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ΔΗΑΓΧΓΖ  
 

 

 

 

Πξόθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζηε ηάμε θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ, θπξίσο 

ηεο γεσκεηξίαο, ην ζρνιηθό έηνο 2010 - 2011 ζην 4
ν
 ηκήκα ηεο Α Λπθείνπ ηεο Βαξβαθείνπ 

ρνιήο. 

 

Οη δύν πξώηεο εξγαζίεο είλαη ιύζεηο πνπ έδσζαλ νη Δ.  ηπιηαλόο θαη Φ. Σξαγνύιηα ζε δύν 

πξνβιήκαηα ησλ Σνπηθώλ Μαζεκαηηθώλ Οιπκπηάδσλ ηεο Besançon θαη Lyon ην 2004. ηελ 

εξγαζία ηνπ Δ. ηπιηαλνύ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα Maple ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

αδπλακηώλ ππνινγηζκνύ αζξνίζκαηνο ζεηξάο. Ζ εξγαζία ηεο Ν. Αλαζηνπνύινπ είλαη, θαηά 

ηε γλώκε καο, κνλαδηθή κε θαζαξή καζεκαηηθή αηζζεηηθή, εληππσζηαθή θαη πξσηόηππε 

κέζα ζ’ έλα ζύλνιν πξνζπαζεηώλ άιισλ καζεηώλ δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ θαη ηάμεσλ.  Ζ 

εξγαζία ηεο Θ. Υαληώηε είλαη ε πξώηε κηαο ζεηξάο εξγαζηώλ πνπ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ 

θαηαζθεπή εθαπηνκέλσλ θύθισλ (πξόβιεκα Απνιώληνπ) ζε άιιε ηάμε. 

 

Σν άξζξν ησλ Γεσκεηξηθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ γξάθηεθε γηα λα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηε 

λέα γεσκεηξία, όπσο εμειήρζεθε κεηά ην 1900 ζηνλ Δπξσπαηθό ρώξν, επεξεαζκέλε από ην 

Erlangen Program ηνπ Felix Klein.  

Αθνινπζεί κηα ζπιινγή βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ από ηελ καζήηξηα Μ. Φίιηνπ θαη 

ηειεηώλνπκε κε  κηα ζπιινγή αζθήζεσλ από ηελ καζήηξηα Φ. Σξαγνύιηα από ην ζρνιηθό 

βηβιίν. Οη αζθήζεηο απηέο, έρνπλ επεμεξγαζζεί κε ζπζηήκαηα απηνκαηνπνηεκέλεο 

απόδεημεο, αλαδεηθλύνληαο κηα ζεηξά από ηδηόηεηεο, κεξηθέο θνξέο απξόζκελεο.  

 

Ηδηαίηεξα ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ αγαπεηό Φάξξηγθηνλ Ησάλλε, καζεηή ηνπ Α4, πνπ 

έθαλε ην ζρέδην ζην άξζξν ησλ Γεσκεηξηθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ, θαζώο θαη όια ηα παηδηά 

ηνπ Α4 πνπ ράξε ζηελ άξηζηε ζηάζε ηνπο ζην κάζεκα, κνπ δόζεθε ε αθνξκή λα θάλσ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πξνεθηάζεηο.   

 

 

 

Φςσικό 30 Αππιλίος 2011 

Λςγάηζικαρ Εήνων 
Καζ. Μαζεκαηηθώλ  
Βαξβαθείνπ Λπθείνπ  
PhD Pure Mathematics 
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Olympiades Acadèmiques  
2004 Besançon  

Άζκηζη 1 

 

Έθηνξαο Σηπιηαλόο Α4 2010-11 
Δνιαίο Πειπαμαηικό Λύκειο Βαπβακείος σολήρ 

 

Σν Πξόβιεκα: 

 

πκπιεξώλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα αθνινπζώληαο δύν θαλόλεο : 

 

   3 4 5    

         

         

         

 

 Κανόνας 1: ε θάζε γξακκή έρνπκε δηαδνρηθνύο θπζηθνύο. 

 Κανόνας 2: ε θάζε γξακκή ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ αξηζκώλ ζηα ιεπθά θειηά 

είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ζηα γθξη θειηά.  

Γηα παξάδεηγκα 3
2 
+ 4

2 
= 5

2
. 

 

 

1. Γείμηε όηη δελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο λα ζπκπιεξώζνπκε ηελ πξώηε γξακκή. 

2. πκπιεξώζηε ηηο 2 επόκελεο γξακκέο.  

3. Γείμηε όηη αλ ζπλερίζνπκε λα ζπκπιεξώλνπκε ηηο ππόινηπεο γξακκέο αθνινπζώληαο 

ηνπο δπν θαλόλεο, ζα ππάξρεη γξακκή ε νπνία πεξηέρεη ηνλ αξηζκό  2004. Βξείηε ην 

ρξώκα ηνπ θειηνύ (άζπξν ή γθξη), θαζώο θαη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ αξηζκνύ ζηνλ πίλαθα. 

 

Λύζε 

 

Παξαηεξνύκε όηη ν αξηζκόο ησλ θειηώλ ζε θάζε γξακκή είλαη πεξηηηόο. Άξα, ππάξρεη 

κεζαίν θειί.  

 

1. Έζησ x ν αξηζκόο ζην κεζαίν θειί. Σόηε x ≥ 1. Έηζη, ζύκθσλα κε ηνλ 2
ν
 θαλόλα: 

 

(x-1)
2
+x

2
=(x+1)

2
  x

2
 – 4x = 0  

  x(x-4)=0 

  x=0 ή x = 4 

 

Άξα, ζηελ πξώηε γξακκή νη αξηζκνί είλαη ε γλσζηή ππζαγόξεηα ηξηάδα:  

3 4 5 

Ζ ηξηάδα απηή είλαη θπζηθά κνλαδηθή. 

 

2. Έζησ x ν αξηζκόο ζην θεληξηθό θειί. Σόηε:  

 

(x -2)
2 
+ (x -1)

2 
+ x

2 
= (x+1)

2 
+ (x+2)

2
   

  x ( x – 12) =0 

  x=0 ή x = 12 
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n n
2 2

i=0 i=1

(x - i) = (x + i) 

 2x 2n 2n x  

Άξα, νη πέληε αξηζκνί ηεο δεύηεξεο ζεηξάο είλαη:   

 

10 11 12 13 14 

 

Οκνίσο γηα ηελ ηξίηε γξακκή, αλ x ν αξηζκόο ζην θεληξηθό θειί, ηόηε: 

 

(x-3)
2 
+ (x -2)

2 
+ (x -1)

2 
+ x

2 
= (x+1)

2 
+ (x+2)

2
 + (x+3)

2
       

x(x -24)=0 

 

Άξα ε ηξίηε γξακκή: 

 

21 22 23 24 25 26 27 

 

3. Παξαηεξνύκε όηη ε κνξθή ηεο αξρηθήο εμίζσζεο ηεο εύξεζεο ηνπ θεληξηθνύ αξηζκνύ x 

είλαη:  

 

 

 

Θεσξώ ην πνιπώλπκν 

 

Παξαγνληνπνηώληαο ην p(x) ζην Maple, έρσ: 

> factor(p) 

 

   

 

Δπεηδή x ≠ 0, ε θεληξηθή ηηκή ηνπ x ζηελ n-νζηή γξακκή είλαη ε ξίδα ηνπ p(x) =0, πνπ 

είλαη ε 2(n
2
+n). 

 

Οη αθξαίνη αξηζκνί ηεο n-νζηήο γξακκήο είλαη  

x - n = 2n
2 
+ n  

θαη 

x + n = 2n
2
 + 3n 

 

Εεηάκε ινηπόλ ηνλ θπζηθό n έηζη ώζηε:  

2n
2 
+ n ≤ 2004 ≤ 2n

2
 + 3n    (1) 

 

Γηα λα ιύζνπκε ηελ δηπιή αλίζσζε (1) ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζπλάξηεζε solve ηνπ 

Maple: 

 

 

Οη ιύζεηο ηεο αλίζσζεο είλαη:  

 

 

 

 

 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ ζπλάξηεζε trunc(x),  ε νπνία καο δίλεη ηνλ κεγαιύηεξν αθέξαην 

κηθξόηεξν ή ίζν ηνπ x βξίζθσ: 

 

n n
2 2

i=0 i=1

p(x) := (x - i) (x + i) 

  2 2solve 2x x 2004,2x 3x 2004 , x   

1 1 3 1
x 16033, 16041 x

4 4 4 4
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31 

 

θαη 

 

 

 

 

30
 

 

Άξα,  n ≤ 31 θαη 30 < n. Έρνπκε ινηπόλ:  

30 <  n  ≤ 31 ή n =31.  

πλεπώο, ν 2004 βξίζθεηαη : 

ζηελ 31
ε
 γξακκή αθνύ ν πξώηνο είλαη 1953 θαη ν ηειεπηαίνο  2015 θαη, 

ζην 12
ν
 γθξη θειί από δεμηά, αθνύ      1953 < 2004 < 2015 θαη 2015-2004 +1 = 12 . ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1
trunc 16033

4 4

 
  
 

3 1
trunc 16041

4 4
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Olympiades Acadèmiques  
2004 Lyon  

Άζκηζη 1 

Φνίβε Τξαγνύιηα Α4 2010-11 
Δνιαίο Πειπαμαηικό Λύκειο Βαπβακείος σολήρ 

 

 

 

Σν Πξόβιεκα: 

 

Έρσ 7 ζπίξηα, όια ηνπ ηδίνπ κήθνπο. Πάλσ ζηηο πιεπξέο κηαο γσλίαο, ηνπνζεηώ ηα 6 ζπίξηα 

όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

Σν 7
ν
 ζπίξην δελ βξήθε αθόκα ηε ζέζε ηνπ....  

Βξείηε ηελ ηηκή ηεο γσλίαο σ γηα λα ηνπνζεηεζεί ην 7
ν
 ζπίξην ζηε ζέζε Α3Β3. 

 

Μπνξείο λα ην γεληθεύζεηο γηα 2θ + 1 ζπίξηα ? 

 

Λύζε 

 

Αξρίδνπκε πξνζεθηηθά κε 7 ζπίξηα. Θα αλαθαιύςνπκε ηελ ζρέζε ηεο γσλίαο σ κε ηνλ 

αξηζκό ησλ ζπίξησλ πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο. Έζησ ζηελ ζέζε Β3Α3 είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ην 7
ν
 ζπίξην. 

Παξαηεξνύκε όηη: 

Γσλ. Α2Β1Β2 = Α2Β3Β2 = Β2Α1Α2 = Β2Α3Α2 = 2σ 

Γσλ. Β3Β2Α3 = Β2Β3Α3 = Β3Α2Α3 = Β3Α3Α2 = 3σ 

Άξα: 3σ+3σ+σ=π  
7

π
=σ  

Αο πξνζπαζήζνπκε λα γεληθεύζνπκε ην απνηέιεζκα: 
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Απιθμόρ ζπίπηων Γωνία ω 

3 
3

π
 

5 
5

π
 

7 
7

π
 

2θ+1  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξείζηε όηη ηα ζεκεία Βθ είλαη ηα ζπκκεηξηθά ησλ Αθ σο πξνο ηελ δηρνηόκν ηεο 

γσλίαο α.  

Έηζη : 

αk + αk+2 + ( π -2αk+1 ) = π ή  

 

αk - αk+1 = αk+1 -  αk+2.   

 

Aιιά: αk + α = αk+1, άξα ε παξαπάλσ ζρέζε γίλεηαη:  αk - αk+1 = α, πνπ ζεκαίλεη όηη ε ε 

αθνινπζία ( αk )θ είλαη αξηζκεηηθή  πξόνδνο κε πξώην ζηνηρείν ην α θαη δηαθνξά επίζεο α.  

Έηζη αn = n α. 

 

Δπνκέλσο ζην ηξίγσλν ΟΑnΒn, έρνπκε α + π α + n α = π  

 

1+2n

π
=α  ⇔π=nα+πα+α .  

 

Γεο  lyon.ggb γηα ηελ απηόκαηε θαηαζθεπή ηεο γσλίαο α. 
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Έναρ γεωμεηπικόρ ηόπορ 
Νίθε Αλαζηνπνύινπ Α1 2010-11 

Δνιαίο Πειπαμαηικό Λύκειο Βαπβακείος σολήρ 

(Ζ άζκηζη δόθηκε από ηον καθ. Κόζςβα Γεώπγιο) 

 
Σο Ππόβλημα:  

Έλαο ράξαθαο νιηζζαίλεη πάλσ ζηνπο άμνλεο x’x θαη y’y, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Να 

βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηεο θνξπθήο Α. 

 

Πεξηγξαθή εξγαζίαο  

Σο πείπαμα 

 

Έθνςα έλα ράξηηλν ηξίγσλν-γλώκνλα θαη ζε έλα ζύζηεκα αμόλσλ ζρεδηαζκέλν ζε κηιηκεηξέ 

ραξηί ηνπνζεηνύζα ηνλ γλώκνλα θαη ζεκείσλα ηελ θνξπθή ηνπ ηξηγώλνπ. Παξαηήξεζα όηη 

όιεο νη θνξπθέο βξίζθνληαη πάλσ ζε κία επζεία γξακκή Οδ πνπ ζρεκαηίδεη γσλία θ  κε ηνλ 

άμνλα Οx. Από εθεί ζπκπέξαλα όηη έπξεπε λα απνδείμσ γηα κηα ηπραία ζέζε ηνπ γλώκνλα 

όηη ε αληίζηνηρε θνξπθή βξίζθεηαη πάλσ ζε επζεία πνπ ζρεκαηίδεη γσλία θ κε ηνλ άμνλα Οx. 

 

 

Απόδειξη 

 

ε θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπνζεηνύκε έλα ηπραίν νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 

έηζη ώζηε ε θνξπθή Β ηνπ ηξηγώλνπ λα βξίζθεηαη ζηνλ άμνλα Οx θαη ε θνξπθή Γ ζηνλ 

άμνλα Οy. Ζ γσλία Α επεηδή είλαη 90
ν
 βαίλεη ζε εκηθύθιην κε δηάκεηξν ΓΒ. Δπίζεο ε γσλία 

ΓΟΒ (γσλία ηνκήο ησλ αμόλσλ Οx θαη Οy) θαζώο είλαη 90
ν  

βαίλεη ζε εκηθύθιην κε δηάκεηξν 

ΓΒ. πκπεξαίλνπκε ινηπόλ, όηη νη ηξείο θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ θαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ 

αμόλσλ είλαη εγγεγξακκέλα ζε θνηλό θύθιν κε δηάκεηξν ΓΒ. Άξα ε γσλία 

θ̂=BÔA=ΑΓ̂Β , θαζώο βαίλνπλ ζην ίδην ηόμν ΑΒ, σ̂=BÂΓ=BΓ̂O  , δηόηη βαίλνπλ ζην 

ίδην ηόμν ΟΒ, ζ̂=ΑΒ̂Γ=ΑΟ̂Γ  επεηδή βαίλνπλ ζην ίδην ηόμν ΑΓ θαη ηέινο η̂=ΟΑ̂Γ=ΟΒ̂Γ  

αθνύ βαίλνπλ ζην ίδην ηόμν ΓΟ.  

ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΟ ηζρύεη 
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)1(180=η̂+ζ̂+θ̂+σ̂
o

 θαη (2)  η)+(ζ-180=ζ̂
o

1
 

από ηηο ζρέζεηο (1) θαη(2) : θ̂+σ̂=ζ̂
1

  

Ζ θνξπθή Α έρεη ζπληεηαγκέλεο (x,y) κε:  

)σ+θ(βεκ=x  θαη 
1

γεκζ=y  ή 

 )σ+θ(γεκ=y   

Ζ εμίζσζε ηεο επζείαο ΟΑ είλαη ηεο κνξθήο y=αx 

Γηα λα ππνινγίζσ ην α βξίζθσ  ην ιόγν  

όζηαζεξ=
β

γ
=

x

y
⇔

)σ+θ(βεκ

)σ+θ(γεκ
=

x

y
  

 

επεηδή ην ηξίγσλν-γλώκνλαο είλαη δεδνκέλν. 

ςμπέπαζμα 

Ζ θνξπθή Α ηνπ δεδνκέλνπ ηξηγώλνπ θηλείηαη πάλσ ζηελ επζεία ε νπνία πεξλάεη από ηελ 

θνξπθή Ο ησλ αμόλσλ θαη ζρεκαηίδεη γσλία θ κε ηνλ εκηάμνλα Οx  

 

Γιεπεύνηζη 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ησλ ζπληεηαγκέλσλ x, y ζα δώζνπλ ηελ θνξπθή πνπ απέρεη πεξηζζόηεξν 

από ην Ο. Απηό γίλεηαη όηαλ 
o

90=σ̂+θ̂  ηόηε: 

β=x⇔90βεκ=x
o

   

γ=y⇔γεκ90=y
o

   

Οη ειάρηζηεο ηηκέο ησλ ζπληεηαγκέλσλ x,y  ζα δώζνπλ ηελ θνξπθή πνπ απέρεη ιηγόηεξν από 

ην Ο. νη ειάρηζηεο  ηηκέο ησλ ζπληεηαγκέλσλ βξίζθνληαη όηαλ ε γσλία σ =0
ν
 .Σόηε : 

βεκθ='x    θαη γεκθ='y  

 Οη δύν απηέο θνξπθέο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d: 
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εκθ)-α(1=d

εκθ)-1(α=d

)γ+β(εκθ)-(1=d

)εκθγ-γ(+βεκθ)-(β=d

)y'-y(+)'x-x(=d

22

222

22

22

 

 

 

Γηαθξίλσ πεξηπηώζεηο 

Γηα ,30=θ̂
o

 d=α/2   

Γηα ,45=θ̂
o

 
2

2-2
α=)

2

2
-1(α=d ,  

Γηα ,60=θ̂
o

 ,
2

3-2
α=)

2

3
-1(α=d   

 

 
 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

ην «Αζθήζεηο Γεσκεηξίαο» (Ηεζνπηηώλ FGM) εθδόζεηο Υησηέιε, ζειίδα 65 ηόκνο I, 

πξόβιεκα 144 θαη ζειίδα 379 ηόκνο II, πξόβιεκα 199, ζα δνύκε δύν γεληθεύζεηο ηνπ ίδηνπ 

πξνβιήκαηνο. Δηδηθόηεξα: 

1. Οη θνξπθέο Β θαη Γ ελόο ζηαζεξνύ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, νιηζζαίλνπλ αληηζηνίρσο ζηηο 

πιεπξέο Οx θαη  Οy κηαο γσλίαο σ. Αλ νη γσλίεο σ θαη Α είλαη παξαπιεξσκαηηθέο, λα 

βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηεο θνξπθήο Α. 

2. (Πξόβιεκα 144 ζην FGM) Οη θνξπθέο Β θαη Γ ελόο ζηαζεξνύ ηξηγώλνπ ΑΒΓ 

νιηζζαίλνπλ ζηηο πιεπξέο Οx θαη Oy αληίζηνηρα. Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηεο 

ηξίηεο θνξπθήο Α, δεο παξαθάησ ζρήκα.  (Δίλαη ηκήκα έιιεηςεο) 
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Μια Άζκηζη Καηαζκεςήρ 
Θενπίζηε Χαληώηε Α4 2010-11 

Δνιαίο Πειπαμαηικό Λύκειο Βαπβακείος σολήρ 

 

Σο Ππόβλημα:  

Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ.   Να θαηαζθεπαζζνύλ ηξείο ίζνη θύθινη, αλά δύν 

εθαπηόκελνη, ζην εζσηεξηθό ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, εθαπηόκελνη εζσηεξηθά ζε δύν πιεπξέο ηνπ 

ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

 

ΛΥΣΗ 

Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ θαη (Κ,ξ), (Λ,ξ), (Μ,ξ) νη δεηνύκελνη θύθινη. 

Ο θύθινο (Κ,ξ), εθάπηεηαη ησλ πιεπξώλ ΑΒ, ΑΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. Σόηε ε ΑΚ δηρνηνκεί 

ηελ γσλία Α, ησλ εθαπηόκελσλ  από ην ζεκείν Α επζεηώλ ΑΒ,ΑΓ. 

Άξα ην ζεκείν Κ αλήθεη ζηελ δηρνηόκν ΑΓ ηνπ ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, πνπ είλαη 

ζπγρξόλσο, ιόγσ ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, ύςνο θαη δηάκεζνο. 

Οκνίσο Λ, Μ αλήθνπλ ζηηο δηρνηόκνπο ΒΔ, ΓΕ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, αληίζηνηρα. 

Δπίζεο, νη ΓΛ, ΓΜ, ΕΚ είλαη δηαθεληξηθέο επζείεο ησλ θύθισλ Λ, Μ, Κ πνπ άγνληαη από ηα 

ζεκεία Γ,  Γ,  Ε αληίζηνηρα. Άξα  είλαη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ησλ εθαπηόκελσλ ηκεκάησλ 

ησλ θύθισλ Λ, Μ, Κ πνπ άγνληαη από ηα ζεκεία Γ, Γ, Ε αληίζηνηρα. 

΄Αξα ηα ζεκεία Λ,Μ,Κ είλαη ηα ζεκεία ηνκήο ησλ δηρνηόκσλ ησλ γλσζηώλ γσληώλ ΒΓΑ, 

ΑΓΓ, ΑΕΓ αληίζηνηρα, άξα θαηαζθεπάζηκα. 

Φέξνπκε ΛΛ1  ΒΓ, ΜΜ1  ΒΓ, ΚΚ1  ΑΒ. 

Σόηε ΛΛ1  ΜΜ1  ΚΚ1=ξ, δειαδή ε αθηίλα ησλ ίζσλ θύθισλ. 
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Άξα νη θύθινη (Κ, ΚΚ1), (Λ, ΛΛ1), (Μ, ΜΜ1) πνπ είλαη νη δεηνύκελνη, έρνπλ γλσζηό θέληξν 

θαη γλσζηή αθηίλα. 

 

Καηαζθεπή 

 Έζησ ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ. 

 Φέξνπκε ηα ύςε απηνύ ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ. 

 Φέξνπκε ηηο δηρνηόκνπο ησλ γσληώλ ΑΕΓ, ΑΓΒ, ΑΓΓ πνπ ηέκλνπλ ηηο ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ 

ζηα ζεκεία Κ, Λ, Μ αληίζηνηρα. 

 Φέξνπκε ΛΛ1  ΒΓ, ΜΜ1  ΒΓ, ΚΚ1  ΑΒ. 

 Καηαζθεπάδνπκε ηνπο θύθινπο (Κ, ΚΚ1), (Λ, ΛΛ1), (Μ, ΜΜ1) πνπ είλαη νη 

δεηνύκελνη.  
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Παξαηεξήζεηο.  

1. Δίλαη α = β =γ,  ξ 1 = ξ2 = ξ3 = ξ. 

2. Δίλαη ΚΛ = ΛΜ = ΚΜ = 2ξ  


 ηζόπιεπξν . 

Αλ ε ΛΜ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην D, ηόηε νη θύθινη πξνζδηνξίδνληαη γηαηί ΛD = DΜ = ξ , 

νπόηε κε θέληξα Λ, Μ θαη αθηίλα ξ, γξάθνπκε ηνπο θύθινπο (Λ, ξ), (Μ, ξ). 

Δπίζεο ην ηόμν θέληξνπ Λ θαη αθηίλαο ΛΜ, ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην Κ. κε θέληξν Κ θαη αθηίλα 

ξ, γξάθνπκε ηνλ θύθιν (Κ,ξ). 

3. Σα ηξίγσλα ΒΛΛ1, ΒΛΛ2, ΓΜΜ1, ΓΜΜ2, ΑΚΚ1, ΑΚΚ2 είλαη ίζα. 

4. Σα ηξίγσλα ΒΟΓ, ΒΟΕ, ΓΟΓ, ΓΟΔ, ΑΟΕ, ΑΟΔ είλαη ίζα. 

5. Σα νξζνγώληα παξαιιειόγξακκα ΛΜΜ1Λ1,  ΚΜΜ2Κ2,  ΚΛΛ2Κ1 είλαη ίζα κε πιεπξέο ξ 

θαη 2ξ . 

6. Δίλαη 1 = 30
ν
 ( ΓΔ δηρνηόκνο ηεο Β=60

ν
 )= 1 σο εληόο εθηόο θαη επί ηα απηά κέξε 

ησλ παξαιιήισλ ΒΓ//ΛΜ, ηεκλνκέλσλ από ηελ ΒΔ. 

Σόηε ζην νξζνγώλην ηξίγσλν ΟΛD,  = 90
ν
, ε πιεπξά ΟD βξίζθεηαη απέλαληη από 

γσλία 30
ν
, νπόηε ζα ηζνύηαη κε ηη κηζό ηεο ππνηείλνπζαο DΛ, ελώ είλαη ΛD = ξ. 

Σόηε από ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα έρνπκε: 

ΛΟ
2
=ΛD

2
 + DO

2
  (2 DO )

2
 = ξ

2
 + DO

2
 , ΛΟ = 2 DO 

 4 DO
2
 = ξ

2
 + DO

2
  3 DO

2
 = ξ

2
  1

3
DO   ξ : (1) 

Όκσο ΑΓ = 
 
α, σο ύςνο ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ πιεπξάο α. 
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ΟΓ= 
 
α = 

 
 α 

Όκσο ΟD + DΓ = ΟΓ  ξ + ξ = 
 

 α   ( ξ  = 
 

 α    ( ξ  = 
 

 α    

  6( ξ  = 
 

 α   2( ξ  = 
 

 α  

  α =  α =  α =  α =  α =  α =   α . 

7. Σα  ηξίγσλα ΑΒΓ, ΚΛΜ είλαη όκνηα σο ηζόπιεπξα κε ιόγν πιεπξώλ ( νκνηόηεηαο)  

ι=  < 1. 

8. Δίλαη ΒΛ1 = ΒΓ –ΓΛ1 =  – ξ =  α = α = .α = α. 

9. ΒΛ = 2ξ =  α =  α 

10.  (ΑΒΓ) =   =  =  . 

(ΚΛΜ) = =  = = = 

 

 =  =  . 
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Οι Γεωμεηπικοί Μεηαζσημαηιζμοί 
 

Λςγάηζικαρ Εήνων 

Δνιαίο Πειπαμαηικό Λύκειο Βαπβακείος σολήρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«O F. Klein παξνπζηάδεη ηε λέα γεσκεηξία ζηνλ Δπθιείδε» 
θίηζν ηνπ Φάξξηλγθηνλ Ησάλλε, καζεηνύ ηνπ ηκ.  Α4 ηνπ Βαξβαθείνπ Λπθείνπ 

 

 

Δηζάγνληαο ηελ πξνβνιή ζηελ γεσκεηξία, πξώηα ν Desargues ην 1639 ζην «Brouillon projet 

des rencontres du cône avec un plan»,   θαη ζηελ ζπλέρεηα ν Pascal ην 1640 ζην «Essay pour 

les coniques», άλνημαλ νπζηαζηηθά ηνλ δξόκν γηα ηνπο γεσκεηξηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο. Έηζη, 

ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηώλα νη γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί έηπραλ ηεο πξνζνρήο ησλ 

καζεκαηηθώλ. 
 

 

 Ζ πποβολική γεωμεηπία είναι όλη η γεωμεηπία 

 
ηηο αξρέο ηνπ 18

νπ
 αηώλα, νη κεηαζρεκαηηζκνί είραλρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο γεσκέηξεο, 

ζαλ έλα απνδεηθηηθά εξγαιεία, όπσο γηα παξάδεηγκα από ηνπο: Gaspar Monge ζην 

«Application de l’algèbre à la géométrie» (1795), «Géométrie descriptive» (1795),  Lazard 

Carnot ζην «Géométrie de position» (1803), Jean Victor Poncelet ζην «Traité des propriétés 

projectives des figures» (1822), Michael Chasles ζην «Apercu historique sur le 

développement des méthodes en géométrie» (1837), θαη C. Van Staudt ζην «Geometrie der 

Lage» (1847). Ο Arthur Cayley (1821-1895), έλαο καζεκαηηθόο κε ελδηαθέξνληα ζηελ 

αλάιπζε θαη άιγεβξα, ηόληζε ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ δηαηήξεζε θάπνησλ κεγεζώλ πνπ 
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παξακέλνπλ ακεηάβιεηα από απηνύο ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνύο. Ο Cayley ινηπόλ έζεζε 

ζε ιεηηνπξγία απηή ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε 

κεηαμύ  άιγεβξαο θαη γεσκεηξίαο
1
.  

 

Ζ πνηθηιία ησλ εξεπλώλ έδσζε ζηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνύο κηα ζέζε όρη απιά 

πξσηεύνπζα αιιά θεληξηθή ζηελ γεσκεηξία. 

Έηζη, ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηώλα ήηαλ δηάρπηε 

ε ηδέα όηη κπνξνύκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηηο 

γεσκεηξηθέο ηδηόηεηεο ραξαθηεξίδνληάο ηεο 

από ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ ηηο 

αθήλνπλ ακεηάβιεηεο.  

 

ε θάζε ηύπν κεηαζρεκαηηζκνύ 

αληηζηνηρνύκε θαη κηα γεσκεηξία.  Γηα 

παξάδεηγκα, ην 1868 ν Hermann von 

Helmholtz ραξαθηήξηζε ηδηόηεηεο ηνπ 

επθιείδεηνπ ρώξνπ από ηδηόηεηεο ηνπ 

ηνπηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο κεηαθνξάο,  

 

Από ηελ άιιε κεξηά ε έλλνηα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ καο επηηξέπεη λα 

πξνζδηνξίζνπκε όρη κόλν ηηο ζρέζεηο κεηαμύ 

πξνβνιηθώλ ηδηνηήησλ θαη κεηξηθώλ 

ηδηνηήησλ  ηεο γεσκεηξίαο, ηηο νπνίεο νύηε ν 

Poncelet νύηε ν Chasles νύηε ν Van Staudt 

είραλ πξαγκαηηθά δεί, αιιά θαη θάηη 

πεξηζζόηεξν:, ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

επθιείδεηα θαη κε επθιείδεηα γεσκεηξία. 

 

Ζ ζπζηεκαηηθή εξγαζία ησλ Arthur Cayley 

θαη Edmond Laguerre (1834-1886), έδεημε 

όηη  ε αλαξκνληθή αλαινγία θαη ην κήθνο ηκήκαηνο ζηηο δύν κε-επθιείδεηεο γεσκεηξίεο 

(ππεξβνιηθή θαη ειιεηπηηθή) είλαη αλαιινηώηε κεηά από θάπνηνλ πξνβνιηθό 

κεηαζρεκαηηζκό θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ απόζηαζε ζην επθιείδεην επίπεδν, δεο [Δ] ζει. 453, 

§174. Ζ επθιείδεηα γεσκεηξία ινηπόλ εκθαλίδεηαη ζαλ έλαο εηδηθόο ηύπνο γεσκεηξίαο ή κηα 

πεξίπησζε ηεο πξνβνιηθήο γεσκεηξίαο.  Όπσο έιεγε ν Cayley: «ε πξνβνιηθή γεσκεηξία είλαη 

όιε ε γεσκεηξία». 

 

ην ζεκείν απηό εκθαλίδεηαη ν Felix Klein (1849 – 1925). Από ην 1868 νξίδεη κε απζηεξό 

ηξόπν ηελ απόζηαζε δύν ζεκείσλ ηνπ Cayley, δεο [Δ] ζει. 443-455, θαη θαηαπηάλεηαη κε 

θάηη πνπ θαλείο πξνεγνπκέλσο δελ αζρνιήζεθε: πξόθεηηαη γηα ηηο δύν κε-επθιείδεηεο 

γεσκεηξίεο νη νπνίεο παίξλνπλ ζέζε κέζα ζηελ πξνβνιηθή γεσκεηξία αληηζηνηρώληαο ζε 

θάζε κία έλαλ κεηαζρεκαηηζκό πνπ δηαηεξεί ηηο θσληθέο ζην επίπεδν (ή ηηο ηεηξαγσληθέο 

κνξθέο  ζηνλ ρώξν). Με ηνλ ηξόπν απηό νη γεσκεηξίεο ησλ Δπθιείδε, Bolyai-Lobatchevsky 

θαη Riemann είλαη θαη νη ηξεηο, εηδηθέο πεξηπηώζεηο ηεο πξνβνιηθήο γεσκεηξίαο. 

Πεγαίλνληαο πην καθξηά, ν Klein βξήθε όηη δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ παξά κόλνλ απηέο νη 

                                                
1 Ζ άιγεβξα ζηνλ Δπθιείδε εηζάγεηαη κε δύν δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Ζ πξώηε πεξηγξάθεηαη κέζα ζηα βηβιία ΗΗ, V θαη X, θαη 
ε δεύηεξε ζηαα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα κε ηελ ζεσξία νκάδσλ.  

 σ. 1 Οι μεηαζσημαηιζμοί 

 
ηελ γεσκεηξία κηα αιιαγή (έναρ μεηαζσημαηιζμόρ) πάλσ 
ζ’έλα αληηθείκελν ζπκβαίλεη όηαλ απηό πεξηζηξαθεί, 
κεηαθεξζεί, κεγαιώζεη ή κηθξύλεη. ηελ άιγεβξα έλαο 
κεηαζρεκαηηζκόο είλαη ε δξάζε κηαο ζπλάξηεζεο. 
Ζ πποβολική γεωμεηπία είλαη ν θιάδνο ηεο γεσκεηξίαο 
πνπ αζρνιείηαη κε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ κέλνπλ 
ακεηάβιεηα από ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο πξνβνιήο.  
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ηξείο γεσκεηξίεο
2
 παξαηεξώληαο επίζεο θάηη πνπ θάλελαο πξνεγνπκέλσο δελ είδε όηη 

δειαδή ζηελ γεληθεπκέλε απηή πξνβνιηθή γεσκεηξία ην αμίσκα ηεο παξαιιειίαο δελ έρεη 

πηα ζέζε.  

 

 Ζ επανάζηαζη Galois και οι ομάδερ ηος Klein 

 
Ο ξόινο ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ ζηε  γεσκεηξία έγηλε θαηαλνεηόο κεηά ηηο εξγαζίεο ηνπ Felix 

Klein,  κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο νκάδαο ζηελ κειέηε 

ηεο γεσκεηξίαο. Ζ νκάδα ήηαλ έλα λέν αληηθείκελν ζηα 

καζεκαηηθά ηόζν σξαίν θαη απνηειεζκαηηθό όπσο αθξηβώο ε 

δσή ηνπ Evariste Galois (1811-1832) πνπ ήηαλ ν πξώηνο πνπ 

ηηο ρξεζηκνπνίεζε. Αλ θαη ν Galois ηελ εηζήγαγε ην 1830, 

έγηλε γλσζηή ην 1870 από ηνλ Camille Jordan 1838-1922) ζην 

«Traité des substitutions et des  équations algébriques». Απηό 

ην άξζξν ελέπλεπζε ηνλ Klein. Βέβαηα, ην 1844 ν Hermann 

Grassmann (1809-1877), ηόληζε ηελ πνιύηηκε παξνπζία ηεο 

άιγεβξαο κέζα ζηε κειέηε ησλ ζεκειίσλ ηεο γεσκεηξίαο, αιιά 

δε πξνρώξεζε βήκα πξνο ηηο απαηηνύκελεο γεληθεύζεηο. Ο 

Klein αληηζέησο ηόικεζε λα εηζάγεη ηελ ζεσξία νκάδσλ πνπ 

παξάγνληαη από κεηαζρεκαηηζκνύο κηαο νξηζκέλεο κνξθήο.   

Έδεημε ινηπόλ όηη νη πεξηζζόηεξνη γεσκεηξηθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί νξίδνπλ κηα νκάδα.  

Οη νκάδεο απηέο δηαηεξνύζαλ  ηελ έλλνηα ηεο ηζνδπλακίαο 

ζρεκάησλ. Ση ελλννύκε κε απηό: ζεσξείζηε  έλα ζύλνιν από 

νπνηαδήπνηε ζηνηρεία Μ θαη κηα νκάδα κεηαζρεκαηηζκώλ G.  

Ολνκάζηε ην ζύλνιν ησλ Μ  ρώξν, ηα ζηνηρεία ζεκεία θαη 

ζύλνια ζεκείσλ ζρήκαηα.  Λέκε όηη έλα ζρήκα Α είλαη 

ηζνδύλακν κε έλα ζρήκα Β αλ ππάξρεη κεηαζρεκαηηζκόο πνπ 

πάεη ην Α ζην Β.  

Αλ ην ζρήκα Α είλαη ηζνδύλακν κε ην Β ηόηε θαη ην ζρήκα Β 

είλαη ηζνδύλακν κε ην Α. Δπίζεο, Αλ ην Α είλαη ηζνδύλακν κε 

ην Β θαη ην Β κε ην Γ, ηόηε θαη ην Α είλαη ηζνδύλακν κε ην Γ.  Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε 

ζπλζήθε πνπ νξίδεη ηελ νκάδα ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ δηαθπιάζζεη ηελ έλλνηα ηεο 

ηζνδπλακίαο.  

ύκθσλα κε ηνλ Klein ν ραξαθηεξηζκόο ηεο γεσκεηξηθόηεηαο  δίδεηαη ζε ηδηόηεηεο ελόο 

ζρήκαηνο ηνπ ρώξνπ ή ζε έλα κέγεζνο αλ απηέο παξακέλνπλ αλαιινίσηεο γηα νινπο ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνύο κηαο νκάδαο ή ηζνδύλακα, είλαη ίδηεο γηα όια ηα ηζνδύλακα ζρήκαηα. Σν 

ζύζηεκα ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ κεγεζώλ ησλ ζρεκάησλ ηα νπνία είλαη ακεηάβιεηα γηα 

όινπο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ηεο νκάδαο G, ην ιέκε γεσκεηξία ηεο νκάδαο. 

Ζ ηδέα απηή ηνπ Klein λα ζεσξήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο γεσκεηξίεο ζαλ κηα ζεσξία 

ακεηαβιήησλ ησλ νκάδσλ κεηαζρεκαηηζκώλ, ήηαλ κεγαινθπήο. Μπνξνύκε λα βξνύκε ηηο 

ζρέζεηο κεηαμύ ησλ παιαηώλ γεσκεηξηώλ θαη ησλ γεσκεηξηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηνλ 18
ν
 

αηώλα. Ο Klein πεξηέγξαςε ηελ ηδέα απηή ζηνλ ελαξθηήξην ιόγν ηνπ: «Vergleichende 

Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen», κε ηελ επθαηξία ηνπ δηνξηζκνύ ηνπ 

ζηελ έδξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ  Erlangen ην 1878 θαη  έθηνηε είλαη γλσζηή ζαλ Πξόγξακκα 

Erlangen (Program Erlangen).  

                                                
2 Κάηη πνπ κνηάδεη κε ηελ ππόζεζε Thuston ζηα ηέιε ηνπ 1970, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην ζύκπαλ έρεη ηε δνκή είηε ηεο 
ππεξβνιηθήο είηε ηεο επθιείδεηαο είηε ηεο ζθαηξηθήο γεσκεηξίαο. 

Μηα ομάδα είλαη έλα ζύλνιν 

πνπ δέρεηαη κηα εζσηεξηθή 
πξάμε .*. κε νπδέηεξν ζηνηρείν 
e, θαη κε ηηο εμήο ηδηόηεηεο: 
 
1. α*(β*γ)=(α*β)*γ 
2. α-1*α = α*α-1=e 
3. α*e=e*α = α 
 

Γηα παξάδεηγκα, νη αθέξαηνη 
εθνδηαζκέλνη κε ηελ πξόζζεζε 
θαη κε  νπδέηεξν ζηνηρείν ην 0, 
είλαη ε πξνζζεηηθή νκάδα ησλ 
αθεξαίσλ. 
Γηα λα είλαη έλα ζύλνιν νκάδα, 
δύν ζπλζήθεο πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνύλ ηα ζηηρεία ηνπ: 

1. Αλ α, β ζηνηρεία, ηόηε α*β 
είλαη επίζεο ζηνηρείν ηνπ 
ζπλόινπ 

2. Αλ α ζηνηρείν, ηόηε θαη ην 
α-1 είλαη ζηνηρείν. 

 
Μηα ςπο-ομάδα κηαο νκάδαο 
είλαη έλα ππνζύλνιν ηνπ 
ζπλόινπ ησλ ζηνηρείσλ κηαο 

νκάδαο, πνπ είλαη κόλν ηνπ κηα 

νκάδα. 
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 σ.  2  

 Ξεηςλίγονηαρ δςο παπαδείγμαηα 

 
Αο δνύκε δύν παξαδείγκαηα ην πώο ιεηηνπξγεί ν  κεραληζκόο απηόο. ην πξώην ζα νξίζνπκε 

κηα νκάδα κεηαζρεκαηηζκώλ, δεο [S] ζει. 46-7 ή [NS] ζει. 149, θαη ζην δεύηεξν ζα δνύκε 

πσο νη κεηαζρεκαηηζκνί ηαμηλνκνύλ καζεκαηηθά αληηθείκελα θαη κάιηζηα ζηελ ηεξαξρία ησλ 

παξαιιεινγξάκκσλ. 
 
 

 

1. ΟΜΑΓΑ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΩΝ ΣΟ ΗΟΠΛΔΤΡΟ ΣΡΗΓΩΝΟ 

 

Έζησ έλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν. Οη ζπκκεηξίεο ζην ηξίγσλν είλαη αμνληθέο ζπκκεηξίεο (θάζε 

κεζνθάζεηνο κηαο πιεπξάο ζαλ άμνλαο) θαη θεληξηθέο ζπκκεηξίεο (ην πεξίθεληξν ηνπ 

ηξηγώλνπ ζαλ θέληξν), έηζη ώζηε ην λέν ηξίγσλν λα ηαπηίδεηαη  κε ην παιαηό. Κάζε 

απνηέιεζκα ζπκκεηξίαο ζην ηξίγσλν ζα αλαπαξίζηαηαη κε κηα κεηάζεζε ησλ αξηζκώλ ζηηο 

θνξπθέο.  

ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ην απνηέιεζκα κηαο ζπκκεηξίαο (ηνπ  κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 

ζπκκεηξίαο) πάλσ ζην ηζόπιεπξν ηξίγσλν. 

 

Η = Σαπηνηηθόο (ή πεξηζηξνθή θαηά 0
ν
 ή 360

ν
) 

R1 = πκκεηξία κε ηνλ άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ηελ θνξπθή 1 

R2 = πκκεηξία κε ηνλ άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ηελ θνξπθή 2 

R3 = πκκεηξία κε ηνλ άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ηελ θνξπθή 3 

R(120
o
) = Πεξηζηξνθή κε θέληξν ην θέληξν ηνπ ηζνπιεύξνπ θαηά 120

o
 δεμηόζηξνθα 

R(240
o
) = Πεξηζηξνθή κε θέληξν ην θέληξν ηνπ ηζνπιεύξνπ θαηά 240

o
 δεμηόζηξνθα 

  
 

Δίλαη εύθνιν λα επαιεζεύζνπκε όηη νη ζπκκεηξίεο πνπ νξίδνληαη ζην ηζόπιεπξν ηξίγσλν, 

απνηεινύλ κηα νκάδα G. Από ηνπο δύν παξαθάησ πίλαθεο κπνξείηε λα επαιεζεύζεηε όηη αλ f 

 G θαη g  G είλαη 2 κεηαζρεκαηηζκνί, ηόηε  f 
-1

  G θαη f g  G: 
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f f
-1 

I I 

R1 R1 

R2 R2 

R3 R3 

R(120) R(240) 

R(240) R(120) 

 

 

 

 

Ζ «γηλόκελν» δύν ζπκκεηξηώλ δίλεηαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 I R1 R2 R3 R(120) R(240) 

I I R1 R2 R3 R(120) R(240) 

R1 R1 I R(120) R(240) R2 R3 

R2 R2 R(240) I R(120) R3 R1 

R3 R3 R(120) R(240) I R1 R2 

R(120) R(120) R3 R1 R2 R(240) I 

R(240) R(240) R2 R3 R1 I R(120) 

 

 

2. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΗ ΚΑΗ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΣΔΣΡΑΠΛΔΤΡΩΝ 

 

Γηα λα ηαμηλνκήζνπκε ηα ηεηξάπιεπξα ρξεηαδόκαζηε ηελ  νκάδα κεηαζρεκαηηζκώλ ηνπ 

ηεηξαγώλνπ. Ζ νκάδα απηή αθήλεη αλαιινίσην ην ηεηξάγσλν. 

Σα ζηνηρεία ηεο νκάδαο απηήο είλαη νη παξαθάησ 

κεηαζρεκαηηζκνί: 

 

r M 0
o
 = ηξνθή (rotation) γύξσ από ην Μ θαηά 

0
ν
 κε (r M 0

o
)

-1
= r M 0

o
. 

 

r M 180
o
 = ηξνθή (rotation) γύξσ από ην Μ 

θαηά 180
ν
 κε (r M 180

o
)

-1
= r M 180

o
. 

 

r M 90
o
 = ηξνθή (rotation) γύξσ από ην Μ 

θαηά 90
ν
 κε (r M 90

o
)

-1
= r M 270

o
. 

 

r M 270
o
 = ηξνθή (rotation) γύξσ από ην Μ 

θαηά 270
ν
 κε (r M 270

o
)

-1
= r M 90

o
. 

 

Rx = πκκεηξία (reflection) σο πξνο άμνλα x κε (Rx)
-1

= Rx. 

Ry = πκκεηξία σο πξνο άμνλα y κε (Ry)
-1

= Ry. 

R(AΓ) = πκκεηξία σο πξνο άμνλα ΑΓ κε (R(AΓ))
-1

= R(ΑΓ). 
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R(ΒΓ) = πκκεηξία σο πξνο άμνλα ΒΓ κε (R(ΒΓ))
-1

= R(ΒΓ). 

 
 

   

 

G:={r M 0
o
,  r M 180

o
, r M 90

o
, r M 270

o
, Rx, Ry, R(ΑΓ), R( BΓ)} 

 

 

{r M 0
o
,  r M 180

o
, Rx, Ry} 

 

{r M 0
o
,  r M 180

o
, r M 90

o
, , r M 270

o
, } 

 

{r M 0
o
,  r M 180

o
, R(ΑΓ), 

R(ΒΓ)} 

Οξζνγώλην παξι/κν 

 

 
Ρόκβνο 

 

 

{r M 0
o
,  Rx} 

 
{r M 0

o
,  

Ry} 

{r M 0
o
,  r M180

o
} {r M 0

o
,  

R(ΑΓ)} 
 

 

{r M 0
o
,  R(ΒΓ)} 

Ηζνζθειέο Σξαπ. Ηζνζθειέο Σξαπ.      Παξαι/κν                   Ρνκβνεηδέο  Ρνκβνεηδέο 

 

  

{r M 0
o
} 

 

 

Σεηξάπιεπξν 

 

 

Πίνακαρ 1 

 

 

H νκάδα G:={r M 0
o
,  r M 180

o
, r M 90

o
, r M 270

o
, Rx, Ry, R(ΑΓ), R(ΒΓ)}  αθήλεη ην 

ηεηξάγσλν, όπσο έρνπκε ήδε ‘πεί,  αλαιινίσην. 
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Έηζη, αλ ζέινπκε γηα παξάδεηγκα λα βξνύκε ην ηεηξάπιεπξν πνπ κέλεη αλαιινίσην από ηελ 

ππν-νκάδα, { r M 0
o
,  r M 180

o
, Rx, Ry}, ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ ηεο νκάδαο G ηνπ 

ηεηξαγώλνπ, ζα ζπλαληήζνπκε ην νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν.  Σν νξζ. 

παξαιιειόγξακκν κέλεη ινηπόλ ακεηάβιεην από ηελ ππν-νκάδα { r M 0
o
,  r M 180

o
, Rx, 

Ry}.  Ο ξόκβνο γηα παξάδεηγκα είλαη ην ηεηξάπιεπξν πνπ κέλεη αλαιινίσην από ηελ νκάδα 

κεηαζρεκαηηζκώλ {r M 0
o
,  r M 180

o
, R(ΑΓ), R(ΒΓ)}. Κάζε ηεηξάπιεπξν κέλεη αλαιινίσην 

από ηνλ κεηαζρεκαηηζκό {r M 180
o
}.  

 
 

 Απλοποίηζε ηο μαθημαηικό ππόβλημα ηο ππόγπαμμα ηος Klein; 

 
Γελ πξόθεηηαη γηα απνδεηθηηθή κέζνδνο. Δίλαη κηα ζεώξεζε ηεο γεσκεηξίαο, κηα αμηνιόγεζε, 

κηα ηαμηλόκεζε. Από κόλεο ηνπο ζα ιέγακε όηη είλαη απζεληηθέο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Μελ μερλάηε άιισζηε όηη βξηζθόκαζηε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα! 

εκαληηθή πεξίνδνο ζπκκαδέκαηνο.  

 

Αο δνύκε ζηελ επθιείδεηα γεσκεηξία έλα άκεζν απνηέιεζκα. Γύν από ηηο βαζηθέο ηεο 

έλλνηεο είλαη νη γσλίεο θαη νη απνζηάζεηο. Μεηαζρεκαηηζκνί πνπ δηαηεξνύλ ηα κέηξα θαη ηηο 

γσλίεο είλαη ε κεηαηόπηζε, ε ζηξνθή, ε ζπκκεηξία. Οη κεηαζρεκαηηζκνί απηνί νλνκάδνληαη 

ηζνκεηξίεο. Αληίζεηα, ζηελ ππεξβνιηθή γεσκεηξία, ζηνλ δίζθν ηνπ Poincaré, ε ζπκκεηξία 

δελ είλαη ηζνκεηξία. ην παξαθάησ ζρήκα ηα ζπκκεηξηθά ηνπ ηξηγώλνπ ΑBC, ΜΝΟ θαη 

WXY, δελ δηαηεξνύλ ηα κήθε θαη ηηο γσλίεο.  

Ζ ηδέα ηνπ Klein είλαη λα πάξνπκε απηνύο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο, ηηο ηζνκεηξίεο ελ 

πξνθεηκέλσ, θαη λα ζρεκαηίζνπκε ηελ αληίζηνηρε γεσκεηξία. Έηζη ε γεσκεηξηθόηεηα ζηελ 
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επθιείδεηα γεσκεηξία είλαη ζπλπθαζκέλε κε νηηδήπνηε παξακέλεη αλαιινίσην κεηά από κηα 

ηζνκεηξία.  Σν ηξίγσλν γηα παξάδεηγκα, είλαη κηα γεσκεηξηθή έλλνηα γηαηί παξακέλεη 

ακεηάβιεην κεηά από κηα κεηαηόπηζε. Έηζη εμεγνύκε θαη ηε εκκνλή ηνπ Δπθιείδε λα ζεσξεί 

ηα ίζα ηξίγσλα ζαλ απνδεηθηηθή κέζνδν αθνύ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ην έλα πάλσ ζην 

άιιν κε κηα ηζνκεηξία. Ίζα ηξίγσλα ζηελ Δπθιείδεηα γεσκεηξία θαη κεηαζρεκαηηζκνί ζην 

πξόγξακκα Erlangen, παίδνπλ ινηπόλ ηνλ ίδην ξόιν. Γεο ζρεηηθά ηελ άζθεζε 6 παξαθάησ ε 

νπνία μεθηλά από έλαλ κεηαζρεκαηηζκό ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ γηα λα αλαθαιύςεη 

γεσκεηξηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζρεκάησλ.  

 

 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

 

Tα δύν ξώζηθα βηβιία, [Δ] θαη [ΝS], είλαη από ηα πην θαινγξακκέλα. Σν δε [NS] έρεη θαηά 

ηε γλώκε καο θαη αηζζεηηθή αμία, δπζηπρώο  δηαβάδεηαη δύζθνια αθνύ δελ απεπζύλεηαη ζην 

επίπεδν ησλ γλώζεσλ καο. Οη παξαηεξήζεηο όκσο πνπ εκθαλίδνληαη είηε ζαλ ππνζεκεηώζεηο 

είηε ζαλ εηζαγσγηθά ζεκεηώκαηα ζηα εθάζηνηε θεθάιαηα είλαη πνιπηηκόηαηα.   

Σν [Β] θαη [C] είλαη ηα δύν θιαζζηθά βηβιία γεσκεηξίαο ζήκεξα, απαξαίηεηα γηα 

νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε ηνπ θιάδνπ. Μηα λέα καηηά είλαη ην βηβιίν [S], πξνζαξκνζκέλν 

ζηα πιαίζηα ηνπ National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 1989. ην ίδην 

θιίκα θηλείηαη θαη ην [SJ].  Πινύζην ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία είλαη ην βηβιίν [Ho]. Μηα ηζηνξηθή 

πξνζέγγηζε από έλαλ πξσηνπόξν ηεο Γεσκεηξίαο επη ησλ εκεξώλ καο, είλαη ην βηβιίν  [Ha].  

 

[B] Berger M. Geometry I,II, Springer-Verlag, Berlin, 1987. 

[C] Coxeter H.S.M. Introduction to Geometry, John Willey, New York 2e ed. 1989. 

[E] Efimov N. Géométrie Supérieure Editions MIR,1978. 

[Ha] Hartshorne R. Geometry: Euclid and Beyond, Springer 2000. 

[Ho] Holme A. Geometry. Our Cultural Heritage. Springer - Verlag,  Berlin  Heidelberg, 

New York, 2002. 

[U] Dictionnaire des Mathématiques, Encyclopædia Universalis, Algébre, Analyse, 

Géométrie. Paris 1987. 

[ΝS] Nikulin V.V & Shafarevich I.R. Geometries and Groups, Univeritext Springer-Verlag 

1987.  

[S] Smart J.R.: Modern Geometries, Brooks/Cole Publishing Company, Fifth Edition, 1998. 

[SJ] Smith James T. Methods of Geometry, John Willey & Sons, INC, 2000. 
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ΑΚΖΔΗ - ΔΡΓΑΗΔ  

 
 

Θα παξνπζηάζνπκε εδώ έλα ζύλνιν αζθήζεσλ πνπ κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε εθαξκνγή 

κεηαζρεκαηηζκώλ.  

 

1. ην δηπιαλό ζρήκα 

δείμηε όηη ε ΑΔ είλαη 

θάζεηε ζηελ ΖΒ. 

 

Απόδεημε: Αξθεί λα 

ζηξέςεηε ην ζρήκα 

γύξσ από ην Ο θαηά 

90
ν
 δεμηόζηξνθα. Ζ 

ΑΔ κεηά ηελ ζηξνθή 

ζα πάξεη ηε ζέζε ηεο 

ΖΘ, πνπ ζεκαίλεη 

όηη ηα δύν επζ. 

ηκήκαηα είλαη 

θάζεηα.  

(Γεο αξρείν 

Aζθεζε_1.ggb) 

■ 
 
 

 

 
 

2. Γίδνληαη 3 ηεηξάγσλα κε θνξπθέο ηα ζεκεία 1.2.3.4, 1.5.6.7 θαη 1.8.9.10, έηζη ώζηε νη 

θνξπθέο 2, 5 θαη 8 λα βξίζθνληαη πάλσ ζε επζεία. Γείμηε όηη θαη νη θνξπθέο 4, 7 θαη 10 

είλαη ζεκεία ζπλεπζεηαθά .  

 

Απόδεημε:  Παξαηεξείζηε όηη νη θνξπθέο 4, 7 θαη 10 είλαη νη θνξπθέο 2, 5 θαη 8 
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αληίζηνηρα αλ πεξηζηξαθνύλ θαηά 90
ν
 γύξσ από ην ζεκείν 1. Έηζη ε επζεία ησλ ζεκείσλ 

2, 5 θαη 8 ζα πάξεη ηε ζέζε ηεο δηαθνκκέλεο ε νπνία ζα είλαη επίζεο θάζεηε ζηελ 

αξρηθή. (Γεο αξρείν Αζθεζε_2.ggb)■ 

 

 

3. Γίδεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ εζσηεξηθό ηνπ ζεκείν  Δ έηζη ώζηε γσλ. ΔΓΓ=γσλ. ΓΓΔ=15
ν
. 

Γείμηε όηη ην ηξίγσλν ΔΑΒ είλαη 

ηζόπιεπξν. 

Απόδεημε: Αλ πεξηζηξέςνπκε ην ηξηγ. 

ΓΔΓ κε θέληξν πεξηζηξνθήο ην 

θέληξν ηνπ ηεηξαγώλνπ Ο θαηά 90
ν
 

δεμηόζηξνθα, ην ηξίγσλν ζα 

κεηαθεξζεί ζηε ζέζε ΒΔ’Γ. Σόηε 

ΔΓ=ΓΔ’ θαη γσλ.Δ’ΔΓ=60
ν
. Άξα ΔΔ’ 

= Δ’Γ θαη ηξηγ. ΔΔ’Β=ηξηγ.ΒΔ’Γ.  

Δπνκέλσο ΔΒ=ΒΓ. Οκνίσο ΔΑ=ΑΓ. 

Άξα ην  ηξηγ. ΑΔΒ είλαη ηζόπιεπξν. 

(Γεο αξρείν Αζθεζε_3.ggb)■ 

 

4. (Βηβιίν Γεσκεηξίαο Α, Β Λπθ. ει. 

111 απνδ. 1) Γίδεηαη νξζνγώλην 

ηξίγσλν ΑΒΓ, (Α=90
ν
 ) . Αλ ΑΓ ην ύςνο θαη Δ, Γ ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΒΓ 

αληίζηνηρα, δείμηε όηη γσλ. ΕΓΔ=90
ν
 . 

Απόδεημε: Σν Γ είλαη ζπκκεηξηθό ηνπ Α σο πξνο ΕΔ. Άξα ην ΑΔΓΕ είλαη ξνκβνεηδέο (δεο 

Πίλαθαο 1) θαη επνκέλσο γσλ.Α=γσλ.Γ=90
ν
 .     

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 
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5. (Βηβιίν Γεσκεηξίαο Α, Β Λπθ. ει. 104  ζύλζεηα 3) Να απνδείμεηε όηη ην  άζξνηζκα ησλ 

απνζηάζεσλ ελόο εζσηεξηθνύ ζεκείνπ ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ, από ηηο πιεπξέο ηνπ είλαη 

ζηαζεξό (θαη ίζν κε ην ύςνο ηνπ).  

Απόδεημε: Θα δείμνπκε όηη ΟΟ1+ΟΟ2+ΟΟ3 είλαη ζηαζεξό. Σα ΖΛ, ΚΝ θαη ΖΛ είλαη 

παξάιιεια ζηηο πιεπξέο ηνπ ηζνπιεύξνπ ΑΒΓ.  

Αλ Σ ην θέληξν ηνπ ηζνπιεύξνπ  ηξηγώλνπ ΗΓΜ, ηόηε πεξηζηξέθνληαο ην πνιύγσλν 

ΗΖΟΝΜ γύξσ από ην Σ θαηά 120
ν
, βιέπνπκε όηη ην άζξνηζκα ησλ απνζηάζεσλ έγηλε ίζν 

κε ην ύςνο ηνπ αξρηθνύ  ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ  ΑΒΓ. (Γεο αξρείν Αζθεζε_5.ggb) ■ 

 

6. Γίδεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90
ν
 ). Πεξηζηξέθσ ην ΑΒΓ γύξσ από ην Γ θαηά 

180
ν
 αξηζηεξόζηξνθα ζηε ζέζε ΓΑ’Β’. ηε ζπλέρεηα έζησ Α’Β’’Γ ην ζπκκεηξηθό ηνπ 

ΓΑ’Β’ σο πξνο Α’Γ θαη ΕΑ’’’Β’’’ ην ηξίγσλν πνπ πξνθύπηεη από ηελ κεηαθνξά ηνπ 

Α’Β’’Γ θαηά δηάλπζκα ΓΕ . Ζ δηεύζπλζε ηνπ δηαλύζκαηνο είλαη θάζεηε ζηελ ΒΓ. Αλ Δ 

ην ζεκείν ηνκήο ηεο Α’’’Ε θαη ΓΒ, δείμηε όηη ε ηνκή Μ ηεο ΕΒ’’’ θαη ΒΓ είλαη ην κέζν 

ηεο ΔΒ. (Αληίζηξνθε άζθεζε ηεο ύλζεηεο 8 ζει. 112. Σν ηξίην εξώηεκα ηεο άζθεζεο 

βαζίδεηαη ζην όηη ην ηξίγσλν Α’’’ΕΒ’’’ είλαη ίζν κε ην ΓΑΒ.)  (Γεο αξρείν 

Αζθεζε_6.ggb)■ 
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7. Γίδεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. Μεηαθέξαηε παξάιιεια θαηά ην δηάλπζκα u θαη θαηά ην 

δηάλπζκα v ην ηξίγσλν  ΑΒΓ.  Μπνξείηε λα δείηε ηόηε ην πξνθαλέο ηεο άζθεζεο 

Απνδεηθηηθή 3 ζειίδα 100.     ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Γίδεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε Γ θαη Δ ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. 

Πεξηζηξέςηε ην ηξίγσλν θαηά 180
ν
 κε θέληξα ηα Γ θαη Δ αξηζηεξόζηξνθα θαη 

δεμηόζηξνθα αληίζηνηρα. Σόηε πξνθαλώο έρεηε όια ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο  

Απνδεηθηηθή 4 ζει. 100 ηνπ βηβιίνπ.    ■ 

 

9. Γίδεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη Δ, Ε ζεκεία ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ θαη ΑΓ 

αληίζηνηρα. Πεξηζηξέςηε ην παξαιιειόγξακκν γύξσ από ην θέληξν ηνπ Ο θαηά 180
ν
 θαη 

ζα πάξεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο ύλζεηα 1 ηεο ζειίδαο 100 ηνπ ζρνιηθνύ 

βηβιίνπ.  
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a. Σν ΔΕ’Δ’Ε είλαη παξαιιειόγξακκν, επεηδή κέλεη αλαιινίσην από ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκό rO180
o
.  

b. Tα δύν παξαιιειόγξακκα πξνθαλώο έρνπλ ην ίδην θέληξν. 

■ 

10. Γίδεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. Καηαζθεπάδσ εμσηεξηθά ηα ηεηξάγσλα ΑΒΔΕ θαη ΑΓΖΘ κε 

θέληξα Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα. Αλ Μ ην κέζν ηεο ΒΓ, δείμηε όηη ε Κ1Μ είλαη θάζεηε ζηελ 

Κ2Μ. (Άζθεζε 7 ζειίδα 116, Γεληθέο ζρνιηθνύ). 

 

Απόδεημε: Σν ηξίγσλν ΑΕΓ είλαη πεξηζηξνθή ηνπ ΑΒΘ κε θέληξν ην Α θαη γσλία 90
ν
.  

Έηζη, νη επζείεο ΒΘ θαη ΓΕ είλαη θάζεηεο. Αιιά, ΜΚ2 είλαη παξάιιειε ζηελ ΒΘ, θαη ε 

ΜΚ1 ζηελ ΕΓ. Άξα, θαη Κ1Μ είλαη θάζεηε ζηελ Κ2Μ.   ■ 
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11. Γίδεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη Α1 είλαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ Γ σο πξνο ΑΓ.  

a. Γείμηε όηη ην ζπκκεηξηθό ηνπ Α1 σο πξνο ην θέληξν Ο είλαη ην ζεκείν Α2, πνπ 

είλαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ Β σο πξνο ΑΓ. 

b. Γείμηε όηη ην ΓΑ1ΒΑ2 είλαη 

νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν. 

Απόδεημε: Σν ζπκκεηξηθό ηνπ Α1 σο 

πξνο ην θέληξν Ο, είλαη ζηξνθή ηνπ Α1 

κε θέληξν ην Ο θαηά γσλία 180
ν
. Έηζη 

ην Γ ζα ζπκπέζεη κε ην Β θαη ην Α2 ζα 

είλαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ Β σο πξνο ΑΓ.  

Σν ΓΑ1ΒΑ2 είλαη αλαιινίσην από ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνύο r O 0
o
,  r O 180

o
, 

Rε, R ΑΓ,  δεο Πίλαθα 1. Όπνπ ε ε 

επζεία πνπ δηέρεηαη από ην Ο θαη είλαη 

παξάιιειε πξνο ηελ ΓΑ1.  (Γεο αξρείν 

Αζθεζε_11.ggb)■ 

 

12. Γίδεηαη νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη ε1 θαη ε2 νη θάζεηεο από ηα Α θαη Γ 

πξνο ηηο ΑΓ θαη ΓΒ αληίζηνηρα. Έζησ δ1 ε κεζνθάζεηνο ηνπ ΑΒ θαη ε’1, ε’2 ηα 

ζπκκεηξηθά ησλ ε1 θαη ε2 σο πξνο ηελ δ1. Γείμηε όηη ε ηνκή Κ ησλ ε1 θαη ε’1 θαη ε ηνκή Λ 

ησλ ε2 θαη ε’2, βξηζθνληαη πάλσ ζηελ δ1.  Δπίζεο, ηόηε ην ΚΔΛΕ είλαη ξόκβνο. 

 

 

 

 

 

 

Απόδεημε:  Σν ζρήκα έρεη άμνλεο ζπκκεηξίαο ηηο δ1 θαη δ2.  Έηζη ην ΚΔΛΕ είλαη 

αλαιινίσην από ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο {r Ο 0
o
,  r Ο 180

o
, R(ΑΓ), R(ΒΓ)} ηνπ Πίλαθα 

1 θαη είλαη ζπλεπώο ξόκβνο. (Γεο αξρείν Αζθεζε_12.ggb)■ 

 

13. Γίδεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ θαη Μ ζεκείν ζην εζσηεξηθό ηεο 

ΓΓ. Αλ ΒΝ θάζεηνο ηεο ΒΜ, λα βξείηε ην είδνο ηνπ 

ηξηγώλνπ ΜΒΝ.   

 

 

Απόδεημε:  Αλ πεξηζηξέςνπκε ην ηξίγσλνΑΒΝ γύξσ από ην 

Β θαηά 90
ν
, ην ΑΒΝ ζα κεηαθεξζεί ζην ΒΜΓ κε ην νπνίν 
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θπζηθά είλαη ίζν. Άξα, ΒΝ = ΒΜ θαη ζπλεπώο ην ηξίγσλν είλαη ηζνζθειέο νξζνγώλην.  

(Γεο αξρείν Αζθεζε_14.ggb)■ 

14. (Γεσκεηξηθόο Σόπνο-πλέρεηα ηεο Άζθεζεο 2) 

Γίδεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ζεκείν Μ ζην 

εζσηεξηθό ηεο ΒΓ.  Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο 

ηόπνο ηεο θνξπθήο Κ ηνπ ηεηξαγώλνπ ΑΜΝΚ.  

Απόδεημε:   Όπσο έρνπκε ήδε δεη ζηελ άζθεζε 

2, ε θνξπθή Κ θηλείηαη πάλσ ζε επζεία ε 

νπνία είλαη ε πεξηζηξνθή ηεο ΒΓ κε θέληξν ην 

ζεκείν Α θαη γσλία 90
ν
. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, επεηδή ην Μ βξίζθεηαη ζην 

εζσηεξηθό ηεο ΒΓ, ε θίλεζε ηνπ Κ 

πεξηνξίδεηαη ζην επζ. ηκήκα ΥΤ, όπνπ Υ ε 

ζέζε ηεο θνξπθήο ηνπ ηεξαγώλνπ ΑΒΝΥ θαη 

ην Τ ε θνξπθή ηνπ ηεξαγώλνπ ΑΓΝΤ. (Γεο αξρείν Αζθεζε_15.ggb)■ 

15. (Γεσκεηξηθόο ηόπνο) Γίδνληαη κηα επζεία ε θαη έλα ζεκεία Α (όρη πάλσ ζηελ επζεία). 

Έλα ζεκείν Μ θηλείηαη πάλσ ζηελ επζεία. Γξάθνπκε ηνλ θύθιν κε θέληξν ην Α θαη 

αθηίλα ΑΜ θαη ηνλ θύθιν κε θέληξν ην Μ θαη αθηίλα ΜΑ. Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο 

ηόπνο ησλ ζεκείσλ ηνκήο ησλ δύν θύθισλ.   

Απόδεημε: Παξαηεξείζηε όηη νηα 

επζ. ηκήκαηα ΑΚ θαη ΑΛ είλαη νη 

πεξηζηξνθέο ηνπ ΑΜ γύξσ από ην Α 

κε γσλία 60
ν
 δεμηόζηξνθα θαη 

αξηζηεξόζηξνθα αληίζηνηρα. Αλ 

ινηπόλ ην Μθηλείηαη πάλσ ζηελ 

επζεία ε, ηα Κ θαη Λ θηλνύληαη 

αληίζηνηρα ζηηο επζείεο ε2 θαη ε1, νη 

νπνίεο είλαη νη πεξηζηξνθέο ηεο ε κε 

θέληξν πεξηζηξνθήο ην Α θαη γσλία 

60
ν
 δεμηόζηξνθα θαη 

αξηζηεξόζηξνθα.  (Γεο αξρείν 

Αζθεζε_165.ggb)■ 

 

 

 

 

Αλ παξαηεξήζνπκε πεξηζζόηεξν ηηο δύν παξαπάλσ αζθήζεηο 

γεσκεηξηθώλ ηόπσλ ζα δηαθξίλνπκε έλα θνηλό ζρέδην δξάζεο:  

Έζησ ζρήκα Γ (κηα επζεία, έλαο θύθινο…)  θαη έλα θηλνύκελν 

ζεκείν Μ ηνπ ζρήκαηνο. Εεηάκε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ελόο άιινπ 

ζεκείνπ Μ’, όηαλ ην Μ κεηαβάιιεη ηε ζέζε ηνπ. Αλ έρνπκε ηελ ηύρε λα βξνύκε έλα γλσζηό 

κεηαζρεκαηηζκό t ηνπ Μ πάλσ ζην Μ’, ηόηε ν γεσκεηηθόο ηόπνο ηνπ Μ’ είλαη έλα άιιν 

ζρήκα Γ’ πνπ πξνθύπηεη εθαξκόδνληαο ηνλ κεηαζρεκαηηζκό t πάλσ ζην αξρηθό ζρήκα Γ. 

 

Καηι 

πεπιζζζόηεπο 
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16. Να θαηαζθεπάζεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα ζην Geogebra. 

 

17. Γίδνληαη 4 ηεηξάγσλα κε θέληξα Ο1, Ο2 , Ο3  θαη  Ο4 αληίζηνηρα, κε κήθνο πιεπξάο 2cm. 

4 άιια ηεηξάγσλα δηαθνξεηηθνύ κήθνπο πιεπξάο έρνπλ θνξπθέο ζηα θέληξα ησλ 

ηεηξαγώλσλ. Δίλαη ηα εκβαδά ησλ γθξίδσλ πεξηνρώλ ίζα ή όρη; Γηαθνξεηηθά: δίδεηαη 

ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ πιεπξάο 2 cm. Έλα άιιν ηεηξάγσλν ΟΔΕΖ ηέκλεη ην ΑΒΓΓ ζε κία 

πεξηνρή ΟΜΑΝ. Να βξείηε ην εκβαδόλ ηεο πεξηνρήο.  

Απόδεημε:  Ζ απάληεζε είλαη όηη όιεο νη πεξηνρέο είλαη ίζεο αθνύ είλαη ην ¼ ηνπ εκβαδνύ 

ηνπ ηεηξαγώλνπ πιεπξάο 2 cm. 

Παξαηεξείζηε όηη κηα πεξηζηξνθή 

ηνπ ΑΜΟ γύξσ από ην Ο κε γσλία 

90
ν
 (αξηζηεξόζηξνθα ή 

δεμηόζηξνθα αλάινγα) ζηε λέα 

ζέζε ΟΝΒ, κεηαζρεκαηίδεη ηελ 

πεξηνρή ΟΜΑΝ ζηε πεξηνρή ΑΟΒ 

νη νπνίεο είλαη ηζεκβαδηθέο ίζεο κε  

1 cm
2
.  (Γεο αξρείν 

Αζθεζε_13.ggb θαη 

Αζθεζε_131.ggb)■ 
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 Δπίλογορ 

 

Σν άξζξν ησλ Γεσκεηξηθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ είρε ζαλ θίλεηξν ηελ πξνζέγγηζε δύν άιισλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ : απηνύ ηεο Γεξκαλίαο (θαη γηα λα αθξηβνινγνύκε απηό πνπ 

εθαξκόδεηε ζην Realschule ηεο Bade-Württemberg) θαη ηνπ Γαιιηθνύ (πνιύ πιεζίνλ ηνπ 

δηθνύ καο). Δίλαη αιήζεηα όηη ε θηινζνθία ηνπ Buldungsplan für  Realschule
3
 νδεγεί ζε κηα 

βαζηά γεληθή καζεκαηηθή θνπιηνύξα, ελώ ηνπ Γαιιηθνύ όπσο θαη ηνπ Διιεληθνύ  δνκείηαη 

σο επη ην πιείζηνλ γύξσ από κηα ινγηθή ηεξαξρία ησλ ηεηξαπιεύξσλ κε ζηόρν λα 

απνδεηρζνύλ ζεσξήκαηα θαη αζθήζεηο. Σν Γεξκαληθό όπσο θαη ην Γαιιηθό είλαη βαζηά 

επηξεαζκέλα από ην Erlangen Program ηνπ Felix Klein, ην Διιεληθό θαζόινπ. Ζ ζπκκεηξία 

παίδεη θαη ζηα δύν ζπζηήκαηα (Γεξκαληθό, Γαιιηθό) θεληξηθό ξόιν, ζην δηθό καο όρη. ην 

Γαιιηθό ζύζηεκα ε εκθάληζε ηνπ ηξαπεδίνπ είλαη ζπάληα, θαζόινπ δε ηνπ ηζνζθεινύο. 

Αληίζεηα ζην Γεξκαληθό θαη ζην Διιεληθό εκθαλίδεηαη ζπρλά ην ηξαπέδην γηα ηειείσο όκσο 

δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο. Καηά ηε γλώκε καο ε αηηία είλαη ε εμήο: ε ηεξάξρηζε ησλ 

ηεηξαπιεύξσλ είλαη απηή πνπ δεζπόδεη ζην Γαιιηθό θαη ζην Διιεληθό, έηζη ην 

παξαιιειόγξακκν παίδεη ην ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηελ ηεξαξρία, (κε ηε ζεκαληηθή δηαθνξά 

όηη ην Γαιιηθό είλαη δνκεκέλν θαη δηεπξύλεη ηνλ νξίδνληα πξνο ηνπο γεσκεηξηθνύο 

κεηαζρεκαηηζκνύο, ελώ ζην Διιεληθό ν νξίδνληαο απηόο  απνπζηάδεη ζθαλδαισδώο),  ζην 

Γεξκαληθό ε ηαμηλόκηζε ησλ ηεηξαπιεύξσλ είλαη ν ηειηθόο ζηόρνο.  ην Γαιιηθό ζύζηεκα 

ππάξρεη κηα αλαγσγή πξνο ην νπζηώδεο, ελώ ζην Γεξκαληθό αλ θαη ν καζεηήο 

                                                
3 πκππθλώλεηε ζηε θξάζε Das Haus Der Vierecke ζπλόλπκν ηεο ηάμεο, θαηάηαμεο, ηαμηλόκεζεο θιπ,   
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ζπλεηδεηνπνηεί ηα είδε ησλ ηεηξαπιεύξσλ κέζσ ηεο ηαμηλόκεζήο ηνπο δελ πξνρσξεί ζε 

απνδείμεηο θαη έηζη ην θεθάιαην απηό θαζ’ απηό κνηάδεη λα είλαη  αθίλεην θαη  δύζθακπην κε 

έλα απξόζκελν ηέινο.  Παξ’ όια απηά λνκίδνπκε όηη ην Γεξκαληθό ζύζηεκα κε ηελ 

ηαμηλόκεζε ησλ ηεηξαπιεύξσλ πνπ πξνηείλεη, δίλεη κηα γλήζηα καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ηελ νπνία θαιό ζα είλαη λα ηελ έρνπκε ππ’όςηλ. ην Διιεληθό δελ ιείπεη ε αλαγσγή πξνο ην 

νπζηώδεο, αιιά δπζηπρώο δελ γίλεηαη θαηαλνεηή  νύηε από ηνπο δηδάζθνληεο νύηε από ηνπο 

δηδαζθόκελνπο, αθνύ δελ ηνλίδεηαη πνπζελά. Ζ όιε ππόζεζε παξακέλεη πξνζαλαηνιηζκέλε 

πξνο ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα θαη ηα παξαιιειόγξακκα δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα 

πξόθαζε γηα αζθήζεηο. Απηό δελ είλαη θαθό αλ θαη κόλνλ αλ δελ ζηακαηά ε όιε πξνζπάζεηα 

εθεί, δειαδή ζηηο εμεηάζεηο.  Πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνληαο κε άγρνο ηηο αζθήζεηο 

θαηαθεύγνπκε  ζε ζηξαηεγηθέο θαη νκαδνπνηήζεηο επηιύζεσλ πξνβιεκάησλ (επηηξέςηε κνπ 

λα πξνζζέζσ εδώ, πνιιέο θνξέο άλεπ καζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ). Απηό δπζηπρώο ελέρεη 

ζνβαξνύο θηλδύλνπο ζηε θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ.  

 

Ο Πίλαθαο 1 ηαμηλόκεζεο πνπ παξαζέηνπκε είλαη απηόο πνπ εηζήγαγε ν Heinrich Bauersfeld 

ζην Ein Beitrag der Gruppentheorie zur Systematisierung geometrischer Figuren in Der 

mathematische und naturwissenschaftliche, Untrerricht 14 (1961/62), pp. 274-278.  
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Μαθημαηικοί πος επιπέαζαν ηο έπγο ηος Felix Klein 
Φίλιος Μαγδαληνή 

Σμήμα Α4 

σολ. Έηορ:  2010-11 
Δνιαίο Πειπαμαηικό Λύκειο Βαπβακείος σολήρ 

 

Πξίλ ηηο εξγαζίεο ηνπ Felix Klein πάλσ ζηελ γεσκεηξία, κηα ζεηξά από ζεκαληηθνύο 

καζεκαηηθνύο εηζήγαγαλ ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξώηε κεγάιε 

ζπζηεκαηηθή αθαίξεζε θαη ηαμηλόκηζε ηεο γεσκεηξηθήο ζεσξίαο. Παξνπζηάδνπκε εδώ 

βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα απηώλ ησλ πξσηνπόξσλ καζεκαηηθώλ κε κηθξέο αλαθνξέο ζην 

καζεκαηηθό ηνπο έξγν. Γηα ην πιηθό ησλ βηνγξαθηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην http://www-

history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/. Οη θσηνγξαθίεο είλαη από ηελ Wikipedia, 

http://en.wikipedia.org/. 

 

 

János Bolyai 
(15/12/1802-27/12/1860) 

 

Ο János Bolyai είλαη νύγγξνο καζεκαηηθόο γλσζηόο από ην 

έξγν ηνπ ζηε κε-επθιείδεηα γεσκεηξία. Δίλαη γίνο ηνπ 

γλσζηνύ καζεκαηηθνύ Farkas Bolyai.  

Από κηθξόο έθαλε ππνινγηζκνύο θαη θνίηεζε ζην Βαζηιηθό 

Πνιπηερληθό Κνιιέγην ηεο Βηέλλεο από ην 1811 έσο ην 1822. 

Από ην 1820  έσο ην 1823 κειέηεζε έλα πιήξεο ζύζηεκα κε- 

επθιείδεηαο γεσκεηξίαο, πνπ δεκνζηεύηεθε ζε παξάζηεκα 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ παηέξα ηνπ. Ζ εξγαζία ηνπ Lobachevsky 

ζηηο κε-επθιείδεηεο γεσκεηξίεο ην 1829, πξνεγείηαη 

ρξνλνινγηθά απηή ηνπ  Bolyai, αιιά αλαθέξεηε κόλν ζηελ 

ππεξβνιηθή γεσκεηξία, ρσξίο λα γεληθεύεη.  

 

 

 

 

 

Arthur Cayley 

16/8/1821-26/12/1895 

 

 

Δίλαη βξεηαλόο καζεκαηηθόο. Θεκειείσζε ηελ κνληέξλα ζρνιή ησλ θαζαξώλ καζεκαηηθώλ 

ζηελ Βξεηαλία. αλ παηδί ν Cayley έιπλε πνιύπινθα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα γηα λα 

δηαζθεδάζεη. πνύδαζε ζην King's College School, ζην Trinity College ζην  Cambridge 

όπνπ αξίζηεπζε ζηα Διιεληθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά θαη Ηηαιηθά, όπσο θαη ζηα καζεκαηηθά. 

Δξγαζζεθε ζαλ δηθεγόξνο γηα 14 ρξόληα.  
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Καζεγεηέο ηνπ ζην  Cambridge ήηαλ νη George Peacock 

θαη ν William Hopkins.  

Απόδεημε ην ζεώξεκα Cayley-Hamilton θαη ζεκειίσζε 

ηελ έλνηα ηεο νκάδαο, νξίδνληαο ζαλ νκάδα έλα ζύλνιν 

κε κία δπηθή πξάμε πνπ ηθαλνπνηεί  θάπνηεο ηδηόηεηεο. 

Δπίζεο έγξαςε βαζηθά άξζξα πάλσ ζηελ ζεσξία ησλ 

δηαθξηλνπζώλ. 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ έκεηλε ζην Λνλδίλν έθαλε θηιία κε 

ηνλ καζεκαηηθό Sylvester θαη ζπδεηνύζαλ καδύ 

βαδίδνληαο ηελ ζεσξία ησλ αλαινηόησλ. 

Σν 1876 εδεκνζίεπζε ην κνλαδηθό βηβιίν ηνπ κε ηίηιν 

Treatise on Elliptic Function.  

 

 

 

 

 

Evariste Galois 

26/10/1811-7/6/1832 

 

Ο Evariste Galois, γλσζηόο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε 

ζεσξία ησλ νκάδσλ, γελλήζεθε ζηηο 26 Οθησβξίνπ ηνπ 

1811, ζηελ αξραία θσκόπνιε ηνπ Bourg-la-Reine, 

πεξίπνπ 10 ρηιηόκεηξα από ην Παξίζη. 

Ο παηέξαο ηνπ, Nicholas-Gabriel ήηαλ δηεπζπληήο 

εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο γηα λένπο. Σν 1815 εμειέγε 

δήκαξρνο ηεο θσκόπνιεο θαη δηαηήξεζε ην αμίσκα σο 

ην ζάλαηό ηνπ.  

Σν 1825, ν Galois εηζέξρεηαη ζην βαζηιηθό θνιέγην 

Louis le Grand, όπνπ έρνπλ θνηηήζεη ν Moliere, o 

Victor Hugo, o Robespierre, o Delacriox θαη από ην 

νπνίν ζπλερίδνπλ  ζρεδόλ λα απνθνηηνύλ νη 

κεγαιύηεξνη επηζηήκνλεο ηεο Γαιιίαο. Ο Evariste 

έιαβε ππνηξνθία θαη εηζήρζε νηθόηξνθνο ζην θνιέγην. 

Βξαβεύζεθε γηα κεηαθξάζεηο ειιεληθώλ θεηκέλσλ. Ζ 

ρξνληά απηή ήηαλ ζεκείν θακπήο γηα ηνλ Evariste, 

αλαθάιπςε ηα καζεκαηηθά θαη εηζρώξεζε ζηνλ θόζκν ηνπο. 

Γπζηπρώο ε πξνζπάζεηα λα κπεη ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή απέβε άθαξπε. Λόγσ ηεο 

απνηπρίαο απηήο, επέζηξεςε ζην θνιέγην θαη αθνινύζεζε ηελ ηάμε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

καζεκαηηθώλ. 

Κάησ ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Louis-Paul-Richard, o Galois θάλεη ηελ πξώηε ηνπ δεκνζίεπζε 

ην 1829 γηα ηα ζπλερή θιάζκαηα. 

Ο Evariste, αθνινπζώληαο ηε ζπκβνπιή ηνπ Richard παξαθνινπζεί ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή 

ζρνιή πνπ ιεηηνπξγεί σο ζπλέρεηα ηνπ θνιεγίνπ Louis le Grand. Σν πξώην έηνο γλσξίζηεθε 

κε ηνλ Auguste Chevalier θαη ζύληνκα έγηλαλ θίινη. 

Σνλ Ηνύλην ηνπ 1831 δηθάζηεθε κε ηελ θαηεγνξία ηεο πξόθιεζεο ζε απόπεηξα θαηά ηεο δσήο 

ηνπ βαζηιέα ηεο Γαιιίαο. Σν δηθαζηήξην ηνλ αζώσζε, αιιά ε κπζηηθή αζηπλνκία άξρηζε λα 
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ηνλ παξαθνινπζεί. πιιακβάλεηαη ζε πνξεία θαη νδεγείηαη ζηε θπιαθή. Μεηαθέξζεθε ζην 

λνζνθνκείν ηεο θπιαθήο θαη εθεί γλώξηζε θαη εξσηεύζεθε ηελ Stephanie-Felice-de-Motel, 

θόξε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ ηνπ. Ζ γλσξηκία θαη ν εξσηάο ηνπ απηόο απέβε κνηξαίνο. 

Ζ Stephanie ππήξμε ε αηηία δηακάρεο ηνπ Galois κε δύν θίινπο ηνπ, πνπ θαηέιεμε ζε 

κνλνκαρία θαη ζάλαην ηνπ Galois. Ο Evariste, ζε επηζηνιή πξηλ ηε κνλνκαρία γξάθεη: 

πεζαίλσ, είκαη ην ζύκα κηαο θνθέηαο ρακειήο ζηάζκεο θαη δύν αλόεησλ αθνζησκέλσλ ζε 

απηήλ. 

Ζ κεγάιε ηνπ ζπλεηζθνξά  επηθεληξώλεηαη ζηε ρξήζε ηεο ζεσξία νκάδσλ, ζήκεξα ηηο 

νλνκάδνπκε νκάδεο Galois, ζηελ επίιπζε πνιπσλπκηθώλ εμηζώζεσλ.    

Ωζηόζν παξακέλεη εληππσζηαθή ε καζεκαηηθή ηνπ πνξεία.  

Σν 1829 έζηεηιε ζηνλ Cauchy  ηελ εξγαζία ηνπ πάλσ ζηε ζεσξία ησλ εμηζώζεσλ αιιά κέζα 

από ην πεξηνδηθό Bulletin de Férussac  έκαζε όηη ν Abel είρε απνηειέζκαηα πάλσ ζε έλα 

κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ο Cauchy ηνπ ππέδεημε ηόηε λα ππνβάιιεη γηα δεκνζίεπζε έλα λέν 

άξζξν κε ηίηιν «Σπλζήθε γηα λα είλαη κηα εμίζσζε επηιύζηκε κε ξηδηθά» ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1830. Σν άξζξν ζηάιζεθε ζηνλ  Fourier πνπ ήηαλ γξακκαηέαο ηεο Αθαδεκίαο γηα λα 

εμεηαζηεί γηα ην Μεγάιν Βξαβείν ησλ Μαζεκαηηθώλ. Ο Fourier πέζαλε ηνλ Απξίιην ηνπ 

1830 θαη ην άξζξν ηνπ Galois δελ βξέζεθε.  

Ο Galois δηάβαζε ηελ εξγαζία ηνπ Abel θαη εξγάζηεθε ζηε ζεσξία ησλ ειιεηπηηθώλ 

ζπλαξηήζεσλ θαη ζηα αβειηαλά νινθιεξώκαηα. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Sturm δεκνζίεπζε 

ηξία άξζξα ζην Bulletin de Férussac ηνλ Απξηιίνπ ηνπ 1830. Δληνύηνηο, έκαζε όηη ηνλ Ηνύλην 

ην βξαβείν ηεο Αθαδεκηαο ζα απνλεκόηαλ από θνηλνύ ζηνλ Abel (κεηαζαλάηηα) θαη ζηνλ 

Jacobi, έηζη ε εξγαζία ηνπ μεράζηεθε.  

 

Σειηθά, o Galois ραξαθηεξίζηεθε γηα πξώηε θνξά θαιόο καζεκαηηθόο από ηελ θνηλσλία, 

κόλν κεηά ην ζάλαηό ηνπ όηαλ ν Liouville δεκνζίεπζε ηελ πεξηβόεηε εξγαζία πνπ 

απνζπάζκαηα ηεο είραλ δηαζώζεη ν Chevalier θαη ν αδειθόο ηνπ.   

 

 

 

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz 
31/8/1821 – 8/9/1894 

 

O Ζelmholtz είλαη θπζηθόο θαη θπζηνδίθεο κε κεγάιε 

ζπλεηζθνξά ζε πνιινύο ηνκείο ησλ ζύγρξνλσλ επηζηεκώλ. 

Έγηλε γλσζηόο γηα ηηο κειέηεο ηνπ πάλσ ζηελ ζεσξία ηεο 

νξάζεο, ζηελ πξννπηηθή θαη ζηελ επηζηεκνινγία γηα ηελ 

ζεσξία ηνπ εκπεηξηζκνύ. ηελ θπζηθή αζρνιήζεθε κε ηελ 

ελέξγεηα, ηελ ειεθηξνδπλακηθή θαη ζηελ κεραληθή 

ζεκειείσζε ηεο ζεξκνδπλακηθήο. αλ θηιόζνθνο είλαη 

γλσζηόο ζηελ θηινζνθία ηεο επηζηήκεο, γηα ηελ ζρέζε 

κεηαμύ ηνπο λόκνπο πξννπηηθήο θαη ηνπο θπζηθνύο λόκνπο 

θαη γηα ηελ ηδέα ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο 

επηζηήκεο.  

Οη θηινζνθηθέο ηνπ αλαδεηήζεηο επεξεάζηεθαλ πνιύ απν 

ηνπο θηινζόθνπο  Fichte θαη Kant. 
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Marie Ennemond Camille Jordan 

5/1/1838 – 22/1/1922 

 

Ο Jordan κεγάισζε ζε πλεπκαηηθό νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ. Ο παηέξαο ηνπ, Esprit - Alexandre Jordan, 

ήηαλ κεραληθόο απόθνηηνο ηεο γλσζηήο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Παξηζηνύ. Ζ κεηέξα ηνπ Joséphine de 

Channes, ήηαλ ε αδειθή ηνπ γλσζηνύ δσγξάθνπ 

ηνηρνγξαθηώλ Pierre de Channe. πγγελείο ηνπ θαηείραλ 

επίζεο ζπνπδαίεο πνιηηηθέο ζέζεηο. 

Ο Jordan εηζήρζε ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή γηα λα 

ζπνπδάζεη Μαζεκαηηθά ην 1855. Όπσο θαη πνιινί 

άιινη καζεκαηηθνί ηεο επνρήο, έηζη θαη ν Jordan 

μεθίλεζε από ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ. 

Σν δηδαθηνξηθό ηνπ ήηαλ πάλσ ζην ζέκα ησλ 

ζπλαξηήζεσλ θαη ησλ νινθιεξσκάησλ. Σν θνκκάηη 

πνπ αθνξνύζε ηα νινθιεξώκαηα πξνηηκήζεθε από ηνπο 

εμεηαζηέο. Δμαθνινύζεζε λα εξγάδεηαη σο κεραληθόο. 

Από ην 1873 ήηαλ εμεηαζηήο ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή, 

θαη αξγόηεξα θαζεγεηήο αλάιπζεο. Τπήξμε καζεκαηηθόο πνπ εξγάζηεθε ζε όινπο ηνπο 

ζεκαληηθνύο ηνκείο ησλ Μαζεκαηηθώλ εθείλεο ηεο επνρήο. Δηδηθόηεξα ελδηαθεξόηαλ γηα ηνλ 

ηνκέα ησλ πεπεξαζκέλσλ νκάδσλ (finite groups). Δηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο ζπλζεηηθήο 

ζεηξάο ζηε ζεσξία νκάδσλ θαη έδεημε ην ζεώξεκα Jordan-Hölder πνπ παξνπζηάδεη ην ζύλνιν 

ησλ ζπλζεηηθώλ παξαγόλησλ ζαλ έλα αλαιινίσην ηεο νκάδαο Jordan. Δξγάζηεθε επίζεο 

ζηελ γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ νκάδσλ Galois. Σo 1870 δεκνζίεπζε ην πξώην βηβιίν 

πάλσ ζηε ζεσξία νκάδσλ πνπ είλαη έλα από ηα ζεκαληηθά βηβιία ηεο καζεκαηηθήο 

βηβιηνγξθίαο θεξδίδνληαο ην βξαβείν Poncelet. ήκεξα είλαη γλσζηόο θαη γηα έλα άιιν 

ζπνπδαίν ζεώξεκα ζηελ αλάιπζε θαη ηνπνινγία πνπ θέξεη ην όλνκα ζεώξεκα θακπύιεο ηνπ 

Jordan. Αμηνκλεκόλεπηεο είλαη επίζεο νη ζεκεηώζεηο ηνπ ζηελ Αλάιπζε γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

θνηηεηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παξηζηνύ. ηηο ζεκεηώζεηο απηέο πνπ εθδόζεθαλ ην 

1882, παίξλεη ηηο ηδέεο ηνπ Cauchy θαη ηηο εκπινπηίδεη κε ηηο λέεο ηδεέο ηνπ Weierstrass, πνιύ 

πξνσζεκέλεο γηα ην επίπεδν ησλ καζεηώλ κηαο πνιπηερληθήο ζρνιήο. Μεξηθέο πξνζζήθεο 

ζηελ δεύεηξε έθδνζε απηνύ ηνπ βηβιίνπ, δίλνπλ ηνλ ηόλν ηεο αλάιπζεο πνπ δηαηεξήηε κέρξη 

θαη ζήκεξα.  

Ο Jordan είλαη ν πξώηνο πνπ έδεημε ελδηαθέξνλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ Galois, άγλσζηεο κέρξη 

ηελ ζηηγκή εθείλε, θαλεξώλνληαο ηελ κεγάιε ζπλάθεηα κεηαμύ ησλ νκάδσλ κεηαζέζεσλ θαη 

ηελ επίιπζε ησλ πνιπσλπκηθώλ εμηζώζεσλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ απηό γηα ηελ ζεσξία νκάδσλ 

ην κεηάδσζε δεκηνπξγηθά ζε δύν άιινπο κεγάινπο κειεηεηέο ησλ καζεκαηηθώλ ηνλ Felix 

Klein θαη Sophus Lie.  

Σν 1912 ν Jordan ζπληαμηνδνηήζεθε. Μεηαμύ ησλ ηηκώλ πνπ δέρηεθε, ήηαλ ε επηινγή ζηελ 

Αθαδεκία ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Γαιιίαο ην 1881. Τπήξμε επίζεο επίηηκνο πξόεδξνο ηνπ 

Γηεζλνύο πλεδξίνπ ησλ Μαζεκαηηθώλ ζην ηξαζβνύξγν ην 1920.  
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Felix Klein 
  25/3/1849 - 22/6/1925 

 

Ο Κlein ήηαλ καζεκαηηθόο γεξκαληθήο θαηαγσγήο. 

Γελλήζεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ ηνπ 1849 ζην Ρήλν ηεο 

Πξσζίαο θαη πέζαλε ζηηο 22 Ηνπλίνπ ηνπ 1925, ζε ειηθία 76 

εηώλ, ζην Αλλόβεξν ηεο Γεξκαλίαο. Πήξε ην δηδαθηνξηθό 

ηνπ κε θαζεγεηή ηνλ Julius Plücker, από ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Βόλλεο ην 1868.  Παληξεύηεθε ην 1875 ηελ Άλλα 

Υέγθει, ηελ κεγαιύηεξε θόξε ηνπ θηινζόθνπ Φξηληξηρ 

Υέγθει.  

Έγηλε θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Erlangen ζε ειηθία 

23 εηώλ ην 1872. Δξγάζζεθε πάλσ ζηε ζεσξία νκάδσλ, 

ζεσξία αξηζκώλ, ζεσξία ζπλαξηήζεσλ, κε-Δπθιείδεηεο 

γεσκεηξίεο θαη αμηνζεκείσηε είλαη ε εξγαζία ηνπ πάλσ ζηε 

ζρέζε κεηαμύ ζεσξίαο νκάδσλ θαη γεσκεηξίαο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ηειεπηαίαο ζεώξεζεο 

είλαη ην πεξίθεκν Πξόγξακκα Erlangen, ην 1872, πνπ είλαη κηα ηαμηλόκηζε ησλ γεσκεηξηώλ 

βάζεη ησλ ζπκκεηξηθώλ νκάδσλ. Σν πξόγξακκα απηό έρεη κεγάιε απήρεζε ζηα καζεκαηηθά 

ζήκεξα θαζώο θαη ζην ηξόπν δηδαζθαιίαο ησλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπ/ζε, δεο γηα 

παξάδεηγκα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ηεηξαπιεύξσλ. Γεκηνύξγεζε εξεπλεηηθό θέληξν, πνπ 

ρξεζίκεπζε ζαλ πξώηππν γηα ηα επόκελα εξεπλεηηθά θέληξα, εηζήγαγε εβδνκαδηαίεο 

ζπλεδξηάζεηο θαη δεκηνύξγεζε έλα καζεκαηηθό αλαγλσζηήξην θαη βηβιηνζήθε. Κάησ από 

ηελ επηκέιεηα ηνπ Klein ην πεξηνδηθό «Mathematische Annalen» θαηάθεξε λα γίλεη  ην 

θαιύηεξν πεξηνδηθό καζεκαηηθώλ ηνπ θόζκνπ εμεηδηθεπκέλν ζηελ αιγεβξηθή γεσκεηξία, 

κηγαδηθή θαη πξαγκαηηθή αλάιπζε θαη ζεσξία νκάδσλ. Δίλαη γλσζηόο επίζεο γηα ηελ 

δηάζεκε θπάιε ηνπ Klein, κηα ηνπνινγηθή πνιιαπιόηεηα όπνπ ε εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή 

επηθάλεηα είλαη ε ίδηα.  

Μαζεηέο ηνπ Klein ήηαλ κεγάινη καζεκαηηθνί όπσο νη: Axel Harnack, Robert Fricke, Adolg 

Hurvitz, Ferdinand von Lindemann, Hermann Rotte, Alexander Ostrowski, Grace Chisholm 

Young, Alexander Witting θ.αιι. 

 

 

Edmond Nicolas Laguerre 

9/4/1834-14/8/1866 

 

Δίρε πξνβιήκαηα πγείαο θαη παξ’ όια απηά ην 1852 

πέξαζε ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ Παξηζηνύ 

δείρλνληαο ηαιέλην ζηηο γιώζζεο θαη ηα καζεκαηηθά. 

Σν 1853, ζε κηα πνιύ ζπνπδαία εξγαζία ηνπ, 

εμεξεύλεζε ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ επζείεο κεηαμύ 

ηνπο ζηηο πξνβνιέο. Σν 1854, ηειείσζε ηελ Πνιπηερληθή 

ρνιή θαη άξρηζε ζηξαηησηηθή θαξηέξα. Σν 1864 

επέζηξεςε ζηε ρνιή ζαλ ιέθηνξαο. Μεηά ην 1874, 

έγηλε εμεηαζηήο εθεί. Σν 1883, έγηλε θαζεγεηήο 

Φπζηθνκαζεκαηηθώλ ζην College de France. Σν 1886 ε 

πγεία ηνπ θαηέξξεπζε θαη πέζαλε ζην Barle-Duc. 
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Έγηλε γλσζηόο γηα ην έξγν ηνπ ζηηο εηδηθέο ζπλαξηήζεηο θαη ηα πνιπώλπκα. Δθηόο από ηα 

Μαζεκαηηθά, ε νηθνγέλεηά ηνπ έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή ηνπ. Απέθηεζε δύν θόξεο 

θαη αθηέξσζε πνιύ ελέξγεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηώλ ηνπ. 

Σν πιήξεο έξγν ηνπ Laguerre δεκνζηεύηεθε ζε δύν ηκήκαηα Σν 1898 θαη ην 1905. 

Δπαλαδεκνζηεύηεθε ην 1972. Έδσζε ηελ απόδεημε, εθηόο από απηήλ πνπ έδσζε ν Darboux, 

ζην πξνζζεηηθό ζεώξεκα ησλ ειιεηπηηθώλ ζπλαξηήζεσλ (γηα παξάδεηγκα a
x+y

 =a
x
 a

y
 είλαη 

πξνζζεηηθό ζεώξεκα γηα ηηο εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο). Ο Laguerre έδεημε ην πξνζζεηηθό 

ζεώξεκα κε ηελ βνήζεηα ησλ anallagmatic θακππιώλ, όπσο ν θύθινο, ην νβάι ηνπ Cassisni, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ζεώξεκα ηνπ Poncelet ζρεηηθά κε ηα εγγεγξακκέλα θαη πεξηγεγξακκέλα 

πνιύγσλα ζε δύν θσληθέο. Οη αλαθαιύςεηο ηνπ ζηε γεσκεηξία ηνλ ηνπνζεηνύλ ζηε ζεηξά 

ησλ καζεκαηηθώλ όπσο ν Chasles θαη ν Poncelet.   

 

Nikolai Ivanovich Lobachevsky 
(1/12/1792 - 12/2/2856) 

 

 

Ρώζνο καζεκαηηθόο πνιύ γλσζηόο γηα ηελ ππεξβνιηθή 

γεσκεηξία ή γεσκεηξία ηνπ Lobachevsky. 

 

πύδαζε καζεκαηηθά κε ηνλ καζεκαηηθό Johann Christian 

Martin Bartels, θίιν ηνπ Carl Friedrich Gauss. Πήξε ην 

δίπισκα ζηα καζεκαηηθά θαη θπζηθή ην 1811 θαη έγηλε 

ιέθηνξαο ζην παλεπηζηήκην ηεο  Kazan θαη ην 1822 έγηλε 

θαζεγεηήο.  

 

Αλεμάξηεηα από ηνλ Bolyai εξγάζζεθε ζηε κε-επθιείδεηα 

γεσκεηξία πνπ θέξεη θαη ην όλνκά ηνπ. Πξίλ από απηόλ πνιύ 

ήηαλ νη καζεκαηηθνί πνπ πξνζπάζεζαλ λα απνδείμνπλ ηνπ 5
ν
 

Αμίσκα (Αμίσκα παξαιιειίαο) ηεο γεσκεηξίαο ηνπ Δπθιείδε. 

Ο Lobachevsky αξλήζεθε ην αμίσκα απηό, κηα ηδέα πνπ 

ρξνλνινγείηαη από ην 1826 θαη πξσηνδηκνζηεύηεθε ζην 

Вестник Казанского университета ην 1829–1830. Απηήλ ηε 

κε-επθιείδεηα γεσκεηξία ν Lobachevsky ηελ νλόκαζε 

ππεξβνιηθή γεσκεηξία. Δίλαη γλσζηό όηη νη ιεγόκελεο κε-επθιείδεηεο γεσκεηξίεο παίμαλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο.  

Ηζρπξίδνληε κεξηθνί όηη ε ηδέα απηώλ ησλ γεσκεηξηώλ νθείιεηαη ζηελ κεγαινθπία ηνπ 

Gauss, αιιά γλσξίδνπκε όηη ν Gauss νπδέπνηε ήξζε ζε επαθή κε ηνλ Lobachevsky πξίλ ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο εξγαζίαο. ήκεξα απνδίδνπκε ηελ αλαθαιπςε ηεο ππεξβνιηθήο γεσκεηξίαο 

ζηνπο Gauss,  Lobachevsky θαη Bolyai, αιιά είλαη πξώηνο ν πνπ ηελ παξνπζίαζε ζηελ 

καζεκαηηθή θνηλόηεηα.  

Ο Lobachevsky αζρνιήζεθε επίζεο κε ηελ πξνζέγγηζε ξηδώλ αιγεβξηθώλ εμηζώζεσλ. Ζ 

κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή ζήκεξα ζαλ κέζνδν Dandelin–Gräffe. Αζρνιήζεθε επίζεο κε 

ηνλ νξηζκό ζπλζξηήζεσλ κεηαμύ ζπλόισλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ. Έγξαςε ηέζζεξα βηβιία : 

Geometriya (1909), New Foundations of Geometry (1835-1838),  Geometrical Investigations 

on the Theory of Parallels (1840) θαη  Pangeometry (1855).  
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Jean Victor Poncelet 

1/7/1788 – 22/12/1867 

 

Ο παηέξαο ηνπ Jean Victor Poncelet ήηαλ πινύζηνο 

γαηνθηήκνλαο θαη δηθεγόξνο ζηελ πόιε Μεηο. Ο Jean 

Victor ππήξμε παηδί εθηόο γάκνπ θαη κεγάισζε κε 

άιιε νηθνγέλεηα αλαηνιηθά ηνπ Μεηο, ε νπνία ηνπ 

ράξηζε ηξπθεξόηεηα θαη θξνληίδα. ε κηθξή ειηθία 

έδεημε κεγάιε πεξηέξγεηα γηα ηα θαηλόκελα γύξσ ηνπ, 

θαη εηδηθόηεξα αγάπε γηα ηα αληηθείκελα κε 

κεραληζκνύο. 

Δηζήρζε ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ Παξηζηνύ ην 

1807, θαη είρε εμαηξεηηθνύο θαζεγεηέο-καζεκαηηθνύο 

όπσο ηνπο Gaspard Monge, Lazare Carnot, Charles 

Brianchon, Sylvestre Lacroix θαη Louis Poinsot.  

Αθνινύζεζε ζηξαηησηηθή θαξηέξα θαη ην 1812 

θιήζεθε λα πάξεη κέξνο ζηελ εθζηξαηεία ηνπ 

Ναπνιένληα ζηε Ρσζία. ε κία κάρε ζεσξήζεθε λεθξόο από ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ θαη 

αηρκαισηίζηεθε από ηνπο ερζξνύο σο αηρκάισηνο πνιέκνπ, θαζώο ήηαλ αμησκαηηθόο θαη ζα 

κπνξνύζε λα παξέρεη πιεξνθνξίεο. ηελ αηρκαισζία έθαλε ηηο πξώηεο ηνπ ζεκεηώζεηο ζηε 

γεσκεηξία ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ θώλνπ.  

Σν 1824 έγηλε θαζεγεηήο κεραληθήο ζην Μεηο θαη εηζήγαγε ηελ κεραληθή γηα λα βειηηώζεη 

ηηο ηνπξκπίλεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηνπξκπίλσλ λεξνύ. 

Σν 1848 έγηλε δηεπζπληήο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο. Σν 1849 καδί κε ηνλ Arthur Morin 

εθεύξε ην δπλακόκεηξν. 

Σν 1851 νξγαλώζεθε ζην Λνλδίλν ε κεγάιε Γηεζλήο Έθζεζε Βηνκεραληθώλ Έξγσλ. Τπήξμε 

επηθεθαιήο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Έθζεζεο θαη έγξαςε παξνπζίαζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο ην πξώην κηζό ηνπ 19
νπ

 αηώλα, θάλνληαο αλαθνξά ζηα Αγγιηθά 

κεραλήκαηα, ηα νπνία είρε κειεηήζεη. ηελ Παγθόζκηα Έθζεζε ζην Παξίζη ην 1855, έπαημε 

εμίζνπ ζεκαληηθό νξγαλσηηθό θαη επηζηεκνληθό ξόιν. 

Δίλαη απηόο πνπ πξνρώξεζε ηελ πξνβνιηθή γεσκεηξία θαη ν νπνίνο καδί κε ηνλ Brianchon 

απόδεημε ην ζεώξεκα Feuerbach θαη επηλόεζε ηελ «αξρή ηεο ζπλέρεηαο» ζηε γεσκεηξία ε 

νπνία έθηνηε θαιείηαη αξρή Poncelet-Steiner, δηαηππώζεθε από ηνλ Poncelet απνδείρζεθε 

από ηνλ Steiner.  ύκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, εάλ έλα ζεκείν κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί κε 

θαλόλα θαη δηαβήηε κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί κόλν κε θαλόλα κε ηελ πξν-ππόζεζε όηη 

κπνξεί λα ραξαρζεί θύθινο πνπ λα έρεη ζαλ θέληξν ην ζεκείν απηό,  ή αλ έλα γεσκεηξηθό 

αληηθείκελν θαηαζθεπάδεηαη  από άιιν κε ζπλερείο αιιαγέο, θάζε ηδηόηεηα ηνπ 

πξνεγνύκελνπ αληηθεηκέλνπ ηζρύεη θαη γηα ηνλ παξαγόκελν. Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο ηδηόηεηαο 

απηήο θάλεθε  ζηελ πξάμε κε ηελ εηζαγσγή ηεο θαηαζθεπαζηηθήο γεσκεηξίαο ζηελ δεθαεηία 

ηνπ 1980.  

 

George Friedrich Bernhard Riemann 

17/9/1826-20/7/1866 

 

Ο Riemann ήηαλ γεξκαλόο καζεκαηηθόο πνπ ζπλείζθεξε ζεκαληηθά ζηε Μαζεκαηηθή 

Αλάιπζε, ηελ Σνπνινγία, ηελ Αλαιπηηθή Θεσξία ησλ αξηζκώλ θαη ηε Γηαθνξηθή Γεσκεηξία 
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, αλνίγνληαο έηζη ην δξόκν κεηαμύ άιισλ θαη γηα ηε ζεκειίσζε αξγόηεξα ηεο Γεληθήο 

Θεσξίαο ηεο ρεηηθόηεηαο. 

Ο Riemann γελλήζεθε ζην θξαηίδην Αλόβεξν ηεο Γεξκαλίαο. Από κηθξή ειηθία έδεημε 

αζπλήζηζηεο καζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο, όπσο αθάληαζηε ηαρύηεηα ζηνπο ππνινγηζκνύο, αιιά 

ππέθεξε από δεηιία θαη θόβν λα κηιά δεκόζηα. Οη δάζθαινί  ηνπ έκεηλαλ θαηάπιεθηνη από 

ηελ επθπΐα ηνπ θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα εθηειεί 

εμαηξεηηθά πνιύπινθεο καζεκαηηθέο πξάμεηο. πρλά 

μεπεξλνύζε ηηο γλώζεηο ηνπ δαζθάινπ ηνπ. 

Μεηαθόκηζε ζην Βεξνιίλν, όπνπ δίδαζθαλ νη Κarl 

Jacobi, Peter Dirichlet  θαη Jakob Steiner. Σν 1859, 

ηειηθά, κεηά ην ζάλαην ησλ Gauss θαη Dirichlet, 

εθιέρηεθε θαζεγεηήο θαη επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο 

Μαζεκαηηθώλ ζην Παλεπηζηήκην Göttingen.   

Τπήξμε ν πξώηνο πνπ εηζεγήζεθε ηελ επέθηαζε ηεο 

γεσκεηξίαο ζε πεξηζζόηεξεο από ηξείο δηαζηάζεηο κε 

ηελ βνήζεηα ηεο άιγεβξαο, πνπ απινπνίεζε πνιιά 

πξνβιήκαηα ηεο Φπζηθήο θαη κεηέπεηηα έγηλε κηα από 

ηηο βαζηθέο ππνζηεξηρηηθέο ζεσξίεο ζηελ γεληθή ζεσξία 

ηεο ζρεηηθόηεηαο. Πξνζέθεξε πνιιά ζηελ Πξαγκαηηθή 

Αλάιπζε. Όξηζε ην νινθιήξσκα Riemann κε ηε 

βνήζεηα ησλ αζξνηζκάησλ Riemann, αλάπηπμε κηα ζεσξία γηα ηηο ηξηγσλνκεηξηθέο ζεηξέο 

πνπ δελ είλαη ζεηξέο Fourier θαη κειέηεζε ην δηαθνξηθό νινθιήξσκα Riemann-Liouville. 

Γηαηύπσζε κηα ζεηξά από εηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηηο ζπλαξηήζεηο, κία από ηηο νπνίεο είλαη ε 

πεξηβόεηε ππόζεζε Riemann πνπ αθνξά ηηο ξίδεο ηνπ πεξηζζόηεξν κπζηεξηώδνπο θαη 

παξάμελνπ αληηθεηκέλνπ ζηα καζεκαηηθά πνπ ιέγεηαη zeta function, ζπκβ. δ(s). Δπίζεο, 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ Riemann ζηηο κε-επθιείδεηεο γεσκεηξίεο θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ ειιεηπηηθή γεσκεηξία γλσζηή ζαλ ζθαηξηθή γεσκεηξία. 

Πέζαλε ην 1866 από θπκαηίσζε ζε ηαμίδη ζηελ Ηηαιία. 

 

Karl Georg Christian von Staudt 
24/1/1798  -  1/6/1867 

 

 

 Ο Karl Georg Christian von Staudt ήηαλ γεξκαλόο 

καζεκαηηθόο. Γελλήζεθε ζην Rothenburg ob der Tauber 

ηεο Γεξκαλίαο. πνύδαζε κε ηνλ Gauss καζεκαηηθά ζην 

παλεπηζηήκην ηνπ  Göttingen. Με ηελ επθαηξεία ηνπ 

ππνινγηζκνύ ηεο ηξνρηάο ηνπ θνκήηε Nicollet-Pons πήξε 

ην δηδαθηνξηθό ηνπ ζηελ αζηξνλνκία από ην 

παλεπηζηήκην Erlangen ην 1822. 

Σν βηβιίν ηνπ Geometrie der Lage (1847) είλαη βηβιίν 

αλαθνξάο γηα ηελ πξνβνιηθή γεσκεηξία.   Ο  Burau 

(1976) γξάθεη ζρεηηθά: 

Ο Staudt είλαη ν πξώηνο πνπ επηρείξεζε κηα πιήξε 

κεζνδηθή πξνζέγγηζε ηνπ θιάδπνπ. Υσξίο απηόλ ζα 

κηινύζακε αθόκα γηα απνζηάζεηο, θαζεηόηεηα, γσλίεο, 

έλλνηεο πνπ δελ παίδνπλ θαλέλα ξόιν ζηελ πξνβνιηθή γεσκεηξία. 
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Πποεκηάζειρ ζηιρ  Αζκήζειρ Γεωμεηπίαρ 
Φοίβη Σπαγούλια 

Σμήμα Α4 

σολ. Έηορ:  2010-11 
Δνιαίο Πειπαμαηικό Λύκειο Βαπβακείος σολήρ 

 
Περίληψη: Σηελ παξαθάησ εξγαζία ζα παξνπζηάζνπκε κηα ζεηξά αζθήζεσλ ηνπ ζρνιηθνύ 

βηβιίνπ ηεο Γεσκεηξίαο ηεο Α θαη Β Λπθείνπ. Τν λέν ζηελ εξγαζία απηή είλαη  όηη ζα δώζνπκε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ίδησλ αζθήζεσλ ζην GExp πνπ είλαη έλα από ηα 

Σπζηήκαηα Απηνκαηνπνίεζεο Γεσκεηξηθώλ Απνδείμεσλ. Έηζη, ζα αλαθαιύςνπκε λέεο 

ηδηόηεηεο θαη πξνηάζεηο πνπ είλαη θξπκκέλεο ζην αξρηθό ζρήκα.  

 

 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΖ 1 ΔΛΗΓΑ 111 
Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ ( Α=90) θαη 

ην ύςνο ηνπ ΑΓ. 

Α) Αλ Δ, Ε είλαη ηα κέζα ησλ ΑΒ θαη ΑΓ, λα 

απνδείμεηε όηη ΔΓΕ=Α=90. 

Β) Αλ Μ είλαη ην κέζν ηεο ΔΕ, λα απνδείμεηε 

όηη ΓΜ=ΒΓ/4. 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

Α)  

1) Γηα λα απνδείμνπκε όηη ΔΓΕ=Α=90 αξθεί 

λα απνδείμνπκε όηη ηα ηξίγσλα ΑΔΕ, ΔΓΕ 

είλαη ίζα ή αιιηώο όηη 

ΔΓ=ΔΑ 

ΓΕ=ΑΕ 

ΔΕ=ΔΕ (πνπ ελλνείηαη αθνύ είλαη θνηλή 

πιεπξά ησλ ηξηγώλσλ) 

Αθνύ  ΑΓ είλαη ύςνο ηνπ ηξηγώλνπ 

ΑΒΓ, ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΓ είλαη 

νξζνγώληα. ην ηξίγσλν ΒΑΓ ε ΓΔ είλαη δηάκεζνο πνπ θέξεηαη από ηελ νξζή γσλία 

(Δ κέζν ΑΒ από ηελ ππόζεζε) θαη άξα ΓΔ=ΒΑ/2=ΔΑ. 

ην ηξίγσλν ΑΓΓ ε ΓΕ είλαη δηάκεζνο πνπ θέξεηαη από ηελ νξζή γσλία (Ε κέζν ΑΓ 

από ηελ ππόζεζε) θαη άξα ΓΕ=ΑΓ/2=ΑΕ. 

Άξα απνδείμακε όηη ηα ηξίγσλα είλαη ίζα νπόηε θαη ε γσλία Γ είλαη ίζε κε ηε γσλία 

Α=90. 

2) Δπεηδή ΔΕ είλαη κεζνθάζεηνο ηεο ΑΓ, ην ΑΔΓΒ είλαη ξνκβνεηδέο θαη έηζη γσλ, Α=γσλ. 

Γ =90
ν
. 

Β) Καζώο ην ηξίγσλν ΔΓΕ είλαη νξζνγώλην θαη κ είλαη ην κέζν ηεο ππνηείλνπζαο ε ΓΜ ζα 

είλαη σο δηάκεζνο ΔΕ/2.  

Σν ΔΕ είλαη ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ ελώλεη ηα κέζα δύν πιεπξώλ ηξηγώλνπ νπόηε είλαη 

ίζν κε ην ½ ηεο ππνηείλνπζαο ΒΓ. 
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Άξα ην ΓΜ είλαη ίζν κε ΒΓ/4.   

● ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ 

1. Αλ Ο ην κέζν ηεο ΒΓ δείμε όηη ηα ζεκεία Α,Μ,Ο είλαη ζπλεπζεηαθά. 

2. Αλ Κ ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΔΓ θαη ΕΟ, ηόηε δείμηε όηη ην ηξίγσλν ΔΕΚ είλαη 

ηζνζθειέο.  

3. Tα ζεκεία Μ, Λ θαη Κ είλαη ζπλεπζεηαθά.  
4. Σα ζεκεία Α, Δ, Ε, Γ, Ο είλαη νκνθπθιηθά. 

5. Οη παξαθάησ νκάδεο ζεκείσλ είλαη νκνθπθιηθέο: [ΓΟΚΛ], [ΔΓΜΛ], 

ΕΓΜΚ], [ΕΜΟΛ] θαη [ΔΜΟΚ]. 

6. Οη επζείεο ΑΓ θαη ΜΛ είλαη παξάιιειεο. 

7. Γείμηε όηη:  

 ΑΜ=ΔΜ=ΕΜ=ΓΜ=ΜΟ,  

 ΒΟ=ΑΟ=ΔΓ=ΔΕ,  

 ΒΔ=ΑΔ=ΔΓ=ΕΟ,  

 ΒΛ=ΑΛ,  

 ΓΕ=ΕΓ=ΑΕ=ΔΟ,  

 ΓΚ=ΑΚ,  

 ΑΝ=ΓΝ,  

 ΓΛ=ΟΛ,  

 ΔΛ=ΕΛ,  

 ΓΚ=ΟΚ,  

 ΔΚ=ΕΚ. 

8. Γείμηε όηη ηα ηξίγσλα ζηηο παξαθάησ νκάδεο είλαη ίζα: 

 Σα ηξίγσλα: ΒΟΔ, ΑΟΔ, ΔΕΑ, ΟΓΕ, ΟΑΕ, ΔΕΓ, ΕΔΟ. 

 Σα ηξίγσλα: ΒΟΛ, ΑΟΛ. 

 Σα ηξίγσλα: ΓΟΚ, ΑΟΚ 

 Σα ηξίγσλα: ΒΔΛ, ΑΔΛ. 

 Σα ηξίγσλα: ΓΕΚ, ΑΕΚ 

 Σα ηξίγσλα: ΔΕΒ, ΟΒΕ 

 Σα ηξίγσλα: ΕΔΓ, ΟΓΔ 

 Σα ηξίγσλα: ΔΟΜ, ΕΑΜ, ΕΓΜ 

 Σα ηξίγσλα: ΝΑΕ, ΝΓΕ 

 Σα ηξίγσλα: ΔΟΓ, ΕΓΟ 

 Σα ηξίγσλα: ΑΝΜ, ΓΝΜ 

 Σα ηξίγσλα: ΓΔΛ, ΟΕΛ 

 Σα ηξίγσλα: ΔΛΜ, ΕΛΜ 

 Σα ηξίγσλα: ΓΛΜ, ΟΚΜ 

 Σα ηξίγσλα: ΟΚΔ, ΓΚΕ 

 Σα ηξίγσλα: ΔΚΜ, ΕΚΜ 

 Σα ηξίγσλα: ΔΚΛ, ΕΚΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 
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ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΖ 3 ΔΛΗΓΑ 111 
ε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90) κε ^Β > ^Γ θέξνπκε ηε δηάκεζό ηνπ ΑΜ θαη ην ύςνο 

ηνπ ΑΓ. Να απνδείμεηε όηη γσλ. ΜΑΓ = ^Β- ^Γ. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 

Έζησ β>γ, έηζη ην ύςνο βξίζθεηαη ζην επζύγξακκν 

ηκήκα ΒΜ θαη ε γσλία Β> γσλ.Γ. 

Ζ γσλία  ΜΑΓ είλαη ίζε κε ΜΑΒ-ΓΑΒ (1). Αιιά: 

1) Ζ γσλία ΜΑΒ=Β, γηαηί είλαη νη παξά ηε βάζε 

γσλίεο ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ ΜΑΒ 

(ΜΑ=ΜΒ). 

2) Ζ γσλία ΓΑΒ=Γ, γηαηί είλαη ζπκπιεξσκαηηθή 

ηεο γσλίαο Β ζην νξζνγώλην ηξίγσλν ΒΓΑ. 

Άξα, ε (1) γίλεηαη: ΜΑΓ=Β-Γ.  

Ζ άζθεζε δελ παξνπζηάδεη πεξαηηέξσ ελδηαθέξνλ.  

■  

 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΖ 7 ΔΛΗΓΑ 111 
ε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ πξνεθηείλνπκε ηελ ΑΒ θαηά ηκήκα ΒΔ=ΑΒ. Αλ ε ΓΔ ηέκλεη 

ηελ ΑΓ ζην Ζ θαη ηε ΒΓ ζην Ε, λα απνδείμεηε όηη:   

1) ΒΕ=ΕΓ,  

2) ΓΖ=ΑΖ/2 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

1) Γηα λα απνδείμνπκε όηη ΒΕ=ΕΓ αξθεί λα απνδείμνπκε όηη ην ΓΒΔΓ είλαη 

παξαιιειόγξακκν ( νπόηε νη δηαγώληνί ηνπ ΓΒ θαη ΓΔ ζα δηρνηνκνύληαη). 

Πξάγκαηη ην ΓΒΓΔ είλαη παξαιιειόγξακκν δηόηη έρνπκε ΒΔ//=ΓΓ(από  ππόζεζε).  Άξα 

ΒΕ=ΕΓ.  

2) ην ηξίγσλν ΓΒΓ νη ΓΕ θαη ΓΘ είλαη δηάκεζνη, νπόηε ην Ζ είλαη ην βαξύθεληξν ηνπ 

ηξηγώλνπ. Άξα έρνπκε: ΓΖ=2/3 ΓΘ (1) θαη ΓΘ=1/2 ΓΑ(θαζώο Θ κέζν ΓΑ) (2). 

Αληηθαζηζηώληαο ηε (2) ζηελ (1) έρνπκε όηη ΓΖ= 1/3 ΓΑ θαη ΑΖ = 2/3 ΓΑ νπόηε ΑΖ 

είλαη δηπιάζην ηνπ ΓΖ ή αιιηώο ΓΖ =ΑΖ/2. 

 

● ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ 

1. Γείμηε όηη νη επζείεο ΓΚ θαη ΔΘ είλαη παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο νη ΑΓ 

θαη ΒΚ. 

2. Γείμηε όηη ηα ηξίγσλα ζηηο παξαθάησ νκάδεο είλαη όκνηα : 
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 ΑΔΓ, ΒΔΕ, ΓΓΕ 

 ΑΖΓ, ΓΖΕ 

 ΓΖΓ, ΑΖΔ, ΘΖΕ 

 ΒΑΘ, ΔΑΓ, ΓΓΘ, ΚΘΓ, ΘΚΒ, ΔΒΚ 

 ΓΖΘ, ΔΖΓ 

 ΑΓΒ, ΘΓΕ, ΚΒΕ, ΓΑΓ 

 ΔΓΒ, ΕΓΒ, ΕΔΚ, ΓΔΓ 

 ΒΓΔ, ΕΒΘ, ΕΓΚ, ΑΓΒ, ΓΒΓ. 

 

3. Γείμηε όηη ηα ηξίγσλα ζηηο παξαθάησ νκάδεο είλαη ίζα: 

 

 ΓΓΒ, ΒΑΓ, ΔΒΓ 

 ΓΓΑ, ΒΑΓ 

 ΘΑΒ, ΘΓΓ, ΓΘΚ, ΒΚΘ, ΚΒΔ 

 ΘΓΑ, ΘΒΓ, ΚΒΓ 

 ΔΕΒ, ΓΕΓ 

 ΓΔΓ, ΔΓΒ 

 ΓΒΕ, ΔΓΕ 

 ΒΕΘ, ΓΕΚ 

 ΓΕΘ, ΔΕΚ 

 ΘΚΓ, ΚΘΔ, ΓΓΚ, ΒΔΘ 

 ΕΚΓ, ΕΘΔ 

 ΕΚΒ, ΕΘΓ 

 ΑΚΒ, ΚΑΘ 

 ΒΚΓ, ΓΘΔ 

 ΘΔΓ, ΚΓΔ. 

 

4. Γείμηε όηη: 

 ΖΘ = 1/6 ΑΓ 

 ΕΖ = 1/6 ΓΔ 

 ΓΖ = 1/3 ΓΔ 

 ΓΘ = 3/4 ΑΖ  

 ΒΚ = 3/4 ΑΖ 

 ΔΕ = 3/4 ΔΖ 

 

■ 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΖ 8 ΔΛΗΓΑ 111 
ε νξζνγώλην   ηξίγσλν ΑΒΓ κε Β= 30

ν
  ε 

θάζεηνο ζην κέζν Μ ηεο ππνηείλνπζαο ΒΓ 

ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΒ ζην Γ. Να 

απνδείμεηε όηη: 1) ΜΓ = ΑΓ θαη 2) ΜΓ 

=ΑΒ/3. 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 

1) Θέινπκε λα απνδείμνπκε όηη ΜΓ=ΑΓ 

νπόηε αξθεί λα δείμνπκε όηη ηα 

ηξίγσλα ΓΜΓ θαη ΓΓΑ είλαη ίζα ή 

αιιηώο ΜΓ=ΓΑ, ΓΓ=ΓΓ (πνπ 
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ελλνείηαη αθνύ είλαη θνηλή πιεπξά) θαη γσλ.ΜΓΓ = γσλ.ΓΓΑ. 

 Από γλσζηό ζεώξεκα έρνπκε όηη ΑΓ=ΓΒ/2=ΜΓ. 

Σν ζεκείν Γ ηζαπέρεη από ηα άθξα ηνπ ΒΓ σο ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ΓΜ (από ηελ 

ππόζεζε). Οπόηε ην ηξίγσλν ΒΓΓ είλαη ηζνζθειέο κε γσλ.Β= γσλ.Γ . Αθνύ έρνπκε 

Α=90 θαη Β=30 ε γσλία Γ ζα είλαη ίζε κε 60. Καζώο έρνπκε ΜΓΓ=Β=30 θαη ε γσλία 

ΓΓΑ ζα ηζνύηαη κε 30 άξα ΜΓΓ=ΓΓΑ. Άξα ηα ηξίγσλα ΜΓΓ θαη ΓΓΑ είλαη ίζα θαη 

ΜΓ=ΓΑ. 

2) ην νξζνγώλην ηξίγσλν ΜΓΒ έρνπκε Β=30. Οπόηε ΓΜ=ΒΓ/2 ή 2ΓΜ=ΒΓ. Καζώο 

έρνπκε ΓΑ=ΜΓ ζπλεπάγεηαη όηη 3ΜΓ=ΑΒ ή ΜΓ=ΑΒ/3. ■ 

 

 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΖ 9 ΔΛΗΓΑ 111 
Γίλεηαη νξζνγώλην ΑΒΓΓ θαη 

Δ,Ε ηα κέζα ησλ ΑΒ θαη ΒΓ 

αληίζηνηρα. Αλ Ζ,Κ νη πξνβνιέο 

ησλ θνξπθώλ Α θαη Γ ζηε 

δηαγώλην ΒΓ αληίζηνηρα, λα 

απνδείμεηε όηη ΔΖ ηέκλεη θάζεηα 

ηελ ΚΕ. 

  

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

Γηα λα απνδείμνπκε όηη 

γσλ.ΖΘΚ=90 αξθεί λα 

απνδείμνπκε όηη 

γσλ.ΘΖΚ+γσλ.ΖΚΘ=90. 

Άξα έρνπκε: 

1) ην νξζνγώλην ηξίγσλν ΖΑΒ ε ΖΔ=1/2ΑΒ=ΔΒ. Άξα ζην ηζνζθειέο ηξηγ.ΖΔΒ ε 

ΔΖΒ=ΖΒΔ (1). 

2) ην νξζνγώλην ηξίγσλν ΓΒΚ ε ΕΚ=ΒΓ/2=ΕΒ. Άξα ζην ηζνζθειέο ηξηγ.ΚΕΒ ε 

ΚΕΒ=(=ΖΚΘ σο θαηαθνξπθήλ)=ΚΒΕ (2). 

Από (1) θαη (2) έρνπκε ΘΖΚ+ΘΚΖ=Β=90. Άξα ε ΖΘΚ = 90. 

 

 

● ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ 

1. Γείμηε νη επζείεο ΑΚ θαη ΓΖ είλαη παξάιιειεο. 

2. Γείμηε όηη ΒΚ = ΓΖ θαη ΑΚ = ΓΖ. 

3. Γείμηε όηη ηα ηξίγσλα ζηηο παξαθάησ νκάδεο είλαη όκνηα:  

 ΖΑΒ, ΚΓΓ, ΖΓΑ, ΚΒΓ, ΑΓΒ, ΓΒΓ, ΑΒΓ, ΓΑΓ, ΘΚΖ, ΒΕΔ. 

 ΒΕΚ, ΖΔΑ 

 ΒΔΖ, ΚΕΓ 

 ΚΒΘ, ΘΒΖ. 

4. Γείμηε όηη ηα ηξίγσλα ΒΚΑ θαη ΓΖΓ είλαη ίζα. 

5. Αλ Η ην κέζν ηεο ΑΓ, δείμηε όηη ην ΗΚΕΖ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

■ 
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ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΖ 10 ΔΛΗΓΑ 111 

 
Σξία ρσξηά πνπ δε βξίζθνληαη ζηελ 

ίδηα επζεία αλήθνπλ ζηνλ ίδην δήκν. 

Ο δήκνο απνθαζίδεη λα 

θαηαζθεπάζεη δξόκν (επζεία), ν 

νπνίνο λα ηζαπέρεη από ηα ηξία 

ρσξηά.  Πώο ζα γίλεη ε ράξαμε ηνπ 

δξόκνπ; Πόζνη ηέηνηνη δξόκνη 

ππάξρνπλ;  

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

Καη’ αξράο αλ ηα 3 ρσξηά βξηζθόηαλ 

ζηελ ίδηα επζεία ηόηε νπνηαδήπνηε 

επζεία παξάιιειε ζηελ επζεία ησλ 

ρσξηώλ είλαη απνδεθηή ιύζε. 

Θεσξνύκε ηελ άζθεζε ιπκέλε, ηα ρσξηά Α,Γ θαη Β  θαη  ηελ επζεία a ην δξόκν. 

Δλώλνληαο ηα ζεκεία Α θαη Γ παξαηεξνύκε όηη ζρεκαηίδνληαη ηα ίζα ηξίγσλα ΚΑΗ θαη 

ΓΗΘ (γσλ.ΑΗΚ=ΘΗΓ σο θαηαθνξπθήλ, ΑΚ=ΘΓ από ηελ ππόζεζε θαη 

γσλ.ΑΚΗ=γσλ.ΗΘΓ=90). Οπόηε θαη ΑΗ=ΗΓ. Άξα ε επζεία a ηέκλεη ην ΑΓ ζην κέζν ηνπ. 

Δλώλνληαο ηα ζεκεία Β θαη Γ παξαηεξνύκε πάιη όηη ν δξόκνο ηέκλεη ηελ ΓΒ ζην κέζν 

ηεο. Άξα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ν δξόκνο γηα λα ηζαπέρεη από ηα ηξία ρσξηά 

πξέπεη λα πεξλάεη από ηα κέζα ησλ απνζηάζεσλ ησλ ΑΓ  θαη ΒΓ.  Τπάξρνπλ ηειηθά 3 

πηζαλέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ πνπ ηαπηίδνληαη κε απηέο ησλ ηξηώλ επζεηώλ πνπ δηέξρνληαη 

από ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

Μπνξνύκε λα δώζνπκε θαη κηα άιιε απόδεημε βαζηδόκελε ζηελ ηαθηηθή ηεο γεσκεηξίαο 

origami (κηα λέα ζρεηηθά  γεσκεηξία πνπ αζρνιείηαη κε ην δίπισκα ηνπ επηπέδνπ). 

Φαληαζηείηε όηη ραξάμακε ηνλ δξόκν κε ηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά όπσο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα. Σόηε, αλ δηπιώζνπκε ην επίπεδν θαηά κήθνο ηνπ δξόκνπ πξέπεη ην ρσξηό Γ 

λα βξεζεί πάλσ ζηελ επζεία πνπ νξίδνπλ ηα Α θαη Β. Ζ επζεία ηόηε ηνπ δξόκνπ ζα είλαη 

απηή πνπ δηέξρεηαη από ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΓΑ θαη ΓΒ. Ζ ζπλέρεηα όπσο 

πξνεγνπκέλσο.         

■ 

 

ΤΝΘΔΣΑ 2 ΔΛΗΓΑ 111 

 
ε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90) θέξνπκε ην ύςνο ηνπ ΑΓ. Να 

απνδείμεηε όηη αλ Β=15
ν
 , ηόηε ΑΓ=ΒΓ/4 θαη αληίζηξνθα.  

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

(Από Β=30
ν
  ζπλεπάγεηαη ΑΓ=ΒΓ/4) 

Καζώο έρνπκε όηη ΑΜ=ΒΓ/2 αξθεί λα απνδείμνπκε όηη ΑΓ=ΑΜ/2. 

Γηα λα ηζρύεη θάηη ηέηνην θηάλεη λα ηζρύεη όηη ην ηξηγ.ΑΓΜ είλαη 

νξζνγώλην (από ηελ  ππόζεζε) θαη κία ηνπ γσλία είλαη 30
ν
  (άξα ε 

άιιε είλαη ίζε κε 60
ν
 ). 

Αθνύ ε ΑΜ είλαη ίζε κε ΒΜ ην ηξίγσλν ΑΜΒ είλαη ηζνζθειέο κε 

ΜΑΒ=ΜΒΑ=15
ν
 . 



48 

Δπίζεο ε γσλία ΑΓΒ είλαη ίζε κε 75
ν
  (180

ν
 -90

ν
 -15

ν
 =ΑΓΒ). Άξα ζην νξζνγώλην 

ηξίγσλν ΑΓΓ ε γσλία ΓΑΓ είλαη ίζε κε 180
ν
 -90

ν
 -75

ν
 =15

ν
 . 

Άξα από ηε γσλία ΓΑΒ αλ αθαηξέζνπκε ηε  ΜΑΒ θαη ΓΑΓ καο κέλεη ε γσλ.ΓΑΜ=60
ν
 . 

Οπόηε ε γσλ. ΓΜΑ είλαη ίζε κε 30 θαη ζύκθσλα κε ζεώξεκα ε ΓΑ είλαη ίζε κε ΑΜ/2 ή 

ζηελ πεξίπησζή καο ίζε κε ΒΓ/4. 

 (Από ΒΓ/4=ΑΓ ζπλεπάγεηαη όηη Β=30
ν
 ) 

Αθνύ ΑΜ=ΒΓ/2 ζπλεπάγεηαη όηη ΑΓ=ΑΜ/2 νπόηε ΓΜΑ=30
ν
  θαη ΓΑΜ=60

ν
 . 

Από ην ηξίγσλν ΑΓΓ έρνπκε όηη ΓΑΓ=15
ν
  άξα ε γσλ.ΜΑΓ=60

ν
 +15

ν
 =75

ν
 . 

Από απηό ζπλεπάγεηαη όηη ε γσλ.ΜΑΒ=90
ν
 -75

ν
 =15

ν
  θαη αθνύ ΑΜ=ΜΒ θαη ε γσλ. 

Β=15
ν
 .    

■ 

 

 

 

ΤΝΘΔΣΑ 4 ΔΛΗΓΑ 111 
Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε γσλ.Β 

=2 γσλ.Γ<90
ν
  θαη ην ύςνο ηνπ 

ΑΓ. Πξνεθηείλνπκε ηελ ΑΒ 

θαηά ηκήκα ΒΔ = ΒΓ. Να 

απνδείμεηε όηη ε ΓΔ 

 δηρνηνκεί ηελ πιεπξά ΑΓ. 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

Γηα λα απνδείμνπκε όηη ΑΜ=ΜΓ 

αξθεί λα απνδείμνπκε όηη θαη ηα 

δύν επζ. ηκήκαηα είλαη ίζα κε 

έλα άιιν. 

ην ηξίγσλν ΒΓΔ έρνπκε ΒΓ, 

ΒΔ ίζεο από ηελ ππόζεζε θαη 

άξα γσλ. ΒΔΓ = γσλ. ΒΓΔ. Ζ 

γσλία ΑΒΓ είλαη ίζε κε 

ΒΔΓ+ΒΓΔ  ή αιιηώο ΑΒΓ=2ΒΓ 

Δ. Ζ γσλία  Γ όκσο είλαη ίζε κε 1/2 γσλ. ΑΒΓ. Άξα,  Γ = ΒΓΔ θαη ην ηξίγσλν ΓΜΓ είλαη 

ηζνζθειέο κε ΜΓ = ΜΓ. Ζ γσλ.ΑΓΜ = 90
ν
 - ΜΓΓ θαη ε γσλ.ΓΑΜ=180

ν
 - 90

ν
 – Γ = 90

ν
 

- ΜΓΓ. Άξα  γσλ.ΑΓΜ = γσλ.ΓΑΜ θαη ηξίγσλν ΑΓΜ ηζνζθειέο κε ΜΓ = ΑΜ. Άξα 

ΑΜ = ΜΓ. 

 

● ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ  Έλα ηξίγσλν ΑΒΓ ιέγεηαη ςεπδν-νξζνγώλην ζηελ θνξπθή Α αλ      

| γσλ.Β –γσλ.Γ| =90
ν
. Έζησ Η ην ζπκκεηξηθό ηνπ Α σο πξνο ΓΔ. Σόηε: 

   

1. Γείμηε όηη ην ηξίγσλν ΑΓΔ είλαη ςεπδν-νξζνγώλην ζηελ θνξπθή Α. 

2. Γείμηε όηη ην Η είλαη ην νξζόθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ. 

3. Γείμηε όηη νη ΓΔ θαη ΗΓ είλαη παξάιιειεο. 

4. Γείμηε όηη νη ΑΗ θαη ΗΓ είλαη θάζεηεο. 

 Γείμηε όηη : ΔΓ=ΗΓ.  

 ΓΜ=ΜΗ=ΑΜ=ΜΓ 

 ΑΔ=ΔΗ=ΓΓ 

 ΑΓ=ΓΗ 

5. Γείμηε όηη ηα ηξίγσλα ζηηο παξαθάησ νκάδεο είλαη όκνηα:  
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 ΔΒΓ, ΑΓΗ, ΓΜΓ. 

 ΓΜΑ, ΗΜΓ, ΑΔΗ. 

 ΑΒΓ, ΗΜΔ, ΑΜΔ. 

 ΔΑΓ, ΜΑΒ. 

 ΓΓΔ, ΜΓΒ, ΔΗΓ. 

 ΒΑΓ, ΓΗΑ. 

6. Γείμηε όηη ηα ηξίγσλα ζηηο παξαθάησ νκάδεο είλαη ίζα:  

 ΑΓΔ, ΗΓΔ, ΓΗΓ. 

 ΓΑΖ, ΓΗΖ. 

 ΔΑΜ, ΑΗΜ. 

 ΔΑΖ, ΔΗΖ. 

 

■ 

ΤΝΘΔΣΑ 5 ΔΛΗΓΑ 111 
Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ  κε ΑΒ<ΑΓ, ε δηρνηόκνο ηνπ ΑΓ θαη Μ ην κέζν ηεο ΒΓ. Αλ Δ ε 

πξνβνιή ηνπ Β ζηε δηρνηόκν ΑΓ, λα απνδείμεηε όηη:  

1)ΔΜ//ΑΓ 

      2)ΔΜ=(ΑΓ-ΑΒ)/2                                                                                          

3)γσλ.ΓΔΜ=γσλ.Α/2 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 

1) πγθξίλνληαο ηα ηξίγσλα 

ΝΔΑ θαη ΔΒΑ βξίζθνπκε όηη 

είλαη ίζα(νξζνγώληα από ηελ 

ππόζεζε, ΔΑ θνηλή, ΝΑΔ = 

ΔΑΒ από ηελ ππόζεζε). 

Οπόηε ΝΔ = ΒΔ. 

ην ηξίγσλν ΒΝΓ έρνπκε Μ 

κέζν ηεο ΒΓ από ηελ ππόζεζε 

θαη Δ κέζν ηεο ΝΒ όπσο 

απνδείμακε παξαπάλσ. Άξα 

ην επζύγξακκν ηκήκα ΜΔ είλαη παξάιιειν ηεο ΑΓ θαη ίζν κε ΓΝ/2. 

2) ύκθσλα κε ην εξώηεκα 1 έρνπκε όηη ΑΒ=ΑΝ νπόηε  ε δηαθνξά ΑΓ-ΑΒ είλαη ίζε κε 

ΓΝ. Πάιη από ην πξώην εξώηεκα έρνπκε όηη ΔΜ =ΓΝ/2 νπόηε ηζρύεη ΔΜ=(ΑΓ-ΑΒ)/2. 

3) γσλ.ΓΔΜ = ΔΑΝ σο εληόο εθηόο θαη επί ηα απηά ησλ παξάιιεισλ ΑΓ θαη ΜΔ. 

 

 

● ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ   

   

1. Γείμηε ην Ζ είλαη κέζν ηεο ΑΒ. 

2. Γείμηε όηη ΒΓ = ΓΝ. 

■ 

 

 


