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ΣΡΗΓΧΝΟΜΔΣΡΗΚΟ ΚΤΚΛΟ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη δύν κεηαβνιείο ξ θαη ρ θαζώο θαη ηξία θνπκπηά
‘ΖΜΗΣΟΝΟ’ ‘ΤΝΖΜΗΣΟΝΟ’ θαη ‘ΔΦΑΠΣΟΜΔΝΖ’.
Δπηπιένλ ζην ζύζηεκα ησλ δύν αμόλσλ έρεη πξνζαξκνζηεί έλαο θύθινο κε θέληξν
ηελ αξρή ησλ αμόλσλ κία επζεία εθαπηόκελε ζηνλ θύθιν θαη έλα ζεκείν Μ ην νπνίν
θηλείηαη πάλσ ζηνλ θύθιν θαζώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηνπ ρ.
Σέινο έλα ζεκείν Κ θηλείηαη ζηνλ ρ΄ρ θαη ε ηεηκεκέλε λην0π θαζνξίδεηαη από ηνλ
κεηαβνιέα ρ. Ζ κνλάδα κέηξεζεο ζηνλ άμνλα ρ΄ρ είλαη ην π (3,14)

Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Με δεδνκέλν όηη αξρηθά ε αθηίλα ηνπ θύθινπ είλαη 1 πνηνπο
ηξηγσλνκεηξηθνύο αξηζκνύο παξηζηάλνπλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Μ;

2. Με ην θνπκπί ‘ΖΜΗΣΟΝΟ’ λα εκθαλίζεηε ηα ηκήκαηα ΜΥ θαη ΖΚ. Ση ζρέζε
έρνπλ νη ηεηαγκέλεο ησλ δύν ζεκείσλ;

3. Να εληνπίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Ζ θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζε
απηό. Πνηα θακπύιε ζα γξάςεη ην Ζ αλ αθήζεη ίρλνο;

4. Να δεκηνπξγήζεηε ην ίρλνο ηνπ Ζ θαη λα θαηαζθεπάζεηε ηελ θακπύιε ηνπ
ίρλνπο ηνπ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ κνξθή ηεο θακπύιεο κε βάζε ηηο
ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Ζ

Με ην θνπκπί ‘ΤΝΖΜΗΣΟΝΟ’ λα εκθαλίζεηε ηα ηκήκαηα ΜΦ θαη Κ
επαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία γηα ην ζεκείν .
ημείωση: Αλ δελ κπνξείηε λα αιιάμεηε ηηκέο ζε θάπνηνλ κεηαβνιέα λα θάλεηε
δεμί θιηθ πάλσ ζε απηόλ, λα επηιέμεηε ‘επαλαπξνζδηνξηζκόο’ θαη ρσξίο λα
αιιάμεηε ηίπνηε λα παηήζεηε ‘Δθαξκνγή’.
5.
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6. Να απνθξύςεηε ην ‘ΖΜΗΣΟΝΟ’ θαη ‘ΤΝΖΜΗΣΟΝΟ’ θαη λα θάλεηε θιηθ
ζην θνπκπί ‘ΔΦΑΠΣΟΜΔΝΖ’. Να εληνπίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ
Δ θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζε απηό. Ση παξηζηάλεη ε ηεηαγκέλε ηνπ; Να
δεκηνπξγήζεηε ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Δ θαη λα ζύξεηε ηνλ κεηαβνιέα ρ. Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ κνξθή ηεο θακπύιεο κε βάζε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ
ζεκείνπ Μ.

Μέρξη ηώξα αζρνιεζήθακε κε ηελ θίλεζε ησλ ζεκείσλ Ζ, , Δ όηαλ ε αθηίλα ξ
ηνπ θύθινπ είλαη 1.
7. Να κεηαβάιιεηε ηελ ηηκή ηνπ ξ θαη λα κειεηήζεηε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ
ζεκείσλ. πγθεθξηκέλα λα κειεηήζεηε ηελ θακπύιε ηνπ ζεκείνπ Ζ όηαλ ξ=2.
Πνηα είλαη ε ζπλάξηεζε πνπ έρεη γξαθηθή παξάζηαζε ηελ ελ ιόγσ θακπύιε;
Να επαλαιάβεηε γηα ηα ππόινηπα ζεκεία.

8. Με βάζε ηα πξνεγνύκελα λα ζπκπεξάλεηε γηα ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ
αθηίλα ηνπ θύθινπ κε ηηο ζπλαξηήζεηο(γξαθηθέο παξαζηάζεηο) πνπ παξάγνπλ
ηα ζεκεία Ζ,  θαη Δ.

9. Να θαηαζθεπάζεηε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ ζπλαξηήζεσλ κε
ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ώζηε λα επηβεβαηώζεηε ή λα απνξξίςεηε ηα
ζπκπεξάζκαηά ζαο από ηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε.
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ΣΡΗΓΧΝΟΜΔΣΡΗΚΔ ΔΞΗΧΔΗ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη 4 κεηαβνιείο α, β, γ, δ, c. Δπηπιένλ εκθαλίδνληαη νη
γξαθηθέο παξαζηάζεηο δύν ηξηγσλνκεηξηθώλ ζπλαξηήζεσλ

Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα α, ηνπ β, ηνπ γ θαη ηέινο ηνπ δ. Να
απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Να εληνπίζεηε ηηο ζπλαξηήζεηο ησλ νπνίσλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο
παξνπζηάδνληαη ζηνπο άμνλεο.
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2. Πσο κεηαβάιινληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο όηαλ κεηαβάιιεηαη ε κεηαβιεηή
α; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ κεηαβνιή απηή.

3. Πσο κεηαβάιινληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο όηαλ κεηαβάιιεηαη ε κεηαβιεηή
β;

4. Πσο κεηαβάιινληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο όηαλ κεηαβάιιεηαη ε κεηαβιεηή
γ;

5. Πσο κεηαβάιινληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο όηαλ κεηαβάιιεηαη ε κεηαβιεηή
δ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ κεηαβνιή απηή.
Αο επηρεηξήζνπκε ηώξα λα βξνύκε έλαλ ηξόπν λα ιύλνπκε κία απιή ηξηγσλνκεηξηθή
εμίζσζε κε ηελ βνήζεηα ησλ παξαπάλσ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ.

6. Να θαηαζθεπάζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(ρ)=3εκ(2ρ)+3.
θαη ηεο ζπλάξηεζεο y=2 κε ηελ βνήζεηα ηνπ κεηαβνιέα c. Να ιύζεηε ηελ
εμίζσζε 3εκ(2ρ)+3.=2. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ δπλαηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ λα
θαηαζθεπάδεη ζεκεία ηνκήο δύν γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΘΔΧΡΖΜΑ ΖΜΗΣΟΝΧΝ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλαο θύθινο θαη ηξία ζεκεία Α, Β, Γ πάλσ ζε απηόλ .
Δπηπιένλ εκθαλίδεηαη θαη κία αθηίλα ξ ηνπ θύθινπ όπσο θαη νη κεηξήζεηο νξηζκέλσλ
γεσκεηξηθώλ αληηθεηκέλσλ. Σέινο ππάξρεη έλα ειεύζεξν ζεκείν Μ πνπ κπνξείηε λα
ην ρξεζηκνπνηήζεηε όηαλ δεηεζεί από ζε θάπνην εξώηεκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο.

Να ζύξεηε ην ζεκείν Γ πάλσ ζηνλ θύθιν. Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Πσο κεηαβάιιεηαη ε πιεπξά ΒΓ=α ηνπ ηξηγώλνπ θαζώο κεηαβάιιεηαη ε γσλία
Α=σ;

2. Πνηα είλαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ α θαη γηα πνηα ηηκή ηεο γσλίαο σ επηηπγράλεηαη
απηή;

3. Να δεκηνπξγήζεηε ην ζεκείν Μ=(σ, α) θαη ην ίρλνο ηνπ. Να κειεηήζεηε ηελ
ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη θαζώο θηλείηαη ην ζεκείν Γ.

4. Πνηα ζρέζε ζα κπνξνύζε λα ζπλδέεη ηα πνζά σ θαη α. Πσο επεξεάδεη ε
αθηίλα ηνπ θύθινπ ηελ ζρέζε απηή;

5. Να κεηαβάιιεηε ηελ αθηίλα ηνπ θύθινπ από ην ζεκείν Β. Να επηβεβαηώζεηε
ην πξνεγνύκελν ζπκπέξαζκά ζαο θαηαζθεπάδνληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε
ηεο ζρέζεο πνπ έρεηε εληνπίζεη.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΠΟΛΤΧΝΤΜΑ
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΠΟΛΤΧΝΤΜΗΚΖ ΔΞΗΧΖ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη 4 κεηαβνιείο α, β, γ, δ θαη κία γξαθηθή παξάζηαζε.

Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαη λα απαληήζεηε ζηα επόκελα
εξσηήκαηα.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Να βξείηε ηνλ ηύπν ηνπ πνιπσλύκνπ ηνπ νπνίνπ ε γξαθηθή παξάζηαζε
θαίλεηαη ζηελ νζόλε.

2. Να κεδελίζεηε ηελ ηηκή ηνπ α. Πνην πνιπώλπκν παξηζηάλεηαη κέζσ ηεο
γξαθηθήο ηνπ παξάζηαζεο

3. Να επηρεηξήζεηε λα ιύζεηε ηελ εμίζσζε x3-3x2-2x+3=0 κε ηηο γλσζηέο
κεζόδνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν. Ση ζπκπεξαίλεηε;

4. Να θαηαζθεπάζεηε , κε ηελ βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ, ηελ γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)= x3-3x2-2x+3. Πνηα ζεκεία αληηζηνηρνύλ
ζηελ ιύζε ηεο εμίζσζεο ηεο πξνεγνύκελεο εξώηεζεο; Να βξείηε ηηο ιύζεηο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμίζσζεο κε πξνζέγγηζε ρηιηνζηνύ.

5. Με α≠0 λα εξεπλήζεηε αλ ππάξρεη πνιπώλπκν ηξίηνπ βαζκνύ ην νπνίν λα κελ
έρεη πξαγκαηηθή ξίδα.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΡΗΕΔ ΠΟΛΤΧΝΤΜΟΤ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη 4 κεηαβνιείο α, β, γ, δ θαη ηελ γξαθηθή παξάζηαζε κηαο
ζπλάξηεζεο.

Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ. Με δεδνκέλν όηη ε γξαθηθή
παξάζηαζε αλήθεη ζε έλα πνιπώλπκν, πνην ζα κπνξνύζε λα είλαη ην
πνιπώλπκν απηό;

2. Να ειέγμεηε αλ ε απάληεζή ζαο ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα ήηαλ ζσζηή κέζα
από ηελ εληνιή επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηνπ ηύπνπ. Πνηνο είλαη ν βαζκόο ηνπ
πνιπσλύκνπ;

3. Με ηελ βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ λα θαηαζθεπάζεηε έλα πνιπώλπκν ηεηάξηνπ
βαζκνύ ην νπνίν λα έρεη δύν ίζεο ξίδεο. Πνηα είλαη ηώξα ε ζέζε ηεο γξαθηθήο
παξάζηαζεο σο πξνο ηνλ άμνλα ρ΄ρ;

4. Να θαηαζθεπάζεηε έλα πνιπώλπκν ηεηάξηνπ βαζκνύ ηνπ νπνίνπ νη 4 ξίδεο λα
είλαη ίζεο. Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο σο πξνο ην άμνλα ρ΄ρ;

5. Να επηλνήζεηε έλαλ ηξόπν ώζηε κε ηελ βνήζεηα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο λα
κπνξνύκε λα ππνινγίδνπκε άκεζα ην γηλόκελν α.β.γ.δ.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΑΡΡΖΣΔ ΤΝΑΡΣΖΔΗ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
Σν αξρείν Polynom_2 πεξηέρεη 4 κεηαβνιείο α, β, γ, λ θαη ηελ γξαθηθή παξάζηαζε
κηαο ζπλάξηεζεο.

Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Να βξείηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο ηεο νπνίαο ε γξαθηθή παξάζηαζε
θαίλεηαη ζηελ νζόλε. Δίλαη πνιπσλπκηθή ε ζπλάξηεζε απηή;

2. Να αιιάμεηε ηηο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ λ ώζηε λα θαηαζθεπάζεηε ηελ γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)= 3 x 2 θαη ηελ f(x)= 5 x 2 . ε ηη δηαθέξνπλ νη
ζπλαξηήζεηο κε ξηδηθά από ηηο πνιπσλπκηθέο; Πνπ νθείινληαη νη δηαθνξέο
απηέο;

3. Να θαηαζθεπάζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο γηα α=1 β=γ=0
θαη λ=-2. Πνηα είλαη ε ζπλάξηεζε απηή; Να δώζεηε κία εμήγεζε γηα ηελ
κνξθή πνπ έρεη ε γξαθηθή παξάζηαζε.

4. Αιιάδνληαο ηηο ηηκέο ζηνπο κεηαβνιείο λα ιύζεηε ηελ εμίζσζε
2
1
ρ+
=0 .
ρ
ρ3
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΠΡΟΟΓΟΗ
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΠΡΟΟΓΟ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη 3 κεηαβνιείο λ, α1 θαη σ θαζώο θαη 2 νξζνγώληα
παξαιιειόγξακκα δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ησλ νπνίσλ ηα κήθε είλαη γλσζηά.
Δπηπιένλ εκθαλίδεηαη έλα θνπκπί ‘ΤΜΠΛΖΡΧΜΑ’ κε ην νπνίν εκθαλίδεηαη ή
απνθξύπηεηαη έλα κεηαβνιέαο θ θαη έλα επηπιένλ πξάζηλν νξζνγώλην
παξαιιειόγξακκν.
Σέινο εκθαλίδεηαη κία κέηξεζε αλ ε νπνία αληηζηνηρεί ζην ύςνο ελόο από ηα
νξζνγώληα παξαιιειόγξακκα.

Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα λ. Με βάζε ηηο κεηξήζεηο λα απαληήζεηε
ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.

22

Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Β΄ Λπθείνπ

Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Πσο κεηαβάιιεηαη ην ύςνο αλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ, θαζώο
κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηνπ λ;

2. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηελ ηηκή αλ ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ αλ-1 δειαδή κε ηελ
πξνεγνύκελή ηεο; Να εμεγήζεηε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν γηαηί νη ηηκέο ηνπ αλ
ηκήκαηνο απνηεινύλ κία αξηζκεηηθή πξόνδν.

3. Πνηνο είλαη ν πξώηνο όξνο ηεο πξνόδνπ; Πνηνο είλαη ν 20νο όξνο ηεο πξνόδνπ;
Να απαληήζεηε ζην εξώηεκα απηό κε βάζε ηνλ ηύπν πνπ καο δίλεη ηνλ ληνζηό
όξν πξνόδνπ θαη λα επηβεβαηώζεηε ην απνηέιεζκα κε ηνλ κεηαβνιέα λ.

4. Να εκθαλίζεηε ηνλ κεηαβνιέα θ όηαλ λ=20. Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ θ
(όηαλ λ=20) . Πσο κεηαβάιιεηαη ην ύςνο αθ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ΚΛΜΝ;
Να εμεγήζεηε γηαηί νη ηηκέο ηνπ αθ απνηεινύλ όξνπο αξηζκεηηθήο πξνόδνπ.

5. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηνπο όξνπο ηεο κίαο πξνόδνπ κε ηνπο όξνπο ηεο άιιεο;
Μέρξη ηώξα αζρνιεζήθακε κε θάζε πξόνδν μερσξηζηά. Να ελεξγνπνηήζεηε ην
ίρλνο θάζε ησλ θαηαθόξπθσλ πιεπξώλ ηνπ ΚΛΜΝ θαη λα ζύξεηε ηνπο
κεηαβνιείο κέρξη ην 20 ώζηε λα θαιύςνπλ όιν ην θάζκα ησλ ηηκώλ ηνπο.
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Σεηξάδην Μαζεηή

6. Πόζν είλαη ην ζπλνιηθό κήθνο δύν παξαιιεινγξάκκσλ (θόθθηλν, πξάζηλν)
πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία, δειαδή ζηελ ίδηα ζέζε, γηα ηηο δηάθνξεο
ηηκέο ησλ θ θαη λ;

7. Αο ππνζέζνπκε όηη καο ζέηνπλ ην εμήο πξόβιεκα: «Πόζν ζα είλαη ην ζπλνιηθό
ύςνο όισλ ησλ παξαιιεινγξάκκσλ, θόθθηλα θαη πξάζηλα καδί, αλ ηα βάιινπκε
ην έλα πάλσ ζην άιιν;» Να δώζεηε κία απάληεζε κε βάζε ηελ εηθόλα πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηελ νζόλε όηαλ πιένλ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηα ίρλε ησλ πιεπξώλ
ηνπ ΚΛΜΝ θαη έρεηε δηαηξέμεη όιν ην θάζκα ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβνιέσλ λ θαη θ.
Πόζν είλαη ην ζπλνιηθό κήθνο κόλν ησλ θόθθηλσλ παξαιιεινγξάκκσλ;

8. Με βάζε ην πξνεγνύκελν λα πεξηγξάςεηε κία κέζνδν λα βξίζθνπκε ην
άζξνηζκα ησλ όξσλ κίαο αξηζκεηηθήο πξνόδνπ.

9. Έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο θαηάιιεινπο κεηαβνιείο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα
δεκηνπξγήζεηε δηάθνξεο αξηζκεηηθέο πξνόδνπο. Να πεηξακαηηζηείηε ηδηαίηεξα
κε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε δηαθνξά σ είλαη αξλεηηθή.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΑΚΟΛΟΤΘΗΔ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη έλαο κεηαβνιέαο λ θαη έλα επζύγξακκν ηκήκα ΚΜ=αλ ην
νπνίν κεηαβάιιεηαη θαζώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηνπ λ. Αθόκε εκθαλίδεηαη ην
ηκήκα ΛΜ=d.

Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα λ. Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ
εξσηήκαηα.

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Να θαηαγξάςεηε ηηο ηηκέο ηνπ ηκήκαηνο αλ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ λ.
Τπάξρεη θάπνηνο θαλόλαο κε ηνλ νπνίν πξνθύπηνπλ νη ηηκέο απηέο;

2. Να θαηαγξάςεηε ηηο ηηκέο ηνπ ηκήκαηνο d. Τπάξρεη θάπνηνο θαλόλαο πνπ
δεκηνπξγνύληαη; Πνηα ζρέζε έρνπλ νη ηηκέο ηνπ d κε ηηο ηηκέο ηνπ αλ;
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3. Να εκθαλίζεηε ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Μ. Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηνπ λ. Ση
παξαηεξείηε γηα ηα ζεκεία πνπ δεκηνπξγνύληαη;

4. Πνηα κνξθή θακπύιεο ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί αλ ην ζεκείν θηλεζεί ζε
ζπλερή γξακκή;

Αο επηρεηξήζνπκε ηώξα λα εληνπίζνπκε ηνλ ηύπν πνπ δίλεη ηνλ ηπραίν όξν αλ ηεο
αθνινπζίαο πνπ δεκηνπξγνύλ νη ηηκέο ηνπ α.
5. Να εκθαλίζεηε ηνπο ηξεηο κεηαβνιείο α, β, γ θαη ηελ ζπλάξηεζε f. Nα
θαηαζθεπάζεηε κία παξακεηξηθή ζπλάξηεζε επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ f θαη
λα πξνζαξκόζεηε ηελ γξαθηθή ηεο παξάζηαζε πάλσ ζην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Μ

6. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ ηειηθή γξακκή κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο.
α1=1
α2=α1+2
α3=α2+3
α4=α3+4
……….
……….
αλ=

7. Να πξνζζέζεηε θαηά κέιε ηηο ηζόηεηεο. Να ππνινγίζεηε ηνλ όξν αλ ζαλ
ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνύ λ. Να ζπγθξίλεηε ηνλ ηύπν πνπ ζαο πξνέθπςε κε ηελ
απάληεζε πνπ έρεηε δώζεη ζηελ εξώηεζε 5.
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ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΖ ΠΡΟΟΓΟ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη 3 κεηαβνιείο α1, ι θαη λ θαζώο θαη έλα επζύγξακκν ηκήκα
ΑΜ κε γλσζηό κήθνο αλ.

Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα λ. Με βάζε ηεο κεηξήζεηο λα απαληήζεηε
ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Πσο κεηαβάιιεηαη ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο ΑΜ θαζώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο
ηνπ λ;

2. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηελ ηηκή αλ ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ αλ-1 δειαδή κε ηελ
πξνεγνύκελή ηεο; Να εμεγήζεηε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν γηαηί νη ηηκέο ηνπ
ηκήκαηνο απνηεινύλ κία γεσκεηξηθή πξόνδν.

3. Πνηνο είλαη ν 10νο όξνο ηεο πξνόδνπ; Να απαληήζεηε ζην εξώηεκα απηό κε
βάζε ηνλ ηύπν πνπ καο δίλεη ηνλ ληνζηό όξν πξνόδνπ θαη λα επηβεβαηώζεηε ην
απνηέιεζκα.

4. Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ ι (όηαλ λ=1). Γηα πνηεο ηηκέο ηνπ ι ην κήθνο ηνπ
ηκήκαηνο ζπλερώο απμάλεη (αλεμάξηεηα αλ βξίζθεηε πάλσ ή θάησ από ηνλ
άμνλα ρ΄ρ) θαζώο απμάλνληαη νη ηηκέο ηνπ λ;

5. Γηα πνηεο ηηκέο ηνπ ι ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο ζπλερώο κεηώλεηαη. Να
ζπλνςίζεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΔΚΘΔΣΗΚΖ-ΛΟΓΑΡΗΘΜΗΚΖ ΤΝΑΡΣΖΖ
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ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΚΘΔΣΗΚΖ ΤΝΑΡΣΖΖ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
3) ………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη δύν κεηαβνιείο α, λ. Οη κεηαβνιείο κεηαβάιινπλ ηελ ζέζε
θαη ην ύςνο ηνπ ηκήκαηνο ΝΜ, ην νπνίν ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη θαη σο αλ.

Να κεηαβάιιεηε ην ηκήκα αιιάδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ λ. Με βάζε ηεο κεηξήζεηο λα
απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να απνδείμεηε όηη κήθε ηνπ ηκήκαηνο αλ δεκηνπξγνύλ γεσκεηξηθή πξόνδν.
Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ηεο πξνόδνπ θαη πσο ζρεηίδνληαη κε ηνπο κεηαβνιείο;

2) Να δεκηνπξγήζεηε ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Μ. Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηνπ λ.
Με πνηνλ ηξόπν δηαηάζζνληαη ηα ίρλε ηνπ ζεκείνπ Μ;
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3) Να αιιάμεηε ην βήκα ζηνλ κεηαβνιέα λ από 1 ζε 0.5. Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο
ηνπ λ. Να απνδείμεηε όηη θαη πάιη νη ηηκέο ηνπ αλ απνηεινύλ όξνπο
γεσκεηξηθήο πξνόδνπ.

4) Ση παξαηεξείηε γηα ηα ίρλε ηνπ ζεκείνπ Μ. Ση ζρέζε έρνπλ ηα λέα ίρλε κε ηα
πξνεγνύκελα;

5) Να πεηξακαηηζηείηε αιιάδνληαο ην βήκα ηνπ κεηαβνιέα λ αιιά θαη ηηο ηηκέο
ηνπ α. Ση ζα ζπκβεί κε ηα ίρλε ηνπ ζεκείνπ Μ όηαλ ην βήκα είλαη πνιύ κηθξό
π.ρ 0,01;

6) Πνηα ζπλάξηεζε ζα κπνξνύζε λα έρεη κία γξαθηθή παξάζηαζε πνπ λα
πεξηέρεη όια ηα ίρλε ηνπ ζεκείνπ Μ, γηα νπνηαδήπνηε ηηκή ηνπ βήκαηνο;

7) Να επαλαπξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε πνπ βξίζθεηαη ζηα ειεύζεξα
αληηθείκελα ώζηε λα θαηαζθεπάζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο
πνπ έρεηε εληνπίζεη ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα. Ση παξαηεξείηε;
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ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΚΘΔΣΗΚΖ ΤΝΑΡΣΖΖ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο θαη ν κεηαβνιέαο α.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να βξείηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο.

2) Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ α. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ κνλνηνλία ηεο
ζπλάξηεζεο αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπ α. Πόηε ε ζπλάξηεζε είλαη αύμνπζα θαη
πόηε θζίλνπζα;

3) Να θαηαζθεπάζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο h(x)=-α-x. Να
κειεηήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλάξηεζεο θαζώο κεηαβάιιεηαη ην α.

4) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε (1,7)x=x+2 λα δώζεηε ηηο ιύζεηο κε πξνζέγγηζε
εθαηνζηνύ.
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ΛΟΓΑΡΗΘΜΟ ΘΔΣΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
5. ………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλαο κεηαβνιέαο α θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εθζεηηθήο
ζπλάξηεζεο κε βάζε ην α.
Πάλσ ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο ππάξρεη ην ζεκείν Β1 ηνπ
νπνίνπ ε ζέζε κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αλ ζύξνπκε ην ζεκείν Α1, δειαδή όηαλ ζηελ
νπζία αιιάδνπκε ηελ ηεηαγκέλε ηνπ Β1. Δπηπιένλ κπνξνύκε λα παξαηεξνύκε ηελ
ηεηκεκέλε ηνπ Β1.
Σέινο ππάξρνπλ δύν θνπκπηά κε ηα νπνία κπνξνύκε λα απνθξύπηνπκε ή λα
εκθαλίδνπκε δηάθνξεο ηζόηεηεο.

Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
Φαληαζηείηε όηη ζέινπκε λα ιύζνπκε κία εμίζσζε ηεο κνξθήο 2x=10. Δδώ
ρξεηαδόκαζηε από ηε κία θάπνηα εξγαιεία ππνινγηζκώλ θαη από ηελ άιιε λέεο
καζεκαηηθέο έλλνηεο. Απηά αθξηβώο ηα εξγαιεία θαη ηηο έλλνηεο ζα κειεηήζνπκε κε
ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα.
1) Να θηλήζεηε ην ζεκείν Α1 πάλσ ζηνλ άμνλα ς΄ς κέρξη ην ζεκείν κε
ηεηαγκέλε 10. Πνηα είλαη ε ιύζε ηεο εμίζσζεο 2x=10; Να ιύζεηε ηηο
εμηζώζεηο 2,7x=10 θαη 3x=0,5

2) Με ην θνπκπί ΣΤΠΟΗ (1) λα εκθαλίζεηε ηηο δύν ηζόηεηεο. Να ζύξεηε ην
ζεκείν Α1 πάλσ ζηνλ άμνλα ς΄ς. Να παξαηεξήζεηε ηελ ηεηκεκέλε ηνπ
ζεκείνπ Β1. Αλ ηελ ηεηκεκέλε απηή ηελ νλνκάζνπκε ινγάξηζκν ηεο
ηεηαγκέλεο ηνπ Β1 κε βάζε ηνλ αξηζκό α, λα ππνινγίζεηε ηνπο ινγάξηζκνπο
log210, log21, log20,5.

3) Να δηεξεπλήζεηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζεκείνπ Α1 πόηε ν ινγάξηζκνο ελόο
αξηζκνύ κε βάζε ην α είλαη ζεηηθόο, πόηε 0, θαη πόηε αξλεηηθόο.

4) Με ην θνπκπί ΣΤΠΟΗ (2) λα εκθαλίζεηε δύν επηπιένλ ζεκεία ηα Α2 θαη Α3
καδί κε ηα αληίζηνηρα ζεκεία πάλσ ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε θαη ηνλ άμνλα
ρ΄ρ. Θέινπκε ηώξα λα εμεηάζνπκε ηηο ηδηόηεηεο απηήο ηεο λέαο έλλνηαο ηνπ
ινγάξηζκνπ. Να ππνινγίζεηε κε ηελ βνήζεηα ησλ ζεκείσλ Α1, Α2 θαη Α3 ηνπο
ινγάξηζκνπο ησλ αξηζκώλ 3, 5 θαη 15 αληίζηνηρα. Ση παξαηεξείηε; Να
επαλαιάβεηε γηα ηνπο αξηζκνύο 4, 5 θαη 20. Να δηαηππώζεηε έλαλ θαλόλα πνπ
θαίλεηαη λα ηζρύεη γηα ηνλ ινγάξηζκν ηνπ γηλνκέλνπ δύν αξηζκώλ.
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ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΛΟΓΑΡΗΘΜΗΚΖ ΤΝΑΡΣΖΖ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
7. ………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλαο κεηαβνιέαο α, ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εθζεηηθήο
ζπλάξηεζεο κε βάζε ην α θαη ε επζεία y=x. Πάλσ ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο
εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο ππάξρεη ην ζεκείν Α ελώ ζπγρξόλσο εκθαλίδεηαη θαη ην
ζεκείν Β.

Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Να θηλήζεηε ην ζεκείν Α πάλσ ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο.
Πνηα είλαη ε γεσκεηξηθή ζρέζε ηνπ ζεκείνπ Β σο πξνο ην ζεκείν Α;

2. Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ δύν ζεκείσλ;

3. Να δεκηνπξγήζεηε ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Β. Ζ ζπλάξηεζε πνπ έρεη
γξαθηθή παξάζηαζε ηελ θακπύιε πνπ δεκηνύξγεζαλ ηα ίρλε ζα
νλνκάδεηαη αληίζηξνθε ηεο εθζεηηθήο. Να παξαηεξήζεηε όηη ε
ζπλάξηεζεο απηή αληηζηνηρεί ζε θάζε αξηζκό ρ ηνλ εθζέηε ηεο δύλακεο,
κε βάζε ηνλ αξηζκό α, ε νπνία δύλακε είλαη ίζε κε ρ, δειαδή ηνλ
ινγάξηζκν ηνπ ρ κε βάζε ην α. Ζ ζπλάξηεζε απηή είλαη θπζηθό λα
νλνκάδεηαη ινγαξηζκηθή. Να θαηαζθεπάζεηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ίρλνπο
ηνπ ζεκείνπ Β, ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο απηήο γηα ηηο
δηάθνξεο ηηκέο ηνπ α.

4. Να κειεηήζεηε ηελ κνλνηνλία ηεο ζπλάξηεζεο γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ
α.
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ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΛΟΓΑΡΗΘΜΗΚΖ ΤΝΑΡΣΖΖ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη ε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο θαη έλαο
κεηαβνιέαο
Ο ηύπνο ηεο ζπλάξηεζεο πξνβάιιεηαη ζηελ νζόλε.

Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να γξάςεηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο θάλνληαο ρξήζε ελόο κόλν ινγαξίζκνπ.

2) Να κεηαβάιεηε ηελ ηηκή ηνπ α. Πόηε ε ζπλάξηεζε είλαη αύμνπζα θαη πόηε
θζίλνπζα. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κε ηνλ άμνλα ς΄ς;

3) Να εκθαλίζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο βνεζεηηθήο ζπλάξηεζεο g(x) θαη
ηα ζεκεία Α, Β. Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε log2x=2x-3 θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ
αλίζσζε log2x>2x-3.

4) Να εμεηάζεηε αλ ππάξρνπλ αξηζκνί ησλ νπνίσλ ν ινγάξηζκνο ζπκπίπηεη κε
ηνλ ίδην ηνλ αξηζκό.

39

Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Β΄ Λπθείνπ

Σεηξάδην Μαζεηή

ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΛΟΓΑΡΗΘΜΧΝ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη ε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο θαη έλαο
κεηαβνιέαο. Αθόκε εκθαλίδεηαη ε ηηκή ηνπ ινγαξίζκνπ ηεο παξακέηξνπ α. Έλα
ζεκείν Α θηλείηαη πάλσ ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε θαη ζπγρξόλσο θηλείηαη θαη ην
θάζεην ηκήκα από ην Α πξνο ηνλ άμνλα ρ΄ρ.
Σέινο ππάξρεη κία επζεία παξάιιειε πξνο ηνλ ρ΄ρ ε νπνία πεξλά από ην ζεκείν Β
πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ άμνλα ς΄ς.

Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο α θαη λα παξαηεξήζεηε ηελ
ζπκπεξηθνξά ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη ησλ ηηκώλ ησλ δηαθόξσλ
ηκεκάησλ.

2) Πνηνο είλαη ν γεληθόο ηύπνο ηεο ζπλάξηεζεο g; Πνηα είλαη ε εμίζσζε ηεο
επζείαο πνπ πεξλά από ην ζεκείν Β;

3) Με ηελ βνήζεηα ηνπ κεηαβνιέα λα δεκηνπξγήζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε
ηεο ζπλάξηεζεο g(x)=logx. Να απμήζεηε ζηαδηαθά ηηο ηηκέο ηνπ α. Πσο
κεηαβάιινληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Α;

4) Καηά πόζν απμάλεηαη ε ηεηαγκέλε ηνπ Α όηαλ ην α πάξεη ηελ ηηκή 1,6 θαηά
πόζν όηαλ πάξεη ηελ ηηκή 2 θαη θαηά πόζν όηαλ πάξεη ηελ ηηκή 2,71;

5) Πνηα γλσζηή ηδηόηεηα ησλ ινγαξίζκσλ πινπνηείηαη κε ηελ θαηαζθεπή απηή;

6) Πσο ζα κπνξνύζακε λα πινπνηήζνπκε θαη άιιεο ηδηόηεηεο;
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ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΜΔΣΡΗΚΔ ΥΔΔΗ (ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟ ΘΔΧΡΖΜΑ)
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Ζ ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη έλα ηξίγσλν θαη ηξία ηεηξάγσλα πνπ έρνπλ βάζεηο ηηο
πιεπξέο ηνπ. Δπηπιένλ πξνβάιινληαη νη κεηξήζεηο δηαθόξσλ κεγεζώλ όπσο νη
πιεπξέο α, β, γ ηνπ ηξηγώλνπ θαη ηα εκβαδά ησλ ηεηξαπιεύξσλ P, Q, R, S.

Να κεηαβάιιεηε ην ζρήκα ζύξνληαο ηα ζεκεία Α, Β, Γ. Με βάζε ηεο κεηξήζεηο λα
απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Ση ηξίγσλν είλαη ην ΑΒΓ;
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2. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ ηκήκαηνο ΑΓ κε ην ηξίγσλν ΑΒΓ;

3. Τπάξρνπλ ζηαζεξέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κεηαβαιιόκελσλ εκβαδώλ ησλ
ηεηξαπιεύξσλ P, Q, R, S;

4. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηα εκβαδά ησλ ηξηώλ ηεηξαγώλσλ;

5. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ;

Μέρξη ηώξα ζηεξηρηήθακε κόλν ζηηο κεηξήζεηο γηα λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα
ηα πνζά πνπ κεηαβάιινληαη. Θα πξνζπαζήζνπκε ηώξα λα θάλνπκε κία πεξηζζόηεξν
απζηεξή απόδεημε.

6.

Να εθθξάζεηε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο 3 ρξεζηκνπνηώληαο ηα
ηκήκαηα ΑΒ, ΑΓ, ΓΒ, ΓΓ.

7. Να δηθαηνινγήζεηε ηα ζπκπεξάζκαηα απηά ζπγθξίλνληαο ηα ηξίγσλα ΑΒΓ,
ΑΒΓ, ΑΓΓ.
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Ζ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΟΤ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΣΟΤ ΚΗΝΔΕΟΤ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη δύν ίζα ηεηξάγσλα. ε έλα από απηά είλαη εγγεγξακκέλν
έλα δεύηεξν ηεηξάγσλν πιεπξάο α ην νπνίν κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη από ηελ θνξπθή
Δ. Σν δεύηεξν ηεηξάγσλν δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα κέξε από δύν θάζεηα ηκήκαηα.

Να κεηαβάιιεηε ην ηεηξάγσλν ΔΕΖΘ ζύξνληαο ην ζεκείν Δ. Να απαληήζεηε ζηα
παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Να εκθαλίζεηε όια ηα βνεζεηηθά αληηθείκελα. Να ηα ζύξεηε από ηηο θνξπθέο
ηνπο θαη λα ηα ηνπνζεηήζεηε ζηα αληίζηνηρα ηξίγσλα ηνπ ηεηξαγώλνπ ΑΒΓΓ
ώζηε λα θαιύςνπλ ηνλ ρώξν πνπ κέλεη ειεύζεξνο γύξσ από ην ηεηξάγσλν
ΔΕΖΘ. Να ζύξεηε ην ζεκείν Δ. Ση παξαηεξείηε;

2. Να κεηαθέξεηε ηώξα ηα ηξίγσλα απηά κέζα ζηα νξζνγώληα
παξαιιειόγξακκα ηνπ ηεηξαγώλνπ ΚΛΜΝ ώζηε λα θαιπθζνύλ πιήξσο.

3. Να εμεγήζεηε γηαηί ηα δύν άιια ηεηξάπιεπξα πνπ θαιύπηνπλ ην ηεηξάγσλν
ΚΛΜΝ είλαη θαη απηά ηεηξάγσλα.

4. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηα εκβαδά ησλ δύν απηώλ ηεηξαγώλσλ κε ην ηεηξάγσλν
πνπ έρεη πιεπξά α;

5. Να εθθξάζεηε ηελ ζρέζε απηή κε ηελ βνήζεηα ησλ ηκεκάησλ α, β, γ.

6. Να επηβεβαηώζεηε αξηζκεηηθά ηηο ζρέζεηο πνπ έρεηε εληνπίζεη. ηελ νπζία
έρεηε απνδείμεη ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα κε κία κέζνδν πνπ ζα κπνξνύζακε
λα απνθαιέζνπκε απνθνπή εκβαδώλ θαη επηθόιιεζε. ε ηη δηαθέξεη θαηά ηελ
γλώκε ζαο ε απόδεημε απηή από ηελ Ππζαγόξεηα θαη ζε ηη είλαη όκνηα;
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ΜΗΑ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟΤ ΘΔΧΡΖΜΑΣΟ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ.
Γύξσ από ην νξζνγώλην ππάξρνπλ ηξία πνιύγσλα, έλα γηα θάζε πιεπξά.
Οη γσλίεο ησλ πνιύγώλσλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αιιά δελ εκθαλίδνληαη νη κεηξήζεηο
ηνπο.

Να κεηαβάιιεηε ην ζρήκα ζύξνληαο ηα ζεκεία Κ1, Λ1, Μ1. Με βάζε ηεο κεηξήζεηο
λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Να ειέγμεηε κε ηελ βνήζεηα ησλ κεηξήζεσλ ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα ηξία
πνιύγσλα.

2.

Πνηα ζρέζε θαίλεηαη λα ζπλδέεη ηα εκβαδά ησλ ηξηώλ πνιπγώλσλ;

3. Να δηαηππώζεηε κία πξόηαζε κε βάζε ηελ απάληεζε πνπ δώζαηε ζην
εξώηεκα 1.

4. Πσο ζρεηίδεηαη ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα κε ηελ πξνεγνύκελε πξόηαζε;

49

Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Β΄ Λπθείνπ

50

Σεηξάδην Μαζεηή

Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Β΄ Λπθείνπ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ΔΜΒΑΓΑ
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ΣΡΗΓΧΝΑ Δ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη έλα παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ, έλα ζεκείν  πάλσ ζηελ
επζεία ηεο πιεπξάο ΓΓ, νη κεηξήζεηο ησλ εκβαδώλ ησλ ηξηγώλσλ ΑΓ θαη ΒΓ
θαζώο θαη ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ

Να κεηαθηλήζεηε ην ζεκείν  θαη λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Πνηα ζρέζε θαίλεηαη λα ζπλδέεη ηα εκβαδά ησλ ΑΓ θαη ΒΓ κε ην εκβαδόλ
ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ όηαλ ην  βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Γ θαη Γ ;

2) Να ζύξεηε ην  ζηηο αθξαίεο ζέζεηο Γ θαη Γ . Να επηβεβαηώζεηε ή λα
απνξξίςεηε ην πξνεγνύκελν ζπκπέξαζκα.

3) Να απνδείμεηε κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν ην ζπκπέξαζκα ην νπνίν ηπρόλ
έρεηε δηαηππώζεη ζηηο πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο.

4) Να κεηαθέξεηε ην  έμσ από ην ηκήκα ΓΓ θαη πξν ην κέξνο ηνπ Γ. Πσο
κεηαζρεκαηίδεηαη ε ζρέζε πνπ είραηε εληνπίζεη πξνεγνπκέλσο;

5) Να κεηαθέξεηε ην  έμσ από ην ηκήκα ΓΓ θαη πξν ην κέξνο ηνπ Γ. Πσο
κεηαζρεκαηίδεηαη ε ζρέζε πνπ είραηε εληνπίζεη πξνεγνπκέλσο;
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ΔΜΒΑΓΟΝ ΣΡΗΓΧΝΟΤ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη έλα δπλακηθό ηξίγσλν ΑΒΓ ην νπνίν κπνξείηε λα
κεηαβάιιεηε κε δύν ηξόπνπο.
Οη κεηαβνιείο β, γ κεηαβάιινπλ ηα κήθε ησλ πιεπξώλ ΑΓ θαη ΑΒ αληίζηνηρα, ελώ
ζύξνληαο ην ζεκείν Β κεηαβάιιεηαη κόλν ε γσλία σ ηεο θνξπθήο Α.
Αθόκε πξνβάιιεηαη ε κέηξεζε ηεο γσλίαο σ ηνπ ηξηγώλνπ θαη έλα ειεύζεξν ζεκείν
Μ.

Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να ζύξεηε ην ζεκείν Γ. Πνηα κεγέζε παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη πνηα
κεηαβάιινληαη;

2) Να κειεηήζεηε ηνλ ηξόπν πνπ κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ζε ζρέζε κε ηελ
γσλία. Πόηε ην εκβαδόλ γίλεηαη κέγηζην θαη πόηε ειάρηζην;

3) Να κειεηήζεηε ηελ ζρέζε ηεο γσλίαο κε ηνλ εκβαδόλ επαλαπξνζδηνξίδνληαο
ην ζεκείν Μ ζε Μ=(σ, Δ) θαη εκθαλίδνληαο ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ. Με βάζε
ηελ θακπύιε πνπ δεκηνπξγείηαη πνηα ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ζρέζε γσλίαο
εκβαδνύ;

4) Να κεηαβάιιεηε ηα κήθε ησλ πιεπξώλ β, γ θαη λα επαλαιάβεηε ηελ
πξνεγνύκελε δηαδηθαζία. Να δηαηππώζεηε έλαλ θαλόλα.

5) Να απνδείμεηε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θηάζαηε από ηα πξνεγνύκελα
εξσηήκαηα.
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ΥΔΖ ΔΜΒΑΓΧΝ ΣΡΗΓΧΝΧΝ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ
ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη έλα ηξίγσλν ΑΒΓ ηνπ νπνίνπ ε γσλία Α κεηαβάιιεηαη από
ηνλ κεηαβνιέα σ, δειαδή Α=σ. Έλα εκηθύθιην κε βάζε ην ΒΓ θόβεη ηηο πιεπξέο ΑΒ
θαη ΑΓ ζηα ζεκεία Γ θαη Δ. Δπηπιένλ πξνβάιινληαη νη κεηξήζεηο ησλ εκβαδώλ ησλ
ηξηγώλσλ ΑΒΓ, σο Δ1, θαη ηνπ ΑΓΔ σο Δ2

Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να κεηαθηλήζεηε ηελ θνξπθή Α. Να κειεηήζεηε ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη ην
εκβαδόλ ΑΒΓ θαη ην εκβαδόλ ΑΓΔ. Να θαηαγξάςεηε κεξηθά δεύγε ηηκώλ.
Τπάξρεη θάπνηα ζρέζε πνπ θαίλεηαη λα ζπλδέεη ηα δύν εκβαδά;.

2) Να κειεηήζεηε ηελ ζρέζε ησλ δύν εκβαδώλ θαηαζθεπάδνληαο έλα ζεκείν
Μ=(Δ1, Δ2) θαη δεκηνπξγώληαο ην ίρλνο ηνπ. Πνηα ζρέζε θαίλεηαη λα ζπλδέεη
ηα δύν εκβαδά;

3) Να απνδείμεηε ηελ ζρέζε απηή κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν.

4) Να κεηαβάιιεηε ηελ γσλία σ θαη λα επαλαιάβεηε ηελ δηεξεύλεζε. Να
δηαηππώζεηε έλαλ θαλόλα.
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ΔΜΒΑΓΑ ΟΜΟΗΧΝ ΠΟΛΤΓΧΝΧΝ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
9. ………………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
.
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη δύν πνιύγσλα θαη νη κεηξήζεηο ησλ εκβαδώλ ηνπο Π θαη
Π1. Ο κεηαβνιέαο ι κεηαβάιιεη ην κέγεζνο ελόο κόλν εμ απηώλ.

Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ ι. Πνηα ζρέζε θαίλεηαη λα ζπλδέεη ηα δύν
πνιύγσλα; Να ζύξεηε κηα θνξπθή ηνπ πνιπγώλνπ Π. Ση παξαηεξείηε;

2) Θα δηεξεπλήζνπκε ηώξα ηελ ζρέζε ησλ εκβαδώλ ησλ δύν πνιπγώλσλ. Να
θαηαζθεπάζεηε ην ζεκείν Μ ζε Μ=(Π, Π1) θαη λα πξνβάιιεηε ην ίρλνο ηνπ.
Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηνπ εκβαδνύ ηνπ πνιπγώλνπ Π ζύξνληαο κία θνξπθή
ηνπ. Με βάζε ηελ γξακκή ηνπ ίρλνπο, πνηα ζρέζε ζα κπνξνύζε λα ζπλδέεη ηα
δύν εκβαδά;

3) Να θαηαζθεπάζεηε ην ζεκείν Κ ζε Κ=(ι, Π1) θαη λα εκθαλίζεηε ην ίρλνο ηνπ.
Να αιιάμεηε ηηο ηηκέο ηνπ ι ζύξνληαο ην ζεκείν. Πνηα ζρέζε θαίλεηαη λα
ζπλδέεη ηη ηηκέο ηνπ ι κε ηηο ηηκέο ηνπ Π1;

4) Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηα πξνεγνύκελα λα δηαηππώζεηε κία πξόηαζε
γηα ηα εκβαδά δύν νκνίσλ πνιπγώλσλ.
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ΣΟΞΟ-ΥΟΡΓΖ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη έλαο θπθιηθόο ηνκέαο ΟΑΒ ν νπνίνο κεηαβάιιεηαη από ην
ζεκείν Β ελώ εκθαλίδνληαη νη κεηξήζεηο ηνπ ηόμνπ c, ηεο επίθεληξεο γσλίαο σ, ηεο
αθηίλαο ξ θαη ηεο ρνξδήο ι. Δπηπιένλ εκθαλίδνληαη θαη δύν βνεζεηηθά αληηθείκελα,
έλα ζεκείν Μ θαη κία ζπλάξηεζε f(x)=x, πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ
ζπλέρεηα.

Να κεηαβάιιεηε ην ζρήκα ζύξνληαο ηα ζεκεία Α, Β, Γ. Με βάζε ηεο κεηξήζεηο λα
απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Πσο κεηαβάιιεηαη ην κήθνο ηνπ ηόμνπ c θαζώο κεηαβάιιεηαη ε γσλία σ;

2. Πσο κεηαβάιιεηαη ην κήθνο ηεο ρνξδήο ι θαζώο κεηαβάιιεηαη ε γσλία σ;
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3. Πσο κεηαβάιιεηαη ε ρνξδή ι θαη ην ηόμν c θαζώο κεηαβάιιεηαη ε αθηίλα;

4. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζεκείν M, λα ην επαλαπξνζδηνξίζεηε σο Μ=(c, ι) θαη
λα εκθαλίζεηε ην ίρλνο ηνπ. Να κεηαβάιιεηαη ην ηόμν c.
5. Πνηα ζρέζε κπνξεί λα ζπλδέεη ην κήθνο ηνπ ηόμνπ c κε ην κήθνο ηεο ρνξδήο
ι;

Μέρξη ηώξα ζηεξηρηήθακε κόλν ζηηο κεηξήζεηο γηα λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα
ηα πνζά πνπ κεηαβάιινληαη. Θα πξνζπαζήζνπκε ηώξα λα θάλνπκε κία πεξηζζόηεξν
απζηεξή απόδεημε.
6.

Να γξάςεηε ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ επίθεληξε γσλία σ θαη ηελ αθηίλα ξ
κε ην κήθνο ηνπ ηόμνπ c. Να ιάβεηε ππ όςηλ όηη ε γσλία σ κεηξάηαη ζε
αθηίληα.

7. Να βξείηε κε ηελ βνήζεηα ηεο ηξηγσλνκεηξίαο κία ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ
ρνξδή ι κε ηελ γσλία σ θαη ηελ αθηίλα ξ. Να ζπλδπάζεηε ηα απνηειέζκαηα
ησλ δύν εξσηήζεσλ γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία ζρέζε πνπ λα ζπλδέεη ην ι κε
ηελ σ θαη ην c.

8. Να θάλεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζρέζεο απηήο, επαλαπξνζδηνξίδνληαο
ηελ ζπλάξηεζε f(x)=x. Ση παξαηεξείηε;

63

Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Β΄ Λπθείνπ

Σεηξάδην Μαζεηή

ΚΑΝΟΝΗΚΑ ΠΟΛΤΓΧΝΑ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη δύν κεηαβνιείο, σ θαη λ, έλαο θύθινο αθηίλαο ξ, κία
επίθεληξε γσλία σ, ηελ ρνξδή ι θαη ηα ηκήκαηα ΑΚ θαη ΚΒ πνπ εθάπηνληαη ζηνλ
θύθιν ζηα άθξα ηεο ρνξδήο. Αθόκε πξνβάιινληαη νη κεηξήζεηο S1, S2 πνπ καο
δείρλνπλ ηελ πεξίκεηξν ησλ πνιπγώλσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαζώο πεξηζηξέθεηαη ε
ρνξδή.

Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα λ. Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ
εξσηήκαηα.

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Πόζεο πεξηζηξνθέο πξέπεη λα εθηειέζεη ε ρνξδή ι ώζηε λα επαλέιζεη ζηελ
αξρηθή ηεο ζέζε; Πνην θαλνληθό πνιύγσλν κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί αλ ην ι
αθήλεη ην ίρλνο ηνπ;
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2. Να αιιάμεηε ηελ ηηκή ηεο γσλίαο σ. Να δηεξεπλήζεηε γηα πνηεο ηηκέο ηεο
γσλίαο σ θαηαζθεπάδεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, θαλνληθό εμάγσλν,
πεληάγσλν.

3. Να βξείηε έλα ηύπν γηα ηελ γσλία σ κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ
λα γλσξίδνπκε πνηα γσλία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα
θαηαζθεπάζνπκε νπνηνδήπνηε λίγσλν.

4. Με γσλία σ=600 λα εκθαλίζεηε ηα ίρλε ησλ ηκεκάησλ ι, ΚΒ θαη ΚΑ. Να
παξαηεξήζεηε θαη θαηαγξάςεηε ηηο κεηξήζεηο S1 θαη S2. Να επαλαιάβεηε γηα
κηθξόηεξεο γσλίεο, π.ρ 400, 300. Ση παξαηεξείηε;

Μέρξη ηώξα ζηεξηρηήθακε κόλν ζηηο κεηξήζεηο γηα λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα
ηα πνζά πνπ κεηαβάιινληαη. Θα πξνζπαζήζνπκε ηώξα λα θάλνπκε κία πεξηζζόηεξν
απζηεξή απόδεημε.
5.

Πνηα ζρέζε έρνπλ νη ηηκέο ησλ S1 θαη S2 κε ηελ πεξίκεηξν ηνπ θύθινπ;

6. Να επαλαιάβεηε αιιάδνληαο ηηο ηηκέο ηεο αθηίλαο ξ.
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ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη δύν ζπλζέζεηο θάζε κία από ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδεηαη
από έλα θαλνληθό πνιύγσλν θαη δύν κεηαβνιείο γσληώλ α, β. ηελ νπζία ην Π2
πξνθύπηεη από ην Π1 κε πεξηζηξνθή θαηά γσλία α γύξσ από ην ζεκείν . Σν Π3
πξνθύπηεη από ην Π2 κε όκνηα ηξόπν. Με ηνλ ίδην ηξόπν πξνθύπηεη θαη ην Δ2 από ην
Δ1 όπσο θαη ην Δ3 από ην Δ2, κόλν πνπ εδώ ε πεξηζηξνθή γίλεηαη θαηά γσλία β.

Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα α θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ κεηαβνιέα β. Να
απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Γηα πνηα ηηκή ηεο γσλίαο α ηα ηξία πεληάγσλα γίλνληαη δηαδνρηθά. Γειαδή δελ
επηθαιύπηεη ην έλα ην άιιν.

2. Πνηα ζρέζε έρεη απηή ε ηηκήο ηεο γσλίαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαλνληθνύ
πνιπγώλνπ;

3. Γηα πνηα ηηκή ηεο γσλίαο β ηα ηξία εμάγσλα γίλνληαη δηαδνρηθά. Γειαδή δελ
επηθαιύπηεη ην έλα ην άιιν.

4. Πνηα ζρέζε έρεη απηή ε ηηκήο ηεο γσλίαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαλνληθνύ
εμαγώλνπ;

5. Θέινπκε λα θαιύςνπκε έλα δάπεδν κε πιαθίδηα, ζρήκαηνο θαλνληθνύ
πνιπγώλνπ, ηνπ ίδηνπ είδνπο. Πνην από ηα δύν θαλνληθά πνιύγσλα είλαη ην
θαηαιιειόηεξν;

6. Τπάξρνπλ θαη άιια θαλνληθά πνιύγσλα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ
επηθάιπςε απηή;
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ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ-ΚΑΘΔΣΑ ΓΗΑΝΤΜΑ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη κία ζεηξά από δηαλύζκαηα θαη ζεκεία πνπ θαζνξίδνπλ ηα
άθξα ησλ δηαλπζκάησλ. Ο ζηόρνο καο είλαη λα κειεηήζνπκε ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ νη
ζπληεηαγκέλεο ησλ δηαλπζκάησλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ αζξνίζκαηνο, ηεο δηαθνξάο,
ηεο θαζεηόηεηαο θαη ηεο παξαιιειίαο.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να κεηαβάιεηε ηα δηαλύζκαηα ΑΒ θαη ΑΓ. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηηο
ζπληεηαγκέλεο ησλ δηαλπζκάησλ απηώλ κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ΑΓ θαη ΒΓ;

2) Να εμεηάζεηε αλ ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη παξαιιειόγξακκν.

3) Να εκθαλίζεηε ηηο επζείεο α, δ, ε από ηα βνεζεηηθά αληηθείκελα. Με βάζε ηηο
κεηξήζεηο ησλ θιίζεσλ ησλ επζεηώλ ια, ιδ, ιε λα εθηηκήζεηε ηελ ζρέζε πνπ
ππάξρεη κεηαμύ ηνπο. Ση ζρέζε έρνπλ ηα δηαλύζκαηα δ1, δ2, δ3 ;

4) Να εκθαλίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ δηαλπζκάησλ απηώλ. Πνηα ζρέζε έρνπλ
νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο;
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ΓΧΝΗΑ ΔΤΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΝΤΜΑΣΧΝ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
Γίλνληαη νη επζείεο ε1 θαη ε2 νη νπνίεο ηέκλνληαη ζην ζεκείν Α. Πάλσ ζηηο επζείεο
βξίζθνληαη ηα ζεκεία Β θαη Γ. Σν πξόβιεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην εμήο: Με πνην ηξόπν
ζα ππνινγίζνπκε ηελ γσλία ησλ δύν επζεηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο γλώζεηο πνπ
δηαζέηνπκε από ην θεθάιαην ησλ δηαλπζκάησλ.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να εκθαλίζεηε ηα δηαλύζκαηα ΑΓ θαη ΑΒ, δειαδή ηα u, v. Να ππνινγίζεηε ην
εζσηεξηθό ηνπο γηλόκελν επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηνλ αξηζκό uv πνπ ππάξρεη
ζηα βνεζεηηθά αληηθείκελα.

2) Να δεκηνπξγήζεηε ην πειίθν ηνπ εζσηεξηθνύ γηλνκέλνπ uv πξνο ην γηλόκελν
ΑΒ.ΑΓ ησλ κέηξσλ ησλ δύν δηαλπζκάησλ. Ση εθθξάδεη ην πειίθν απηό; Να
ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ αξηζκό ζπλσ πνπ βξίζθεηαη ζηα βνεζεηηθά αληηθείκελα
γηα λα εθθξάζεηε ην παξαπάλσ πειίθν.

3) Όηαλ γλσξίδνπκε ην ζπλεκίηνλν κηαο γσλίαο ηόηε κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε
ηελ γσλία αλ δεηήζνπκε από ην ινγηζκηθό λα ππνινγίζεη ηελ έθθξαζε
acos(ζπλσ). Να ππνινγίζεηε ηελ γσλία ηεο νπνίαο ην ζπλεκίηνλν είλαη ην
πξνεγνύκελν γηλόκελν.

4) Να πεξηγξάςεηε έλαλ αιγόξηζκν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνύκε γηα δύν
νπνηεζδήπνηε επζείεο λα ππνινγίδνπκε ηελ γσλία ηνπο.
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ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΣΟΠΟ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα ζηαζεξό δηάλπζκα ΑΒ, κία παξαβνιή, έλα δηάλπζκα ΑΓ,
ηνπ νπνίνπ ην άθξν Γ θηλείηαη πάλσ ζηελ παξαβνιή θαη έλα δηάλπζκα ΑΓ.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να βξείηε ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα ηξία δηαλύζκαηα.

2) Να εκθαλίζεηε ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Γ θαη λα ζύξεηε ην ζεκείν Γ. Ση ζρέζε
έρεη ε θακπύιε πνπ γξάθεη ην ζεκείν Γ κε ηελ αξρηθή παξαβνιή;

3) Να κεηαβάιεηε ην δηάλπζκα ΑΒ, αθνύ πξώηα αιιάμεηε ηελ ηδηόηεηά ηνπ λα
είλαη ζηαζεξό. Πνηα ζρέζε έρεη ε λέα θακπύιε πνπ ζα γξάςεη ην ζεκείν Γ κε
ηελ αξρηθή θακπύιε;

4) Να δηθαηνινγήζεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν.

5) Να κειεηήζεηε ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζεκείν θηλείηαη πάλσ ζε κία επζεία. Να
απνθξύςεηε ηα δηαλύζκαηα u, w θαη ηα ζεκεία Γ, Γ θαζώο θαη ηελ παξαβνιή.
Να εκθαλίζεηε όια ηα βνεζεηηθά αληηθείκελα.
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ΔΤΘΔΗΑ - ΓΗΑΝΤΜΑ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη:
Σα ζεκεία Α, Β, Γ ην δηάλπζκα u θαη νη εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ ε1 θαη ε2 ζην
παξάζπξν ησλ αληηθεηκέλσλ.

Να εκθαλίζεηε ην δηάλπζκα u θαη ην ζεκείν Γ. Να εκθαλίζεηε ηελ επζεία ε1 πνπ
πεξλά από ην Γ θαη είλαη παξάιιειε πξνο ην δηάλπζκα.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ.
1) Να κεηαβάιιεηε ην δηάλπζκα u. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ
δηαλύζκαηνο κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο επζείαο;

2) Πσο κπνξνύκε λα δηθαηνινγήζνπκε ηελ ζρέζε απηή κε απζηεξά καζεκαηηθό
ηξόπν;

3) Να εκθαλίζεηε ηελ επζεία ε2 πνπ είλαη θάζεηε ζην δηάλπζκα u θαη πεξλά από
ην Γ. Να κεηαβάιεηε ην δηάλπζκα. Πνηα ζρέζε θαίλεηαη λα ζπλδέεη ηηο
ζπληεηαγκέλεο ηνπ δηαλύζκαηνο κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο επζείαο;

4) Πσο κπνξνύκε λα δηθαηνινγήζνπκε ηελ ζρέζε απηή κε απζηεξά καζεκαηηθό
ηξόπν;
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ΔΜΒΑΓΟΝ ΣΡΗΓΧΝΟΤ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
Με ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ κπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε ηα πεξηζζόηεξα από ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηέρεη ην ζρνιηθό βηβιίν. Ζ επεμεξγαζία απηή κπνξεί λα γίλεη κε
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπ όπσο ζα δνύκε ζηελ ζπλέρεηα.
Αο επηρεηξήζνπκε ινηπόλ λα ιύζνπκε ηελ παξαθάησ άζθεζε ηνπ βηβιίνπ:
«Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(3, 4) θαη Β(6, 6) λα βξεζεί ζεκείν Μ ηνπ άμνλα ρ΄ρ ώζηε
(ΑΜΒ)=7».
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη:
Σα ζεκεία Α, Β, Μ,  ην εκβαδόλ Σ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΜΒ, θαζώο θαη ηα κήθε α, β, κ
ησλ ηκεκάησλ, ζην παξάζπξν ησλ αληηθεηκέλσλ.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1. Να εκθαλίζεηε ηα ζεκεία Α θαη Β θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηα νδεγήζεηε ζηηο
ζέζεηο κε ζπληεηαγκέλεο (3, 4) θαη (6, 6) αληίζηνηρα. Να εκθαλίζεηε ην
ειεύζεξν ζεκείν Μ πάλσ ζηνλ άμνλα ρ΄ρ. Να εκθαλίζεηε ην πνιύγσλν Σ,
δειαδή ην ηξίγσλν ΑΒΜ.
2. Να κεηαθηλήζεηε ην ζεκείν Μ ώζηε ε ηηκή ηνπ εκβαδνύ ηνπ ΑΒΜ λα γίλεη
7. ε πόζα ζεκεία ηνπ άμνλα ην εκβαδόλ γίλεηαη 7;

3. Να απνδείμεηε κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.

Μέρξη ηώξα έρνπκε ιύζεη ην πξόβιεκα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Σν ινγηζκηθό καο δίλεη
ηελ δπλαηόηεηα λα δηεξεπλήζνπκε επηπιένλ πεξηπηώζεηο θαη λα αλαθαιύςνπκε
επηπιένλ ζρέζεηο πνπ αθνξνύλ ζην εκβαδόλ απηνύ ηνπ ηξηγώλνπ.
4. Να εκθαλίζεηε ην ζεκείν  θαη λα ην επαλαπξνζδηνξίζεηε ώζηε ε
ηεηκεκέλε ηνπ λα είλαη ε ηεηκεκέλε ηνπ Μ θαη ε ηεηαγκέλε ηνπ ην
εκβαδόλ ηνπ ΑΒΜ, δειαδή ην Σ. Να κεηαβάιεηε ηελ ζέζε ηνπ ζεκείνπ Μ
πσο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηνπ ; Πνηα κνξθή ζρέζεο θαίλεηαη λα ζπλδέεη
ηελ ηεηκεκέλε ηνπ Μ κε ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ;

5. Να δεκηνπξγήζεηε ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ . Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζέζε
ηνπ Α ώζηε ζε ζπκκεηξηθέο ζέζεηο ηνπ Μ σο πξνο ηελ αξρή ησλ αμόλσλ
ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ λα είλαη ην ίδην;
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΔ ΔΤΘΔΗΔ 1
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
Δίλαη γλσζηό όηη αλ ε εμίζσζε κηαο επζείαο πεξηέρεη παξάκεηξν ζηελ ζέζε ηνπ ελόο ή
θαη ησλ δύν ζπληειεζηώλ, ή θαη ηνπ ζηαζεξνύ όξνπ, ηόηε ε εμίζσζή ηεο παξηζηάλεη
κία νκάδα επζεηώλ. Αλ ινηπόλ νξίζνπκε κία παξάκεηξν κέζσ ελόο κεηαβνιέα θαη
εηζάγνπκε ηελ παξάκεηξν ζηελ εμίζσζε κηαο επζείαο ηόηε αιιάδνληαο ηηο ηηκέο κε
ηνλ κεηαβνιέα κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο επζείαο απηήο.
Αο δεκηνπξγήζνπκε ινηπόλ παξακεηξηθέο επζείεο:
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη:
Έλαο κεηαβνιέαο ι θαη νη εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ ε1 θαη ε2 θαη έλα ζεκείν Α ζην
παξάζπξν ησλ αληηθεηκέλσλ.

Να εκθαλίζεηε ηηο επζείεο ε1 θαη ε2 . Να επαλαπξνζδηνξίζεηε ηηο επζείεο σο εμήο:
1
2ιρ-ς= -1 θαη 2ρς=1 αληίζηνηρα. Να εκθαλίζεηε ην ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηώλ
ι+1
Α.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηνπ ι. Πσο κεηαβάιεηε ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ ηνκήο
ησλ επζεηώλ; Γηα πνηα ηηκή ηνπ ι ην ζεκείν ηνκήο βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ άμνλα
ρ΄ρ;

2) Να δεκηνπξγήζεηε ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο. Να βξείηε ηνλ γεσκεηξηθό
ηόπν ηνπ ζεκείνπ απηνύ.

3) Να απνδείμεηε κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν ην ζπκπέξαζκά ζαο από ηελ
πξνεγνύκελε εξώηεζε.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΔ ΔΤΘΔΗΔ 2
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ηδηόηεηεο κηαο
παξακεηξηθήο επζείαο κε ζπληειεζηέο εκίηνλα θαη ζπλεκίηνλα.
Δδώ ε παξάκεηξνο δελ επεξεάδεη άκεζα ηελ επζεία αιιά κέζσ ησλ ηξηγσλνκεηξηθώλ
ηεο αξηζκώλ.
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη:
Έλαο κεηαβνιέαο γσληώλ σ, ε εμίζσζε ηεο επζείαο ε θαη ε ηηκή ηεο γσλίαο σ.

Να επαλαπξνζδηνξίζεηε ηελ επζεία ε εηζάγνληαο ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο ην εκίηνλν
θαη ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο σ. (εκσ).ρ+(ζπλσ).ς=1.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηεο γσλίαο σ. Πσο κεηαβάιιεηαη ε επζεία;

2) Να δεκηνπξγήζεηε ην ίρλνο ηεο επζείαο. Να κεηαβάιιεηε ηελ ηηκή ηεο σ. Ση
παξαηεξείηε; Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο επζείαο σο πξνο ηνλ θύθιν πνπ θαίλεηαη
λα δεκηνπξγείηαη;

3) Να επαλαπξνζδηνξίζεηε ηελ επζεία ζε (εκσ).ρ+(ζπλσ).ς=2. Ση αιιάδεη ηώξα
ζηελ πεξηνρή γύξσ από ηελ νπνία πεξηζηξέθεηαη ε επζεία

4) Να πεηξακαηηζηείηε κε ζπληειεζηέο 2εκσ θαη ζπλσ γηα ηελ παξακεηξηθή
επζεία. Ση ζρήκα δεκηνπξγείηαη;
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΑΝΑΚΛΑΖ Δ ΠΑΡΑΒΟΛΖ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο είλαη αλάγθε λα εκθαλίζεηε ζηαδηαθά
κία θαηαζθεπή κε ηελ νπνία ζηελ ζπλέρεηα ζα δηεξεπλήζεηε νξηζκέλα εξσηήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαβνιή.

Ο ζηόρνο είλαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηαδηαθά ην παξαπάλσ ζρήκα.
Η κατασκευή
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη:
Έλαο κεηαβνιέαο p, κία παξαβνιή θαη έλα ζεκείν Μ πάλσ ζηελ παξαβνιή.
Σα αληηθείκελα πνπ ζα εκθαληζηνύλ βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν ησλ βνεζεηηθώλ
αληηθεηκέλσλ. Να αθνινπζήζεηε ηελ ζεηξά πνπ πξνηείλεηαη παξαθάησ.
α) Να εκθαλίζεηε ηελ εθαπηνκέλε (δ) ζην Μ θαη ηελ θάζεηε (ε) ζηελ εθαπηνκέλε
ζην Μ. Να εκθαλίζεηε ην ζεκείν ηνκήο Β ηεο θάζεηεο κε ηνλ άμνλα ρ΄ρ.
β) Να εκθαλίζεηε ηελ εζηία Δ ηεο παξαβνιήο θαη ηελ επζεία (δ) δειαδή ηελ ΜΔ.
Σέινο λα εκθαλίζεηε ηελ επζεία (ε) παξάιιειε πξνο ηνλ άμνλα ρ΄ρ πνπ πεξλά από
ην ζεκείν Μ.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να εκθαλίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ Β. Πνηα είλαη ε ειάρηζηε ηηκή πνπ
παίξλεη ε ηεηκεκέλε ηνπ Β; Πνηα ζρέζε έρεη κε ηελ παξάκεηξν p;

2) Να εκθαλίζεηε ηηο γσλίεο σ1 θαη σ2 θαη ηηο ηηκέο ηνπο, λα ζύξεηε ην ζεκείν Μ
πάλσ ζηελ παξαβνιή. Ση παξαηεξείηε;

3) Να αιιάμεηε ηηο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ p ώζηε λα γίλνπλ αξλεηηθέο. Να
κειεηήζεηε αλ ηζρύνπλ θαη πάιη απηά πνπ παξαηεξήζαηε πξνεγνπκέλσο.

4) Να απνδείμεηε κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν ηα ζπκπεξάζκαηα από ηηο
πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΑΝΑΚΛΑΖ Δ ΔΛΛΔΗΦΖ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο είλαη αλάγθε λα εκθαλίζεηε κία
θαηαζθεπή κε ηελ νπνία ζηελ ζπλέρεηα ζα δηεξεπλήζεηε νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε.

Ο ζηόρνο είλαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηαδηαθά ην παξαπάλσ ζρήκα.
Η κατασκευή
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη:
Γύν κεηαβνιείο α, β κία έιιεηςε κε ηηο εζηίεο ηεο Δ θαη Δ΄θαη έλα ζεκείν Α πάλσ
ζηελ έιιεηςε. Αθόκε εκθαλίδνληαη ηα ηκήκαηα πνπ ελώλνπλ ηηο εζηίεο κε ην ζεκείν
Μ.
Σα αληηθείκελα πνπ ζα εκθαληζηνύλ βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν ησλ βνεζεηηθώλ
αληηθεηκέλσλ. Να αθνινπζήζεηε ηελ ζεηξά πνπ πξνηείλεηαη παξαθάησ.
α) Να εκθαλίζεηε ηελ εθαπηνκέλε (δ1 ) ζην Α θαη ηελ θάζεηε (δ2 ) ζηελ εθαπηνκέλε
ζην Μ.
β) Να εκθαλίζεηε ην ζεκείν ηνκήο Β ηεο θάζεηεο κε ηνλ άμνλα ρ΄ρ.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να εκθαλίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ Β. Πνηα είλαη ε ειάρηζηε ηηκή πνπ
παίξλεη ε ηεηκεκέλε ηνπ Β θαη πνηα ε κέγηζηε; Πνηα ζρέζε έρεη κε ηελ
παξάκεηξν α θαη ηελ εθθεληξόηεηα;

2) Να εκθαλίζεηε ηηο γσλίεο σ1 θαη σ2 θαη ηηο ηηκέο ηνπο, λα ζύξεηε ην ζεκείν Μ
πάλσ ζηελ έιιεηςε. Ση παξαηεξείηε;

3) Να αιιάμεηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ α, β. Να κειεηήζεηε αλ ηζρύνπλ θαη
πάιη απηά πνπ παξαηεξήζαηε πξνεγνπκέλσο.

4) Να απνδείμεηε κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν ηα ζπκπεξάζκαηα από ηηο
πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο.

91

Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Β΄ Λπθείνπ

Σεηξάδην Μαζεηή

Ζ ΤΠΔΡΒΟΛΖ
Σάμε: Β΄
Ολνκ/λπκν καζεηώλ:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Φύλλο εργασίας
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο είλαη αλάγθε λα εκθαλίζεηε κηα
θαηαζθεπή κε ηελ νπνία ζηελ ζπλέρεηα ζα δηεξεπλήζεηε νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξβνιή.

Ο ζηόρνο είλαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηαδηαθά ην παξαπάλσ ζρήκα.
Η κατασκευή
ηελ νζόλε πξνβάιινληαη:
Γύν κεηαβνιείο α, β κία ππεξβνιή κε ηηο εζηίεο ηεο Δ θαη Δ΄θαη έλα ζεκείν Α πάλσ
ζηνλ έλα θιάδν ηεο ππεξβνιήο.
Σα αληηθείκελα πνπ ζα εκθαληζηνύλ βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν ησλ βνεζεηηθώλ
αληηθεηκέλσλ. Να αθνινπζήζεηε ηελ ζεηξά πνπ πξνηείλεηαη παξαθάησ.
α) Να εκθαλίζεηε ηελ εθαπηνκέλε (δ) ζην Α θαη ηηο αζύκπησηεο ηεο ππεξβνιήο (δ1 )
θαη (δ2 ).
β) Να εκθαλίζεηε ηα ζεκεία ηνκήο Β θαη Γ ηεο εθαπηνκέλεο κε ηηο αζύκπησηεο.
γ) Να εκθαλίζεηε ην ηξίγσλν P.
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Σεηξάδην Μαζεηή

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
1) Να κεηαβάιιεηε ηελ ζέζε ηνπ Α πάλσ ζηελ ππεξβνιή. Πνηα κεγέζε
παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη πνηα κεηαβάιινληαη;

2) Πσο ζπλδέεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ κε ηηο παξακέηξνπο; Να
αιιάμεηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαη λα επηβεβαηώζεηε ην ζπκπέξαζκά
ζαο.

3) Να απνδείμεηε ην ζπκπέξαζκά ζαο κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν.
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Σεηξάδην Μαζεηή

Σεχνική Τποστήπιξη
Γηθηπαθόο Σόπνο : www.intracom-schools.gr θαη
Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν : support_it@intracom-it.gr
Σειέθσλν : 210-6679105
Fax : 210-6679106
Τπεύζπλε : θα Μπεξηζά Όιγα

ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ»

Γ’ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ
ΕΡΓO ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝO ΚΑΣΑ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΕΚΣ
ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ
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