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Γεωμετρία Α΄ Τάξησ Ημερήςιου και Εςπερινοφ ΓΕΛ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ειςαγωγή 

Η διδαςκαλία τθσ Γεωμετρίασ ςτθν Αϋ Λυκείου εςτιάηει ςτο πζραςμα από τον εμπειρικό ςτο 

κεωρθτικό τρόπο ςκζψθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ μακθματικι απόδειξθ. Οι μακθτζσ 

ζχουν ζρκει ςε επαφι με ςτοιχεία κεωρθτικισ γεωμετρικισ ςκζψθσ και ςτο Γυμνάςιο, όπου 

ζχουν αντιμετωπίςει αςκιςεισ που απαιτοφν κεωρθτικι απόδειξθ. Στθν Αϋ Λυκείου, πρζπει 

αυτι θ εμπειρία των μακθτϊν να αξιοποιθκεί με ςτόχο τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ 

κεωρθτικισ τουσ ςκζψθσ. Η διατφπωςθ οριςμϊν γεωμετρικϊν εννοιϊν είναι κάτι δφςκολο 

για τουσ μακθτζσ, ακόμα και αυτισ τθσ τάξθσ, κακϊσ απαιτεί τθ ςυνειδθτοποίθςθ των 

κρίςιμων και ελάχιςτων ιδιοτιτων που απαιτοφνται για τον κακοριςμό μιασ ζννοιασ. Επίςθσ 

οι μακθτζσ χρειάηεται να διερευνοφν ιδιότθτεσ και ςχζςεισ των γεωμετρικϊν εννοιϊν και να 

δθμιουργοφν εικαςίεσ τισ οποίεσ να προςπακοφν να τεκμθριϊςουν. Η αντιμετϊπιςθ τθσ 

μακθματικισ απόδειξθσ απλά ωσ περιγραφι μιασ ςειράσ λογικϊν βθμάτων που 

παρουςιάηονται από τον εκπαιδευτικό, δεν είναι κατάλλθλθ ϊςτε να μυθκοφν οι μακθτζσ 

ςτθ ςθμαςία και τθν καταςκευι μιασ απόδειξθσ. Αντίκετα, είναι ςθμαντικό να εμπλακοφν οι 

μακθτζσ ςε αποδεικτικζσ διαδικαςίεσ, να προςπακοφν να εντοπίηουν τθ βαςικι 

αποδεικτικι ιδζα, μζςω πειραματιςμοφ και διερεφνθςθσ, και να χρθςιμοποιοφν 

μεταςχθματιςμοφσ και αναπαραςτάςεισ, που υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ γεωμετρικϊν 

ςυλλογιςμϊν. Η καταςκευι από τουσ μακθτζσ αντιπαραδειγμάτων και θ ςυηιτθςθ για το 

ρόλο τουσ είναι μια ςθμαντικι διαδικαςία, ϊςτε να αρχίςουν να αποκτοφν μια πρϊτθ 

αίςκθςθ τθσ ςθμαςίασ του αντιπαραδείγματοσ ςτα Μακθματικά. Η απαγωγι ςε άτοπο 

είναι επίςθσ μια μζκοδοσ που ςυχνά ςυναντοφν οι μακθτζσ ςτθν απόδειξθ αρκετϊν 

κεωρθμάτων. Ο ρόλοσ του «άτοπου» ςτθν τεκμθρίωςθ του αρχικοφ ιςχυριςμοφ αλλά και το 

κατά πόςο θ άρνθςθ του ςυμπεράςματοσ οδθγεί τελικά ςτθν τεκμθρίωςι του, δθμιουργοφν 

ιδιαίτερθ δυςκολία ςτουσ μακθτζσ. Σε όλα τα παραπάνω ουςιαςτικό ρόλο μπορεί να παίξει 

θ αξιοποίθςθ λογιςμικϊν Δυναμικισ Γεωμετρίασ.   

Διαχείριςη διδακτζασ φλησ 

*Η κατανομι των διδακτικϊν ωρϊν που προτείνεται είναι ενδεικτικι. Μζςα ςε αυτζσ τισ 

ϊρεσ περιλαμβάνεται ο χρόνοσ που κα χρειαςτεί για ανακεφαλαιϊςεισ, γραπτζσ 

δοκιμαςίεσ, εργαςίεσ κλπ. Οι δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ωσ Δ1, Δ2 κλπ περιζχονται 

ςτο Αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Α Λυκείου του 2011 (ΥΑ 59614/Γ2, ΦΕΚ 1168/8–6–

2011). Οι ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτισ παροφςεσ οδθγίεσ ωσ 

επιπλζον διδακτικό υλικό προζρχονται από το πρόγραμμα ςπουδϊν για το λφκειο και τον 

οδθγό για τον εκπαιδευτικό που εκπονικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ "Νζο Σχολείο" και 

μποροφν να ανακτθκοφν από τον ιςτότοπο του ΙΕΠ: 

http://www.iep.edu.gr/neosxoleiops/index.php ] 

http://www.iep.edu.gr/neosxoleiops/index.php


2 
 

Ειδικά για το ςχολικό ζτοσ 2020-21, λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν που 

διαμορφϊκθκαν κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ (πανδημία Covid-19), προτείνονται τα 

παρακάτω: 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι κα χρειαςτεί να αφιερϊςει εφλογο 

χρόνο ϊςτε να καλφψει ζννοιεσ και κενά των μακθτϊν/τριϊν του που ζχουν πικανόν 

προκφψει από το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ. Τα ςθμεία που χρειάηεται επιπλζον χρόνοσ 

και ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ μπορεί να είναι διαφορετικά για κάκε μακθτι/τρια. Ο/Η 

εκπαιδευτικόσ μπορεί να ανιχνεφει αυτζσ τισ ανάγκεσ, τόςο ςτθν αρχι του ζτουσ όςο και 

κατά τθ διάρκειά του, και να αναλαμβάνει τισ ανάλογεσ πρωτοβουλίεσ. Για τθ Γεωμετρία 

τθσ Α' τάξθσ αυτι θ ανάγκθ αναμζνεται να μθν επθρεάςει ιδιαιτζρωσ τθν πορεία 

διδαςκαλίασ, εφόςον δεν προαπαιτοφνται γνϊςεισ από προθγοφμενεσ τάξεισ.  

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι παρακάτω οδηγίεσ. 

 

Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθοφν 15 διδακτικζσ ώρεσ) 

Ειςαγωγή (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα) 

Στόχοσ τθσ ειςαγωγισ είναι θ διάκριςθ και επιςιμανςθ των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν 

τθσ Πρακτικισ Γεωμετρίασ, που οι μακθτζσ/τριεσ διδάχκθκαν ςε προθγοφμενεσ τάξεισ, και 

τθσ Θεωρθτικισ Γεωμετρίασ που κα διδαχκοφν ςτο Λφκειο. Κάποια ηθτιματα που κα 

μποροφςαν να ςυηθτθκοφν για τθν ανάδειξθ των πλεονεκτθμάτων τθσ Θεωρθτικισ 

Γεωμετρίασ ζναντι τθσ Πρακτικισ, είναι: Η αδυναμία ακριβοφσ μζτρθςθσ, θ ανάγκθ 

μζτρθςθσ αποςτάςεων μεταξφ απρόςιτων ςθμείων, θ αναξιοπιςτία των εμπειρικϊν 

προςεγγίςεων (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο ΕΓ1 του ΑΠΣ). 

Για να αποκτιςουν οι μακθτζσ μια πρϊτθ αίςκθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ανάπτυξθσ τθσ 

Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ ωσ αξιωματικoφ ςυςτιματοσ, προτείνεται να εμπλακοφν ςε μια 

ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ ςθμαςία και το ρόλο των όρων «πρωταρχικι ζννοια», «οριςμόσ», 

«αξίωμα», «κεϊρθμα», «απόδειξθ». Στοιχεία τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ Γεωμετρίασ 

μποροφν να αποτελζςουν ζνα πλαίςιο αναφοράσ ςτο οποίο κα αναδειχκοφν τα παραπάνω 

ηθτιματα 

§3.1, §3.2 (Να διατεθοφν 2 ώρεσ) 

§3.3, §3.4 (Να διατεθοφν 3 ώρεσ) 

§3.5, §3.6 (Να διατεθοφν 3 ώρεσ) 

Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί το μεγαλφτερο μζροσ του περιεχομζνου των 

παραγράφων 3.1 ζωσ 3.6 ςτο Γυμνάςιο. Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςε κάποια νζα 

ςτοιχεία όπωσ:  

α) Η ςθμαςία τθσ ιςότθτασ των ομόλογων πλευρϊν ςτθ ςφγκριςθ τριγϊνων. 

β) Η διαπραγμάτευςθ παραδειγμάτων τριγϊνων με τρία κφρια ςτοιχεία τουσ ίςα, τα οποία -

τρίγωνα- δεν είναι ίςα (δυο τρίγωνα με ίςεσ δυο πλευρζσ και μια μθ περιεχόμενθ γωνία 
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αντίςτοιχα ίςθ, όπωσ ςτισ δραςτθριότθτεσ Δ.5 και Δ.7 του ΑΠΣ). 

γ) Ο ςχεδιαςμόσ ςχθμάτων με βάςθ τισ λεκτικζσ διατυπϊςεισ των γεωμετρικϊν προτάςεων 

(αςκιςεων, κεωρθμάτων) και αντίςτροφα.  

δ) Η διατφπωςθ των γεωμετρικϊν ςυλλογιςμϊν των μακθτϊν.  

ε) Η ιςότθτα τριγϊνων, ωσ μια ςτρατθγικι απόδειξθσ ιςότθτασ ευκυγράμμων τμθμάτων ι 

γωνιϊν (ςχόλιο ςτο τζλοσ τθσ §3.2).  

ςτ) Ο εντοπιςμόσ κατάλλθλων τριγϊνων για ςφγκριςθ ςε «ςφνκετα» ςχιματα (προτείνεται 

θ δραςτθριότθτα Δ.6 του ΑΠΣ). 

η) Η ςθμαςία τθσ «βοθκθτικισ γραμμισ» ςτθν αποδεικτικι διαδικαςία (πόριςμα I τθσ §.3.2). 

Προτείνεται να ενοποιθκοφν ςε μια πρόταςθ οι προτάςεισ που ταυτίηουν τθ διχοτόμο, τθ 

διάμεςο και το φψοσ από τθ κορυφι ιςοςκελοφσ τριγϊνου (πόριςμα I τθσ §3.2, πόριςμα I 

τθσ §3.4, πόριςμα I τθσ §3.6). 

Μαηί με τθν πρόταςθ αυτι προτείνεται να γίνει θ διαπραγμάτευςθ τθσ εφαρμογισ 2 τθσ 

§3.12 για τθν απόδειξθ τθσ οποίασ αρκοφν τα κριτιρια ιςότθτασ τριγϊνων. 

Επίςθσ, ςαν μια ενιαία πρόταςθ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να δείξουν ότι ςε ίςα 

τρίγωνα τα δευτερεφοντα ςτοιχεία τουσ (διάμεςοσ, φψοσ, διχοτόμοσ) που αντιςτοιχοφν ςε 

ομόλογεσ πλευρζσ είναι επίςθσ ίςα (π.χ. άςκθςθ 1i Εμπζδωςθστθσ &3.4, άςκθςθ 4 

Εμπζδωςθσ τθσ &3.6). Ενιαία μποροφν να αντιμετωπιςτοφν, ωσ αντίςτροφεσ προτάςεισ, τα 

πορίςματα ΙV τθσ §3.2 και ΙΙΙ, ΙV τθσ §3.4 που αναφζρονται ςτισ ςχζςεισ των χορδϊν και των 

αντίςτοιχων τόξων.  

Με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ διδακτικισ αξίασ των γεωμετρικϊν τόπων προτείνεται τα 

πορίςματα ΙΙΙ τθσ §3.2 και ΙΙ τθσ §3.4, που αφοροφν ςτθ μεςοκάκετο τμιματοσ, κακϊσ και το 

κεϊρθμα ΙV τθσ §3.6, που αφορά ςτθ διχοτόμο γωνίασ, να διδαχκοφν ενιαία ωσ 

παραδείγματα βαςικϊν γεωμετρικϊν τόπων. Συγκεκριμζνα, προτείνεται οι μακθτζσ πρϊτα 

να εικάςουν τουσ ςυγκεκριμζνουσ γεωμετρικοφσ τόπουσ και ςτθ ςυνζχεια να τουσ 

αποδείξουν (προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.8, Δ.9 και Δ.10 του ΑΠΣ). 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 1: 

Με το μικροπείραμα «3ο κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνου» από τα 

εμπλουτιςμζνα ςχολικά βιβλία, οι μακθτζσ χρθςιμοποιϊντασ τισ 

γνϊςεισ τουσ, εμπλζκονται ενεργά και εξοικειϊνονται με τθν 

ζννοια τθσ ιςότθτασ των τριγϊνων. Αναηθτοφν απαντιςεισ, με 

ερευνθτικό και βιωματικό τρόπο, γεγονόσ που προςφζρει το 

καταςκευαςτικό περιβάλλον του Χελωνόκοςμου. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5821 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 2: 

Με το μικροπείραμα «Φψοσ, Διάμεςοσ και διχοτόμοσ τθσ κορυφισ ιςοςκελοφσ 

τριγϊνου» από τα εμπλουτιςμζνα ςχολικά βιβλία, οι μακθτζσ οδθγοφνται μζςα από 

πειραματιςμοφσ και εικαςίεσ ςτθν εφρεςθ τθσ ςχζςθσ που ςυνδζει το φψοσ, τθ 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5821
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διάμεςο και τθ διχοτόμο τθσ κορυφισ ενόσ ιςοςκελοφσ 

τριγϊνου. Παράλλθλα μακαίνουν για το ρόλο τθσ εικαςίασ και 

του πειραματιςμοφ ςτθ διαδικαςία τθσ εφρεςθσ ςχζςεων 

μεταξφ γεωμετρικϊν αντικειμζνων.   

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2277 

 

§3.7 (Να διατεθεί 1 ώρα) 

§3.10 - §3.13 (Να διατεθοφν 2 ώρεσ) 

Η φλθ των παραγράφων αυτϊν είναι νζα για τουσ μακθτζσ. Να επιςθμανκεί ςτουσ μακθτζσ 

ότι θ τριγωνικι ανιςότθτα αποτελεί κριτιριο για το πότε τρία ευκφγραμμα τμιματα 

αποτελοφν πλευρζσ τριγϊνου (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.12 του ΑΠΣ). Στόχοσ είναι οι 

μακθτζσ να διαπιςτϊςουν τθν αναγκαιότθτά τθσ, αλλά και τθ λειτουργικότθτά τθσ, για τθν 

καταςκευι ενόσ τριγϊνου.  

Επίςθσ, προτείνονται οι αςκιςεισ 4 και 6 (Αποδεικτικζσ), που διαπραγματεφονται τθν 

απόςταςθ ςθμείου από κφκλο και ςχζςεισ χορδϊν και τόξων αντίςτοιχα.  

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 1: 

Να εξετάςετε αν καταςκευάηονται τρίγωνα με μικθ πλευρϊν τισ τιμζσ των α,β και γ 

για τισ περιπτϊςεισ του παρακάτω πίνακα. 

α β γ 

5 6 7 

10 3 4 

8 9 10 

12 3 5 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 2: 

Αν δφο πλευρζσ τριγϊνου ζχουν μικθ 5 και 9:  

α) Να δϊςετε ενδεικτικζσ τιμζσ για τθν τρίτθ πλευρά, 

β) Να βρείτε το διάςτθμα ςτο οποίο παίρνει τιμζσ το μικοσ τθσ τρίτθσ πλευράσ. 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 3: 

Δίνεται ευκεία ε και δφο ςθμεία Α, Β εκτόσ αυτισ. Να βρείτε τθ κζςθ του ςθμείου Μ 

τθσ ευκείασ, για το οποίο: 

α) Το άκροιςμα ΑΜ+ΒΜ γίνεται ελάχιςτο, 

β) θ διαφορά ΑΜ-ΜΒ γίνεται μζγιςτθ. 

Να λφςετε το πρόβλθμα ςτθν περίπτωςθ που τα Α και Β βρίςκονται εκατζρωκεν τθσ 

ευκείασ και ςτθν περίπτωςθ που βρίςκονται προσ τθν ίδια μεριά. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2277
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Υπάρχει ςθμείο Μ, ϊςτε το άκροιςμα να γίνει μζγιςτο; Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι 

ςασ. 

Υπάρχει ςθμείο Μ, ϊςτε θ διαφορά να γίνει ελάχιςτθ; Αν ναι, ποιο; 

*Σχόλιο-ςτόχοσ: Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τισ ανιςοτικζσ ςχζςεισ ςε ζνα τρίγωνο ςε 

επίλυςθ προβλιματοσ+ 

 

§3.14 - §3.16 (Να διατεθοφν 2 ώρεσ)  

Τα ςυμπεράςματα τθσ §3.14 είναι γνωςτά ςτουσ μακθτζσ από το Γυμνάςιο. Οι 

αιτιολογιςεισ, όμωσ, προζρχονται από τα κεωριματα τθσ §3.13. Το περιεχόμενο τθσ §3.16 

δεν είναι γνωςτό ςτουσ μακθτζσ και χρειάηεται και για τισ γεωμετρικζσ καταςκευζσ που 

ακολουκοφν (προτείνονται οι Δ.14 και Δ.15 του ΑΠΣ). 

 

§3.17, §3.18 (Να διατεθεί 1 ώρα) 

Η διαπραγμάτευςθ των γεωμετρικϊν καταςκευϊν ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των 

ςχθμάτων από τουσ μακθτζσ με βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

αναλυτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ θ οποία μπορεί να αξιοποιθκεί και ςε εξωμακθματικζσ 

γνωςτικζσ περιοχζσ. Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα τα προβλιματα 2 και 4 τθσ 

§3.17 και τα προβλιματα 2 και 3 τθσ §3.18. 

 

Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεθοφν 9 διδακτικζσ ώρεσ) 

§4.1, §4.2, §4.4, §4.5 (Να διατεθοφν 4 ώρεσ) 

Το ςθμαντικότερο κζμα ςτισ παραγράφουσ αυτζσ αποτελεί το «αίτθμα παραλλθλίασ» το 

οποίο κακορίηει τθ φφςθ τθσ Γεωμετρίασ ςτθν οποία αναφερόμαςτε. Η ςθμαςία του 

«αιτιματοσ παραλλθλίασ», για τθ Γεωμετρία τθν ίδια και για τθν ιςτορικι τθσ εξζλιξθ, 

μπορεί να διαφανεί από ςτοιχεία που παρζχονται ςτο ιςτορικό ςθμείωμα ςτο τζλοσ του 

κεφαλαίου κακϊσ επίςθσ και ςτθ δραςτθριότθτα Δ.16 του ΑΠΣ. Οι μακθτζσ είναι ςθμαντικό 

να αναγνωρίςουν τθν αδυναμία χριςθσ του οριςμοφ και τθ ςθμαςία των προτάςεων τθσ 

§4.2 (που προθγοφνται του «αιτιματοσ παραλλθλίασ») ωσ εργαλεία για τθν απόδειξθ τθσ 

παραλλθλίασ δφο ευκειϊν. Προτείνεται να διερευνιςουν οι μακθτζσ τθ ςχζςθ του 

κεωριματοσ και τθσ Πρόταςθσ I τθσ §4.2  με ςτόχο να αναγνωρίςουν ότι το ζνα είναι το 

αντίςτροφο του άλλου.  

Προτείνεται, πριν τθ διαπραγμάτευςθ των κεωρθμάτων τθσ παραγράφου 4.5 να 

επιςθμανκεί θ ςτρατθγικι που χρθςιμοποιείται ςτισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων ςχετικά 

με το πϊσ δείχνουμε ότι τρεισ ευκείεσ διζρχονται από το ίδιο ςθμείο, γιατί δεν είναι οικεία 

ςτουσ μακθτζσ, διαδικαςία  θ οποία αναδεικνφεται με τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων τθσ 

παραγράφου.  

 

§4.6, §4.8 (Να διατεθοφν 3 ώρεσ) 
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Προτείνεται το κεϊρθμα τθσ §4.6 να ςυνδεκεί με τα πορίςματα τθσ §3.10, ϊςτε οι μακθτζσ 

να αναγνωρίςουν ότι το ςυμπζραςμα του κεωριματοσ είναι ιςχυρότερο από τα πορίςματα 

και ότι αυτό οφείλεται ςτθ χριςθ του «αιτιματοσ παραλλθλίασ» ςτθν απόδειξι του. Το ίδιο 

ιςχφει και για το πόριςμα (i) τθσ §4.6 ςε ςχζςθ με το Θεϊρθμα τθσ §4.10.  

Προτείνεται οι μακθτζσ, χρθςιμοποιϊντασ το άκροιςμα των γωνιϊν τριγϊνου, να βρουν το 

άκροιςμα των γωνιϊν τετραπλεφρου, πενταγϊνου κ.α., να εικάςουν το άκροιςμα των 

γωνιϊν ν-γϊνου και να αποδείξουν τθν αντίςτοιχθ ςχζςθ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα 

που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο ΠΕ4 του ΑΠΣ). Δίνεται ζτςι θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ Γεωμετρίασ 

και Άλγεβρασ. Να επιςθμανκεί, επίςθσ, θ ςτακερότθτα του ακροίςματοσ των εξωτερικϊν 

γωνιϊν ν-γϊνου. 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 1: 

Με το μικροπείραμα «Το άκροιςμα των γωνιϊν τριγϊνου» 

από τα εμπλουτιςμζνα ςχολικά βιβλία, οι μακθτζσ διερευνοφν 

το άκροιςμα των γωνιϊν ενόσ τριγϊνου και οδθγοφνται 

ςταδιακά από τθν διαίςκθςθ ςτθν τυπικι απόδειξθ του 

ςχετικοφ κεωριματοσ.  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2265 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 2: 

Να ςυμπλθρϊςετε τον ακόλουκο πίνακα. Στθ ςτιλθ «Τρίγωνα» να ςυμπλθρϊςετε τον 

αρικμό των τριγϊνων ςτα οποία χωρίηεται το πολφγωνο από διαγϊνιουσ που άγονται 

από μία κορυφι του. 

Αρικμόσ πλευρϊν Τρίγωνα Άκροιςμα γωνιϊν κυρτοφ 

ν-γϊνου 

4   

5   

6   

…   

Ν   

Μπορείτε να προςδιορίςετε τον τφπο του ακροίςματοσ των γωνιϊν κυρτοφ ν-γϊνου; 

*Σχόλιο: Αυτι θ δραςτθριότθτα αποςκοπεί ςτθν δθμιουργία εικαςίασ, που κα 

οδθγιςει ςτθν απόδειξθ του τφπου.+ 

 

Ιςτορικό Σημείωμα (1-2 ώρεσ) 

Στο ιςτορικό ςθμείωμα αναδεικνφεται θ ςθμαςία του 5ου αιτιματοσ ςτθν δθμιουργία τθσ 

Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ και παρουςιάηεται θ ςυηιτθςθ και οι αναηθτιςεισ που προκάλεςε 

θ διατφπωςι του, μζχρι τον 19ο αιϊνα, και που τελικά οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία των μθ-

Ευκλείδειων Γεωμετριϊν. Προτείνεται, θ κεματολογία του ιςτορικοφ ςθμειϊματοσ, να 

χρθςιμοποιθκεί για να γίνουν ςχετικζσ εργαςίεσ από τουσ μακθτζσ. 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2265
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Κεφάλαιο 5ο (Προτείνεται να διατεθοφν 19 διδακτικζσ ώρεσ) 

§5.1, §5.2 (Να διατεθοφν 4 ώρεσ) 

Να επιςθμανκεί ότι κακζνα από τα κριτιρια για τα παραλλθλόγραμμα περιζχει τισ 

ελάχιςτεσ ιδιότθτεσ που απαιτοφνται για να είναι ιςοδφναμο με τον οριςμό του 

παραλλθλογράμμου (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.18 του ΑΠΣ). Προτείνεται να ηθτθκεί 

από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν αν ζνα τετράπλευρο με τισ δυο απζναντι πλευρζσ 

παράλλθλεσ και τισ άλλεσ δυο ίςεσ είναι παραλλθλόγραμμο. Για τθν εφαρμογι των 

ιδιοτιτων των παραλλθλογράμμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων μπορεί να αξιοποιθκεί θ 

δραςτθριότθτα Δ.19 του ΑΠΣ.  

 

Προτεινόμενθ εργαςία: 

Να επιλζξετε ζνα από τα κριτιρια που κακιςτοφν ζνα τετράπλευρο, 

παραλλθλόγραμμο.  

Θεωρϊντασ το κριτιριο που επιλζξατε ωσ οριςμό, να αποδείξετε τον παλιό οριςμό 

και τισ ιδιότθτεσ των παραλλθλογράμμων. 

*Σχόλιο: Με αυτι τθν εργαςία, οι μακθτζσ διακρίνουν τον οριςμό από τισ ιδιότθτεσ 

και τα κριτιρια και εξετάηουν το ιςοδφναμο μεταξφ οριςμοφ και κριτθρίου+  

 

§5.3 - §5.5 (Να διατεθοφν 5 ώρεσ) 

Να επιςθμανκεί ότι κάκε ζνα από τα κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο ορκογϊνιο ι 

ρόμβοσ ι τετράγωνο περιζχει τισ ελάχιςτεσ ιδιότθτεσ που απαιτοφνται για να είναι 

ιςοδφναμο με τον οριςμό του ορκογωνίου ι του ρόμβου ι του τετραγϊνου αντίςτοιχα. 

Επιδιϊκεται οι μακθτζσ να αναγνωρίηουν τα είδθ των παραλλθλογράμμων (ορκογϊνιο, 

ρόμβοσ, τετράγωνο) με βάςθ τα αντίςτοιχα κριτιρια και όχι με βάςθ κάποια πρότυπα 

ςχιματα που ςυνδζονται με τθν οπτικι γωνία που τα κοιτάμε. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν 

ταξινόμθςθ των παραλλθλογράμμων με βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ (βλζπε ενδεικτικι 

δραςτθριότθτα 1) για τθν άρςθ τθσ παρανόθςθσ που δθμιουργείται ςε μακθτζσ, ότι ζνα 

τετράγωνο δεν είναι ορκογϊνιο ι ζνα τετράγωνο δεν είναι ρόμβοσ. Προτείνεται να ηθτθκεί 

από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν: αν ζνα τετράπλευρο με ίςεσ διαγϊνιεσ είναι 

ορκογϊνιο και αν ζνα τετράπλευρο με κάκετεσ διαγϊνιεσ είναι ρόμβοσ, κακϊσ και να 

αξιοποιιςουν τισ ιδιότθτεσ των παραλλθλογράμμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων 

(δραςτθριότθτεσ Δ.20, Δ.21 και Δ.22 του ΑΠΣ).  

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 1: 

Να δθμιουργιςετε διαγραμματικι 

αναπαράςταςθ τθσ ταξινομίασ των 

παραλλθλογράμμων (π.χ. με χριςθ 

εννοιολογικοφ χάρτθ, διαγράμματοσ Venn). 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 2: 

Η άςκθςθ εμπζδωςθσ 3 του ςχολικοφ βιβλίου προτείνεται 
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να υλοποιθκεί πιο διερευνθτικά με το μικροπείραμα «Τι ςχιμα δθμιουργοφν οι 

διχοτόμοι των γωνιϊν ενόσ παραλλθλογράμμου;» από τα εμπλουτιςμζνα ςχολικά 

βιβλία. Με τθ βοικεια του λογιςμικοφ οι μακθτζσ μεταβάλλουν τισ γωνίεσ και τισ 

πλευρζσ ενόσ παραλλθλογράμμου για να δθμιουργιςουν τθν εικαςία ςχετικά με το 

ςχιμα που δθμιουργείται από τισ διχοτόμουσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια αποδεικνφουν τθν 

εικαςία αυτι. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5825 

§5.6 – §5.9 (Να διατεθοφν 5 ώρεσ) 

Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να εικάςουν ςε ποια γραμμι ανικουν τα ςθμεία 

που ιςαπζχουν από δυο παράλλθλεσ ευκείεσ και ςτθ ςυνζχεια να αποδείξουν ότι θ 

μεςοπαράλλθλι τουσ είναι ο ηθτοφμενοσ γεωμετρικόσ τόποσ. Προτείνεται, επίςθσ, θ 

διαπραγμάτευςθ ςτθν τάξθ τθσ Εφαρμογισ 1 τθσ §5.6. Στθν §5.8 προτείνεται να ηθτθκεί από 

τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν τα είδθ των τριγϊνων που το ορκόκεντρο είναι μζςα ι ζξω 

από το τρίγωνο. Τζλοσ, κα μποροφςαν να αναηθτθκοφν εναλλακτικζσ αποδείξεισ για τα 

κεωριματα που αφοροφν ςτισ ιδιότθτεσ του ορκογωνίου τριγϊνου. 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα: 

Προτείνεται να χρθςιμοποιθκεί διερευνθτικά το 

μικροπείραμα «Η ςχζςθ τθσ υποτείνουςασ ενόσ 

ορκογωνίου τριγϊνου με τθν διάμεςο που αντιςτοιχεί ς’ 

αυτιν και επίλυςθ προβλθμάτων με τθ ςχζςθ 

αυτι».http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5781 

 

§5.10, §5.11 (Να διατεθοφν 5 ώρεσ) 

Εκτόσ από το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο των παραγράφων αυτϊν, προτείνεται να 

εμπλακοφν οι μακθτζσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςυνδυάηουν γεωμετρικά κζματα 

από όλο το κεφάλαιο. Προτείνεται επίςθσ να ςυηθτθκεί με τουσ μακθτζσ θ ταξινόμθςθ των 

τετραπλεφρων του ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 125) και, κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ, θ 

ςυςχζτιςθ με άλλεσ ταξινομιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο ιςτορικό ςθμείωμα. 

 

Κεφάλαιο 6ο (Προτείνεται να διατεθοφν 7 διδακτικζσ ώρεσ) 

 

§6.1 – §6.3 (Να διατεθοφν 2 ώρεσ) 

Στόχοσ είναι οι μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν τθ ςχζςθ εγγεγραμμζνθσ και αντίςτοιχθσ 

επίκεντρθσ γωνίασ ςε επίλυςθ προβλθμάτων, κακϊσ και να αναγνωρίηουν ωσ ορκζσ τισ 

εγγεγραμμζνεσ γωνίεσ που βαίνουν ςε θμικφκλιο. Επίςθσ να χρθςιμοποιοφν το ςυμπζραςμα 

του κεωριματοσ τθσ §6.3 (γωνία χορδισ και εφαπτομζνθσ). 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5825
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5781
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Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 1: 

Να βρείτε το μζτρο τθσ γωνίασ δφο τεμνουςϊν ευκειϊν κφκλου, ςυναρτιςει των 

οριηομζνων από αυτζσ τόξων κφκλου (προτείνεται θ δραςτθριότθτα να υλοποιθκεί ςε 

περιβάλλον δυναμικισ γεωμετρίασ). 

 

§6.4 – §6.6 (Να διατεθοφν 5 ώρεσ) 

Να γίνει απλι αναφορά ςτθν παράγραφο 6.4 (τόξο κφκλου που δζχεται γνωςτι γωνία).  

Προτείνεται, ωσ ειςαγωγι ςτο πρόβλθμα εγγραψιμότθτασ ενόσ τετραπλεφρου ςε κφκλο, οι 

μακθτζσ να διερευνιςουν ποια από τα γνωςτά τετράπλευρα (παραλλθλόγραμμο, 

ορκογϊνιο, ρόμβοσ, τετράγωνο, τραπζηιο) είναι εγγράψιμα, βαςιηόμενοι ςτισ ιδιότθτεσ των 

εγγεγραμμζνων τετραπλεφρων (π.χ., ο ρόμβοσ δεν είναι εγγράψιμοσ ςε κφκλο, γιατί αν ιταν 

εγγράψιμοσ κα ζπρεπε να ζχει τισ απζναντι γωνίεσ του παραπλθρωματικζσ). Η διερεφνθςθ 

κα μποροφςε να επεκτακεί και ςε τυχαία τετράπλευρα (και με τθ βοικεια λογιςμικοφ), 

ϊςτε οι μακθτζσ να εικάςουν τα κριτιρια εγγραψιμότθτασ.  

Επίςθσ, ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να διακρίνουν τθ διαφορά μεταξφ των κεωρθμάτων που 

ιςχφουν για τα εγγράψιμα τετράπλευρα και ςτα κριτιρια, που πρζπει να ιςχφουν, ϊςτε να 

είναι ζνα τετράπλευρο εγγράψιμο (ενδεικτικι δραςτθριότθτα 1).  

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 1: 

Σε οξυγϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ τα φψθ του ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ τζμνονται ςτο Η. Σχεδιάςτε τα 

ευκφγραμμα τμιματα ΔΕ, ΕΖ και ΖΔ. 

(α) Να βρείτε τα εγγράψιμα τετράπλευρα που ςχθματίηονται. 

(β) Να αποδείξετε ότι τα φψθ του τριγϊνου ΑΒΓ είναι 

διχοτόμοι των γωνιϊν του τριγϊνου ΔΕΖ. 

 

Ενδεικτικι (ψθφιακι) δραςτθριότθτα 2: 

Η ερϊτθςθ κατανόθςθσ 6 προτείνεται να διερευνθκεί με το 

μικροπείραμα «Εγγράψιμα τετράπλευρα» από  τα εμπλουτιςμζνα ςχολικά βιβλία.  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2264 

 

Σθμείωςθ: Μπορείτε να κατεβάςετε τισ ψθφιακζσ δραςτθριότθτεσ και να τισ ανοίξετε 

τοπικά με το αντίςτοιχο λογιςμικό. Αν δεν ζχετε εγκατεςτθμζνο το λογιςμικό, τότε αν 

πρόκειται για αρχείο με κατάλθξθ .ggb κατεβάςτε και εγκαταςτιςτε το Geogebra από τθ 

διεφκυνςθ https://www.geogebra.org/download ι διαφορετικά ψάξτε για το αντίςτοιχο 

λογιςμικό ςτθ διεφκυνςθ http://photodentro.edu.gr/edusoft/.  

Για να δείτε τθν προεπιςκόπθςθ των ψθφιακϊν δραςτθριοτιτων ςε απευκείασ ςφνδεςθ 

(online), προτιμιςτε τον φυλλομετρθτι Mozilla Firefox.  

 Αν θ εφαρμογι είναι ςε flash κα πρζπει να εγκαταςτιςετε το πρόςκετο Adobe flash 
player από τθ διεφκυνςθ https://get.adobe.com/flashplayer/.  

 Αν θ εφαρμογι χρθςιμοποιεί τθ Java (π.χ. Geogebra), τότε εγκαταςτιςτε τθν από τθ 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2264
https://www.geogebra.org/download
http://photodentro.edu.gr/edusoft/
https://get.adobe.com/flashplayer/
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διεφκυνςθ http://java.com/en/. Αν ςυνεχίηετε να ζχετε πρόβλθμα ςτθν 
προεπιςκόπθςθ, τότε προςκζςτε τισ διευκφνςεισ http://photodentro.edu.gr και 
http://digitalschool.minedu.gov.gr  ςτο exception site list ςτθν καρτζλα security τθσ 
Java (ανοίξτε το Control Panel, τθ Java, ςτθν καρτζλα security πατιςτε Edit site list 
και προςκζςτε τισ δφο διευκφνςεισ, κλείςτε το browser και ξανανοίξτε τον).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://java.com/en/
http://photodentro.edu.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/

