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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση προλογίζω τα δύο τεύχη των Μαθηματικών της Γ΄ 

Γυμνασίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη σχολική χρονιά 2013 – 2014.  Τα Νέα 

Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών βρίσκονται στον τέταρτο χρόνο εφαρμογής τους 

και τα παρόντα βιβλία αποτελούν αξιόλογα βήματα στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό 

του περιεχομένου της παρεχόμενης Μαθηματικής παιδείας. 

Στα βιβλία αυτά η κάθε ενότητα αρχίζει με τους στόχους που εξυπηρετεί. Ακολούθως, 

παρατίθεται η προϋπάρχουσα γνώση που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές/τριες ούτως 

ώστε να γίνεται καλύτερη διαγνωστική και διαμορφωτική αξιολόγηση εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών.  Στη συνέχεια οι νέες μαθηματικές έννοιες διερευνούνται με τρόπο που 

υποκινεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών/τριών, όπως ορίζουν οι αρχές 

των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων των Μαθηματικών. Η προσπάθεια κλιμακώνεται 

με παραδείγματα και διαβαθμισμένες δραστηριότητες, με έμφαση στη λύση προβλήματος 

και στην ανάδειξη της τεχνολογίας ως αναπόσπαστου μέρους της Μαθηματικής 

εκπαίδευσης. 

Όλες οι εκδόσεις των τελευταίων τριών χρόνων, για τα Μαθηματικά Γυμνασίου 

βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση, διαμόρφωση και βελτίωση με βάση την 

ανατροφοδότηση και γενικά τις παρατηρήσεις που προέρχονται από τους μάχιμους 

καθηγητές των Μαθηματικών.  

Όλο το υλικό που παράγεται για το μάθημα των Μαθηματικών αποσκοπεί στη βοήθεια 

τόσο των μαθητών/τριων, όσο και των εκπαιδευτικών, στην πορεία τους μέσα από τα Νέα 

Αναλυτικά Προγράμματα, με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι εμποτισμένο με τη 

φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και προσηλωμένο στην προαγωγή και 

ανάδειξη των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μας, η οποία αποτελεί πρώτιστο 

μέλημά μας.  Η προσπάθεια συνεχίζεται και οι προοπτικές είναι λαμπρές. 

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συντελεστές της παρούσας έκδοσης, εκπαιδευτικούς και 

επιθεωρητές και ιδιαίτερα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνο 

Χρίστου.  

 

 

Δρ Ζήνα Πουλλή 

Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης 
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

 

 

 

 

  

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΗ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 2ΟΥ  ΒΑΘΜΟΥ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

5 

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: 

 Να ορίζουμε και να αναγνωρίζουμε διαστήματα 

πραγματικών αριθμών. 

 Να χρησιμοποιούμε τα διαστήματα για να παριστάνουμε  

σύνολα αριθμών. 

 Να βρίσκουμε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών μιας 

συνάρτησης, όταν δίνεται η  γραφική παράσταση ή όταν 

δίνεται ο τύπος της συνάρτησης. 

 Να αναγνωρίζουμε τη συνάρτηση με τύπο με       ,     

(Παραβολή). 
 Να παριστάνουμε γραφικά την       ,  με     . 
 Να  βρίσκουμε τον τύπο της συνάρτησης          με     , 

από τη γραφική της παράσταση. 

 Να γνωρίζουμε τον ρόλο του συντελεστή      στην 

παραβολή με τύπο      . 

 Nα κατανοούμε ότι η συνάρτηση με τύπο                                

            με                είναι μια μετατόπιση της 

παραβολής      .  

 Να επιλύουμε εξισώσεις β΄ βαθμού:                με 

τη χρήση τύπου.  

Η παράσταση         , ονομάζεται Διακρίνουσα και 

ισχύει: 

 Αν     το τριώνυμο δεν έχει πραγματικές ρίζες . 

 Αν     το τριώνυμο  έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες 

που δίνονται από τους τύπους:    
   √ 

  
 ,    

   √ 

  
. 

 Αν     το τριώνυμο  έχει δύο πραγματικές και ίσες ρίζες  

      
  

  
 . 

 Να υπολογίζουμε τις λύσεις (όπου υπάρχουν) της δευτεροβάθμιας 

εξίσωσης            από τη γραφική παράσταση της 

αντίστοιχης παραβολής            . 
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Έχουμε μάθει …  

 Τι είναι συνάρτηση, πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών συνάρτησης.  

 Να βρίσκουμε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών μιας 

συνάρτησης που δίνεται με βελοειδές διάγραμμα. 

 Να αναγνωρίζουμε και να ορίζουμε  τη συνάρτηση σε διάφορες 

μορφές: 

 βελοειδές  διάγραμμα 

 γράφημα 

 γραφική παράσταση 

 τύπο  

 Να επιλύουμε εξισώσεις  β΄ βαθμού με παραγοντοποίηση. 
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

Διαστήματα Πραγματικών Αριθμών 

Διερεύνηση 

 

 Ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει ήχους με συχνότητα μεταξύ 

      και          ενώ οι σκύλοι ακούνε ήχους μεταξύ 

      και         .  

 

 Να εκφράσετε την πιο πάνω πρόταση με τη χρήση 

μαθηματικών συμβόλων; 

 

 Ένας εκπαιδευτής χρησιμοποιεί μια σφυρίχτρα την οποία 

μπορούν να ακούσουν μόνο οι σκύλοι. Ποια μπορεί να 

είναι η συχνότητα του ήχου που παράγει;  

 

 

Μαθαίνω 
 

 Το σύνολο των λύσεων μιας ανίσωσης ή το σύνολο των κοινών 
λύσεων δύο ή περισσότερων ανισώσεων μπορεί να αναπαρασταθεί 
με τη μορφή διαστήματος ή ένωσης διαστημάτων πραγματικών 
αριθμών. 

 
Διαστήματα 
 

Ανίσωση 
Γραφική 

 αναπαράσταση  
Συμβολική 

αναπαράσταση 

    

 
Το   είναι μεγαλύτερο του  . 

 

 
         

 
 

    

Το   είναι μεγαλύτερο ή ίσο του  . 

 

 
         

 
 

    

Το   είναι μικρότερο του  .  
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Το   είναι μικρότερο ή ίσο του  . 

 
 

       ] 
 

      

Το   είναι μεγαλύτερο ή ίσο του   και 
μικρότερο ή ίσο του  . 

 

      ] 

      

Το   είναι μεγαλύτερο του   και 
μικρότερο του    

 

        

      

Το   είναι μεγαλύτερο ή ίσο του   και 
μικρότερο του  . 

 

        

      

Το   είναι μεγαλύτερο του   και 
μικρότερο ή ίσο του  . 

 

      ] 

 
 Οι αριθμοί   και    των πιο πάνω διαστημάτων λέγονται άκρα του 

διαστήματος.  
 

 Όταν ένα άκρο του διαστήματος ανήκει στο διάστημα, χρησιμοποιούμε 
το σύμβολο της αγκύλης και το διάστημα λέγεται κλειστό στο άκρο 
αυτό. Όταν ένα άκρο του διαστήματος δεν ανήκει στο διάστημα 
χρησιμοποιούμε το σύμβολο της παρένθεσης και το διάστημα λέγεται 
ανοικτό στο άκρο αυτό. 

 
Παράδειγμα: 

 Το διάστημα     ] είναι κλειστό.  
 Το διάστημα        είναι ανοικτό.  
 Το διάστημα        είναι κλειστό αριστερά και ανοικτό δεξιά. 

 Το διάστημα     
 

 
]  είναι ανοικτό αριστερά και κλειστό δεξιά.  

Η ανίσωση 

        

ονομάζεται 

διπλή ανί-

σωση. 
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

Παραδείγματα 

 

1. Να εκφράσετε τα σύνολα που ακολουθούν σε μορφή 

διαστημάτων ή ένωσης διαστημάτων. 

               

               

            
 

 
  

              
 

 
   

                      

                      

 

Λύση:    

                         

                        ] 

           
 

 
        

 

 
    

              
 

 
            

 

 
] 

                                   ] 

                              ]         

 

2. Να εκφράσετε σε μορφή ανισώσεων τα διαστήματα τιμών της 

μεταβλητής    που ακολουθούν. 

(α)          (β)    
 

 
  

 

 
] 

(γ)         ] (δ)        ]   
 

 
    

(ε)        ]  

Λύση:    

(α)                   

(β)    
 

 
  

 

 
]   

 

 
     

 

 
  

(γ)         ]        

(δ)        ]   
 

 
              

 

 
 

(ε)        ]          
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Δραστηριότητες                

 

1. Να εκφράσετε τα σύνολα που ακολουθούν σε μορφή 

διαστημάτων ή ένωσης διαστημάτων 

(α)                

(β)            
 

 
  

(γ)                

(δ)                

(ε)                  

(στ)                        

2. Να εκφράσετε τα διαστήματα τιμών της μεταβλητής  , που 

ακολουθούν σε μορφή ανισώσεων. 

(α)         (β)          (γ)        ] 

(δ)           (ε)    √   ] (στ)          

(ζ)        ] (η)       √    

 

3. Ένα αεροπλάνο βρίσκει κενά αέρος ενώ πετά στα       πόδια. 

Ο πύργος ελέγχου ειδοποιεί τον πιλότο να αυξήσει το ύψος του 

αεροπλάνου  πάνω από τα       πόδια ή να το μειώσει κάτω 

από τα       πόδια, για να αποφύγει τα κενά αέρος. 

Να γράψετε σε μορφή διαστήματος τo εύρος της περιοχής την 

οποία πρέπει ο πιλότος να αποφύγει. 

 

4. Στους αυτοκινητόδρομους, το όριο ταχύτητας καθορίζεται από 

τις πινακίδες του διπλανού σχήματος.  

 

(α) Να παραστήσετε γραφικά στον ίδιο άξονα και να γράψετε 

αλγεβρικά την ανίσωση που εκφράζει την επιτρεπόμενη 

ταχύτητα. 

 

(β) Να γράψετε το διάστημα των τιμών της επιτρεπόμενης 

ταχύτητας. 

  

100

65
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

5. Σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις παρουσιάζεται η 

γραφική αναπαράσταση ενός διαστήματος πραγματικών 

αριθμών. Να εκφράσετε την κάθε περίπτωση σε μορφή 

διαστήματος, όπως στο παράδειγμα:  

 

Διάστημα:         

 

 

(α)  

 

(β)  

 

(γ)  

 

 

6. Να ανοίξετε το αρχείο «C_En5_Diastimata.ggb» και να  βρείτε το 

διάστημα που κάθε φορά αναπαριστάται στην ευθεία των 

πραγματικών αριθμών. 
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Πεδίο Ορισμού και Πεδίο Τιμών 

Συνάρτησης  

 

Διερεύνηση  

 
 Να ανοίξετε το αρχείο:  «CEn5_PO_PT.ggb». 

 

 Να μετακινήσετε το σημείο   και να παρατηρήσετε τις 

τιμές των συντεταγμένων του καθώς κινείται πάνω στη 

γραφική παράσταση της συνάρτησης  .  

 Να επιλέξετε το «εμφάνιση τετμημένης, τεταγμένης του A». 

  Να μετακινήσετε  το σημείο   σε διάφορες θέσεις και να 

σημειώσετε τις παρατηρήσεις σας για τις τιμές της 

τετμημένης και τεταγμένης του  .  

 Να βρείτε το Πεδίο Ορισμού και το Πεδίο Τιμών της 

συνάρτησης  .  

Μαθαίνω 

 Πραγματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής από ένα 
σύνολο   σε ένα σύνολο   ονομάζουμε  κάθε συνάρτηση  
     , όταν το     και το    .  

 Το σύνολο   λέγεται πεδίο ορισμού        της συνάρτησης.  

 Το σύνολο όλων των δυνατών τιμών      (με   στοιχείο του 
 ) λέγεται πεδίο τιμών        της   και συμβολίζεται 
με     . Ισχύει       . 

 Η μεταβλητή   που παίρνει τιμές από το πεδίο ορισμού   
μιας συνάρτησης λέγεται ανεξάρτητη μεταβλητή, ενώ η 
μεταβλητή   της οποίας η κάθε τιμή, εξαρτάται από την τιμή 
της μεταβλητής  , λέγεται εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

Παρατήρηση: Όταν δεν δίνεται το πεδίο ορισμού   μιας 
πραγματικής συνάρτησης      , παίρνουμε ως    το 
ευρύτερο δυνατό υποσύνολο του   με την ιδιότητα: «για 
κάθε τιμή του  , το      να είναι πραγματικός αριθμός που 
ανήκει στο  ». 

 

Πεδίο 

τιμών 

file:///C:/Users/User/Desktop/CgymAPPLETS_Btomos/C_08_SynarthseisAPPLETS/C_En8_PO_PT.ggb
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

Παραδείγματα 

 

1. Δίνεται η συνάρτηση       με τύπο           και 

πεδίο ορισμού   {     
 

 
    }. Να βρεθεί το πεδίο 

τιμών της. 

Λύση: 

Για     , τότε                        

Για    , τότε               

Για   
 

 
, τότε  (

 

 
)    

 

 
      

Για    , τότε               

Για    , τότε                

Έτσι το πεδίο τιμών της συνάρτησης   είναι το               

                   . 

2. Δίνεται η συνάρτηση με τύπο           . Nα βρείτε το 

πεδίο τιμών της αν το πεδίο ορισμού είναι το: 

(α)                           (β)       ] 

Λύση: 

(α) Η συνάρτηση            με πεδίο ορισμού το  , 

είναι γνωστό ότι αντιπροσωπεύει ευθεία, η οποία 

παίρνει τιμές σε ολόκληρο το σύνολο των 

πραγματικών αριθμών. 

Δηλαδή, το πεδίο τιμών της είναι το  .  

(β) Η συνάρτηση            με πεδίο ορισμού το 

     ], είναι ένα μέρος της ευθείας και συγκεκριμένα 

το ευθύγραμμο τμήμα που παρουσιάζεται με μπλε 

χρώμα στη γραφική παράσταση.  

Το πεδίο τιμών της   είναι το      ], το οποίο μπορούμε 

να βρούμε:    

(i) από τη γραφική παράσταση ή 

(ii) υπολογίζοντας τις τιμές της   στα άκρα του 

διαστήματος      ]. Δηλαδή  

                  και  

              . 
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3. Δίνεται η συνάρτηση με τύπο      √     

(α) Να βρείτε ποιοι από τους αριθμούς       και    ανήκουν 

στο πεδίο ορισμού της  . 

(β) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της  ; 

Λύση: 

(α) Για             √     √   , το υπόριζο είναι 

αρνητικός αριθμός (√     ), άρα το    δεν ανήκει 

στο πεδίο ορισμού της  . 

Για            √    √     (√   )    

Για              √     √      (   )    

Άρα, μόνο οι τιμές     και      ανήκουν στο πεδίο 

ορισμού της  . 

(β) Για να είναι η παράσταση √     πραγματικός αριθμός, 

πρέπει      . 

Έτσι, το    ,  οπότε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  

  είναι το         . 
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

Δραστηριότητες                                    

 

1. Να βρείτε το Πεδίο Ορισμού και το Πεδίο Τιμών των 

συναρτήσεων που ορίζονται από τα πιο κάτω παραδείγματα. 

(α) Μια εταιρεία μεταφέρει δέματα με μέγιστο βάρος      .        

Η χρέωση   σε ευρώ για τη μεταφορά δέματος     , δίνεται 

από τον τύπο             . 

(β) Ο φόρος προστιθέμενης αξίας    σε ευρώ είναι το     της 

αξίας του προϊόντος με αξία   ευρώ, δηλαδή        . 

(γ) Ένα όχημα ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα          και 

είναι εφοδιασμένο με καύσιμα για να διανύσει μέχρι       . 

Η απόσταση   που καλύπτει το όχημα, είναι συνάρτηση του 

χρόνου   σε ώρες, δηλ.      .  

 

2. Δίνεται συνάρτηση       με            και πεδίο ορισμού 

            . Να βρείτε το πεδίο τιμών      της     

συνάρτησης   .  

3. Δίνεται η συνάρτηση με τύπο          . Nα βρείτε το πεδίο 

τιμών της αν το πεδίο ορισμού είναι το: 

(α)                           (β)        ] 
 

4. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπο: 

(α)         (β)      √    (γ)      
   

 
 

(δ)      
 

   
 (ε)      √      

5. Αν       είναι συνάρτηση, ποιες από τις πιο κάτω προτάσεις 

είναι σωστές     και ποιες λανθασμένες      

(α) Η   έχει πεδίο ορισμού το  .     

(β) Αν             , τότε ισχύει πάντα      .     

(γ) Αν         με      , τότε ισχύει πάντα 

           . 

    

(δ) Αν         με      , τότε ισχύει πάντα 

           . 
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6. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών των 

συναρτήσεων, του            , που παριστάνονται από τις πιο 

κάτω γραφικές παραστάσεις: 

(α)  

 

(β)  

  

(γ)  

 

 

(δ)  

 

(ε)  

 

(στ)  

 

7. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης         φαίνεται στο 

διπλανό σχήμα. 

(α) Να βρείτε τις τιμές             και     . 

(β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της 
συνάρτησης. 

(γ) Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων στα οποία 
τέμνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης τους 
άξονες των τετμημένων και των τεταγμένων. 
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

8. Η γραφική παράσταση παρουσιάζει τον αριθμό των μαθητών σε 

ένα σχολείο κατά τις χρονιές 2008-2012.  

 

(α) Να εξετάσετε κατά πόσο η πιο πάνω γραφική παράσταση 

ορίζει συνάρτηση. 

(β) Αν ορίζει συνάρτηση, να βρείτε το πεδίο ορισμού της και 

το πεδίο τιμών της. 

(γ) Να βρείτε τις τιμές          και        , όπου   είναι η 

σχέση που συνδέει τη χρονιά με τον αριθμό των μαθητών 

στο σχολείο.  

(δ) Να βρείτε την τιμή του  , για την οποία ισχύει          

          και να την ερμηνεύσετε. 
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Η συνάρτηση         με     . 

Διερεύνηση  

 

 Δίνεται η συνάρτηση με τύπο          . 

 Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. 

 Να κάνετε έναν πίνακα αντίστοιχων τιμών για τη 

συνάρτηση       και να την κατασκευάσετε σε 

τετραγωνισμένο χαρτί.  

 

 Να ανοίξετε το αρχείο:  «CEn5_y=ax^2.ggb». 
 

Στο κουτί εισαγωγής ή μέσω του δρομέα του 
εφαρμογιδίου, μπορείτε να δώσετε 
διάφορες τιμές για τη μεταβλητή  , έτσι 
ώστε να μας δίνει διαφορετικές καμπύλες 
με τύπο: 
 

               
 
 
 

 

 Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της      .   

 Για κάθε περίπτωση     και     : 

(α) Να εξετάσετε τη μορφή και το «άνοιγμα» της καμπύλης.  

(β) Να εξετάσετε αν παρουσιάζει κάποιο είδος  συμμετρίας;  

(γ) Να εξετάσετε αν υπάρχει σημείο που θα το 

χαρακτηρίζατε ως «χαμηλότερο», ή «ψηλότερο»; 

(δ) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών. 

 

 Να ανοίξετε το αρχείο:  «CEn5_y=ax^2+bx+c.ggb». 
 

 Δίνεται η συνάρτηση                       . 

 

 Να μετακινήσετε τους 

δρομείς     και   και να 

παρατηρήσετε τη θέση 

των καμπυλών που 

προκύπτουν. 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/CgymAPPLETS_Btomos/C_08_SynarthseisAPPLETS/CEn8_y=x%5e2.ggb
file:///C:/Users/User/Desktop/CgymAPPLETS_Btomos/C_08_SynarthseisAPPLETS/CEn8_y=x%5e2.ggb
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

Μαθαίνω 
 

 H συνάρτηση                 ονομάζεται παραβολή.  
 Έχει γραφική παράσταση μία καμπύλη. 
 Το σημείο       – αρχή αξόνων  – είναι η κορυφή της παραβολής. 
 Έχει άξονα συμμετρίας τον άξονα των τεταγμένων, ο οποίος ονομάζεται άξονας 

της παραβολής. 
 

 Αν      τότε: 
 

 Το Πεδίο Τιμών της συνάρτησης είναι το        . 
 

 Η παραβολή έχει ελάχιστη τιμή την     στο σημείο με συντεταγμένες       .  
 

Για παράδειγμα, στο πιο κάτω σχήμα, η συνάρτηση          παρουσιάζει 

ελάχιστο. 

 

 Η καμπύλη «πλησιάζει» τον άξονα των  , καθώς το  , αυξάνεται. 
 

Για παράδειγμα, στο πιο κάτω σχήμα, δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των 

συναρτήσεων                  
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 Αν      τότε 

 
 Το Πεδίο Τιμών της συνάρτησης είναι το      ]. 

 
 Η παραβολή έχει μέγιστη τιμή την     στο σημείο με συντεταγμένες         

  
Για παράδειγμα, στο πιο κάτω σχήμα, η συνάρτηση           

παρουσιάζει μέγιστο 

 
 

 Η καμπύλη «πλησιάζει» τον άξονα των   καθώς το     αυξάνεται.  
 

Για παράδειγμα, στο πιο κάτω σχήμα, δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των 

συναρτήσεων                     
 

 
   

 
 

 H γραφική παράσταση της συνάρτησης που δίνεται από τον τύπο  
                       είναι  παραβολή.  
 

 Ανάλογα την επιλογή των πραγματικών παραμέτρων   και   η συνάρτηση  
            είναι μια μετατόπιση της       με     στο επίπεδο του 
συστήματος συντεταγμένων. 
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

Παραδείγματα 

 

1. Να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις      
 

 
   και 

      
 

 
  , να αναφέρετε: 

 

(α) το πεδίο ορισμού (Π.Ο.), 

(β) το πεδίο τιμών (Π.Τ.),  

(γ) την κορυφή και  

(δ) τον άξονα συμμετρίας.  

 

Λύση 

 

 Για την      
 

 
   έχουμε: 

 

(α) Το      της   είναι το  . 

(β)      
 

 
      Άρα               

(γ) Η   έχει ελάχιστη τιμή το        

και άρα η κορυφή της είναι το 

σημείο        

(δ) Άξονας συμμετρίας είναι η ευθεία 

             

(άξονας των   . 

 

 Για την       
 

 
    έχουμε: 

 

(α) Το      της   είναι το  . 

(β) Η       
 

 
    . Άρα            ]  

(γ) Η   έχει μέγιστη τιμή το        και άρα η κορυφή 

της είναι το σημείο        

(δ) Άξονας συμμετρίας είναι η ευθεία               

( άξονας των    
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2.  Η παραβολή του διπλανού σχήματος διέρχεται από το 

σημείο       . Να βρείτε: 

 

(α) Την εξίσωση της παραβολής. 

(β) Το σημείο της παραβολής με τετμημένη   . 

(γ) Τα σημεία της παραβολής με τεταγμένη  
 

  
. 

(δ) Το   ώστε το σημείο           να ανήκει πάνω 

στην παραβολή. 

 
Λύση 

 

(α) Η παραβολή  έχει εξίσωση       , γιατί έχει κορυφή 

το (0,0).  

 

Περνά από το σημείο      , τότε           
 

 
.  

 

Επομένως, η εξίσωση της παραβολής είναι η   
 

 
  . 

 

(β) Για          
 

 
           

 

Επομένως, το σημείο με τετμημένη    είναι το 

        . 

 

(γ) Για   
 

  
   

 

  
 

 

 
      

 

  
     

 

 
.  

 

Επομένως, τα δύο σημεία με τεταγμένη  
 

  
  είναι τα                        

  
 

 
  

 

  
  ,    

 

 
  

 

  
 . 

 

(δ) Αν το σημείο           ανήκει στην παραβολή 

   
 

 
  , τότε  

   
 

 
       

             
        

     , ή      . 
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

Δραστηριότητες                

 

1. Στo σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραβολής 

με εξίσωση    
 

 
  .  

(α) Να γράψετε την εξίσωση του άξονα  

συμμετρίας της. 

(β) Να γράψετε δύο συμμετρικά σημεία της 

παραβολής ως προς τον άξονα 

συμμετρίας της. 

(γ) Να γράψετε τις συντεταγμένες της 

κορυφής της.  

(δ) Να βρείτε αν έχει μέγιστο ή ελάχιστο. 

(ε) Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της 

παραβολής που έχουν τεταγμένη  . 

(στ) Να βρείτε την τεταγμένη του σημείου της 

παραβολής που έχει τετμημένη 2. 

 

2. Με τη χρήση του λογισμικού GeoGebra να κατασκευάσετε 

τις γραφικές παραστάσεις των πιο κάτω παραβολών και 

να βρείτε την κορυφή σε κάθε περίπτωση. 

(α)          

(β)            

(γ)           

(δ)            

(ε)               

 

3. Να βρείτε την εξίσωση καθεμιάς από τις πιο κάτω 

παραβολές: 
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Β 

Γ 

Δ 

4. Δίνεται η συνάρτηση                   . Να βρείτε την 

τιμή του   έτσι ώστε το σημείο         να ανήκει στη 

συνάρτηση. 

 

5. Η κινητική ενέργεια      , ενός σώματος μάζας  , που 

κινείται με ταχύτητα   δίνεται από τον τύπο       
 

 
    .  

 

(α) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ενέργειας 

      ως προς την ταχύτητα   για ένα σώμα που 

έχει μάζα     . 

 

(β) Να βρείτε το Π.Ο. και το Π.Τ. της συνάρτησης που 

περιγράφεται από την πιο πάνω γραφική 

παράσταση. 

 

6. Να βρείτε τις πιθανές τιμές του  , ώστε η γραφική 

παράσταση της  συνάρτησης                 να είναι 

παραβολή που να παρουσιάζει μέγιστο. 

 

 

7. Η διπλανή γραφική παράσταση αναπαριστά την 

παραβολική τροχιά που διέγραψε μια μπάλα, η οποία 

χτυπήθηκε από το σημείο   και διένυσε οριζόντια 

απόσταση     . Οι δύο άξονες είναι βαθμολογημένοι σε 

μέτρα. 

 

 

(α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της 

συνάρτησης που αναπαριστά η διπλανή γραφική 

παράσταση. 

 

(β) Ποιο ήταν το μέγιστο ύψος στο οποίο ανέβηκε η 

μπάλα; 

 

(γ) Ποια ήταν η απόσταση της μπάλας από το έδαφος, 

όταν αυτή βρισκόταν στο σημείο  , που έχει 

τετμημένη    και σε ποιο άλλο σημείο της τροχιάς η 

μπάλα απείχε την ίδια απόσταση από το έδαφος; 
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

Επίλυση Εξίσωσης 2ου Βαθμού  

 

 

Διερεύνηση  

 

 Να λύσετε την εξίσωση          . 

 

 Να ανοίξετε το αρχείο «C_En5_y=ax^2+bx+c.ggb» 

 Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της 

συνάρτησης με εξίσωση                

 Σε ποια σημεία η γραφική παράσταση της   τέμνει τον 

άξονα των τετμημένων; 

 Πώς συνδέονται τα σημεία αυτά με την εξίσωση 

         ; 

 Nα συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα, όπως το 

παράδειγμα. 

Παραβολή 

           

Εξίσωση 

           

Λύσεις εξίσωσης 

                         ,      

          

            

           

 

 Πόσες λύσεις μπορεί να έχει μια εξίσωση     βαθμού και 

πώς συνδέονται με τη γραφική παράσταση της 

αντίστοιχης παραβολής; 
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Μαθαίνω 

 Κάθε  εξίσωση  της  μορφής             με       ονομάζεται 
εξίσωση 2ου βαθμού.  

 Αν         , τότε οι λύσεις ή ρίζες της εξίσωσης                          
                  είναι:  

      
   √      

  
 

 Η παράσταση         συμβολίζεται με   και ονομάζεται 

Διακρίνουσα της εξίσωσης δηλαδή :          

 Aν      τότε η εξίσωση έχει δύο πραγματικές άνισες ρίζες τις 

      
   √ 

  
 

 
         τότε η εξίσωση έχει δύο πραγματικές και ίσες ρίζες τη 

    
 

  
 

 
 Αν      τότε η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες  

 
 

Απόδειξη  

                   

                       

                     

                           

                       

                  

Αν  θέσουμε          ,  τότε  η  εξίσωση γίνεται: 

              

Διακρίνουμε  τώρα τρεις περιπτώσεις: 

(I)           . Στην περίπτωση αυτή η √  είναι πραγματικός 
αριθμός και έχουμε: 

          (√ )
 

  

           (√ )
 

   

  (      √ )(      √ )    

        √     ή        √    

     
   √ 

  
   και      

   √ 

  
 

Πολλαπλα-

σιάζουμε και 

τα δύο μέλη 

της  εξίσωσης 

επί    .  

Προσθέτουμε 

και αφαιρούμε 

το   , για να 

προκύψει 

τέλειο 

τετράγωνο 
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

Επομένως, η εξίσωση                    έχει δύο ρίζες 

πραγματικές και άνισες      
   √ 

  
. 

(II)                  
   √ 

  
          

 

  
 

Επειδή τώρα βρήκαμε δύο ίσες λύσεις λέμε ότι η εξίσωση μας έχει μια 

διπλή πραγματική ρίζα, τη    
 

  
. 

(III)           .  

Η εξίσωση            είναι αδύνατη αφού      και 

            

Επομένως, η εξίσωση                    δεν έχει πραγματικές 
ρίζες. 

 Μπορούμε να βρούμε τις λύσεις της εξίσωσης             με 
    από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης           .  
Οι λύσεις είναι η τετμημένη των σημείων τομής (αν υπάρχουν)   της 
συνάρτησης με τον άξονα των     (   ). 

  Aν       οι δυο πραγματικές και άνισες ρίζες της εξίσωσης είναι 
οι τετμημένες των σημείων τομής της παραβολής με τον άξονα 
των  . 

      
         η μια πραγματική διπλή ρίζα της εξίσωσης είναι η 

τετμημένη του σημείου τομής της παραβολής με τον άξονα των     
 

                               
 

 Αν     , η παραβολή δεν τέμνει τον άξονα των   και συνεπώς η 
εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες (Αδύνατη εξίσωση στο  ). 
 

     …     
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Παραδείγματα 

 

1. Να λύσετε τις  πιο κάτω εξισώσεις: 

(α)           (β)             

(γ)           (δ)           

Λύση: 

(α)           ,                    

Υπολογίζουμε τη διακρίνουσα 

                             .  

Επομένως η  εξίσωση έχει  δύο  πραγματικές  και  άνισες  

ρίζες: 

     
   √ 

  
 

      √  

   
 

   

 
 {

   
   

 
  

   
   

 
  

 

 

 

(β)             ,                 

Υπολογίζουμε τη διακρίνουσα 

                       . 

Επομένως η εξίσωση μας έχει μια διπλή πραγματική ρίζα, 

τη      
 

  
   

  

  
   

 

 
  

(γ)           ,                    

Υπολογίζουμε τη διακρίνουσα 

                            . Επομένως, η 

εξίσωση έχει δύο λύσεις πραγματικές  και άνισες. 

     
   √ 

  
 

   √ 

  
 

{
 
 

 
 
   

   √  

  
 

   √  

 

   
   √ 

  
 

   √  

 

 

(δ)          ,               

Έχουμε                           . 

Επομένως η εξίσωση μας δεν έχει πραγματικές ρίζες. 
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

2. Να λύσετε  γραφικά τις εξισώσεις:  

(α)           (β)             

Λύση: 

Κατασκευάζω τις γραφικές παραστάσεις των παραβολών: 

               και                  

 

 
 

 

Η τετμημένη του 

σημείου τομής της 

  με τον άξονα των   

είναι    
 

 
, που 

είναι η λύση της 

εξίσωσης        

Η τετμημένη των 

σημείων τομής της 

  με τον άξονα 

των   είναι 

    
 

  
          

που είναι οι δύο 

λύσεις της 

εξίσωσης        
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Δραστηριότητες

 

1. Να αντιστοιχίσετε την κάθε εξίσωση της στήλης Α με μια 

πρόταση της στήλης Β. 

Στήλη Α  Στήλη Β 

(i)            

(ii)            

(iii)        

(iv)            

(v)          

(vi)         

 (α) Έχει δύο πραγματικές 

και άνισες ρίζες. 

    Έχει δύο πραγματικές 

και ίσες ρίζες. 

(γ) Δεν έχει πραγματικές 

ρίζες. 

 

2. Να λύσετε τις εξισώσεις  

(α)          (β)           

(γ)             (δ)          

(ε)         (στ)            

(ζ)     √        

3. Nα λύσετε τις εξισώσεις 

(α)            

(β)                            

(γ)                        
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

4. Δίνονται πιο κάτω οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων: 

               ,               ,  

και               

Από τις γραφικές παραστάσεις να βρείτε τη λύση των εξισώσεων: 

(α)                

(β)            

(γ)           
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5. Nα υπολογίσετε το   στo πιο κάτω σχήμα. 

 

6. Tα πιο κάτω ορθογώνια έχουν το ίδιο εμβαδόν. Να υπολογίσετε 

την τιμή του  . 

 

7. Σε έναν αριθμό προσθέτουμε τον αντίστροφό του και 

βρίσκουμε 
  

 
. Να βρείτε ποιοι είναι αριθμοί. 

 

8. Στο σχήμα το εξωτερικό τετράγωνο έχει πλευρά      και το 

εσωτερικό τετράγωνο έχει πλευρά     . 

 

                                   
(α) Να δείξετε ότι το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους  είναι: 

                  

 

(β) Να υπολογίσετε την τιμή του  , αν γνωρίζετε ότι το εμβαδόν 

του σκιασμένου μέρους είναι       . 

  

(x 1) cm+

x cm

 
(x 2) cm+

3 cm
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

Δραστηριότητες   Ενότητας

 

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών των 

συναρτήσεων για τις γραφικές παραστάσεις που δίνονται πιο 

κάτω: 

2. Να σχεδιάσετε τις πιο κάτω παραβολές, βρίσκοντας   σημεία 

τους. Να εξετάσετε κατά πόσο έχουν μέγιστο ή ελάχιστο σε κάθε 

περίπτωση. 

(α)          

(β)           

 

3.  Να βρείτε την τιμή της παραμέτρου   στις πιο κάτω 

περιπτώσεις, ώστε η παραβολή με εξίσωση  

           ,    , να: 

 
(α) περνά από το σημείο       

(β) παρουσιάζει ελάχιστο 

(γ) παρουσιάζει μέγιστο 

 

4. Η γραφική παράσταση της  συνάρτησης  

               διέρχεται από το σημείο          . 
 

(α) Να βρείτε τις τιμές του  . 

(β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της  . 

  

(α)  (β)  (γ)  
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5. Στα πιο κάτω σχήματα δίνεται η γραφική παράσταση δύο 

παραβολών με εξίσωση      .  

 
(α)  

 
(β)  

 

Να βρείτε σε κάθε περίπτωση:  

(i) την τιμή του   
(ii) το σημείο  της καμπύλης με τετμημένη   . 

 

6. Η απόσταση   που διανύει σε χρόνο   , ένα σώμα που 

κάνει ελεύθερη πτώση  , δίνεται από τον τύπο:               

  
 

 
                 . 

(α) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της απόστασης   

συναρτήσει του χρόνου  . 

(β) Να βρείτε το Π.Ο. και το Π.Τ. της συνάρτησης.  

 

7. Να βρείτε δύο διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς που τα 

τετράγωνά τους έχουν άθροισμα    . 

 

8. Δίνεται το πολυώνυμο 

                         –     : 

(α) Να αποδείξετε ότι                       

(β) Να λύσετε την εξίσωση          
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 Διαστήματα (στο π.ο. , π.τ.) 

 Παραβολή 

9. Να λύσετε τις εξισώσεις: 

(α)       (β)             

(γ)             (δ)          

(ε)               (στ)          

(ζ)            (η)        

(θ)               (ι)           

(ια)                      (ιβ) (   –  )
 
    

(ιγ)               

 

 

10. Να βρείτε τα σημεία τομής των πιο κάτω παραβολών με  

τους άξονες των συντεταγμένων (αν υπάρχουν)  

(α)       

(β)        

(γ)          

(δ)        

(ε)           

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό GeoGebra για να 

κάνετε τις γραφικές παραστάσεις. 

 

11. Δίνεται η συνάρτηση        .  

(α) Να βρείτε τα σημεία στα οποία η γραφική 

παράσταση της   τέμνει τους άξονες των 

συντεταγμένων. 

(β) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της   με 

το λογισμικό GeoGebra. 

(γ) Να βρείτε τις τιμές του   για τις οποίες η γραφική 

παράσταση της   βρίσκεται πάνω από τον άξονα 
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Δραστηριότητες  Εμπλουτισμού

 

1. To      o Adrian Nicholas έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για τον 

μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στον αέρα χωρίς οποιοδήποτε 

άλλο μέσο.  

Είχε κάνει άλμα από ένα αεροπλάνο από  

ύψος        πόδια πάνω από το έδαφος. 

Παρέμεινε στον αέρα για   λεπτά και    

δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μια 

αεροδυναμική στολή και στη συνέχεια άνοιξε 

το αλεξίπτωτό του  στα     πόδια από τη γη.  

Αν αγνοήσουμε την αντίσταση του αέρα, πόσο 

χρόνο θα έκανε ελεύθερη πτώση, χωρίς να 

χρησιμοποιήσει την ειδική στολή του; 

Να χρησιμοποιήσετε τον τύπο                         

              , που συσχετίζει τον χρόνο 

διάρκειας της πτώσης ( ) σε δευτερόλεπτα με 

το αντίστοιχο ύψος        σε πόδια.  

Το     είναι το αρχικό ύψος σε πόδια.  

 

2. Στο διπλανό σχήμα το τετράγωνο      έχει πλευρά       και 

μέσα σε αυτό υπάρχει το τετράγωνο     .  Τα ευθύγραμμα 

τμήματα          και    έχουν το ίδιο μήκος   σε   . 

 

(α) Να δείξετε ότι το εμβαδόν του τετραγώνου      

δίνεται από τον τύπο: 100202)( 2  xxxE . 

(β) Να κατασκευάσετε στο GeoGebra τη συνάρτηση  

100202 2  xxy . 

(γ) Να βρείτε για ποια τιμή του   το εμβαδόν )(xE  

γίνεται ελάχιστο και να υπολογίσετε την αντίστοιχη 

ελάχιστη τιμή του. 

 

 

 

Ελεύθερη 

πτώση 

35000 ft 

Άνοιγμα 

αλεξίπτωτου 

στα 500 ft 



 

 

 

 

  

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 

6 

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: 

 Nα αποδεικνύουμε τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων, ειδικών 

παραλληλογράμμων και τραπεζίων. 

 Να γνωρίζουμε και να εφαρμόζουμε τα κριτήρια  για το πότε ένα 

τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο ή ειδικό παραλληλόγραμμο ή 

τραπέζιο. 

 Να γνωρίζουμε , να αποδεικνύουμε και να εφαρμόζουμε τα πιο κάτω  

ειδικά θεωρήματα στα τρίγωνα – τετράπλευρα: 

 Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών 

τριγώνου είναι παράλληλο με την τρίτη πλευρά και ισούται με το 

μισό της. 

 Αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε ευθεία 

παράλληλη προς μια πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται 

από το μέσο της τρίτης πλευράς του.  

 Αν τρεις (τουλάχιστον) παράλληλες ευθείες ορίζουν σε μια ευθεία 

ίσα τμήματα, θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε κάθε άλλη ευθεία 

που τις τέμνει. 

 Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή 

της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. 

 Αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς 

στην οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με 

υποτείνουσα την πλευρά αυτή. 

 Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με    , τότε η 

απέναντι πλευρά του, είναι το μισό της υποτείνουσας και  

αντίστροφα. 
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  Έχουμε  μάθει … 

 Το άθροισμα των γωνιών ενός τετραπλεύρου είναι       

 Παραλληλόγραμμο ονομάζεται το 
τετράπλευρο που έχει τις απέναντι 
πλευρές του παράλληλες. 

 

 Ιδιότητες παραλληλογράμμου:  
(α) Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες        και       . 

(β) Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες ( ̂   ̂  και  ̂   ̂ . 

(γ) Οι διαγώνιοί  του διχοτομούνται, δηλαδή το   είναι το μέσο των 
διαγωνίων του        και         

 Ορθογώνιο ονομάζεται το 
τετράπλευρο που έχει και τις 
τέσσερις γωνίες του ορθές. 

 

  Το ορθογώνιο είναι 
παραλληλόγραμμο. 

 

 

 Ιδιότητες ορθογωνίου:  
(α) Όλες τις ιδιότητες που ισχύουν στο παραλληλόγραμμο. 

(β) Οι διαγώνιοι του είναι ίσες        . 

 Ρόμβος ονομάζεται το 
τετράπλευρο που έχει και τις 
τέσσερις πλευρές του ίσες.  

 Κάθε ρόμβος είναι και 
παραλληλόγραμμο. 
 

 Ιδιότητες ρόμβου:  
(α) Όλες οι ιδιότητες που ισχύουν στο 

παραλληλόγραμμο. 

(β) Οι διαγώνιοι του ρόμβου είναι 
κάθετες        .  

(γ) Οι διαγώνιοι του ρόμβου διχοτομούν τις γωνίες του (η    διχοτομεί τις 

γωνίες  ̂ και  ̂, και η    διχοτομεί τις γωνίες  ̂ και  ̂ . 
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 Τετράγωνο ονομάζεται το τετράπλευρο 
που έχει τις τέσσερις γωνίες του ορθές 
και τις τέσσερις πλευρές του ίσες. 

 Κάθε τετράγωνο είναι 
παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο  και 
ρόμβος.  

 Σε κάθε τετράγωνο ισχύουν οι  ιδιότητες 
που ισχύουν στο παραλληλόγραμμο στο 
ορθογώνιο και στον ρόμβο.  

 

 Τραπέζιο ονομάζεται το τετράπλευρο 
που έχει μόνο τις δύο πλευρές του 
παράλληλες. 

 Οι παράλληλες πλευρές του τραπεζίου 
ονομάζονται βάσεις του τραπεζίου.  

 Η απόσταση των δύο παράλληλων 
πλευρών του τραπεζίου ονομάζεται 
ύψος του τραπεζίου. 

 

 Η διάμεσος του τραπεζίου είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα 
των μη παράλληλων πλευρών του. Το τραπέζιο που έχει ορθή γωνία 
ονομάζεται ορθογώνιο τραπέζιο. 

 Το τραπέζιο που έχει τις μη παράλληλες πλευρές του ίσες ονομάζεται 
ισοσκελές τραπέζιο. 

 Στο ισοσκελές τραπέζιο  (α) οι προσκείμενες σε κάθε βάση γωνίες του είναι 
ίσες, (β) οι  διαγώνιες του είναι ίσες. 

           
                  Ορθογώνιο τραπέζιο                       Ισοσκελές τραπέζιο 

Μπορείτε να ανοίξετε τα πιο κάτω αρχεία για να θυμηθείτε τις ιδιότητες των 
τετραπλεύρων που αναφέρονται πιο πάνω: 

 
 CEn6_IdiotitesPRAL.ggb 
 CEn6_IdiotitesORTHOG.ggb 
 CEn6_IdiotitesROMVOS.ggb 
 CEn6_IdiotitesTETRAGONO.ggb 
 CEn6_IdiotitesTRAPEZIO.ggb 
 CEn6_IdiotitesIsoskelesTrapezio.ggb 

 

.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΩΝ 

 

Παραλληλόγραμμο 

 

Διερεύνηση  

 

 Σε ένα φύλλο χαρτί να: 

(α) Κατασκευάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα    και να ονομάσετε 

  το μέσον του. 

(β) Να φέρετε μία ευθεία ε που να περνά από το   και να 

σημειώσετε τα σημεία   και   πάνω στην ευθεία ε έτσι ώστε 

τα ευθύγραμμα τμήματα    και    να είναι ίσα. 

(γ) Να δείξετε ότι το τετράπλευρο      είναι 

παραλληλόγραμμο. 

(δ) Να διατυπώσετε ένα κριτήριο που να διακρίνει πότε ένα 

τετράπλευρο θα είναι παραλληλόγραμμο. 

 

 Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε τα πιο πάνω βήματα και 

να κάνετε την κατασκευή με το λογισμικό GeoGebra. 

 Μπορείτε ακόμα να ανοίξετε το  αρχείο: 

  CEn6_Paralilogramo.ggb» , για να δείτε έτοιμη την κατασκευή.  

 

Το πιο πάνω κουμπί 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 

όταν θέλουμε να 

βρούμε τη σχέση 

μεταξύ δυο 

αντικειμένων στο 

λογισμικό GEOGEBRA. 
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Μαθαίνω 
 

 Κριτήρια Παραλληλογράμμου 

Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο, αν ισχύει μια από τις πιο 
κάτω προτάσεις:  

(α) Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες (ορισμός). 

(β) Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες. 

(γ) Δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες. 

(δ) Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες. 

(ε) Οι διαγώνιοί του διχοτομούνται.  

Απόδειξη: Κριτηρίων παραλληλογράμμου  β ,  γ ,  δ  και  ε  

 β   Στο  τετράπλευρο Α    ισχύει ότι 
Α     και Α      Φέρουμε τη 
διαγώνιο    και σχηματίζουμε τα τρίγωνα 
Α   και     τα οποία συγκρίνουμε   

Ισχύει ότι  

 Α       δεδομένο  
 Α       δεδομένο)  
         κοινή πλευρά   

Άρα τα τρίγωνα Α   και     είναι ίσα       ) ,  

επομένως οι  ̂   ̂   και   ̂   ̂ .  

Άρα οι  Α       και  Α     , δηλαδή το Α    είναι παραλληλόγραμμο   

 

 γ   Έστω ότι σε τετράπλευρο Α     στο 
οποίο ισχύει ότι Α         Φέρουμε τη 
διαγώνιο    και σχηματίζουμε τα 
τρίγωνα Α   και     τα οποία 
συγκρίνουμε   

Ισχύει ότι 

 Α       δεδομένο  
   ̂    ̂    εντός εναλλάξ γωνίες,  Α      ) 
         κοινή πλευρά  

Επομένως τα τρίγωνα Α   και     είναι ίσα       ),  

επομένως οι   ̂   ̂ .  Άρα, Α     . 

Έχουμε  Α       και  Α      δηλαδή το Α    είναι παραλληλόγραμμο   

 

 

Κριτήρια  πα-

ραλληλογράμμου, 

είναι προτάσεις 

οι οποίες εξα-

σφαλίζουν ότι 

ένα τετράπλευρο 

είναι παραλληλό-

γραμμο.  
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 δ  Σε τετράπλευρο Α     ισχύει ότι 
Α̂   ̂  ω  και  ̂   ̂   .  

Στο τετράπλευρο Α    έχουμε ότι 
Α̂   ̂   ̂   ̂       

    ω             

     ω        .  
Επομένως,  Α̂   ̂      .  

Αφού Α̂ και  ̂ είναι εντός κι επί τα αυτά γωνίες, τότε Α     . 

Με τον ίδιο τρόπο Α̂   ̂       και Α̂,  ̂ είναι εντός κι επί τα αυτά 
γωνίες, άρα  Α     . 

 ηλαδή το τετράπλευρο Α    είναι παραλληλόγραμμο   

 

 ε  Σε τετράπλευρο Α     ισχύει ότι 
      και Α    .  

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα Α   και    ,  
τα οποία έχουν:  

 Α      δεδομένο  
         δεδομένο  
 Α ̂    ̂   κατακορυφήν γωνίες    

 

   τα τρίγωνα Α   και     είναι ίσα  (      . 

   Α       και  Α̂    ̂ .  

 ι γωνίες  Α̂ ,   ̂  είναι εντός εναλλάξ των    και             

           .  

Επομένως το τετράπλευρο Α    είναι παραλληλόγραμμο με βάση το 
προηγούμενο κριτήριο   
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Παραδείγματα

 

1. Να εξετάσετε ποια από τα πιο κάτω τετράπλευρα είναι  

παραλληλόγραμμα και ποια όχι;  

(α)  (β)  (γ)  

A B

ΓΔ

3

5 3

5

Ο

 

Α Β

ΓΔ

Ο

4

4

 

Κ

Λ

Μ

Ν

3

3

3,5

3,5

 

(δ)  (ε)  (στ)  

Κ

Δ

Ρ

Α

φ

φ ω

ω

 

Ν

Γ
Ζ

Η

3 3

ω

ω

 Ρ

ΛΕ

Β

6

6

90°+θ

90°-θ

 

Λύση: 

(α) Είναι παραλληλόγραμμο, γιατί οι διαγώνιοί του 

διχοτομούνται.  

(β)  Δεν είναι παραλληλόγραμμο, γιατί οι διαγώνιοί 

του δεν διχοτομούνται. 

(γ) Δεν είναι παραλληλόγραμμο, γιατί οι απέναντι 

πλευρές του δεν είναι ίσες. 

(δ) Είναι παραλληλόγραμμο, γιατί οι απέναντι πλευρές 

του είναι παράλληλες αφού  ̂   ̂       

(ε) Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι  είναι 

παραλληλόγραμμο, γιατί: 

- οι απέναντι πλευρές   ,    είναι ίσες αλλά δεν ξέρουμε 

αν είναι παράλληλες   

- οι απέναντι πλευρές    ,   είναι παράλληλες αλλά δεν 

ξέρουμε αν είναι  ίσες (δεν ικανοποιείται κανένα 

κριτήριο). 

(στ) Είναι παραλληλόγραμμο, γιατί οι απέναντι πλευρές 

του Ε  και    είναι ίσες και παράλληλες αφού 

     ̂        ̂        (οι εντός εναλλάξ γωνίες 

είναι παραπληρωματικές).  
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2. Στο σχήμα το       είναι  παραλληλόγραμμο. Αν    είναι το 

σημείο τομής των διαγωνίων του και        , να 

αποδείξετε ότι        . 

 

 

 

Λύση: 

Στο τετράπλευρο     : 

      (οι διαγώνιες του παραλληλογράμμου      

διχοτομούνται)   

      (δεδομένο) 

Άρα το τετράπλευρο      είναι παραλληλόγραμμο γιατί οι 

διαγώνιοί του διχοτομούνται. 

Επομένως       ως απέναντι πλευρές του 

παραλληλογράμμου     .  

 

3. Nα δείξετε ότι τα σημεία     ,   ,    ,   ,    ,   και 

    ,   είναι κορυφές παραλληλογράμμου. 

 

Λύση: 

Α΄ τρόπος  

Τοποθετούμε τις κορυφές σε ορθοκανονικό σύστημα 

αξόνων όπως φαίνεται στο σχήμα.  

Τα Α  και    είναι παράλληλα αφού βρίσκονται 

πάνω στις παράλληλες ευθείες       και     

αντίστοιχα. 

Επίσης            μονάδες. 

Άρα, το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο αφού δύο 

απέναντι πλευρές του Α    είναι ίσες και 

παράλληλες ( Α     και Α    ). 

 

 

 

 
 

B

ΓΔ

Ο

A

Ε

Ζ
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Β΄ τρόπος  

Υπολογίζουμε όλες τις πλευρές του τετραπλεύρου μέσω του 

τύπου απόστασης δύο σημείων: 

Δηλαδή     ,   ,    ,   ,    ,   και     ,   

 Α   √(      )
 
 (       )

 
 

 √     μονάδες 

     √       (      )
 
 

 √     √   μονάδες 

     √               

 √     μονάδες 

  Α  √(       )
 
 (      )

 
 

 √     √   μονάδες 

Άρα  Α        και        Α  Α     παραλληλόγραμμο 

αφού έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες. 

 

 

Δραστηριότητες                

 
1. Να βρείτε ποια από τα πιο κάτω τετράπλευρα είναι  

παραλληλόγραμμα και ποια όχι. Να δικαιολογήσετε τις 

απαντήσεις σας.  

(α)  (β)  

  
(γ)  (δ)  

 
 

 

Aν     ,      και      ,    , η 

απόσταση τους δίνεται από τον 

τύπο: 

     √       
         

   

Να σκεφτείτε 
και άλλους 
τρόπους επί-
λυσης της 
άσκησης. 
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2. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, 

βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό.  

 

(α)  
Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι γωνίες του 

είναι παραπληρωματικές. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(β)  
Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο, αν 

δύο πλευρές του είναι ίσες.  
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(γ)  
Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοί του 

διχοτομούνται. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(δ)  
Αν δύο γωνίες ενός τετραπλεύρου είναι ίσες, 

τότε το τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(ε)  
Δύο διαδοχικές γωνίες ενός παραλληλογράμμου 

είναι οξείες. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

 

 

 

3. Ο Μιχάλης και ο Γιάννης περιέγραψαν κάποιους τρόπους  για 

το πότε ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο: 

                                                           Μιχάλης  

 

 

 

 

 

 

 Να σχολιάσετε τους ισχυρισμούς τους. 

 

 

4. Δίνονται τα σημεία:    ,  ,    ,  ,    ,    και    ,   . Να 

δείξετε ότι το ΚΛΜΝ είναι παραλληλόγραμμο και ακολούθως 

να υπολογίσετε τις συντεταγμένες του κέντρου του. 

 

 

 

5. Στο σχήμα το      είναι παραλληλόγραμμο. Να  

υπολογίσετε τις γωνίες   και  . 

 

Α Β

ΓΔ

2ω

ω φ
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6. Στο σχήμα το      είναι παραλληλόγραμμο. Αν η διχοτόμος 

της γωνίας Α̂ τέμνει τη    στο  , να αποδείξετε ότι      . 

                 
7. Στο σχήμα το       είναι 

παραλληλόγραμμο και         και 

     . Να αποδείξετε ότι το 

τετράπλευρο      είναι 

παραλληλόγραμμο  

 

 

 

8. Να βρείτε τις συντεταγμένες της τέταρτης κορυφής αν οι 

τρεις κορυφές ενός παραλληλογράμμου είναι (  ,  ,   ,   

και   ,    . 

 

 

9. Τα σημεία    και    είναι τα μέσα των πλευρών    και    

αντίστοιχα, παραλληλογράμμου     . Να αποδείξετε ότι   

(α) το τετράπλευρο        είναι παραλληλόγραμμο 

(β) οι    ,    ,      περνούν από το ίδιο σημείο. 

 

 

10. Να αποδείξετε ότι οι διχοτόμοι δύο απέναντι γωνιών 

παραλληλογράμμου είναι παράλληλες. 

 

  

1

B

ΓΔ Ε
1

2

Α
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Ορθογώνιο 

Διερεύνηση  

 
 

 Να ανοίξετε το αρχείο:   CEn _Orthogonio.ggb  

 Δίνονται δυο ίσα ευθύγραμμα τμήματα    και    και τα 

μέσα τους    και  , αντίστοιχα. 

 Να μετακινήσετε το   έτσι ώστε να συμπέσει με το  . Αυτό 

μπορείτε να το πετύχετε σύροντας,  με το ποντίκι, το σημείο 

  πάνω στο   ή με τη χρήση του κουμπιού: «Ταύτιση 

Μέσων Ν και Μ». 

 Να εμφανίσετε το τετράπλευρο      επιλέγοντας το κουτί:  

«Εμφάνιση του τετραπλεύρου     »  

 Να δικαιολογήσετε γιατί το  τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι 

ορθογώνιο. Μπορείτε να επιλέξετε το  κουτί:  «Εμφάνιση 

γωνιών του      » για να σας βοηθήσει στο συμπέρασμά 

σας. 

 Να διατυπώσετε ένα κριτήριο που να διακρίνει πότε ένα 

τετράπλευρο είναι ορθογώνιο. 

 

 

Μαθαίνω 
 

 Κριτήρια Ορθογωνίου 

Ένα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο αν ισχύει μια από τις πιο κάτω 
προτάσεις:  

(α) Έχει τρεις γωνίες ορθές. 

(β) Όλες του οι γωνίες είναι ίσες.  

(γ) Είναι παραλληλόγραμμο και έχει μία ορθή γωνία. 

(δ) Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του είναι ίσες. 
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Απόδειξη Κριτηρίων 

Σε κάθε περίπτωση θα θεωρούμε ένα 
τετράπλευρο     .  

(α) Αν έχει τρεις ορθές γωνίες τότε και η 
τέταρτη θα είναι ορθή διότι το 
άθροισμα όλων των γωνιών κάθε 
τετραπλεύρου είναι     . Άρα το      είναι ορθογώνιο. 

(β) Αν όλες του οι γωνίες είναι ίσες  και αφού το άθροισμα των γωνιών 
του είναι       τότε  όλες οι γωνίες είναι ορθές. Άρα το      
είναι ορθογώνιο. 

(γ) Έστω ότι το τετράπλευρο      είναι 

παραλληλόγραμμο και έχει τη γωνία  ̂ 
ορθή.  

Τότε και η απέναντι της γωνία  ̂     .  

H  ̂ είναι παραπληρωματική της  ̂, 

άρα  ̂     .  

Η  ̂   ̂ άρα όλες του οι γωνίες είναι ορθές.  

Άρα το      είναι ορθογώνιο. 

(δ) Έστω ότι το τετράπλευρο      είναι παραλληλόγραμμο και 
        

Τα τρίγωνα     και     είναι ίσα διότι 
έχουν:  
     ,    κοινή πλευρά,                

              .  Άρα  ̂   ̂.  

Επιπλέον  ̂   ̂       (εντός και επί τα αυτά γωνίες). Άρα 

 ̂   ̂     .  

Οι απέναντι γωνίες του παραλληλογράμμου είναι ίσες, άρα 

 ̂   ̂      και  ̂   ̂     .  

Άρα είναι όλες ορθές και το      είναι ορθογώνιο. 

 

 

Παραδείγματα 

 

1. Σε παραλληλόγραμμο        φέρουμε        και      .   

Να αποδείξετε ότι το       είναι ορθογώνιο. 
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Λύση:   

     είναι παραλληλόγραμμο 

       ̂      

  ̂       (εντός και επί τα αυτά με 

την  ̂) 

       ̂         

Άρα το τετράπλευρο        έχει 

τρεις ορθές γωνίες, άρα είναι ορθογώνιο. 

 

 

 

2. Δίνεται παραλληλόγραμμο      (     ). Να αποδείξετε ότι 

τα σημεία τομής των διχοτόμων των γωνιών του είναι κορυφές 

ορθογώνιου. 

 

Λύση:   

Φέρουμε τις διχοτόμους 

   ,    ,    ,     των γωνιών 

 ̂,  ̂,   ̂,  ̂  του 

παραλληλογράμμου αντίστοιχα.  

Έχουμε,  

Α̂  
 ̂

 
,         διχοτόμος της  ̂),  

 ̂  
 ̂

 
 ,        διχοτόμος της  ̂ . 

Άρα  Α̂   ̂  
 ̂

 
 

 ̂

 
 

 ̂  ̂

 
 

    

 
      (Α̂   ̂       ,  εντός 

και επί τα αυτά)  

Άρα, στο τρίγωνο     ,  έχουμε   ̂        ( ̂   ̂   ̂      ) 

Στο τρίγωνο     αποδεικνύεται ότι  ̂      και στο τρίγωνο 

    αποδεικνύεται ότι  ̂     .  

Το τετράπλευρο       έχει τρεις γωνιές ορθές άρα είναι 

ορθογώνιο. 

 

 

Δραστηριότητες 
 

1. Ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις ισχύουν πάντα για ένα 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο; 

(α) Όλες οι πλευρές του είναι ίσες. 

(β) Οι διαγώνιοι είναι ίσες. 

(γ) Οι γωνίες του είναι ίσες. 

 

 

 

A

B Γ

ΔΖ

Ε

A B

ΓΔ

Γ΄ Δ΄

Α΄Β΄

Κ
Λ

Μ

Ν
1

1 1

1

2 2
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2. Να εξετάσετε ποια από τα πιο κάτω τετράπλευρα είναι 

ορθογώνια. 

(α)  

 

(β)  

 

(γ)  

 

(δ)  

 

 

3. Δίνεται παραλληλόγραμμο        με       . Αν οι διαγώνιοι 

   και    τέμνονται στο   και τα σημεία  ,    είναι τα μέσα των 

   και    αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το      είναι 

ορθογώνιο. 

 

4. Να εξετάσετε κατά πόσο ένα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο σε 

καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

(α) έχει δύο γωνίες ορθές 

(β) έχει τις διαγώνιούς του κάθετες 

(γ) είναι παραλληλόγραμμο και έχει τις διαγώνιούς του ίσες.  

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  

 

 

5. Στο σχήμα το πολύγωνο         έχει όλες τις πλευρές και όλες 

τις γωνίες του ίσες. Να δείξετε ότι το      είναι ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο. 

 

 

6. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται μια κρεμάστρα τοίχου, η 

οποία αποτελείται από έξι ίσα ευθύγραμμα κομμάτια 

ξύλου που είναι στερεωμένα με  έντεκα  ξύλινα καρφιά. 

Αν το   είναι το μέσο των ευθύγραμμων τμημάτων    

και     να εξηγήσετε τι  είδους τετράπλευρο είναι το 

    .  

 

7. Σε ισοσκελές τρίγωνο            ,      είναι  μέσο της    και 

  το μέσο της    . Προεκτείνουμε  τη      κατά  τμήμα       . 

Να  αποδείξετε  ότι  το τετράπλευρο        είναι  ορθογώνιο. 
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Ρόμβος 

 

Διερεύνηση  

 

 Στο διπλανό σχήμα  δίνεται ο σκελετός ενός χαρταετού που έχει 

σχήμα παραλληλογράμμου.  O 

Γιάννης παρατήρησε πως δύο 

διαδοχικές πλευρές του είναι ίσες 

και ισχυρίστηκε πως το σχήμα 

είναι ρόμβος.  

 

 Να εξετάστε την ορθότητα του ισχυρισμού του Γιάννη. 

 Να διατυπώσετε ένα κριτήριο που να διακρίνει πότε ένα 

τετράπλευρο είναι ρόμβος. 

 

 

 Μπορείτε να εξετάσετε τον ισχυρισμό και με τη βοήθεια του πιο 

κάτω αρχείου:   CEn _Romvos ggb   

 Στο εφαρμογίδιο το 

     είναι παραλληλόγραμμο. 

 Οι δρομείς      και 

     μεταβάλλουν τα μήκη των 

αντίστοιχων πλευρών. Από τα 

σημεία  ,   και   μπορείτε να μετακινήσετε το 

τετράπλευρο. 

 Να μετακινήσετε τους δρομείς έτσι ώστε      .  

 Να παρατηρήσετε το είδος του παραλληλογράμμου που 

σχηματίζεται.     
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Μαθαίνω 

 Κριτήρια Ρόμβου 

Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν ισχύει μια από τις πιο κάτω 
προτάσεις:  

(α)  Έχει όλες τις πλευρές του ίσες. 

(β) Είναι παραλληλόγραμμο και έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. 

(γ) Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του τέμνονται κάθετα. 

(δ) Είναι παραλληλόγραμμο και η μια διαγώνιός του διχοτομεί μια 
γωνιά του.  

Απόδειξη Κριτηρίων: 

(α) Ικανοποιεί τον ορισμό του ρόμβου.  

(β) Το τετράπλευρο είναι 

παραλληλόγραμμο άρα έχει τις 

απέναντι πλευρές ίσες.                     

Αφού επιπλέον έχει δύο διαδοχικές 

πλευρές ίσες, τότε από τις ιδιότητες 

του παραλληλογράμμου προκύπτει ότι 

έχει και τις απέναντι τους πλευρές 

ίσες. 

 Άρα έχει και τις τέσσερις πλευρές ίσες, άρα είναι ρόμβος. 

(γ) Το τετράπλευρο      είναι παραλληλόγραμμο και      .  

Στο τρίγωνο     το    είναι ύψος (     ), αλλά είναι και 

διάμεσος αφού οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου 

διχοτομούνται.  

Άρα, το τρίγωνο είναι ισοσκελές και επομένως      . 

Άρα το τετράπλευρο είναι ρόμβος, σύμφωνα με το κριτήριο 

(β). 

(δ) Το τετράπλευρο      είναι παραλληλόγραμμο και η    

διχοτομεί την  ̂.  

Στο τρίγωνο     η    είναι διχοτόμος (   διχοτομεί την  ̂) 

αλλά είναι και διάμεσος αφού οι διαγώνιοι του 

παραλληλογράμμου διχοτομούνται.   

Άρα, το τρίγωνο είναι ισοσκελές και επομένως      . 

Άρα το τετράπλευρο είναι ρόμβος, σύμφωνα με το κριτήριο (β). 

 

 

  

A

B

Γ

Δ
Ο
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Παραδείγματα 

 

1. Αν οι αποστάσεις των απέναντι πλευρών ενός 

παραλληλογράμμου είναι ίσες, να αποδείξετε ότι είναι ρόμβος.  

Λύση: 

Έστω το παραλληλόγραμμο       και    ,      είναι οι ίσες 

αποστάσεις των απέναντι πλευρών (      . 

Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα       και      τα οποία 

έχουν: 

  ̂   ̂      

          (δεδομένο) 

 Α̂   ̂  (απέναντι γωνίες 

παραλληλογράμμου)  

  τα τρίγωνα     ,     είναι ίσα 

 
        

Οπότε το παραλληλόγραμμο έχει δύο διαδοχικές πλευρές 

ίσες, άρα είναι ρόμβος. 

2. Δίνεται παραλληλόγραμμο με τις διαγώνιους του να βρίσκονται 

πάνω στις ευθείες      και       . Να αποδείξετε ότι είναι 

ρόμβος. 

Λύση: 

Το τετράπλευρο        είναι παραλληλόγραμμο. Αν οι 

διαγώνιές του είναι κάθετες τότε είναι ρόμβος. Τότε αρκεί να 

εξετάσουμε κατά πόσο οι δύο ευθείες    και    είναι κάθετες. 

   :       

     

   :         

         

   
 

 
    

    
 

 
 

 

 

 

 

 

         ( 
 

 
)            

 

Πράγματι το τετράπλευρο είναι ρόμβος. 

(παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγωνίους) 

  

         
  

      

Αν     και    
δύο ευθείες 
 με κλίσεις    
και    
αντίστοιχα 
τότε: 
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Δραστηριότητες 

 

1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι ΛΑΘΟΣ;  

(α) Ένας ρόμβος έχει τέσσερις πλευρές ίσες. 

(β) Ο ρόμβος είναι παραλληλόγραμμο. 

(γ) Οι γωνίες του ρόμβου είναι πάντοτε ορθές. 

(δ) Οι διαγώνιοι ενός ρόμβου διχοτομούνται. 

(ε) Οι διαγώνιοι του ρόμβου είναι κάθετες μεταξύ τους. 

 

2. Να εξετάσετε ποια από τα πιο κάτω τετράπλευρα είναι ρόμβος 

και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

(α)  

 

(β)  

 

(γ)  

 

(δ)  

 

 

3. Στο διπλανό σχήμα τα τρίγωνα     και     είναι ίσα. Αν τα 

τρίγωνα             και              είναι ισοσκελή, να 

δείξετε ότι το τετράπλευρο      είναι ρόμβος. 

 

4. Στο διπλανό σχήμα τα τετράπλευρα      και      είναι 

ρόμβοι. Να δείξετε ότι το τρίγωνο     είναι ισόπλευρο. 
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5. Πιο κάτω φαίνονται τα βήματα κατασκευής που ακολούθησε ο 

Ανδρέας για να κατασκευάσει έναν ρόμβο με κανόνα και 

διαβήτη. Να εξετάσετε κατά πόσο το τελικό τετράπλευρο      

είναι ρόμβος. 

Βήμα 1: 
 

 

Βήμα 2: 

 
«Κατασκευάζω ένα ευθύγραμμο σχήμα   . 

Τοποθετώ τον διαβήτη στο  , τον ανοίγω 

όσο το    και γράφω τόξο πάνω από το 

  .» 

«Ονομάζω   ένα τυχαίο σημείο 

πάνω στο τόξο. Τοποθετώ τον 

διαβήτη στο   και με το ίδιο άνοιγμα 

κατασκευάζω  τόξο  δεξιά του   .» 

Βήμα 3: 

 

Βήμα 4: 

 

«Τοποθετώ τον διαβήτη στο   και με το ίδιο 

άνοιγμα κατασκευάζω  τόξο  που τέμνει το 

προηγούμενο τόξο σε ένα σημείο που το 

ονομάζω  .» 

«Με έναν χάρακα ενώνω τα τέσσερα 

σημεία.» 

 

6. Δίνεται το τετράπλευρο      με κορυφές 

   ,   ,     ,   ,    ,   και    ,  . Να δείξετε ότι το      είναι 

ρόμβος. 

 

7. Σε ορθογώνιο      ,     και     είναι τα μέσα των πλευρών του 

    και      αντίστοιχα.  Αν     είναι το σημείο τομής των      

και      και     το σημείο τομής των      και    , να αποδείξετε 

ότι το        είναι ρόμβος.  
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Τετράγωνο  

 

Διερεύνηση  

 

 Σε ένα φύλλο χαρτί: 

(α) Να κατασκευάσετε έναν κύκλο   ,   . 

(β) Να φέρετε δυο διαμέτρους    και    που να είναι 

κάθετες. 

(γ) Να δικαιολογήσετε γιατί το τετράπλευρο με κορυφές 

 ,   ,   και   είναι τετράγωνο. 

(δ) Να διατυπώσετε ένα κριτήριο που να διακρίνει πότε 

ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο, χρησιμοποιώντας 

μόνο τις διαγωνίους του. 

 

 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιο κάτω αρχείο για να 

σας βοηθήσει να διατυπώσετε  το κριτήριο: 

 «CEn6_Τetragono.ggb». 

 Στο εφαρμογίδιο το      είναι παραλληλόγραμμο. 

 Οι δρομείς     ,      και       μεταβάλλουν τα μήκη 

των αντίστοιχων διαγωνίων και τη μεταξύ τους γωνία.  

Από τα σημεία  ,   και   μπορείτε να μετακινήσετε το 

τετράπλευρο. 

 Να μετακινήσετε τους δρομείς και να παρατηρήσετε το 

είδος του τεταπλεύρου που σχηματίζεται κάθε φορά. 
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Μαθαίνω 
 

 Κριτήρια Τετραγώνου 

Για να αποδείξουμε ότι ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο 

αρκεί να αποδείξουμε ότι είναι ορθογώνιο και ρόμβος, 

χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κριτήρια. 

 

Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει τον τρόπο που 

μπορούμε να εργαστούμε για αυτή την απόδειξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρόμβος: 
διαγώνιοι κάθετοι 

ή 

μία διαγώνιος να 
διχοτομεί μια γωνία 

του 

ή 

δυο διαδοχικές 
πλευρές ίσες 

 

Παραλληλόγραμμο  

Ορθογώνιο: 
διαγώνιοι ίσοι  

ή 

μία ορθή γωνία 

Τετράγωνο  
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Παραδείγματα 

 

1. Δίνεται ρόμβος      με κέντρο  . Παίρνουμε δύο σημεία   και 

  της   , τέτοια ώστε             . Να αποδείξετε ότι 

το      είναι τετράγωνο. 

 

Λύση: 

Στο τετράπλευρο       ισχύουν τα εξής: 

Οι διαγώνιοί του διχοτομούνται, άρα είναι παραλληλόγραμμο. 

Επειδή οι διαγώνιοι του ρόμβου      τέμνονται κάθετα, τότε 

και οι διαγώνιοι του      τέμνονται κάθετα. 

 

Αφού είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του τέμνονται 

κάθετα, τότε είναι ρόμβος. 

Αφού είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του είναι ίσες 

(            , τότε είναι και ορθογώνιο. 

 

Επομένως, αφού το      είναι ορθογώνιο και ρόμβος, τότε 

είναι τετράγωνο.  

 

 

2. Δίνεται τετράγωνο     . Στις πλευρές   ,   ,    και    

παίρνουμε σημεία   ,  ,    και   αντίστοιχα, ώστε                 

                 .  Να αποδείξετε ότι το       είναι 

τετράγωνο. 

 

Λύση:  

Συγκρίνουμε τα τέσσερα τρίγωνα    ,     ,     και     : 

 

              (Δεδομένο)                               

 

  ̂   ̂   ̂   ̂      (     τετράγωνο)                   
             (Διαφορές ίσων τμημάτων)     

Αφού 

         
         

          
         

 

A

BΔ

Γ

Ε

Ζ

Ο

 

Ίσες πλευρές 
 τετραγώνου ΑΒΓΔ 

Δεδομένα 
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Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα διότι είναι ορθογώνια και έχουν τις 

κάθετες πλευρές τους ίσες (     ).  

Από την ισότητα των τριγώνων έχουμε ότι τα αντίστοιχα στοιχεία 

τους είναι ένα προς ένα ίσα. Άρα             δηλαδή το 

τετραπλευρο      είναι ρόμβος. 

 

Ισχύει:   ̂    ̂    και   ̂    ̂        (γωνίες ορθογωνίων 

τριγώνων). 

  ̂    ̂    ̂       (ευθεία γωνία) 

  ̂         ̂    ̂                    

 

Άρα το      είναι ρόμβος και έχει μία ορθή γωνία (ορθογώνιο) 

άρα είναι τετράγωνο. 

 

 

 

Δραστηριότητες 
 

1. (α) Να ερμηνεύσετε το διπλανό βέννειο διάγραμμα. 

(β) Να κατασκευάσετε ένα άλλο βέννειο διάγραμμα που να  

περιέχει και το σύνολο των παραλληλογράμμων. 

 

2. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι ψευδής; 

(α) Όλα τα τετράγωνα είναι ρόμβοι. 

(β) Όλα τα τετράγωνα είναι ορθογώνια. 

(γ) Όλοι οι ρόμβοι είναι παραλληλόγραμμα. 

(δ) Όλα τα ορθογώνια είναι ρόμβοι. 

 

3. Η κυρία Ελένη θέλει να εξετάσει αν η κουζίνα της έχει πάτωμα 

σε σχήμα τετραγώνου όπως είχε ζητήσει από τον αρχιτέκτονα. 

Αν καθεμιά από τις τέσσερις πλευρές του έχουν μήκος    , ποιες 

άλλες μετρήσεις πρέπει να κάνει έτσι ώστε να βεβαιωθεί πως το 

δάπεδο είναι τετράγωνο. 

 

4. Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών τετραγώνου είναι 

κορυφές ενός άλλου τετραγώνου.  

 

5. Δίνονται τα σημεία    ,   ,    ,   ,    ,   και     ,  . Να 

αποδείξετε ότι το τετράπλευρο      είναι τετράγωνο. 

 

6. Στο παραλληλόγραμμο      η  ̂      . Να φέρετε  τη 

μεσοκάθετη της    η οποία τέμνει τις    και    ή τις 

προεκτάσεις τους, στα σημεία   και   αντίστοιχα. Να αποδείξετε 

ότι το      είναι τετράγωνο. 



          63 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Γεωμετρία ΙΙ: Παραλληλόγραμμα  και Τραπέζια.          

 

Ειδικά Θεωρήματα στα Τρίγωνα 

Διερεύνηση 1 

 

 Να ανοίξετε  το πιο κάτω αρχεία:  

 

(α) «CΕn6_MesaPlevronTrig1.ggb» 

 

 Να μετακινήσετε τις κορυφές  ,  ,   του τριγώνου 

     

 Να παρατηρήσετε πώς μεταβάλλεται το μήκος 

του ευθύγραμμου τμήματος    σε σχέση με τη   . 

 

 

 

(β) «CΕn6_MesaPlevronTrig2.ggb»  

 

 Να μετακινήσετε τις κορυφές  ,  ,   του 

τριγώνου    .  

 Να γράψετε ένα συμπέρασμα για τη θέση του 

σημείου  , πάνω στην πλευρά   . 

 

 

 

Διερεύνηση 2 

 

 Να ανοίξετε  το πιο κάτω αρχείο: 

«CEn6_DiamesosOrthogoniou.ggb»  

 Να μετακινήσετε τις κορυφές  ,  ,   του 

τριγώνου     και να παρατηρήσετε πώς 

μεταβάλλεται το μήκος της υποτείνουσας ΑΒ 

και της διαμέσου   .  

 Τι παρατηρείτε για τον λόγο της διαμέσου 

   προς την υποτείνουσα    του 

ορθογώνιου τριγώνου;  

file:///C:/Users/nap002/Dropbox/ANALITIKA%20all/Final_Version_2012_13/C_GYMNA_2012_2013/C%20GYMN%20B%20TOMOS%20FIN/C_09_GeometryAPPLETS/CEn9_MesaPlevronTtrig.ggb
file:///C:/Users/nap002/Dropbox/ANALITIKA%20all/Final_Version_2012_13/C_GYMNA_2012_2013/C%20GYMN%20B%20TOMOS%20FIN/C_09_GeometryAPPLETS/CEn9_MesaPlevronTtrig.ggb
file:///C:/Users/nap002/Dropbox/ANALITIKA%20all/Final_Version_2012_13/C_GYMNA_2012_2013/C%20GYMN%20B%20TOMOS%20FIN/C_09_GeometryAPPLETS/CEn9_DiamesosOrthogoniou.ggb
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Μαθαίνω 
Θεώρημα: 

(α) Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου, 
είναι παράλληλο με την τρίτη πλευρά και ισούται με το μισό της.  

   μέσο της πλευρά    

   μέσο της πλευράς    

 

         
  

 
 

(β) Αν μία ευθεία διέρχεται από το μέσο μιας πλευράς τριγώνου και 
είναι παράλληλη προς μια άλλη πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή θα 
διέρχεται και από το μέσο της τρίτης πλευράς του τριγώνου.  

   μέσο της πλευρά    

       

 

    μέσο της πλευράς    

 

Απόδειξη:  

(α) Προεκτείνουμε τo  Ε κατά τμήμα E   Ε.  

Ισχύει ότι  ΑΕ  Ε  (Ε μέσο του Α ),   

 Ε  Ε   (από την κατασκευή)      

Άρα το τετράπλευρο Α     είναι παραλληλόγραμμο (οι διαγώνιοί του 
διχοτομούνται). 

Επομένως Α     ,  

Α     (  μέσο Α )           

Έτσι το τετράπλευρο       είναι παραλληλόγραμμο, οπότε: 

(i)         άρα  Ε     .  
 

(ii)        ή    Ε      ή   Ε  
   

 
.  

 

(β) Κατασκευάζουμε από το μέσο   της Α  την παράλληλη προς τη    
που τέμνει την Α  στο Ε.  

Θα αποδείξουμε ότι το Ε είναι το μέσο του τμήματος Α .  

Έστω ότι το Ε δεν είναι το μέσο της Α  .  

Έστω ότι ένα άλλο σημείο   είναι το μέσο της Α . Το τμήμα    ενώνει 
τα μέσα των πλευρών Α  και Α , οπότε σύμφωνα με το προηγούμενο 
θεώρημα      . Έτσι, όμως, έχουμε από το   δύο παράλληλες προς τη 
  , που είναι άτοπο.  

Άρα το Ε είναι μέσο της Α .   

             

A

B Γ

Δ
Ε

Ζ

 

A

B Γ

Δ
Ε

Ζ
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Θεώρημα: 
Αν τρεις (τουλάχιστον) παράλληλες ευθείες ορίζουν σε μια ευθεία ίσα 
τμήματα, θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε κάθε άλλη ευθεία που τις τέμνει. 

          

         
 

         

 

Απόδειξη:  

Θεωρούμε τις παράλληλες ευθείες   ,   ,    οι οποίες τέμνουν τη    στα 
σημεία  ,  ,   και ορίζουν σε αυτή τα ίσα ευθύγραμμα τμήματα    ,    
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αν μια άλλη ευθεία     τέμνει τις 
  ,   ,    στα σημεία  ,  ,    αντίστοιχα, θα αποδείξουμε ότι        

Φέρουμε      . Τότε τα τετράπλευρα      και      είναι 
παραλληλόγραμμα, οπότε             και              .  

Στο τρίγωνο     το   είναι το μέσο της    και      . Άρα το   είναι 
μέσο της   , δηλαδή            . Από τις    ,     και     προκύπτει 
ότι       . Άρα το   είναι μέσο της   .   

Παρατήρηση 

Ισχύει και το αντίστροφο του πιο πάνω.  

Δηλαδή, αν τρεις (τουλάχιστον) ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες και 
ορίζουν ίσα τμήματα σε καθεμιά από αυτές, τότε αυτές είναι μεταξύ τους 
παράλληλες. 

 Α       

  Ε   Ε    
           

 

Θεώρημα: 

Η διάμεσος ορθογώνιου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της 
ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.   

 Α   ορ ογώνιο τρίγωνο με Α̂      
 ΑΜ διάμεσος  

 

    
  

 
 

 

Απόδειξη:  

Το τρίγωνο Α   είναι ορθογώνιο, με διάμεσο την   . Θα αποδείξουμε 

ότι ΑΜ  
  

 
.  

Κατασκευάζουμε τη διάμεσο Μ  του τριγώνου ΑΜ .  

Το Μ  συνδέει τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου Α  , οπότε   
Μ  Α .  

Εφόσον      , επομένως και      . Άρα, το Μ  είναι ύψος και 

διάμεσος στο τρίγωνο ΑΜ , οπότε    Μ , δηλαδή    
  

 
 . 

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

δ δ

ε

ε

ε

1

1

2

2

3

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

δ δ

ε

ε

ε

1

1

2

2

3

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

δ δ

ε

ε

ε

1

1

2

2

3

H

K

 

 
Α

Γ

Β

Μ

Δ
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Θεώρημα: 

Αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην 
οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα 
την πλευρά αυτή. 

Σε Α   τρίγωνο  
 ΑΜ διάμεσος  
 ΑΜ   Μ  Μ   

  ̂       

 

Απόδειξη:  

Το τρίγωνο Α   έχει διάμεσο την   .  

Προεκτείνουμε την ΑΜ κατά τμήμα Μ  έτσι ώστε ΑΜ  Μ . 

Σχηματίζουμε το τετράπλευρο Α   . Οι διαγώνιες του Α    
διχοτομούνται, αφού ΑΜ  Μ   Μ  Μ . 

Άρα το Α    είναι ορθογώνιο. Επομένως Α̂     .  

Θεώρημα: 

Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με    , τότε η απέναντι 
πλευρά του, είναι το μισό της υποτείνουσας και αντίστροφα. 

     ορθογώνιο τρίγωνο ( ̂       
  ̂      

 

    
  

 
 

 Α   ορθογώνιο τρίγωνο (Α̂       

    
  

 
 

 

    ̂     

 

Απόδειξη:  

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο Α    Α̂       με  ̂      . 

Θα αποδείξουμε ότι Α  
  

 
. 

Επειδή  ̂     , είναι  ̂             .  Φέρουμε τη διάμεσο    
και είναι  

   
  

 
 Μ .  

Έτσι  ̂   ̂      ,  οπότε το τρίγωνο     είναι ισόπλευρο.  

Επομένως,       
  

 
 

Αντίστροφα 

Φέρουμε τη διάμεσο   , οπότε    
  

 
        (αφού    

  

 
 . 

 Άρα το τρίγωνο     είναι ισόπλευρο, οπότε  ̂     .  

Επομένως  ̂             . 
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Παραδείγματα 

 

1. Να υπολογίσετε την τιμή του ν σε καθένα από τα πιο κάτω 

τρίγωνα.  

(α)  

54 3ν

 

(β)  

2ν-23

9,5

 

Λύση: 

(α) Από το σχήμα το ευθύγραμμο τμήμα με μέτρο 54 ενώνει 

τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου. Άρα είναι το μισό της 

τρίτης πλευράς. 

                      

(β) Με παρόμοιο τρόπο, το ευθύγραμμο τμήμα με μέτρο 9,5 

ενώνει τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου. Άρα είναι το 

μισό της τρίτης πλευράς. 

          ,                       

 

 

2. Στο διπλανό σχήμα   ,   

και   είναι τα μέσα των 

πλευρών του τριγώνου  

   . Αν   ̂      και 

    ,    , να 

υπολογίσετε το μήκος 

του ευθύγραμμου 

τμήματος     και το 

μέτρο της γωνίας    .   

 

 

Λύση: 

 Το   είναι το μέσο της πλευράς 

   του τριγώνου    .  

 Το M είναι το μέσο της πλευράς 

   του τριγώνου    .  

     
  

 
 

7,4

Σ

Τ

Ρ

Κ

Λ

Μ

5 2,41°
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Δηλαδή,   

   
  

 
    

 ,  

 
  ,  

και  

         ̂    ̂   (εντός και εναλλάξ γωνίες) 

   ̂      

 

3. Η Άννα θέλει να 

μετρήσει πόσο απέχουν 

οι απέναντι όχθες της 

λίμνης (  και  ), όπως 

φαίνεται στο διπλανό 

διάγραμμα. Πόση είναι η 

απόσταση   ;  

 

Λύση: 

Από το σχήμα φαίνεται ότι,  

          ,              

Άρα τα σημεία  ,   είναι τα μέσα των πλευρών του τριγώνου 

   .  

Επομένως ισχύει ότι:     
  

 
              

  ,          . 

 

Δραστηριότητες                

 

1. Να υπολογίσετε την τιμή του ν σε καθένα από τα πιο κάτω 

τρίγωνα.  

(α)  

35

ν-9

 

(β)  

6ν

4ν 8-
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2. Με βάση το σχήμα να υπολογίσετε τα μήκη των ευθύγραμμων 

τμημάτων   ,    και το 

μέτρο της γωνιάς   ̂ .  

 

 

 

 

3. Στα παρακάτω σχήματα να υπολογίσετε το   σε καθένα από 

τα πιο κάτω σχήματα.  

(α)  (β)  (γ)  

 

 

 

 

 

4. Στο σχήμα  το      είναι ορθογώνιο και   το σημείο τομής 

των διαγωνίων του. Αν η γωνία     έχει μέτρο     και η 

πλευρά    έχει μήκος      , να υπολογίσετε το μήκος της 

διαγωνίου   .  

 

 

5. Ένας προβολέας στην άκρη της σκηνής φωτίζει τη σκηνή, 

όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Η Κωνσταντία, που 

βρίσκεται πάνω στη σκηνή, έχει ύψος 

      . Στέκεται στη μέση της σκηνής 

(μέσο του   ). Να υπολογίσετε το 

ύψος που έχει η σκιά της 

Κωνσταντίας;  

 

 

 

 

 

K

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

102°

97 cm

36 cm
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6. Το διάγραμμα δείχνει έναν τριγωνικό χώρο πρασίνου 

ανάμεσα στις οδούς Αγοράς, Λίμνης και Άνοιξης. Στον χώρο 

θα φυτευτεί γρασίδι και για να ποτίζεται, πρέπει να περάσει 

μια υδροσωλήνα πάνω στην οποία θα 

τοποθετηθούν τα ποτιστικά. Η υδροσωλήνα 

θα περάσει από το μέσο της πλευράς του 

τριγωνικού χώρου που βρίσκεται στην οδό 

Λίμνης και θα καταλήξει στο μέσο της πλευράς 

που βρίσκεται στην οδό Άνοιξης. Να βρείτε το 

μήκος της υδροσωλήνας που θα χρειαστεί. 

 

 

 

7. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο     ( ̂    °) με  ̂    °. Αν    

διάμεσος του τριγώνου    , τότε η γωνία     ισούται με: 

(α)   ° (β)   ° (γ)    ° (δ)    ° (ε)    ° 

 

8. Να υπολογίσετε τις τιμές των   ,   σε καθένα από τα πιο κάτω 

σχήματα.  

(α).  

A

B

Γ

Ε
Δ

Ζ

x

17

18

8

8

y  

(β).  

A

B

Γ

ΕΔ

Ζ

y

12
25

x  

(γ).  

A Δ

Β Γ

Ε

27

Ε

Ζ15

y
x

ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο  

  

Η 
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ΤΡΑΠΕΖΙΟ 

Διερεύνηση (1) 

 

 Σε ένα φύλλο χαρτί: 

(α) Να κατασκευάσετε ένα τραπέζιο      με      . 

(β) Να σημειώσετε με   και   τα μέσα  των μη παράλληλων 

πλευρών    και    αντίστοιχα. 

(γ) Να φέρετε το ευθύγραμμο τμήμα   . 

(δ) Να μετρήσετε  τα ευθύγραμμα τμήματα   ,    και   . 

(ε) Να διερευνήσετε τη σχέση των ευθύγραμμων τμημάτων ως 

προς το μέτρο τους και τη θέση τους. 

 

 Μπορείτε να εξετάσετε τον ισχυρισμό και με τη βοήθεια 

του αρχείου: 

 «CEn6_Dierevnisi_TrapezioDiamesos.ggb». 

 

Διερεύνηση (2) 

 

 Nα ανοίξετε το αρχείο:«CEn6_Dierevnisi_TrapezioKritiria.ggb». 

(α) Να επιλέξετε το κουτί «Εμφάνιση 

διαγωνίων»  

 Να κατασκευάσετε διάφορα 

τραπέζια με ίσες διαγωνίους. 

 Τι παρατηρείτε για το είδος του 

τραπεζίου; 

(β) Να επιλέξετε το κουτί «Εμφάνιση 

γωνιών»  

 Να κατασκευάσετε διάφορα τραπέζια με ίσες τις παρά 

τις βάσεις γωνίες. 

 Τι παρατηρείτε για το είδος του τραπεζίου;  
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Μαθαίνω 

Κριτήρια για να είναι ένα τραπέζιο ισοσκελές 

Ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές, αν ισχύει ένα από τα πιο κάτω: 

(α) Οι γωνίες που πρόσκεινται σε μία βάση του είναι ίσες. 

(β) Οι διαγώνιοί του είναι ίσες. 

Απόδειξη   Κριτηρίων 
 
(α) Έστω      τραπέζιο (     ) με  ̂   ̂. 

Φέρουμε τα ύψη    και    του τραπεζίου τα οποία είναι ίσα 
(απόσταση παραλλήλων). 
 
Συγκρίνουμε τα τρίγωνα     και    : 
 ̂   ̂       (ύψη τραπεζίου) 
 ̂   ̂ (δεδομένο)                                 
      (ύψη τραπεζίου)             
  

Άρα, τα τρίγωνα     
και     είναι ίσα 
       . 

 
Άρα,       και επομένως      ισοσκελές τραπέζιο. 

 
(β) Έστω      τραπέζιο (     ) με      . 

Φέρουμε τα ύψη    και    του τραπεζίου τα οποία είναι ίσα 
(απόσταση παραλλήλων). 
 
Συγκρίνουμε τα τρίγωνα     και    : 
 ̂   ̂       (ύψη τραπεζίου) 
       (δεδομένο)                            
      (ύψη τραπεζίου)                  
  

Άρα, τα τρίγωνα 
    και     είναι 
ίσα        .  
 

 Άρα,   ̂    ̂  
 
Συγκρίνουμε τα τρίγωνα     και    : 
   (κοινή πλευρά) 
       (δεδομένο)                                   
  ̂    ̂   (γωνίες ίσων τριγώνων)      
 

 

Άρα, τα τρίγωνα 
    και     είναι 
ίσα        . 
 

Άρα,        
 
Άρα      ισοσκελές τραπέζιο. 
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 Η διάμεσος του τραπεζίου είναι το ευθύγραμμο τμήμα που 
ενώνει τα μέσα των μη παράλληλων πλευρών του.  

 Η διάμεσος του τραπεζίου είναι παράλληλη με τις βάσεις του 
και ίση με το ημιάθροισμά τους. 

 Δηλαδή, αν η    είναι διάμεσος του τραπεζίου     , τότε: 

(α)                   

(β)    
     

 
 

Απόδειξη  

(α) Το      είναι τραπέζιο         και     είναι η διάμεσός του. 

Οι ευθείες   ,    και    τέμνουν τις ευθείες    και    και ορίζουν ίσα 
τμήματα σε καθεμιά από αυτές (     ,      ).  

Άρα         . 

 

(β) Κατασκευάζουμε τη διαγώνιο    που τέμνει την    στο  . 

Τότε: 

 Στο τρίγωνο     το   είναι μέσο της    και      , οπότε το 

  είναι μέσο της    και    
  

 
.      

 Όμοια στο τρίγωνο      το Κ είναι μέσο της    και 

     , οπότε το   είναι μέσο της    και    
  

 
.      

Από τις σχέσεις     και     έχουμε  ότι: 
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Παραδείγματα 

 

1. Δίνεται τραπέζιο      με      ,      , Α̂      , 

 ̂         και  ̂   . Να βρείτε το είδος του τραπεζίου. 

 

Λύση: 

 ̂   ̂       (οι εντός επί τα αυτά γωνίες είναι 

παραπληρωματικές)  

                               

 ̂      και 

  ̂       (Α̂   ̂   ̂)                

 Α̂   ̂        

Άρα      ισοσκελές τραπέζιο.  

 

2. Δίνεται παραλληλόγραμμο      και το ύψος του   . Αν  ,   

είναι τα μέσα των    και    αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το 

     είναι ισοσκελές τραπέζιο. 

 

Λύση: 

Το       είναι παραλληλόγραμμο         .  

Τα Κ,    είναι μέσα των    και    αντίστοιχα          .  (1) 

 Κ    παραλληλόγραμμο 

(αφού έχει δυο απέναντι πλευρές ίσες και παράλληλες) 

      τραπέζιο αφού      . 

 

Απομένει να δείξουμε ότι      . 

      ορθογώνιο τρίγωνο  

 Το   είναι το μέσο της πλευράς   

  .  

     
  

 
           

Από (1) και (2) έχουμε       

Άρα, το      είναι ισοσκελές τραπέζιο. 

 

  



          75 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Γεωμετρία ΙΙ: Παραλληλόγραμμα  και Τραπέζια.          

 

Δραστηριότητες                

 

1. Αν σε ένα ισοσκελές τραπέζιο η μία γωνία είναι    , να 

υπολογίσετε τις υπόλοιπες.  

 

2. Στο σχήμα να υπολογίσετε τα   ,    έτσι ώστε το      να είναι 

ισοσκελές τραπέζιο. 

                       

3. Να υπολογίσετε το μήκος των διαμέσων των τραπεζίων στα πιο 

κάτω σχήματα.  

(α).  

A Λ

ΤΒ

Θ Σ

3

4,2  

(β).  

A B

ΓΔ

ν+3

ν+6

3ν-3  

(γ).  

Α

ΓΔ

Β
16t

10
12t
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4. Να υπολογίσετε τις τιμές των   ,   στα πιο κάτω σχήματα.   

(α)  

Α

Β Γ

Δ

ΕΖ Η

x

8

15

y

 

 

(β) Α

Β Γ

Δ

Ε
Ζ Η

45

3y+4

15
67

2x-7

 

 

Α

Β Γ

Δ

Ε

Ζ Η

6
x

5 y

Θ

 

5. Στο σχήμα δίνεται ισοσκελές τρίγωνο     (     ) και  ,  τα 

μέσα των πλευρών    και   , αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το 

     είναι ισοσκελές τραπέζιο.  

 

6. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο     . Τα  ,  ,   και   είναι τα μέσα 

των   ,   ,    και   , αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το       

είναι παραλληλόγραμμο.  
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Δραστηριότητες   Ενότητας

 

1. Να χαρακτηρίσετε τα πιο κάτω τετράπλευρα και να 

δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  

(α)  (β)  (γ)  (δ)  

4

4

4

4

 

3
5

5

3

 

 

 

(ε)  (στ)  (ζ)  

2

2 3

3

 

3

3

55

φ

φ
 

4

4

φ φ

 

(η)  (θ)  (ι)  

5 5

 

3 3

3

3

 

 

 

 

2. Με ποιους τρόπους μπορούμε να αποδείξουμε ότι ένα 

τετράπλευρο είναι  

(α) Ορθογώνιο (β) Ρόμβος 
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3. Να ονομάσετε τα παραλληλόγραμμα που σχηματίζονται στα πιο 

κάτω σχήματα.  

(α)  

A Δ

Β ΓΕ

Ζ  

(β)  

A Δ

Β Γ

Ε

Ζ

 

(γ)  

Α Β

Γ Δ

Ε Ζ
 

 

  

4. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο      είναι 

παραλληλόγραμμο σε καθένα από τα πιο κάτω σχήματα.  

(α)  (β)  (γ)  

Α

Β
Γ

Δ

 
Α

Β Γ

Δ  

Α Β

ΓΔ

Ε

Ζ

Κ

 

 

5. Στο τετράπλευρο     ,       και   ̂    ̂ . Να δείξετε ότι 

το      είναι παραλληλόγραμμο 

 

 

 

6. Σε ένα γυμνάσιο ο εργολάβος θέλει να χαράξει τις γραμμές του 

γηπέδου ποδοσφαίρου σε σχήμα ορθογωνίου, όπως φαίνεται 

στο διπλανό σχήμα. Χρησιμοποίησε σχοινί και τέσσερις σφήνες, 

όπως στο διπλανό σχήμα. Φρόντισε οι δύο απέναντι μεγάλες 

πλευρές του τετραπλεύρου που σχημάτισε να είναι ίσες, το ίδιο 

και οι δύο μικρές απέναντι πλευρές να είναι ίσες, καθώς και οι 

διαγώνιοί του να είναι ίσες. Να εξηγήσετε, γιατί είναι σίγουρος 

ότι σχημάτισε ορθογώνιο. 
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7. Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών ενός ρόμβου είναι 

κορυφές ορθογωνίου.  

 

8. Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών ενός ορθογωνίου είναι 

κορυφές ρόμβου. 

 

9. Στο σχήμα το      είναι τραπέζιο         και η     είναι η 

διάμεσός του. Οι μη παράλληλες πλευρές του    και    

τέμνονται στο  . Τα  ,  είναι τα μέσα των    και    

αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το      είναι τραπέζιο. 

 

10. Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο     ( ̂    °) το   είναι μέσο 

της   . Αν        να υπολογίσετε την περίμετρο του 

τριγώνου και τη διάμεσο του   . 

 

 

11. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο     με  ̂     ,   ̂      και 

       . Να φέρετε τη διάμεσο    και να την προεκτείνετε 

κατά τμήμα      . Να δείξετε ότι το τετράπλευρο       

είναι ορθογώνιο και να υπολογίσετε  την  περίμετρό του.  

12. Αν σε τρίγωνο     είναι  ̂       και    
  

 
,  να αποδείξετε 

ότι το τρίγωνο     είναι ορθογώνιο.  
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13. Δίνεται     ισοσκελές τρίγωνο με      . Να προεκτείνετε 

την πλευρά    κατά τμήμα ΑΒ έτσι ώστε       και την 

πλευρά    κατά τμήμα    έτσι ώστε      . Να δέιξετε οτι 

     ισοσκελές τραπέζιο. 

 

14. Οι διαγώνιοι ισοσκελούς τραπεζίου              τέμνονται 

στο   . Αν   ,   ,   ,   είναι τα μέσα των    ,    ,    ,   , 

αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το      είναι ισοσκελές τραπέζιο.  

 

15. Να εξετάσετε για κάθε περίπτωση , το είδος του τετραπλεύρου 

     με κορυφές τα πιο κάτω σημεία: 

 α     ,  ,     ,  ,   ,   ,    ,   

 β      ,  ,     ,  ,   ,  ,    ,    

 

16. Στο παραλληλόγραμμου      το σημείο   είναι το κέντρο του 

και η ευθεία   διέρχεται από το   και τέμνει την    στο   και τη 

   στο  . Να δείξετε ότι το   είναι το μέσο του ευθύγραμμου 

τμήματος   . 
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Δραστηριότητες  Εμπλουτισμού

 

1. Τα μήκη των πλευρών ενός παραλληλογράμμου είναι    ,  

    ,       ,      . Να υπολογίσετε το  . 

 

2. Το τρίγωνο     είναι ορθογώνιο         με  ̂     . Φέρουμε 

το ύψος    και τη διάμεσο   . Φέρουμε το κάθετο τμήμα    

προς την ευθεία   . Να δείξετε ότι: 

(α)           

(β)      ισοσκελές τραπέζιο. 

 

3. Στο σχήμα φαίνεται ένα «ταγκραμ» αποτελείται από επτά 

επιμέρους σχήματα. Πέντε 

από αυτά είναι  τρίγωνα 

ορθογώνια και ισοσκελή 

(   ,    ,    ,     ,    ) 

και  ένα είναι τετράγωνο 

(    ). Αν τα τρίγωνα 

        και        , 

να αποδείξετε ότι το σχήμα, 

     , είναι 

παραλληλόγραμμο. 

 

4. Μια ταξινόμηση των τετραπλεύρων είναι αυτή που φαίνεται 

διαγραμματικά πιο κάτω. Να εκφράσετε την πιο κάτω 

ταξινόμηση με Βέννειο Διάγραμμα.  

 

 

Το τανγκράμ 

(Tangram) είναι ένα 

κινέζικο παιχνίδι τύ-

που puzzle, που 

αποτελείται από επτά 

κομμάτια τα λεγόμενα 

τανς (tans) τα οποία 

όταν τοποθετηθούν 

κατάλληλα μπορούν 

να δημιουργήσουν συ-

γκεκριμένα σχήματα.  

Προτεινόμενη 

βιβλιογραφία: 

«ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ,Ο.Ε.Δ.Β.-

ΑΘΗΝΑ.Σελ.118-120  
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Αρχή 

 

 

 

 

 

1η Φάση 

 

 

 

 

 

2η Φάση 

 

 

 

 

 

3η Φάση 

5. Για να δημιουργήσετε τη σχεδίαση που φαίνεται  στο σχήμα, 

να σκιάσετε το τρίγωνο που 

σχηματίζεται από τα μέσα των 

πλευρών ενός τριγώνου.  

Στη συνέχεια, να επαναλαμβάνετε τη 

διαδικασία για καθένα από τα 

ασκίαστα τρίγωνα.  

Η περίμετρος του αρχικού τριγώνου 

είναι  . 

(α) Πόση είναι η περίμετρος του 

σκιασμένου τριγώνου στη φάση  ; 

(β) Πόση είναι η συνολική 

περίμετρος όλων των σκιασμένων  

τριγώνων στη φάση  ;  

(γ) Πόση είναι η συνολική 

περίμετρος όλων των σκιασμένων 

τριγώνων στη φάση  ; 

 

 

 

 



 

 
  

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: 

 

 Να διακρίνουμε τις έννοιες της συλλογής δεδομένων από το 

σύνολο του πληθυσμού (απογραφή) και της συλλογής 

δεδομένων από μέρος του πληθυσμού (δείγμα). 

 Να αντιλαμβανόμαστε σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται η 

επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος.  

 Να συζητούμε την καταλληλότητα του τρόπου συλλογής και 

παρουσίασης δεδομένων. 

 Να αντιλαμβανόμαστε σε ποιες περιπτώσεις, τα δεδομένα μας 

είναι δυνατό να είναι μεροληπτικά. 

 Να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα από το δείγμα, για να κάνουμε 

εκτιμήσεις για ολόκληρο τον πληθυσμό. 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 

7 



84 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7:   Στατιστική 

 
 

  

 

  Έχουμε  μάθει … 
 
 

 

 Να κατανοούμε τις έννοιες πληθυσμός και μεταβλητή και να 

διακρίνουμε τα διάφορα είδη μεταβλητών. 

 Να διαβάζουμε, να ερμηνεύουμε και να αντλούμε 

πληροφορίες από γραφικές παραστάσεις. 

 Να ορίζουμε τι είναι συχνότητα, να κατασκευάζουμε και να 

ερμηνεύουμε τον πίνακα συχνοτήτων. 

 Να κατασκευάζουμε ραβδογράμματα, ιστογράμματα, και 

κυκλικά διαγράμματα και να επιλέγουμε μια κατάλληλη 

γραφική παράσταση για την παρουσίαση δεδομένων. 

 Να περιγράφουμε στατιστικά δεδομένα, υπολογίζοντας 

μέτρα θέσης (μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή). 

 Να εξετάζουμε πώς μεταβάλλονται τα μέτρα θέσης με την 

προσθήκη ή αφαίρεση κάποιων τιμών. 

 Να συγκρίνουμε χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων 

πληθυσμών με βάση τα μέτρα θέσης δεδομένων. 
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Δειγματοληψία 

Εκτίμηση – Γενικεύσεις για τον πληθυσμό 
 

Εξερεύνηση  

 
Στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το      υπήρξε πλήρης αποτυχία 
της πρόγνωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Η ερευνα που 
διενήργησε η εταιρεία “Literary Digest” στηρίχτηκε σε αρχικό δείγμα     
           ατόμων του πληθυσμού από λίστα τηλεφωνικών 
καταλόγων των διάφορων πόλεων και από τηλεφωνικούς καταλόγους 
ιδιοκτητών αυτοκινήτων. Στο ερωτηματολόγιο που ταχυδρομήθηκε 
απάντησε περίπου το     των επιλεγέντων και από την ανάλυση που 
πραγματοποιήθηκε φάνηκε ότι το εκλογικό σώμα θα έδινε μεγάλη 
πλειοψηφία στους Ρεπουμπλικάνους με υποψήφιο πρόεδρο τον 
Landon. Η μέρα τον εκλογών όμως επιφύλαξε μια δυσάρεστη έκπληξη 
στους στατιστικούς αναλυτές της δημοσκόπησης. Ο Δημοκρατικός 
υποψήφιος Roosevelt εκλέχτηκε με την ιστορική πλειοψηφία        σε 
αντίθεση με το       που είχε προβλέψει η δημοσκόπηση της “Literary 
Digest”.  
 

 Γιατί νομίζετε η έρευνα απέτυχε και μάλιστα σε τόσο μεγάλο 
βαθμό; 

 

Διερεύνηση  

 
Ο Σύνδεσμος Γονέων ενός σχολείου θα διερευνήσει τον χρόνο που 

αφιερώνουν οι μαθητές του σχολείου στη μελέτη. Οι γονείς μέλη 

του Συνδέσμου ετοίμασαν το ερωτηματολόγιο για τα παιδιά του 

σχολείου, όπως φαίνεται πιο κάτω.  

 
(α) Να αναγνωρίσετε τον πληθυσμό, της έρευνας. 

(β) Είναι το σύνολο των ερωτηθέντων που επέλεξαν, για να πάρουν 

απαντήσεις, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού; 

(γ) Θεωρείτε ότι όλοι οι μαθητές θα απαντήσουν με ειλικρίνεια; 

(δ) Πώς θα μπορούσαν να κάνουν την έρευνά τους, για να έχει 

καλύτερα αποτελέσματα;  
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Μαθαίνω 
Πληθυσμός - Δείγμα 
 Το σύνολο των ατόμων ή αντικειμένων, στο οποίο 

επικεντρωνόμαστε  σε μια έρευνα ονομάζεται πληθυσμός της 
έρευνας. 

 

 Τις περισσότερες φορές είναι πρακτικά πολύ δύσκολο ή και 
αδύνατο να κάνουμε απογραφή, δηλαδή να διερευνήσουμε τα 
χαρακτηριστικά για καθένα από τα μέλη του πληθυσμού, για 
τεχνικούς λόγους ή λόγω χρόνου, κόστους κ.λπ. 

 
  Στις περιπτώσεις στις οποίες η απογραφή είναι 

αδύνατη, επιλέγουμε ένα μέρος (υποσύνολο) του 
πληθυσμού που είναι αντιπροσωπευτικό του 
πληθυσμού και το εξετάζουμε. Το μέρος αυτό του 
πληθυσμού λέγεται δείγμα. 

 Με βάση τα δεδομένα του δείγματος μπορούμε να 
κάνουμε εκτίμηση και να γενικεύουμε 
συμπεράσματα που αφορούν ολόκληρο τον 
πληθυσμό. 

 Η διαδικασία επιλογής δείγματος ονομάζεται δειγματοληψία. 
Για να είναι το δείγμα αντιπροσωπευτικό, συνήθως  
χρησιμοποιούνται μέθοδοι κατά τις οποίες κάθε μέλος του 
πληθυσμού έχει ίσες πιθανότητες επιλογής. 

Παραδείγματα μεθόδων δειγματοληψίας: 

 Απλή τυχαία Δειγματοληψία 
Το δείγμα επιλέγεται τυχαία. 

Π.χ. με κλήρωση ή με «μηχανές» τυχαίας επιλογής 
δείγματος. 
 

 Συστηματική δειγματοληψία 
Το δείγμα επιλέγεται με ένα συστηματικό τρόπο.  

Π.χ. Για να επιλέξουμε  δείγμα 300 ατόμων από ένα 
πληθυσμό 1500 ατόμων καταγραμμένων σε μια λίστα, 
επιλέγεται τυχαία ένας από τα πρώτα πέντε άτομα και 
μετά επιλέγεται ο κάθε επόμενος πέμπτος.  
Δηλαδή ένα τέτοιο δείγμα μπορεί να περιλαμβάνει το 
                    άτομο. 
 

 Κατά τη δειγματοληψία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να 
αποφεύγουμε τη μεροληψία που παρουσιάζεται όταν οι 
απαντήσεις στο δείγμα διαφέρουν από την πραγματική 
κατάσταση στον πληθυσμό.  

Πιθανές αιτίες μεροληψίας είναι: 

 Να γίνει λανθασμένη επιλογή δείγματος. 
 Πολλοί που ερωτούνται να αποφεύγουν να απαντήσουν. 
 Οι ερωτήσεις να καθοδηγούν τους ερωτώμενους ώστε να 

απαντούν με συγκεκριμένο τρόπο. 
 Οι ερωτώμενοι να μην απαντούν με ειλικρίνεια. 

 

Η δειγματοληψία, 
σε σύγκριση με 
την απογραφή, 
έχει το πλεονέ-
κτημα του μικρού 
κόστους και της 
ταχύτητας συ-
γκέντρωσης των 
πληροφοριών. 
Από την άλλη 
πλευρά, όμως, 
έχει το μειονέ-
κτημα ότι ο σχε-
διασμός και η 
εκτέλεσή της 
χρειάζονται 
ιδιαίτερη προ-
σοχή, γιατί δια-
φορετικά δεν 
οδηγούν σε σω-
στά συμπερά-
σματα. 
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Παραδείγματα 

 
1. Για να παραγγελθούν νέα όργανα γυμναστικής για ένα αθλητικό 

σχολείο ζητήθηκε να καταγραφούν κάποια στοιχεία για το ύψος 

των μαθητών, ώστε να γίνει κατάλληλη επιλογή οργάνων. 

Ο προπονητής των ομάδων καλαθόσφαιρας πήρε πρωτοβουλία 

και για δείγμα κατέγραψε το ύψος των 40 αθλητών του και το 

παρουσίασε στο Ιστόγραμμα Α. 

Η διευθύντρια του σχολείου επέλεξε τυχαία 50 αθλητές και 

κατέγραψε τα ύψη τους όπως παρουσιάζονται στο Ιστόγραμμα Β. 

Ιστόγραμμα Α 

Δείγμα Α:  40 αθλητές καλαθόσφαιρας 

 

 

Ιστόγραμμα Β 

Δείγμα B:  50 τυχαίοι αθλητές 

 

 

(α) Να υπολογίσετε το ποσοστό των μαθητών που έχουν ύψος 

από        και πάνω, στο καθένα  από τα δύο δείγματα. 

(β) Να σχολιάσετε γιατί στο προηγούμενο ερώτημα βρίσκουμε 

διαφορετικό αποτέλεσμα.  

 

Λύση:  

(α) Το ποσοστό των μαθητών που έχουν ύψος από        και 

πάνω είναι: 

στο δείγμα Α: 
  

  
    . 

στο δείγμα Β: 
  

  
    . 

(β) Το δείγμα Α που αποτελείται μόνο από τους αθλητές της 

καλαθόσφαιρας είναι μεροληπτικό γιατί οι αθλητές της 

καλαθόσφαιρας είναι συνήθως πιο ψηλοί από τους 

υπόλοιπους αθλητές. Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζεται 

τόσο μεγάλο ποσοστό αθλητών πάνω από        στο 

δείγμα αυτό, πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό 

του δείγματος Β. 
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2. Σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές δημόσιων συζητήσεων, πολλές 

φορές το κοινό καλείται να ψηφίσει, αν συμφωνεί με την Α 

άποψη ή τη Β άποψη.  

Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους τα αποτελέσματα 

της ψηφοφορίας μπορεί να είναι μεροληπτικά. 

 

 

Λύση:  

 

Δύο λόγοι μπορεί να είναι οι εξής: 

(α) Οι θεατές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο κανάλι, τη 

συγκεκριμένη ώρα, μπορεί να έχουν άποψη υπέρ του Α σε 

ποσοστά διαφορετικά απ’ ότι τα ποσοστά, υπέρ της άποψης 

αυτής, σε ολόκληρη την κοινωνία. 

(β) Οι θεατές που θα επιλέξουν να ψηφίσουν είναι συνήθως 

αυτοί που υποστηρίζουν με πάθος τη μια από τις δύο 

απόψεις, ενώ οι υπόλοιποι θεατές πολύ πιθανόν να μην 

ψηφίσουν καθόλου. 
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Δραστηριότητες                

 
 

1. Ο Δημοσιογραφικός Όμιλος θέλει να προβεί σε πρόβλεψη για το 

ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου του 

σχολείου. Τα μέλη του Ομίλου μαζεύτηκαν σε έναν διάδρομο του 

σχολείου και κατέγραψαν την ψήφο των μαθητών που πέρασαν 

από εκεί το πρώτο διάλειμμα. 

(α) Ποιος είναι ο πληθυσμός της έρευνας;  

(β) Να συζητήσετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

μεθόδου που επέλεξαν οι μαθητές, για να συγκεντρώσουν 

τις πληροφορίες και να κάνουν την πρόβλεψή τους. 

 

 

2. Σε ένα καλοκαιρινό μουσικό σχολείο συμμετείχαν 250 παιδιά από 

όλες τις πόλεις της Κύπρου. Ένα νεανικό περιοδικό επέλεξε να 

κάνει μια έρευνα για τις προτιμήσεις των νέων της Κύπρου σε 

διάφορα είδη μουσικής, επιλέγοντας ως δείγμα τα παιδιά του 

καλοκαιρινού μουσικού σχολείου.  

Οι απαντήσεις τους είναι αντιπροσωπευτικές των απόψεων 

όλων των νέων της Κύπρου; Να δώσετε δύο επιχειρήματα που 

να τεκμηριώνουν την άποψή σας. 

 

 

3. Να διαβάσετε τις πιο κάτω ερευνητικές περιπτώσεις και να 

εξετάσετε, σε καθεμιά από αυτές, κατά πόσο οι απαντήσεις 

μπορεί να είναι μεροληπτικές. Να γράψετε δύο λόγους για να 

στηρίξετε την άποψή σας. 

(α) Ο Αρχηγός της αστυνομίας ενδιαφέρεται να μάθει για την 

άποψη των κύπριων πολιτών για την αστυνομία. Ετοιμάζει 

ένα ερωτηματολόγιο και στέλνει μερικούς αστυνομικούς να 

σταθούν σε συγκεκριμένα σημεία των πόλεων και να 

ρωτούν τους πολίτες.  

(β) Ένα περιοδικό που ασχολείται με διάφορα συμπληρώματα 

διατροφής κάλεσε τους αναγνώστες του που λαμβάνουν 

τακτικά συμπληρώματα διατροφής να εκφράσουν την 

άποψή τους για αυτά. Με το τέλος της έρευνας το περιοδικό 

ανακοίνωσε ότι 90% των πολιτών θεωρεί πολύ ευεργετικά 

τα συμπληρώματα διατροφής. 
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4. Ο Δημήτρης, ο Γιώργος και η Ελένη θα διενεργήσουν μια έρευνα 

με σκοπό να εξαγάγουν συμπεράσματα για τη δημοφιλέστερη 

ομάδα της πόλης τους ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου 

τους. Ο Δημήτρης ρωτά όλους τους μαθητές στο σχολικό 

λεωφορείο κατά τη διάρκεια της διαδρομής του προς το σχολείο, 

ενώ η Ελένη συλλέγει το δείγμα της στην είσοδο του σχολείου 

ρωτώντας κάθε     μαθητή που μπαίνει στο σχολείο από αυτή 

την είσοδο. Ο Γιώργος επιλέγει τυχαία    αριθμούς από το   

μέχρι το     και μετά αντιστοιχεί τους αριθμούς με μαθητές του 

σχολείου του από αλφαβητικό ονομαστικό κατάλογο με τους     

μαθητές. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της κάθε μεθόδου. 

 

 

5. Ένας εκδότης περιοδικού, ανέθεσε σε κάποιο δημοσιογράφο να 

καταγράψει τις απόψεις των πολιτών για την ανάγκη 

δημιουργίας ποδηλατοδρόμων. Ο δημοσιογράφος πήρε τον 

τηλεφωνικό κατάλογο και επέλεξε τυχαία άτομα στα οποία έκανε 

την εξής ερώτηση: 

 

«Είναι φανερό ότι όλος ο κόσμος πλέον επιθυμεί να κυκλοφορεί 

με ποδήλατο. Συμφωνείτε ή όχι ότι πρέπει να γίνουν 

ποδηλατόδρομοι σε όλες τις πόλεις;» 

Να σχολιάσετε κατά πόσο οι απαντήσεις που κατέγραψε ο 

δημοσιογράφος αντιπροσωπεύουν τις απόψεις τον πολιτών.  

 

 

6. Ένας ερευνητής ενδιαφέρεται για τις προτιμήσεις των μαθητών 

του γυμνασίου. Το σχολείο σας είναι πρόθυμο να συμμετάσχει 

στην έρευνα αλλά για πρακτικούς λόγους δεν μπορούν όλοι οι 

μαθητές να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Η Γεωργία 

εισηγείται να συμμετάσχουν στην έρευνα όλοι οι μαθητές από 

δύο συγκεκριμένες τάξεις που κάνουν μαζί το μάθημα της 

Γυμναστικής.  

(α) Πιστεύετε ότι το δείγμα θα είναι αντιπροσωπευτικό, για τους 

μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου; 

(β) Να προτείνετε τρόπους ώστε να γίνει καλύτερη επιλογή 

δείγματος. 
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7. Η Στατιστική υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της 

διενεργεί έρευνες ανάμεσα στους τουρίστες που έρχονται στην 

Κύπρο και καταγράφει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Στην 

ετήσια έκθεση του 2010 για τις στατιστικές τουρισμού, έχει 

συμπεριλάβει το ακόλουθο διάγραμμα.  

 

 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις έρευνες του      και του 

    : 

 

(α) Να βρείτε τη χώρα της οποίας οι τουρίστες είχαν τις 

περισσότερες κατά κεφαλή δαπάνες το     .  Είναι η 

ίδια χώρα και για το     ; 

(β) Να βρείτε τις χώρες των οποίων οι τουρίστες είχαν 

κατά κεφαλή δαπάνες κάτω από τη μέση κατά κεφαλή 

δαπάνη το     ; 

(γ) Πόση ήταν η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των Ελβετών 

για τα έτη      και     ; 

(δ) Να σημειώσετε άλλα δύο ενδιαφέροντα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα. 

 

8. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) 
 

 Να διεξαγάγετε μια έρευνα στη σχολική σας μονάδα για 

κάποιο θέμα που σας απασχολεί. Για παράδειγμα: 

 Χρήση Διαδικτύου (Σκοπούς, χρόνος χρήσης, οφέλη, 

άλλες συνέπειες). 
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 Οι νέοι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, κίνδυνοι κ.λπ.). 

 Αγαπημένη απογευματινή ενασχόληση. 

 Υπηρεσίες που επιθυμείτε να προσφέρει ο δήμος ή η 

κοινότητά σας στους νέους. 

 Να οργανώσετε και να παρουσιάσετε τα δεδομένα 

χρησιμοποιώντας κατάλληλες στατιστικές μεθόδους 

(διαγράμματα και μέτρα θέσης ή διασποράς). Να σχολιάσετε 

και να καταγράψετε διάφορα συμπεράσματα. 

 Για την επιλογή δείγματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

αρχείο «CEn7_Epilogi_Deigmatos.xls».  

Να χρησιμοποιήσετε έναν ονομαστικό κατάλογο που να έχει 

αριθμημένους τους 

μαθητές του σχολείου 

σας. Αν για παράδειγμα 

το σχολείο έχει 400 

μαθητές, να 

τροποποιήσετε στο 

αρχείο τη στήλη 

«πληθυσμός» ώστε να 

περιλαμβάνει αριθμούς 

από το 1 μέχρι το 400. 

Ακολούθως να επιλέξετε 

το μέγεθος του δείγματος που θέλετε να πάρετε και να 

πατήσετε «Νέο Δείγμα». Οι αριθμοί που εμφανίζονται στη 

στήλη «Δείγμα» αντιστοιχούν  στους μαθητές που πρέπει να 

περιληφθούν στο δείγμα σας.  

 

Βασικά στάδια μιας κοινωνικής / εκπαιδευτικής έρευνας 

 Επιλέγουμε ένα θέμα για έρευνα. 

 Μελετούμε άλλες σχετικές έρευνες για το θέμα. 

 Διατυπώνουμε ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις που θα 

εξετάσουμε. 

 Συλλέγουμε και οργανώνουμε δεδομένα που σχετίζονται με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις. 

 Αναλύουμε και ερμηνεύουμε τα δεδομένα απαντώντας στα 

ερευνητικά ερωτήματα. 

 Γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα (με άρθρα σε περιοδικά ή 

εφημερίδες, με ειδικές θεματικές ιστοσελίδες, με παρουσιάσεις σε 

συνέδρια κ.λπ.). 

C_APPLETS_Bteyxous/CEn7_Epilogi_Deigmatos.xls


 

 
  

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: 

 

 

 Να βρίσκουμε το εμβαδόν της επιφάνειας και τον όγκο: 

 ορθού πρίσματος  

 πυραμίδας, 

 κυλίνδρου, 

 κώνου. 

 

 

ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

8 
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Έχουμε  μάθει … 
 

 Να αναγνωρίζουμε στερεά σχήματα όπως: 

 

ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο 

 

κύβος  
κύλινδρος 

 
κώνος 

 

πυραμίδες 
 

πρίσματα 

 Να αναγνωρίζουμε χαρακτηριστικά στοιχεία τους όπως: 

          
κορυφές – έδρες – ακμές στερεών 

       

Πρίσμα                                                    Κύλινδρος 

 Να αναγνωρίζουμε τα αναπτύγματα στερεών σχημάτων όπως: 

  
  

κύβος πρίσμα κύλινδρος πυραμίδα 
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 Να υπολογίζουμε το εμβαδόν της επιφάνειας παραλληλεπιπέδου. 

                    

Παράδειγμα: 

Το διπλανό παραλληλεπίπεδο έχει  

2  επιφάνειες με εμβαδόν           κόκκινες

2  επιφάνειες με εμβαδόν           και μπλε

2  επιφάνειες με εμβαδόν          κίτρινες

Άρα το συνολικό εμβαδόν είναι  

 
 

 Να υπολογίζουμε τον όγκο παραλληλεπιπέδου. 

                    

Παράδειγμα: 

Το διπλανό παραλληλεπίπεδο έχει διαστάσεις 

Άρα o όγκος του είναι             

 
 

 Να αναγνωρίζουμε σχέσεις ευθειών στον χώρο. 

Παράδειγμα: 

Οι  ευθείες είναι . κόκκινες παράλληλες

 

Οι  ευθείες τέμνονται στο σημείο   και πράσινες

ονομάζονται . τεμνόμενες

 
 

 Να αναγνωρίζουμε την τομή δύο επιπέδων καθώς και την τομή 

ευθείας και επιπέδου. 

Παράδειγμα: 

Η τομή των επιπέδων (Π) και (Ν) είναι η 

ευθεία  ΑΡ.  

 

Η τομή της ευθείας    και του επιπέδου (   

είναι το σημείο  .  
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Εμβαδόν και Όγκος Ορθού Πρίσματος 

 

Εξερεύνηση 

 

Ο Αρχιμήδης (287 π.Χ. - 212 π.Χ.) ήταν ένας από τους μεγαλύτερους 
μαθηματικούς, φυσικούς και μηχανικούς της αρχαιότητας. Γεννήθηκε, 
έζησε και πέθανε στις Συρακούσες, τη μεγάλη ελληνική αποικία της 
Σικελίας. 
Ο Αρχιμήδης λέγεται ότι εφηύρε μια μέθοδο για τον προσδιορισμό του 
όγκου ενός αντικειμένου με ακανόνιστο σχήμα. Σύμφωνα με τον 
Βιτρούβιο, ο βασιλιάς κάλεσε τον Αρχιμήδη να εξετάσει αν το στέμμα 
του ήταν από ατόφιο χρυσάφι ή αν είχε αντικατασταθεί κάποιο μέρος 
με ασήμι. Ο Αρχιμήδης κατάφερε να λύσει το πρόβλημα χωρίς να 
καταστρέψει το στέμμα, αφού δεν θα μπορούσε να το λιώσει, μέσα σε 
μια κανονικού σχήματος φόρμα, προκειμένου να υπολογίσει την 
πυκνότητά του και την προέλευσή του.  
Ο μύθος λέει πως καθώς έμπαινε στην μπανιέρα παρατήρησε ότι η 
στάθμη του νερού ανέβαινε και συνειδητοποίησε ότι αυτή η επίδραση 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του όγκου του 
στέμματος. Ο Αρχιμήδης στη συνέχεια βγήκε στους δρόμους γυμνός, 
τόσο ενθουσιασμένος από την ανακάλυψή του που ξέχασε να ντυθεί,  
φωνάζοντας "Εύρηκα!". Το πείραμά του διεξήχθη με επιτυχία 
αποδεικνύοντας ότι η κορώνα είχε νοθευτεί με σίδερο. 
 
 

 Να εξηγήσετε τη μέθοδο που εφάρμοσε ο Αρχιμήδης για να 

υπολογίσει τον όγκο του στέμματος. 

 

 Πώς μπορείτε να  υπολογίσετε τον όγκο της πέτρας, στις πιο 

κάτω εικόνες, με βάση τον συλλογισμό του Αρχιμήδη; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/287_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/212_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Διερεύνηση 1 

 

Ένα κοσμηματοπωλείο κατασκευάζει κιβώτια σε σχήμα 

πρίσματος με βάσεις κανονικά πολύγωνα. Οι πολυγωνικές 

βάσεις αποτελούνται από διακοσμημένο ξύλο. Η παράπλευρη 

επιφάνεια είναι ασημένια και κοστίζει    ανά    . 

Ο ιδιοκτήτης θέλει να βρει έναν τύπο για να υπολογίζει την 

παράπλευρη επιφάνεια συναρτήσει της πλευράς της βάσης και 

του ύψους ( ) του κάθε κιβωτίου.  

 

 

 Να βοηθήσετε τον ιδιοκτήτη να δημιουργήσει τον τύπο. 

Να ανοίξετε το αρχείο “Cen8_Prismata.ggb”, για να σας 

βοηθήσει στις παρατηρήσεις σας.  

 

 Να περιστρέψετε τα πρίσματα. Πόσες και τι είδους 

επιφάνειες έχει το κάθε πρίσμα; 

 Να γράψετε μια σχέση που να υπολογίζει την παράπλευρη 

επιφάνεια του κάθε κουτιού συναρτήσει της πλευράς της 

βάσης και του ύψους ( ) του κάθε κιβωτίου. 

 Να γράψετε μια σχέση που να εκφράζει την ολική επιφάνεια 

του κάθε κιβωτίου. 

  

Kανονικό 
πολύγωνο είναι 
το πολύγωνο 
που έχει όλες τις 
πλευρές και τις 
γωνίες του ίσες. 

file:///C:/Users/nap002/Dropbox/ANALITIKA%20all/2013_14/C_2013_14/AteyxosC20132014/APPLETS_Ateyxous/CEn2_Paragontopoiisi.ggb


98 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Στερεομετρία 

 

Διερεύνηση 2 

 

Να ανοίξετε το αρχείο “CΕn8_OgkosPrismatos.ggb”. 

 

 Να μεταβάλετε τους δρομείς      ,       και να 

παρατηρήσετε πώς μεταβάλλεται ο όγκος του κάθε πρίσματος. 

 Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τον Όγκο του πρίσματος με το 

ύψος και το εμβαδόν της βάσης του. 

 

Μαθαίνω 
 

 Ορθό πρίσμα ή απλώς πρίσμα είναι το στερεό που έχει: 
 δύο έδρες παράλληλες και ίσες, οι οποίες ονομάζονται βάσεις του 

πρίσματος. 
 τις άλλες έδρες οι οποίες είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα και 

ονομάζονται παράπλευρες έδρες.  
 Οι πλευρές των εδρών του πρίσματος ονομάζονται ακμές. 

 
 

 

 

 

file:///C:/Users/nap002/Dropbox/ANALITIKA%20all/2013_14/C_2013_14/AteyxosC20132014/APPLETS_Ateyxous/CEn2_Paragontopoiisi.ggb


       99 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Στερεομετρία 

 Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας (    ενός πρίσματος 

είναι το άθροισμα των εμβαδών των παράπλευρων εδρών του. Το 

εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ισούται με το γινόμενο της 

περιμέτρου της βάσης του (    επί το ύψος (   του πρίσματος. 

Δηλαδή:  
 

   (                  (      ή          

 

 Το ολικό εμβαδόν ενός πρίσματος (     είναι το άθροισμα του 

εμβαδού της παράπλευρης επιφάνειας  και των εμβαδών των δύο 

βάσεών του. Δηλαδή: 

 
             

 
(Με    συμβολίζουμε το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας και 
με    το εμβαδόν της βάσης του πρίσματος).  

 

 Ο όγκος (   ενός πρίσματος ισούται με το γινόμενο του εμβαδού 

της βάσης του (    επί το ύψος (  , δηλαδή: 

 

       

 

 Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ονομάζεται το πρίσμα του οποίου οι 

βάσεις είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα. 

 

 Διαστάσεις (       ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
ονομάζονται τα μήκη των τριών ακμών που έχουν κοινό το ένα 
άκρο τους. 
 

 Διαγώνιος (   του ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου ονομάζεται το 
ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο κορυφές που ανήκουν σε 
διαφορετικά επίπεδά του.  

Το τετράγωνο της διαγωνίου ισούται με το άθροισμα των 
τετραγώνων των τριών διαστάσεων του ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου, δηλαδή  
 

           . 
 

Απόδειξη: 
Το    είναι η διαγώνιος της βάσης. Άρα, θα έχουμε (          . 
Στο τρίγωνο     η    είναι κάθετη στη   , γιατί ως ακμή του 
παραλληλεπιπέδου είναι κάθετη στη βάση του. Επομένως είναι και κάθετη 
σε κάθε άλλο ευθύγραμμο τμήμα που διέρχεται από το   και ανήκει στη 
βάση του. 
Εφαρμόζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο    . 
(      (     (      
(     . Άρα,            . 
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 Το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας ενός ορθογώνιου 

παραλληλεπιπέδου είναι      (            . 

 
 Ο όγκος ορθογωνιου παραλληλεπιπέδου είναι        . 

 

 Κύβος είναι το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο  του οποίου οι τρεις 

διαστάσεις είναι ίσες ( ).  

Οι έδρες του είναι όλες τετράγωνα με πλευρά  . 

 Η διαγώνιος  , ισούται με      (     ). 

 Το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας ενός κύβου είναι 

        . 

 Ο όγκος ενός κύβου είναι     . 

Σημείωση: 
Ως μονάδα μέτρησης όγκου θεωρούμε έναν κύβο με ακμή μήκους    . 
Ο όγκος του ισούται με      (κυβικό μέτρο). 
Για τη μέτρηση του όγκου των υγρών χρησιμοποιούμε συχνά το λίτρο(  . Ένα 
λίτρο ισούται με          (κυβικά εκατοστόμετρα). Το κυβικό 
εκατοστόμετρο λέγεται και χιλιοστόλιτρο (   .  

            

  

 
Πλατωνικό στερεό λέγεται ένα κυρτό κανονικό πολύεδρο, του οποίου όλες οι 

έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα και όλες οι πολυεδρικές γωνίες του είναι 

ίσες. Επομένως, όλες οι ακμές του είναι ίσα ευθύγραμμα τμήματα, καθώς επίσης 

και όλες οι επίπεδες γωνίες των εδρών του είναι ίσες. 

Υπάρχουν μόνο πέντε τέτοια πολύεδρα: 

Τετράεδρο Κύβος Οκτάεδρο Δωδεκάεδρο Εικοσάεδρο 

 
    

Τα Πλατωνικά στερεά ονομάστηκαν έτσι, επειδή μελετήθηκαν στην Ακαδημία του 

Πλάτωνα. Στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, τα στερεά αυτά συμβόλιζαν τα δομικά στοιχεία 

του σύμπαντος: το τετράεδρο τη φωτιά, ο κύβος τη γη, το εικοσάεδρο το νερό, το 

οκτάεδρο τον αέρα και το δωδεκάεδρο τον αιθέρα. Ο Ευκλείδης ασχολείται με αυτά στο 

13ο βιβλίο των Στοιχείων του, όπου αποδεικνύει ότι υπάρχουν ακριβώς πέντε κυρτά 

κανονικά πολύεδρα και εκφράζεται η ακμή τους ως συνάρτηση της περιγεγραμμένης 

σφαίρας.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BC%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
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Παραδείγματα 

 
1. Στο διπλανό κύβο, να ονομάσετε: 

(α) δύο παράλληλα επίπεδα 

(β) δύο τεμνόμενα επίπεδα 

(γ) δύο ευθείες που τέμνονται κάθετα 

(δ) δύο ευθείες κάθετες στο επίπεδο (     .  

 

Λύση: 

(α) Τα επίπεδα (      και (      είναι παράλληλα. 

(β) Τα επίπεδα (      και (      τέμνονται. 

(γ) Οι ευθείες (    και (    τέμνονται κάθετα. 

(δ) Οι ευθείες (    και (    είναι κάθετες στο επίπεδο (     .  

 

 

 

2. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας και τον όγκο 

ορθού πρίσματος του οποίου το ύψος είναι      και οι βάσεις 

του είναι ορθογώνια τρίγωνα με κάθετες πλευρές      και      

αντίστοιχα. 

 
 
Λύση: 
Υπολογίζουμε την υποτείνουσα του ορθογώνιου τριγώνου    : 
(             (           

  (                          
 

Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας του ορθού πρίσματος 
είναι: 
 

          (                     
 

Το εμβαδόν της βάσης είναι:       
   

 
       

Το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας είναι: 
                             

 
Ο όγκος του ορθού πρίσματος είναι: 
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3. Ένα ενυδρείο έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Οι 

διαστάσεις της βάσης του είναι       και       και το ύψος 

του είναι      . Να υπολογίσετε πόσα λίτρα νερό θα 

χρειαστούν, για να γεμίσει το ενυδρείο κατά τα 
 

 
 του.  

Λύση: 
Υπολογίζουμε τον όγκο του παραλληλεπιπέδου: 

                               
Ο όγκος του νερού είναι:      

        
 

 
                        

Γνωρίζουμε ότι             
 

    
  ,      

       
       

    
        

 

 

Δραστηριότητες                

 

1. Στο σχήμα δίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Να βρείτε: 

(α) Το επίπεδο που είναι παράλληλο με το επίπεδο(     . 

(β) Τα ευθύγραμμα τμήματα που είναι κάθετα στο επίπεδο 

    . 

 

2. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας και τον όγκο 

κύβου με ακμή       . 

 

3. Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, 

βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. 

(α) Αν διπλασιάσουμε την πλευρά της 

βάσης ενός κύβου, ο όγκος του 

οκταπλασιάζεται. 

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(β) Αν διπλασιάσουμε το ύψος ενός 

ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου, τότε το 

εμβαδόν της ολικής επιφάνειάς του 

διπλασιάζεται. 

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(γ) Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει 

όλες τις διαγώνιές του ίσες. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(δ) Σε κάθε ορθό πρίσμα οι παράπλευρες 

έδρες του είναι ίσα ορθογώνια. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 
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4. Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει όγκο          . Οι 

διαστάσεις της βάσης του είναι      και     , αντίστοιχα. Να 

υπολογίσετε το ύψος, το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας 

και το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας του παραλληλεπιπέδου. 

 

5. Ένα πρίσμα έχει βάση τετράγωνο. Το ύψος του πρίσματος είναι 

      και το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειάς του 

       . Να υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας και 

τον όγκο του πρίσματος.  

 

6. Να υπολογίσετε τον όγκο ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 

του οποίου οι διαστάσεις είναι διπλάσιες από τις διαστάσεις 

άλλου ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου με όγκο        . 

 

7. Αν η διαγώνιος κύβου είναι         , να υπολογίσετε το 

εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας και τον όγκο του.  

 

8. Το εμβαδόν της επιφάνειας ενός ορθογώνιου 

παραλληλεπιπέδου είναι        . Να υπολογίσετε τις 

διαστάσεις του, αν γνωρίζετε ότι είναι ανάλογες προς τους 

αριθμούς      . 

 

9. Οι διαστάσεις της βάσης ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 

είναι      και     . Αν η διαγώνιος του είναι        , να 

υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής επιφάνειάς του και τον 

όγκο του. 

 

10. Ένα ορθό πρίσμα έχει βάση ρόμβο με διαγώνιες          και 

        . Το ύψος του πρίσματος είναι      . Να 

υπολογίσετε  

(α) το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας σε    και  

(β) τον όγκο του πρίσματος σε   . 

 

 



104 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Στερεομετρία 

 

11. Ένα ξενοδοχείο έχει μια λίμνη με ψάρια σε σχήμα τριγωνικού 

πρίσματος, όπως φαίνεται στην εικόνα.  

(α) Να βρείτε τον όγκο του νερού που χρειάζεται, για να 

γεμίσει η λιμνούλα.  

(β) Να υπολογίσετε την εσωτερική επιφάνεια της λίμνης που 

πρέπει να στεγανοποιηθεί ώστε να μην υπάρχει διαρροή 

νερού. 

 

(Να θεωρήσετε ότι οι διαστάσεις που φαίνονται στην εικόνα είναι οι 

εσωτερικές διαστάσεις τις λίμνης). 

 

 

12.  Μια εταιρεία θέλει να κατασκευάσει αντίσκηνα με διαστάσεις 

όπως φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Το κάτω μέρος του 

αντίσκηνου δεν καλύπτεται από ύφασμα. Η πρόσοψη του 

αντίσκηνου έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου (    ισοσκελές 

τρίγωνο με      ).  

Να βρείτε το εμβαδόν του υφάσματος που χρειάζεται για κάθε 

αντίσκηνο.  

 (Η απάντηση να δοθεί με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου).   
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Εμβαδόν και Όγκος Κανονικής Τετραγωνικής 

Πυραμίδας 

Διερεύνηση 1 

 

Να ανοίξετε το αρχείο “Cen8_Pyramida.ggb”. 

  

 Να περιστρέψετε την πυραμίδα, να ανοίξετε και να κλείσετε το 

ανάπτυγμά της. 

 Τι σχήμα έχουν οι επιφάνειες μιας τετραγωνικής πυραμίδας; 

 Να βρείτε τον τύπο που υπολογίζει το εμβαδόν της ολικής της 

επιφάνειας. 

 

Διερεύνηση 2 

 

Να ανοίξετε το αρχείο “Cen8_ogkosPyramidas.ggb”. 

 

 Να μετακινήσετε το δρομέα, για να μεταφέρετε το νερό, από 

την πυραμίδα, στο πρίσμα που έχει την ίδια βάση και το ίδιο 

ύψος. Να παρατηρήσετε τη σχέση μεταξύ των όγκων των δύο 

στερεών. 

 Να βρείτε τον τύπο που υπολογίζει τον όγκο της πυραμίδας. 
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Μαθαίνω 
 

 Πυραμίδα ονομάζεται το στερεό του οποίου μια έδρα είναι 

πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα με κοινή 

κορυφή. 

 Το πολύγωνο ονομάζεται βάση της πυραμίδας. 

 Η κοινή κορυφή των τριγώνων ονομάζεται κορυφή της 

πυραμίδας. 

 Οι τριγωνικές έδρες της πυραμίδας, που έχουν κοινή κορυφή, 

ονομάζονται παράπλευρες έδρες της πυραμίδας.  

 Το ευθύγραμμο τμήμα που φέρεται από την κορυφή της 

πυραμίδας και είναι κάθετο στη βάση της ονομάζεται ύψος ( ) 

της πυραμίδας. 

π.χ. 
Στο διπλανό σχήμα το πολύγωνο       είναι η βάση της 
πυραμίδας, το σημείο   είναι η κορυφή της, τα τρίγωνα 
                και     είναι οι παράπλευρες έδρες της και 
το ευθύγραμμο τμήμα    είναι το ύψος της πυραμίδας.  
 
 

 Κανονική τετραγωνική πυραμίδα ονομάζεται το στερεό του οποίου 

μία έδρα είναι τετράγωνο και ονομάζεται βάση της πυραμίδας και οι 

άλλες έδρες είναι ισοσκελή τρίγωνα ίσα μεταξύ τους με κοινή κορυφή 

και ονομάζονται παράπλευρες έδρες της. 

 Το ύψος μιας παράπλευρης έδρας της πυραμίδας ονομάζεται 

παράπλευρο ύψος ή απόστημα (   της πυραμίδας.  

 Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας της κανονικής 

τετραγωνικής πυραμίδας είναι     
     

 
 και της ολικής 

επιφάνειας            . 

 Ο όγκος της πυραμίδας είναι    
     

 
 .   
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Παραδείγματα 

 

1. Μια κανονική τετραγωνική πυραμίδα έχει εμβαδόν βάσης 

        και παράπλευρο ύψος      . Να υπολογίσετε το 

εμβαδόν της ολικής επιφάνειας και τον όγκο της πυραμίδας. 

Λύση: 

Υπολογίζουμε την πλευρά της βάσης της πυραμίδας: 

                      

Εφαρμόζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα, για να υπολογίσουμε το 

ύψος της πυραμίδας: 

                        

                   

Υπολογίζουμε το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας: 

             

    
     

 
  

      

 
          

                      

 

Ο όγκος της πυραμίδας είναι: 

   
     

 
  

      

 
  

     

 
     

 

Δραστηριότητες                

 

1. Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας 

των πιο κάτω τετραγωνικών πυραμίδων. 

(α) 

 

(β) 

 

 

2. Μια κανονική τετραγωνική πυραμίδα έχει πλευρά βάσης       

και απόστημα      . Να υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής 

επιφάνειας και τον όγκο της πυραμίδας. 

3. Μια κανονική πυραμίδα έχει βάση τετράγωνο πλευράς     . Το 

εμβαδόν της ολικής επιφάνειας της πυραμίδας είναι        . 

Να υπολογίσετε το απόστημα της πυραμίδας. 

υ 𝒉
 𝟏𝟐 

𝜶

𝟐
 𝟒 
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4. Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας κανονικής 

τετραγωνικής πυραμίδας ισούται με         και το 

παράπλευρο ύψος της είναι     . Να υπολογίσετε τον όγκο της 

πυραμίδας.  

5. Μια τετραγωνική πυραμίδα στην Αίγυπτο έχει διαστάσεις όπως 

φαίνονται στη διπλανή φωτογραφία. Να  υπολογίσετε τον όγκο 

της πυραμίδας. 

 

6. Η διαγώνιος της βάσης κανονικής τετραγωνικής πυραμίδας 

είναι       . Αν το ύψος της πυραμίδας είναι      , να 

υπολογίσετε τον όγκο της πυραμίδας. 

 

7. Η διπλανή ξύλινη κατασκευή αποτελείται από έναν κύβο και μια 

τετραγωνική πυραμίδα. Να υπολογίσετε τον όγκο και το 

εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας της κατασκευής.  

 

8. Το εμβαδόν της βάσης κανονικής τετραγωνικής πυραμίδας 

είναι       . Το ύψος της πυραμίδας είναι ίσο με το 
 

 
 της 

περιμέτρου της βάσης της. Να υπολογίσετε τον όγκο της 

πυραμίδας. 

 

9. Η στέγη στο διπλανό σπιτάκι σκύλου έχει σχήμα τετραγωνικής 

πυραμίδας. Για να μη στάζει η στέγη, πρέπει να καλυφθεί με 

υλικό που κοστίζει       ανά   . Να υπολογίσετε το εμβαδόν 

του υλικού που χρειάζεται για να καλυφθεί η στέγη και το 

κόστος αγοράς του.    
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Εμβαδόν και Όγκος Κυλίνδρου 

 

Διερεύνηση 1 

 

Ένας Δήμος τοποθέτησε στην κεντρική πλατεία μια κυλινδρική 

κολόνα, η οποία χρησιμεύει στην προβολή των εκδηλώσεων που 

πραγματοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου. Η κολόνα έχει 

ύψος     και ακτίνα    . Στην κυρτή της επιφάνεια μπορούν να 

αναρτηθούν μεγάλες τετράγωνες αφίσες με πλευρά    .  

 Να βρείτε πόσες αφίσες μπορούν να τοποθετηθούν στην 

κολόνα. 

Να ανοίξετε το αρχείο «CEn8_EmvadoKylidrou.ggb» για να σας 

βοηθήσει στους υπολογισμούς σας. 

 

 Να μετακινήσετε τους δρομείς, μεταβάλλοντας το ύψος και την 

ακτίνα του κυλίνδρου. 

 Από ποιες επιφάνειες αποτελείται το ανάπτυγμα του κυλίνδρου; 

 Να βρείτε τους τύπους που υπολογίζουν το εμβαδόν της 

κυρτής  επιφάνειας και το ολικό εμβαδόν του κυλίνδρου. 

 

  

file:///C:/Users/nap002/Dropbox/ANALITIKA%20all/2013_14/C_2013_14/AteyxosC20132014/APPLETS_Ateyxous/CEn2_Paragontopoiisi.ggb


110 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Στερεομετρία 

 

Διερεύνηση 2 

 

Να ανοίξετε το αρχείο «CΕn8_PrismaProsKylidro.ggb». 

 

Στο αρχείο υπάρχει ένα πρίσμα με βάση κανονικό πολύγωνο.  

 Να μεταβάλετε τον δρομέα « » για να αυξήσετε τον αριθμό 

των πλευρών του πολυγώνου. Ποιο στερεό σχηματίζεται, αν 

θεωρητικά είχαμε βάση με άπειρες πλευρές; 

 Να χρησιμοποιήσετε τους τύπους που υπολογίζουν το εμβαδόν 

και τον όγκο του πρίσματος, για να βρείτε τους αντίστοιχους 

τύπους για τον κύλινδρο. 

 

Μαθαίνω 
 

 Ορθός κύλινδρος ή κύλινδρος ονομάζεται το στερεό που 

παράγεται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το οποίο εκτελεί 

μια πλήρη περιστροφή στον χώρο γύρω από μια πλευρά του. 

 Ένας κύλινδρος αποτελείται από  

 δύο ίσους και παράλληλους κυκλικούς δίσκους που 

ονομάζονται βάσεις και 

 την κυρτή επιφάνεια, που, αν την ξετυλίξουμε, θα δούμε ότι 

έχει σχήμα ορθογωνίου. 

 Η απόσταση των δύο βάσεων λέγεται ύψος (   του κυλίνδρου.  

 Η ακτίνα (   των βάσεων ονομάζεται και ακτίνα του κυλίνδρου. 
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  Το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας (  ) του κυλίνδρου είναι 

 

         

 

και της ολικής επιφάνειας (   ) 

 

            ή 

             . 

 

 

 Ο όγκος ( ) του κυλίνδρου είναι       .  

  

Παραδείγματα 

 

1. Οι κονσέρβες μιας εταιρείας έχουν σχήμα κυλίνδρου με ύψος 

      και ακτίνα βάσης     , όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Παραγγέλθηκαν στο τυπογραφείο      ετικέτες που 

θα καλύψουν την κυρτή επιφάνεια της κάθε 

κονσέρβας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Να 

υπολογίσετε το εμβαδόν του χαρτιού που θα 

χρειαστεί για να τυπωθούν οι ετικέτες. 

Λύση: 

                              .  

Συνολικό εμβαδόν χαρτιού:                              . 

 

2. Ένας κύλινδρος έχει ακτίνα βάσης      και το εμβαδόν της 

παράπλευρης επιφάνειάς του είναι        . Να υπολογίσετε: 

(α) το ύψος του κυλίνδρου 

(β) το ολικό εμβαδόν του κυλίνδρου. 

Λύση: 

 

(α)         

          

                         
   

  
      

(β)        
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Δραστηριότητες                

 

1. Ένας κύλινδρος έχει διάμετρο βάσης       και ύψος     . Να 

υπολογίσετε το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας και τον όγκο 

του κυλίνδρου. 

2. Ένας κύλινδρος έχει όγκο ίσο με         . Αν το  ύψος του 

είναι ίσο με     , να υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής 

επιφάνειας του κυλίνδρου. 

3. Το κάλυμμα μιας λάμπας, όπως φαίνεται στο σχήμα, έχει σχήμα 

κυλίνδρου με ύψος       και ακτίνα      . Το κάλυμμα 

κατασκευάζεται από ρούχο που καλύπτει την κυρτή επιφάνεια 

του κυλίνδρου και κοστίζει           . Να υπολογίσετε το 

κόστος για την κατασκευή 100 τέτοιων καλυμμάτων. 

4. Ένα κυλινδρικό κουτί, ανοικτό από πάνω, έχει ύψος       και 

ακτίνα βάσης     . Να υπολογίσετε το εμβαδόν της συνολικής 

του επιφάνειας. 

5. Μια κυλινδρική δεξαμενή έχει ύψος     και ακτίνα βάσης ίση με 

τα  
 

 
 του ύψους της. Να υπολογίσετε τον όγκο της δεξαμενής. 

6. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας κυλίνδρου, 

όταν η διάμετρος της βάσης του είναι ίση με      και το ύψος 

του διπλάσιο της ακτίνας του. 

7. Στο διπλανό σχήμα, η ξύλινη κατασκευή αποτελείται από δύο 

κυλίνδρους. Ο εσωτερικός κύλινδρος είναι κενός. Οι βάσεις τους 

είναι ομόκεντροι κύκλοι και οι ακτίνες τους είναι      και      

αντίστοιχα. Αν το ύψος των δύο κυλίνδρων είναι      , να 

υπολογίσετε το εμβαδόν της επιφάνειας και τον όγκο της 

κατασκευής. 

 

8. Για να υπολογίσετε τον όγκο μιας πέτρας ο Αντρέας 

χρησιμοποίησε ένα κυλινδρικό δοχείο, όπως φαίνεται στο 

σχήμα, με ακτίνα       και έβαλε μέσα υγρό ή στάθμη του 

οποίου έφτασε μέχρι       από τη βάση του δοχείου. 

Ακολούθως τοποθέτησε  μέσα την πέτρα και παρατήρησε ότι η 

στάθμη του δοχείου ανέβηκε στα       από τη βάση. Να 

υπολογίσετε τον όγκο της πέτρας. 

 

9. Το διπλανό δοχείο σε σχήμα μισού κυλίνδρου χρησιμοποιείται 

για να πίνουν νερό τα ζώα. Να υπολογίσετε τον όγκο του 

νερού που χωρεί στο δοχείο. (Οι διαστάσεις που φαίνονται στην 

εικόνα είναι οι διαστάσεις του εσωτερικού χώρου που γεμίζει με νερό).  
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Εμβαδόν και Όγκος Κώνου 

 

Διερεύνηση 1 

 

Να ανοίξετε το αρχείο «CΕn8_PyramidaProsKono.ggb». 

 
Στο αρχείο παρουσιάζεται μια πυραμίδα που έχει βάση κανονικό 

πολύγωνο. 

 Να μετακινήσετε τον δρομέα για να αυξήσετε τον αριθμό των 

πλευρών της βάσης. Ποιο στερεό σχηματίζεται, αν θεωρητικά 

είχαμε βάση με άπειρες πλευρές; 

 Να χρησιμοποιήσετε τους τύπους που υπολογίζουν το εμβαδόν 

και τον όγκο της πυραμίδας, για να βρείτε τους αντίστοιχους 

τύπους για τον κώνο. 

 Ποια η σχέση που συνδέει τον όγκο του κώνου με τον όγκο του 

κυλίνδρου; Να επιβεβαιώσετε τον ισχυρισμό σας με τη βοήθεια 

του αρχείoυ «CEn8_OgkosKonou.ggb». 
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Μαθαίνω 
 

 Ορθός κώνος ή απλώς κώνος λέγεται το στερεό σχήμα που 

παράγεται από την περιστροφή ενός ορθογώνιου τριγώνου γύρω 

από μια κάθετη πλευρά του. 

 Το ευθύγραμμο τμήμα γύρω από το οποίο περιστρέφεται, 

λέγεται άξονας ή ύψος (   του κώνου. 

 Ο κυκλικός δίσκος που δημιουργείται από την 

περιστροφή ονομάζεται βάση. Η ακτίνα (   της βάσης 

ονομάζεται και ακτίνα του κώνου. 

 Η επιφάνεια που δημιουργείται από την περιστροφή της 

υποτείνουσας ονομάζεται κυρτή επιφάνεια του κώνου 

και η υποτείνουσα ονομάζεται γενέτειρα (   του κώνου. 

Το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας του κώνου είναι 

       και της ολικής επιφάνειας            ή  

           . 

 Ο όγκος κώνου είναι    
    

 
.  

 
 

 

 

Παραδείγματα 

 

1. Ένας κώνος έχει ύψος        και ακτίνα βάσης       . Να 

υπολογίσετε το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας και τον όγκο 

του κώνου. 

 

Λύση: 

Εφαρμόζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα, για να υπολογίσουμε τη 

γενέτειρα   του κώνου: 

                         

 

Το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας του κώνου είναι: 

                      

 

Ο όγκος του κώνου είναι: 
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Δραστηριότητες                

 

1. Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας 

των πιο κάτω κώνων. 

(α) 

 

(β) 

 

 

2. Ένας κώνος έχει γενέτειρα        και η διάμετρος της βάσης 

του είναι     . Να υπολογίσετε: 

α. το ύψος του κώνου 

β. το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας του κώνου. 

3. Το εμβαδόν της βάσης ενός κώνου είναι        . Αν η 

γενέτειρα του κώνου είναι ίση με      , να υπολογίσετε το 

εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας και τον όγκο του κώνου. 

4. Ένα επιτραπέζιο φωτιστικό έχει κάλυμμα σε σχήμα 

κώνου με ύψος       και διάμετρο βάσης      . Να 

υπολογίσετε το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας του 

καλύμματος. 

 

 

5. Ένας κώνος έχει όγκο 
    

 
     και ακτίνα βάσης     . Να 

υπολογίσετε το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας του κώνου. 

 

6. Στη διπλανή φωτογραφία, η στέγη της βεράντας του 

σπιτιού έχει σχήμα κώνου με γενέτειρα     και 

ακτίνα βάσης    . Η στέγη πρέπει να καλυφθεί με 

υλικό που κοστίζει       . Να υπολογίσετε το 

κόστος, για να καλυφθεί η στέγη με το συγκεκριμένο 

υλικό. 
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7. Η κυρτή επιφάνεια ενός κώνου είναι           και η γενέτειρα 

του είναι      . Να υπολογίσετε τον όγκο του κώνου. 

 
8. Ένα κατάστημα έχει      λίτρα λεμονάδας προς πώληση. 

Χρησιμοποιεί πλαστικά ποτηράκια σε σχήμα κώνου όπως 

φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Να βρείτε πόσα ποτηράκια μπορεί 

να γεμίσει. 

 
 

9. Στις εικόνες παρουσιάζονται μεταλλικές κατασκευές που 

χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικός χώρος για σιτηρά. Κάθε 

κατασκευή αποτελείται από έναν κύλινδρο και έναν κώνο με 

διάμετρο     και ύψη     ,     αντίστοιχα. Να βρείτε τον 

όγκο της κάθε μεταλλικής κατασκευής. 
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Δραστηριότητες   Ενότητας

 

1. Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν της ολικής 

επιφάνειας των πιο κάτω στερεών. 

(α)  

 

(β) 

 

 

(γ) 

 

(δ) 

 

2.  Στο σχήμα δίνεται ένας κύλινδρος με ύψος        και 

ακτίνα        και ένας κώνος με ακτίνα το μισό της 

ακτίνας του κυλίνδρου και γενέτειρα       . Να 

υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας και τον όγκο 

του στερεού.   

 

3. Μια εταιρεία παράγει αρώματα τα οποία συσκευάζει σε 

μπουκαλάκια σε σχήμα τετραγωνικής πυραμίδας. Η εταιρεία 

χρησιμοποιεί μπουκαλάκι με πλευρά βάσης      και 

παράπλευρο ύψος      . Για διαφημιστικούς σκοπούς θέλει 

να αλλάξει το μπουκαλάκι αλλά όχι το κόστος κατασκευής 

του. Το νέο μπουκαλάκι πρέπει να έχει το ίδιο ολικό 

εμβαδόν, αλλά παράπλευρο ύψος      . Να βρείτε τις 

διαστάσεις της βάσης που πρέπει να έχει το νέο μπουκαλάκι. 

4. Ο κ. Γιάννης είναι ελαιοχρωματιστής και χρησιμοποιεί στην 

εργασία του ένα ρολό, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 

Το ρολό καταστρέφεται και χρειάζεται αντικατάσταση, όταν 

κάνει περίπου      πλήρεις στροφές. Να βρείτε το εμβαδόν 

της επιφάνειας που καλύπτει το ρολό όταν κάνει      

στροφές. 
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5. Μια εταιρεία συσκευάζει αλάτι σε δύο διαφορετικές 

συσκευασίες, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα: 

 

 
 

(α) Να συγκρίνετε τον όγκο των δύο συσκευασιών αν 

γεμίζουν πλήρως. 

(β) Ποια συσκευασία εξυπηρετεί καλύτερα την εταιρεία για 

σκοπούς αποθήκευσης και τακτοποίησης των 

προϊόντων στα ράφια των υπεραγορών; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

6. Στο σχήμα οι δύο κώνοι είναι ίσοι και η κορυφή τους   είναι 

το μέσο του ύψους  , του κυλίνδρου. 

(α) Αν   ̂     , να δείξετε ότι   
 

 
, όπου   είναι η 

ακτίνα της βάσης του κυλίνδρου. 

(β) Αν   είναι ο όγκος του κυλίνδρου και    ο όγκος του 

κάθε κώνου, να υπολογίσετε τον λόγο 
 

  
. 

(γ) Να υπολογίσετε τον όγκο του μέρους του κυλίνδρου 

που περικλείεται από τον κύλινδρο και τους δύο 

κώνους. 

 

7. Ένα ποτήρι έχει σχήμα κυλίνδρου με διάμετρο      και ύψος 

     . Είναι γεμάτο με νερό μέχρι το  
 

 
  του ύψους του. Αν 

τοποθετήσουμε στο ποτήρι   παγάκια (συμπαγή) σχήματος 

κύβου με ακμή     , να υπολογίσετε: 

(α) το ύψος στο οποίο θα ανεβεί η στάθμη του νερού, όταν 

θα λιώσουν τα παγάκια 

(β) τον όγκο του νερού, όταν θα λιώσουν τα παγάκια. 
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8. Ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει κεριά αγοράζει την 

πρώτη ύλη σε ράβδους από κερί που έχουν σχήμα 

ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις      ,      , 

     . Θα χρησιμοποιήσει    ράβδους από κερί,  για να 

κατασκευάσει διακοσμητικά κεριά που θα έχουν σχήμα 

κύβου με ακμή     .  

(α) Πόσα διακοσμητικά κεριά θα κατασκευάσει, αν δεν έχει 

απώλεια πρώτης ύλης; 

(β) Αν η κάθε ράβδος στοιχίζει     , πληρώνει      για 

εργατικά και      για έξοδα συσκευασίας, πόσα τοις 

εκατό θα κερδίσει, αν πωλεί τα διακοσμητικά κεριά προς 

   σεντ το ένα; 

 

 

9. Στο σχήμα δίνονται ένας κύλινδρος και ένας κώνος. Να 

υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας και τον όγκο 

του στερεού που δημιουργείται. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Τοποθετούμε μια πυραμίδα σε έναν κύβο, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Αν το ύψος της πυραμίδας είναι διπλάσιο από την 

ακμή    του κύβου, να υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής 

επιφάνειας και τον όγκο του στερεού που δημιουργείται 

συναρτήσει του  .   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Στερεομετρία 

 

 Δραστηριότητες  Εμπλουτισμού

 

 
1. Το εμβαδόν των εδρών ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 

είναι       ,        και       . Αν οι διαστάσεις του είναι 

ακέραιοι αριθμοί, να υπολογίσετε τον όγκο του 

παραλληλεπιπέδου. 

 

2. Ένας κώνος έχει όγκο         . Να υπολογίσετε τον όγκο 

του κώνου που έχει: 

(α) τετραπλάσιο ύψος από τον αρχικό 

(β) τριπλάσια ακτίνα βάσης από τον αρχικό 

(γ) τετραπλάσιο ύψος και τριπλάσια ακτίνα βάσης από τον 

αρχικό. 

 

3. Μια πυραμίδα με βάση τρίγωνο, λέγεται τριγωνική 

πυραμίδα. Αν όλες οι έδρες της είναι ίσα ισόπλευρα τρίγωνα, 

λέγεται κανονικό τετράεδρο. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της 

ολικής επιφάνειας ενός κανονικού τετραέδρου με ακμή 

βάσης     . 

 

4. Το ύψος του κώνου που φαίνεται στο διπλανό σχήμα έχει 

μήκος           και σχηματίζει γωνία   ̂      με τη 

γενέτειρα  . Να υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής 

επιφάνειας και τον όγκο του κώνου.  

 

 

5. Σε ένα κώνο η γενέτειρα   είναι ίση με τα 
  

  
 του ύψους του  . 

Αν          , να υπολογίσετε το εμβαδόν της κυρτής 

επιφάνειας και τον όγκο του κώνου. 
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6. Για να φτιάξουμε το κάλυμμα ενός πολύφωτου (αμπαζούρ) 

χρησιμοποιούμε ειδικό πάπυρο. Το σχήμα προκύπτει από τη 

διαφορά δύο κώνων. 

(α) Αν ο μεγάλος κώνος έχει ύψος       και ακτίνα βάσης 

     , ενώ ο μικρός έχει ύψος       και ακτίνα βάσης 

     , να υπολογίσετε το εμβαδόν του παπύρου που 

χρειαζόμαστε. 

(β) Αν ο πάπυρος κοστίζει     το τετραγωνικό μέτρο, πόσο 

θα κοστίσει το κάλυμμα; 

 

7. Στο σχήμα δίνεται ένας κύβος με ακμή    . Στο μέσο κάθε 

έδρας υπάρχει μια τετραγωνική τρύπα με πλευρά    . Αν οι 

τρύπες αυτές διαπερνούν τον κύβο, να υπολογίσετε το ολικό 

εμβαδόν του στερεού. 

 

 

 

8. Στο σχήμα φαίνεται η ξύλινη στέγη μιας κατοικίας που είναι 

κανονική τετραγωνική πυραμίδα. Η πλευρά της βάσης έχει 

μήκος      και οι παράπλευρες έδρες είναι ισόπλευρα 

τρίγωνα. Η στέγη στηρίζεται από μια κεντρική δοκό, κάθετη 

στο κέντρο της βάσης. Οι παράπλευρες έδρες θα καλυφθούν 

με ειδικό υλικό που στοιχίζει     το τετραγωνικό μέτρο. Οι 

δοκοί για την κατασκευή του σκελετού της στέγης και της 

δοκού αντιστήριξης στοιχίζουν     το μέτρο. Να 

υπολογίσετε το συνολικό κόστος κατασκευής της ξύλινης 

στέγης. 

 

9. Στο διπλανό σχήμα δίνεται ένα κωνικό δοχείο με ακτίνα 

      και ύψος       . Τοποθετούμε υγρό στο δοχείο και η 

στάθμη του υγρού φτάνει σε ύψος      . Αν η ακτίνα του 

κύκλου που σχηματίζεται από το υγρό είναι       , να 

υπολογίσετε το ποσοστό του όγκου του δοχείου που είναι 

άδειο. 
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10. Να υπολογίσετε τον λόγο του εμβαδού της βάσης ενός 

κώνου προς το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειάς του, αν το 

ύψος του είναι ίσο με τη διάμετρο της βάσης του. 

 

11. Στο σχήμα το ορθογώνιο τρίγωνο     περιστρέφεται πλήρη 

στροφή γύρω από τον άξονα    , ο οποίος είναι κάθετος 

στην   . Αν η         και η         , να υπολογίσετε 

το εμβαδόν και τον όγκο του στερεού που παράγεται.  

 

 

12. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο    , με  ̂     ,  ̂      και 

        . Περιστρέφουμε το τρίγωνο γύρω από την 

υποτείνουσα του κατά     . Να υπολογίσετε το εμβαδόν της 

ολικής επιφάνειας και τον όγκο του στερεού που 

δημιουργείται. 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 

 
ΕΝΌΤΗΤΑ 

9 

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: 

 

Nα ορίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς. 

Nα χρησιμοποιούμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς στη λύση 

ασκήσεων και πραγματικών προβλημάτων. 

Να επιλύουμε ένα τρίγωνο όταν είναι γνωστό:  

  το μήκος μίας πλευράς του και το μέτρο μίας οξείας γωνίας του.  

ή 

 το μήκος δύο πλευρών του.   

 



 

 
124 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Τριγωνομετρία 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τριγωνομετρία 

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί 

 

Διερεύνηση  

 
 Να ανοίξετε το αρχείο  

«CEn09_Dierevnisi_TrigArithmoi.ggb»,   

 Να μετακινήσετε τον δρομέα  “B”, 

για να σχηματίσετε γωνία   ̂  με 

μέτρο     και    . 

 Να μετακινήσετε το σημείο   σε 

διαφορετικές θέσεις και να 

συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα 

όπως φαίνεται στο παράδειγμα. 

 Να δώσετε και άλλες τιμές για την 

  ̂  και να επαναλάβετε τη 

διαδικασία. 

 

 

 Να παρατηρήσετε την επίδραση που έχει η μετακίνηση του 

σημείου  : 

(i) στη γωνία,  

(ii) στα μήκη των πλευρών του τριγώνου    , 

(iii) στους λόγους των πλευρών του τριγώνου     . 

  

  ̂           
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Μαθαίνω 

 Η τριγωνομετρία είναι ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τη μέτρηση των  στοιχείων 
του τριγώνου. 

  Ονομασία πλευρών ορθογωνίου τριγώνου σε σχέση με μια οξεία γωνία του. 

   

 Τριγωνομετρικός αριθμός οξείας γωνίας ορθογώνιου τριγώνου είναι ο λόγος  του 

μήκους δυο πλευρών του τριγώνου.   

 Λεκτικά Τύπος 

  ημίτονο της  ̂ = 
                                     ̂

                        
     

  

  
 

  συνημίτονο  της   ̂  = 
                                         ̂  

                        
       

  

  
 

  εφαπτομένη της  ̂ = 
                                      ̂ 

                                ̂ 
     

  

  
 

 

B
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: 
Α
π
έν
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ν
τι

 κ
ά
θ
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τη

 

π
λ
ευ
ρ
ά
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 γ
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ς
 Α

. 

Α Β

Γ

ΑΒ: Προσκείμενη κάθετη 
πλευρά της γωνίας Α. 

AΓ: Υποτείνουσα

 
 

 

 

  

ΑΓ: Υποτείνουσα 

ΒΓ: Απέναντι κάθετη  
     πλευρά της   ω 

Α
Β

: Π
ρ

ο
σ

κε
ίμ
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η

 κ
ά

θ
ετ

η
 

   
   

 π
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ά
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η
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 ω
 

ΒΓ: Προσκείμενη κάθετη  
      πλευρά της   φ 
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Β
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ς 
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Παραδείγματα 

 

1. Να ονομάσετε τις πλευρές του ορθογώνιου τριγώνου σε 

σχέση με τις γωνίες  ̂ και  ̂.  

 

Λύση:  

 Σε σχέση με την  ̂   

  : Υποτείνουσα 

  : Απέναντι κάθετη πλευρά της  ̂   

    Προσκείμενη κάθετη πλευρά της  ̂.   

 Σε σχέση με τη  ̂  

    Υποτείνουσα 

    Προσκείμενη κάθετη της  ̂  

    Απέναντι κάθετη της  ̂.  

 

2. Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 

 ̂ και της γωνίας  ̂.  

 

 

Λύση: 

     
                                    ̂

           
 
  

  
 
 

 
  

 

     
                                        ̂

           
 
  

  
 
 

 
   

 

    
                                    ̂

                               ̂ 
 
  

  
 
 

 
   

 

    
                                    ̂

           
 
  

  
 
 

 
   

 

     
                                        ̂

           
 
  

  
 
 

 
   

 

    
                                    ̂

                               ̂ 
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3. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της 

γωνίας     χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής. 

  

Λύση: 

 

 Για να κατασκευάσω τη γωνία των    , κατασκευάζω 

ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο με          .  

 

Σε ορθογώνιο τρίγωνο ισχύει το Πυθαγόρειο θεώρημα.  

Άρα,  

  

(  )  (  )  (  )   

(  )         

(  )     

   √  

 

     
  

  
       

 

√ 
  

      
  

  
          

 

√ 
 

     
  

  
        

 

 
             

 

 

  

2
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Δραστηριότητες 

 

1. Στο διπλανό σχήμα, να ονομάσετε τις πλευρές του ορθογώνιου 

τριγώνου     σε σχέση με τη γωνία  ̂.  

 

 

 

2. Στο διπλανό σχήμα, να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς 

αριθμούς της γωνίας  .  

 

 

 

 

3. Στο διπλανό τρίγωνο     με  ̂     , να υπολογίσετε τους 

τριγωνομετρικούς αριθμούς:                   .  

 

 

 

 

 

4.  Στο διπλανό σχήμα, να βρείτε: 

(α) ποιος τριγωνομετρικός αριθμός της  ̂ είναι ίσος με 
 

 
 .  

(β) ποιος τριγωνομετρικός αριθμός της  ̂ είναι ίσος με 
 

 
. 

 

 

 

5. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο με οξεία γωνία  ̂ το     
 

 
 να 

υπολογίσετε το      και    . 

 

 

6. Να κατασκευάσετε ορθογώνιο τρίγωνο     με  ̂      και να 

μετρήσετε το μήκος των πλευρών του. Να εξετάσετε κατά πόσο 

ισχύει η σχέση             .     

 

(Υπόδειξη: Χρήση Π.Θ.) 
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Επίλυση Τριγώνου 

Εξερεύνηση   

 
 O Γιάννης βρίσκεται σε μια παραλία και θέλει να υπολογίσει την 

απόσταση της αγκυροβολημένης βάρκας από την ευθεία που 

περνά από τα σημεία   

και  , χωρίς όμως να 

αναγκαστεί να 

κολυμπήσει. Έχει μαζί του 

έναν εξάντα, μιαν  

υπολογιστική μηχανή και 

μια μετροταινία.  

Να τον βοηθήσετε να 

υπολογίσει τη ζητούμενη 

απόσταση.  

 

Να ανοίξετε το αρχείο 

«CEn9_Dierevnisi_Paralia.ggb» 
 

 

 

 

Μαθαίνω 
 Επίλυση τριγώνου είναι ο υπολογισμός του μέτρου των γωνιών του  και του 

μήκους των πλευρών του.   
 

 Για να επιλυθεί ένα ορθογώνιο τρίγωνο πρέπει να είναι γνωστό:  
  το μήκος μίας πλευράς του και το μέτρο μίας οξείας γωνίας του ή  
 το μήκος δύο πλευρών του.   

 

 Στην υπολογιστική μηχανή οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας οξείας γωνίας 
υπολογίζονται με τη βοήθεια των πιο κάτω εντολών: 

 
 

 

Εντολή  
Υπολογιστικής 

Τριγωνομετρικός  
Αριθμός 

 

 Ημίτονο 

 Συνημίτονο 

 
Εφαπτομένη 

 

Ο εξάντας είναι 
ένα γωνιομετρικό 
όργανο που χρη-
σιμοποιείται για 
τη μέτρηση κατα-
κόρυφων ή οριζό-
ντιων γωνιών δύο 
σταθερών αντι-
κειμένων από τη 
θέση του παρατη-
ρητή. 

Οι τριγωνομε-

τρικοί αριθμοί 

μιας οξείας 

γωνίας μπο-

ρούν να υπο-

λογιστούν και 

με τη βοήθεια 

του τριγωνο-

μετρικού πί-

νακα (δείτε 

στο τέλος του 

κεφαλαίου). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τριγωνομετρία 

Παραδείγματα 

 

 

1. Να υπολογίσετε τους πιο κάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς 

κατά προσέγγιση τριών δεκαδικών ψηφίων. 

(α) ημ30ο (β) συν 42ο  (γ) εφ 70ο  

 

Λύση:   

 

Με την υπολογιστική μηχανή μπορούμε να υπολογίσουμε τους 

τριγωνομετρικούς αριθμούς ως εξής: 

 

Πράξη 
Εντολές 

υπολογιστικής 
Στην οθόνη 

ημ 30ο        sin 30 

0.5 

συν 42ο                      cos 42  

0.7431448255 

εφ 70ο     tan 70 

2.747477419 

  

                                    
             

 

 

2.  Ο κύριος Αβραάμ θέλει να υπολογίσει το ύψος του δέντρου 

στον κήπο του. Τοποθέτησε τον εξάντα σε απόσταση 

    από τον κορμό του δέντρου και υπολόγισε ότι το 

μέγεθος της γωνίας προς την κορυφή του δέντρου ήταν        

Να υπολογίσετε το ύψος  του δέντρου. (Οι τριγωνομετρικοί 

αριθμοί να υπολογιστούν κατά προσέγγιση   δεκαδικών 

ψηφίων).  

 

Λύση:  

 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο που δημιουργήθηκε  είναι δεδομένη η  

γωνία των     και η προσκείμενη πλευρά της γωνίας αυτής με 

μήκος   . 

 

Το ζητούμενο της άσκησης είναι το ύψος του δέντρου (  ), 

δηλαδή η απέναντι πλευρά της   ̂      .  

 

Άρα θα χρησιμοποιήσουμε  τον τύπο της εφαπτομένης που 

συνδέει τις πλευρές αυτές.  

 

0 =  sin     3   

  2     cos     4   = 

  tan   7   0   = 

Η Υπολογιστική 

μηχανή θα πρέπει 

να είναι ρυθμι-

σμένη σε μοίρες, 

να φέρει την έν-

δειξη «DEG» ή «D». 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Τριγωνομετρία 

    
  

  
    

 

      
                                             

                                                 
 

 

Με τη χρήση υπολογιστικής μηχανής υπολογίζουμε ότι η 

          .  

 

Θα αντικαταστήσουμε την εφαπτομένη με      και την 

προσκείμενη πλευρά με     και θα υπολογίσουμε το ύψος 

   του δέντρου. 

 

     
  

  
                          

 

Το ύψος του δέντρου είναι       . 

 

 

3. Ένας  πολιτικός μηχανικός θέλει να υπολογίσει την οξεία γωνία 

   που δημιουργεί ο πύργος της Πίζας με το έδαφος, όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

 

Λύση: 

 

Ζητούμενη είναι η γωνία   ενώ γνωστές είναι η προσκείμενη της 

πλευρά και η υποτείνουσα του τριγώνου.  

 

Ο τριγωνομετρικός αριθμός που συνδέει την προσκείμενη 

πλευρά με την υποτείνουσα είναι το συνημίτονο.  

 

     
                         

                        
 

 

     
 

  
          ̅̅̅̅  

 

(0.09090909 )     

 

Η ζητούμενη γωνία είναι    . 

 

 

 

 

  

SHFT 

Για να υπολογίσουμε τη γωνία 

θα γράψουμε στην 

υπολογιστική την εντολή  για 

την «αντίστροφη πράξη του 

συνημιτόνου»  

 δηλαδή  

  0.0909090909      

ή 

 SHIFT    (5 ÷ 55 )  

 SHIFT 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τριγωνομετρία 

Δραστηριότητες                

 

1. Να συμπληρώσετε  τον πιο κάτω πίνακα:  

 

Τριγ. 

Αριθμός 
Εντολή   Υπολ. Αποτέλεσμα Αντίστροφο Εντολή Υπολ. Αποτέλεσμα 

         30                          

              

             

             

 

 

2. Να υπολογίσετε τους πιο κάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς  

με τη χρήση υπολογιστικής μηχανής.  Η απάντηση να δοθεί 

με 3 δεκαδικά ψηφία.   

 

(α)        ( β)           (γ)        (δ)           (ε)        

 

 

 

3. Να υπολογίσετε τις πιο κάτω οξείες γωνίες. Η απάντηση να 

δοθεί σε προσέγγιση ακεραίου.  

 

(α)             

(β)      
√ 

 
  

(γ)         

(δ)           

(ε)         

(στ)       
 

 
 

(ζ)           

(η)          

(θ)             

 

 

4. Στο διπλανό σχήμα, να υπολογίσετε το μήκος των πλευρών 

   και   . Η απάντηση να δοθεί με ένα δεκαδικό ψηφίο.  

     

 

 

 

 

 

5. Να υπολογίσετε τη γωνία   ενός τριγώνου     με κορυφές  

 (    )  (   ) και   (    ) .  

  

 sin   SHIFT  sin   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Τριγωνομετρία 

6. Να υπολογίσετε τις τιμές του    σε καθεμιά από τις πιο κάτω 

περιπτώσεις. Οι απαντήσεις να δοθούν σε προσέγγιση 

ακεραίου.  

 

(α)  

 

 
 

 

(β)  

 

(γ)  

 

 

(δ)  

 

x

 

7. Να υπολογίσετε τους άγνωστους   και    στις πιο κάτω 

περιπτώσεις: 

(α)  

x

y
8 cm

38°

 

(β)  

x

y

92 cm

30°

60°

 

(γ)  

x

y

2 cm

46°

 

(δ)  

y

x°

x°

16 cm

 

(ε)  

x y

5 cm

46°

 

(στ)  
y

x
14 cm
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τριγωνομετρία 

Δραστηριότητες   Ενότητας

 

 

1. Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε τα μήκη   και   

με προσέγγιση εκατοστού (χωρίς υπολογιστική 

μηχανή), χρησιμοποιώντας τους πιο κάτω 

τριγωνομετρικούς αριθμούς:  

 

 

      
 

 
                          

√ 

 
                 

√ 

 
         

      
√ 

 
               

 

 
             √          

          

                   

2. Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε το 

ύψος του σπιτιού, αν γνωρίζετε ότι:  

 

                             

            

 

3. Ο Λίνος ισχυρίζεται ότι  σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο με 

γωνία     η υποτείνουσα είναι διπλάσια από την πλευρά 

που βρίσκεται απέναντι της  γωνίας των    .  

Να εξετάσετε κατά πόσο ο ισχυρισμός αυτός είναι ορθός. 

 

 

4. Να υπολογίσετε την απόσταση 

του πλοίου από τον πύργο, αν 

είναι γνωστό ότι           , 

           ,           . 

 

(Χωρίς τη χρήση υπολογιστικής 

μηχανής).  

 

5. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.  

 

γωνία 

θ 

πρόσημο 

ημθ 

πρόσημο 

συνθ 

πρόσημο 

εφθ 

πρόσημο 

σφθ 

117°     

100°     

925°     

40°     
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Τριγωνομετρία 

Δραστηριότητες  Εμπλουτισμού

 

 

1. Η Σοφία προσπαθεί να υπολογίσει το ύψος του τοίχου. 

Πήρε ένα βιβλίο το τοποθέτησε κοντά στο μάτι της έτσι 

ώστε όταν κοιτάζει κατά μήκος της μιας πλευράς του 

βιβλίου να φαίνεται η συμβολή του τοίχου  με την 

οροφή και όταν κοιτάζει κατά μήκος της άλλης πλευράς  

του βιβλίου να φαίνεται η συμβολή του τοίχου με το 

πάτωμα. Αν η απόσταση του ματιού της από το έδαφος 

είναι        και από τον τοίχο    , να υπολογίσετε το 

ύψος του τοίχου.  

 

 

 

 

 

 

2. Ο κύριος Ζήνωνας θέλει να σχεδιάσει μια γέφυρα για πεζούς 

η οποία θα περνά πάνω από το τρένο. Για να σχεδιάσει τη 

γέφυρα πρέπει να υπολογίσει το ύψος    από 

το έδαφος μέχρι την κορυφή του τρένου. Να 

τον βοηθήσετε να υπολογίσει το ύψος αυτό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Να υπολογίσετε την τιμή του   στο πιο κάτω σχήμα: 

 
 

4. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των     

και     ,  χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής.  

(Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε  ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 

    )  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τριγωνομετρία 

 
 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 

 

∊ ανήκει 

∉ δεν ανήκει 

  για κάθε 

  υπάρχει 

  ένωση συνόλων 

  τομή συνόλων 

  γνήσιο υποσύνολο 

  υποσύνολο 

     ή { } κενό σύνολο 

  ίσον 

  άνισο 

  ταυτοτικά ίσο 

  κατά προσέγγιση ίσο 

  φυσικοί αριθμοί  {           } 

   φυσικοί αριθμοί και το μηδέν  {             } 

  ακέραιοι αριθμοί  {                 } 

   θετικοί ακέραιοι αριθμοί {           } 

    αρνητικοί ακέραιοι αριθμοί  {               } 

  ρητοί αριθμοί  {α/β:  α,β∈Z  και β≠0} 

   θετικοί ρητοί αριθμοί 

  
  θετικοί ρητοί αριθμοί και το μηδέν  

   αρνητικοί ρητοί αριθμοί 

  πραγματικοί αριθμοί 

  απλή συνεπαγωγή 

  διπλή συνεπαγωγή / ισοδυναμία 

  κάθετες 

  παράλληλες 

 

 

 



Υπολογιστική Αριθμομηχανή 

 

 

  Ίσον (Βρίσκει την τιμή της παράστασης) 

  Υποδιαστολή 

  Εκθέτης δύναμης με βάση το 10 

  Επαναφορά τελευταίου αποτελέσματος 

 ή ή  
Δύναμη 

 
 

Ποντίκι (Mouse) 

 ή  
Ενεργοποίηση της εντολής που βρίσκεται πάνω 

από κάθε κουμπί 

  Επανεκκίνηση υπολογιστικής 

  Σβήσε το τελευταίο ψηφίο ή εντολή  

  Απόλυτη τιμή (μόνο σε μερικές υπολογιστικές) 

  
Εισαγωγή Πρoσήμου   

 ή   
Κλάσμα 

 ή  
Μετατροπή Κλάσμα Δεκαδικός 

 
 Σβήσιμο μνήμης 

 
 Πρόσθεσε τον αριθμό στη μνήμη 

 
 Αφαίρεσε τον αριθμό από τη μνήμη 

 
 Ανακάλεσε τον αριθμό της μνήμης 

= 

∙ 

ΕΧΡ 

Ans 

       ^ 

SHIFT 2nd F 

  AC   

 DEL   

Abs 

  (-)  

  a b/c   

 
 

SD   a b/c  

CLR 

M+ 

M- 

M 



  

Πράξη Εντολές υπολογιστικής Στην οθόνη 

               3+4 

   

     –                            2.34 – 1.1  

     

             

  

          ή     

   

                ή       

     
 

 
         

 

ή                                                     

 

 
   

 

 ┘    

 
 

 
      

 

ή 

 
 

 
  

 

  ┘  ┘    

√   √  

  

       

   

                  

  

               

  

                 

  

|  |  |  | 

3 

Αν      αποτέλεσμα μιας 

πράξης   

 

 

ή  

 

 
  

      

 

Υπολογισμός και αποθήκευση 

 

  –          

  

Ανάκληση  μνήμης 

                    

       –        

   

 

 

+ =   3     4   

∙   –     2     3     4     1     ∙     1   = 

  3   x   2   = 

  2    5  𝑥𝑦 = 

  5  ΕΧP   3   = 

  3    a b/c    4   = 

  3    a b/c    4   = 

SHIFT 
 

 
   2     3    4   = 

  2     a b/c    3    a b/c    4   = 

 √    4   = 

  5  X² = 

=   3     –     7  ( x   2     )   

x 2 =   3     –   =   7  Ans 

  2   (  (-)    3     )   =   –   

=   3    (-)  Abs 

SD 

  a b/c  SHIFT 

Μ+ =   2     ÷     6   –   9   

  3    Χ    Μ  –   6   ÷  Μ  = 
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