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            ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

Β.2.3.  
 

Μεσοκάθετος  
 
 

ευθυγράμμου τμήματος 
 

 

Το 

 

17
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

περιλαμβάνει 

 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Μεσοκάθετος 

ευθυγράμμου 

τμήματος λέγεται η 

ευθεία που είναι 

κάθετη προς αυτό 

και διέρχεται από 

το μέσον του. 

Κάθε σημείο της 
μεσοκαθέτου ενός 

ευθυγράμμου 

τμήματος έχει ίσες 

αποστάσεις 

(ισαπέχει) από τα 

άκρα του. 

Κάθε σημείο που 
ισαπέχει από τα 

άκρα ενός 

ευθυγράμμου 

τμήματος βρίσκεται 

πάνω στη 

μεσοκάθετό του. 

H μεσοκάθετος ενός 
ευθυγράμμου 

τμήματος είναι 

άξονας συμμετρίας 

του. 

Β.2.3. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος 

 
1. Οι χαρταετοί κατασκευάζονται σε διάφορα σχήματα. Ένα από αυτά είναι το 

ακόλουθο. 
(α) Αν ο καιρός είναι κατάλληλος, ο χαρταετός με την 

συγκεκριμένη κατασκευή θα πετάξει; 

  (β) Ποιες, προϋποθέσεις απαιτούνται γι’ αυτό; 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

2. Να σχεδιάσετε την μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, χωρίς τη 
βοήθεια του υποδεκάμετρου και του γνώμονα, αλλά μόνο με τη χρήση 

«κανόνα και διαβήτη» (mpb2_6.ggb). 
 
 
 
 
 
 

 

3. Να κατασκευάσετε ευθεία δ κάθετη σε ευθεία ε στο σημείο της Α. 

Να κατασκευάσετε την κάθετη δ μιας ευθείας ε από σημείο Α εκτός αυτής. 

(mpb2_7.ggb). 

 

 
 
 
 

 
4. Να κατασκευάσετε ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς α. 

 

 

Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος AB ονομάζεται η ευθεία που είναι κάθετη στο ευθύγραμμο 
τμήμα AB και περνά από το μέσο του. 
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Πάρτε ένα σημείο Κ πάνω στην ε1 και μετρήστε τις αποστάσεις ΚΑ και ΚΒ , Τι παρατηρείτε ; 
 

 

 

Να κατασκευαστεί η μεσοκάθετος του ΚΛ με υποδεκάμετρο και γνώμονα 
 
 
 

 

Να κατασκευαστεί η μεσοκάθετος του ΚΛ με κανόνα και διαβήτη 
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Να κατασκευαστεί η κάθετη στην ευθεία ε στο σημείο Α 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Να κατασκευαστεί η κάθετη στην ευθεία ε από το σημείο Ε 

 
 
 

 

 

 
Στον διπλανό σχήμα φαίνονται δυο σχολεία (Σχολείο Α΄ και 

Σχολείο Β΄). Ο Δήμαρχος θέλει να τοποθετήσει μια στάση στον 
πιο κοντινό δρόμο για το σχολικό λεωφορείο. Να βοηθήσετε τον 
Δήμαρχο να βρει σε ποιο σημείο πρέπει να τοποθετήσει τη 
στάση, έτσι ώστε να ισαπέχει από τα 

δύο σχολεία. 
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 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1. Σε ένα τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ, να σχεδιάσετε τις μεσοκαθέτους των πλευρών 
του. Τι παρατηρείτε; 

 
2. Να φτιάξετε έναν κύκλο (Κ, 4cm) και δύο χορδές του ΑΒ και ΓΔ. Κατόπιν, να 

σχεδιάσετε τις μεσοκαθέτους των δύο χορδών. Τι παρατηρείτε; 
 
3.  Να σχεδιάσετε έναν κύκλο, χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι ή κάποιο άλλο 

αντίστοιχο στρογγυλό αντικείμενο. Στη συνέχεια, σκεφτείτε έναν τρόπο να 
βρείτε το κέντρο του κύκλου (με ακρίβεια). 

 
4. Στην πλευρά ΑΒ ενός τριγώνου ΑΒΓ, παίρνουμε ένα τυχαίο σημείο Κ. Με 

κέντρο το Κ και ακτίνα ΚΒ σχεδιάζουμε έναν κύκλο, ο οποίος τέμνει την 
πλευρά ΒΓ στο σημείο Δ. Να εξηγήσετε γιατί το σημείο Κ είναι σημείο της 
μεσοκαθέτου, του ευθύγραμμου τμήματος ΒΔ 

 
5. Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ < ΑΓ) φέρνουμε τη μεσοκάθετο της πλευράς ΒΓ, η 

οποία τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο Δ. Να εξηγήσετε γιατί ΒΔ + ΔΑ = ΑΓ . 
 

6. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â = 90ο ) προεκτείνουμε την πλευρά ΑΓ 
προς το μέρος του Α, κατά ίσο τμήμα ΑΔ = ΑΓ. Να εξηγήσετε γιατί η ΑΒ είναι 
μεσοκάθετος του τμήματος ΓΔ. 

 
7. Σε έναν κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα ρ φέρνουμε μια διάμετρο ΑΒ και τη 

μεσοκάθετο του τμήματος ΑΟ. Έστω Ε το ένα από τα δύο σημεία, στα οποία 
η μεσοκάθετος τέμνει τον κύκλο. Να εξηγήσετε γιατί το τρίγωνο ΑΕΟ είναι 
ισόπλευρο. 

 
8. Στο παρακάτω σχήμα, τα Α και Β δείχνουν τη θέση δύο χωριών στο χάρτη και 

η γραμμή (π) ένα ποτάμι που διασχίζει την περιοχή. Να βρείτε σε ποια θέση 
πρέπει να κατασκευαστεί ένα γιοφύρι, ώστε κανένα από τα δύο χωριά να μη 
βρίσκεται μακρύτερα κι έτσι κανείς να μη μείνει δυσαρεστημένος. 
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