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1- Δημιουργία νέου εργαλείου 
 

Προετοιμασία   
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο GeoGebra 

 Κλείστε το παράθυρο της Άλγεβρας  

 Αποκρύψτε το σύστημα αξόνων και 

     το πλέγμα των συντεταγμένων. 

 Από το μενού Επιλογές μπορείτε 

     να επιλέξετε: 
     «Ετικετοποίηση αντικειμένων» 
     «Μόνο στα νέα σημεία» 
       

Θα κατασκευάσουμε ένα ορθογώνιο με δοσμένο μήκος και πλάτος. Κατόπιν 

θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το αρχείο για να φτιάξουμε ένα νέο εργαλείο 

που θα μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε ορθογώνιο δίνοντας ένα σημείο 
και εισάγοντας δυο αριθμούς. 
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. 
 

Δημιουργήστε ένα δρομέα a  που θα παριστάνει το μήκος και 
δώστε του τιμές από 0.1 μέχρι 5.  

2. 
 

Δημιουργήστε έναν ακόμη δρομέα b που θα παριστάνει το 

πλάτος και δώστε του τιμές από 0.1 μέχρι 5. 

3. 
 

Επιλέξτε το εργαλείο και με click στο χώρο σχεδίασης θα 

δημιουργηθεί σημείο Α και στο μενού που θα εμφανιστεί 
γράψτε a το δρομέα στο μήκος. Θα κατασκευάσετε τμήμα c 

ή ΑΒ μεταβλητού μήκους a. 

4. 
 

Click στο σημείο Β και στο τμήμα c για να δημιουργήσετε την 

ευθεία d που περνάει από το Β και είναι κάθετη στο c. 

5.  

Click στο σημείο Β. Στο μενού που θα εμφανιστεί γράψτε b 
το δρομέα στο μήκος. Θα κατασκευάσετε κύκλο e κέντρου Β 

και ακτίνας b. 

6. 
 

Click στον κύκλο e και την ευθεία d, για να δημιουργήσετε 

τα σημεία τομής Γ και Δ. 

7. 
 

Click στο σημείο Δ και την ευθεία d για να δημιουργήσετε 
την ευθεία f που περνάει από το Δ και είναι κάθετη στη d. 

8.  
Click στο σημείο A και την ευθεία d για να δημιουργήσετε 

την ευθεία g που περνάει από το A παράλληλη στη d. 

9. 
 

Click στις ευθείες f και g, για να δημιουργήσετε το σημείο 

τομής Ε. 

10. 
 

Αποκρύψτε τα πάντα εκτός των δύο δρομέων a , b και τις 

τέσσερις κορυφές Α , Β , Δ και Ε. 

11. Επιλογές    

12.  
Click στα σημεία Α, Β, Δ, Ε και ξανά στο Α. 

13. 
 

Μετακινήστε τους δρομείς και τις κορυφές για να υποβάλετε 

την κατασκευή σας σε έλεγχο. 
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Δημιουργήσατε ένα πολύγωνο που είναι ορθογώνιο. Χρειάστηκε αρκετή 

δουλειά για να κατασκευαστεί ενώ είναι ένα απλό γεωμετρικό αντικείμενο. 

Για την κατασκευή χρειάζεστε ένα σημείο, το μήκος του και το πλάτος του. 
Θα ήταν εύκολο αν το κατασκευάζαμε μόνο με αυτές τις πληροφορίες. 

Η GeoGebra μας βοηθά σε αυτό με τη Δημιουργία νέου εργαλείου.  
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα (συνέχεια) 
 

14. Από το μενού Εργαλεία  Δημιουργία νέου εργαλείου 

15. 
Στα Αντικείμενα εξαγωγής επιλέξτε από τη λίστα το τετράπλευρο 

πολύγ1  και τα τμήματα α , β , γ και δ που είναι πλευρές του. 

16. 

 
Click στο Επόμενο. Μεταφέρετε το Σημείο 

Α στη 1η θέση της λίστας με τα βελάκια 

που βρίσκονται στα δεξιά σας. 

Επιλέξτε το σημείο και τους δύο αριθμούς. 
 

 

 

 

17. 

 

Click στο Επόμενο. 

Στο μενού Όνομα εργαλείου 

γράψτε Ορθογώνιο ενώ στο μενού  

Βοήθεια Εργαλείων γράψτε: 
Επιλέξτε σημείο και δυο αριθμούς. 
Μπορείτε να εισάγετε και εικόνα του εργα-

λείου που θα εμφανίζεται στην εργαλειοθήκη. 

Click στο Τέλος. 

 

18. 

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα Το νέο εργαλείο 

δημιουργήθηκε με επιτυχία. 

Click στο ΟΚ και θα δείτε το νέο εργαλείο στην 
εργαλειοθήκη. 

19. 
Για να σώσετε το εργαλείο και να μπορείτε να το έχετε διαθέσιμο και 

σε άλλα αρχεία της GeoGebra κάντε Click στα Εργαλεία   

Διαχείριση εργαλείων 

20. 

Click στο Αποθήκευση ως και δώστε όνομα στο αρχείο που θα 

αποθηκευτεί με την κατάληξη .ggt  

Μπορείτε να το ανοίξετε από οποιοδήποτε νέο αρχείο της GeoGebra 
από το Αρχείο  Άνοιγμα. 

 

Παρατηρήσεις: Μπορείτε από τις ιδιότητες των αντικειμένων να αλλάξετε 

την εμφάνιση του αρχείου σας. 

Μπορείτε να εισαγάγετε το καινούργιο εργαλείο ως εντολή. 

Θα βρείτε πολλά έτοιμα εργαλεία κατασκευασμένα από άλλους χρήστες της 

GeoGebra στην ιστοσελίδα της. 
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2- Ακολουθία 
 

Προετοιμασία   
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο GeoGebra 

 Κλείστε το παράθυρο της Άλγεβρας  

 Αποκρύψτε το σύστημα αξόνων και 

     το πλέγμα των συντεταγμένων. 

 Από το μενού Επιλογές  

     μπορείτε να επιλέξετε: 
     ‘Ετικετοποίηση αντικειμένων’   
     ’Μόνο στα νέα σημεία’ 
       

Δεν έχουμε καινούργια εργαλεία σε αυτή την κατασκευή έχουμε όμως 

καινούργιες εντολές. 

Το παράδειγμα που θα δούμε αφορά το χωρισμό ευθυγράμμου τμήματος σε 
ν ίσα τμήματα. 
 

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε περιληπτικά: 

 Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ για να το χωρίσουμε σε n ίσα μέρη. 

 Κατασκευάζουμε μια ευθεία γραμμή που διέρχεται από το σημείο Α. 

 Κατασκευάζουμε n ίσα τμήματα πάνω στη ευθεία. 

 Ενώνουμε το τελευταίο σημείο με το Β. 
 Απο τα υπόλοιπα σημεία της ευθείας φέρουμε παράλληλες σε αυτό. 

 Σημειώνουμε τα σημεία τομής. 
 

Μια ακολουθία από αντικείμενα μπορεί να κατασκευαστεί στη GeoGebra 
με την εντολή: 

 

 

όπου: Έκφραση είναι τα αντικείμενα της ακολουθίας, Μεταβλητή είναι η 
μεταβλητή της ακολουθίας, Αριθμός-από είναι η πρώτη τιμή και Αριθμός-

έως είναι η τελευταία τιμή που θα πάρει η μεταβλητή. 
 

Για παράδειγμα μπορείτε να γράψετε την παρακάτω εντολή στην Εισαγωγή 
 

Ακολουθία[(i,i),i,1,5] 
 

Η εντολή αυτή θα δημιουργήσει 5 σημεία στο παράθυρο γεωμετρίας που θα 

είναι τα (1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5). 

Αυτά τα πέντε σημεία θα εμφανιστούν ως μια λίστα στο παράθυρο της 
Άλγεβρας. Μπορείτε να τα προσπελάσετε δίνοντας το όνομα της λίστας 

και τον αριθμό που αντιστοιχεί στη θέση του σημείου. 

Αν είναι η πρώτη λίστα που έχετε δημιουργήσει σε αυτό το αρχείο θα πάρει 

το όνομα λίστα1. 
Αν θέλετε να πάρετε το σημείο (4,4) θα γράψετε: ΣτοιχείοΛίστας[λίστα1,4]  
αφού είναι το 4ο στοιχείο στη λίστα1. 
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Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. 
 

Δημιουργήστε ένα σημείο Α κοντά στην κάτω αριστερή 
γωνία. 

2. 
 

Δημιουργήστε ένα σημείο Β πιο πάνω και δεξιότερα του Α. 

3. 
 

Δημιουργήστε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. 

4. 
 

Δημιουργήστε ένα δρομέα και μετονομάστε τον σε n και 

δώστε του τιμές από 2 μέχρι 6 με Αύξηση 1. 

5. Εισαγωγή 
Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

x=x(Α) 
για να δημιουργήσετε την κατακόρυφη ευθεία b. 

6. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

Aκολουθία [A+(0,i),i,1,n] 
για να δημιουργήσετε τη λίστα1 από n σημεία που ισαπέχουν 

πάνω στην ευθεία b. 

7. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

Ευθεία [ΣτοιχείοΛίστας[λίστα1,n],Β] 
για να δημιουργήσετε μια ευθεία c που περνά απο το 

τελευταίο σημείο της λίστας1 και το σημείο Β. 

8. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

Aκολουθία[Ευθεία [ΣτοιχείοΛίστας[λίστα1,i],c],i,1,n] 
για να δημιουργήσετε τη λίστα2 από παράλληλες ευθείες 

στην ευθεία c από τα σημεία της λίστας1. 

9. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

Ακολουθία[Τομή[ΣτοιχείοΛίστας[λίστα2, i], a], i, 1, n - 1] 
για να δημιουργήσετε τη λίστα3 από τα σημεία τομής του 

τμήματος ΑΒ με τις παράλληλες ευθείες της λίστας2. 

10. 
 

Μετακινήστε τον δρομέα και τα σημεία για να υποβάλετε την 

κατασκευή σας σε έλεγχο. 

 

Παρατηρήσεις: Μπορείτε από τις ιδιότητες των αντικειμένων να αλλάξετε 

την εμφάνιση του αρχείου σας. 
Μπορείτε να μετατρέψετε αυτό το αρχείο σε εργαλείο που θα σας επιτρέπει 

να χωρίζετε ένα οποιοδήποτε ευθύγραμμο τμήμα σε ίσα μέρη και σε άλλα 

αρχεία της GeoGebra. 
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3- Κουτί επιλογής – Βοolean μεταβλητή 
 

Πολλές φορές θέλουμε ο χρήστης ενός αρχείου να έχει τον έλεγχο στα 

αντικείμενα που θα είναι ορατά ή όχι στο παράθυρο της γεωμετρίας. 
Ένας απλός τρόπος για να γίνει αυτό είναι το κουτί επιλογής. 

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να γίνει αυτό μέσα από το μενού  Ιδιότητες 

Προχωρημένες στα αντικείμενα, αλλά εδώ θα επικεντρωθούμε στο κουτί 

επιλογής. 

Το κουτί επιλογής δημιουργεί μια Boolean μεταβλητή που παίρνει μόνο δυο 

τιμές True(αληθής) ή False(ψευδής) . Στην επιλογή Προχωρημένες στις  
Ιδιότητες μας επιτρέπεται να συνδυάζουμε Boolean μεταβλητές για την 

εμφάνιση του αντικειμένου. 

Με ένα κουτί επιλογής μπορούμε να αποκρύψουμε ή να εμφανίσουμε 

παραπάνω από ένα αντικείμενα (γραμμή , κύκλος , πολύγωνο κτλ). 
Τα σύμβολα της Boolean άλγεβρας που χρησιμοποιεί η GeoGebra είναι: 
 

  (και) π.χ.: ab είναι True όταν a = true και b=true 

  (ή) π.χ.: ab είναι True όταν ένα τουλάχιστον από τα a , b είναι true 

  (όχι) π.χ.: a είναι True όταν η a είναι False  

 
?

   χρησιμοποιείται για την ισότητα. 

       Αν η σχέση a
?

b είναι True τότε τα a και b είναι ίσα. 

  χρησιμοποιείται για την ανισότητα. 

 

Προετοιμασία   
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο Geogebra. 

 Αποκρύψτε το παράθυρο της 

     Άλγεβρας. 

 Δείξτε το σύστημα αξόνων και 

     όχι το πλέγμα των 

     συντεταγμένων. 

 Δείξτε το πεδίο Εισαγωγή  

 Από το μενού Επιλογές  

     μπορείτε να επιλέξετε 
     «Ετικετοποίηση αντικειμένων»   
     «Όχι στα νέα σημεία» 

 Με δεξί Click επιλέξτε Γραφικά και στον ΆξοναX επιλέξτε Απόσταση 10 και  

     Μονάδα μέτρησης (μοίρες). 

     Με δεξί Click επιλέξτε ΆξοναςΧ:ΆξοναςY και 50:1 
 

Γνωριμία με νέα εργαλεία 
 

                                                                  
       Click στο παράθυρο Γεωμετρίας για να δημιουργηθεί το κουτί επιλογής. 

          Δώστε τον Τίτλο και από τη λίστα επιλέξτε τα αντικείμενα που θα ελέγχει. 
 

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. 
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Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. 
 

Κάντε σμίκρυνση μέχρι να μπορείτε να δείτε τον αριθμό 1 
στον άξονα y΄y . 

2.  
Μετακινήστε τους άξονες στη θέση που θέλετε. 

3. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

f(x)=Συνάρτηση[sin(x°), 0, 90]  
Θα δημιουργήσετε τη συνάρτηση f(x)=ημx από 0 έως 90 

μοίρες. 

4. 
 

Δημιουργήστε ένα κουτί a , δώστε τον Τίτλο ημx και επιλέξτε 
από τη λίστα τη συνάρτηση f. 

5. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

g(x)=Συνάρτηση[cos(x°), 0,90] 
Θα δημιουργήσετε τη συνάρτηση g(x)=συνx από 0 έως 90 

μοίρες. 

6. 
 

Δημιουργήστε ένα κουτί b , δώστε τον Τίτλο συνx και 
επιλέξτε από τη λίστα τη συνάρτηση g. 

7. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

h(x)=Συνάρτηση[tan(x°), 0,90] 
Θα δημιουργήσετε τη συνάρτηση h(x)=εφx από 0 έως 90 

μοίρες. 

8. 
 

Δημιουργήστε ένα κουτί c , δώστε τον Τίτλο εφx και επιλέξτε 
από τη λίστα τη συνάρτηση h. 

9. 
 

Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τα κουτιά επιλογής για να δείτε πως 

οι αντίστοιχες συναρτήσεις εμφανίζονται ή αποκρύπτονται. 
 

Παρατηρήσεις: Μπορείτε από τις ιδιότητες των αντικειμένων να αλλάξετε 

την εμφάνιση του αρχείου σας. 

Θυμηθείτε ότι αλλάξατε την αναλογία των αξόνων x , y οπότε γεωμετρικά 

αντικείμενα όπως ευθείες , κύκλοι κτλ. θα φαίνονται περίεργα σε αυτό το 
αρχείο. Αν θέλετε ένα νέο αρχείο χωρίς αυτές τις ρυθμίσεις ανοίξτε την 

GeoGebra από την αρχή  και όχι απλώς ένα νέο αρχείο. 
 

 

4- Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί 
 

Προετοιμασία   
 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο GeoGebra. 

 Αποκρύψτε το παράθυρο της 

    Άλγεβρας και το σύστημα αξόνων. 

 Από το μενού Επιλογές μπορείτε 

     να επιλέξετε: 
     «Ετικετοποίηση αντικειμένων» 
     «Μόνο στα νέα σημεία» 
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Γνωριμία με νέα εργαλεία 
 

                                                                                
       Click στο αντικείμενο και μετά στο κέντρο συμμετρίας για να δημιουργήσετε το  

          συμμετρικό αντικειμένου ως προς κέντρο. 

                                                                               
       Click στο αντικείμενο και μετά στην ευθεία του άξονα συμμετρίας για να δημιου- 
          ργήσετε το συμμετρικό αντικειμένου ως προς ευθεία. 
 
 

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 ένα κουτί a, δώστε τον Τίτλο  
“Κεντρική Συμμετρία” 

2. 
 

Aποεπιλέξτε τo κουτί επιλογής a. 

3. 
 

Δημιουργήστε ένα κουτί b, δώστε τον Τίτλο  

«Αξονική Συμμετρία» και αποεπιλέξτε τo. 

4. 

Με δεξί Click στο κουτί a (είτε από 

την Άλγεβρα) επιλέξτε  

Ιδιότητες  Προχωρημένες  

και επιλέξτε στο τέλος του πεδίου 

το    για να εμφανίσετε το Βασικό 

μενού των ειδικών χαρακτήρων. Εισαγάγετε το  και γράψτε b. 
Mε αυτόν τον τρόπο όποτε επιλέγετε το b θα εξαφανίζεται το κουτί a. 

5. 
Με δεξί Click στο κουτί b επιλέξτε Ιδιότητες  Προχωρημένες  

και δώστε a. 
Με αυτόν τον τρόπο όποτε επιλέγετε το a θα εξαφανίζεται το κουτί b. 

6. 
 

Δημιουργήστε ένα σημείο Α. Με δεξί click στο σημείο επιλέ-

ξτε ιδιότητες και στο Τίτλος δώστε «Κέντρο Συμμετρίας». 

Κατόπιν στην επιλογή Δείξε την ετικέτα από το διπλανό 

μενού επιλέξτε Τίτλος. 
Έτσι στο σημείο Α θα εμφανίζεται “Κέντρο Συμμετρίας”. 

Εναλλακτικά θα μπορούσατε να γράψετε ένα κείμενο “Κέντρο 

Συμμετρίας” που θα του δίνατε Θέση  Α. 

Με δεξί Click στο σημείο Α επιλέξτε Ιδιότητες  Προχωρημένες  

και δώστε a. 

7. 
 

Click στο κουτί “Κεντρική Συμμετρία” για να αποκρύψετε το 

κουτί “Αξονική Συμμετρία” και να εμφανίσετε το σημείο Α. 

8. 
 

Δημιουργήστε τρία νέα σημείο Β, Γ και Δ. 

9. 
 

Click στα σημεία Β, Γ, Δ και Β για να δημιουργήσετε το 

τρίγωνο πολύγ1 και τις πλευρές του β, γ και δ. 

10.  

Click στο τρίγωνο ΒΓΔ και στο σημείο “Κέντρο Συμμετρίας”. 
Αυτό θα δημιουργήσει το συμμετρικό τρίγωνο Β΄Γ΄Δ΄ και τα 

συμμετρικά των πλευρών του. 
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11. 

Στο παράθυρο Άλγεβρα επιλέξτε τα σημεία Β΄, Γ΄,Δ΄ τα τμήματα 

β΄, γ΄,δ΄ και το πολύγ1΄ και στις Ιδιότητες  Προχωρημένες 

δώστε a. 
Με αυτόν τον τρόπο όποτε επιλέγετε το a θα εμφανίζονται. 

12. 
 

Δημιουργήστε τα τμήματα που ενώνουν τις κορυφές των 

τριγώνων με το κέντρο συμμετρίας και με δεξί Click μπορείτε 
να δώσετε από τις Ιδιότητες  Διακόσμηση την ίδια 

διακόσμηση στα ίσα ευθύγραμμα τμήματα. 

13. 
Σώστε το αρχείο με το όνομα Symetria και θα το χρησιμοποιήσουμε 

στην επόμενη  παράγραφο. 

14. 
 

Ελέγξτε όλη την κατασκευή δοκιμάζοντας τα κουτιά επιλογής 

και μετακινώντας τις κορυφές Β, Γ και Δ, αλλά και το κέντρο 

συμμετρίας. 
 

Παρατηρήσεις: Μπορείτε από τις ιδιότητες των αντικειμένων να αλλάξετε 
την εμφάνιση του αρχείου σας. 

Με τη βοήθεια του εργαλείου “Συμμετρία αντικειμένου ως προς ευθεία” 

συμπληρώστε το αρχείο κατασκευάζοντας το συμμετρικό του τριγώνου ΒΓΔ 

ως προς άξονα συμμετρίας και φροντίστε τα νέα αντικείμενα εμφανίζονται 

όταν επιλέγετε το κουτί b της αξονικής συμμετρίας. 
Ονομάστε το αρχείο symmetries.ggb γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε παρακάτω. 

 
5- Εξαγωγή Δυναμικό Φύλλο εργασίας (html) 
 

Θα περιγράψουμε τον τρόπο κατασκευής ενός διαδραστικού φύλλου 

εργασίας ως Ιστοσελίδα. Το διαδραστικό τμήμα αυτής θα είναι Java applet 
που θα δημιουργηθεί με τη GeoGebra από το αρχείο που κατασκευάσατε 

στην προηγούμενη παράγραφο εξαγόμενο αρχείο (html) μπορείτε να το 

ανεβάσετε σε δημόσιο server ή στην ιστοσελίδα του σχολείου σας ή απλά 

στον υπολογιστή σας ή ακόμη και να το δώσετε στους μαθητές σας. 
Για να ονομάζετε τα αρχεία αυτά είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε μικρούς 

λατινικούς χαρακτήρες και την κάτω υπογράμμιση (_) αντί κεφαλαίων 

γραμμάτων και άλλων ειδικών χαρακτήρων(τελείες, κόμμα κτλ). 
 

Προετοιμασία   
 

 

 Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο 

    στον δίσκο σας και ονομάστε τον 

    “webfiles” 
 

 Ανοίξτε το αρχείο symmetries.ggb 

     που φτιάξαμε στην προηγούμενη  
    ενότητα. 

 

Δυναμικό Φύλλο εργασίας ως Ιστοσελίδα 
 

1. Πηγαίνετε  Αρχείο  Εξαγωγή  Δυναμικό Φύλλο εργασίας ως  

   Ιστοσελίδα (html) για να εμφανίσετε το παρακάτω παράθυρο. 
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 Τίτλος Θα είναι ο τίτλος 

    του φύλλου εργασίας. 
    Μπορείτε να γράψετε πχ. 

    “Συμμετρίες” 
 

 Μπορείτε αν θέλετε να αφή- 

    σετε το Συντάκτη και την   

    Ημερομηνία κενά. 
 

 Γράψτε “Επιλέξτε Κεντρική ή 

    Αξονική Συμμετρία” στο 

    Κείμενο πάνω από την κατασκευή. 
 

 Click στην επιλογή   
    Προχωρημένες 
 

 Ενεργοποιημένο δεξί κλικ 

    σημαίνει ότι μπορείτε να 

    εμφανίσετε τις ιδιότητες των 
    αντικειμένων με δεξί click 

    στην ιστοσελίδα. 
 

 Ενεργό το σύρσιμο των ετικετών 

    επιτρέπει στο χρήστη να μετακινεί το όνομα ή τον τίτλο ή την τιμή 

    των αντικειμένων. 
 

 Εμφάνιση Εικονιδίου για Ανανέωση Κατασκευής 

    επιτρέπει στο χρήστη να επαναφέρει την κατασκευή στην 
    αρχική της κατάσταση και δίνει στις μεταβλητές τις αρχικές τους τιμές. 
     (Εμφανίζονται στην πάνω δεξιά γωνία τα δύο μπλε κυκλικά βελάκια) 
 

 Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο της εφαρμογής κάνοντας διπλό κλικ 

    επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει το αρχείο της GeoGebra δεν θα είναι 

    όμως δυνατό να σώσει τις αλλαγές. 
 

 Κουμπί για να ανοίξει το παράθυρο κατασκευής 

    εμφανίζεται το διπλανό κουμπί που θα 
    επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει το αρχείο της   

    GeoGebra. 
 

 Μπορείτε να εμφανίσετε τη γραμμή επιλογών, την εργαλειοθήκη και το πεδίο 

    εισαγωγής. 
 

 Μπορείτε να ρυθμίσετε το Πλάτος και το Ύψος της εφαρμογής. 
 

2. Click στην Εξαγωγή  
 

3. Στο μενού που θα εμφανιστεί βρείτε το φάκελο webfiles που έχετε  

    δημιουργήσει στην προετοιμασία. 
 

4. Μπορείτε να αφήσετε ή να αλλάξετε το Όνομα αρχείου symmetries.html 
 

5. Click στην Αποθήκευση 
 



                                                                                                             Τετράδιο 4ο                                               

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 2012 – Μαθηματικός: Σταμάτης Μακρής 
 

- 11 - 

Σε αυτό το σημείο θα ανοίξει ο κύριος φυλλομετρητής σας  

(Explorer-Google Chrome-Mozila) και θα εμφανίσει τη σελίδα που δημιουργή-

σατε. 
Σε παλιές εκδόσεις της GeoGebra με την παραπάνω διαδικασία μαζί με το 

αρχείο symmetries.html δημιουργούνταν και άλλα αρχεία (.jar) καθώς και 

αντίγραφο του symmetries.ggb που θα έπρεπε να είναι όλα στον ίδιο φάκελο 

για να δείτε την εφαρμογή σας. 
Στη GeoGebra4 δημιουργείται ένα αυτόνομο html αρχείο. 

Αν είστε ευχαριστημένοι με το αρχείο HTML που δημιουργήσατε μπορείτε να 

ανοίξετε το αρχείο με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας και να το τροπο-

ποιήσετε. Αν αλλάξατε γνώμη για κάποιες από τις αποφάσεις που πήρατε 

κατά τη δημιουργία του αρχείου το πρόγραμμα επεξεργασίας ιστοσελίδας θα 
σας βοηθήσει να τροποποιήσετε το αρχείο html. 

 

 

6 – Πρόκληση: Φτιάξτε ιστοσελίδα Γεωμετρίας 
 

Σκεφτείτε οποιαδήποτε γεωμετρική κατασκευή ή θεώρημα της Γεωμετρίας. 

Χρησιμοποιήστε τη GeoGebra για να δείξετε την κατασκευή ή το θεώρημα. 

Χρησιμοποιήστε κουτιά επιλογής ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να δούν 

αυτά που εσείς θέλετε να δείξετε. 
Εξαγάγετε την τελική σας δουλειά σε μορφή ιστοσελίδας και χρησιμοποιήστε 

πρόγραμμα επεξεργασίας ιστοσελίδας για να την τελειοποιήσετε. 

Καλή τύχη! 

 
 

 

 


