτιζ <Ιδι6τητεζ) στo <Xρrbμα>.

h

f ffi
Aπ6 ην 8η οειρ& εργαλεiων επι}ν6ξτε τo 2o <Γωνiα>.
Mετ& την επιλoγη τoυ εργαλεioυ επλ6ξτε τα oημεiα Δ , o και Α με αυτη

ην oειρ6. Θα δημιoυρμjοετε η γωνiα β: ΔoA.
Δcboτε oτη γωνiα ΔoA διαφoρετικ6 χρ6μα απ6 ην BoΔ.

hl ΕπιΜξε τo εργαλεio τηg μετακiνησηt και κατ6πιν μετακινηοτε τo oημεio
Δ. Θα δεiτε 6τι oι γωνiεζ αλλdζoυν μ6τρo.

go hl Mε δεξi κλικ oτo ημικ6κλιo ΑB απ6 τo μwori <Ιδι6τητε9> επλ6ξτε αΣτυλ>
και αλλdξτε τo oτυλ γραμμliζ τoυ ημιlΦκλioυ oε διακεκoμμ6νεq τελiτoεζ.

go
E

Απ6 η 10η oειριi εργαλεiων επλ6ξε τo 1o <Eιoαγωγη κειμ6νoυ>.
Kdντε κλικ oε ελε6Θερo 1ιbρo αριoτεpα απ6 τo o1ημα σαζ και στo
αναδυ6μεvo μwoιi Kεiμενo oτην <Eπεξεργαo,iα> πληκτρoλoμjoτε Γωνiα.
Κατ6πιν απ6 τo Αντικεiμενo επιλ6ξτε τη γωνiα α και διboτε oK.

mΕπι'}ν6ξε τo εργαλεio τηg μετακiνησηζ και κατ6πιν μετακινl]oτε τo oημεio
Δ, Θα δεiτε 6τι τo κεfμενo πoυ μ6λι9 δημιoυργηoατε εiναι
δυναμικ6 και '6πoτε αλλdζει τιμli η γωνiα, δεiμlει την καινoιiργια τιη τηE.

10'
ffi

Aπ6 τη 10η oειρ& εργαλεtων επλ6ξτε τo 1o <Eιoαγωγη κειμ6νoυ>.
K&vτε κλικ oε ελε6θερo 1rbρo αριoτερ& απ6 τo o1t'1μα σαg και στo
αναδυ6μwo μενo6 Kεiμεvo οτην <Eπεξεργαoiα> πληκτρoλoγηoτε
Παραπληρωματικη. Kατ6πιν απ6 τo <Aντικεiμwo> επιλ6ξτε η γωνiα β ξαι
δrboτε oΚ.

t
ΕπιΧΕξτε τo εργαλε[o τηg μετακiνησηζ και κατ6πιν μετακινfoτε τo oημεio
Δ. Θα δεiτε 6τι τo κεiμεvo πoυ μ6λι6 δημιoυργlioατε εiναι
δυναμικ6 και, 6πoτε αλλ&ζει τ1μη η γωνiα, δεiμlει την καινoιiργια τιμη τηg
παoαπλnoωuατικtic.

Σημειeirοτε 6τι:

.+ Mπoρεiτε με δεξi οliοk και επιλ6γoντα9 <Ιδι6ητεξ) σε oπoιoδηπoτε αντικεiμεvo
να αλλ&ξετε 1ριbματα και τo oτυλ.
Φτι&ξτε τα αντικεiμενα με 1ριbματα τηt αρεσκεiαg oαg.

.+ Av δεv θ6λετε τα δεκαδικd ψηφiα oτo μ6τρo τηg γωνiαg, μπoρεiτε απ6 τo μενoδ
<Eπιλoγ66> να επιΜξετε <Στρoγγυλoπoiηοη οε> 0 δεκαδικ69 θι1oειg.

Eρωτι{ ματα πρos διερειiνηoη :

1) Tι αυμβαtνει 6ταν α:Oo η α:180o;

2) Για πoια θ6oη τoυ oημεiου Δ η γωνiα εivαι iοη με την παραπληρωματικη τηg;

3} Για πoια θ6oη τoυ oημεioυ Δ η γωviα εiναι διπλdσια τηζ παραπληρωματιlCηζ ηζ;

4} Tι αλλdζει στα παραπ&νω ερωτηματα, αν φ6ρετε oε κατακ6ρυφη Θ6.οη τα oημε[α A και
B;
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