
Ξεθηλώληαο κε ην Geogebra 

ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ 

 ΓΙΧΡΓΟ ΚΟΜΙΝΗ 

Μαζεκαηηθόο Δπηκνξθ. Β 
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GeoGebra….έλα δπλακηθό καζεκαηηθό ινγηζκηθό 

                πλδπάδεη Γεσκεηξία, Άιγεβξα θαη ινγηζκό.  

• Αλαπηύζζεηαη από ηνλ Markus Hohenwarter ζην παλεπηζηήκην 
Florida Atlantic, απεπζύλεηαη ζε όζνπο καζαίλνπλ θαη ζε όζνπο 
δηδάζθνπλ Μαζεκαηηθά. 

• Ση ζεκαίλεη είλαη δπλακηθό ;  

• Όηη θαηαζθεπέο θάλνπκε (ζεκεία, δηαλύζκαηα, ηκήκαηα, επζείεο, 
θσληθέο ηνκέο, ζπλαξηήζεηο) , κπνξνύκε λα ηηο αιιάμνπκε κε 
δπλακηθό ηξόπν. 

• Οη εμηζώζεηο θαη νη ζπληεηαγκέλεο, κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ άκεζα θαη 
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εμεηαζηνύλ νη κεηαβιεηέο γηα δηάθνξεο 
ηηκέο, ηα δηαλύζκαηα θαη ηα ζεκεία, λα ππνινγηζηνύλ νη παξάγσγνη 
θαη ηα νινθιεξώκαηα ησλ ζπλαξηήζεσλ.  

• Οη παξαθάησ δύν απόςεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
GeoGebra: κηα έθθξαζε ζην παξάζπξν άιγεβξαο αληηζηνηρεί ζε έλα 
αληηθείκελν ζην παξάζπξν γεσκεηξίαο θαη αληίζηξνθα. 
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GeoGebra θαη Java 

Tν GeoGebra είλαη έλα ινγηζκηθό πνπ ηξέρεη ζε όιεο ηηο 

 πιαηθόξκεο (MacOS X, Windows, Linux, Solaris) είηε σο  

απηόλνκε εθαξκνγή, είηε κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή ηζηνύ  

(π.ρ. Firefox, Explorer). Γελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο  

εθδόζεηο γηα θάζε ππνινγηζηή, κηα θαη ε εθαξκνγή είλαη  

γξακκέλε ζηε γιώζζα Java πνπ έρεη αλαπηύμεη ε Sun  

Microsystems. 
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Αλαδήηεζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

              http://www.geogebra.org 

 

  

Καηέβαζκα 

http://www.geogebra.org/
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«Καηέβαζκα» ηνπ ινγηζκηθνύ 
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Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο (1) 

 

πεξηνρή 

Άιγεβξαο 

Δδώ γίλεηαη 

πιεθηξνιόγεζε θαη 

εηζαγσγή ηύπσλ 

πεξηνρή ζρεδίαζεο 

ή 

πεξηνρή γεσκεηξίαο 
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Πεξηβάιινλ εξγαζίαο (2) 

Με θιηθ ζην βειάθη αλνίγνπλ 

νη δπλαηόηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ γηα ην εξγαιείν 

Γξακκή εξγαιείσλ 



7/11/2011 Γηώξγνο Κνκίλεο - ΠΔ03 - 

Δπηκνξθ.Β 

8 

Η γξακκή εξγαιείσλ 
• ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ – ΣΡΟΦΗ» 
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Η γξακκή εξγαιείσλ 
• ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΜΔΙΟΤ» 
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Η γξακκή εξγαιείσλ 
• ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΔΤΘΔΙΑ – ΔΤΘ. ΣΜΗΜΑΣΟ - ΓΙΑΝΤΜΑΣΟ» 
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Όκσο αο πηάζνπκε δνπιεηά… 
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Πξαθηηθή άζθεζε 1 

1) Γεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο 3 ζεκεία  

2) Ση ζεκαίλεη ε έλλνηα «ειεύζεξα αληηθείκελα»  πνπ βιέπνπκε ζην 
ρώξν ηεο Άιγεβξαο ; 

3) Παξαηεξήζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ  

4) Δπηιέμηε ην ζεκείν Α, επηιέμηε ην ζεκείν Β. Ση παξαηεξείηε γηα ην Α ; 
Πσο ηα επηιέγσ θαη ηα δύν ;            (ρξεζηκνπνηείζηε ην ctrl) 

5) Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α 

6) Μεηνλνκάζηε ην ζεκείν Α ζε Χ   (δεμί θιηθ) 

7) Απνθξύςηε ην ζεκείν Α 

8) Δπαλεκθαλίζηε ην ζεκείν Α  παξαηεξήζηε όηη ζην ρώξν ηεο 
Άιγεβξαο ππάξρεη αθόκα  (δεμί θιηθ) 

9) Χξεζηκνπνηήζηε Διιεληθά  Δπηινγέο  Γιώζζα 

10) Γηαγξάςηε ηα πάληα 
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Πξαθηηθή άζθεζε 2 

1) Γεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο 2 ζεκεία  

2) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο πεξηζηξνθήο γηα λα κεηαθηλήζεηε ην έλα 
ζεκείν κε θέληξν ην άιιν. 

3) Γηαγξάςηε ηα πάληα  

4) Γεκηνπξγήζηε κηα επζεία (δηα ηεο δεκηνπξγίαο 2 ζεκείσλ)  

5) Παξαηεξήζηε ζην ρώξν ηεο Άιγεβξαο ηελ εμίζσζε ηεο.   

6) Δπηιέμηε ην ζεκείν Α, θαη κεηαθηλήζηε ην. Ση παξαηεξείηε ; Πσο κπνξεί λα 
θηλεζεί ην Α  νξηαθέο ζέζεηο π.ρ πάλσ ζην Β  

7) Γείμηε ηελ επζεία 

8) Μεηαθηλήζηε όιε ηελ επζεία  

9) Μεηνλνκάζηε ηελ επζεία  (δεμί θιηθ) 

10) Με δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επζεία δηεξεπλήζηε από ην εκθαληδόκελν κελνύ ηελ 
επηινγή   Ιδηόηεηεο  

11) Απνθξύςηε θαη Δπαλεκθαλίζηε ηελ επζεία  

12) Γεκηνπξγήζηε έλα ζεκείν Μ πάλσ ζηελ επζεία  

13) Γηαγξάςηε ηα πάληα 
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Πξαθηηθή άζθεζε 3 

1) Γεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο 2 ηεκλόκελεο επζείεο  

2) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Τομήρ δςο ανηικειμένυν γηα λα 
εκθαλίζεηε ην ζεκείν ηνκήο ηνπο. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν)  

3) Γηαγξάςηε ηα πάληα  

4) Γεκηνπξγήζηε έλα επζύγξακκν ηκήκα (δηα ηεο δεκηνπξγίαο 2 ζεκείσλ) κε ην 
θαηάιιειν εξγαιείν  

5) Παξαηεξήζηε ζην ρώξν ηεο Άιγεβξαο, ηη εκθαλίδεηαη γηα ην επζ. ηκήκα ;   

6) Γεκηνπξγήζηε κηα εκηεπζεία (δηα ηεο δεκηνπξγίαο 2 ζεκείσλ)   

7) Δλεξγνπνηείζηε ην εξγαιείν Τμήμα με δοζμένο μήκορ από ζημείο θαη 
θαηαζθεπάζηε ηκήκα κήθνπο 5  

8) Γηαγξάςηε ηα πάληα  

9) Δλεξγνπνηείζηε ην εξγαιείν Διάνςζμα μεηαξύ δύο ζημείυν θαη 
θαηαζθεπάζηε έλα δηάλπζκα α . Η θνξά θαζνξίδεηαη από ην αξρηθό ζεκείν.  

10) Γεκηνπξγήζηε έλα ζεκείν Α, ελεξγνπνηείζηε ην εξγαιείν Διάνςζμα από 
ζημείο θαη θαηαζθεπάζηε έλα δηάλπζκα ίζν πξνο ην α (θιηθ ζην ζεκείν, θιηθ 
ζην α)  
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Πξαθηηθή άζθεζε 4 
Απνζήθεπζε ηεο πξνεγνύκελεο εξγαζίαο.  

 

• (ηελ γξακκή ησλ κελνύ επηινγή Απσείο  Αποθήκεςζη  δίλσ όλνκα..) 

• Σν Geogebra  δεκηνπξγεί αξρεία κε θαηάιεμε  .ggb 

 

Πνηα ε δηαθνξά Αποθήκεςζη υρ θαη Αποθήκεςζη ; 

 

• Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα απνζεθεύζνπκε κηα εξγαζία, νη επηινγέο 

“Αποθήκεςζη” θαη “Αποθήκεςζη υρ...” ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ίδην αθξηβώο 

ηξόπν 

• Γηα λα απνζεθεύνπκε ηηο αιιαγέο πνπ θάλνπκε ζε κηα εξγαζία πνπ έρεη ήδε 

απνζεθεπηεί, θάλνπκε απιά θιηθ ζηελ επηινγή “Απνζήθεπζε” 

• Αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν αξρείν (π.ρ. αληίγξαθε ηεο 

πθηζηάκελεο εξγαζίαο), ηόηε επηιέγνπκε “Απνζήθεπζε σο”, θαη 

πιεθηξνινγνύκε έλα δηαθνξεηηθό όλνκα ή θαη κηα δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία 

απνζήθεπζεο. 
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Πξαθηηθή άζθεζε 5 
Δμαγσγή ηεο πξνεγνύκελεο εξγαζίαο.  

 

• (ηελ γξακκή ησλ κελνύ επηινγή Απσείο  Εξαγυγή  επηιέγσ ..) 

• ην GeoGebra δεκηνπξγεί αξρεία ηα νπνία κπνξνύλ λα αλνηρηνύλ θαη λα 

ηύρνπλ επεμεξγαζίαο κόλν κε απηό ην ινγηζκηθό. 

• Αλ ζέινπκε λα πξνβάινπκε ηελ εξγαζία καο, σο εηθόλα (π.ρ. γηα 

ελζσκάησζε ζε παξνπζίαζε κε ην PowerPoint / OpenOffice Impress), ηόηε 

ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε Εξαγυγή  Πποβολή γπαθικών υρ εικόνα 

• Η πην ζπλεζηζκέλε κνξθή αξρείνπ κε ην νπνίν ζα θάλνπκε εμαγσγή ηεο 

εξγαζίαο καο, είλαη ην png. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόηππν ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη κηθξό ζρεηηθά κέγεζνο κέζσ ζπκπίεζεο, αιιά ηαπηόρξνλα 

δηαηεξεί ηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο. 

• Αλ ζέινπκε λα πξνβάινπκε ηελ εξγαζία καο κέζσ ηζηνζειίδαο, ηόηε ζα 

πξέπεη λα επηιέμνπκε Εξαγυγή  Δςναμικό θύλλο επγαζίαρ υρ 

ιζηοζελίδα 
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Πξαθηηθή άζθεζε 6 
    Αλ ζέινπκε απιά λα κεηαθέξνπκε ην ζρήκα πνπ 

έρνπκε ζηελ πεξηνρή ρεδίαζεο ζε έλα έγγξαθν  

    ηνπ Word  

• ηελ γξακκή ησλ κελνύ επηινγή Επεξεπγαζία  

Σσέδιο ζηη μνήμη 

• Με το «Σσέδιο ζηη μνήμη» γίνεται αντιγραυή τοσ 
αντικειμένοσ στη μνήμη τοσ σπολογιστή έτσι ώστε 
αργότερα να μπορεί να μεταυερθεί εύκολα σε ένα άλλο 
έγγραυο π.τ. ένα έγγραυο τοσ Word. 

• Ανοίγοντας ένα έγγραυο τοσ Word  επιλέγω 
Επικόλληζη και το στήμα μεταυέρεται στο έγγραυο.  
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Η γξακκή εξγαιείσλ 
• ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΔΤΘΔΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» 
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Η γξακκή εξγαιείσλ 
• ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΠΟΛΤΓΧΝΑ» 
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Η γξακκή εξγαιείσλ 
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΚΤΚΛΟ, ΗΜΙΚΤΚΛΙΟ, ΚΤΚΛ. ΣΟΞΟ & ΣΟΜΔΑ» 
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Η γξακκή εξγαιείσλ 
• ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΔΛΛΔΙΦΗ»  
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Όκσο αο πηάζνπκε δνπιεηά… 
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Πξαθηηθή άζθεζε 7 

1) Γεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο 1 επζεία θαη δύν ζεκεία Α θαη Β εθηόο απηήο.  

2) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Κάθεηηρ γπαμμήρ  γηα λα θέξεηε θάζεηε από ην 

ζεκείν Α πξνο ηελ επζεία. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ζεκείν, θιηθ επζεία)  

3) Να εκθαλίζεηε ην ζεκείν ηνκήο ηνπο.  

4) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Παπάλληληρ γπαμμήρ  γηα λα θέξεηε παξάιιειε 

από ην ζεκείν Β πξνο ηελ επζεία. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ζεκείν θιηθ 

επζεία)  

5) Να εκθαλίζεηε ην ζεκείν ηνκήο ηεο παξάιιειεο κε ηελ θάζεηε  

6) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Μεζοκάθεηηρ ημήμαηορ γηα λα θέξεηε ηε 

κεζνθάζεηε ηνπ ηκήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμύ ησλ παξαιιήισλ επζεηώλ. 

(πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ζεκείν θιηθ ζεκείν )  

7) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Δισοηόμος γυνίαρ  γηα λα θέξεηε ηε δηρνηόκν ζε κηα 

από ηηο εζσηεξηθέο ησλ παξαιιήισλ νξζέο γσλίεο. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, 

θιηθ ζε 3ζεκεία) 

8) Απνζεθέςηε ηελ εξγαζία ζαο κε όλνκα praktikiaskisi_7 
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Πξαθηηθή άζθεζε 8 

1) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηνπ  Πολςγώνος γηα λα θαηαζθεπάζεηε 

αξρηθά έλα ηξίγσλν θαη ελ ζπλερεία έλα ηεηξάπιεπξν. (πξώηα ελεξγνπνηώ 

ην εξγαιείν, δηαδνρηθά θιηθ γηα θνξπθέο) 

2) Δλαιιαθηηθά κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηα ζρήκαηα αλ έρνπκε 

θαηαζθεπάζεη πξώηα ηα ζεκεία ησλ θνξπθώλ ηνπο θαη ηα ζπλδέζνπκε κε 

επζύγξακκα ηκήκαηα. Να θαηαζθεπαζηεί κε απηό ηνλ ηξόπν ηξίγσλν. Ση 

παξαηεξείηε γηα ηελ νλνκαζία ησλ πιεπξώλ; (Γεληθά δελ ηζρύεη όλνκα 

πιεπξάο αληίζηνηρν απέλαληη θνξπθήο) 

3) Να δηαγξάςεηε όηη θαηαζθεπάζαηε. 

4) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηνπ  Κανονικού Πολςγώνος γηα λα 

θαηαζθεπάζεηε έλα θαλνληθό πεληάγσλν (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, 

ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο θόξκαο ) 

5) Απνζεθέςηε ηελ εξγαζία ζαο κε όλνκα praktikiaskisi_8 
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Πξαθηηθή άζθεζε 9 

1) Γεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο δύν ζεκεία Α θαη Β.  

2) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν Κύκλορ με κένηπο πος διέπσεηαι από ένα ζημείο γηα λα 

θαηαζθεπάζεηε θύθιν κε θέληξν ην ζεκείν Α πνπ λα δηέξρεηαη από ην ζεκείν Β. (πξώηα 

ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ζεκείν Α, αλνίγσ σο ην Β).  

3) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν Κύκλορ με κένηπο και ακηίνα γηα λα θαηαζθεπάζεηε θύθιν κε θέληξν 

ην ζεκείν Β θαη αθηίλα 1. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ζεκείν Β, ζπκπιήξσζε θόξκαο). 

4) Να εκθαλίζεηε ηα ζεκεία ηνκήο ησλ δύν θύθισλ (νλνκάζηε ηα Γ, Γ).  

5) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν Διαβήηηρ γηα λα θαηαζθεπάζεηε θύθιν κε αθηίλα όζν ην επζ. Σκήκα 

ΓΓ θαη θέληξν ην ζεκείν Α. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ζηα ζεκεία, θιηθ ζην Α).  

6) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν Κύκλορ πος διέπσεηαι από ηπία ζημεία γηα λα θαηαζθεπάζεηε θύθιν 

πνπ λα δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α θαη ηα ζεκεία ηνκήο Γ, Γ . (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ 

ζεκείν Α, θιηθ Β αλνηγκα σο ην Γ)   

7) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν Ημικύκλιο από δύο ζημεία γηα λα θέξεηε εκηθύθιην πνπ λα δηέξρεηαη 

από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη ην ζεκείν Α.   

8) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν Πεπίμεηπορ κςκλικού ηόξος πος να διέπσεηαι από ηπία ζημεία   

γηα λα θηηάμεηε έλα ηόμν πνπ λα δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α,Γ,Β. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, 

θιηθ ζε 3ζεκεία) 

9) Απνζεθέςηε ηελ εξγαζία ζαο κε όλνκα praktikiaskisi_9. 
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Πξαθηηθή άζθεζε 10 

1) Γεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο ηξία κε ζπλεπζεηαθά ζεκεία Α, Β θαη C.  

2) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν Έλλειτη γηα λα θαηαζθεπάζεηε κία έιιεηςε κε 

εζηίεο ηα ζεκεία Α θαη Β πνπ λα δηέξρεηαη από ην ζεκείν C. (πξώηα 

ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ζεκεία Α, Β αλνίγσ σο ην C).  

3) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν Υπεπβολή γηα λα θαηαζθεπάζεηε κία ππεξβνιή 

κε εζηίεο ηα ζεκεία Α θαη Β πνπ λα δηέξρεηαη από ην ζεκείν C. (πξώηα 

ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ζεκεία Α, Β αλνίγσ σο ην C).  

4) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν Παπαβολή γηα λα θαηαζθεπάζεηε κία 

παξαβνιή κε εζηία ην ζεκείν Α θαη δηεπζεηνύζα ηνλ άμνλα ς΄ς. ( 

ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ζην ζεκείν Α, θιηθ ζηνλ άμνλα).  

5)  Απνζεθέςηε ηελ εξγαζία ζαο κε όλνκα praktikiaskisi_10. 
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Η γξακκή εξγαιείσλ 
• ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΓΧΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ»  
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Η γξακκή εξγαιείσλ 
• ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΟΙ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΙ»  
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Η γξακκή εξγαιείσλ 
• ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΓΡΟΜΔΑ»  
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Η γξακκή εξγαιείσλ 
• ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ «ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ»  
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Πξαθηηθή άζθεζε 11 

1) Γεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο 2 ηεκλόκελεο επζείεο ζε ζεκείν Α.   

2) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Γυνίαρ γηα λα κεηξήζεηε ηελ γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ 
νη ηεκλόκελεο επζείεο. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ 3 ζεκεία ή θιηθ επζείεο)  

3) Ση παξαηεξείηε γηα ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία θάλεηε θιηθ ζηα ζεκεία ; (ηζρύεη 
αξηζηεξόζηξνθε κέηξεζε ;)  

4) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Γυνίαρ με δοζμένο μέγεθορ γηα λα θαηαζθεπάζεηε 
κηα γσλία 60 κνηξώλ. Χξεηαδόκαζηε έλα ζεκείν ηελ θνξπθή ηεο θαη ηελ ζπκπιήξσζε 
ηεο αληίζηνηρεο θόξκαο. 

5) Γηαγξάςηε ηα πάληα   

6) Γεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο 1 επζεία (κέζσ δπν ζεκείσλ Α, Β από ηα νπνία 
δηέξρεηαη) θαη ζεκείν C εθηόο απηήο.   

7) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Απόζηαζηρ ή μήκοςρ γηα λα κεηξήζεηε ηελ 
απόζηαζε ηνπ C από ηελ επζεία. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ζεκείν θιηθ 
επζεία )  

8) Καηαζθεπάζηε ην ηξίγσλν ΑΒC θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην εξγαιείν ηνπ Εμβαδού λα 
κεηξήζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ. (Πξνζνρή ην ηξίγσλν πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί 
κε ην εξγαιείν ηνπ Πνιπγώλνπ) 

9) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Κλίζηρ γηα λα κεηξήζεηε ηελ θιίζε ηεο επζείαο   

10) Απνζεθέςηε ηελ εξγαζία ζαο κε όλνκα praktikiaskisi_11 
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Πξαθηηθή άζθεζε 12 

1) Γεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο 1 επζ.ηκήκα ΑΒ θαη κηα επζεία (δηα 2 ζεκείσλ).   

2) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν  Σςμμεηπία ανηικειμένος υρ ππορ εςθεία γηα λα ζρεδηάζεηε 
ην ζπκκεηξηθό ηνπ επζ.ηκήκαηνο ΑΒ σο πξνο ηελ επζεία. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, 
θιηθ επζ.ηκήκα, θιηθ επζεία)  

3) Να πάξεηε έλα ζεκείν C πάλσ ζηελ επζεία θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην εξγαιείν ηεο 
Σςμμεηπίαρ ανηικειμένος υρ ππορ ζημείο λα βξείηε ην ζπκκεηξηθό ηνπ επζ.ηκήκαηνο ΑΒ 
σο πξνο απηό ην ζεκείν.  

4) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Σηποθήρ ανηικειμένος υρ ππορ ζημείο υρ ππορ γυνία 
γηα λα πεξηζηξέςεηε ην επζ.ηκήκα ΑΒ θαηά 45 κνίξεο σο πξνο ην ζεκείν C . (πξώηα 
ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ επζ.ηκήκα, θιηθ ζεκείν, ζπκπιήξσζε θόξκαο γηα 45 κνίξεο 
θνξά ξνινγηνύ)  

5) Απνζεθέςηε ηελ εξγαζία ζαο κε όλνκα praktikiaskisi_12 

 

6) Γεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο 1 επζ.ηκήκα ΑΒ θαη έλα δηάλπζκα CD.   

7) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Μεηαθοπάρ ανηικειμένος καηά διάνςζμα γηα λα 
κεηαθέξεηε ην επζ.ηκεκα AB θαηά ην δηάλπζκα CD. (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ 
επζ.ηκήκα, θιηθ δηάλπζκα)  

8) Καηαζθεπάζηε ην νκνηόζεην ηνπ επζ.ηκήκαηνο ΑΒ σο πξνο ηελ αξρή ησλ κε ιόγν 2 
ρξεζηκνπνηώληαο ην εξγαιείν ηεο Ομοιοθεζίαρ ανηικειμένος από ζημείο με ζςνηελεζηή  

9) Απνζεθέςηε ηελ εξγαζία ζαο κε όλνκα praktikiaskisi_13 
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Πξαθηηθή άζθεζε 13 

1) Με ην εξγαιείν ηνπ Πολςγώνος δεκηνπξγήζηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο 1 ηξίγσλν ΑΒC  

2) Πάξεηε έλα ζεκείν D ζηελ αξρή ησλ αμόλσλ. Μεηνλνκάζηε ην ζεκείν D ζε Ο 
(Μπνξεί λα γίλεη εύθνια σο εμήο. Δπηιέμηε ην D θαη αξρίζηε λα πιεθηξνινγείηε 
ην λέν όλνκα, ηόηε απηόκαηα ην Geogebra αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιόγνπ 
Μεηνλνκαζία) 

3) Γεκηνπξγήζηε έλα δπομέα γηα γσλία α ( ην παξάζπξν δηαιόγνπ γηα ην δπομέα 
επηιέμηε Γσλία θαη γηα δηάζηεκα επηιέμηε 0 έσο 360) 

4) Χξεζηκνπνηείζηε ην εξγαιείν ηεο Σηποθήρ ανηικειμένος υρ ππορ ζημείο υρ 
ππορ γυνία γηα λα πεξηζηξέςεηε ην ηξίγσλν ΑΒC σο πξνο ηελ αξρή ησλ 
αμόλσλ θαηά γσλία α (πξώηα ελεξγνπνηώ ην εξγαιείν, θιηθ ηξίγσλν, θιηθ ζεκείν 
Ο, ζπκπιήξσζε θόξκαο βάδνληαο ζαλ γσλία ηελ α θαη θνξά ξνινγηνύ)  

5) Να θέξεηε ηηο ΑΟ θαη ΑΌ θαη αθνύ κεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα θαη δείηε πσο 
πεξηζηξέθεηαη ην ηξίγσλν. 

6)  Απνζεθέςηε ηελ εξγαζία ζαο κε όλνκα praktikiaskisi_13 
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Πξαθηηθή άζθεζε 14 

1) Με ην εξγαιείν ηνπ Κοςηιού επιλογήρ για 
εμθάνιζη/απόκπςτη λα δεκηνπξγήζεηε ζην ρώξν 
ζρεδίαζεο έλα επζύγξακκν ηκήκα ην νπνίν λα 
εκθαλίδεηε θαη απνθξύπηεηε αλάινγα. 

 
2) Με ην εξγαιείν ηεο  Ειζαγυγήρ κειμένος λα 

δεκηνπξγήζεηε ζην ρώξν ζρεδίαζεο έλα κηθξό θείκελν.  

3) ηε ζπλέρεηα λα εηζάγεηε κηα εηθόλα. 

6)  Απνζεθέςηε ηελ εξγαζία ζαο κε όλνκα 
praktikiaskisi_14 
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Δηζαγσγή εηθόλαο 

• Κάλνληαο θιηθ ζην πξνηειεπηαίν εξγαιείν θαη επηιέγνληαο 

Δηζαγσγή Δηθόλαο 

• ηαζεξνπνίεζε εηθόλαο ζην πεδίν ησλ γξαθηθώλ. 

Δπεμεξγαζία  Ιδηόηεηεο θαη ζηα Βαζηθά ηζεθ ζην Φόλην 

εηθόλαο 

• Ρύζκηζε ηνπ βαζκνύ δηαθάλεηαο ηεο εηθόλαο 

    Δπεμεξγαζία  Ιδηόηεηεο θαη ζην ηπι ξύζκηζε ηεο 

δηαθάλεηαο.  


