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1- Δυναμικά Χρώματα 
 

Προετοιμασία 
 

 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο  

    GeoGebra.   

 Αποκρύψτε το παράθυρο  

    της Άλγεβρας. 

 Αποκρύψτε το σύστημα  

     αξόνων και το πλέγμα 

     των συντεταγμένων. 
  

 

Δυναμικό χρώμα είναι ένα χρώμα που εξαρτάται από μία μεταβλητή.Όσο 

αλλάζει τιμές η μεταβλητή αλλάζει και το δυναμικό χρώμα. Θα το χρεια-
στούμε στην επόμενη παράγραφο ωστόσο μπορεί να κάνει πιο λαμπερά 

κάποια απο τα αρχεία που έχουμε ήδη φτιάξει. Τα χρώματα στη οθόνη του 

υπολογιστή μπορούν να περιγραφούν με διαφορετικούς τρόπους. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η GeoGebra είναι η ανάμειξη τριών χρωμάτων 
Κόκκινου, Πράσινου και Μπλέ. Οι τιμές τους μπορεί να είναι οποισδήποτε 

αριθμός απο 0 έως 1.(Μπορούν ακόμη για λόγους προγραμματισμού να 

πάρουν τιμές μεταξύ 0 και 255. Η GeoGebra θα συμπεράνει ποιο σύστημα 

χρησιμοποιείται.) 

 

   Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1.  
Δημιουργήστε ένα δρομέα a που παίρνει τιμές 0 έως 1 με 

αύξηση 0.01 

2.  
Δημιουργήστε ένα δρομέα b που παίρνει τιμές 0 έως 1 με 

αύξηση 0.01 

3. 
 

Δημιουργήστε ένα δρομέα c που παίρνει τιμές 0 έως 1 με 

αύξηση 0.01 

4. 
 

Δημιουργήστε έναν κύκλο στο χώρο σχεδίασης. 

5. 
Με δεξί Click στον κύκλο επιλέξτε Ιδιότητες  Στύλ και ρυθμίστε την 

Αδιαφάνεια στο 100. 

6. 
Στον κύκλο επιλέξτε Ιδιότητες  Προχωρημένες και στα πεδία του 

Δυναμικού χρώματα γράψτε a στο κόκκινο, b στο πράσινο και c στο 

μπλε. 
 

 

Παρατηρήσεις:  

 Μπορείτε να μετακινήσετε τους δείκτες για να δείτε τον τρόπο που  
 αναμειγνύονται τα χρώματα. 

 Χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες για να ομορφύνετε το αρχείο σας. 
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2- Μέθοδος Newton-Raphson και Λογιστικό φύλλο 
  

Προετοιμασία 
 

 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο  

    GeoGebra.   

 

 Αποκρύψτε το παράθυρο  

    της Άλγεβρας. Από το μενού 
    Προβολή ανοίξτε το Λογιστι- 

    κό φύλλο. 
 

 

 Με δεξί click στο χώρο σχεδίασης 

     από το μενού  αλλάξτε το λόγο 
     ΆξοναςX:ΆξοναςY σε 1:5 
 

 Από το μενού Επιλογές  

     μπορείτε να επιλέξετε 

     ‘Ετικετοποίηση αντικειμένων’  
     ’Όχι στα νέα αντικείμενα’. 
  

Ο σκοπός αυτής της παραγράφου είναι να σας μυήσει στη χρήση του 

Λογιστικού Φύλλου. Τα κελιά μπορεί να περιέχουν οποιοδήποτε αντικείμε-

νο της GeoGebra: αριθμό, κείμενο, σημείο, εξίσωση ευθείας κτλ. 

Αυτός ο τρόπος χρήσης της GeoGebra είναι ιδανικός για επαναληπτικές 

διαδικασίες.Ο υπολογισμός χρειάζεται να γίνει μόνο μια φορά και 
επιλέγοντας τα κελλιά του φύλλου προς τα κάτω, με τρόπο παρόμοιο με το 

Excel, ο υπολογισμός επαναλαμβάνεται όσες φορές είναι αναγκαίο. 
 

Ας θυμηθούμε ότι αν αναζητούμε τη ρίζα μιας εξίσωσης f(x)=0 η μέθοδος  

Newton-Raphson μας λέει να μαντέψουμε μια ρίζα 1x  και κατόπιν μια 

καλύτερη προσέγγιση θα δίνεται απο τον τύπο: 

 
 1
1

12
xf

xf
xx


  

Επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία όσες φορές απαιτείται για να 
πάρουμε την ακρίβεια που επιθυμούμε. 
 

Τα κελιά στο Λογιστικό Φύλλο είναι σαν ένα σύστημα συντεταγμένων. 

Οι γραμμές ονομάζονται με αριθμούς και οι στήλες με γράμματα. 

Το πάνω αριστερά κελί είναι το Α1.Ακριβώς δεξιά του το κελί Β1, κάτω από 

το Β1 βρίσκεται το κελί Β2 κτλ. 
 

Όλες οι παρακάτω εντολές πληκτρολογούνται στην “Εισαγωγή” 
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. 
Δημιουργήστε ένα σημείο στον άξονα x’x πληκτρολογώντας: 

Α1=Σημείο[ΑξοναςΧ] 
και μετακινήστε το στο (1,0). 

2. 
Δημιουργήστε τη συνάρτηση f(x) πληκτρολογώντας: 

f(x)=x^2-5 

3. 
Δημιουργήστε ένα σημείο στη συνάρτηση πληκτρολογώντας: 

B1=(x(A1),f(x(A1))) 
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4. 
Δημιουργήστε το τμήμα που ενώνει τα δύο σημεία πληκτρολογώντας: 

C1=Τμήμα[A1,B1] 

5. 
Δημιουργήστε την εφαπτομένη στο σημείο επαφής 

πληκτρολογώντας: 

D1=Εφαπτομένη[B1,f] 

6. 
Η δεύτερη μαντεψιά είναι το σημείο που η εφαπτομένη τέμνει τον 
άξοναX 

E1=Τομή[D1,ΑξοναςΧ] 

7. 
Αρχίστε τη διαδικασία επανάληψης πληκτρολογώντας: 

A2=E1 

8. 

Συνεχίστε τη διαδικασία επανάληψης: 

Με πατημένο το αριστερό click περάστε το ποντίκι πάνω από το κελί 
Β1 μέχρι το Ε1.Τα κελιά που επιλέξατε θα περιβάλλονται από ένα 

μπλε ορθογώνιο. Όταν γίνει αυτό θα υπάρχει ένα μικρό μπλέ κουτάκι 

στην κάτω δεξιά γωνία του κελιού Ε1. 

Πιάστε αυτό με το ποντίκι και κατεβάστε το μέχρι το κελί Ε2. 

9. 
Για να ολοκληρώσετε 10 επαναλήψεις επιλέξτε τα κελιά Α2 μέχρι Ε2 
και απο το κουτάκι στην κάτω δεξιά γωνία τραβήξτε μέχρι κάτω τη 

γραμμή 10. 
 

Παρατηρήσεις:  

Μπορείτε να μετακινήσετε το αρχικό σημείο κατά μήκος του άξονα x’x για 

να δείτε τον τρόπο που η θέση του επηρεάζει το ρυθμό προσσέγγισης. 

Μπορείτε να επαναλάβετε την κατασκευή χρησιμοποιώντας έναν δρομέα 
για να έχετε κίνηση στο αρχείο σας. 

 

3- Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων 
  
Προετοιμασία 
 

 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο  

    GeoGebra.   

 

 Αποκρύψτε το παράθυρο  

    της Άλγεβρας, τους άξονες και     
    το Λογιστικό φύλλο. 
 

 

 

 Από το μενού Επιλογές  

     μπορείτε να επιλέξετε 

     ‘Ετικετοποίηση αντικειμένων’  

     ’Μόνο στα νέα σημεία’. 

 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. Εισαγωγή 
Δημιουργήστε το σημείο Ο πληκτρολογώντας:  

O=Τομή[ΑξοναςΧ, ΑξοναςΥ]  

2.  
Click 2 φορές στο χώρο σχεδίασης για να δημιουργήσετε τα 
σημεία Α και Β. 
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3. 
 

Click στο Ο και το Α για να δημιουργήσετε το διάνυσμα 

u=


  και μετά στα Ο και Β για να δημιουργήσετε το 

διάνυσμα v=


 . 

4.  
Δημιουργήστε τρεις δρομείς r , s και t που παίρνουν τιμές 0 

έως 1 με αύξηση 0.01 

5. 

Από τις Ιδιότητες επιλέξτε Δείξε την ΕτικέταΤίτλος για κάθε έναν 

από τους δρομείς r , s και t. Δώστε τους παρακάτω τίτλους: 
r : Μεταφορά 

s : Μετακίνηση κατά ΟΑ 

t : Μετακίνηση κατά ΟΒ 

6. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

w=Μεταφορά[v, r*Α] 
για να δημιουργήσετε το διάνυσμα w που είναι εικόνα του 


  που έχει μεταφερθεί κατά r


 . 

7. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

A’=s*A  

για να δημιουργήσετε το σημείο Α’. Από τις Ιδιότητες 

επιλέξτε Δείξε την ΕτικέταΤίτλος και δώστε τίτλο Ο. 

8. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

Β'=Μεταφορά[Β,u] 
για να δημιουργήσετε το σημείο Β’ που είναι εικόνα του Β 

μεταφορά κατα το διάνυσμα 


 . Από τις Ιδιότητες επιλέξτε 

Δείξε την ΕτικέταΤίτλος και δώστε τίτλο Β. 

9. Εισαγωγή 

Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

C=t*Β'+(1-t)*Α  
για να δημιουργήστε το σημείο C που κινείται πάνω στο 

διάνυσμα ΑΒ’ και δώστε του τίτλο Ο. 

10. 
 

Click στο Ο και το Β’ για να δημιουργήσετε το διάνυσμα 

z=


  
 

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι να εισαγάγουμε μερικές Boolean 

μεταβλητές (κουτιά επιλογής) προκειμένου να ελέγχουμε ποια βήματα 

είναι ορατά.Θα θέσουμε επίσης συνθήκες στα περισσότερα αντικείμενα 
στην επιλογή Προχωρημένες.Θα ξεκινήσουμε δημιουργώντας δυο κουτιά 

επιλογής προκειμένου να επιτρέψουμε στο χρήστη να αποφασίσει αν θα 

δει την Πρόσθεση ή την Αφαίρεση δύο διανυσμάτων. 

Πριν ξεκινήσουμε μετακινείστε τους δρομείς στην τιμή 0.  
Υπενθυμίζουμε τα σύμβολα της Boolean άλγεβρας είναι: 
 

 = εξετάζει την ισότητα       ,     εξετάζει την ανισότητα 

  Λογικό Οχι                    ,     Λογικό Και                  ,  Λογικό ή   
 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις Boolean μεταβλητές για να αναγκά-
σουμε τους μαθητές να εκτελέσουν τα βήματα της διαδικασίας στη σωστή 

σειρά. 
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11.  
Δημιουργήστε δυο κουτιά επιλογής a και b. Δώστε στο a τον 

τίτλο Πρόσθεση και στο b τον τίτλο Αφαίρεση. 
 

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο μαθητής δε θα κάνει ταυτόχρονα 

πρόσθεση και αφαίρεση. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο μαθητής επιλέξει 

Πρόσθεση , το κουτί επιλογής Αφαίρεση θα πρέπει να εξαφανίζεται και 

αντίστροφα. 
Αυτό μπορεί εύκολα να επιτευχθεί αν στις Ιδιότητες Προχωρημένες της a 

δώσετε τη συνθήκη b. Ομοίως στη b να εμφανίζεται όταν a. 

Έτσι όταν επιλέγετε την a η επιλογή b θα εξαφανίζεται και αντίστροφα. 
 

Όμως η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο πιο πολύπλοκη. 

Δε θέλουμε ο μαθητής να αλλάξει γνώμη στη μέση της δραστηριότητας και 
να παραγάγει έναν περίεργο συνδυασμό πρόσθεσης και αφαίρεσης μαζί. 

Για να το διορθώσουμε αυτό θα κάνουμε τα κουτιά επιλογής να εξαφα-

νίζονται όταν ξεκινά η μεταφορά. Αυτό σημαίνει ότι τα κουτιά επιλογής θα 

είναι αόρατα όταν ικανοποιείται η συνθήκη r0. 

Όταν θέλουμε να ικανοποιούνται δυο συνθήκες μαζί θα χρησιμοποιήσουμε 

το Λογικό Και. 

Έτσι για στο κουτί επιλογής a θα δώσουμε (¬b)  r=0 και παρόμοια στο 

κουτί επιλογής b θα δώσουμε (¬a)  r=0. 
 

Θέλουμε οι μαθητές να μεταφέρουν πρώτα το 

διάνυσμα 


  στο σημείο Α. Κατόπιν θέλουμε να 

μεταφέρουν το σημείο Ο κατά 


και τέλος 

επάνω κατά 


 . 

Αυτό σημαίνει ότι δε θέλουμε οι δρομείς s και t 

να είναι διαθέσιμοι μέχρι να χρησιμοποιήσουν το 

δρομέα r για να μεταφέρουν το 


  να έχει αρχή το σημείο Α. 

Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τις Boolean μεταβλητές. 
Για να είναι ορατός ο δρομέας «Μεταφορά» θέλουμε να έχει επιλεγεί η 

«Πρόσθεση» και ο δρομέας s να έχει τιμή 0. Δηλαδή a  s=0. 

Οι συνθήκες για να είναι ορατός ο δρομέας s είναι να έχει επιλεγεί η 

«Πρόσθεση» και r=1 και t=0. Δηλαδή a  r=1 t=0. 
 

Οι παρακάτω εντολές θα γραφούν στο παράθυρο Ιδιοτήτες στο πεδίο της 

επιλογής Προχωρημένες. 
 

12. 

Επιλέξτε το κουτί a. Στο πεδίο Προχωρημένες γράψτε: 

(¬b)  r=0 

που θα εξασφαλίσει ότι το κουτί a θα είναι ορατό αν δεν έχει 

επιλεγεί το b και ο δρομέας r έχει τιμή 0. 

13. 
Επιλέξτε το δρομέα r. Στο πεδίο Προχωρημένες γράψτε: 
a  s=0 

14. 
Επιλέξτε το δρομέα s. Στο πεδίο Προχωρημένες γράψτε: 

a  r=1 t= 0 
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15. 
Επιλέξτε το δρομέα t. Στο πεδίο Προχωρημένες γράψτε: 

a  s=1 

16. 
Επιλέξτε το σημείο Α’. Στο πεδίο Προχωρημένες γράψτε: 
a  s > 0 t=0 

17. 
Επιλέξτε το σημείο B’. Στο πεδίο Προχωρημένες γράψτε: 

a  r=1 

18. 
Επιλέξτε το σημείο C. Στο πεδίο στο Προχωρημένες γράψτε: 

a  t > 0 

19. 
Επιλέξτε το διάνυσμα w. Στο πεδίο Προχωρημένες γράψτε: 

a  r > 0 

20. 
Επιλέξτε το διάνυσμα z. Στο πεδίο Προχωρημένες γράψτε: 

a  t=1 

21. 
 

Δημιουργήστε το παρακάτω κείμενο και σιγουρευτείτε ότι θα 

είναι ορατό όταν η επιλογή a είναι αληθής. 

Μεταφέρετε το διάνυσμα ΟΒ ώστε να γίνει με αρχή το Α. 

Μετακινήστε το σημείο Ο κατά μήκος του ΟΑ. 
Μετακινήστε το κατά μήκος του ΟΒ για να δείτε το άθροισμα 

22. Εισαγωγή 
Στην Εισαγωγή πληκτρολογήστε:  

G=(A+B)/2 
για να δημιουργήσετε το σημείο G και αποκρύψτε το. 

23. 
 

Φτιάξτε ένα κείμενο για το άθροισμα, δώστε του Θέση G  

και συνθήκη a  t=1. 
 

Παρατηρήσεις:  
 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο ιδιοτήτων για να αλλάξετε 

χρώματα και θέση στα αντικείμενα της κατασκευής σας. 
 

Δεν κάναμε χρήση του 2ου κουτιού επιλογής «Αφαίρεση».  Προσπαθήστε 

να ολοκληρώσετε το αρχείο συμληρώνοντας την κατασκευή με τη διαφορά  


 . Αυτό πρέπει να είναι ορατό όταν η «Πρόσθεση» δεν είναι επιλε-

γμένη και η «Αφαίρεση» είναι επιλεγμένη. Ξεκινήστε κατασκευάζωντας το 

διάνυσμα 


 . Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει δημιουργώντας το σημείο  

D=-A. Μετά από αυτό ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που κάνατε και 

στην πρόσθεση των διανυσμάτων. 

Μπορείτε να ακολουθήσετε διαφορετική προσέγγιση του θέματος απο αυτή 

που είδαμε, για παράδειγμα τον κανόνα του παραλληλογράμμου. 
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4- Ολοκλήρωμα - Εμβαδό μεταξύ καμπύλων 
  
Προετοιμασία 
 

 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο  

    GeoGebra.   

 

 Δείξτε το παράθυρο της 

    Άλγεβρας και τους άξονες. 
 

 

 

 Απο το μενού Επιλογές  

     μπορείτε να επιλέξετε 

     ‘Ετικετοποίηση αντικει-  

     μένων’  

     ’Μόνο στα νέα σημεία’. 
 

Η GeoGebra μπορεί να υπολογίσει το ολοκλήρωμα πολλών συναρτήσεων 

μιας μεταβλητής. Ας θυμηθούμε οτι ο υπολογισμός ολοκληρώματος μπορεί 

εύκολα να μας οδηγήσει στην εύρεση εμβαδού που είναι δύσκολο να 

βρεθεί αλλιώς. Η GeoGebra μπορεί να χειριστεί σχεδόν όλες τις συναρτή-
σεις που χρειαζόμαστε στα λυκειακά μαθηματικά. 

Αν έχετε ορίσει μια συνάρτηση f(x) τότε μπορείτε να υπολογίσετε το 

αόριστο ολοκλήρωμά της πληκτρολογώντας στην «Εισαγωγή» την εντολή 

Ολοκλήρωμα[f]  και enter. Στο παράθυρο της Άλγεβρας θα σας δείξει την 
παράγουσα και στο χώρο σχεδίασης το γράφημα της. 

Για παράδειγμα δώστε στην «Εισαγωγή» τη συνάρτηση f(x)=sin(x) 
(δηλ:ημx).Κατόπιν δώστε Ολοκλήρωμα[f]  και χτυπήστε enter. 

Το γράφημα της –cos(x) (δηλ:-συνx) εμφανίζεται στο παράθυρο της Γεω-
μετρίας ενω στο παράθυρο της Άλγεβρας δίνει g(x) = –cos(x). 

Η GeoGebra δε δίνει πίσω σταθερά ολοκλήρωσης. Δώστε προσοχή σε αυτό 

για να μη δημιουργήσει παρανόηση στους μαθητές σας. 
 

Πριν προχωρήσουμε να παρουσιάσουμε το εμβαδό μεταξύ δυο καμπύλων 

δοκιμάστε να ολοκληρώσετε διάφορες συναρτήσεις.Θυμηθείτε ότι ο 

πολλαπλασιασμός δίνεται με το κενό ή με το *, ενω οι εκθέτες με ^. 

Για παράδειγμα το 23 δίνεται σαν 2 3 ή 2*3 ενώ το 32  ως 2^3. 
 

Βρισκόμαστε σε ασφαλές έδαφος με το ορισμένο ολοκλήρωμα αφού δεν 

υπάρχει σταθερά ολοκλήρωσης. Για να υπολογίσουμε το  






dxxf )(  πληκτρολογούμε στην «Εισαγωγή» την εντολή Ολοκλήρωμα[f,α,β]   

και enter. Το αποτέλεσμα είναι αριθμός. Ο αριθμός δίνει το αλγεβρικό 

άθροισμα των εμβαδών μεταξύ της συνάρτησης f του άξονα x’x και των 

ευθειών x=α και x=β. 
Στο παράθυρο της Άλγεβρας θα σας δείξει τον αριθμό και στο παράθυρο 

Γεωμετρίας τη χρωματισμένη περιοχή. Μπορούμε να αποκρύψουμε τον 

αριθμό. Θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να βρούμε εμβαδό μεταξύ 

καμπύλων.Οι παλιότερες εκδόσεις έδειχναν το εμβαδό αν η περιοχή ήταν 
εξ΄ολοκλήρου επάνω ή κάτω από τον άξονα x’x. 
 

 
 



                                                                                                           Τετράδιο 5ο 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 2012 – Μαθηματικός: Σταμάτης Μακρής 
 

- 9 - 

Σημειώστε ότι στη GeoGebra 4  υπάρχουν βελτιώσεις και έχει προστεθεί 

νέα εντολή: 
ΟλοκλήρωμαΜεταξύ[ <Συνάρτηση>, <Συνάρτηση>, <Από.. x>, <Έως.. x> ] 

που υπολογίζει το ολοκλήρωμα μεταξύ δυο συναρτήσεων ως αλγεβρικό 

άθροισμα. Αν θέλετε το εμβαδό μπορείτε να υπολογίσετε ξεχωριστά τα 

ολοκληρώματα για τα τμήματα που η συνάρτηση αλλάζει πρόσημο και να 

τα προσθέσετε κατάλληλα. Μπορείτε ακόμη να υπολογίσετε το ολοκλή-
ρωμα για τη συνάρτηση της απολύτου διαφοράς, οπότε θα έχετε το 

εμβαδό. 
 

Ανοίξτε ενα νέo παράθυρο GeoGebra.Θα κατασκευάσουμε ένα αρχείο που 

θα υπολογίζει και θα δείχνει το εμβαδό του χωρίου μεταξύ της καμπύλης 
2xy   και της ευθείας cmxy  . 

Θα σιγουρευτούμε ότι οι δρομείς m , c παίρνουν μόνο θετικές τιμές οπότε 

το χωρίο θα είναι πάντοτε πάνω απο τον άξονα x’x. 
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1.  
Δημιουργήστε το δρομέα c που παίρνει τιμές από 0 έως 3 με 

αύξηση 0.1 

2. 
 

Δημιουργήστε το δρομέα m που παίρνει τιμές από 0 έως 6 με 
αύξηση 0.1 

3. Εισαγωγή 
Δημιουργήστε συνάρτηση f πληκτρολογώντας:  

f(x)=x^2 

4. Εισαγωγή 
Δημιουργήστε συνάρτηση g πληκτρολογώντας:  

g(x)=m*x + c 

5. 
 

Επιλέξτε τις συναρτήσεις f,g για να δημιουργήσετε τα σημεία 

τομής τους Α και Β. 

6. Εισαγωγή 

Δημιουργήστε τον αριθμό a που είναι το ορισμένο 

ολοκλήρωμα μεταξύ της ευθείας g και του x’x : 

Ολοκλήρωμα[g(x),x(Α),x(Β)] 

7. Εισαγωγή 

Δημιουργήστε τον αριθμό b που είναι το ορισμένο 

ολοκλήρωμα μεταξύ της ευθείας f και του x’x : 

Ολοκλήρωμα[fx),x(Α),x(Β)] 

8. 
 

Δημιουργήστε το κείμενο: 

  
Μετά το δεύτερο ίσον click στη μεταβλητή m από το παράθυ-
ρο της άλγεβρας γράψτε το + και click στη μεταβλητή c. 

9. 
 

Δημιουργήστε το κουτί επιλογής a  δώστε τον τίτλο  

Χωρίο Ω_1 μεταξύ g και x'x 
 

10. 
 

Δημιουργήστε το κείμενο: 

 

11. 
 

Δημιουργήστε το κουτί επιλογής e  δώστε τον τίτλο  

Χωρίο Ω_2 μεταξύ f και x'x 
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12. 
 

Επιλέξτε Latex και δημιουργήστε το κείμενο: 

 

13. 
 

Επιλέξτε Latex και δημιουργήστε το κείμενο: 

 

14. 
 

Δημιουργήστε το κείμενο: 

 
 

Παρατηρήσεις:  
 

Αποφασίστε ποια αντικείμενα θα συνδεθούν με τα κουτιά επιλογής. 

Όταν πάρετε την απόφασή σας ανοίξτε το παράθυρο ιδιότητες του εκάστο-

τε αντικειμένου και δώστε τις συνθήκες για την εμφάνιση των επιλογών 

σας. 
 

Προσαρμόστε τα χρώματα των a και b κατά την προτίμησή σας. 
 

Έχουν γίνει αλλαγές στα κείμενα του αρχείου σε σχέση με το πρωτότυπο 

που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη μετάφραση αλλά με τον τελείως 
διαφορετικό τρόπο εισαγωγής κειμένου στη GeoGebra4. 

 

 

5- Δίνοντας κίνηση στη συνάρτηση ημιτόνου 
  
Προετοιμασία 
 

 

 Ανοίξτε ένα νέο αρχείο  

    GeoGebra.   
 
 
 

 

 Δείξτε τους άξονες και 

     αποκρύψτε το παράθυρο της 

     Άλγεβρας. 
 

 

 Από το μενού Επιλογές  

     μπορείτε να επιλέξετε 

     ‘Ετικετοποίηση αντικειμένων’  
     ’Μόνο στα νέα σημεία’. 
 
 

 

 

 Με δεξί click στο χώρο            

     σχεδίασης στα Γραφικά στον Άξονα Χ επιλέξτε Απόσταση π ή π/2. 

 
 

Οδηγίες κατασκευής Βήμα-Βήμα 
 

1. Εισαγωγή 
Δημιουργήστε το σημείο Ο πληκτρολογώντας:  

O=Τομή[ΑξοναςΧ, ΑξοναςΥ] 

2. 
 

Επιλέξτε το σημείο Ο και δώστε ακτίνα 1 για να 

δημιουργήσετε το μοναδιαίο κύκλο. 
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3. 
 

Χρησιμοποιήστε τη μεγέθυνση και τη μετακίνηση γραφικών 

για να βλέπετε το μοναδιαίο κύκλο και απο 0 έως 2π στον 

άξονα των x’x. 

4. Εισαγωγή 
Δημιουργήστε τη συνάρτηση f πληκτρολογώντας:  

f(x)=Συνάρτηση[sin(x),0,2π] 

5. 
 

Δημιουργήστε το δρομέα a που παίρνει τιμές από 0 έως 2π 
με αύξηση 0.01 

6. Εισαγωγή 
Δημιουργήστε το σημείο Β πληκτρολογώντας:  

Β=(cos(a),sin(a)) 

7. Εισαγωγή 

Δημιουργήστε το σημείο Γ πάνω στη γραφική παράσταση 

του ημιτόνου πληκτρολογώντας:  

Γ=(a,sin(a)) 

8. 
 

Δημιουργήστε το τμήμα ΒΓ. 

9. 
 

Δημιουργήστε το σημείο Α πληκτρολογώντας:  

Α=(1,0) 

10. 
 

Δημιουργήστε τα τμήματα ΟΑ και ΟΒ. 

11. 
 

Σχηματίστε τη γωνία επιλέγοντας τα σημεία Α, Ο και Β. 

Δείξτε μόνο το όνομα α της γωνίας. Στο σημείο Β εμφανίστε 

μόνο τον τίτλο και δώστε τον τίτλο (συνα,ημα). Στο σημείο Γ 

εμφανίστε μόνο τον τίτλο και δώστε τον τίτλο (α,ημα). 

12. 

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου του δρομέα a. Επιλέξτε κίνηση ενεργή. 
Η κίνηση θα ξεκινήσει αμμέσως. Σημειώστε ότι ένα σύμβολο, όπως το 

σύμβολο της παύσης σε ένα CD, εμφανίστηκε στην κάτω αριστερή γωνία. 

Μπορείτε να διακόψετε ή να επανεκινήσετε το δείκτη απο εκεί. 

13. 
 

Μετακινήστε τα σημεία και το δείκτη για να υποβάλετε την 
κατασκευή σας στο ‘test συρσίματος’. 

 

 

6 – Πρόκληση:  
 

Δώστε λύση στα παρακάτω ερωτήματα χρησιμοποιώντας τη GeoGebra. 
 

A) Βρείτε το εμβαδόν τριγώνου με κορυφές τα (0,0) , (8,6) και (-2,4) 
 

Β) Αν η ευθεία ε έχει εξίσωση: y – 6 = -2(x+1) 
    (i) Bρείτε την κλίση της ευθείας ε. 

    (ii) Επαληθεύστε ότι το σημείο Ρ(1 , 2) ανήκει στην ευθεία. 

    (iii) Bρείτε το σημείο τομής της ευθείας ε με τον άξονα y’y. 

    (iv) Nα σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ευθείας ε 
 

Γ) Τα σημεία Ο(0 , 0) , Β(5 , 2) , Γ(1 , 7) και Δ(-4 , 5) είναι κορυφές  

    παραλληλογράμμου. 
    (i) Δείξτε ότι οι ΟΓ και ΒΔ τέμνονται. 

    (ii)Βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΟΓ. 

 


