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Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο  

 

πεπιοσή 

Άλγεβπαρ 

Εδώ γίνεηαι 

πληκηπολόγηζη και 

ειζαγωγή ηύπων 

πεπιοσή ζσεδίαζηρ 

ή 

πεπιοσή Γεωμεηπίαρ 

Επιλογή 

ενηολών και 

ηελεζηών 
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Βαζηθά γηα ηελ εηζαγσγή εληνιώλ 

θαη ζπλαξηήζεσλ (1) 
 

 

 

 

 Ολνκάδνπκε έλα λέν αληηθείκελν πιεθηξνινγώληαο ζηε γξακκή 

ησλ ηύπσλ  όνομα = …… 

Π.ρ  Α=(3,2) νπόηε δεκηνπξγείηαη ην ζεκείν Α 

 Ο πνιιαπιαζηαζκόο δειώλεηαη κε ην αζηεξάθη * ή κε θελό 

Π.ρ α*ρ    ή    α  ρ 

 Η GEOGEBRA είλαη επαίζζεηε ζε θάπνηα πξάγκαηα όπσο ε 

αλάκεημε θεθαιαίσλ – κηθξώλ γξακκάησλ. Έηζη : 

 Τα ζεκεία πάληα κε θεθαιαία π.ρ  Β=(2,4) 

 Επζ.ηκήκαηα, επζείεο, θύθινη, ζπλαξηήζεηο πάληα κε κηθξά π.ρ  

θύθινο c : (x-2)^2+(y-1)^2=16 

 νη κεηαβιεηέο ζηηο ζπλαξηήζεηο πάληα κε κηθξά π.ρ f(x)=3*x+1  
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Βαζηθά γηα ηελ εηζαγσγή εληνιώλ 

θαη ζπλαξηήζεσλ (2) 
 

 

 

 

 Αλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα αληηθείκελν ζε κία 

αιγεβξηθή έθθξαζε, πξέπεη λα ην δεκηνπξγήζνπκε πξώηα γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην όλνκα ηνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο έθθξαζεο 

ζην πεδίν εηζαγσγήο 

 Π.ρ ε έθθξαζε  y=m x+b δεκηνπξγεί κία επζεία ζηελ νπνία 

ππάξρνπλ ήδε σο παξάκεηξνη νη m, b (αξηζκνί/δξνκείο) 

 ε έθθξαζε Line [A,B] δεκηνπξγεί κία επζεία πνπ δηέξρεηαη από 

ηα ήδε ππάξρνληα ζεκεία Α θαη Β. 

 Γηα λα εηζαρζεί κηα έθθξαζε αθνύ πιεθηξνινγεζεί ζην πεδίν 

εηζαγσγήο πξέπεη λα παηήζσ θαη ην Enter  

 νη εληνιέο πιεθηξνινγνύληαη ή εηζάγνληαη από ηε ιίζηα πνπ 

ππάξρεη δεμηά ηνπ πεδίνπ εηζαγσγήο.  

 Η GEOGEBRA πξνζπαζεί λα ζπκπιεξώζεη ηηο εληνιέο κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ πξώησλ 2 – 3 γξακκάησλ ηνπο.  
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ΠΡΟΟΧΗ !!! 

Αν θέλοςμε να ειζάγοςμε ελληνικούρ 

σαπακηήπερ π.σ λ ή μ για κάποιερ 

παπαμέηποςρ η ειζαγωγή να 

γίνεηαι όσι με Ελληνικά από ηο 

πληκηπολόγιο αλλά από ηο ειδικό 

πεδίο ηος λογιζμικού κάηω δεξιά. 



7/11/2011 Γηώξγνο Κνκίλεο - ΠΕ03 - 

Επηκνξθ.Β 

6 

Όμωρ αρ πιάζοςμε δοςλειά… 
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Ππακηική άζκηζη 1- Χπήζη ηηρ γπαμμήρ ενηολών για 

καηαζκεςή κύκλος από ηην εξίζωζή ηος 

• Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ θύθιν: 

                   ρ^2+ς^2=16 

• Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ θύθιν : 

 (ρ-1)^2+(ς+3)^2=9 
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Ππακηική άζκηζη 2- Καηαζκεςή 

εθαπηομένων κύκλος 

1) Πιεθηξνινγήζηε ζην πεδίν εηζαγσγήο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 
ζεκείνπ Α    Α=(0,0)  

2) Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζεκείνπ Β    Β=(3,0) 

3) Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θύθινπ θέληξνπ Α πνπ λα πεξλάεη από ην Β 
 c=Κύθινο [Α,Β] 

4) Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο άιινπ ζεκείνπ C  C=(5,4)  

5) Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ επζ.ηκήκαηνο AC  s=ηκήκα[A,C] 

6) Γηα λα βξνύκε ην κέζνλ D ηνπ AC   D=Μέζν[s]  

7) Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θύθινπ θέληξνπ D πνπ λα πεξλάεη από ην C 
 d= Κύθινο [D,C] 

8) Γηα λα βξνύκε ηηο ηνκέο ησλ δύν θύθισλ  ηνκή[c,d] 

9) Γηα ηηο εθαπηνκέλεο  Εθαπηνκέλε [c,E]  

10) Γηα ηηο εθαπηνκέλεο  Εθαπηνκέλε [c,F]  
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Πξαθηηθή άζθεζε 3 – Χξήζε 

δξνκέα ζε επζεία 

1) Καηαζθεπή ελόο δξνκέα 

2) Ολνκαζία ηνπ δξνκέα σο α 

3) Καηαζθεπή ηεο επζείαο α ρ+ς=2 

4) Μειέηε ηεο κεηαβνιήο – πεξηζηξνθήο 

ηεο επζείαο γύξσ από ην ζεκείν (0,2) 



7/11/2011 Γηώξγνο Κνκίλεο - ΠΕ03 - 

Επηκνξθ.Β 

10 

Ππακηική άζκηζη 4- Χπήζη δπομέων για 

ηη μεηαβολή παπαμέηπων 

1) Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο παξακέηξνπ a πιεθηξνινγήζηε ζην πεδίν 
εηζαγσγήο    a=1  

2) Εηζαγσγή ηεο παξακέηξνπ a ζε ζπλάξηεζε    f(x)=a*x^2 

3) Γηα λα παίξλεη δηάθνξεο ηηκέο ε παξάκεηξνο δεκηνπξγώ έλα δξνκέα. 
Γηα ην ζθνπό απηό θάλσ δεμί θιηθ πάλσ ζην a ζην παξάζπξν ηεο 
Άιγεβξαο θαη επηιέγσ Δείξε το αντικείμενο. 

4) Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο άιινπ δξνκέα b  κε ελεξγό ην εξγαιείν 
Δπομέαρ θάλσ θιηθ ζηελ επηθάλεηα ζρεδίαζεο θαη από ην 
παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη δίλσ όλνκα b θαη επηιέγσ ην 
εύξνο ησλ ηηκώλ.   

5) Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=a*x^2+b (2 παξάκεηξνη) 
πιεθηξνινγώ ζην ζεκείν εηζαγσγήο   f(x)=a*x^2+b  

6) Κηλείζηε ηνπο δξνκείο γηα λα δείηε ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηε 
γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο.  

 


