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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Το παρόν τεύχος αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο 
περιεχόμενο, στη δομή της Γεωμετρίας, στην ιστορική εξέλιξη και στους στίχους 
της. 
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε διδακτικές προτάσεις για την καλύτερη 
διεξαγωγή του μαθήματος της Γεωμετρίας. Είναι ευνόητο ότι ο διδάσκων έχει την 
ευχέρεια να τροποποιήσει και φυσικά να βελτιώσει τις προτάσεις αυτές κατά την 
κρίση του, ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας που έχει στη διάθεση του, την καθο-
ρισμένη διδαχθείσα ύλη και το επίπεδο της τάξης του. 

Με βασικό στόχο την υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού παρέχεται μία 
πρώτη οργάνωση των διδακτικών ωρών που απαιτούνται ανά παράγραφο, υπο-
γραμμίζονται οι βασικές έννοιες και σημειώνονται διδακτικοί στόχοι και οδηγίες 
διδασκαλίας. 

Σημαντική είναι και η προσπάθεια εισαγωγής συγκεκριμένων μεθοδολογιών 
αξιολόγησης του μαθητή και της μαθησιακής διαδικασίας, σε μεγάλη συχνότητα 
και με συγκροτημένη μορφή. 

Πρέπει να τονισθεί ότι σε καμία περίπτωση δε ζητείται η τήρηση κατά γράμμα 
των οδηγιών αυτών, που μόνο στόχο έχουν τη διευκόλυνση του διδάσκοντος και 
τον προβληματισμό του σε συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις. Αντίθετα, θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία και αυτενέργεια του διδάσκοντος μέσα 
στην τάξη, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να αντλήσει πλούσιο υλικό από το 
σχολικό βιβλίο και τις διδακτικές οδηγίες. 

Οι συγγραφείς 
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Μέρος 2 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΈς ΟΔΗΓΊΕς 

1. Γενικές οδηγίες 

Πριν από τις οδηγίες που ακολουθούν κατά κεφάλαιο για τη διδασκαλία, 
οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν υπόψη: 

1. Η ακριβής διατύπωση των συλλογισμών είναι χαρακτηριστικό των Μα-
θηματικών και ιδιαίτερα της Γεωμετρίας. 

2. Στη Γ εωμετρία υπάρχει το συνεχές του χώρου, που πρέπει να κατανοή-
σουν οι μαθητές. 

3. Η διδασκαλία πρέπει να ξεκινά με αργούς ρυθμούς για να κατανοηθούν 
οι πρώτες έννοιες και ο επαγωγικός συλλογισμός. Στη συνέχεια, μπορεί 
να επιταχυνθεί κατά την κρίση του διδάσκοντος. 

4. Το διδακτικό βιβλίο είναι το βιβλίο που χρησιμοποιεί ο μαθητής και πολ-
λές φορές το μοναδικό. Γι' αυτό ο διδάσκων δεν πρέπει να το αγνοεί. 

5. Σε κάθε ενότητα να τονίζρνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να 
υπογραμμίζονται τα στοιχεία υποδομής που θα χρειαστούν αργότερα. 

6. Οι ώρες που αναφέρονται σε κάθε κεφάλαιο είναι ενδεικτικές. Προσαρ-
μόζονται ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να αναπροσαρμόζεται από το διδάσκοντα, ώστε να ολοκληρώ-
νεται η διδακτέα ύλη στις εκάστοτε προβλεπόμενες ώρες ανά τάξη. 

7. Αν σε κάποια ενότητα διατεθούν περισσότερες ώρες, η εμπέδωση και 
καλύτερη κατανόηση ίσως βοηθήσει ώστε σε κάποια άλλη ενότητα να 
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διατεθούν λιγότερες ώρες. Υποτίθεται ότι ο διδάσκων έχει κάνει έναν 
αρχικό προγραμματισμό τον οποίο αναπροσαρμόζει κατά χρονικά 
διαστήματα. 

8. Συχνά στα γεωμετρικά κείμενα συναντάμε όρους και φράσεις που δεν 
έχουν αποδοθεί στην καθομιλουμένη. Οι όροι αυτοί εξηγούνται στους 
μαθητές, π.χ. «Ευκλείδειο αίτημα», «λήμμα». 

9. Για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεων, θα πρέπει από τους μα-
θητές να ζητείται η αναδιατύπωση των προτάσεων ή η απόδοση αυτών 
σε κοινή γλώσσα. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν σαφή γνώση των 
ορισμών. 

10. Τα σύνθετα θέματα και οι γενικές ασκήσεις σε κάθε κεφάλαιο 
απευθύνονται κυρίως σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στη Γ εωμετρία. Για 
το λόγο αυτό απαιτείται αυστηρή επιλογή των ασκήσεων που θα γίνουν 
στην τάξη, ανάλογα με το επίπεδο κάθε τμήματος. 

2. Αξιολόγηση του μαθητή και της διδασκαλίας 
Η αξιολόγηση, ως γνωστόν, γίνεται και σκοπό έχει να πληροφορήσει το δι-
δάσκοντα κυρίως κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι της διδασκαλίας. 

Έτσι μπορεί έγκαιρα να γίνονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις και αλλαγές 
στη διδασκαλία για καλύτερα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση είναι κατά 
συνέπεια παιδευτική και αναπόστατα συνδεδεμένη με τη διδασκαλία. Υπάρχει 
βέβαια και η διαπιστωτική. Είναι αυτή που γίνεται συνήθως στο τέλος του 
χρόνου, μετά την ολοκλήρωση της ύλης. Βέβαια και η καθημερινή αξιολόγηση 
μπορεί να γίνεται διαπιστωτική, όταν τα αποτελέσματά της δεν οδηγούν σε πα-
ρεμβάσεις. 

Ως παιδευτική (θεραπευτική) πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση κατά 
την διδασκαλία και βε'βαια μετά από κάθε ενότητα ή κεφάλαιο. Αυτή κυρίως 
μας ενδιαφέρει και σε αυτή κυρίως αναφέρονται τα παρακάτω. 

Όταν κανείς διδάσκει προσπαθεί από τη στάση ή αντίδραση των μαθητών 
του να καταλάβει κατά πόσο αυτά που διδάσκει γίνονται κτήμα των μαθητών. 

Αν δούμε τα αποτελέσματα μιας διδασκαλίας ως προϊόντα, τότε θα μπο-
ρούμε να τα κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες: 

1η πρωτογενή προϊόντα, 
2η επεξεργασμένα προϊόντα mi 
3η προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. 

Φυσικά τα προϊόντα της πρώτης κατηγορίας μπορούν όλοι να τα παράγουν', 
της δεύτερης λιγότεροι και της τρίτης ακόμη λιγότεροι μπορούν να τα παρά-
γουν και να τα χρησιμοποιούν. 
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Για παράδειγμα τι είναι ευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, ημιευθεία όλοι μπορεί 
να ξέρουν. Να μπορούν όμως να τα διακρίνουν σε ένα σχήμα ή να βλέπουν 
σχέσεις μεταξύ αυτών ίσως δεν είναι όλοι ικανοί. Κάποιοι έχουν αμέσως μετά 
τη διδασκαλία την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις νέες έννοιες, κάποιοι την 
αποκτούν αργότερα και κάποιοι πολύ αργότερα. 
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις η αξιολόγηση θα πρέπει να αναφέρεται και στα 
τρία επίπεδα. Γι' αυτό άλλωστε και οι ασκήσεις που υπάρχουν στο διδακτικό 
βιβλίο έχουν ταξινομηθεί σε ερωτήσεις κατανόησης, ασκήσεις εμπέδωσης, 
αποδεικτικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και γενικές ασκήσεις. 

Η επιλογή των ερωτήσεων γίνεται από το διδάσκοντα και εξαρτάται κυρίως 
από την ιεράρχηση των διδακτικών στόχων που έχει κάνει κατά τη διδασκαλία 
που προηγήθηκε, τους μαθητές του και άλλες συνθήκες που επικρατούν στο 
σχολείο. 

Για το λόγο αυτό σε κάθε κεφάλαιο θα δοθούν ενδεικτικά παραδεί-
γματα. 

Φυσικά ο διδάσκων επιλέγει τα δικά του κριτήρια σύμφωνα και με τα 
παραπάνω. 

Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης δεν πρέπει 
να χρεώνεται πάντα μόνο στο μαθητή. Γιατί οι παράγοντες της μαθησιακής 
διαδικασίας, εκτός απο το μαθητή, είναι και ο δάσκαλος και το βιβλίο. 

Επομένως αξιολόγηση του μαθητή μπορεί να σημαίνει και αξιολόγηση της 
διδασκαλίας. Γι' αυτό ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το 
αντικείμενο που διδάσκεται, πρέπει να δοκιμάζρνται και εναλλακτικοί τρόποι 
διδασκαλίας. 

Για παράδειγμα κάποιες φορές μπορεί να είναι έντονα ερευνητική, ανα-
καλυπτική από μέρους των μαθητών με κατάλληλες βέβαια ερωτήσεις και 
διάλογο. 

Άλλες φορές μπορεί να είναι αυστηρά προγραμματισμένη με φύλλο 
εργασίας. 

Άλλοτε μπορεί να έχει τη μορφή περισσότερο της διάλεξης. 
Άλλοτε πάλι μπορεί να γίνεται με ομάδες. Πολλές φορές η επικοινωνία 

μεταξύ των μαθητών για κάποιο θέμα είναι πιο αποτελεσματική, από ό,τι 
μεταξύ δασκάλου και μαθητή. 
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3. Οδηγίες για κάθε κεφάλαιο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γ εωμετρία 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 1 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο αντικείμενο και την ιστορική 
αναδρομή στη γέννηση και ανάπτυξη της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Έχει 
ως γενικό διδακτικό στόχο την ομαλή μετάβαση από την πρακτική Γεω-
μετρία, που οι μαθητές γνώρισαν στο Γυμνάσιο, στη θεωρητική Ευ-
κλείδεια Γ εωμετρία που θα γνωρίσουν στο Λύκειο. 

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ο διδάσκων, μπορεί να αναφέρει 
ότι αρκετά συμπεράσματα της πρακτικής Γ εωμετρίας είναι αποτελέσματα 
μετρήσεων με βαθμολογημένο χάρακα ή μοιρογνωμόνιο και επομένως 
δεν είναι απολύτως ακριβή, παρά μόνον προσεγγίσεις. Επίσης η πρακτική 
Γ εωμετρία δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα σε ερωτήματα, όπως, 
γιατί από σημείο εκτός ευθείας άγεται μία μόνο κάθετος προς αυτή ή γιατί 
από δύο διαφορετικά σημεία διέρχεται μία μόνον ευθεία. Η θεωρητική 
Γ εωμετρία εξασφαλίζει την απόλυτη ακρίβεια και απαντά στα παραπάνω 
ερωτήματα με τις αποδείξεις και τα αξιώματα. Εδώ μπορεί να γίνει 
υπενθύμιση στους μαθητές ότι στο Γυμνάσιο, είχαν διαπιστώσει ότι το 
άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180°. Εισάγεται έτσι η έννοια 
της απόδειξης και του αξιώματος, στοιχεία που διαφοροποιούν τη θεω-
ρητική από την πρακτική Γεωμετρία. Στη συνέχεια το παράδειγμα με το 
τετράγωνο (σελ. 3 βιβλίο μαθητή) είναι κατατοπιστικό για τον τρόπο με 
τον οποίο η θεωρητική Γ εωμετρία μελετά το αντικείμενο της, δηλαδή τα 
σχήματα. Τέλος θεωρούμε χρήσιμο να τονιστεί ο ρόλος των σχημάτων 
στη Γεωμετρία και προτείνουμε να αναγνωσθεί στην τάξη η ιστορική 
εξέλιξη της § 1.2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Τα βασικά γεωμετρικά σχήματα 

Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 10 

Με το κεφάλαιο αυτό αρχίζει ουσιαστικά η διδασκαλία του μαθήματος. 
Γενικός διδακτικός στόχος είναι η κατανόηση των αρχικών εννοιών και 
ενός πλήθους εννοιών που ορίζονται με τη βοήθεια αυτών. Επίσης, στόχος 
είναι η κατανόηση του ρόλου των αξιωμάτων και η γνωριμία με την 
αποδεικτική διαδικασία. 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 
1 διδακτική ώρα μέχρι την § 2.5. 
1 διδακτική ώρα για τις μετατοπίσεις στο επίπεδο και τη σύγκριση των 

ευθύγραμμων τμημάτων. 
1 διδακτική ώρα για τις πράξεις ευθύγραμμων τμημάτων, μήκος ευθύ-

γραμμου τμήματος, απόσταση σημείων και σημεία συμμετρικά ως 
προς κέντρο. 

1 διδακτική ώρα για ημιεπίπεδα, ορισμό γωνίας, σύγκριση γωνιών, δι-
χοτόμο γωνίας, κάθετες ευθείες και είδη γωνιών. 

1 διδακτική ώρα για εφαρμογές και κάθετο από σημείο σε ευθεία, μεσο-
κάθετο ευθύγραμμου τμήματος, σημεία συμμετρικά ως προς άξονα. 

1 διδακτική ώρα για πράξεις γωνιών και απλές σχέσεις μεταξύ γωνιών, 
εφαρμογές. 

2 διδακτικές ώρες για ορισμό του κύκλου και των στοιχείων του, επί-
κεντρες γωνίες και προτάσεις. 

1 διδακτική ώρα για σύγκριση τόξων, μέσο τόξρυ, πράξεις τόξων και 
μέτρο τόξου και γωνίας. 

1 διδακτική ώρα για ευθύγραμμα σχήματα. 
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Διδακτικοί στόχοι 
• Να μπορούν οι μαθητές να σχεδιάζουν και να συμβολίζουν την 

ευθεία, το ευθύγραμμο τμήμα, την ημιευθεία, το επίπεδο και το 
ημιεπίπεδο. 

• Να κατανοήσουν ότι η κίνηση είναι συνυφασμένη με τη Γ εωμετρία, 
με το αξίωμα ότι κατά την μετακίνηση ένα σχήμα μένει αναλ-
λοίωτο. Να γνωρίζουν ακόμη την έννοια της ισότητας. 
Η μετακίνηση - μετατόπιση είναι μια κατασκευή και τα όργανα 
αυτής είναι ο διαβήτης και ο χάρακας. 

• Να γνωρίζουν τις πράξεις μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων. 
• Να κατανοήσουν την έννοια της γωνίας, τις πράξεις μεταξύ γωνιών 

και τις απλές σχέσεις αυτών. 
• Να γνωρίζουν την έννοια της διχοτόμου, των κάθετων ευθειών και 

την ύπαρξη καθέτου από σημείο σε ευθεία. 
• Να γνωρίζουν τα είδη των γραμμών και τα ευθύγραμμα σχήματα. 
• Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του κύκλου ως γεωμετρικό 

τόπο 
• Να γνωρίζουν την έννοια του τόξου, της χορδής, της επίκεντρης 

γωνίας και πότε δύο τόξα είναι συγκρίσιμα. 
• Να γνωρίζουν τη μέτρηση τόξων και γωνιών. 
• Να γνωρίζουν τις βασικές γεωμετρικές κατασκευές που υπάρχουν 

σε αυτό το κεφάλαιο. 
• Τέλος, να επισημαίνεται, όπου υπάρχει, η απόδειξη για να μυηθούν 

οι μαθητές σε αυτή την έννοια καθώς και στα είδη των αποδείξεων. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία -Διδακτικές προσεγγίσεις 
• Αρχικά θα πρέπει να διευκρινισθεί τι είναι πρωταρχικοί όροι και τι 

ορισμοί. 
Η προσέγγιση των γεωμετρικών εννοιών γίνεται από τον αισθητό χώ-
ρο όπως στο Γυμνάσιο, κατόπιν δίνεται ο ακριβής ορισμός τους. 

• Για τις προτάσεις θα πρέπει στη αρχή να διευκρινίζεται ποιες είναι 
αξιώματα και ποιες προκύπτουν ως συνέπεια και αποδεικνύονται. 
Άλλωστε έτσι δομείται η Γ εωμετρία και αυτό πρέπει οι μαθητές να 
το κατανοήσουν. 

• Στην παράγραφο που ορίζεται το ημιεπίπεδο, χρειάζεται να τονισθεί 
η ιδιότητα - αξίωμα: 
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Η ευθεία που ενώνει δύο σημεία που βρίσκονται σε διαφορετικά 
ημιεπίπεδα έχει ένα μόνο κοινό σημείο με την ευθεία που χωρίζει το 
επίπεδο σε δύο ημιεπίπεδα. 

• Για την έννοια της ανισότητας στα ευθύγραμμα τμήματα και στις 
γωνίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του «περιέχε-
ται». Στη συνέχεια με το αξίωμα της μετατόπισης μπορούμε να 
πούμε ότι ένα ευθύγραμμο τμήμα ή γωνία μπορεί να μετατοπιστεί 
κατάλληλα πάνω σε ένα άλλο. Τότε ή συμπίπτουν ή το ένα είναι 
μέρος του άλλου και έχουμε ισότητα ή ανισότητα. 

• Από το γινόμενο ευθύγραμμου τμήματος επί φυσικό αριθμό, έχουμε 
μια πρόγευση της έννοιας της μέτρησης και της μονάδας, που θα 
ορισθεί αργότερα βέβαια, στο 7ο κεφάλαιο. 

• Από τη μοναδικότητα του μέσου ευθύγραμμου σχήματος, θα πρέπει 
να γίνει κατασκευή (εύρεση) συμμετρικών σημείων του επιπέδου, 
όταν δίνεται το κέντρο. 

• Με την πρόταση για τις εφεξής παραπληρωματικές θα πρέπει να το-
νισθεί τι σημαίνει αντίστροφο ενός θεωρήματος. Με παραδείγματα 
μπορεί να φανεί ότι το αντίστροφο δεν είναι πάντα αληθής πρόταση. 

• Για τη μοναδικότητα της καθέτου από σημείο μίας ευθείας στην 
ευθεία να τονισθεί η διαδικασία της απόδειξης. 

Τέλος πρέπει να γίνεται χρήση των γεωμετρικών οργάνων. 

Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια 
Η κατανόηση των πρώτων γεωμετρικών εννοιών είναι ο στόχος της 

αξιολόγησης. Ο έλεγχος γίνεται κυρίως με ερωτήσεις σύντομης απά-
ντησης, που μπορεί να είναι και αντικειμενικού τύπου. 

Παραδείγματα 
1) Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Μετά τον ορισμό του ευθύγραμμου τμήματος και της ημιευθείας μπο-
ρεί να δοθούν π.χ σε ευθεία xx' τρία σημεία Α, Β, Γ και να ζητηθεί να 
βρεθούν: 

( χ α β γ χ \ 

ΐ) τα ευθύγραμμα τμήματα που ορίζονται. 
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ii) ο αριθμός των ημιευθειών που ορίζονται. 
iii) δύο ημιευθείες που έχουν κοινό μέρος ευθύγραμμο τμήμα. 
ΐν) δύο ημιευθείες που δεν έχουν κοινά σημεία. 
ν) δύο ημιευθείες που η μία περιέχεται στην άλλη. 

2) Ασκήσεις απαρίθμησης 
ϊ) Από 4 σημεία πόσα ευθύγραμμα τμήματα ορίζονται; 

ii) Με 3 σημεία στο επίπεδο πόσες ευθείες ορίζρνται; 
iii) Υπάρχουν στο επίπεδο 5 ευθείες, ώστε καθεμία να τέμνει όλες τις άλ-

λες, ενώ δεν υπάρχει σημείο που να διέρχονται 3 από τις δοσμένες 
ευθείες. Να βρεθεί το πλήθος των σημείων τομής των ευθειών. 

iv) Ασκήσεις που αναφέρονται στο πλήθος των διαγωνίων πολυγώνου. 

3) Για τις πράξεις ευθυγράμμων τμημάτων και γωνιών 
Για έλεγχο της κατανόησης αυτών μπορεί να δοθούν δύο διαδοχικά 

ευθύγραμμα τμήματα ή γωνίες και να ζητηθεί η συμπλήρωση των 
κενών στις παρακάτω σχέσεις: 

Β Γ | ΑΒ = ΑΓ- ΒΓ 
ΑΓ = ... 
ΒΓ = 

ΑΟΒ = ΑΟΓ-ΒΟΓ 
ΑΟΓ = ... 
ΒΟΓ = ... 

4) Υπολογιστικές 
Λ, 

i) Στο παρακάτω σχήμα, όπου Οχ και Ον διχοτόμοι των γωνιών ΑΟΒ, α α 
και ΓΟΑ και ω = 25°, φ = 14°, να βρεθεί το μέτρο της γωνίας ΒΟΓ. 
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ii)Av στο παρακάτω σχήμα είναι ΑΓ= 9, ΒΔ=13 και ΑΔ=20, να 
υπολογίσετε το ΒΓ. 

( S ? Γ I ΖΖ) 
iii) Δίνονται δύο σημεία Α και Β και ένα ευθύγραμμο τμήμα ΚΑ. Να 

βρείτε στην ευθεία ΑΒ σημείο Γ, ώστε να είναι ΓΑ+ΓΒ=ΚΑ. 

5) Αποδεικτικές 
ΐ) Επιλογή από τις αποδεικτικές του βιβλίου. 

ii) Αν στην κορυφή γωνίας φέρουμε τις κάθετες στις δύο πλευρές, να 
αποδείξετε ότι η γωνία που σχηματίζεται από τις δύο κάθετες και 
η δοσμένη είναι παραπληρωματικές. 

iii) Αν δύο κύκλοι είναι ομόκεντροι και μια ευθεία διέρχεται από το 
κέντρο τους, τότε τα τμήματα αυτής που είναι μεταξύ των δύο 
κύκλων είναι ίσα. 

Σχέδιο κριτηρίου αξιολόγησης 
Θέμα Ιο. Δύο ερωτήσεις ορισμών. 
Θέμα 2ο. Διατύπωση του αντιστρόφου ενός θεωρήματος. 
Θέμα 3ο. Μια κατασκευή ή υπολογιστική άσκηση. 
Θέμα 4ο. Αποδεικτική άσκηση. 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 
§ 2.1-2.10 

1. Ένα ή κανένα κοινό σημείο. 
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2. i) Ax,Ay ii) Bx,By 
3. ΑΒ<ΑΓ και ΑΓ<ΑΔ, οπότε ΑΒ<ΑΓ<ΑΔ 
4. Όχι. 
5. Μία ή τρεις. 

§ 2.11-2.16 
1. i) Β ii) A iii) Β 
2. Οξείες: xO^, yOz, zOt. Ορθές: xOz, yOt. Αμβλείες: xOt. 
3. ΑΔΒ και ΑΔΓ, ΒΑΓ και χΑΓ, ΒΑΔ και χΑΔ. 
4. i) Όχι. ii) Όχι. 
5. Όχι. 

§2.18 α α 
7. Όχι, γιατί οι γωνίες Κ( και Κ, δεν είναι επίκεντρες. 

§ 2.19 
1. i) ΑΒΓ, ii) ΑΒΔ, iii) Β Γ, iv) ΑΒ. 
2. ί)ΑΒΓ, ϋ)ΑΒΔ, iii) ΑΒ iv) 0. 
3. δ α 
5. Λ, γιατί η γωνία ΑΚΒ δεν είναι επίκεντρη. 
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Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 

Δραστηριότητα § 2.8 
Απλή. 

Δραστηριότητα Τέλος Κεφαλαίου. 
Απλή. 

Εργασία Τέλος Κεφαλαίου. 

ΐ)Από την κορυφή Α Συνολικά 

0 διαγώνιοι 0 διαγώνιοι 

1 διαγώνιος 2 διαγώνιοι 

2 διαγώνιοι 5 διαγώνιοι 
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3 διαγώνιοι 9 διαγώνιοι 

ii) Από μια κορυφή φέρουμε δ = ν — 3 διαγώνιους (εκτός της κορυφής 
και των δύο διαδοχικών). 

Συνολικά έχουμε δν = ~ 

διαγώνιους, αφού όλες οι διαγώνιοι 
μετρήθηκαν 2 φορές. 

iii) Έστω ότι το ν-γωνο Α)Α2...Αν έχει 

δν = ^ διαγώνιους. 

Προσθέτουμε την κορυφή Μ. 

To A,A 2 MA 3 A 4 . . .A v έχει ν+1 πλευρές. 

διαγώνιους. 

Θα αποδείξουμε ότι έχει 
_ (ν+1)Γ(ν+1) ~ 3] , (ν+1)(ν - 2) 

° ν + ι 2 2 

Οι επιπλέον διαγώνιοι που ξεκινούν από το Μ είναι (ν+1)—3=ν—2 το 
πλήθος. Προσθέτουμε και την Α2Α3 που τώρα είναι διαγώνιος, οπότε 
έχουμε ν - 2 +1 = ν - 1 επιπλέον διαγώνιους. 
Άρα, συνολικά το A,A2MA3....Av έχει δν+1 = δν+(ν—1) διαγώνιους 
δηλαδή 

+ ( ν - ΐ ) 
ν2 - 3ν + 2ν ν2 - ν - 2 

ν+1 
η 

(ν + 1)(ν - 2) 
ν+1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Τα βασικά γεωμετρικά σχήματα 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 16 

Τρίγωνα 

Το τρίγωνο είναι το πιο απλό από τα πολύγωνα που αναφέρονται στο προ-
ηγούμενο κεφάλαιο, αλλά και το πιο βασικό γεωμετρικό σχήμα και ενδιαφέρον 
λόγω των γεω/.ιετρικών ιδιοτήτων που έχει. Είναι το βασικό σχήμα, αφού κάθε 
πολύγωνο μπορεί να διαμερισθεί σε τρίγωνα και, έτσι, θέματα που αναφέρονται 
στο πολύγωνο να ανάγονται σε προβλήματα τριγώνου. Ωστόσο δεν πρέπει να 
διατεθεί υπερβολικός χρόνος για τη μελέτη του. Τδσο η σύγκριση τριγώνων, όσο 
και οι ιδιότητές τους, χρησιμοποιούνται συχνά στα ειτόμενα κεφάλαια και η 
εμπέδωση της γνώσης θα γίνεται σταδιακά. Βέβαια δεν εφ,ντλείται στο κεφάλαιο 
αυτό η μελέτη του τριγώνου (εμβαδόν, μετρικές σχέσεις κτλ.). 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 
3 διδακτικές ώρες για τα στοιχεία και είδη τριγώνων, Ιο κριτήριο 

ισότητας τριγώνων, εφαρμογές σε ισοσκελές τρίγωνο και σε κύκλο. 
2 διδακτικές ώρες για τα άλλα 2 κριτήρια και εφαρμογές στο ισοσκε-

λές και σε κύκλο. 
1 διδακτική ώρα για ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου και κριτήρια 

ισότητας ορθογώνιων τριγώνων. 
2 διδακτικές ώρες για εφαρμογές (διρτόμος, χορδές και αποστήματα κτλ.). 
1 διδακτική ώρα για βασικούς γεωμετρικούς τόπους, κεντρική και αξο-

νική συμμετρία. 
2 διδακτικές ώρες για ανισοτικές σχέσεις. 
1 διδακτική ώρα για κάθετες και πλάγιες. 
2 διδακτικές ώρες για σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου και δύο 

κύκλων. 
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2 διδακτικές ώρες για τις γεωμετρικές κατασκευές που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο. 

Διδακτικοί στόχοι 
• Να γνωρίζουν οι μαθητές το τρίγωνο, τα κύρια και δευτερεύοντα 

στοιχεία του. 
• Να γνωρίζουν τα είδη των τριγώνων και τις βασικές ιδιότητές τους. 
• Να γνωρίζουν τι σημαίνει κριτήριο ισότητας τριγώνων και να χρη-

σιμοποιούν τα γνωστά κριτήρια για σύγκριση τριγώνων, γωνιών ή 
ευθύγραμμων τμημάτων που ανήκουν σε ένα γεωμετρικό σχήμα. 

• Να γνωρίζουν τις ανισοτικές σχέσεις που ισχύουν στο τρίγωνο και 
να μπορούν να τις χρησιμοποιούν. 

• Με τη διχοτόμο και τη μεσοκάθετο να εμπεδώσουν την έννοια του 
γεωμετρικού τόπου. 

• Από την σχέση κάθετης και πλάγιας από σημείο σε ευθεία να μπο-
ρούν να ερμηνεύουν τις δυνατές θέσεις ευθείας και κύκλου. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 
• Να τονισθεί ότι η διάμεσος, η διχοτόμος και το ύψος είναι 

ευθύγραμμα τμήματα. 
• Να τονισθεί τι σημαίνει κριτήριο, ότι δηλαδή αποκτά αποδεικτική 

ισχύ. 
• Να τονισθεί πώς σε ένα ζεύγος ίσων τριγώνων βρίσκονται τα αντί-

στοιχα (ομόλογα) στοιχεία που είναι ίσα. 
• Θα πρέπει με αντιπαράδειγμα να αποδειχθεί ότι τρίγωνα με δύο ίσες 

πλευρές αντίστοιχα και μία γωνία, όχι την περιεχόμενη, δεν είναι 
πάντα ίσα. 

• Με κατάλληλες ασκήσεις να αποδειχθεί ότι η απόδειξη ισότητας με-
ταξύ δύο γωνιών ή ευθύγραμμων τμημάτων σε ένα σχήμα ανάγεται 
συχνά σε αναζήτηση ίσων τριγώνων όπου αυτά είναι αντίστοιχα 
στοιχεία. 

• Οι ιδιότητες στο ισοσκελές και ισόπλευρο, στις κάθετες και πλάγιες 
προσφέρονται για την εμπέδωση της απόδειξης. 

• Όταν δοθεί η έννοια του γεωμετρικού τόπου μπορεί να ακολουθήσουν 
ανάλογες δραστηριότητες. 

• Αξίζει να παρουσιασθούν κάποιες από τις βασικές γεωμετρικές 
κατασκευές που περιέχονται στο κεφάλαιο. 

53 



Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια 
Για την κατανόηση και χρήση των κριτηρίων ισότητας τριγώνων αρ-

χικά πρέπει να δίνονται ασκήσεις, όπου οι μαθητές να μπορούν να δια-
κρίνουν τις προϋποθέσεις των κριτηρίων και να οδηγούνται σε ίσα τρί-
γωνα και στις συνέπειες της ισότητας. 

Η διάκριση των προϋποθέσεων αυτών μπορεί να γίνεται είτε μέσα από 
το κείμενο είτε μέσα από σχήματα. 

Φυσικά οι εφαρμογές της ισότητας τριγώνων στα ισοσκελή τρίγωνα, 
στον κύκλο και στις κάθετες και πλάγιες, εκτός του ότι αποτελούν νέα 
γνώση, αποτελούν και κριτήρια για τον έλεγχο της μάθησης. 

Ένα άλλο πεδίο αποτελεί η ισότητα ομόλογων δευτερευόντων στοιχείων 
τριγώνου (υψών, διαμέσων, διχοτόμων) όταν τα τρίγωνα είναι ίσα. 

Ακόμη ασκήσεις όπου από την ισότητα τριών στοιχείων (π.χ διαμέσου, 
πλευράς, γωνίας) συνεπάγεται η ισότητα των τριγώνων. 

Η ιδιότητα της μεσοκαθέτου και της διχοτόμου ελέγχεται με προβλή-
ματα κατασκευών. 

Οι ανισοτικές σχέσεις είτε μεταξύ γωνιών είτε μεταξύ τμημάτων σε 
ένα σχήμα είναι από τους στόχους αυτού του κεφαλαίου. 

Στο βιβλίο υπάρχουν ασκήσεις σε όλες τις ομάδες, που στηρίφνται: 
• στην ανισοτική σχέση στο τρίγωνο, 
• στη σχέση πλαγίας και καθέτου, 
• στη σχέση δύο πλαγίων, 
• στη σχέση γωνιών, 

σε συνδυασμό πάντα και με τη μεταβατική ιδιότητα. 

Ιο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Σε τρίγωνο προεκτείνουμε κατά ίσο τμήμα καθεμία από δύο πλευρές 

του προς το μέρος της κορυφής που συναντώνται. Τα άκρα των προε-
κτάσεων με την κορυφή ορίζουν άλλο τρίγωνο. 
ί) Δικαιολογήστε γιατί είναι ίσα. 
ii) Να βρείτε τα ζεύγη των ίσων γωνιών. 

2. Προεκτείνουμε κυκλικά τις 3 πλευρές ισόπλευρου τριγώνου κατά ίσα 
τμήματα. Σχηματίζονται 3 ίσα τρίγωνα. 
i) Δικαιολογήστε γιατί είναι ίσα. 
ii) Τι τρίγωνο σχηματίζουν τα άκρα των προεκτάσεων; 

3. Σε κύκλο φέρουμε 3 διαμέτρους. Ενώνουμε τρία άκρα τους και έχουμε 
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ένα τρίγωνο. Δικαιολογήστε γιατί αυτό είναι ίσο με το τρίγωνο των 
άλλων άκρων. 

4. Δόθηκε σε μαθητές το παρακάτω σχήμα και ζητήθηκε να βρεθούν οι 
αποστάσεις των σημείων Β και Γ από το απρόσιτο σημείο Α που 
βρίσκεται έξω από το χαρτί σχεδίασης. 

Δόθηκαν τρεις σωστές διαφορετικές απαντήσεις σχεδιάζρντας στο 
χαρτί σχεδίασης τα παρακάτω σχήματα, (σημειώνονται τα σχήματα, οι 
ίσες γωνίες και οι ίσες πλευρές). Έτσι τα ΑΒ και ΑΓ βρίσκονται τώρα στο 
χαρτί σχεδίασης. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις. 

2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Δίνονται τρία σημεία Α, Β, Γ μη συνευθειακά. Να βρείτε σημείο Σ του 

επιπέδου, ώστε τα τρίγωνα ΣΑΒ και ΣΒΓ να είναι ισοσκελή. 

2. Στο παρακάτω σχέδιο υπάρχει ένας δρόμος και δύο κατοικίες Α και Β. 
Σε ποιο σημείο του δρόμου πρέπει να τοποθετηθεί στάση λεωφορείου, 
ώστε να μην αδικείται κανένας από τους κατοίκους; 
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3. i) Έχουμε δύο κύκλους που έχουν ακτίνες R και ρ. Σχηματίζουμε το 
άθροισμα, R+p και τη διαφορά R-p. Φυσικά είναι θετικοί αριθμοί και 
στον άξονα των θετικών θα έχουν την παρακάτω διάταξη. 

CL R - p R + p 

Να συμπληρωθεί το σχήμα με τη θέση των κύκλων για κάθε τιμή της 
διακέντρου δ.. Η απάντηση είναι στο παρακάτω σχήμα. 

R - p R + ρ 

ii) Δίνεται κύκλος κέντρου Ο και Α εσωτερικό σημείο του. Αν Μ τυχαίο 
σημείο του κύκλου, η μεσοκάθετος στην AM τέμνει την ακτίνα ΟΜ στο 
Σ. Να αποδειχθεί ότι ΣΟ+ΣΑ=ρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου. 

Διδασκαλία με φύλλο εργασίας 
Δίνεται στους μαθητές η πορεία της διδασκαλίας με μορφή ερωτήσεων. 

Για την κάθε ερώτηση δίνεται εύλογος χρόνος για επεξεργασία από τον κάθε 
μαθητή. Κατόπιν ένας μαθητής επιχειρεί να απαντήσει δίνοντας τις απαραί-
τητες διευκρινίσεις στον πίνακα. 
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Φΰλλο εργασίας στην ενότητα: θέση ευθείας και κύκλου 

1. Κύκλος κέντρου Ο καν ακτίνας ρ είναι ο γεωμετρικός τόπος των ση-
μείων 

2. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε τη θέση των σημείων Α, Β, Γ ως προς τον 
κύκλο (Ο, ρ) στο παρακάτω σχήμα; 

Το Α είναι 
Το Β είναι 
Το Γ είναι 

3. Στην αυλή ενός σπιτιού υπάρχει ένα 
δέντρο στο οποίο είναι δεμένος ένας 
σκύλος με σχοινί μήκους 4 μέτρων, 
ΐ) Περιγράψτε τις δυνατές κινήσεις του 

σκύλου. 
ii) Πότε μπορούμε να πάμε στο σπίτι 

χωρίς να μας δαγκώσει; 

4. Δίνεται κύκλος (Ο, ρ), μια ευθεία x'x και 
α η απόσταση του κέντρου Ο από την 
ευθεία χ'χ. 
Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 
i) α > ρ 

Η ευθεία χ'χ δεν έχει κανένα κοινό ση-
μείο με τον κύκλο και λέγεται 
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ii) α = ρ 
Η ευθεία χ 'χ έχει ένα κοινό σημείο με 
τον κύκλο και λέγεται 

iii) α < ρ 
Η ευθεία x'x έχει δύο κοινά σημεία 

με τον κύκλο και λέγεται 

Εργασία για το σπίτι: Τρεις ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο. Π.χ. 
άσκηση εμπέδωσης 2 (σελ.63) και αποδεικτικές ασκήσεις 1 και 2 (σελ.63). 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 
§ 3 . 1 - 3 . 4 

1. ΐ) Λ ii) Λ 
3. i) ύψος και διάμεσος, ii) ύψος και διχοτόμος, 
iii) ισαπέχει από τα άκρα του, iv) οι αντίστοιχες ρρδές τους είναι ίσες. 

§ 3.5 - 3.6 
l.i) Σ ii) Λ iii) Σ. 
2. Σ 
4. (Ιο, 4ο), (2ο, 6ο), (4ο, 8ο), (5ο, 7ο). 
5. Της χορδής και διχοτομεί τα αντίστοιχα τόξα της. 
6. γ 

§3.7 
1. Η μεσοκάθετος της βάσης. 
2. Είναι οι ευθείες των διχοτόμων των γωνιών που σχηματίζουν. 
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§3.12 
1. i) Σ ii) Λ 
2. γ 

iii) Λ iv) Λ ν) Σ 

§3.13 
1. i) KB = ΚΓ ii) KB > ΚΓ 
2. i) Σ ii) Λ iii) Λ 

§3.15 
2. Δεν είναι δυνατό, γιατί αν ήταν, ο κύκλος (Ο, OA) θα είχε τρία κοινά 

σημεία με την ευθεία ε. 
3. α. Σ β. Σ γ. Σ δ. Σ 

§3.16 
1. (α. 4) (β. 3) (γ. 8) 
2. i) Σ ii) Σ iii) Σ 

(δ· 2) (ε. 1) 

Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 

1η Δραστηριότητα § 3.4 

• Έστω ότι Β> 90° και Β' > 90°. 
Η απόδειξη είναι η ίδια με αυτή του βιβλίου, με τη μόνη διαφορά ότι, 
αντί να προσθέσουμε τις σχέσεις (4), (4'), 
τις αφαιρούμε ώστε να προκύψει πάλι 
Α= Α'. 

• Έστω ότι Β= 90° = Β'. 
Τότε η ισότητα των τριγώνων είναι 
άμεση συνέπεια του κριτηρίου ΠΓΠ. 

2η Δραστηριότητα § 3.4 

Είναι το σημείο τομής των μεσοκα-
θέτων δύο πλευρών του τριγώνου. 

Δραστηριότητα § 3.6 

Είναι το σημείο τομής των διχοτόμων δύο γωνιών του τριγώνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Παράλληλες ευθείες 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 7 

Στο 4ο Κεφάλαιο μελετάμε την έννοια της παραλληλίας. Τα βασικά 
σημεία του κεφαλαίου είναι: 

• Οι -γωνίες δύο παράλληλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία. 
• Το αίτημα παραλληλίας. 
• Οι ιδιότητες των παραλλήλων ευθειών. 
• Οι αξιοσημείωτοι κύκλοι ενός τριγώνου (περιγεγραμμένος - εγγεγραμ-

μένος - παρεγγεγ,ραμμένος). 
• Οι προτάσεις που αναφέρονται στο άθροισμα γωνιών και κυρτού ν-γώνου. 
Έτσι ολοκληρώνουμε την αρχική μελέτη του τριγώνου για να περάσουμε 

στα επόμενα κεφάλαια στη μελέτη των τετραπλεύρων. 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 
1 διδακτική ώρα για τέμνουσα δύο ευθειών και Ευκλείδειο αίτημα. 
1 διδακτική ώρα για ιδιότητες παράλληλων ευθειών. 
1 διδακτική ώρα για κατασκευή παράλληλης ευθείας και γωνίες με 

πλευρές παράλληλες. 
1 διδακτική ώρα για αξιοσημείωτους κύκλους του τριγώνου. 
1 διδακτική ώρα για το άθροισμα γωνιών τριγώνου, γωνίες με πλευρές 

κάθετες και άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου. 
2 διδακτικές ώρες για εφαρμογές των παραλλήλων. 

Διδακτικοί στόχοι 
• Να γνωρίζουν οι μαθητές τις παράλληλες ευθείες, τις ιδιότητές τους 

και πότε δύο ευθείες του επιπέδου είναι παράλληλες. 
• Να μπορούν να κατασκευάζουν παράλληλες ευθείες. 
• Να χρησιμοποιούν τις ιδιότητες των παραλλήλων για να ανακα-

λύπτουν σχέσεις σε γεωμετρικά σχήματα. 
• Να μπορούν να κατασκευάζουν τον περιγεγραμμένο και εγγεγραμ-

μένο κύκλο σε τρίγωνο. 
• Να μπορούν να υπολογίζουν το άθροισμα γωνιών κυρτών ν-γώνων. 
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Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 
Αφού δοθεί ο ορισμός των παραλλήλων θα αποδειχθεί η ύπαρξή τους 

από την ισότητα των εντός ενναλάξ γωνιών. Το πόρισμα που προκύπτει 
από την πρόταση αυτή, ότι δύο ευθείες κάθετες σε ευθεία του επιπέδου 
είναι παράλληλες, μπορεί να αποδειχθεί και με την πρόταση προηγού-
μενου κεφαλαίου, ότι από σημείο εκτός ευθείας άγεται μόνο μία κάθετος, 
και με απαγωγή σε άτοπο. Η πρόταση της ισότητας των εντός εναλλάξ 
γωνιών, που αποδεικνύει την ύπαρξη παραλλήλων, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και για την κατασκευή παραλλήλων από σημείο σε ευθεία. 

Οι ιδιότητες που αναφέρονται στις σχέσεις γωνιών που ορίφνται από 
τέμνουσα δύο παραλλήλων, αν διατυπωθούν αντίστροφα είναι κριτήρια πα-
ραλληλίας δύο ευθειών του επιπέδου. 

Μετά το αίτημα παραλληλίας θα γίνει αναφορά στις συνέπειες από τη μη 
παραδοχή του (μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες). Για τους αξιοσημείωτους κύ-
κλους του τριγώνου, διδακτικά μπορεί να ακολουθηθεί η εξής πορεία: 

Για τον περιγεγραμμένο κύκλο: Αν πάρουμε τρία σημεία σε ένα κύκλο 
και τα ενώσουμε, σχηματίζεται ένα τρίγωνο που λέγεται εγγεγραμμένο και ο 
κύκλος περιγεγραμμένος. Παρατηρούμε φυσικά ότι το κέντρο του κύκλου 
ισαπέχει από τις τρεις κορυφές. Αντίστροφα: Αν έχουμε το τρίγωνο, με βάση 
την παραπάνω ιδιότητα πώς μπορούμε να βρούμε περιγεγραμμένο σ' αυτό 
κύκλο; Πόσοι τέτοιοι κύκλοι υπάρχουν; 

Για τον εγγεγραμμένο κύκλο: Αν σε τρία σημεία του κύκλου φέρουμε 
εφαπτόμενες (δύο μη διαμετρικές) που τέμνονται, ορίζρυν ένα τρίγωνο πε-
ριγεγραμμένο και ο κύκλος είναι εγγεγραμμένος. Το κέντρο ισαπέχει από 
τις πλευρές του τριγώνου. Αν δοθεί τρίγωνο, πώς θα βρούμε εγγεγραμμένο 
σε αυτό κύκλο; Ποια είναι η αντίστοιχη κατασκευή; 

Οι εφαρμογές που αναφέρονται στο άθροισμα των γωνιών ή σε σχήματα 
που έχουν γωνίες με πλευρές παράλληλες βοηθούν στην εμπέδωση της 
θεωρίας των παραλλήλων και οι μαθητές κατανοούν την παραλληλία ως 
εργαλείο μελέτης και τις ιδιότητες των σχημάτων. 
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Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια 
Η αξιολόγηση πρέπει αρχικά να αναφέρεται στον έλεγχο κατανόησης 

των ιδιοτήτων των παραλλήλων. 
Οι ερωτήσεις κατανόησης που αναφέρονται στο τέλος του κεφαλαίου 

και παρόμοιες αυτών που είναι υπολογιστικές είναι κατάλληλες για τον 
έλεγχο αυτό. 

Ο έλεγχος γίνεται και με αποδεικτικές ασκήσεις όπως και με ασκήσεις 
εμπέδωσης. 

Ο έλεγχος, τέλος, των ιδιοτήτων - κριτηρίων γίνεται και με κατασκευή 
παραλλήλων που στηρίζεται σε αυτές. 

Ιο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Στα παρακάτω σχήματα να υπολογισθούν οι γωνίες ω mi φ. 

Ψ/95 °+φ 

2. Η άσκηση 3 της ομάδας «ασκήσεις εμπέδωσης» (σελ. 82). 

3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διχοτόμος ΑΔ. Από την κορυφή Β φέρουμε 
ΒΕ//ΑΔ που τέμνει την προέκταση ΓΑ στο Ε. Να αποδείξετε ότι ΕΓ = 
ΑΒ + ΑΓ. 

2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α = φ και Β = 2φ. Η διχοτόμος της εξωτερικής 

Α 
γωνίας Γ. σχηματίζει με την Α Γ γωνία 
63°. Να υπολογίσετε τις γωνίες του 
τριγώνου. 

2. Στο σχήμα που δίνεται είναι ΑΒ=ΑΓ= 
/ν 

ΔΒ και η γωνία χΑΓ = 108°. Να υπο-
λογιστούν οι γωνίες φ και ω. 
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3. Οι διχοτόμοι των γωνιών Α και Β κυρτού τετραπλεύρου τέμνονται στο 
Γ + Δ 

Ε. Να αποδείξετε ότι ΑΕΒ = —-—. 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 

§ 4.1-4.4 
1. ΐ) Εκτός και εναλλάξ. Είναι α = β. 

ii) Είναι παραπληρωματικές. 
2. ΔΓ Α - 360° - 245° =115°, οπότε ΔΓ Α + Α = 115° + 65° = 180° 
3. ω + φ = 180°. 
4. §4.2. Θεώρημα - Πορίσματα I και II και Πρόταση II. 
5. Ίσες. 

§ 4.5. - 4.8 
1. ω = 110°. 
2. Γ = 70°, οπότε φ = 180° - 70° - 70° = 40°. 
3. Το τετράπλευρο. 
4. Γιατί και οι άλλες δύο γωνίες είναι 60°. 
5. 360°. 

Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 

Δραστηριότητες Τέλος Κεφαλαίου 
1. Απλή. 
2. Απλή. 

Εργασία Τέλος Κεφαλαίου 
α) Με ευθεία ΑΔ από την κορυφή Α. 

Λ Λ Λ Λ 
ί) οπότε B+r=A.+A,= Α. 7 Δ Α = Δ Γ < = > Γ = Α 2 Ί 1 ^ 

Άρα, Α = 90° και Β= Γ = 45°. 

ΔΑ = ΔΒ και ΔΑ = ΔΓ 
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ii) ΒΑ = ΒΔ A, = Δ, 
A A 

ΔΑ = ΔΓ <=> Γ = Α2 

Δ, = Γ + Α2 = 2Γ=2Β. 
Άρα Β + Α, + Δ, = 180° 
5Β=180° <=> Β = 36°. 

Α Α 
Επομένως Β = Γ = 36° καν 
Α = 108°. 

β) Με ευθεία BE από την κορυφή Β 
i) ΕΒ = ΕΑ ο Β , = Α 

BE = ΒΓ <=> Ε, = Γ 
A A A Α Α Α 
Ε, = Β, + Α = 2 Α « Γ = 2Α. 
Άρα, Γ = Β = 72° και Α = 36°. 

ΒΑ = ΒΔ και ΔΑ = ΔΓ 

ΕΒ = ΕΑ και BE = ΒΓ 

ii) Όμοια Ε, = 2Α. Άρα Β2 = 2Α, 
Α Α 

οπότε Β = 3Α. 
Α Α 

Επομένως, Α + Β + Γ = 180° 
180° » 7 Α = 180°<=>Α = 

<=> Α = 25—, Β = Γ = 77— 
7 7 

ΕΒ = ΕΑ και ΓΕ = ΓΒ 

Επομένως, συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι ισοσκελή τρίγωνα που 
είναι δυνατόν να χωρισθούν σε δύο άλλα ισοσκελή είναι: 
1) Κάθε ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο. 

2) Κάθε ισοσκελές τρίγωνο με γωνίες 108°, 36°, 36°. 

3) Κάθε ισοσκελές τρίγωνο με γωνίες 36°, 72°, 12°. 
5° 1° 1° 

4) Κάθε ισοσκελές τρίγωνο με γωνίες 25—, 77—, 77—· 

64 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Παραλληλόγραμμα τραπέζια 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 11 

Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιούμε την ισότητα τριγώνων και τις ιδιό-
τητες των παράλληλων ευθειών για να μελετήσουμε τα παραλληλόγραμμα 
και το τραπέζιο. 

Αρχικά μελετάμε τις ιδιότητες και τα είδη των παραλληλογράμμων. Στη 
συνέχεια εξετάζουμε τις εφαρμογές των παραλληλογράμμων στα τρίγωνα, 
τετράπλευρα κτλ. δίνοντας έμφαση στο βαρύκεντρο και το ορθόκεντρο του 
τριγώνου. 

Το κεφάλαιο κλείνει με τη μελέτη του τραπεζίου. 
Στο τέλος αναφέρονται συνολικά τα αξιοσημείωτα σημεία και οι συντρέ-

χουσες ευθείες (μεσοκάθετοι - διχοτόμοι — διάμεσοι — ύψη) σε ένα τρίγωνο. 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 
1 διδακτική ώρα μέχρι τα κριτήρια για παραλληλόγραμμα. 
1 διδακτική ώρα για τα κριτήρια. 
3 διδακτικές ώρες για τα είδη παραλληλογράμμων. 
2 διδακτικές ώρες για την § 5.6. 
1 διδακτική ώρα για βαρύκεντρο και ορθόκεντρο τριγώνων. 
1 διδακτική ώρα για την § 5.9 (ιδιότητες του ορθογώνιου τριγώνου). 
2 διδακτικές ώρες για τα τραπέζια και το ισοσκελές τραπέζιο. 

Διδακτικοί στόχοι 
• Να γνωρίζουν οι μαθητές τα παραλληλόγραμμα με τις ιδιότητές τους 

και τα κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο παραλληλόγραμμο. 
• Να γνωρίζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του τετραγώνου, ορθο-

γωνίου και ρόμβου. 
• Να γνωρίζουν την ιδιότητα του τμήματος που ενώνει τα μέσα δύο 

πλευρών τριγώνου. 
• Να γνωρίζουν το βαρύκεντρο και ορθόκεντρο των τριγώνων. 
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• Να γνωρίζουν την ιδιότητα διαμέσου τραπεζίου και τις ιδιότητες του 
ισοσκελούς τραπεζίου. 

• Τέλος, να εξασκηθούν στην αποδεικτική διαδικασία για την οποία το 
κεφάλαιο αυτό προσφέρεται με τις εφαρμογές που υπάρρυν. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 
Το παραλληλόγραμμο ορίζεται ως το τετράπλευρο με τις απέναντι 

πλευρές παράλληλες ή κατασκευαστικά με την τομή δύο παραλλήλων 
από δύο άλλες παράλληλες. 

Στη συνέχεια μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αποδείξουν τις 
ιδιότητες ως ασκήσεις. Προκύπτουν από σύγκριση τριγώνων ή από συν-
δυασμό ιδιοτήτων παραλλήλων, 

Για κάθε πρόταση μπορεί να διατυπώνεται και η αντίστροφη (όπου 
υπάρχει) από τους μαθητές και να αποδεικνύεται. Έτσι η διδασκαλία 
πάντα γίνεται ενεργητική. Αυτές οι προτάσεις αποτελούν και κριτήρια για 
το πότε ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο. 

• Για την κατανόηση της χρήσης των κριτηρίων στο να αποδειχθεί ότι 
ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο δίνεται το παρακάτω παράδειγμα. 

Παράδειγμα 
Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Από τα Α και Γ φέρουμε τα τμή-

ματα ΑΕ και ΓΖ κάθετα στη διαγώνιο ΒΔ. Να αποδείξετε ότι το τε-
τράπλευρο ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραμμο. 

Υπόθεση Συμπέρασμα 

ΑΒΓΔ ΑΕΓΖ 
παραλληλόγραμμο παραλληλόγραμμο 

ΑΕ±ΒΔ, ΓΖ1ΒΔ 

Απόδειξη 
Τι στόχο έχουμε; Να αποδείξουμε ότι το 

ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραμμο. Δηλαδή πρέπει να ισχύει ένα από τα 
κριτήρια. Υπάρχουν παράλληλες πλευρές; 

Είναι ΑΕ//ΓΖ (1) (ως κάθετες στη ΒΔ). 
Τι μας αρκεί επιπλέον να αποδείξουμε για τις ΑΕ και ΓΖ; Προφανώς 

ότι ΑΕ = ΓΖ. Υπάρχουν ίσα τρίγωνα που περιέχουν τις ΑΕ και ΓΖ; 
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Τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΒΖΓ είναι ίσα, γιατί Ε = Ζ = 90°, ΑΔ = ΒΓ, αφού 
Α Α 

το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο και Δ, = Bj = ω (ως εντός εναλλάξ). 
Άρα ΑΕ = ΓΖ (2). Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι το ΑΕΓΖ είναι πα-

ραλληλόγραμμο, αφού δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλ-
ληλες. 

• Τα ειδικά παραλληλόγραμμα μπορεί να ορισθούν όπως και στο βιβλίο. 
Διδακτικά όμως μπορεί να προκύψουν οι ιδιότητες και τα χαρακτηρι-
στικά τους από απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: 
i) Οι απέναντι γωνίες παραλληλογράμμου είναι ίσες; 
ii) Τι συμβαίνει αν επιπλέον είναι και ορθές; Κατασκευάστε ένα τέτοιο 

παραλληλόγραμμο. Συγκρίνετε τις διαγώνιους. 
iii) Αν η διαγώνιος είναι και διχότομος των γωνιών πααραλληλογράμ-

μων τι ιδιότητες θα έχει επιπλέον το παραλληλόγραμμο; 
Για τα κριτήρια των ειδικών πααραλληλογράμμων μπορούν να παρου-
σιασθούν τα ακόλουθα δύο θέματα: 

Θέμα Ιο: Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) και τα μέσα Δ 
και Ε των ΒΓ και ΑΓ αντίστοιχα. Προεκτείνουμε την ΔΕ κατά τμήμα 
ΕΖ=ΔΕ. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΖΓΔ είναι ορθογώνιο. 

Υπόθεση Συμπέρασμα 

ΑΒΓ ισοσκελές 
(ΑΒ=ΑΓ) 
Δ,Ε μέσα των 
ΒΓ,ΑΓ 
ΔΕ=ΕΖ 

ΑΖΓΔ ορθογώνιο 

Απόδειξη 
Τι στόχο έχουμε; Να αποδείξουμε ότι το ΑΖΓΔ είναι ορθογώνιο. Είναι 

το ΑΖΓΔ παραλληλόγραμμο; Αφού το Ε είναι μέσο της ΑΓ και ΔΕ = ΕΖ, 
το ΑΖΓΔ είναι παραλληλόγραμμο, γιατί οι διαγώνιοι του διχοτομούνται. 
Τι μας αρκεί επιπλέον να ισχύει; Μία γωνία του ΑΖΓΔ να είναι ορθή. 
Επειδή ΑΒ = ΑΓ και ΑΔ διάμεσος θα είναι και ύψος, δηλαδή ΑΔΓ = 90°. 
Επομένως το ΑΖΓΔ είναι ορθογώνιο. 
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Θέμα 2ο: Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ. Αν Ε και Ζ σημεία της διαγω-
νίου ΒΔ, ώστε BE =ΔΖ, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι 
ρόμβος. 

Υπόθεση Συμπέρασμα 

ΑΒΓ Δ τετράγωνο 
ΒΕ=ΔΖ ΑΕΓΖ ρόμβος 

Απόδειξη 
Τι στόχο έχουμε; Να αποδείξουμε ότι ΑΕΓΖ ρόμβος. Είναι το ΑΕΓΖ 

παραλληλόγραμμο; Αφού AO = ΟΓ (Ο κέντρο του τετραγώνου) και 
ΟΖ=ΟΕ (διαφορά ίσων τμημάτων), το ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραμμο, 
γιατί οι διαγώνιοι του διχοτομούνται. Τι μας αρκεί επιπλέον να ισχύει; Ότι 
ΑΓ±ΕΖ, το οποίο ισχύει, επειδή ΑΓ1ΒΔ ως διαγώνιοι τετραγώνου. Επο-
μένως, το ΑΕΓΖ είναι ρόμβος. 

Σχόλιο 
Εκτός από τις κάθετες διαγώνιους (ΑΓ1ΈΖ) τι άλλο θα αρκούσε για να κατα-

Λ. / \ 

λήξουμε ότι το ΑΕΓΖ είναι ρόμβος; Ότι ΑΕ=ΓΕ. Αλλά ΑΕΒ=ΓΕΒ (γιατί;), οπότε 
ΑΕ = ΓΕ. 

Μπορεί ακόμη να ζητηθεί και η σχέση εγκλεισμού μεταξύ των διάφο-
ρων ειδών παράλληληλόγραμμων με ερωτήσεις του τύπου: Το τετράγωνο 
είναι ρόμβος; Ο ρόμβος είναι τετράγωνο; Ποια η σχέση μεταξύ ρόμβων 
και τετραγώνων; 

Στα παραλληλόγραμμα να επισημανθεί και η συμμετρία που υπάρχει 
με κέντρο το σημείο τομής των διαγωνίων. 

Επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές 
που αναφέρονται παρακάτω: 

• Διάμεσοι τριγώνου. 
• Τρίγωνα και παραλληλόγραμμα που σχηματίζονται αν από τις κορυ-

φές τριγώνου φέρουμε παράλληλες προς τις απέναντι πλευρές. 
• Ορθόκεντρο τριγώνων. 

Αφού βρεθεί το ορθόκεντρο τριγώνου να παρατηρήσουν οι μαθητές 
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ότι κάθε κορυφή είναι ορθόκεντρο του τριγώνου που σχηματίζεται από τις 
δύο άλλες κορυφές και το ορθόκεντρο. Η ανάπτυξη αυτού του θέματος 
μπορεί να δοθεί με ερωτήσεις: 

Δίνεται το ορθόκεντρο Η του ΑΒΓ. 
i) Ποιο το ορθόκεντρο του ΑΗΒ; 

ii) Ποιο το ορθόκεντρο του ΑΗΓ; 
iii) Ποιο το ορθόκεντρο του ΒΗΓ; Τι παρατηρείτε; 
iv) Διατυπώστε την πρόταση. 

Για τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου που σχηματίζουν παραλληλό-
γραμμο να τονισθεί ότι ισχύει ό,τι και για το μη κυρτό τετράπλευρο. 

Για το ορθογώνιο τρίγωνο που έχει γωνία 30°, να γίνει η παρατήρηση ότι 
ΒΓ 

η σχέση ΑΓ = • προκύπτει και από ισόπλευρο, αν φέρουμε το ύψος του. 

ΒΓ 
Για τη διάμεσο AM και τη σχέση AM να γίνει η συσχέτιση του 

ορθογώνιου τριγώνου με το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 

Β 
Β 

Για το τραπέζιο να γίνει η παρατήρηση ότι προκύπτει από το τρίγωνο 
αν φέρουμε μια ευθεία παράλληλη προς μια πλερά που τέμνει τις δύο 
άλλες πλευρές. Εδώ μπορεί να γίνουν και σχόλια για το ισοσκελές 
τραπέζιο που προκύπτει από το ισοσκελές τρίγωνο. Το τραπέζιο με δύο 
ορθές γωνίες προκύπτει από το ορθογώνιο τρίγωνο. 

Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια 
Η αξιολόγηση γίνεται φυσικά με βάση τους στόχους που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως. 
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Έτσι για τις ιδιότητες και τα κριτήρια παραλληλογράμμων και ειδικών 
παραλληλογράμμων προτείνονται: ερωτήσεις κατανόησης όπως αυτές που 
αναφέρονται στο διδακτικό βιβλίο, και ασκήσεις κατασκευαστικές όπως: 
1) Να κατασκευασθεί παραλληλόγραμμο, για το οποίο δύο ευθύγραμμα 

τμήματα που δίνονται είναι διαγώνιοι. Πόσα διαφορετικά παραλληλό-
γραμμα κατασκευάζονται; 

2) Στο διπλανό σχήμα να υπολογι-
σθούν οι αποστάσεις των Α και Β 
από το απρόσιτο σημείο Σ, καθώς 
και η γωνία Σ με την κατασκευή 
παραλληλογράμμου. 

Για τον έλεγχο κατανόησης των ιδιοτήτων και κριτηρίων μπορεί να 
δοθούν ερωτήσεις που αναφέρονται π.χ. σε διαφορές και ομοιότητες: 
ρόμβου - τετραγώνου, ορθογωνίου - ρόμβου, τετραγώνου - ορθογωνίου. 

Επίσης, μπορούν να κατασκευαστούν είδη παραλληλογράμμου, με 
κορυφές τα μέσα πλευρών ρόμβου ή τα μέσα πλευρών τετραγώνου. 

Τέλος, χρήσιμες είναι οι αποδεικτικές ασκήσεις που αναφέρονται στο 
βιβλίο καθώς και μια επιλογή από τα σύνθετα θέματα. 

Ανάλογες είναι και οι ασκήσεις που αναφέ-
ρονται στο βαρύκεντρο και ορθόκεντρο του τρι-
γώνου και διακρίνονται σε κατασκευαστικές: 
π.χ. «Να σχηματισθεί το τρίγωνο του οποίου δί-
νονται δύο κορυφές και το βαρύκεντρο, ή δύο 
κορυφές και το ορθόκεντρο», και υπολογιστι-
κές: «Στο διπλανό σχήμα να υπολογισθούν οι 
γωνίες και η διάμεσος του ορθογώνιου τρι-
γώνου», ή «Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι 
ΑΒ = 2β, ΑΓ = β, ΑΔ κάθετος στην ΒΓ και ΔΕ, 
ΔΖ οι διάμεσοι των δύο τριγώνων. Να υπολογι-
σθεί η περίμετρος του ΑΖΔΕ». 
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Γ ια τα τραπέζια προτείνονται διάφορες υπολογιστικές ασκήσεις, όπως: 

r 
«Στο παρακάτω ισοσκελές τραπέζιο να 
υπολογισθεί η περίμετρος του», 

«Στο ισοσκελές τραπέζιο του σχήματος να 
υπολογισθεί το ύψος του». 

Ιο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Τα μήκη πλευρών παραλληλογράμμου είναι: 

15 — χ, χ + 5, 2χ + 10, χ + 15. 
ΐ) Ποιες μπορεί να είναι οι απέναντι πλευρές; 
ii) Να υπολογισθεί το χ. 

2. Από σημείο της βάσης ισοσκελούς τριγώνου φέρουμε παράλληλες 
προς τις πλευρές. Σχηματίζεται ένα παραλληλόγραμμο. Να αποδείξετε 
ότι η περίμετρος του παραλληλογράμμου είναι ίση με το άθροισμα των 
ίσων πλευρών. 

A A A 
3. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α= 90°), Β= φ και Γ= ω. Να υπολογίσετε 

τη γωνία που σχηματίζρυν η διάμεσος και το ύψος από την Α προς την υπο-
τείνουσα από τις γωνίες φ και ω. 

2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Οι διαδοχικές γωνίες ενός παραλληλογράμμου είναι x και 4χ — 10. Να 

υπολογισθούν οι γωνίες του. 

2. Στο τραπέζιο ΑΒΓΔ είναι ΑΒ//ΓΔ και ΑΒ = ΑΔ. Να αποδείξετε ότι η 
διαγώνιος ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας Δ 

3. Από το μέσο Μ της διαμέσου ΑΔ του τριγώνου ΑΒΓ φέρουμε παράλ-
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ληλο στην ΑΒ που τέμνει την ΑΓ στο 
σημείο Ε και Δχ//ΑΒ. 

i) Να αποδείξετε ότι το ΑΕ είναι το — της ΑΓ. 

ii) Να αποδείξετε ότι το ΜΕ είναι το—του ΑΒ. 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 
§ 5.1 - 5.2 

1. Παραλληλόγραμμα είναι το Ιο, το 4ο και το 6ο. 
2. § 5.2 Κριτήρια. 
3. Α = Γ = 105°, Β = Δ= 75°. 
4. 3ω = 180°, οπότε ω = 60°, φ = 120°. 
5. Σωστό μόνο το ii). 

§ 5.3 - 5.5 
1. i) Ορθογώνια είναι το Ιο, 2ο και 4ο. 

ii) Ρόμβοι είναι το Ιο και το 2ο. 
iii) Τετράγωνο είναι το 2ο. 

2. i) § 5.3 Κριτήρια. 
ii) § 5.4 Κριτήρια. 

3. i) Σε 4 ισοσκελή τρίγωνα, ανά δύο ίσα. 
ii) Σε 4 ίσα ορθογώνια τρίγωνα. 

iii) Σε 4 ισοσκελή και ίσα ορθογώνια τρίγωνα. 
4. i) Ομοιότητες: Ίσες πλευρές - κάθετες διαγώνοι. 

Διαφορές: Το τετράγωνο έχει ορθές γωνίες και ίσες διαγώνοι 
ii) Ομοιότητες: Ορθές γωνίες - ίσες διαγώνοι 

Διαφορές: Στο τετράγωνο οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα και 
διχοτομούν τις γωνίες του. 

iii) Ομοιότητες: Απέναντι πλευρές παράλληλες - οι διαγώνιοι διχοτο-
μούνται. 
Διαφορές: Ο ρόμβος έχει ίσες πλευρές και οι διαγώνοι τέμνονται κάθετα. 

5. Λάθος είναι μόνο η δεύτερη πρόταση. 
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§ 5.6 - 5.9 

1. α) χ = 2, β) χ = j , y = 5, γ) χ = 3,5, y = 3 δ) χ = 4, y 

Λ α 5 . 10 5 ε) Χ = 3, y = —, στ)χ = — , y = y . 
2. α) ω = 60° β) φ = 30° γ) ω = 30°, φ = 30° δ) ω = 
3. Το ισόπλευρο τρίγωνο. 
. . . . ΒΓ ΒΓ 4. AM = και ΔΕ = . 

2 2 
5. Ναι, γιατί αν Μ το μέσο της ΒΓ τότε ΜΑ= MB = ΜΓ. 

90°. 

§5 . 10 -5 .11 
1. α) χ = 5, y = 4 β) χ =1, y = 1,5 

γ) χ = 1 δ) ω = 60°, θ - 60°. 
2. § 5.11 Κριτήρια. 
3. § 5.10 Θεώρημα I. 
4. Από το διπλανό σχήμα προκύπτει 

ότι η περίμετρος είναι 12χ. 

3χ 

/ 
2χ/30' 30̂  \ 2 χ 

Λ60" ~1 Ί 60°\ 
3χ Β 

Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 
Δραστηριότητες Τέλος Κεφαλαίου 

1. Αρκεί να φέρουμε ευθεία παράλληλη προς την ΑΔ, από το μέσο Μ 
της ΑΒ. 

2. Απλή. 
3. Απλή. 
4. Απλή. 

Εργασία Τέλος Κεφαλαίου 
Εκατέρωθεν του σημείου Α παίρνουμε 

στην πεδιάδα δύο ίσα ευθύγραμμα τμήμα-
τα (σε ευθεία) ΑΗ και ΑΕ τέτοια ώστε από 
το σημείο Η να βλέπουμε το μέρος της πε-
διάδας που βρίσκεται πίσω από το λόφο. 
Φέρουμε ΕΖ//ΑΒ και ενώνουμε το Ζ με το 
Η σχηματίζοντας το τρίγωνο ΗΕΖ. Βρί-
σκουμε το μέσο Δ του ΗΖ και φέρουμε από 
το Δ την ευθεία ΔΓ παράλληλη προς τη ΖΕ. 
Αυτή θα είναι η προέκταση της σιδηροδρο-
μικής γραμμής γιατί θα διέρχεται από το μέσο Α της πλευράς HE. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Εγγεγραμμένα σχήματα 

Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 8 

Στο κεφάλαιο αυτό αξιοποιώντας γνώσεις προηγούμενων κεφαλαίων 
(θέση σημείου ή ευθείας ως προς κύκλο) οδηγούμαστε στον ορισμό της 
εγγεγραμμένης γωνίας, της οποίας εξετάζουμε τη σχέση με την αντίστοιχη 
επίκεντρη. Το θεώρημα που εκφράζει τη σχέση αυτή αποτελεί βασικό θεώ-
ρημα του κεφαλΜίου, αφού αρκετές από τις αποδείξεις που ακολουθούν 
στηρίζονται σε αυτό. Επίσης, βασικό είναι το συμπέρασμα που αναφέρεται 
στα σημεία του επιπέδου που βλέπουν ένα ευθύγραμμο τμήμα υπό γνωστή 
γωνία. Τα δύο αυτά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται στις αποδείξεις των 
κριτηρίων των εγγράψιμων τετραπλεύρων και σε προβλήματα γεωμετρικοί 
τόπων και κατασκευών που ακολουθούν. 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 
1 διδακτική ώρα για § 6.1, 6.2. 
2 διδακτικές ώρες για § 6.3 και εφαρμογές. 
1 διδακτική ώρα για § 6.4. 
2 διδακτικές ώρες για εγγεγραμμένα και εγγράψιμα τετράπλευρα 

(§ 6.5 και § 6.6) και εφαρμογές. 
2 διδακτικές ώρες για γεωμετρικούς τόπους και κατασκευές. 

Διδακτικοί στόχοι 
• Να γνωρίζουν την εγγεγραμμένη γωνία και τη σχέση της με την αντί-

στοιχη επίκεντρη και το τόξο της. Επίσης τη γωνία χορδής και εφα-
πτομένης. 

• Να εκφράζουν τη γωνία δύο τεμνουσών του κύκλου με τα τόξα που 
ορίζουν. 
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• Να κατανοήσουν το τόξο ως γεωμετρικό τόπο. 
• Να γνωρίζουν τις ιδιότητες του εγγεγραμμένου τετραπλεύρου και τα 

κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο εγγράψιμο. 
• Να μπορούν μέσα από παραδείγματα να χρησιμοποιούν και γεωμε-

τρικούς τόπους για γεωμετρικές κατασκευές και να μυηθούν στην 
αναλυτική - συνθετική μέθοδο. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 
Ήδη οι μαθητές γνωρίζουν από το κεφάλαιο 4 το τρίγωνο που οι κορυφές 

του είναι σημεία του κύκλου. Μέσω αυτού μπορεί να εισαχθεί ως ορισμός 
εγγεγραμμένου σχήματος το σχήμα που οι κορυφές του είναι σημεία του κύ-
κλου. Τότε φυσικά οι πλευρές του θα είναι χορδές. Μπορεί να διαπιστωθεί ότι 
το εγγεγραμμένο σχήμα είναι κυρτό. 

Ως εφαρμογή του ορισμού να εξετασθεί πότε μια γωνία θα λέμε ότι εί-
ναι εγγεγραμμένη και να τονισθεί το τόξο και ως γεωμετρικός τόπος των 
σημείων που βλέπουν τη χορδή του υπό σταθερή γωνία. 

Η εγγεγραμμένη γωνία θα συνδεθεί με την επίκεντρη που έχει το ίδιο 
τόξο, γιατί η μέτρηση γωνίας ανάγεται στη μέτρηση του τόξου της αν γίνει 
επίκεντρη. 

Οι θέσεις γωνίας και κύκλου να γίνουν κατασκευαστικά και ως δρα-
στηριότητα να βρεθούν τα μέτρα τους ως συνάρτηση των τόξων του κύ-
κλου που ορίζονται μεταξύ των πλευρών της γωνίας. Οι κατασκευές αυτές 
είναι: 

1. Να κατασκευασθεί γωνία που η κορυφή της είναι εκτός του κύκλου 
και οι πλευρές της τέμνουν τον κύκλο. Ποια η σχέση του μέτρου της 
με τα τόξα που περιέχονται στη γωνία; 

2. Να κατασκευασθεί γωνία που η κορυφή της είναι εκτός του κύκλου 
και οι πλευρές της εφαπτόμενες. Ποιο το μέτρο της; 

3. Να κατασκευασθεί γωνία με κορυφή εκτός κύκλου. Να βρείτε το 
μέτρο της από τα μέτρα των τόξων που ορίζρνται από τις πλευρές 
της και τις πλευρές της κατακορυφήν γωνίας. 

4. Να κατασκευασθεί γωνία με κορυφή στον κύκλο και πλευρές εφα-
πτομένη και χορδή αντίστοιχα. 
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• Τετράπλευρο εγγεγραμμένο και εγγράψιμο 
Κατασκευάζοντας ένα εγγεγραμμένο τετράπλευρο με κατάλληλες ερω-

τήσεις οι μαθητές οδηγούνται στην ανακάλυψη των σχέσεων μεταξύ των 
γωνιών του. 

Πόρισμα: Τα είδη των εγγεγραμμένων παραλληλογράμμων. 
Στη συνέχεια εξετάζεται αν καθεμία από τις προηγούμενες σχέσεις εί-

ναι ικανή να εξασφαλίσει την ύπαρξη κύκλου που διέρχεται από τις τέσ-
σερις κορυφές τετραπλεύρου. 

Διαπιστώνοντας ότι οι σχέσεις αυτές είναι ικανές, χαρακτηρίζονται ως 
κριτήρια ώστε δεδομένο τετράπλευρο να είναι εγγράψιμο. 

• Περιγεγραμμένα σχήματα 
Εφαπτόμενες σε σημεία του κύκλου, εφόσον τέμνονται διαδοχικά, ορί-

ζουν το περιγεγραμμένο ευθύγραμμο σχήμα. 
Έχει εξετασθεί ήδη στο κεφάλαιο 4 το περιγεγραμμένο τρίγωνο. 
Για το περιγεγραμμένο τετράπλευρο θα βρεθεί η χαρακτηριστική ιδιό-

τητα: το άθροισμα δύο απέναντι πλευρών ισούται με το άθροισμα των άλ-
λων δύο. 

Μετά την παραπάνω πρόταση, προκύπτουν ως πορίσματα τα είδη των 
περιγεγραμμένων παραλληλογράμμων. 

Ως παρατήρηση προτείνεται η εξής: 
Στα εγγεγραμμένα τετράπλευρα έχουμε σχέση μεταξύ γωνιών, στα πε-

ριγεγραμμένα τετράπλευρα έχουμε σχέση μεταξύ των πλευρών. 
Εδώ μπορεί να γίνει μία πρώτη νύξη ότι η περίμετρος ενός εγγεγραμ-

μένου σχήματος που έχει μεγάλο αριθμό πλευρών ή πλήθος πλευρών που 
τείνει στο άπειρο προσεγγίζει τον κύκλο. 

Η έννοια του γεωμετρικού τόπου είναι γνωστή από τη μεσοκάθετο, τον 
κύκλο, τη διχοτόμο γωνίας. Με κατάλληλα παραδείγματα επισημαίνεται 
ότι σε ένα σχήμα που μεταβάλλονται κάποια στοιχεία είναι δυνατόν ένα 
σημείο να κινείται σε ορισμένη γραμμή. Να δοθούν παραδείγματα όπου 
προσδιορίζεται πρακτικά και εμπειρικά ο γεωμετρικός τόπος, ακόμη και 
όταν δεν προκύπτει ως γεωμετρικός τόπος ευθεία ή κύκλος. 

Θα τονισθεί ότι τα σημεία ενός γεωμετρικού τόπου έχουν μια χαρακτη-
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ριστική ιδιότητα και την έχουν μόνο αυτά. Ως παράδειγμα μπορεί να 
δοθεί το παρακάτω: 

Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που απέ-
χουν σταθερή απόσταση από ευθεία ε. Εκτός της παραλλήλου που θα βρε-
θεί, υπάρχει και δεύτερη παράλληλος στο άλλο ημιεπίπεδο. 

Φυσικά ένας γεωμετρικός τόπος θα είναι ευθεία, κύκλος ή τόξο, αφού 
η ιδιότητα θα είναι ιδιότητα μεσοκαθέτου, διχοτόμου, κύκλου ή τόξου. 

Για την εύρεση του τόπου, ο τρόπος εύρεσης μέσα από τα παραδείγμα-
τα εισάγει στην ανάλυση και σύνθεση. 

Στην εύρεση του γεωμετρικού τόπου πρέπει να εντοπίζονται και τα 
οριακά σημεία, τα οποία ανήκουν ή όχι στον τόπο. 

Εφαρμογή των γεωμετρικών τόπων είναι και οι κατασκευές. Τονίζεται 
ότι στην περίπτωση που η κατασκευή ανάγεται στην εύρεση ενός σημεί-
ου, για τον εντοπισμό του σημείου, ζητείται κάποιος γεωμετρικός τόπος 
του. Αν βρεθεί και δεύτερος τόπος του, τότε το ζητούμενο είναι η τομή 
των δύο τόπων. 

Τέτοιο παράδειγμα έχει ήδη αντιμετωπισθεί στην κατασκευή τριγώνων 
όταν δίνονται τρεις πλευρές. Θα πρέπει να αναφερθεί και να τονισθεί ο 
τρόπος εργασίας: όταν πάρουμε τη μια πλευρά έχρυμε ήδη τις δύο κορυ-
φές, επομένως ζητάμε την τρίτη. Η τρίτη κορυφή απέχει από τη μια και την 
άλλη κορυφή αποστάσεις γνωστές, οπότε βρίσκεται σε δύο κύκλους κτλ. 

Αυτή είναι η μεθοδολογία γεωμετρικών κατασκευών μέσω των γεωμε-
τρικών τόπων. Στο βιβλίο υπάρχουν ως παραδείγματα κατάλληλα προ-
βλήματα κατασκευών. 

Εδώ πρέπει να εξηγηθεί στους μαθητές ή αναλυτική - συνθετική μέθοδος. 
Στην ανάλυση: Δεχόμαστε αυτό που έχουμε να αποδείξουμε ή να κα-

τασκευάσουμε ότι ισχύει. Αυτή η παραδοχή συνεπάγεται κάποια άλλη 
πρόταση η οποία συνεπάγεται κάποια άλλη κ.ο.κ. μέχρι να φθάσουμε σε 
κάποια που ισχύει ή σε κάτι που είναι δυνατόν να κατασκευασθεί, αν 
πρόκειται για κατασκευή. Αυτό μας έχει εξασφαλίσει το ξεκίνημα για να 
κάνουμε την απόδειξη ή κατασκευή και ακολουθεί η αντίστροφη πορεία 
που αποτελεί τη σύνθεση. 

Αν πρόκειται για κατασκευή, ακολουθεί η απόδειξη και η διερεύνηση. 
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Στην απόδειξη ελέγχουμε αν το σχήμα που κατασκευάσαμε έχει τα 
στοιχεία που έχουν δοθεί, οπότε είναι το ζητούμενο. 

Με τη διερεύνηση εξετάζουμε αν με τα δεδομένα στοιχεία υπάρχει πά-
ντα λύση ή πρέπει να πληρούν κάποιο περιορισμό και ακόμη πόσες λύσεις 
μπορούν να υπάρχουν. 

Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια 
Για τις εγγεγραμμένες γωνίες δίνονται σχήματα όπως αυτά της ομάδας 

ασκήσεις εμπέδωσης (σελ. 129), όπου οι μαθητές υπολογίζουν τόξα και 
γωνίες. Δίνονται επίσης υπολογιστικές ασκήσεις για εγγράψιμα και 
περιγράψιμα τετράπλευρα. 

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις κατασκευές, κυρίως τριγώνων, που γί-
νεται χρήση των γεωμετρικών τόπων. Τέτοιες ασκήσεις υπάρχουν στα σύν-
θετα θέματα. 

Ακόμη μπορεί να γίνουν και κατασκευές κύκλου (προβλήματα Απολ-
λώνιου), ο οποίος: 

ί) να εφάπτεται των πλευρών γωνίας και να έχει δοσμένη ακτίνα, 
ii) να εφάπτεται ευθείας σε δοσμένο σημείο και να διέρχεται από 

άλλο δοσμένο, 
iii) να εφάπτεται κύκλου και ευθείας σε ορισμένο σημείο. 

Ιο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 

1. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ με μέτρα των γωνιών 
όπως στο σχήμα είναι εγγράψιμο. Να υπολογι-
σθούν οι γωνίες τοϋ. . 
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Στο διπλανό τετράπλευρο που είναι πε-
ριγράψιμο σε κύκλο σημειώνονται τα 
μήκη των πλευρών του. Να υπολογι-
σθεί η τιμή του άγνωστου χ και τα μή-
κη των πλευρών του. 

6χ+10 

3χ+5 

3. Το διπλανό τετράπλευρο είναι εγγρά-
ψιμο και είναι γνωστά τα μέτρα των 
γωνιών φ και ω. Να υπολογισθεί η γω-
νία των διαγωνίων. 

Ν . 

4. ΐ) Ποια από τα ειδικά παραλληλόγραμμα είναι εγγράψιμα; 
ii) Ποια από τα παραλληλόγραμμα είναι περιγράψιμα; 

iii) Στο εσωτερικό τριγώνων να βρεθεί σημείο που να βλέπει και τις 
τρεις πλευρές με την ίδια γωνία. Ποιο είναι το μέγεθος της γωνίας; 

2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
(Ολιγόλεπτης διάρκειας) 

1. Στο διπλανό σχήμα να υπολογισθούν οι 
γωνίες του τριγώνου, αν η xx' είναι 
εφαπτομένη και ΒΓ = 124°. 
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2. Το τόξο που είναι μεταξύ των δύο εφα-
πτομένων είναι 36°. Να υπολογίσετε τη 
γωνία των εφαπτομένων. 

3. Να κατασκευάσετε τον κύκλο που 
εφάπτεται σε δύο τεμνόμενες ευθείες 
και δίνεται το σημείο επαφής Α της μιας 
από αυτές. 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 
§ 6.1 - 6.4 

2. γ 

§6.6 
1. ΐ) Σ ii) Σ 
2. δ 
3. Όχι 
4. i) Ορισμός 

ii) Εύκολα αποδεικνύεται ότι το σημείο τομής των μεσοκαθέτων των 
πλευρών του τετραπλεύρου ισαπέχει από τις κορυφές του. 

6. Εγγράψιμα είναι το ορθογώνιο και το τετράγωνο. Το τραπέζιο είναι 
εγγράψιμο μόνον όταν είναι ισοσκελές (εφαρμογή § 6.6). 

§6.7 
1. i) Ο κύκλος (Ο,ρ). 

ii) Η μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. 
iii) Δύο ευθείες παράλληλες προς την ε και σε απόσταση λ από αυτή.' 
iv) Η διχοτόμος της γωνίας. 
ν) Οι διχοτόμοι των τεσσάρων γωνιών που σχηματίζουν οι ευθείες, 

νί) Αν d είναι η απόσταση των δύο δοσμένων ευθειών ε,ζ, τότε ο ζη-
τούμενος γεωμετρικός τόπος είναι μια ευθεία μ παράλληλη προς 

D 
τις ε, ζ και σε απόσταση — απο αυτές. 
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το Μ βρίσκεται στη διάμετρο ΓΔ που είναι (αυτή ή ο φορέας της) κάθετη 
στην ε. Για το αντίστροφο παρατηρούμε 
ότι στο ισοσκελές τρίγωνο ΟΑΒ το ΟΜ 
είναι ύψος, άρα θα είναι και διάμεσος, 
οπότε το Μ είναι μέσο του ΑΒ. 
Επομένως, γεωμετρικός τόπος του Μ 
είναι η διάμετρος ΓΔ που είναι (αυτή ή ο 
φορέας της) κάθετη στην ε. 

ii) Έστω κύκλος κέντρου Ο και μια χορδή 
του ΑΒ από την οποία το Ο απέχει 
σταθερή απόσταση λ. Φέρουμε OMLAB, 
οπότε το Μ είναι μέσο του ΑΒ και ΟΜ=λ. % 
Επομένως το Μ βρίσκεται στον κύκλο 
(Ο,λ). 
Για το αντίστροφο, αν Μ είναι ένα ση-
μείο του κύκλου (Ο,λ) και φέρουμε 
χορδή ΑΒΧΟΜ, τότε το Μ είναι μέσο 
του ΑΒ, αφού το τρίγωνο ΟΑΒ είναι 
ισοσκελές. Άρα, ο γεωμετρικός τόπος 
του Μ είναι ο κύκλος (Ο,λ). 

iii) Έστω Ο το κέντρο ενός δοσμένου κύ-
κλου, μια χορδή του ΑΒ, Κ το σταθερό 
σημείο από το οποίο διέρχεται η ΑΒ ή ο 
φορέας της και Μ το μέσο της ΑΒ. Τότε 

Λ. 

ΟΜΚ = 90° και επομένως το Μ 
βρίσκεται στον κύκλο ή σε τόξο του 
κύκλου διαμέτρου ΟΚ, που βρίσκεται 
στο εσωτερικό του κύκλου κέντρου Ο ή 
πάνω στον κύκλο αυτό. Για το αντί-
στροφο, αν Μ είναι ένα σημείο του 
κύκλου διαμέτρου ΟΚ ή του τόξου του 
Γ Δ, επειδή ΟΜΚ = 90°, το Μ θα είναι 
το μέσο της χορδής ΑΒ. Επομένως ο 
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vii) Δύο τόξα κύκλου που γράφονται με χορδή την ΑΒ και δέχονται 
γωνία ω (§ 6.4). 

2. ϊ) Σ ii) Σ iii) Λ iv) Σ ν) Λ 

Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 
Δραστηριότητα § 6.6 
i) Υπάρχουν άπειροι κύκλοι που διέρχονται από τα δύο δοσμένα σημεία. 

Τα κέντρα όλων αυτών των κύκλων βρίσκονται πάνω στη μεσοκάθετο 
του ευθύγραμμου τμήματος, που ενώνει τα δύο αυτά σημεία. 

ii) Έστω Α, Β, Γ τα δοσμένα σημεία. Διακρίνουμε περιπτώσεις: 
• Τα σημεία Α, Β, Γ δεν είναι συνευθειακά. Τότε, όπως είναι γνωστό, 

υπάρχει ένας μόνον κύκλος που διέρχεται από αυτά. Αυτός είναι ο πε-
ριγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ΑΒΓ. 

• Τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Τότε, δεν υπάρχει κύκλος που 
διέρχεται από αυτά αφού, όπως είναι γνωστό, μια ευθεία και ένας κύ-
κλος έχουν το πολύ δύο κοινά σημεία. 

iii) Έστω Α, Β, Γ, Δ τα δοσμένα σημεία. Διακρίνουμε περιπτώσεις: 
• Τρία τουλάχιστον από τα Α, Β, Γ, Δ είναι συνευθειακά. Τότε, είναι 

φανερό (περ. ii) ότι δεν υπάρχει κύκλος 
που να διέρχεται από τα Α, Β, Γ, Δ. 

• Τα Α, Β, Γ, Δ είναι κορυφές κυρτού τε-
τραπλεύρου. Τότε, υπάρχει κύκλος που 
διέρχεται από αυτά μόνον όταν το 
τετράπλευρο είναι εγγράψιμο. Στην 
περίπτωση αυτή το κέντρο του κύκλου 
είναι το σημείο τομής των μεσοκαθέτων 
των πλευρών του τετραπλεύρου. 

Δραστηριότητα § 6.7 
ί) Έστω κύκλος κέντρου Ο και ευθεία ε. Αν ΑΒ είναι μια χορδή παράλληλη 

προς την ε και Μ το μέσο της, τότε ΟΜ1ΑΒ και επομένως ΟΜ±ε. Άρα 
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γεωμετρικός τόπος του Μ είναι ο κύκλος διαμέτρου ΟΚ στην περί-
πτωση που το Κ είναι εσωτερικό σημείο του κύκλου κέντρου Ο και το 
τόξο Γ Δ του κύκλου διαμέτρου ΟΚ όταν το Κ είναι εξωτερικό σημείο 
του κύκλου. 

Δραστηριότητα § 6.8 
Έστω ΑΒ μια κοινή εσω-

τερική εφαπτομένη των δύο 
κύκλων (Ο,,ρ) και (02,R). 

Από το Oj φέρουμε παράλ-

ληλη προς την ΑΒ που 
τέμνει την προέκταση της 
Ο0Β στο Γ. Τότε το Ο,ΑΒΓ 

είναι ορθογώνιο, οπότε: 
ΒΓ = Ο,Α = ρ και 0,Γ±02Γ. Επομένως, η Ο,Γ είναι εφαπτομένη του 

κύκλου (02, R+p) που άγεται από το Ο,. Για τη σύνθεση γράφουμε τον 

κύκλο (02, R+p) και από το Ο, φέρουμε τις εφαπτόμενες (πρόβλημα 3, 

σελ. 137). Αν Ο,Γ είναι μια εφαπτομένη από το Ο, προς τον (02, R+p) και Β 

το σημείο τομής της Ο-,Γ με τον (0.,,R) τότε η παράλληλη από το Β προς την 

Ο,Γ είναι μια ζητούμενη κοινή εσωτερική εφαπτομένη. Προφανώς υπάρχει 

και δεύτερη εσωτερική εφαπτομένη. Το πλήθος των κοινών εσωτερικών και 
εξωτερικών εφαπτομένων δύο κύκλων, ανάλογα με τις σχετικές τους θέσεις 
φαίνεται στα επόμενα σχήματα. 

83 


	ΕΞΩΦΥΛΛΟ
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

