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1- Βασική χρήση του GeoGebra4 
 

Πώς να χειριστείτε τα Εργαλεία Γεωμετρίας 
 
 

 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο με αριστερό «Click» στην  

    αντίστοιχη εικόνα. 
 

 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια ομάδα εργαλείων πατώντας στο βελάκι 

    στην κάτω δεξιά γωνία και να διαλέξετε ένα άλλο εργαλείο απο αυτή 

    την ομάδα. 
    Βοηθητικό Στοιχείο: Δε χρειάζεται να ανοίγετε όλη την ομάδα εργαλείων  

    όταν εμφανίζεται ήδη η εικόνα του επιθυμητού εργαλείου, μπορείτε να το 

    ενεργοποιήσετε απευθείας. 
    Βοηθητικό Στοιχείο: Οι ομάδες εργαλείων περιέχουν παρόμοια εργαλεία ή 

    εργαλεία που δημιουργούν παρόμοιου τύπου νέα αντικείμενα. 
 

 Στο τέλος της γραμμής εργαλείων εμφανίζονται οδηγίες για τη χρήση 

    του εργαλείου που έχουμε επιλέξει. 
 

Πώς να ανοίγετε και να αποθηκεύετε αρχεία GeoGebra 
 

 

Αποθήκευση αρχείων GeoGebra 
 

 

 Ανοίξτε το μενού «Αρχείο» και επιλέξτε  

    «Αποθήκευση» 
 

 Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να 

    αποθηκευτεί το αρχείο της GeoGebra. 
 

 Εισαγάγετε το όνομα με το οποίο θέλετε  

    να αποθηκευτεί το αρχείο της GeoGebra. 
 

 Επιλέξτε «Αποθήκευση» για να ολοκληρώσετε 

    την αποθήκευση του αρχείου της GeoGebra. 
 

    Βοηθητικό Στοιχείο: Ένα αρχείο με επέκταση 

    .ggb δημιουργήθηκε. Αυτή η επέκταση δηλώνει ότι το αρχείο κατασκευάστηκε 

    με το λογισμικό GeoGebra και θα μόνο ανοίγει με αυτό. 
 

    Βοηθητικό Στοιχείο: Ονομάστε τα αρχεία σας κατάλληλα. Αποφύγετε διαστή- 
    ματα ή ειδικούς χαρακτήρες στο όνομα αρχείου, αφού δημιουργούν προβλή- 

    ματα κατά τη μεταφορά των αρχείων σε άλλους υπολογιστές.(πχ: zografia.ggb) 

 

Άνοιγμα αρχείων  
 

 Μπορείτε να ανοίξετε τη GeoGebra από το εικονίδιο στην επιφάνεια  

    εργασίας ή από το μενού έναρξη. 

 Αν δουλεύετε σε κάποιο αρχείο και θέλετε να ανοίξετε ένα νέο αρχείο 

    με τις ίδιες ρυθμίσεις:  Αρχείο  Νέο 

 Αν θέλετε να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε στον υπολογιστή σας: 

    Αρχείο  Άνοιγμα 

- Πλοηγηθείτε στη δομή φακέλων από το παράθυρο που εμφανίζεται. 

- Επιλέξτε το αρχείο GeoGebra (επέκταση .ggb) και επιλέξτε «άνοιγμα». 
 

    Βοηθητικό Στοιχείο: Αν δεν έχετε αποθηκεύσει την υπάρχουσα κατασκευή θα  
    σας ζητήσει να το κάνετε πριν ανοίξει το νέο αρχείο. 
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2- Σχεδίαση με τη GeoGebra 
 

Αρχικά μπορούμε να δούμε πως να δημιουργήσουμε απλές εικόνες όπως η 

εικόνα σπιτιού παρακάτω για να γνωρίσουμε με απλό τρόπο κάποια βασικά 
εργαλεία στη GeoGebra. 
 

Προετοιμασία 
 

 Αποκρύψτε το σύστημα αξόνων 

    από Προβολή  Άξονες  

    ή από το 1ο εικονίδιο κάτω από 

    τα εργαλεία γεωμετρίας αν έχετε 
    αποκολλήσει το παράθυρο της 

    Άλγεβρας. 
    

 Εμφανίστε το πλέγμα των  

    συντεταγμένων  Προβολή 

    Σύστημα συντεταγμένων με  

    πλέγμα ή από το 2ο εικονίδιο 
    κάτω από τα εργαλεία γεωμετρίας 

    αν έχετε αποκολλήσει το παράθυρο της Άλγεβρας. 
 

 Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. 

 

Σχεδιάζοντας μια εικόνα με τη GeoGebra 
 

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε κάποια από τα παρακάτω εργαλεία 
για να σχεδιάσετε την εικόνα σας. 
 

                           

                                                                     

                                                                    

                                                                              

                                                                       

                                  

                           

                           
 

Πράγματα να προσέχετε 
 

 Να διαβάζετε την οδηγία για τη χρήση κάθε εργαλείου που βρίσκεται στα δεξιά  

     των εργαλείων της γεωμετρίας, αν δε θυμάστε τη χρήση ενός εργαλείου. 
 

 Σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να επιλέξετε τα αντικείμενα που δημιουργήσατε. 
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    Βοηθητικό Στοιχείο: Όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά επάνω από ένα αντι- 

    κείμενο (σημείο , γραμμή κτλ), το αντικείμενο τονίζεται και ο δείκτης του 
    ποντικιού αλλάζει το σχήμα του από σταυρό σε βέλος. Τότε κάνοντας κλικ   

    επιλέγεται το αντικείμενο. 
 

 

 Υπάρχουν δυο κουμπιά αναίρεσης και ακύρωσης κατασκευής (Undo-Redo) 

     στην επάνω δεξιά γωνία του ενεργού παραθύρου. 

     Τυχόν λάθη μπορούν εύκολα να διορθωθούν. 

 

3 - Ζωγραφική έναντι Κατασκευής 
 

Είναι εύκολο τώρα με τη βοήθεια των 

προηγούμενων εργαλείων να φτιάξουμε ένα 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 
Πρέπει, όμως, να αναρωτηθούμε αν πράγματι 

κατασκευάσαμε ένα ορθογώνιο ή μια εικόνα που 

μοιάζει με ορθογώνιο. 
 

Ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσουμε αν το 

ορθογώνιό μας είναι ένα «πραγματικό» ορθογώνιο 
είναι το test συρσίματος (Drag Test). 

Αν σύρουμε μια κορυφή του και το σχήμα 

παραμένει ορθογώνιο τότε είναι πραγματικό. 
 

4 – Κατασκευή ορθογωνίου 
 

Προετοιμασία 
 

 Ανοίξτε ένα αρχείο GeoGebra. 
  

 Αποκρύψτε το σύστημα αξόνων από ΠροβολήΆξονες  
     

 Κλείστε το παράθυρο της «Άλγεβρας» και την 

     «Εισαγωγή».           

 Από το μενού Επιλογές μπορείτε να επιλέξετε 

     «Ετικετοποίηση αντικειμένων» 

     «Μόνο σε νέα σημεία». 
 

 

Γνωριμία με νέα εργαλεία 
 

                                                                     

                                                                   

                                                                                                                                                         
            Κάντε Click για να επιλέξετε τα αντικείμενα που θα βρείτε την τομή τους. 

                                                                                                    
         Κάντε Click στο παράθυρο γεωμετρίας ή σε υπάρχοντα σημεία για να 
         δημιουργήσετε το πολύγωνο.  
         Συνδέστε την τελευταία κορυφή με την πρώτη για να κλείσει το πολύγωνο. 
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           Αφού επιλέξετε το εργαλείο από το τελευταίο μενού επιλέξτε όλα τα αντικείμενα 
         που θέλετε να αποκρύψετε, τέλος επιλέξτε κάποιο άλλο εργαλείο και θα δείτε τις  
         αλλαγές σας. 

         Μπορείτε να αποκρύψετε και κάθε αντικείμενο ξεχωριστά με δεξί Click 
         «Δείξε το αντικείμενο». 
 

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. 
 

Δημιουργήστε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ 

2. 
 

Δημιουργήστε  μια κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που διέρχεται 

από το σημείο Α. 

3. 
 

Δημιουργήστε ένα νέο σημείο στην κάθετη του ΑΒ που διέρχεται 
από το σημείο Α. Το πρόγραμμα θα το ονομάσει Γ και θα έχει χρώμα  

πιο ανοικτό μπλε γιατί το σημείο είναι εξαρτημένο και κινείται στην 

κάθετη ευθεία. 

4. 
 

Δημιουργήστε μια παράλληλη στο τμήμα ΑΒ από το σημείο Γ. 

5. 
 

Δημιουργήστε μια κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που διέρχεται 
από το σημείο Β. 

6. 

 

 
 

Βρείτε την τομή της ευθείας του βήματος 4 και της κάθετης από το 
Β. Το πρόγραμμα θα ονομάσει το σημείο Δ και θα το χρωματίσει 

μαύρο αφού δεν μπορεί να επιλεγεί για να κινηθεί. 

7. 
 

Αποκρύψτε τις ευθείες ώστε να μείνουν οι κορυφές. 

8. 
 

Δημιουργήστε το πολύγωνο ΑΒΓΔ επιλέγοντας όλες τις κορυφές με 
τη σειρά τελειώνοντας με την αρχική Α. 

9. 
 

Μετακινείστε τις κορυφές για να υποβάλετε την κατασκευή σας στο 

«test συρσίματος» 
 

 

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. 
 

Παρατηρείστε ότι μετακινώντας τις κορυφές Α και Β το ορθογώνιο μπορεί 
να στρίβει και να μετακινείται ή να αλλάζει η διάσταση ΑΒ ενώ από το 

σημείο Γ αλλάζει μόνο η διάσταση ΑΓ. 

Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε παράλληλα όλη την κατασκευή ορθογώνιο 

κρατώντας πατημένο αριστερό Click. 
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5 – Κατασκευή ισοπλεύρου τριγώνου 
 

Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει όλες τις πλευρές του ίσες, οπότε για την κατασκευή 
χρειαζόμαστε μόνο ένα μήκος μεταβλητό. 
 

Προετοιμασία 
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο GeGebra  
 

 Αποκρύψτε το σύστημα αξόνων από 

     Προβολή  Άξονες. 
 

 Κλείστε το παράθυρο της «Άλγεβρας»  και την 

     ‘Εισαγωγή’ 
 

 Από το μενού Επιλογές μπορείτε να επιλέξετε 

     «Ετικετοποίηση αντικειμένων» 

     ’Μόνο σε νέα σημεία’ 
 

Γνωριμία με νέα εργαλεία 
 

                                                  
         Το 1ο Click στο παράθυρο γεωμετρίας καθορίζει το κέντρο του κύκλου και στο 2ο  
         Click την ακτίνα και τα δύο σημεία κινούνται ανεξάρτητα. 

                                                                    
        Click σε τρία σημεία για να γράψει τη γωνία, το 2ο είναι η κορυφή. 
        Το πρόγραμμα πάντοτε δημιουργεί γωνίες με θετικό προσανατολισμό(φορά δεικτών) 
 

Βοηθητικό Στοιχείο: Μη 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. 
 

Δημιουργήστε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. 

2. 
 

Δημιουργήστε τον κύκλο με κέντρο Α που περνά από το Β. 

3. 
 

Δημιουργήστε τον κύκλο με κέντρο Β που περνά από το Α. 

4. 
 

Βρείτε την τομή των δυο κύκλων των δυο προηγούμενων βημάτων 

και ονομάστε Γ ένα από αυτά. 

5. 
 

Δημιουργήστε το τρίγωνο ΑΒΓ επιλέγοντας όλες τις κορυφές με τη 

σειρά τελειώνοντας με την αρχική Α για να κλείσει το τρίγωνο. 

6. 
 

Αποκρύψτε τους κύκλους αν δεν θέλετε να φαίνονται στο σχήμα. 

7. 

 

 
 

 

Υπολογίστε τις γωνίες του τριγώνου επιλέγοντας το εργαλείο και 

Click στο εσωτερικό του τριγώνου, το πρόγραμμα θα υπολογίσει 

όλες τις εσωτερικές γωνίες. 

8. 
 

Μετακινήστε τις κορυφές για να υποβάλετε την κατασκευή σας στο 

“test συρσίματος” 
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6 – Το παράθυρο «Ιδιότητες» 
 

Πώς να προσπελάσετε το παράθυρο ιδιοτήτων 
 
 

Μπορείτε να βρείτε το μενού 
ιδιότητες σε παράθυρο Windows  με 

τους παρακάτω τρόπους: 
 
 

 Με δεξί Click σε κάθε αντικείμενο 

     και επιλέξτε «Ιδιότητες» 
 

 Από το μενού «Επεξεργασία» και  

     επιλέξτε «Ιδιότητες» 
 

 Με διπλό Click σε αντικείμενο  

    όταν έχετε επιλεγμένο Μετακίνηση 
 

  Όταν προσπελάσετε το παράθυρο  

  ιδιοτήτων μπορείτε να δοκιμάσετε 

  κάποια απο τα παρακάτω: 
   

 

 Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα αντικείμενα του αρχείου σας από τη λίστα στα 

     αριστερά και να εξερευνήσετε τις διαθέσιμες αλλαγές. 
  

 Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα αντικείμενα μαζί για να αλλάξετε σε όλα μαζί 

     κάποια από τις ιδιότητές τους. Επιλέξτε το ένα μετά το άλλο κρατώντας 

     πατημένο το πλήκτρο «ctrl»(Control). 
 

  Μπορείτε να επιλέξετε μια ομάδα αντικειμένων για να αλλάξετε μια ιδιότητα. 

     Για παράδειγμα στο παράθυρο της Άλγεβρας επιλέξτε «Σημείο» θα δείτε ότι  

     επιλέχθηκαν όλα τα σημεία στο αρχείο σας και χρωματίστηκαν γκρι. 
        

  Δοκιμάστε να αλλάξετε τις ετικέτες από όνομα σε τιμή στα αντικείμενα που 

     επιλέξατε. 
 

  Δοκιμάστε να αλλάξετε το χρώμα ή το στυλ σε κάποιο αντικείμενο. 
 
     

    Στη GeoGebra4 
 
 

 Στο «Προχωρημένες» μπορείτε να βάλετε μια συνθήκη για το πότε θα εμφανί- 

    ζεται το αντικείμενο. 
 

  Στο «Δέσμη ενεργειών» μπορείτε να βάλετε συνθήκες που θα εκτελούνται  

    όταν επιλέγετε ή επαναϋπολογίζετε το αντικείμενο. 
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7 – Πρόκληση: Κατασκευή ισοσκελούς τριγώνου 
 

Κατασκευάστε ισοσκελές τρίγωνο (δυο ίσες πλευρές), του οποίου το μήκος 

της βάσης και το ύψος θα μπορούν να αλλάζουν αν σύρουμε τις κορυφές 
με το ποντίκι. 
 

Βοηθητικό Στοιχείο: Μη 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. 
 

Για να ολοκληρώσετε την εργασία θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία: 
 

                                                                              

                                                                               

                                                                   

                          

                                                                                                      
         Κάντε Click στο παράθυρο γεωμετρίας ή σε υπάρχοντα σημεία για να 

         δημιουργήσετε το πολύγωνο.  
         Συνδέστε την τελευταία κορυφή με την πρώτη για να κλείσει το πολύγωνο. 

                                                                     
 
 

 

Να θυμάστε ότι: 
 

 

 Μπορείτε να διαβάζετε τη βοήθεια στην  

     εργαλειοθήκη αν δεν θυμάστε τη χρήση   
     κάποιου εργαλείου. 
 

 Δοκιμάστε τα καινούργια εργαλεία πριν 

     ξεκινήσετε την κατασκευή σας. 
 


