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1ο Γενικό Λύκειο Χανίων 5 Δεκ. 21 
Τάξη Β  

Φύλλο εργασίας 

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις 

Δράση 1η 

Ανοίξτε το αρχείο  https://www.geogebra.org/m/w8yzwc3d  και πατήστε στο κάτω δεξιά 

κουμπί για να καλυφθεί όλη η οθόνη. 

Φαίνεται ένας τριγωνομετρικός κύκλος «εφοδιασμένος» με ένα σύστημα αξόνων  Οxy 

συμπληρώστε τα εξής : 

Στα  σημεία  

 Α του κύκλου παριστάνεται ο αριθμός  …………………………του διαστήματος [0, 2π) 

 Α΄ του κύκλου παριστάνεται ο αριθμός  …………………………του διαστήματος [0, 2π] 

 Β  του κύκλου παριστάνεται ο αριθμός  …………………………του διαστήματος [0, 2π] 

 Β΄ του κύκλου παριστάνεται ο αριθμός  …………………………του διαστήματος [0, 2π] 

Επίσης στα σημεία  

Α του x΄x    παριστάνεται ο αριθμός  ………         Α΄ του x΄x   παριστάνεται ο αριθμός  ……… 

Β   του y΄y  παριστάνεται ο αριθμός   ………         Β΄  του y΄y  παριστάνεται ο αριθμός  …….… 

Επιλέξτε το κουμπί  «Το ΙR  στον κύκλο»  

Εμφανίστε το σημείο Μ(πατήστε το κουμπί «Το σημείο Μ»). Επιλέξτε και τα κουμπιά «Αρνητικοί»  

«Θετικοί» 

Στο σημείο Μ παριστάνονται οι αριθμοί x ΙR   (οπότε η γωνία1 των ΟΜ , ΟΑ είναι xο) . 

Επιλέξτε τον  Τόξο x rad. Με το ποντίκι ή με τα «  ή » μετακινήστε το σημείο του 

δρομέα. 

Τι παρατηρείτε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Πατήστε στο κουμπί «ανακύκλωση» στην πάνω δεξιά γωνία για επαναφορά. 

                                                
 
1 Είτε η κυρτή είτε η  μη κυρτή 

https://www.geogebra.org/m/w8yzwc3d
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Δράση 2η 

Επιλέξτε το κουμπί «Συνάρτηση συν(x)» και στα κουμπιά που εμφανίζονται επιλέξτε το 

«Το Μ(x)» . 

Με το δείκτη μετακινήστε το Μ πάνω στον κύκλο. 

Επιλέξτε το κουμπί Προβx΄x(Μ). 

Μετακινήστε το Μ πάλι πάνω στον κύκλο ώστε να διαγράψει τον κύκλο. 

Τι παρατηρείτε για την προβολή του Μ στον χ΄χ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η τετμημένη του σημείου Μ   είναι  αριθμός και  ανήκει στο διάστημα ……………………. 

Πατήστε και το κουμπί «συν(χ)». 

Ορισμός    

Την τετμημένη του Μ ονομάζουμε  συνημίτονο του x και την συμβολίζουμε με   συνx. 

Συμπληρώστε τις παρακάτω ισότητες,  όπου κ, και xΙR   

συν(2κπ+x)=………………… γιατί…………………………………………………………………………………………………………… 

συν(–x) =………………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

συν(π–x) = ……………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

συν(π+x) = ……………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

Συμπέρασμα 

Σε κάθε αριθμό  x IR   αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός του διαστήματος …………………… 

που ονομάζεται ………………………………………………………… . 

Δηλ. ορίζεται η συνάρτηση :   συν :  IR  …………..…… με συν(x) = συνx, την τετμημένη του 

σημείου Μ, σε σύστημα αξόνων Οxy, που έχει αρχή το κέντρο του τριγωνομετρικού 

κύκλου και άξονα x΄x την ευθεία ΟΑ. 

Μεταφέρεται το Μ κοντά στο Α και πατήστε το κουμπί «Θυμάμαι» 

Κινείστε το Μ  

Τι παρατηρείτε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Για επαναφορά πατήστε το κουμπί της ανακύκλωσης πάνω δεξιά στην οθόνη.  
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Δράση 2η 

Επιλέξτε το κουμπί «Συνάρτηση ημ(x)» και στα κουμπιά που εμφανίζονται επιλέξτε το 

«Το Μ(x)» . 

Με το δείκτη μετακινήστε το Μ πάνω στον κύκλο. 

Επιλέξτε το κουμπί Προβx΄x(Μ). 

Μετακινήστε το Μ πάλι πάνω στον κύκλο ώστε να διαγράψει τον κύκλο. 

Τι παρατηρείτε για την προβολή του Μ στον ψ΄ψ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η τεταγμένη του σημείου Μ  είναι  αριθμός και  ανήκει στο διάστημα ……………………. 

Πατήστε και το κουμπί «ημ(χ)». 

Ορισμός    

Την τεταγμένη του Μ ονομάζουμε  ημίτονο του x και την συμβολίζουμε με   ημx. 

Συμπληρώστε τις παρακάτω ισότητες,  όπου κ, και xΙR   

ημ(2κπ+x)=………………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

ημ(–x) =………………………. γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

ημ(π–x) = …………………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

ημ(π+x) = …………………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

Συμπέρασμα 

Σε κάθε αριθμό  x IR   αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός του διαστήματος …………………… 

που ονομάζεται ………………………………………………………… . 

Δηλ. ορίζεται η συνάρτηση :   συν :  IR  …………..…… με ημ(x) = ημx, την τεταγμένη του 

σημείου Μ, σε σύστημα αξόνων Οxy, που έχει αρχή το κέντρο του τριγωνομετρικού 

κύκλου και άξονα x΄x την ευθεία ΟΑ. 

Μεταφέρεται το Μ κοντά στο Α και πατήστε το κουμπί «Θυμάμαι» 

Κινείστε το Μ  

Τι παρατηρείτε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Για επαναφορά πατήστε το κουμπί της ανακύκλωσης πάνω δεξιά στην οθόνη 
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Δράση 3η 

Ποιες είναι  συντεταγμένες  του Μ ως προς το σύστημα Οxy; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν δεν το βρείτε πατήστε το κουμπί «Συμπέρασμα»  

Για επαναφορά πατήστε το κουμπί της ανακύκλωσης πάνω δεξιά στην οθόνη 

Δράση 4η 

Επιλέξτε το κουμπί «Συνάρτηση εφ(χ)» για να εμφανιστεί άξονας με αρχή το Α και 

εφαπτόμενος στον κύκλο. 

Στα κουμπιά που εμφανίζονται επιλέξτε το «Το Μ(x)» . 

Πατήστε και το κουμπί «εφ(χ)». 

Με το δείκτη μετακινήστε το Μ πάνω στον κύκλο. 

Προσδιορίστε πότε η ΟΜ δεν τέμνει τον άξονα τον εφαπτόμενο στο Α . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η τετμημένη του σημείου τομής της ημιευθείας  ΟΜ   με τον άξονα είναι  αριθμός και  

ανήκει στο διάστημα ……………………. 

Ορισμός    

Την τετμημένη του σημείου τομής της ΟΜ με τον εφαπτόμενο στο Α άξονα  ονομάζουμε  

εφαπτομένη  του x και την συμβολίζουμε με   εφx. 

Συμπληρώστε τις παρακάτω ισότητες,  όπου κ, και x……………………..   

εφ(2κπ+x)=………………… γιατί…………………………………………………………………………………………………………… 

εφ(–x) =………………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

εφ(π–x) = ……………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

εφ(π+x) = ……………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

Συμπέρασμα 

Σε κάθε αριθμό  x I…………………………  αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός του διαστήματος 

…………………… που ονομάζεται ………………………………………………………… . 
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Δηλ. ορίζεται η συνάρτηση :   εφ :  ………………………. …………..…… με εφ(x) = εφx, την τετμημένη 

του σημείου τομής της ΟΜ με τον άξονα που εφάπτεται στον κύκλο στο Α. 

 

Μεταφέρετε το Μ κοντά στο Α (στο 1ο τεταρτημόριο) και πατήστε το κουμπί «Θυμάμαι» 

Κινείστε το Μ  

Τι παρατηρείτε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Για επαναφορά πατήστε το κουμπί της ανακύκλωσης πάνω δεξιά στην οθόνη. 
 

Δράση 5η 

Επιλέξτε το κουμπί «Συνάρτηση σφ(χ)» για να εμφανιστεί άξονας με αρχή το B και 

εφαπτόμενος στον κύκλο. 

Στα κουμπιά που εμφανίζονται επιλέξτε το «Το Μ(x)» . 

Πατήστε και το κουμπί «σφ(χ)». 

Με το δείκτη μετακινήστε το Μ πάνω στον κύκλο. 

Προσδιορίστε πότε η ΟΜ δεν τέμνει τον άξονα τον εφαπτόμενο στο Β . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η τετμημένη του σημείου τομής της ημιευθείας  ΟΜ   με τον άξονα είναι  αριθμός και  

ανήκει στο διάστημα ……………………. 

Ορισμός    

Την τετμημένη του σημείου τομής της ΟΜ με τον εφαπτόμενο στο Β άξονα  ονομάζουμε  

εφαπτομένη  του x και την συμβολίζουμε με   σφx. 

Συμπληρώστε τις παρακάτω ισότητες,  όπου κ, και x ………………….. 

σφ(2κπ+x)=………………… γιατί…………………………………………………………………………………………………………… 

σφ(–x) =………………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

σφ(π–x) = ……………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 

σφ(π+x) = ……………… γιατί……………………………………………………………………………………………………………… 
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Συμπέρασμα 

Σε κάθε αριθμό  x I…………………………  αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός του διαστήματος 

…………………… που ονομάζεται ………………………………………………………… . 

Δηλ. ορίζεται η συνάρτηση :   σφ :  ………………………. …………..…… με σφ(x) = σφx, την τετμημένη 

του σημείου τομής της ΟΜ με τον άξονα που εφάπτεται στον κύκλο στο Α. 

 

Μεταφέρετε το Μ κοντά στο Α (στο 1ο τεταρτημόριο) και πατήστε το κουμπί «Θυμάμαι» 

Κινείστε το Μ  

Τι παρατηρείτε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Για επαναφορά πατήστε το κουμπί της ανακύκλωσης πάνω δεξιά στην οθόνη. 


