
Άλγεβρα  Α΄Λυκείου - Φύλα εργασίας                                                                               Επιμέλεια: Κ. Μυλωνάκης

Καρτεσιανές συντεταγμένες - Συμμετρίες 

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1ο

Στο παρακάτω σύστημα αξόνων να γίνει η γραφική παράσταση του σημείου Μ(-5,3): 
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Άλγεβρα  Α΄Λυκείου - Φύλα εργασίας                                                                               Επιμέλεια: Κ. Μυλωνάκης

α)   Να βρείτε το συμμετρικό Μ1 του Μ ως προς άξονα συμμετρίας τον χ΄χ. 

        Οι συντεταγμένες του  Μ1 είναι  (…. , ….). 

Γενικά παρατηρήστε ότι το συμμετρικό του Μ(α,β) ως προς άξονα τον χ΄χ είναι Μ1(…. , ….).

β)   Να βρείτε το συμμετρικό Μ2 του Μ ως προς άξονα συμμετρίας τον ψ΄ψ. 

        Οι συντεταγμένες του  Μ2 είναι  (…. , ….). 

Γενικά παρατηρήστε ότι το συμμετρικό του Μ(α,β) ως προς άξονα τον ψ΄ψ είναι Μ2(…. , ….).

γ)   Να βρείτε το συμμετρικό Μ3 του Μ ως προς κέντρο συμμετρίας την αρχή Ο(0,0). 

        Οι συντεταγμένες του  Μ3 είναι  (…. , ….). 

Γενικά παρατηρήστε ότι το συμμετρικό του Μ(α,β) ως προς κέντρο συμμετρίας την αρχή 

Ο(0,0) είναι  Μ1(…. , ….).

δ)   Να σχεδιάσετε τη ευθεία που διχοτομεί την 1η και 3η  γωνία των αξόνων, δηλαδή την ευθεία 

y=x  και στη συνέχεια να βρείτε το συμμετρικό Μ4 του Μ ως προς άξονα συμμετρίας την ευθεία 

αυτή.  Οι συντεταγμένες του  Μ4 είναι  (…. , ….). 

Γενικά παρατηρήστε ότι το συμμετρικό του Μ(α,β) ως προς άξονα την  y=x  είναι Μ4(…. , ….).

 Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

         Δύο σημεία συμμετρικά ως προς:

i) τον άξονα x΄x έχουν την  …………… τετμημένη  και  …………. τεταγμένες.  

ii)   τον άξονα y΄y έχουν την ……………..τεταγμένη και  …………… τετμημένες. 

iii)  την αρχή Ο έχουν  ……………….. συντεταγμένες. 

iv)  την διχοτόμο της 1ης και 3ης γωνίας των αξόνων  έχουν το ένα τετμημένη την ……………   

του άλλου και αντίστροφα. 

…………………………………………………………………………………………………


