
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 



 
1 .    ΘΕΜΑ  :     ΚΑΝΟΝΙΚΑ    ΠΟΛΤΓΩΝΑ    

                        Σο  προτεινόμενο  θέμα  αφορά  την  μελέτη  της  κατασκευής  κανονικών   

                        Πολυγώνων   εγγεγραμμένων  σε  κύκλο. 

 

2 .      ΓΝΩΣΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ  :  Γεωμετρία  Β  Γυμνασίου 

 

3.     ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ   ΓΝΩΕΙ  :   Επίκεντρη  και  εγγεγραμμένη  γωνία 

        και στοιχειώδης   Χρήση  Τπολογιστή   και  του προγράμματος Geogebra. 

4 .     ΣΤΟΧΟΙ : 

        Α.   Γνωστικοί  :  Οι  μαθητές  με  την  βοήθεια  της  ψηφιακής  

                   τεχνολογίας  θα   ανακαλύψουν  τις  ιδιότητες που  έχουν 

                   τα  κανονικά  πολύγωνα 

           Β.  Σεχνολογικοί  :  Σο  σενάριο  θα  διεξαχθεί  με  την  χρήση  του   

                 Προγράμματος  Geogebra  ,  όποτε οι  μαθητές  θα  έχουν  την  

                 ευκαιρία  να  μάθουν  την   χρήση  αυτού  του  προγράμματος 

         Γ.  Προστιθέμενη  άξια : 

 Σο  προτιθέμενο  σενάριο  αποτελεί  μια  καινοτομία  στην  διδασκαλία 

των  Μαθηματικών 

 Μέσω  της  ενεργής  συμμετοχής  των  μαθητών στην  διαδικασία 

αυτή  θα διαπιστώσουν  ότι  μπορούν  και  οι  ίδιοι  να  ανακαλύψουν 

τις  ιδιότητες  των  κανονικών  πολυγώνων  και  να  διατυπώσουν  τα 

συμπεράσματα  και  τους  κανόνες  που  αφορούν  τα  κανονικά 

πολύγωνα   

 Η  χρήση  του  προγράμματος   Geogebra  βοηθά  στην 

γρήγορη  κατασκευή  γεωμετρικών  σχημάτων ,  και  στην  εύκολη 

παρατήρηση  των  μεταβαλλομένων  μεγεθών  τους. 

*   

            Μέθοδος  Αρτιμήδη  για  σπολογισμό   τοσ  μήκοσς   τοσ   κύκλοσ 

 

  5 .  Χρόνος  υλοποίησης :  2   διδακτικές  ώρες.  (+ 1  ώρα για  την κατανόηση του  Geogebra 

                                                    εάν  οι  μαθητές   χειριστούν οι  ίδιοι  τον υπολογιστή ) 

  6  .  Χώρος  υλοποίησης  : το  εργαστήριο  υπολογιστών  του  σχολείου  η  σε  αίθουσα  με    

χρήση   βιντεοπροβολέα  όταν  δεν  υπάρχει   εργαστήριο  πληροφορικής . 

 

  7 .  Απαιτούμενα  βοηθήματα :  τους  μαθητές  θα  δοθούν  τα  κατάλληλα   

          φύλλα  εργασίας  από  τον  διδάσκοντα  και  αναλυτικές  οδηγίες  για  την  

           υλοποίηση  του  σεναρίου.  

 

                    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. 
 

Με ην ινγηζκηθό Geogebra κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε όια ζρεδόλ ηα γεσκεηξηθά επίπεδα 

ζρήκαηα, λα κεηξήζνπκε ηα κεγέζε ηνπο (γσλίεο, πιεπξέο, εκβαδόλ) θαη λα ρεηξηζηνύκε ηηο 

κεηξήζεηο απηέο αλαδεηώληαο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο.  

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα θαηαζθεπάζνπκε έλα γεσκεηξηθό ζρήκα εμαξηάηαη από ηα εξγαιεία 

πνπ ζα δηαιέμνπκε θαη ηηο ηδηόηεηεο πνπ ζέινπκε λα έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα.  

Καη αξρήλ  ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη νη γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο γίλνληαη κε ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ καο παξέρνπλ ηα  

9 menu πνπ αλνίγνπλ θάζε θνξά πνπ θάλνπκε θιηθ ζε έλα από ηα 9 θνπκπηά πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ. 

                                                                  

 



 

                  
                   GEO GEBRA 
 

       ΚΑΝΟΝΙΚΑ    ΠΟΛΥΓΩΝΑ 

         Κατασκευή   γωνιακού  μεταβολέα  : 

 
1.  Επιλέγω  το  6ο  εικονίδιο 

2.  επιλέγω  Δρομέας  και  κλικ  στην  επιφάνεια 

3.  το  παράθυρο  που  εμφανίζεται  επιλέγω : 

           όνομα  γωνίας  :  ω 

          Γωνία  :  0 έως  360 

          Πλάτος  : βάζω  μεγάλο  π.χ.  300 

           Αύξηση:  ανά  1 μοίρα  η  άλλο  

 4.    Από  το    4ο  εικονίδιο  επιλέγω : 

        κύκλο  με  κέντρο  σε  σημείο 

        συνδέω  το  κέντρο   του  με  ένα σημείο  του =  ακτίνα 

 

 5.   Από  7ο  εικονίδιο  επιλέγω : 

        στροφή  αντικείμενου  κατά  σημείο  και  γωνία 

        κλικ  στην  ακτίνα  του  κύκλου 

        κλικ  στο  κέντρο  του  κύκλου---εμφανίζεται  παράθυρο 

         όπου  επιλέγω  την  γωνία  από  τον  γωνιακό   

         μεταβολέα  ,  και  διαλέγω  λίγες  μοίρες  π.χ.  20  

 

 6.     Η  ακτίνα  μετακινήθηκε  ,   

        επαναλαμβάνω  την     ιδια  διαδικασία  και   

        μετακινώ  συνεχώς  την  νέα  ακτίνα  πολλές  φορές 

         π.χ.  10  φορές , έτσι  βρίσκω  σημεία  πάνω  στον   

         κύκλο. 

 7.    Αποκρυπτω  όλες  τις  ακτίνες (  αν  Θέλω  ) 

 

 8.     υνδέω  τα  σημεία  μεταξύ  τους   εκτός  από  το  αρχικό  

         και  το  τελευταίο. 

 9.    Μετακινώντας  τον  γωνιακό  μεταβολέα ω βλέπω  ότι  τα   

          σημεία  πάνω  στον  κύκλο  μετακινούνται  και  

         σχηματίζουν  διάφορα  κανονικά  πολύγωνα. 

10.  Βγάζω  συμπεράσματα  για  τις  σχέσεις  των  γωνιών   με   

          αριθμό  πλευρών  κανονικού  πολυγώνου  και άλλες  

          ιδιότητες  στα  κανονικά  πολύγωνα. 

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

         Με  δεξί  κλικ  πάνω  σε  οποιαδήποτε  σχήμα  μπορώ  

         να  επιλέξω:  χρώμα  -  πάχος  κ.λ.π. από : ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

        Με  Δεξί  κλικ πάνω  στον  μεταβολέα    Αλλάζω  τα   

         χαρακτηριστικά  του  επιλέγοντας :  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ    

 

 

 

      ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Παηώ  ην  εηθνλίδην  1  θάζε  

θνξά  πνπ  αιιάδσ  εξγαιείν 

 

 

3.     Βάδσ  κεγάιν  αξηζκό  

ζην  πιάηνο  γηα  λα  έρσ  

θαιύηεξε  εκθάληζε  ησλ  

αξηζκώλ  ησλ  κνηξώλ  πάλσ  

ζηνλ  γσληαθό  κεηαβνιέα 

 

4.   από  ην  3ν  εηθνλίδην:    

ζύλδεζε  δπν  ζεκείωλ  
 

5  .  ην  παξάζπξν  πνπ  

εκθαλίδεηαη   έρεη  πνιιά 

κηθξά  γξάκκαηα  θαη  

αξηζκνύο  γηα  λα  βάισ ζηελ  

γσλία  -  επηιέγσ  ην  γξάκκα  

πνπ  έρσ  δώζεη  ζηνλ  

κεηαβάιεη-  δξνκέα   π.ρ.   σ 

 

 

 

7.    Η  απόθξπςε  γίλεηαη  αλ  

θάλσ  δεμί  θιηθ  πάλσ  ζηελ  

αθηίλα  θαη  επηιέμσ   :  Δείξε  

το  αντικείμενο 

 

8 .    Από  3
ν
  εηθνλίδην  :  

  επηιέγσ : ζύλδεζε  δπν  

ζεκείσλ 

 

 

 

10. Γηα  λα  κεηξήζσ  γσλίεο, 

Από  ην εηθνλίδην  6  επηιέγσ  

γωνία   θαη  κεηά  θιίθ  ζηηο  

δύν  πιεπξέο  ηεο  γσλίαο.  

.  
Θα  κεηξήζεη  ηελ  θπξηή  ε  ηελ  

κε  θπξηή  γσλία  αλαιόγσο  

πνηα  πιεπξά ζα  πάξεηε  πξώηε 

 

 

    
                          1            2         3          4               5         6             7          8            9 



 

 

 

 

 

   

 

                                          ΣΑΞΗ  :  Β  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 
 

            
 

1.  Σηελ  παξαπάλσ  εηθόλα  ππάξρνπλ  κεξηθά  πνιύγσλα   ,  λα  γξάςεηε  ηη  

ζρήκα  είλαη  ην  θαζέλα. 
 

2.  
Να   ρσξίζεηε  ηα  παξαπάλσ  πνιύγσλα  ζε  δύν  νκάδεο  κε  βάζε  θάπνην  θνηλό  γλώξηζκα. 

Α 

 

 

Κνηλό  γλώξηζκα  

Β 

 

 

Κνηλό  γλώξηζκα 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Έλα  πνιύγωλν  ιέγεηαη  κανονικό   όηαλ  ……………………………………………………… 

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

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

4. Μεηαθηλώληαο  ηνλ  κεηαβνιέα  ζρεκαηίδεηαη  έλα  θαλνληθό   πεληάγωλν  εγγεγξακκέλν  

ζε  θύθιν  . Οη  πιεπξέο  ηνπ  πεληαγώλνπ  είλαη  ……………………...  ηνπ  θύθινπ 
Ο  θύθινο  έρεη  ρωξηζηεί  ζε  ………………………… ηόξα.Τν θάζε ηόμν  είλαη  ………………… 
Η  αληίζηνηρε  επηθεληξε  γωλία  είλαη………………….. απηή ε  γωλία  νλνκάδεηαη  Κενηπική  

γωλία  ηνπ  Πεληαγώλνπ   ,  ηελ  ζπκβνιίδνπκε  κε    ω =360 :  ……….  =    

5 . Γηα  λα  θαηαζθεπάζνπκε  έλα  κανονικό  πενηάγωνο  …………………………………………… 

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

6 . Υπνινγίζηε  ηελ  γωνία  ηος  πενηαγώνος δειαδή  ηελ  γωλία  θ  πνπ  ζρεκαηίδεηαη 

από  δύν  δηαδνρηθέο  πιεπξέο ηνπ.   Η γωλία  θ   είλαη  εγγεγξακκέλε  θαη  βαίλεη  ζε  
 Τόμν ……………………………....κνηξώλ  . Αξα  ε θ είλαη  ………………………………………δηόηη  ε  
εγγεγξακκέλε γωλία  ηζνύηαη  κε  ην………………………………………………………………………. 

 7 . Παπαηηπείζηε  όηη  θάζε  αθηίλα   είλαη  δηρνηόκνο   ηεο   γωλίαο   θ  ππνινγίδνληαο 

κία  από  ηηο  δύν  γωλίεο  πνπ  ρωξίδεηαη  ε  γωλία  θ  όηη  είλαη  54ν . 

 8.  Επαλαιακβάλνπκε  ηελ  ίδηα  δηαδηθαζία ,  κεηαθηλώληαο  ηνλ  κεηαβνιέα  ώζηε  λα  

ζρεκαηίδνληαη   θαλνληθά πνιύγωλα  κε  3 ,  4 ,  6,   10  πιεπξέο  θαη    ζπκπιεξώλνπκε  
ηνλ  παξαθάηω  πίλαθα  κε  ηηο  αληίζηνηρεο  γωνίερ  ω  ,  θ  γηα  θάζε  πνιύγωλν. 
 

9 .  παξαηεξώληαο   ην  πιήζνο   ηωλ  

πιεπξώλ  λ   ηωλ  θαλνληθώλ  πνιπγώλωλ   
θαη   ηα  κέηξα  ηωλ  αληίζηνηρωλ  

θεληξηθώλ  γωληώλ  ω  λα   δηαηππώζεηε    

έλαλ  ηύπν  πνπ  λα  ζπλδέεη  απηέο  ηηο  
δύν  κεηαβιεηέο. 
 

    σ    =    

 

 

 10. Σπκπέξαζκα  : Γηα  λα  θαηαζθεπάζσ  

έλα  θαλνληθό  πνιύγσλν  κε    λ   πιεπξεο   

α) Τπνινγίδσ  ηελ ………………… 

……………………………………………. 

β) ρεκαηίδσ  δηαδνρηθέο ….……………………………………………………………………… 

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

γ)  πλδέσ  ηα  άθξα  ………………………………………………………… 

11 .   Παξαηεξώληαο  ην  άζξνηζκα   σ  +  θ   =  …………….    ζπκπεξαίλεηε    όηη : 

 

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

 

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

 

   

Αξηζκόο 

πιεπξώλ 

Πνιπγώλνπ 

        λ 

Κεληξηθή 

γσλία  

      ω    

Γσλία   

Πνιπγώλνπ 

    θ 

σ  +  θ 

 

3 

   

 

4 

   

 

5 

   

 

6 

   

 

10 

   

                         



 

12.    Πνηά   είλαη   ε  ρξεζηκόηεηα    ηνπ  πξνεγνπκέλνπ  ζπκπεξάζκαηνο    (11) 

 

 

13.   Να  απνδείμεηε  ην  πξνεγνύκελν  ζπκπέξαζκα  (11 )  ρξεζηκνπνηώληαο   
θαηαιιεινπο  θαλόλεο. 
Δίδεηαη  θαλνληθό  πνιύγωλν  κε  θεληξηθή  γωλία  ω  
θαη  γωλία  πνιπγώλνπ  θ 
να  αποδείξεηε  όηι  ω + θ = 180 
Υπόδεημε  :  Σην  ηξίγωλν  ΟΕΖ  άζξνηζκα  γωληώλ  
…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ  1.  Πνην  θαλνληθό  πνιύγωλν  έρεη  θεληξηθή  γωλία  40Ο  
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2 . Πνην  θαλνληθό  πνιύγωλν  έρεη  θεληξηθή  γωλία  16Ο   
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3 . Η  γωλία  ελόο  θαλνληθνύ  πνιπγώλνπ  είλαη   150Ο . Πόζεο  πιεπξέο  έρεη.  
 
 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 4 . Να  ζρεδηάζεηε  έλα θαλνληθό  εμάγωλν  ζε  θύθιν  κε  αθηίλα   ξ  = 3  cm.  
 Να ςπολογίζεηε :   α)  ηελ  πιεπξά ηνπ ,   β)  ηελ  πεξίκεηξό  , γ)  ην  εκβαδόλ   ηνπ. 
δ) Μπνξείηε  λα  ζρεδηάζεηε  ζηνλ  ίδην  θύθιν  έλα  θαλνληθό   δωδεθάγωλν   ; 
ε)  Πνην  από  ηα  ηξία  ζρήκαηα   :  θαλνληθό  εμάγωλν  ,  θαλνληθό  δωδεθάγωλν  ,  θύθινο   
ερεη  ην  κεγαιύηεξν  κήθνο  πεξηκέηξνπ  θαη  γηαηί. 
 


