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Ενδεικτικές δραστηριότητες
Δ.1 (αντιστοιχεί στους στόχους Σχ3, Σχ4 και Σχ5) 
Να σχεδιάσετε τις διχοτόμους 2 εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών, αν η μια από τις δύο γωνίες είναι: α) 

30° β) 45° γ) 60° ή δ) 90°. Τι παρατηρείτε; 
α) Μπορείτε να εικάσετε το μέτρο της γωνίας φ που σχηματίζουν οι διχοτόμοι κάθε παραπάνω ζεύγους εφεξής 

και παραπληρωματικών γωνιών; Προσπαθήστε να αποδείξετε την εικασία σας. 
β) Μπορείτε να αποδείξετε αν η κάθετη στη διχοτόμο μιας γωνίας είναι διχοτόμος της εφεξής και παραπλη−

ρωματικής της;
(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους μα−

θητές. Σε τέτοιο περιβάλλον, μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να σχεδιάσουν τις διχοτόμους δυο εφεξής 
και παραπληρωματικών γωνιών, να μετρήσουν τη μεταξύ τους γωνία φ, όταν η κοινή πλευρά των εφεξής γωνιών 
στρέφεται γύρω από την αρχή της, και να κάνουν μια εικασία για το μέτρο της γωνίας φ. Στη συνέχεια μπορεί 
να τους ζητηθεί να αποδείξουν την εικασία.)

Δ.2 (αντιστοιχεί στους στόχους Σχ4 και Σχ5) 
Δίνονται δυο προτάσεις Α και Β.
Πρόταση Α: Η ακτίνα που αντιστοιχεί στο μέσο ενός τόξου διχοτομεί την επίκεντρη γωνία που βαίνει στο τόξο 

αυτό. 
Πρόταση Β: Έστω Α, Β, Γ διαδοχικά σημεία μιας ευθείας και Μ, Ν εσωτερικά σημεία των τμημάτων ΑΒ και ΒΓ. 

Αν τα Μ, Ν είναι μέσα των ΑΒ και ΒΓ αντίστοιχα, τότε το τμήμα ΜΝ είναι ίσο με το ημιάθροισμα των ΑΒ, ΒΓ. 
α) Να εξετάσετε αν ισχύουν οι προτάσεις Α και Β αιτιολογώντας την απάντησή σας.
β) Να διατυπώσετε τις αντίστροφες των προτάσεων Α και Β και να εξετάσετε αν ισχύουν. 
γ) Αν κάποια από τις προτάσεις Α, Β ισχύει η ίδια και η αντίστροφή της να τη διατυπώσετε
σαν ενιαία πρόταση. 
Δ.3 (αντιστοιχεί στο στόχο Σχ5)
Ένας μαθητής, στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι «οι διχοτόμοι δυο κατακορυφήν γωνιών είναι αντικείμενες 

ημιευθείες», σχεδίασε το παρακάτω σχήμα και έγραψε τα εξής:

ˆ ˆ ˆ' ' ' ' ˆ ˆ' ˆ'

( ˆ ˆ' ' , )

, .

Μπορείτε να σχολιάσετε το συλλογισμό του μαθητή; Θα μπορούσατε να δώσετε μια δική σας απόδειξη για τη 
συγκεκριμένη πρόταση; 

Δ.4 (αντιστοιχεί στο στόχο Σχ5) 
Να δείξετε ότι τα μέσα δυο διαδοχικών τμημάτων/τόξων ορίζουν τμήμα/τόξο ίσο με το ημιάθροισμά τους. 

Μπορείτε να διατυπώσετε και να αποδείξετε μια αντίστοιχη πρόταση για τις γωνίες;
Δ.5 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2)
Στο παρακάτω σχήμα στα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΒΓ είναι η ΑΒ κοινή πλευρά, ΒΔ = ΒΓ και η γωνία Α κοινή και 

προφανώς τα τρίγωνα δεν είναι ίσα. Έτσι παρά το ότι τα τρίγωνα έχουν δυο πλευρές και μια γωνία ίση αυτά 
δεν είναι ίσα. Γιατί συμβαίνει αυτό;
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Δ.6 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2)
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ<ΑΓ) και στις προεκτάσεις 

των πλευρών ΒΑ και ΓΑ θεωρούμε σημεία Δ, Ε αντί−
στοιχα ώστε ΑΔ = ΑΓ και ΑΕ = ΒΑ. Αν Μ το κοινό σημείο 
των ευθειών ΕΔ και ΒΓ:

α) Να βρείτε στο σχήμα αυτό όσα ζεύγη ίσων τριγώ−
νων μπορείτε.

β) Να δείξετε ότι η διαγώνιος του τετραπλεύρου ΑΕΜΒ 
διχοτομεί δυο γωνίες του.

γ) Να δείξετε ότι μια διαγώνιος του τετραπλεύρου 
ΑΕΜΒ είναι μεσοκάθετος της άλλης. 

Δ.7 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2)
Στο παρακάτω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Â = 90) το 

ΑΔ είναι ύψος. Έτσι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΒΔ είναι ορ−
θογώνια έχουν την ΑΒ κοινή και τη γωνία Β κοινή αλλά 
προφανώς δεν είναι ίσα. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Δ.8 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ3) 
Δίνεται τμήμα ΑΒ και σημείο Κ εσωτερικό του ΑΒ, 

ώστε ρ = ΑΚ>ΑΒ/2. Αν Λ, Μ είναι τα σημεία τομής των 
κύκλων (Α, ρ), (Β, ρ), να βρείτε τη γραμμή στην οποία 
ανήκουν τα σημεία Λ, Μ καθώς το Κ μεταβάλλεται; Να 
αιτιολογήσετε τον ισχυρισμό σας. 

(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλ−
λον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές.)

Δ.9 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ3)
Να σχεδιάσετε σημεία τα οποία ισαπέχουν από τις 

πλευρές μιας γωνίας. Να προσδιορίσετε τη γραμμή στη 
οποία ανήκουν τα σημεία αυτά και αποδείξετε τους 
ισχυρισμούς σας. 

(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλ−
λον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές.)

Δ.10 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ3) 
Ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του 

επιπέδου που ισαπέχουν από δυο τεμνόμενες ευθείες; 
(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλ−

λον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές.)

Δ.11 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ4)
Μπορείτε να κατασκευάσετε τρίγωνα με πλευρές:
i)  α = 1, β = 2, γ = 3
ii)  α = 2, β = 7, γ = 4
iii) α = 3, β = 4, γ = 6
Μπορείτε να εικάσετε ποια σχέση πρέπει να ικανοποι−

ούν τα μήκη τριών δεδομένων ευθυγράμμων τμημάτων 
για να αποτελούν αυτά πλευρές τριγώνου; 

Δ.12 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ4) 
Ο Ανδρέας ισχυρίζεται ότι: 
«Αν θέλουμε να ελέγξουμε την ύπαρξη τριγώνου με 

πλευρές α = 3,75cm, β = 4,08cm και γ = 7,82cm, θα πρέ−
πει να δούμε αν ικανοποιούνται οι εξής 3 ανισότητες
α < β + γ, β < α + γ, γ < α + β». Η Ειρήνη ρωτά: «Δεν 
αρκεί ο έλεγχος να γίνει μόνο για μια πλευρά;». Τι θα 
απαντούσατε στην Ειρήνη; Αιτιολογήστε την απάντησή 
σας. 

Δ.13 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ4)
Δίνονται μια ευθεία και δύο σημεία εκτός αυτής. Να 

βρεθεί το σημείο της ευθείας που το άθροισμα των 
αποστάσεων του από τα δύο σημεία είναι ελάχιστο. 

(Η χρήση λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας μπορεί 
να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος.)

Δ.14 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ5) 
Δίνεται κύκλος και σημείο Ρ εκτός αυτού. Να φέρετε 

τα εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ του κύκλου και μια 
εφαπτόμενη του κύκλου σε σημείο Ε του κυρτού τόξου 
ΑΒ, η οποία να τέμνει τα ΡΑ και ΡΒ στα σημεία Γ και Δ 
αντίστοιχα. Μεταβάλλεται η περίμετρος του τριγώνου 
ΡΓΔ όταν μεταβάλλεται η θέση του σημείου Ε; Αιτιο−
λογήστε τον ισχυρισμό σας.

(Η χρήση λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας μπορεί 
να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος.)

Δ.15 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ5)
Δυο σταθεροί κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά ενώ ένας 

τρίτος κύκλος μεταβάλλεται έτσι ώστε να εφάπτεται 
στον μεγαλύτερο εσωτερικά και στον μικρότερο εξωτε−
ρικά. Να δείξετε ότι η περίμετρος του τριγώνου που έχει 
κορυφές τα κέντρα των τριών κύκλων είναι σταθερή και 
ίση με τη διάμετρο του μεγαλύτερου κύκλου. 

Δ.16 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΕ1)
Μια από τις βασικές ιδιότητες της ευθείας είναι ότι 

αποτελεί το συντομότερο δρόμο μεταξύ δυο σημείων 
του επιπέδου. Μπορεί να αποδειχθεί ότι ο συντομό−
τερος δρόμος μεταξύ δυο σημείων Α, Β της σφαίρας 
είναι σ’ ένα μέγιστο κύκλο της σφαίρας (τον κύκλο με 
κέντρο το κέντρο της σφαίρας που διέρχεται από τα 
Α,Β). Θεωρούμε μια νέα Γεωμετρία, που την ονομάζουμε 
σφαιρική Γεωμετρία, με «επίπεδο» την επιφάνεια της 
σφαίρας και «ευθείες» τους μέγιστους κύκλους της. Στη 
σφαιρική Γεωμετρία θεωρήστε μια «ευθεία» (μέγιστο 
κύκλο) και ένα σημείο Α της σφαίρας εκτός αυτής. Πό−
σες παράλληλες «ευθείες» διέρχονται από το σημείο Α 
προς την «ευθεία»;
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Δ.17 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΕ2)
Να διερευνήσετε πότε από τρία διαφορετικά σημεία 

Α, Β και Γ διέρχεται κύκλος. 
Μπορούν δυο διαφορετικοί κύκλοι να διέρχονται από 

τρία διαφορετικά σημεία;
Δ.18 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ1)
Ποιες ιδιότητες του παραλληλογράμμου γνωρίζετε; 

Ποιές είναι οι ελάχιστες δυνατές που εξασφαλίζουν ότι 
ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο; Αιτιολογεί−
στε την απάντησή σας. 

Δ.19 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ1)
Σ’ ένα μαθητή δόθηκε η εξής άσκηση: «Δίνεται παραλ−

ληλόγραμμο ΑΒΓΔ και στις προεκτάσεις των πλευρών 
ΔΑ και ΔΓ θεωρούμε σημεία Ζ και Ε αντίστοιχα ώστε 
ΑΖ = ΔΑ και ΓΕ = ΔΓ. Να δείξετε ότι τα σημεία Ζ, Β, Ε 
είναι συνευθειακά». Ο μαθητής, αφού σχεδίασε το παρα−
κάτω σχήμα, έγραψε: « ˆ ˆ ˆ 180  (ως 
άθροισμα των γωνιών του τριγώνου ΕΓΒ) και επειδή 

ˆ ˆ   (ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων 
ΑΒ και ΔΓ που τέμνονται από τη ΒΓ) και ˆ ˆ  
(ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλή−
λων ΑΒ και ΔΕ που τέμνονται από την ΖΕ) έχουμε: 

ˆ ˆ ˆ 180 .. Δηλαδή ˆ 180 .
Οπότε τα σημεία Ζ, Β, Ε είναι συνευθειακά». 

Είναι σωστός ο συλλογισμός του μαθητή; Πως θα 
λύνατε εσείς την παραπάνω άσκηση;

Δ.20 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2)
Να σχεδιάσετε: α) τετράπλευρο με ίσες διαγώνιες 

που δεν είναι ορθογώνιο β) τετράπλευρο με κάθετες 
διαγώνιες που δεν είναι ρόμβος.

Δ.21 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2)
Με κανόνα και διαβήτη να κατασκευάσετε παραλληλό−

γραμμο με διαγωνίους δεδομένα ευθύγραμμα τμήματα. 

Σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας να κατασκευ−
άσετε παραλληλόγραμμο με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά 
τη μετακίνηση μιας εκ των κορυφών του να παραμένει 
παραλληλόγραμμο. 

Δ.22 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2)
Να σχεδιάσετε τετράπλευρο ΑΒΓΔ και να βρείτε το 

είδος του τετραπλεύρου με κορυφές τα μέσα Κ, Λ, Μ, Ν 
των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ του ΑΒΓΔ αντίστοιχα, αιτιο−
λογώντας την απάντησή σας. Αν το αρχικό τετράπλευρο 
ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο, ρόμβος ή τετράγωνο, ποιό είναι 
το είδος του τετρπλεύρου ΚΛΜΝ; Να αποδείξτε τους 
ισχυρισμούς σας.

(Στη διερεύνηση της δραστηριότητας αυτής μπορεί να 
βοηθήσει η χρήση λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας).

Δ.23 (αντιστοιχεί στο στόχο Εγ2)
Γνωρίζετε ότι κάθε τρίγωνο είναι εγγεγραμμένο σε 

κύκλο με κέντρο το σημείο τομής των μεσοκαθέτων 
των πλευρών του.

α) Είναι κάθε τετράπλευρο εγγράψιμο σε κύκλο;
β) Διέρχονται οι μεσοκάθετοι κάθε τετραπλεύρου από 

το ίδιο σημείο; 
Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, να 

σχεδιάσετε σε περιβάλλον δυναμικής Γεωμετρίας τε−
τράπλευρο ΑΒΓΔ και να ονομάσετε Κ, Λ, Μ, Ν τα σημεία 
τομής των μεσοκαθέτων των πλευρών του ΑΒΓΔ. Παρα−
τηρήστε ότι αν μεταβάλλεται μια από τις κορυφές του 
ΑΒΓΔ τότε ένα από τα σημεία Κ, Λ, Μ, Ν παραμένει στα−
θερό. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό;

Να γράψετε κύκλο με κέντρο αυτό το σταθερό σημείο 
και ακτίνα την απόσταση του σημείου αυτού από μια 
από τις σταθερές κορυφές του ΑΒΓΔ. Αν μετατοπίσου−
με το μεταβλητό σημείο του ΑΒΓΔ ώστε να (φαίνεται 
ότι) διέρχεται από τον κύκλο, τι παρατηρείτε για τις 
μεσοκάθετες των πλευρών του ΑΒΓΔ;

Μπορείτε να διατυπώσετε ένα κριτήριο εγγραψιμό−
τητας τετραπλεύρων και να ελέγξετε αποδεικτικά την 
ισχύ του;

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το Σχολικό Έτος 
2011−2012.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.   

Μαρούσι, 25 Μαΐου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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