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Τα εiδη τωv γωv lιilν (Eργαoiα με τη GeoGebra 4)

Eιοαγωγικιi
1) }Ι GeoGebra εiναι 6να λoγιoμικ6 δυναμικτ]g Γεωμετρiαg.

Eiναι ελεδθερη και πoλλrbν πλατφ6ρμων εφαρμητ] μαθη-

ματικιΙrν για 6λα τα επiπεδα ηg εκπαiδευoηq. Ι{ διαδικτυ-

ακf1 ηg διε6θυνoη εiναι: http://wrvw.geogebra.org
Για να ην εγκαταoτtjoετε oτoν υπoλoμοτti oαg ηγαiνετε
oη oελiδα ηg και επιλ6ξτε <αξψη Αρ1εiων>. Κατ6πιν,

mλ6ξε τo <Πρ6γραμμα εyκατιioταοηq 1ωρξ οιiνδεoη>

2a)
-)

και διiloτε ην απλoγη του λειτoυργικo6 οα6 o.υοηματoq. Στo αναδυ6μεvo μενo6 επλfξτε <ιAπoΘ{-

κευση) και θα οαg απoθηκευoει εvα αρ1εio π.7. κGeoGebrα-,Ι|'indoι'sJnstαller'4-0-.]6-0>. Mε διπλ6

κλικ οτo αρ1εio Θα ξεκινηoει η διαδικαoiα εγκατιiοταoηζoταν η εγκατd,oταoη oλoκληρωθεi Θα υ.

π&ρ1oυν αη επιφιiνεια εηαo(αq τoυ υπoλoγιατt] oαg δ6o εικoνiδια. .Eνα 
ηζ Geogebra και 6να τηq

GeoGebraPrim πoυ εiναι 6κδoοη για χρηη 6ταν εiοτε αυνδεδεμ€νoι οτo διαδiκτυo.

Ανoiγoνταq ενα ν6o αρ1εio GeoGebra θα δεiτε τo παρακdτω:

H πριδτη γραμμli 61ει διιiφoρα Mενof. f;ffi
Απ6 τo μενori <<Aρ1εiο>r, με <AπoΘι{κευ-

oη ωq> δrboτε 6να 6vομα στo αρχειo πoυ

θα δημιoυργr]οετε π,7' Gonies και' τo

πρoγραμμα θα βdλει μ6νo τoυ' κατdληξη

.ccb
Σιi:oτε τo αρ1εio oε 6πoιo φdκελo θ6λετε

για να τo βρioκετε εικoλα.
Ση δε6τερη γραμμf βρioκoνται τα Eρ-

γαλ,εiα Γεωμετρiαq.

oδηγiεg για τα <Eργαλεiα Γεωμετρiαq>

-)

-)

J

-+

Mπoρεiτε να εvεργoπoιηoετε dνα εργαλεio με αριoτερ6 <click> oτην αντiοτoιμ εικ6να.

Mπoρεiτε να εvεργoπoηοετε ην oμdδα εφα}εiων πατιilνταq οτo κ6κκινo βελdκι oην κdτω δεξια γωviα.

Στo τ6λοq ηq γραμηq εψαλεiων εμφαvζoνται oδηγiεg μα η 1ρ]oη τoυ εφα}εiου πoυ ε1ετε επιλfξει

Ακ6μη βΜπετε διio παρdθυρα, αριοτεριi ηq <Aξεβραφ και δεξιd τηq γεωμτρiαq: <(Γραφικιil>>.

Eiδη γωνιιδν . Πρoετoιμαοiα

Aνoiξτε ενα αρ1εio GeoGebra

Kλεioτε τo παρdθυρo ηg <Aξεβρα9> απ6 τo μεvor5: <Πρoβoλt{> -+ <Aξεβρα>

Aπoκρ6ψτε τoυg 6ξoνε9 απ6 τo μενori: <Πρoβoλι{>> -+ <Aξoνε9>

Aπ6 τo μενoli <Eπιλoγ6q> επιλ6ξτε <<Eτικετoπoiηcη αντικειμ6vωυ> -+ <Mι6νo οε νfα oημεiα>

-)

-+

-)

oξεiα γωviα

To εηαλεio <Δρoμ€αφ, θα τo βρεiτε oτην πρoτελευταiα oμιiδα των Γεωμετρικrbν Eργα-
λεiων. ,oταv τo επχξετε μ click, οτo 1ιilρo ηg γεωμετρξ Θα εμφαvιoτεi τo παρdθυρo ιδι
oτητων τoυ δρoβα. Δημιoυργηoτε εvα δρoβα: <<Γιoνiα> α.. Σην επλoyη <<Διιioτημα>
κραηoτε Ελαxιoτo:0o, Mε1ιoτo:360. και Αδξηoη: Ι". Σην vπλαη .ιιΔρbμ€η> α1λαξτε τo

ur6 72 cε ] 80.
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Eφαοiα με η GeoGebra 4

Σημειdroτε 6τι:
-+ Mπoρεiτε με δεξi click και επιλξoιταg <Ιδι6τητεφ oε oπoιoδtiπoτε ανπκεlμεvo να αλλιiξετε 1pι6-

ματα και oτυλ.
Φπ6ξτε τα αντικεiμενα μ 1:rbματα ηg αρεoκεiη oη.

-+ Aν επιλiξετε τo δρoμ6α μπoρεiτε να τoν μετακινεiτε και απ6 τα βελιiκια τoυ πξκτρoλoγioυ.
E ρ ιtτfiμw α πρo5 διερε6vηση :

1) Tι oυμβαiνει με τιg ημιευΘεiεg των πλευρtilν 6ταν α:0";
2) Για πoια τιμli η6 γωνiα6, oι πλευρθζ ηζ εiναι αντικεiμενε6 ημιευΘεiεq;
3) Για πoι^66 τιμ66 ηq γωνiαg, oι πλευρ6t ηξ εiναι ημιευΘεiεζ κdθετεξ;
4) Tι oυμβαiνει μ τξ ημuυθεωζ των πλευρdlν 6ταν α=360";

tr Επ'λΑξε τo εργαλεio ηg <Mετακiνηοηφ μα να αλλιiξετε πμ6g oτo δρoμα. Απ6 τo

μα6ρo oημεio πιiνω oτη γραμμli τoυ δρoμ6α' μετακινεiται απ6 0" 6ωc 360..

7ο

Γπ
l .  l

Aτc6 τη 2\ σειρa εργαλεiιoν, επλtξτε τo 1o, τo .ιΝ6o σημειo) και κιiντε click οτo κ6ντρo
τoυ παραθδρoυ των Γραφικιilν. Θα δημιoυργlioετε τo oημεio Α'

Ε

Ετλnζε τo εφαλεio η6 <Mετακiηoη9) μανα αλλdξετε η Θ6η τoυ oημεioυ Α oτo
παριiθυρo των Γραφικιirν. Mε δεξi κλικ στo σημεio Α εzτιλ^6ξτε <Mετoνoμαoiα> και oτo
αναδυ6μεvo μεvα6 γριiιyτε o.

3"

Γηgl
Απ6 η 8η oεφιi εψα,lεiων, aιιλΙiξτε τo 2o, τo <<Γωνiα με δoσμf,vo μεyεθoφ, αzω τo μεvo6
πα; πρoκirπa αv κ&vετε click οην κιiτω γωνiα ηq αroiβαg των εφαλεiων. Aφor1 ξετε επι-
λξa τo ερyαlεio, cliοk oε κεv6 1tilρo θα δημιoυffiοει τo σημεio Α, δευτερo οlicξ ην κoρ.

φτi ηq γωνiαq o και oτo αvαδυ6μεvo μενα6 oβrioτε το 45 o και γρfu/τε τo 6νoμα τoυ δρoμεα α.

tr
ΕπλΕζε τo εγγαλεio ηg <Mετακiηοηφ.

Mπoρεiτε να αλλξετε η Θ6η των ημεiων Α και o αλλd η γωνiα ΑoΑ. Θα εiναι πd'-
ντoτε iση μ ην τρd1oυoα τιμlj τoυ δρoμα.

Aν μετακιujoετε τo δρoμεα, Θα αλλdξει και τo μiτρo ηζ γωνiαζ.

a Απ6 η 3η oειρd ερyαλεiων, επlλiξτε τo 4., τo <<ΙΙμιευΘεiα μεταξ6 δ6o οημεiοrν>.
Mε κλικ οτo o και μετιi στo Α δημιoυργηoτε ην ημιευΘεiα ηq πλευρdg oΑ. Kατ6πιν
δημιoυργτioτε και την πλευριi oΑ,.

tr Eπιλ6ξτε τo ερyαλεio η6 μετακiηoη6.
Mετακινrjoτε τo δρoμjα για να δεiτε 6λεq τιζ τιμ6q τηζ γωνiαq.

tr Aπ6 η 10η οειριi εργαλεiων, επι)ι6'ζε τo 1o, τo <<Eιοαγιoγrl κειμ6νoυ>>.
Στo πριbτο cliοk δεi1yετε η Θ6η πoυ Θα τoπoΘεηθεi τo κεiμεv6 οαq. Στo αναδυ6μεvo

μεvoι1 <(KεΙμεvo)), oτην <<Eπεξεργαοiα>, πληκτρoλογli cτε oξεiα yωνEα και διΙloτε ok.

E
Eπιλ€ξτε τo εργαλεio η6 <Mετακiνηοηφ. Mπoρεiτε να αλλιiξετε η Θ6η τoυ κειμ6νoυ
πoυ δημιoυρΤ{σατε και μ δεξi cliοk, αν επιλtξετε <Ιδι6ητεφ, μπoρεhε να αλλξετε
τo 1:rilμα τoυ κειμ6νoυ. Mε δεξi click, επ1λ6ξεxε <Ιδι6τητεφ και σην καρτ6λα <<Πρo.

1ιυρημθvεφ .γp'&ψτε: σ<α<9f. To αυμβoλo <5> η6 μoiραg Θα τo ειoιiγετε ωq εξ]6:
<δ6μβoxπ> -) (Bασικιij), ε1ναι τo 2" ηg τελευταiαg γραμμτiζ. Mε αυτ6 τον τρ6πo τo
κεilμwo oξε[α yωνiα Θα εμφαviζεται μ6νo 6ταν o δρομ6α9 και η γωνiα παiρνoυν τιμ6ζ

μεγαλ6τερεζ των 0o και μικρ6τερεζ των 90o.

6'
Συνε21ioτε μ6γoι σαξ να φτιξετε και ιiλλα κεiμεvα πoυ Θα δiνoυν τα διdφoρα εiδη γωνιtΙlν και Θα

εμφαviζoνται 6ταν o δρoμ6αq, oπ6τε και η γωviα oαq, παiρνει τιq αvτioτoιγεc τιμ6c.
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