
Κεφάλαιο 42: Καθετότητα- ύψη τριγώνου  
Στόχοι - Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα  
Οι μαθητές/ήτριες αναμένεται:  

• να αναγνωρίζουν κάθετες ευθείες και να περιγράφουν τι είναι,  να 
σχεδιάζουν κάθετες ευθείες με τη χρήση γνώμονα,  
• να εξηγούν την έννοια της απόστασης,  
• να μπορούν να σχεδιάζουν την απόσταση σημείου από ευθεία και την 

απόσταση δύο παράλληλων ευθειών.   να αναγνωρίζουν τα ύψη του 

τριγώνου,  να σχεδιάζουν τα ύψη τριγώνου.  
Εποπτικό υλικό – Διδακτικά εργαλεία   
γνώμονας  
Ψηφιακά εργαλεία  
http://aesop.iep.edu.gr/node/20634/5184  
Περιγραφή εργασιών  

Βιβλίο μαθητή   

Δραστηριότητες διερεύνησης  

1. Οι μαθητές/ήτριες μπορούν να συζητήσουν σε ζεύγη ή ομάδες και να 
εκτιμήσουν ποια είναι η μικρότερη απόσταση από τη στάση λεωφορείου στο 
Cine Paris. Στη συνέχεια, καταγράφουν τις απόψεις τους σε χαρτί και συζητούν 
το ζήτημα στη ολομέλεια. Σημείωση: Η αναμενόμενη απάντηση στην εκτίμηση είναι 
να ακολουθήσουν τη διαδρομή από την οδό Ανατολής. Οι οδοί Ανατολής και Σμύρνης 
οδηγούν στον κινηματογράφο. Το Cine Paris απέχει από τα άκρα των δύο οδών το ίδιο, 
επομένως η  
επιλογή σχετίζεται με το ποια από τις δύο οδούς είναι συντομότερη. Αναφορικά με τις 
δύο οδούς, διαπιστώνουν με τη βοήθεια του γνώμονα ότι η οδός Ανατολής που είναι 
κάθετη στην οδό Παναχαϊκού είναι η συντομότερη οδός. Μπορούν να επιβεβαιώσουν 
με τον χάρακα ότι η κάθετη είναι η συντομότερη διαδρομή.  

2. Οι μαθητές/ήτριες μελετούν τις οδηγίες και ακολουθούν τα βήματα, 
ώστε να βρουν την απόσταση ενός σημείου Α από μίαν ευθεία. Είναι χρήσιμο 
να αναδειχτεί η έννοια του ευθύγραμμου τμήματος και η διαφοροποίησή του 
από την ευθεία.  
Σημείωση: Ευθύγραμμο τμήμα ονομάζεται το τμήμα της ευθείας που ορίζεται από δύο 
σημεία ως άκρα.  
3. Η παρατήρηση των μαθητών/ριών κατά την σχεδίαση των αποστάσεων 
είναι χρήσιμη, ώστε να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός και η σωστή χρήση του 
γνώμονα. Οι μαθητές/ήτριες μπορεί να παρατηρήσουν ότι όλες οι αποστάσεις 
διέρχονται από το ίδιο σημείο.  
Βασικές Μαθηματικές έννοιες και διεργασίες: Οι μαθητές/ήτριες 
διδάσκονται στο κεφάλαιο αυτό την έννοια των καθέτων, την απόσταση 
σημείου από ευθεία και τι σηματοδοτεί καθώς και τα ύψη των τριγώνων.  
Εφαρμογή: Προσεγγίζεται η χάραξη των υψών σε ένα τρίγωνο (στην 
περίπτωση της εφαρμογής πρόκειται για αμβλυγώνιο τρίγωνο), όπου δύο από 
τα ύψη βρίσκονται εκτός τριγώνου. Η αξιοποίηση ενός λογισμικού δυναμικής 
γεωμετρίας προσφέρεται για την καλύτερη προσέγγιση των υψών. Οι 
μαθητές/ήτριες παρατηρούν ότι τα ύψη του τριγώνου διέρχονται από το ίδιο 
σημείο. Το προτεινόμενο σενάριο (βλέπε Ψηφιακά εργαλεία) μπορεί να 

http://aesop.iep.edu.gr/node/20634/5184
http://aesop.iep.edu.gr/node/20634/5184


συνεισφέρει στη συνολική αποτύπωση του ζητήματος. Σημείωση: Είναι 
σημαντικό να κατανοήσουν οι μαθητές/ήτριες τη δυνατότητα προέκτασης των 
πλευρών, για να φέρουν την κάθετη από ένα σημείο που βρίσκεται εκτός των ευθειών 
προς αυτές, αφού η κάθετη χαράσσεται ως προς την ευθεία και όχι ως προς το 
ευθύγραμμο τμήμα. Επίσης, το σημείο από το οποίο διέρχονται τα τρία ύψη βρίσκεται 
εντός του τριγώνου, αν το τρίγωνο είναι οξυγώνιο, εκτός του τριγώνου, αν το τρίγωνο 
είναι αμβλυγώνιο και στην κορυφή της ορθής γωνίας του τριγώνου, αν αυτό είναι 
ορθογώνιο.  
Αναστοχασμός: Οι απαντήσεις στα ερωτήματα μπορούν να προκύψουν μέσα 
από την εμπλοκή των μαθητών/ριών με το προαναφερόμενο σενάριο (βλέπε 
Ψηφιακά εργαλεία). Σημείωση: Στο ορθογώνιο τρίγωνο οι δύο κάθετες πλευρές 
αποτελούν και ύψη του τριγώνου.   

Τετράδιο  

Εργασιών  1η Άσκηση: Γ, Ε, Π.  

2η Άσκηση:   

  
3η Άσκηση:   

  

1ο Πρόβλημα:   

  

α. Τα σημεία Γ, Κ και Θ, τα σημεία Δ, Η και Ε.  
β. Το σημείο Λ.  
Τα σημεία Γ και Θ καθώς και τα σημεία Ε και Η.  
Διερεύνηση- Επέκταση: α. Ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης είναι παράλληλος 
με τη γραμμή που ορίζει τα όρια των σπιτιών (οικοδομική γραμμή), επομένως 
τα σπίτια απέχουν εξίσου από τον αγωγό. Υπάρχουν όμως διαφορές ως προς 
τον τρόπο τοποθέτησης των σωλήνων που ενώνουν τα σπίτια με τον αγωγό. Ο 
σωλήνας που έχει χρησιμοποιήσει ο πρώτος κατασκευαστής έχει τοποθετηθεί 
κάθετα, επομένως έχει μικρότερο μήκος από τους υπολοίπους και άρα 
μικρότερο κόστος. β. Είναι πιο συμφέρον να τοποθετούνται κάθετα.  

 

    

    


