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  Ποια αντικείµενα ονοµάζουµε γεωµετρικά στερεά ;

 Γεωµετρικά στερεά ονοµάζουµε εκείνα τα αντικείµε-

να που έχουν συγκεκριµένο µέγεθος και σχήµα.

  Μπορούµε να φτιάξουµε ένα πίνακα µε τα πιο
γνωστά γεωµετρικά στερεά;

  Μπορούµε να σχεδιάσουµε  και  να ονοµάσουµε τα
στοιχεία ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου;

ÏÑÈÏÃÙÍÉÏ
ÐÁÑÁËËÇËÅÐÉÐÅÄÏ

¸äñá

ÊïñõöÞ

ÁêìÞ

6 έδρες

8 κορυφές

12 ακµές



214. Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Γεωµετρικά στερεά

  Τι είναι ανάπτυγµα ενός γεωµετρικού σχήµατος ; Nα φτιαχτούν τα αναπτύγµατα
των γεωµετρικών στερεών που αναφέραµε πιο πάνω.

 Ας υποθέσουµε ότι έχουµε κουτιά από χαρτόνι που έχουν τα σχήµατα  του κύβου

του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου του κώνου του κυλίνδρου και της πυραµίδας.Αν

απλώσουµε τις έδρες τους πάνω σ’ένα τραπέζι παίρνουµε τα σχήµατα που φαίνονται

παρακάτω τα οποία λέγονται αναπτύγµατα αυτών.

  Πως φτιάχνουµε ένα ευθύγραµµο τµήµα;∆ώστε παραδείγµατα ευθυγράµµων
τµηµάτων.

 Αν ενώσουµε µε το χάρακα δύο σηµεία  Α

και Β τότε έχουµε ένα ευθύγραµµο τµήµα. Θα το

λέµε ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ   ή  ευθύγραµµο τµήµα

ΒΑ .

Τα σηµεία Α και Β λέγονται άκρα του ευθύγραµµου

τµήµατος ΑΒ

Êýâïò ÁíÜðôõãìá

A

B

Ïñèïãþíéï ðáñáë/äï
ÁíÜðôõãìá

Η σφαίρα δεν έχει ανάπτυγµα!



215.Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Γεωµετρικά στερεά

Οι πλευρές  ΑΒ, ΑΓ , ΒΓ του διπλανού τριγώνου είναι ευθύγραµµα

τµήµατα. Οι πλευρές και οι διαγώνιες ΑΓ και  Β∆ του διπλανού

τετραπλεύρου

  Πως φτιάχνουµε µια ηµιευθεία και πως µια ευθεία;

 Αν προεκτείνουµε ένα ευθύγραµµο τµήµα µόνο

από το ένα άκρο του τότε έχουµε µια ηµιευθεία. Το

σηµείο Α ονοµάζεται και αρχή της ηµιευθείας .

Αν προεκτείνουµε ένα ευθύγραµµο τµήµα και  από

τα δύο άκρα του τότε έχουµε µία ευθεία. Αξίζει να

πούµε ότι µία ευθεία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος.

Αν σε µία  ευθεία πάρουµε ένα σηµείο της τότε η ευθεία

µας χωρίζεται σε δύο ηµιευθείες.Την ηµιευθεία Οχ και

την Οχ` . Αυτές οι ηµιευθείες ονοµάζονται αντικεί-

µενες ηµιευθείες.Η ευθεία µας ονοµάζεται ευθεία χχ`.

A

B Ã

A B

Ã

Ä

A B

A B

÷´ ÷O

Από ένα σηµείο διέρχονται άπειρες ευθείες.

Από δύο σηµεία διέρχεται µόνο µία ευθεία.



216. Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Γεωµετρικά στερεά

1,5 cm

A Ì B

1.Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει 6 έδρες 8 κορυφές 12 ακµές

2.Ένα ευθύγραµµο τµήµα  έχει αρχή και τέλος

3. Μια ευθεία δεν έχει αρχή και τέλος

4. Σε ένα τετράπλευρο , το ευθύγραµµο τµήµα που έχει άκρα µη

διαδοχικές κορυφές ονοµάζεται διαγώνιος .

5. Από ένα σηµείο διέρχονται άπειρες ευθείες

6. Από δύο σηµεία διέρχεται µία µόνο ευθεία

7. Το σηµείο που χωρίζει ένα ευθύγραµµο τµήµα σε δύο ίσα τµήµατα ονοµάζεται

µέσο του ευθυγράµµου τµήµατος .

  Τι ονοµάζουµε απόσταση δύο σηµείων

 Απόσταση δύο σηµείων  Α, Β  ονοµάζουµε τοµήκος του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ.

Για παράδειγµα η απόσταση των σηµείων Α και Β είναι 3cm

αφού το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ είναι 3cm.

Αν ονοµάσουµε  Μ το σηµείο που συµπίπτει µε την  µέση

του ευθυγράµµου τµήµατος θα το λέµε 1,5cm µέσο του

ευθύγραµµου τµήµατος  ΑΒ.



217.Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Γεωµετρικά στερεά

  Έχουµε 10 νοµίσµατα του ενός ευρώ και τα τοποθετούµε το ένα πάνω στο άλλο. Τι

γεωµετρικό στερεό ποκύπτει;

Λύση

Το γεωµετρικό στερεό που θα προκύψει είναι ένας κύλινδρος. Η άνω επιφάνεια

του πρώτου νοµίσµατος και η κάτω επιφάνεια του τελευταίου νοµίσµατος

είναι οι βάσεις του κυλίνδρου .

 Έχουµε 30 χαρτονοµίσµατα των 10 ευρώ . Αν τα τοποθετήσουµε το ένα πάνω στο

άλλο ποιο γεωµετρικό στερεό θα προκύψει; Πόσα χρήµατα θα έχουµε συνολικά;

Λύση

Το γεωµετρικό στερεό που θα προκύψει θα

είναι ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο.Το

χρηµατικό ποσό που έχω το υπολογίζω µε ένα

πολλαπλασιασµό.10x30 = 300€

  Έχουµε δύο ζάρια . Μπορείτε να υπολογίσετε συνολικά πόσες έδρες ,πόσες  ακµές

και πόσες κορυφές έχουν;

Λύση

Το κάθε ζάρι είναι ένας κύβος (ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο)άρα θα

έχει 6 έδρες 8 κορυφές και 12 ακµές . Συνολικά λοιπόν και τα δύο

ζάρια θα έχουν 12 έδρες 16 κορυφές και 24 ακµές .

  Να φτιάξετε ένα τρίγωνο και να το ονοµάσετε. Στη συνέχεια να βρείτε τα µέσα των

πλευρών του και να τα ενώσετε. Τι σχήµα προκύπτει; Να ονοµάσετε και το νέο σχήµα .



218. Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Γεωµετρικά στερεά

Λύση

Φτιάχνουµε το τρίγωνο και το ονοµάζουµε ΑΒΓ. Το ΑΒΓ έχει

κορυφές τα σηµεία Α, Β, Γ . Οι πλευρές του είναι τα ευθύγραµµα

τµήµατα ΑΒ, ΒΓ, ΑΓ. Στη συνέχεια και µε την βοήθεια του

υποδεκάµετρου βρίσκουµε τα µέσα των πλευρών και τα ονοµάζουµε

Κ, Λ, Μ . Αν ενώσουµε αυτά τα σηµεία προκύπτει ένα νέο τρίγωνο

µε κορυφές τα σηµεία Κ, Λ, Μ και πλευρές τα ευθύγραµµα τµήµατα

ΛΜ, ΜΚ, ΛΚ .

  Να ονοµάσετε όλα τα ευθύγραµµα τµήµατα που µπορείτε να

διακρίνετε και είναι σχεδιασµένα στο διπλανό σχήµα :

Λύση

Τα σχεδιασµένα ευθύγραµµα τµήµατα που µπορούµε να

διακρίνουµε στο διπλανό σχήµα είναι: ΑΒ,  ΒΗ,  ΗΓ,  ΓΘ,  Θ∆,

∆Ι,   ΙΑ.

  Στο εξάγωνο που ακολουθεί να σχεδιάσετε τις διαγώνιες απο την κορυφή Α  και να

τις ονοµάσετε.

Λύση

Οι διαγώνιεςαπό την κορυφή  Α είναι οι : ΑΕ ,ΑΗ, ΑΘ, ΑΖ  και

Α∆ .

A

B Ã
K

MË

A B

Ã Ä

E
Z

H È



219.Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Γεωµετρικά στερεά

1. Τι ονοµάζουµε µέσο ενός ευθύγραµµου τµήµατος ;

2. Πόσες κορυφές , ακµές και έδρες έχει ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο;

3. Ενας κύβος είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο;

4. Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο είναι κύβος;

5. Να κατασκευάσετε ένα ευθύγραµµο τµήµα το οποίο να έχει µήκος 8cm. Στη συνέχεια

να υπολογίσετε και να σηµειώσετε το µέσο του ευθυγράµµου τµήµατος .

6. Να χαρακτηρίσετε µε ένα από τα γνωστά σας γεωµετρικά στερεά τα αντικείµενα που

ακολουθούν:

α. Μπάλα β. κουτί σπίρτα γ.  κουτί αναψυκτικού δ.  βιβλίο

7. Να κατασκευάσετε ένα ευθύγραµµο τµήµα µήκους 10cm και στη συνέχεια να το

χωρίσετε σε τέσσερα ίσα τµήµατα.

8. Τι ονοµάζουµε διαγώνιο σε ένα τετράπλευρο;

9. Στο διπλανό τρίγωνο να ονοµάσετε τις κορυφές και τις

πλευρές του. Έπειτα  µετρήσετε το µήκος των πλευρών

του και στη συνέχεια να βρείτε τα µέσα τους
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Γεωµετρικά στερεά

Ερώτηση 1

Τι ονοµάζουµε απόσταση δύο σηµείων ;

Από δύο σηµεία πόσες ευθείες περνούν;

Από ένα σηµείο πόσες ευθείες περνούν;

Ερώτηση 2

Να ονοµάσετε τα γνωστά σας γεωµετρικά στερεά.

Τι γνωρίζετε για  το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο;

Έχουν σχέση τα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα µε τους κύβους;

Άσκηση 1

Στο διπλανό σχήµα να ονοµάσετε όλα τα ευθύγραµµα

τµήµατα που µπορείτε να διακρίνετε αφού πρώτα

ονοµάσετε τα σηµεία.

Άσκηση 2

Σε µια ευθεία (ε) να πάρετε τρία σηµεία Α, Β και Γ. Να ονοµάσετε όλες τις ηµιευθείες

που ορίζονται από αυτά. Ποιες από αυτές είναι αντικείµενες;

Άσκηση 3

Πόσο cm σύρµατος θα χρειαστούµε για να κατασκευάσουµε ένα µοντέλο κύβου

ακµής 8cm;
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· Ôï åõèýãñáììï ôìÞìá · Ç åõèåßá - ç çìéåõèåßá
· Áðüóôáóç äýï óçìåßùí

- ìÝóï åõèýãñáììïõ ôìÞìáôïò
· Óýãêñéóç åõèýãñáììùí ôìçìÜôùí
· Ó÷åôéêÝò èÝóåéò äýï åõèåéþí óôï åðßðåäï
· ÊÜèåôåò åõèåßåò · Áðüóôáóç óçìåßïõ áðü åõèåßá
· ×Üñáîç ðáñáëëÞëùí åõèåßùí

· Ôï åõèýãñáììï ôìÞìá · Ç åõèåßá - ç çìéåõèåßá
· Áðüóôáóç äýï óçìåßùí

- ìÝóï åõèýãñáììïõ ôìÞìáôïò
· Óýãêñéóç åõèýãñáììùí ôìçìÜôùí
· Ó÷åôéêÝò èÝóåéò äýï åõèåéþí óôï åðßðåäï
· ÊÜèåôåò åõèåßåò · Áðüóôáóç óçìåßïõ áðü åõèåßá
· ×Üñáîç ðáñáëëÞëùí åõèåßùí

  Πως συγκρίνουµε δύο  ευθύγραµµα τµήµατα ;

 1ος τρόπος

Με υποδεκάµετρο µετράµε τα µήκη των δύο ευθυγράµµων

τµηµάτων .Μεγαλύτερο είναι εκείνο το ευθύγραµµο τµήµα

που έχει το µεγαλύτερο µήκος. Στο διπλανό σχήµα

µεγαλύτερο είναι το ΑΒ από το Γ∆.

2ος τρόπος

Με διαβήτη εφαρµόζοντας τα άκρα του στα άκρα του ενός

ευθυγράµµου τµήµατος και στη συνέχεια,χωρίς να αλλά-

ξουµε το άνοιγµα του διαβήτη µας ελέγχουµε αν αυτό είναι

µικρότερο, µεγαλύτερο ή και ίσο µε το άλλο ευθύγραµµο

τµήµα. Στο διπλανό σχήµα το ΑΒ είναι µεγαλύτερο του Γ∆

µικρότερο του ΕΖ και ίσο µε το ΗΘ.

  Τι ονοµάζουµε διάµεσο ενός τριγώνου;

Το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει µια κορυφή ενός

τριγώνου µε το µέσο της απέναντι πλευράς ονοµάζεται διά-

µεσος. Κάθε τρίγωνο έχει τρεις διαµέσους που συναντιού-

νται µάλιστα σε ένα σηµείο .

A
Ã

B
Ä



222. Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Το ευθύγραµµο τµήµα - Η ευθεία - η ηµιευθεία - Απόσταση δύο σηµείων - µέσο ευθύγραµµου τµήµατος -

Σύγκριση ευθύγραµµων τµηµάτων - Σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο - Κάθετες ευθείες - Απόσταση

σηµείου από ευθεία - Χάραξη παραλλήλων ευθειών

  Ποιες ευθείες του επιπέδου ονοµάζουµε τεµνόµενες;

Τεµνόµενες ονοµάζουµε τις ευθείες εκείνες που

συναντιούνται (τέµνονται)σε ένα σηµείο στο επίπεδο.

  Ποιες ευθείες του επιπέδου ονοµάζουµε παράλληλες;

Παράλληλες ονοµάζουµε τις ευθείες εκείνες που δεν

συναντιούνται πουθενά.

  Ποιες είναι οι διαφορετκές θέσεις που µπορεί να έχουν
δύο ευθείες στο επίπεδο;

 ∆ύο ευθείες στο επίπεδο µπορεί να είναι ή τεµνό-

µενες ή παράλληλες.

  Πότε δύο τεµνόµενες ευθείες ονοµάζονται κάθετες;

 ∆ύο ευθείες ονοµάζονται κάθετες όταν µπορούµε να

εφαρµόσουµε πάνω τους τις µικρές πλευρές ενός γνώµονα.

  Τι ονοµάζουµε απόσταση σηµείου από ευθεία;

 Απόσταση σηµείου Α από

ευθεία (ε) ονοµάζουµε το µήκος του

ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ που

έχει ένα άκρο το σηµείο Α που

εξετάζουµε και το άλλο άκρο είναι

το σηµείο Β της ευθείας ώστε το

ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ που σχηµα-

τίζεται να είναι κάθετο µε την ευθεία.

  Τι ονοµάζουµε ύψος ενός τριγώνου;

 Ύψος ενός τριγώνου ονοµάζουµε την απόσταση µιας

å1

å2

K

å1

å2

A

B

(å)

Από κάθε σηµείο

εκτός ευθείας µπο-

ρούµε  φέρουµε µόνο

µία κάθετη στην

ευθεία µας.

A

B
K

Ã



223.Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Το ευθύγραµµο τµήµα - Η ευθεία - η ηµιευθεία - Απόσταση δύο σηµείων - µέσο ευθύγραµµου τµήµατος -

Σύγκριση ευθύγραµµων τµηµάτων - Σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο - Κάθετες ευθείες - Απόσταση

σηµείου από ευθεία - Χάραξη παραλλήλων ευθειών

κορυφής από την απέναντι της πλευρά. Κάθε τρίγωνο έχει

τρία ύψη που συναντιούνται σε ένα σηµείο.

  Πώς χαράσουµε δύο ευθείες ε
1
 , ε

2
 ώστε να είναι

µεταξύ τους παράλληλες;

 Φτιάχνουµε και τις δύο ευθείες ώστε να είναι κάθετες

σε µία τρίτη ευθεία (ε) όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα.Το

ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ ονοµάζεται απόσταση παραλλήλων

ευθειών .

A

B

(å)

å1

å2

1. ∆ιάµεσο ενός τριγώνου ονοµάζουµε το ευθύγραµµο τµήµα που

ενώνει µία κορυφή του µε το µέσο της απέναντι πλευράς του .

2. Ύψος ενός τριγώνου ονοµάζουµε το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει

µία κορυφή ενός τριγώνου µε την απέναντι πλευρά έτσι ώστε να

τέµνεται µε αυτή κάθετα .

3. ∆ύο ευθείες στο επίπεδο µπορεί να είναι ή τεµνόµενες ή παράλληλες .

4. Απόσταση σηµείου από ευθεία ονοµάζουµε το µήκος του ευθυγράµµου τµήµατος

που έχει άκρα το σηµείο που εξετάζουµε και το άλλο άκρο είναι σηµείο της ευθείας

ώστε το ευθύγραµµο τµήµα που σχηµατίζεται να είναι κάθετο µε την ευθεία.

5. Απόσταση παραλλήλων ευθειών ονοµάζεται το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος

που έχει άκρα επάνω στις ευθείες και  τις τέµνει  κάθετα .



224. Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Το ευθύγραµµο τµήµα - Η ευθεία - η ηµιευθεία - Απόσταση δύο σηµείων - µέσο ευθύγραµµου τµήµατος -

Σύγκριση ευθύγραµµων τµηµάτων - Σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο - Κάθετες ευθείες - Απόσταση

σηµείου από ευθεία - Χάραξη παραλλήλων ευθειών

  Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τις διαµέσους του.

Λύση

Γνωρίζουµε ότι διάµεσος είναι εκείνο το ευθύγραµµο τµήµα που

ξεκινά από µία κορυφή του τριγώνου και φτάνει στο µέσο της

απέναντι πλευράς. Άρα πρέπει µε το υποδεκάµετρο να

υπολογίσουµε τα µέσα των τριών πλευρών,που είναι τα σηµεία Κ,

Λ και Μ. Στη συνέχεια ενώνουµε αυτά τα σηµεία µε τις απέναντι

κορυφές και έχουµε τις διαµέσους του τριγώνου. Παρατηρούµε

ότι υπάρχει σηµείο που συναντιούνται οι τρεις διάµεσοι.

 Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τα ύψη του.

Λύση

Ύψος ενός τριγώνου είναι εκείνο το ευθύγραµµο τµήµα όπου

ξεκινά από µία κορυφή και καταλήγει στην απέναντι πλευρά

έτσι ώστε να την τέµνει κάθετα. Άρα  κατασκευάζουµε τα

ύψη ως αποστάσεις των κορυφών του από τις απέναντι

πλευρές τους.

  Να σχεδιάσετε τέσσερις παράλληλες µεταξύ τους ευθείες.

Λύση

Για να σχεδιάσουµε τέσσερις παράλληλες µεταξύ τους

ευθείες πρέπει αρχικά να χαράξουµε  µία ευθεία και

στη συνέχεια µε την βοήθεια του γνώµονα να

χαράξουµε τέσσερις ευθείες κάθετες πρός την αρχική

ευθεία και έτσι  θα είναι µεταξύ τους παράλληλες .

A

B Ã

Ë M



225.Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Το ευθύγραµµο τµήµα - Η ευθεία - η ηµιευθεία - Απόσταση δύο σηµείων - µέσο ευθύγραµµου τµήµατος -

Σύγκριση ευθύγραµµων τµηµάτων - Σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο - Κάθετες ευθείες - Απόσταση

σηµείου από ευθεία - Χάραξη παραλλήλων ευθειών

  Να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο πλευράς 5cm.

Λύση

Τετράγωνο είναι το τετράπλευρο εκείνο που έχει όλες

τις πλευρές του ίσες και κάθετες µεταξύ τους. Για να το

κατασκευάσουµε ακολουθούµε την εξής διαδικασία:

 Αρχικά φτιάχνoυµε µε την βοήθεια ενός υποδεκάµετρου

ένα ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ µε µήκος  5cm. Στη συνέχεια

και χρησιµοποιώντας τον γνώµονα φτιάχνουµε ένα

ευθύγραµµο τµήµα Α∆ κάθετο στο ΑΒ στο σηµείο Α µε µήκος  5cm. Όµοια φτιάχνουµε

τµήµα Γ∆ κάθετο στο Α∆ στο σηµείο ∆ ίσο µε 5 cm.Στο τέλος ενώνουµε τα σηµεία Γ

και Β.

  Να φτιάξετε µία ευθεία και ένα σηµείο έξω από αυτή. Στη συνέχεια να υπολογίσετε

την απόσταση του σηµείου από την ευθεία αυτή.

Λύση

Από το σηµείο το σηµεία Α χαράσσουµε µε την βοήθεια του

γνώµονα κάθετο ευθύγραµµο τµήµα στην ευθεία. Μετράµε µε

υποδεκάµετρο το µήκος του τµήµατος ΑΒ και έτσι έχουµε υπολογίσει

την απόσταση του σηµείου Α από την ευθεία. Στο διπλανό σχήµα η

απόσταση είναι 2,2 cm.

  Στο σχήµα που ακολουθεί να προσδιορίσετε ποιες ευθείες είναι µεταξύ τους παράλ-

ληλες και ποιες είναι κάθετες.

Λύση

Όπως φαίνεται στο σχήµα οι ευθείες ε
1
 ε
2
 ε
3
 και ε

4
 είναι µεταξύ

τους παράλληλες .Σε αυτές τις ευθείες είναι κάθετες οι

ευθείες ε
5
 και ε

6
 και συνεπώς και αυτές είναι µεταξύ τους

παράλληλες.

  Στον παρακάτω χάρτη µε την βοήθεια του γνώµονα σας να βρείτε ποιες οδοί τον

οποίων τα ονόµατα αναγράφονται  είναι µεταξύ τους κάθετες και ποιες παράλληλες.

Εάν ο Αντώνης περπατάει στην οδό Κατσαντώνη και η Μαρία στην οδό Παπαφλέσ-

σα υπάρχει περίπτωση να  συναντηθούν; Να δικαιολογήσετε τη απάντηση σας.

5cm 5cm

5cm

5cm Ã

Á Â

Ä

2,2cm

Á

Â

å1
å2

å3

å4

å5

å6



226. Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Το ευθύγραµµο τµήµα - Η ευθεία - η ηµιευθεία - Απόσταση δύο σηµείων - µέσο ευθύγραµµου τµήµατος -

Σύγκριση ευθύγραµµων τµηµάτων - Σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο - Κάθετες ευθείες - Απόσταση

σηµείου από ευθεία - Χάραξη παραλλήλων ευθειών

Λύση

Οι οδοί Κατσαντώνη Νικηταρά Παπαφλέσσα και Καλλικρά-

τιδος είναι κάθετες στην οδό Αγ. ∆ηµητρίου, άρα θα είναι

µεταξύ τους παράλληλες. Ο Αντώνης και οι Μαρία δεν θα

συναντηθούν πουθενά διότι περπατάνε σε παράλληλες οδούς

(ευθείες) που γνωρίζουµε ότι δεν συναντιούνται σε κανένα

τους σηµείο.

  Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόµιο της Σάµου βλέπει στο ραντάρ

του τρία αεροσκάφη να πετάνε στο ίδιο ύψος όπως φαίνεται στην εικόνα που ακο-

λουθεί. Βοηθήστε τον να δώσει οδηγίες στους κυβερνήτες των αεροσκαφών

α. αν µπορεί να χρησιµοποιήσει µόνο µία φορά τον ασύρµατο.

β. αν µπορεί να χρησιµοποιήσει δύο φορές τον ασύρµατο.

Λύση

Ο ελεγκτής εναέρια κυκλοφορίας µπορεί εύκολα να

καταλάβει ότι τα αεροπλάνα 2 και 3 επειδή πετάνε

παράλληλα δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν.

Όµως µπορεί να συναντηθούν µε το αεροπλάνο 1. Γι

αυτό ή θα πει στον κυβερνήτη του αεροπλάνου 1 να

αλλάξει ύψος µε τη χρήση µία φορά του ασυρµάτου ή

χρησιµοποιώντας δύο φορές τον ασύρµατό του θα

επικοινωνήσει µε τους κυβερνήτες των αεροπλάνων 2

και 3 λέγοντάς τους να αλλάξουν πορεία.

  Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και να βρείτε το µέσο της πλευράς ΒΓ. Στη

συνέχεια να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τις άλλες δύο

πλευρές του τριγώνου.

Λύση

Αρχικά υπολογίζουµε µε το υποδεκάµετρο ή µε την βοήθεια διαβήτη το µέσο της

πλευράς ΒΓ και το ονοµάζουµε Μ. Κατόπιν και

χρησιµοποιώντας τον γνώµονα φέρνουµε κάθετα

ευθύγραµµα τµήµατα στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ του

τριγώνου. Μετρώντας τα µήκη των ευθυγράµµων

τµηµάτων ΜΚ και ΜΛ έχουµε  υπολογίσει τις αποστάσεις

του µέσου της πλευράς  ΒΓτου τριγώνου από τις άλλες

δύο πλευρές του.



227.Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Το ευθύγραµµο τµήµα - Η ευθεία - η ηµιευθεία - Απόσταση δύο σηµείων - µέσο ευθύγραµµου τµήµατος -

Σύγκριση ευθύγραµµων τµηµάτων - Σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο - Κάθετες ευθείες - Απόσταση

σηµείου από ευθεία - Χάραξη παραλλήλων ευθειών

1. Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και να φέρετε την διάµεσο και το ύψος από την

κορυφή Α του τριγώνου.

2. Να χαράξετε µία ευθεία (ε) και να πάρετε δύο σηµεία από την ίδια µεριά της. Να

υπολογίσετε τις αποστάσεις αυτών των σηµείων από την ευθεία και να τις συγκρίνετε

µεταξύ τους. Είναι ίσες; Πότε θα είναι ίσες;

3. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας τρεις παράλληλες ευθείες και στη συνέχεια να

υπολογίσετε τις αποστάσεις τους .

4. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο αγωνιστικός χώρος για το άθληµα των 100m.

Χρησιµοποιώντας τα γεωµετρικά σας όργανα να τον σχεδιάσετε στο τετράδιό

σας. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι γραµµές που χωρίζουν τους διαδρόµους που

τρέχουν οι αθλητές είναι παράλληλες και ότι οι διάδροµοι έχουν όλοι το ίδιο

πάχος και µήκος.

5. Να φτιάξετε µία ευθεία (ε) και ένα σηµείο Α έξω από αυτή. Στη συνέχεια να σχεδιά-

σετε µια ευθεία παράλληλη µε την (ε) που να περνά και από το σηµείο Α.

6. Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ φτιάχνουµε από την κάθε κορυφή ευθεία παράλληλη στην

απέναντι πλευρά του. Οι τρεις ευθείες που φτιάξαµε είναι παράλληλες ή τεµνόµενες;

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1

2

3

4

5



228. Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Το ευθύγραµµο τµήµα - Η ευθεία - η ηµιευθεία - Απόσταση δύο σηµείων - µέσο ευθύγραµµου τµήµατος -

Σύγκριση ευθύγραµµων τµηµάτων - Σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο - Κάθετες ευθείες - Απόσταση

σηµείου από ευθεία - Χάραξη παραλλήλων ευθειών

7. Στον γνώµονά σας τι είναι οι µικρότερες πλευρές του µεταξύ τους;

8. Σε τρίγωνο ΑΒΓ να βρείτε τα µέσα των πλευρών ΑΓ και ΑΒ και ονοµάστε τα σηµεία

Μ και Κ. Στη συνέχεια να  ενώσετε τα Μ και Κ. Τι παρατηρείτε σχετικά µε το ευθύ-

γραµµο τµήµα ΜΚ και την πλευρά  ΒΓ;

9. Να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο ΑΒΓ∆. Στη συνέχεια να φτιάξετε τις διαγώνιες ΑΓ και

Β∆. Τι παρατηρείτε για τις διαγώνιες;



229.Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Το ευθύγραµµο τµήµα - Η ευθεία - η ηµιευθεία - Απόσταση δύο σηµείων - µέσο ευθύγραµµου τµήµατος -

Σύγκριση ευθύγραµµων τµηµάτων - Σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο - Κάθετες ευθείες - Απόσταση

σηµείου από ευθεία - Χάραξη παραλλήλων ευθειών

Ερώτηση 1

Τι ονοµάζουµε διάµεσο και τι ύψος ενός τριγώνου;

Πόσες διαµέσους και πόσα ύψη έχει ένα τρίγωνο;

Ερώτηση 2

Ποιες ευθείες ονοµάζονται παράλληλες και ποιες τεµνόµενες;

Άσκηση 1

Να φτιάξετε ένα τετράγωνο ΑΒΓ∆ και να φέρετε την διαγώνιο ΑΓ. Στη συνέχεια στο

τρίγωνο ΑΒΓ να φέρετε τις διαµέσους και στο τρίγωνο Γ∆Α να φέρετε τα ύψη του.

Άσκηση 2

Να σχεδιάσετε τα ύψη του τριγώνου στο παρακάτω

σχήµα.

Άσκηση 3

Στο διπλανό σχήµα ποιά είναι η θέση:

α. Της κολώνας της ∆ΕΗ ΒΗ και του

κορµού του δέντρου;

β. Του καλωδίου του ρεύµατος ΑΒ και της

ταράτσας του κτιρίου Γ∆;

∆ικαιολογήστε τις απαντήσεις σας

θεωρόντας ότι οι τοίχοι του κτιρίου, ο

κορµός του δέντρου και η κολώνα είναι κάθετα τοποθετηµένα στο έδαφος.

A

BÃ

Ã

Z E

Ä

Â

H

Á
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· Êýêëïò -Êõêëéêüò äßóêïò

· Ó÷åôéêÝò èÝóåéò åõèåßáò êáé êýêëïõ

· ÌåóïêÜèåôïò åõèýãñáììïõ ôìÞìáôïò

· Êýêëïò -Êõêëéêüò äßóêïò

· Ó÷åôéêÝò èÝóåéò åõèåßáò êáé êýêëïõ

· ÌåóïêÜèåôïò åõèýãñáììïõ ôìÞìáôïò

Κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ ονοµάζεται το επίπεδο

σχήµα, όπου όλα τα σηµεία του απέχουν απόσταση  ρ

από ένα σηµείο του επιπέδου που λέγεται κέντρο του

κύκλου.

Ίσοι κύκλοι ονοµάζονται οι κύκλοι που έχουν ίσες ακτίνες

Χορδή κύκλου ονοµάζουµε το ευθύγραµµο τµήµα που

προκύπτει αν ενώσουµε δύο οποιαδήποτε σηµεία του

κύκλου.

∆ιάµετρος κύκλου ονοµάζεται η χορδή που περνάει από

το κέντρο του κύκλου.

Τόξο κύκλου

Αν πάρουµε πάνω σε ένα κύκλο δύο σηµεία τότε ο κύκλος χω-

ρίζεται σε δύο µέρη. Αυτά τα µέρη ονοµάζονται τόξα κύκλου.

  Ποιες είναι οι σχετικές θέσεις κύκλου και ευθείας;

Ένας κύκλος και µια ευθεία µπορεί:

1. Να τέµνονται (έχουν δύο κοινά σηµεία)

Τότε η απόσταση του κέντρου από την ευθεία είναι

µικρότερη της ακτίνας.

2. Να εφάπτονται (έχουν ένα κοινό σηµείο)

Τότε η απόσταση του κέντρου από την ευθεία είναι ίση µε

την ακτίνα.

3. Να είναι “ξένοι”  (δεν έχουν κανένα κοινό σηµείο)

Τότε η απόσταση του κέντρου από την ευθεία είναι

µεγαλύτερη από την ακτίνα.
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232. Βασικές γεωµετρικές έννοιες

Κύκλος - Κυκλικός δίσκος - Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου - Μεσοκάθετος ευθύγραµµου τµήµατος

  Ποιους κύκλους ονοµάζουµε οµόκεντρους;

Οµόκεντρους κύκλους ονοµάζουµε εκείνους τους

κύκλους που έχουν ίδιο κέντρο .

  Τι ονοµάζουµε κυκλικό δίσκο;

Κυκλικός δίσκος ονοµάζεται ο κύκλος µαζί µε το

χώρο του επιπέδου που περικλείει .

  Πως φέρνουµε εφαπτόµενη σε κύκλο;

Παίρνουµε σηµείο Α του κύκλου (Ο,ρ).  Από το ση-

µείο Α φέρνουµε την ευθεία (ε), κάθετη στην ακτίνα ΟΑ. Η

ευθεία (ε) λέγεται εφαπτοµένη του κύκλου (Ο,ρ).

  Τι ονοµάζουµε µεσοκάθετο ευθυγράµµου τµήµατος
ΑΒ; Πως την σχεδιάζουµε;

Μεσοκάθετος ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ ονοµάζε-

ται η κάθετη ευθεία στο µέσον του ευθύγραµµου τµήµατος.

Η µεσοκάθετη ενός ευθυγράµµου τµήµατος µπορεί να

σχεδιαστεί ως εξής:

1. Με υποδεκάµετρο και γνώµονα βρίσκουµε το µέσο του

ευθύγραµµου τµήµατος και στη συνέχεια φέρνουµε κάθετη

στο ευθύγραµµο τµήµα στο µέσον αυτού.

2. Με διαβήτη φέρνουµε δύο ίσους κύκλους µε κέντρα τα

άκρα του ευθύγραµµου τµήµατος και ακτίνα µεγαλύτερη

από το µισό αυτού. Στη συνέχεια ενώνουµε τα σηµεία

τοµής των κύκλων και επεκτείνουµε το ευθύγραµµο τµήµα

που προκύπτει και προς τα δύο µέρη.

A

å

O

ñ

A

E

B

ÅÁ = ÅÂ

(å)

ÊÜèå óçìåßï ôçò
ìåóïêáèÝôïõ åíüò
åõèõãñÜììïõ ôìÞ-
ìáôïò éóáðÝ÷åé áðü
ôá Üêñá ôïõ.

Ôï ïðïéïäÞðïôå óçìåßï
ðïõ éóáðÝ÷åé áðü ôá
Üêñá åíüò åõèýãñáììïõ
ôìÞìáôïò åßíáé óçìåßï
ôçò ìåóïêáèåôïõ ôïõ.

1.Όλα τα σηµεία του κύκλου ισαπέχουν από το κέντρο του.

2. Οι χορδές που περνούν από το κέντρο κύκλου ονοµάζονται διάµετροι

του κύκλου .

3. Οι σχετικές θέσεις κύκλου - ευθείας είναι τρεις α. τοµή  β. επαφή γ. ξένοι.

4. Μεσοκάθετο ευθυγράµµου τµήµατος ονοµάζουµε την ευθεία που

περνά από το µέσο του και το τέµνει κάθετα. Τα σηµεία τους  µεσοκαθέτου τους

ευθυγράµµου τµήµατος. Έχουν την ιδιότητα να ισαπέχουν από τα άκρα του .

O
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  Να κατασκευάσετε έναν  κύκλο µε κέντρο Ο και ακτίνα 1,5 cm (Ο,5). Τι διάµετρο

έχει ο κύκλος που φτιάξατε;

Λύση

Για να κατασκευάσουµε τον κύκλο που ζητείται αρκεί να θεωρήσουµε

ένα σηµείο ως  κέντρο του και στη συνέχεια τοποθτώντας τη µύτη του

διαβήτη στο σηµείο αυτό να τον ανοίξουµε  1,5 cm και να χαράξουµε τον

κύκλο. Έτσι φτιάχνουµε τον κύκλο που φαίνεται στο διπλανο σχήµα.

Για τη διάµετρο γνωρίζουµε ότι είναι διπλάσια της ακτίνας. Άρα η

διάµετρος του κύκλου που φτιάξαµε θα είναι 3 cm.

  Να φτιάξετε δύο  οµόκεντρους κύκλους µε ακτίνες 1cm και 1,5cm.

Λύση

Οµόκεντρους ονοµάζουµε εκείνους τους κύκλους που έχουν ίδιο

κέντρο.  Άρα πρέπει να πάρουµε ένα σηµείο για κέντρο και στη

συνέχεια να χαράξουµε δύο κύκλους µε ακτίνες µήκους 1cm και

1,5cm. Έτσι έχουµε το διπλανό σχήµα.

  Να σηµειώσετε όλα τα σηµεία του επιπέδου τα οποία απέ-

χουν από σηµείο του επιπέδου Ο απόσταση µικρότερη από

1,5 cm.

Λύση

Φτιάχνουµε έναν κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας 1,5cm. Τα

ζητούµενα σηµεία είναι όλα τα σηµεία που ανήκουν στο

εσωτερικό του κύκλου.

  Εχουµε ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ όπου το µήκος του είναι 5cm. Να βρείτε τα σηµεία

του επιπέδου που απέχουν από το Α λιγότερο από 3cm και από το Β λιγότερο από

4cm.

1,5cm

O

O

1,5cm

1cm

1,5cm

O
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Λύση

Φτιάχνουµε δύο κύκλους, όπου ο πρώτος έχει κέντρο το Α και ακτίνα 3cm και ο δεύτερος

κύκλος έχει κέντρο το Β και ακτίνα 4cm . Έτσι έχουµε το επόµενο σχήµα:

Το γραµµοσκιασµένο µέρος είναι τα ζητούµενα σηµεία του επιπέδου.

  Να φτιάξετε έναν κύκλο διαµέτρου 2cm και στη συνέχεια να φέρετε εφαπτόµενες

ευθείες στα άκρα της διαµέτρου του κύκλου. Τι παρατηρείτε για αυτές τις ευθείες;

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

Λύση

Φτιάχνουµε αρχικά έναν κύκλο µε ακτίνα  1 cm  (διάµετρο

2 cm). Στη συνέχεια χαράζουµε µια διάµετρο ΑΒ . Στα ση-

µεία Α και Β φέρνουµε εφαπτόµενες  ε
1
 και ε

2
 του κύκλου

που είναι κάθετες στις ΟΑ και ΟΒ αντίστοιχα. Παρατηρού-

µε ότι οι ευθείες ε
1
 και ε

2
 είναι κάθετες (από  την κατασκευή

τους )στο ευθύγραµµο τµήµα  ΑΒ. Συνεπώς είναι µεταξύ

τους παράλληλες.

  Πως µπορούµε να βρούµε ακριβώς το κέντρο ενός CD;

Λύση

Το cd (ψηφιακός δίσκος) έχει σχήµα κύκλου. Μπορούµε να

υπολογίσουµε το κέντρο του ως εξής: Αρχικά φτιάχνουµε δύο

χορδές του κύκλου ,έστω ΑΒ και Γ∆ . Στη συνέχεια σχεδιάζουµε

τις µεσοκαθέτους αυτών των χορδών. Εκεί που τέµνονται οι

µεσοκάθετες είναι και το κέντρο του κύκλου. Αυτό συµβαίνει διότι

το σηµείο αυτό ισαπέχει και από τα τέσσερα σηµεία δηλαδή τα Α,

Β, Γ και ∆.

Ας κρατήσουµε σαν συµπέρασµα ότι η µεσοκάθετη οποιασδήποτε

χορδής περνάει από το κέντρο του κύκλου.
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  Να αποδείξετε ότι σε ένα τρίγωνο που έχει δύο ίσες πλευρές(ισοσκελές), αυτές (οι

πλευρές) τέµνονται σε σηµείο της µεσοκαθέτου της τρίτης πλευράς.

Λύση

Φτιάχνουµε ένα τρίγωνο που σύµφωνα µε την εκφώνηση έχει

δύο ίσες πλευρές, έστω τις ΑΒ και ΑΓ. Τα ευθύγραµµα τµήµατα

ΑΒ και ΑΓ είναι µεταξύ τους ίσα. ∆ηλαδή το Α ισαπέχει από τα

άκρα του ευθυγράµµου τµήµατος ΒΓ. Και σύµφωνα µε αυτά που

έχουµε αναφέρει το Α είναι σηµείο της µεσοκαθέτου του ΒΓ.

  Να φέρετε δύο τεµνόµενες ευθείες ε
1
 και ε

2
. Στην συνέχεια να πάρετε δύο σηµεία Α

και Β της ε
1
 (όχι το σηµείο τοµής των ευθειών ). Να βρείτε το σηµείο της ε

2
 που

ισαπέχει από τα σηµεία Α και Β.

Λύση

Τα σηµεία του επιπέδου που ισαπέχουν από τα Α και Β είναι

τα σηµεία της µεσοκαθέτου (ε) του ευθυγράµµου τµήµατος

ΑΒ. Άρα, το σηµείο τοµής της µεσοκαθέτου (ε) του ΑΒ και

της ε
2
 είναι το ζητούµενο. Στο σχήµα είναι το σηµείο Κ.

A

B Ã
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1. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε την ένδειξη Σ (Σωστό) ή Λ (λάθος).

2. Να κατασκευάσετε ένα κύκλο µε κέντρο Ο και ακτίνα 4,7cm.

3. Να βρείτε όλα εκείνα τα σηµεία του επιπέδου που απέχουν συγχρόνως από σηµείο Ο

απόσταση µεγαλύτερη από 6 cm  και µικρότερη από 8cm.

4. Στο διπλανό τρίγωνο να κατασκευάσετε τις µεσοκαθέτους  όλων

των πλευρών του.
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5. Να φτιάξετε ένα ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ = 13cm. Έπειτα να κατασκευάσετε τους

κύκλου (Α,4cm) και (Β,7cm). Οι κύκλοι που φτιάξατε έχουν κοινά σηµεία;

6. Ένας ελαιοχρωµατιστής θέλει να κάνει έναν κύκλο πάνω σε ένα τοίχο που βάφει. Τι

σύνεργα θα του προτείνατε να χρησιµοποιήσει;

7. Να σχεδιάσετε ένα κύκλο και ένα σηµείο έξω από αυτόν. Στην συνέχεια να φέρετε

από αυτό το σηµείο τρεις ευθείες. Η πρώτη να τέµνει τον κύκλο η δεύτερη να εφάπτεται

του κύκλου και η τρίτη να µην έχει κοινά σηµεία  µε τον κύκλο.

8. Να φτιάξετε ένα κύκλο και να πάρετε δύο διαµέτρους αυτού τις ΑΒ και Γ∆  έτσι ώστε

να είναι κάθετες µεταξύ τους. Μετά να φέρετε εφαπτόµενες από τα σηµεία Α και Γ. Τι

σχέση έχουν οι εφαπτόµενες αυτές;

9. Το παρακάτω σχήµα παριστάνει όπως φαίνεται ένα γήπεδο ποδοσφαίρου από

ψηλά. Χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα γεωµετρικά όργανα να το φτιάξετε και

στο τετράδιό σας.

10. Να µετρήσετε την ακτίνα ενός CD και έπειτα να υπολογίσετε την διάµετρό του.
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Ερώτηση 1

Ποιο σχήµα ονοµάζουµε κύκλο;

Ποιους κύκλους ονοµάζουµε οµόκεντρους;

Ερώτηση 2

Τι ονοµάζουµε µεσοκάθετη ενός ευθυγράµµου τµήµατος και τι γνωρίζετε για αυτή;

Άσκηση 1

Να βρείτε εκείνα τα σηµεία του επίπεδου που απέχουν από ένα σηµείο Α:

α. απόσταση µεγαλύτερη από 4cm.

β. απόσταση  µικρότερη από 4cm.

γ. απόσταση  ακριβώς 4cm.

δ. απόσταση µεγαλύτερη από 3cm και µικρότερη από 5cm.

Άσκηση 2

Να φτιάξετε ένα κύκλο (Ο,2) και να σχεδιάσετε σε αυτόν µία χορδή µία ακτίνα ένα

τόξο και µία διάµετρο. Μπορείτε να σχεδιάσετε µια χορδή ίση µε 4,1 cm;

∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.

Άσκηση 3

∆ίνεται ο κύκλος (Ο,ρ) και µια χορδή του ΑΒ. Από το κέντρο του φέρνουµε το τµήµα

ΟΜ κάθετο στην ΑΒ. Να συγκριθούν τα τµήµατα ΜΑ και ΜΒ. Φέρνουµε µια άλλη

χορδή Γ∆ του κύκλου ίση µε την ΑΒ και φέρνουµε επίσης το κάθετο τµήµα ΟΝ. Να

συγκριθούν τα τµήµατα ΟΜ και ΟΝ.

Να σηµειωθεί ότι τα τµήµατα ΟΜ και ΟΝ λέγονται αποστήµατα των χορδών ΑΒ και

Γ∆ αντίστοιχα.


