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α

γ΄ τεύχος



1) Σχεδιάζω τα γράμματα:

α



Ποιες από τις παρακάτω ευθείες δεν είναι παράλληλες; Εκτιμώ: ........................................Το ζεύγος των ευθειών γ.

Ελέγχω με           και σημειώνω με ✓.

Δυο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία 

(απόσταση), σε διαφορετικά σημεία 

της, είναι μεταξύ τους παράλληλες.

✓ ✓ χ ✓



3) Σχεδιάζω μια ευθεία. 
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......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

Μπορώ να

σχεδιάσω παραπάνω από μια

παράλληλες σ’ αυτήν;
Δοκιμάζω και απαντώ:

Ναι.

Σχεδιάζω παράλληλες ευθείες 
1. Τοποθετώ τον γνώμονα επάνω σε μία ευθεία, ώστε η μία 

κάθετη πλευρά να συμπίπτει με την ευθεία. 

2. Μετακινώ τον γνώμονα μέχρι η άλλη κάθετη πλευρά να έρθει 
σε επαφή με το σημείο που θέλω να σχεδιάσω την κάθετη. 

3. Σχεδιάζω την καινούρια μου ευθεία, αυτήν που εφάπτεται 
στην κάθετη πλευρά του γνώμονα. Μόλις σχεδίασα μια 
κάθετη ευθεία, που είναι βοηθητική.

4. Τοποθετώ τον γνώμονα πάνω στη βοηθητική μου ευθεία και 
. τραβώ μια κάθετη ευθεία. Μόλις σχεδίασα μια παράλληλη 
. ευθεία, στην αρχική μου.

α

Μπορώ να σχεδιάσω

παραπάνω από μια (άπειρες) 

παράλληλες σε μία ευθεία.



4) Σχεδιάζω 2 παράλληλες σε καθεμία από τις παρακάτω ευθείες:

Σχεδιάζω παράλληλες ευθείες 

1. Τοποθετώ τον γνώμονα επάνω σε μία ευθεία, ώστε η μία κάθετη πλευρά να συμπίπτει με την ευθεία. 

2. Μετακινώ τον γνώμονα μέχρι η άλλη κάθετη πλευρά να έρθει σε επαφή με το σημείο που θέλω να σχεδιάσω την κάθετη. 

3. Σχεδιάζω την καινούρια μου ευθεία, αυτήν που εφάπτεται στην κάθετη πλευρά του γνώμονα. Μόλις σχεδίασα μια κάθετη 

ευθεία, που είναι βοηθητική.

4. Τοποθετώ τον γνώμονα πάνω στη βοηθητική μου ευθεία και τραβώ μια κάθετη ευθεία. Μόλις σχεδίασα μια παράλληλη 

ευθεία, στην αρχική μου.

α



5) Σχεδιάζω την απόσταση των δύο

ευθειών και μετρώ το μήκος της.

Η συντομότερη διαδρομή 

από ένα σημείο σε μια 

ευθεία είναι το ευθύγραμμο 

τμήμα που ξεκινά από το 

σημείο και είναι κάθετο 

στην ευθεία. Αυτό το 

ευθύγραμμο τμήμα 

ονομάζεται απόσταση του 

σημείου απ’ την ευθεία.

Σχεδιάζω κάθετες ευθείες 

1. Τοποθετώ τον γνώμονα επάνω σε 

μία ευθεία, ώστε η μία κάθετη 

πλευρά να συμπίπτει με την 

ευθεία. 

2. Μετακινώ τον γνώμονα μέχρι η 

άλλη κάθετη πλευρά να έρθει σε 

επαφή με το σημείο που θέλω να 

σχεδιάσω την κάθετη. 

3. Σχεδιάζω την καινούρια μου ευθεία, 

αυτήν που εφάπτεται στην κάθετη 

πλευρά του γνώμονα.

6) Σχεδιάζουμε μια παράλληλη

στην παρακάτω ευθεία, που

να απέχει 1 εκ. από αυτήν:

Σχεδιάζω παράλληλες ευθείες 

1. Τοποθετώ τον γνώμονα επάνω σε μία ευθεία, ώστε η μία κάθετη 
πλευρά να συμπίπτει με την ευθεία. 

2. Μετακινώ τον γνώμονα μέχρι η άλλη κάθετη πλευρά να έρθει σε 
επαφή με το σημείο που θέλω να σχεδιάσω την κάθετη. 

3. Σχεδιάζω την καινούρια μου ευθεία, αυτήν που εφάπτεται στην 
κάθετη πλευρά του γνώμονα. Μόλις σχεδίασα μια κάθετη ευθεία, 
που είναι βοηθητική.

4. Τοποθετώ τον γνώμονα πάνω στη βοηθητική μου ευθεία και                                                               
. τραβώ μια κάθετη ευθεία. Μόλις σχεδίασα μια παράλληλη ευθεία, 
στην αρχική μου.

1 εκ. 

α



α

7)
● Είναι σωστό ή λάθος αυτό που

λέει ο Νικήτας; Εξηγούμε

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
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Οι ευθείες δεν είναι παράλληλες.

Λάθος.

Η συντομότερη διαδρομή από ένα σημείο σε μια 

ευθεία είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ξεκινά 

από το σημείο και είναι κάθετο στην ευθεία. Αυτό 

το ευθύγραμμο τμήμα ονομάζεται απόσταση του 

σημείου απ’ την ευθεία.

α

Άρα δεν είναι σωστό να λέμε ότι 

έχουν απόσταση 1,5 εκ. .




