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Περίληψη 
Μια µαθηµατική δραστηριότητα αποτελείται από δύο σκέλη: την 

κατασκευή και τη λύση ενός προβλήµατος. ∆υστυχώς, οι µαθηµατικοί δά-
σκαλοι, µέχρι σήµερα, εστιάζουν στο σκέλος της λύσης του προβλήµατος 
και παραβλέπουν εκείνο της κατασκευής. Όµως, προκειµένου να αναπτύ-
ξουν οι µαθητές µας διερευνητικό προσανατολισµό, αλλά και θετική στάση 
απέναντι στα Μαθηµατικά, θα πρέπει να πάψουµε να αγνοούµε το σκέλος 
της κατασκευής προβλήµατος. Για την κατασκευή προβληµάτων υψηλής 
ποιότητας προσφέρεται η Ευκλείδεια Γεωµετρία και ιδιαίτερα οι Κωνικές 
Τοµές(κ.τ.), λόγω του πλήθους των ιδιοτήτων που έχουν. Η χρήση επιπλέον 
της σύγχρονης τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να πειραµα-
τιστούν, να εικάσουν, αλλά και να προβληµατιστούν και να συµπεράνουν.  
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Abstract 

A mathematic activity consists of two parts: The construction of the 
problem and the solution of it. Unfortunately, up to the present day, teachers 
of mathematics focus on the process of solving the problem and overlook 
that of construction. However, if we wish our students to acquire an ex-
ploratory orientation along with a positive attitude towards mathematics, we 
should cease overlooking the part of problem construction. Euclidean Ge-
ometry, and especially Conic Sections, offers the opportunity of construct-
ing high standard mathematical problems because of the great variety of 
properties it is accompanied with. Furthermore, the use of current technol-
ogy offers the students the potentiality to experiment and suppose as well as 
to speculate and infer. 

 
1. Εισαγωγή.  
Στα πλαίσια της ενεργητικής και ερευνητικής στάσης των µαθητών 

για τα Μαθηµατικά, κεντρική θέση κατέχει η δραστηριότητα, δηλαδή η κα-
τασκευή και επίλυση ενός προβλήµατος. Μάλιστα, ο Polya [1] στο περίφη-
µο έργο του «How to solve it» προτείνει: «Όταν δεν µπορείς να λύσεις κά-
ποιο πρόβληµα, προσπάθησε να λύσεις κάποιο σχετικό», προφανώς που θα 
κατασκευάσεις. Όµως, και πολλοί άλλοι επιστήµονες και ερευνητές υπο-
στηρίζουν ότι οι µαθητές πρέπει να έχουν την ευκαιρία για την κατασκευή 
(και επίλυση) µαθηµατικών προβληµάτων π.χ. [2], [3]. 

Συνηθισµένο αλλά και κυρίαρχο πλαίσιο για την κατασκευή και δια-
τύπωση Μαθηµατικών προβληµάτων είναι αυτό της καθηµερινής ζωής. Ω-
στόσο, στις µεγάλες τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η εύρεση και 
χρήση ενός αξιόλογου τέτοιου πλαισίου δυσκολεύει σηµαντικά, ιδιαίτερα 
στη στοιχειώδη Ευκλείδεια Γεωµετρία (σΕΓ), δεδοµένου ότι τόσο στα σχο-
λικά εγχειρίδια, όσο και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν υπάρχει ή είναι 
περιορισµένο. Προτείνουµε, λοιπόν, ενοποίηση των εννοιών της σΕΓ µέσα 
στο πλαίσιο των κ.τ., όπου ένα µεγάλο πλήθος ιδιοτήτων αυτών δίνει τη δυ-
νατότητα αλλά και την ευκαιρία οι µαθητές να διαπραγµατευτούν δηµιουρ-
γικά, κάνοντας επανάληψη και εποµένως κατακτώντας, ένα µεγάλο πλήθος 
των εννοιών αυτών. Επιπλέον, το πλαίσιο που προτείνουµε, επειδή µπορεί 
να διατηρηθεί σταθερό, δύναται να θεωρηθεί «ξεκούραστο», µε την έννοια 
ότι µειώνει το νοητικό φορτίο του µαθητή που επιφέρει η συνεχής αλλαγή 
πλαισίου. 

Η κατασκευή ενός προβλήµατος µπορεί να προκύψει σε τρεις περι-
πτώσεις [4].  
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• Κατά την επίλυση ενός προβλήµατος, όταν, δηλαδή, προσπαθώντας 
να λύσεις κάποιο πρόβληµα, σου παρουσιάζεται ένα νέο, µικρότερο 
ίσως από το αρχικό, ενίοτε ισοδύναµο ή και µεγαλύτερο.  

• Μετά τη λύση του προβλήµατος ο λύτης (ή ερευνητής), αξιοποιώ-
ντας την εµπειρία του, είναι δυνατόν να κατασκευάσει άλλα, χρησι-
µοποιώντας την καινούργια γνώση ή να δηµιουργήσει µια καινούρ-
για κατάσταση, αλλάζοντας πιθανόν τις συνθήκες του αρχικού. 

• Όταν εκµεταλλευτούµε κατάλληλα τα εµπειρικά δεδοµένα (η νέα 
τεχνολογία είναι πλούσια πηγή τέτοιων εµπειριών) ή ένα εξωτερικό 
ερέθισµα για να δηµιουργήσουµε ένα εντελώς νέο και πρωτότυπο 
πρόβληµα. 

 
Ορισµένοι ερευνητές ταξινοµούν τα προβλήµατα που κατασκευάζο-

νται σε δοµηµένα, ηµιδοµηµένα και ελεύθερα. Άλλοι πάλι σε τυπικά και άτυ-
πα. Εµείς, όµως, εδώ δε 
θα ασχοληθούµε και ούτε 
θα µελετήσουµε τον τρό-
πο ταξινόµησης αυτών, 
αλλά θα δώσουµε παρα-
δείγµατα κατασκευής 
(και λύσης) προβληµά-
των της Ευκλείδειας Γε-
ωµετρίας, µέσα από τις 
κωνικές τοµές, ώστε να 
αποτελέσουν εφαλτήριο, 
στις τελευταίες τάξεις της 
δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης, όσων ενδιαφέρο-
νται για µια τέτοια προ-
σέγγιση. Τα καινούργια 
προβλήµατα µπορούν να 
γίνουν µε πολλούς τρό-
πους, εδώ, όµως, απλά 
αλλάζουν οι υποθέσεις 
του αρχικού προβλήµα-
τος των κ.τ. (ενίοτε και 
τα συµπεράσµατα) µε 
άλλες ισοδύναµες που 
προκύπτουν από την κατασκευή ή την παρατήρηση αυτών. Όσον αφορά τον 

 
Σχήµα 1 
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τρόπο παρουσίασης, θα ισχύσουν τα εξής: Όταν αναφερόµαστε στην ανα-
λυτική γεωµετρία, θα αναφερόµαστε ως Θέµα, ενώ, όταν αναφερόµαστε 
στην κατασκευή, θα αναφέρεται ως Πρόβληµα. Στη δεύτερη παράγραφο 
υπάρχουν Θέµατα και Προβλήµατα από την Παραβολή,  στη τρίτη παρά-
γραφο από την Έλλειψη και στη τέταρτη από την Υπερβολή. 

 
2. Προβλήµατα από την Παραβολή  

Ορισµός 2.1 Έστω ένα σηµείο Ε και µια ευθεία, που δεν περιέχει το Ε. Ο-
νοµάζεται παραβολή µε εστία το σηµείο Ε και διευθετούσα την ευθεία δ ο 
γεωµετρικός τόπος (γ.τ.) C, των σηµείων του επιπέδου τα οποία ισαπέχουν 
από το Ε και τη δ. (Σχήµα 2) 

 
Σχήµα 2 

Κατασκευάζουµε την Παραβολή µε ένα λογισµικό δυναµικής Γεω-
µετρίας (λ.δ.Γ), ως εξής. Στην ευθεία δ παίρνουµε ένα σηµείο Α και φέρ-
νουµε την ηµιευθεία Αt κάθετη στη δ. Φέρνουµε τη µεσοκάθετη στο τµήµα 
ΕΑ, η οποία τέµνει την Αt στο Μ. Καθώς το Α διαγράφει τη δ το Μ, δηµι-
ουργεί την Παραβολή. Ένα πλήθος ιδιοτήτων της σ.Ε.Γ. γίνεται τότε φανε-
ρό, όπως φαίνεται στις [5] και [6]. Έχοντας στο µυαλό µας τις ιδιότητες αυ-
τές, είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε την κατασκευή των προβληµάτων 

Θέµα 1ο:  Έστω η Παραβολή C µε εστία το σηµείο Ε και διευθε-
τούσα την ευθεία δ. Αν ΜΝ µια χορδή της C που διέρχεται από το Ε, τότε 
(Σχήµα 1) 

• οι εφαπτόµενες στα Μ και Ν τέµνονται στο Κ, πάνω στην δ. 
• η γωνία ΜΚΝ είναι ορθή. 
• η ΚΕ είναι κάθετη στην ΜΝ. 
• Αν ΜΜ′ και ΝΝ′ είναι οι αποστάσεις των Μ και Ν από τον οριζό-
ντιο άξονα, τότε το γινόµενο ΜΜ′·ΝΝ′ είναι σταθερό. 
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Πρόβληµα 2.1: Σε δισορθογώνιο τραπέζιο ΑΜΝΒ µε Α=Β=90ο και 
ΜΝ=ΑΜ+ΒΝ (Σχήµα 3), ισχύουν τα εξής: 

1. Οι διχοτόµοι των γωνιών Μ και Ν 
τέµνονται στο σηµείο Κ της ΑΒ. 
2. Αν Ε σηµείο της ΜΝ ώστε 
ΜΕ=ΑΜ, η ΚΕ είναι κάθετη στην 
ΜΝ. 
3. Η γωνία ΜΚΝ είναι ορθή. 
4. Το γινόµενο των αποστάσεων των 
Μ και Ν από την παράλληλη στις βά-
σεις, από το Ε είναι σταθερό. 

Λύση: Το 1. είναι γνωστή άσκηση 
(σελ. 155), του βιβλίου Γεωµετρίας [7]. 
Το 2. προκύπτει από την ισότητα των τρι-
γώνων ΑΜΚ και ΜΚΕ . Για το 3. παρα-
τηρούµε ότι το τρίγωνο ΜΚΝ είναι ορθο-
γώνιο, αφού η ΜΚ και ΝΚ διχοτοµούν 
παραπληρωµατικές γωνίες. Τέλος το 4. 
προκύπτει από το γεγονός ότι ΚΝ||ΑΕ και 
ΚΜ||ΒΕ, οπότε και από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΒ έχουµε ΜΜ′·ΝΝ′= 
ΑΛ·ΒΛ=ΕΛ2. 

Ενδιαφέρον αποκτά το παραπάνω πρόβληµα, αν υπάρξουν µαθητές 
που θα πάρουν τις υποθέσεις τους από τη στερεοµετρία, π.χ. 

Πρόβληµα 2.2: Έστω (Ο,R) µια σφαίρα στο εσωτερικό ενός κώνου, 
και (K1,R1) και (K2,R2) είναι οι το-
µές των  δυο εφαπτόµενων επιπέδων 
αυτής, των κάθετων στον άξονα του 
κώνου. Αν ένα επίπεδο, διερχόµενο 
από τον άξονα του κώνου, τέµνει το 
σχήµα, τότε η διχοτόµος κάθε γωνί-
ας του  τετράπλευρου, που σχηµατί-
ζεται, διέρχεται από σταθερό σηµεί-
ο. Το γινόµενο των αποστάσεων των 
βάσεων από το επίπεδο επαφής 
σφαίρας - κώνου είναι σταθερό. 

Λύση: Η λύση του ανάγεται 
στη λύση του προηγούµενου προβλήµατος, αφού φέρνοντας την Κ1Κ2 προ-
κύπτει το Σχήµα 2. 

 
Σχήµα 3 

 
Σχήµα 4 
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Σχήµα 5 

 
3. Προβλήµατα από την Έλλειψη. 
Ορισµός 3.1. Έστω Ε′ και Ε δυο σηµεία ενός επιπέδου. Ονοµάζεται 

έλλειψη µε εστίες τα σηµεία Ε′ και Ε ο γεωµετρικός τόπος C των σηµείων 
του επιπέδου των οποίων το άθροισµα των αποστάσεων από τα Ε′ και Ε εί-
ναι σταθερό ( 2 α= ⋅ ) και µεγαλύτερο του Ε′Ε ( 2 γ= ⋅ ). (Σχήµα 5) 

Η κατασκευή της έλλειψης µε ένα λ.δ.Γ γίνεται ως εξής. Σε κύκλο 
( , 2α′Ε ) παίρνουµε ένα σηµείο Ν. Φέρνουµε τη µεσοκάθετη στο τµήµα ΕΝ, 
η οποία τέµνει την Ε′Ν στο Μ. Καθώς το Ν διαγράφει τον κύκλο, το Μ δη-
µιουργεί την Έλλειψη. 
Ένα πλήθος ιδιοτήτων 
της σ.Ε.Γ. καταγράφο-
νται στις [5] και [6]. Ό-
ταν εκµεταλλευτούµε τις 
ιδιότητες αυτές, µπορού-
µε να κατασκευάσουµε 
πλήθος προβληµάτων της 
σ.Ε.Γ. Εδώ θα κάνουµε 
απλά νύξη. 

1. Θέµα 3.1. Έστω 
Γ∆ το τµήµα µιας εφα-
πτοµένης της έλλειψης 
µε εστίες τα Ε′ και Ε 
στο Μ, που περιέχεται µεταξύ των εφαπτόµενων στα άκρα Α και Α′ του 
µεγάλου της άξονα (Σχήµα 6). 

 
Σχήµα 6 
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1. Οι Ε′Γ και Ε∆ διχοτοµούν τις γωνίες ΜΕ′Α και ΜΕΑ′ αντίστοιχα. 
2. Το τµήµα Γ∆ φαί-
νεται από κάθε εστία 
της µε ορθή γωνία. 

Αφού τα Γ και ∆ 
είναι τα παράκεντρα του 
τριγώνου ΜΕΕ′ προκύ-
πτει το επόµενο πρόβλη-
µα. Πριν από αυτό όµως 
θα δώσουµε ως Λήµµα, 
ξαναδιατυπωµένη, µια 
άσκηση από το [7]. 

Λήµµα 3.1. (Ά-
σκηση 7, σελ. 88, [7])  
Σε τρίγωνο ΑΒΓ η από-
σταση του ίχνους του έκ-
κεντρου σε µια πλευρά 
του, από µια κορυφή του, 
ισούται µε τη διαφορά 
της απέναντι πλευράς 
(της κορυφής) από την 
ηµιπερίµετρο αυτού.  Η 
απόσταση του ίχνους του 
παράκεντρου στο εξωτερικό µιας πλευράς του, από την πλησιέστερη κορυ-
φή του τριγώνου, ισούται µε τη διαφορά της πλευράς, που ανήκει το ίχνος, 
από την ηµιπερίµετρο αυτού. 

Πρόβληµα 3.1 Θεωρούµε το τρίγωνο ΑΒΓ. Αν Ι είναι το έκκεντρο 
και Α1, Β1, Γ1 τα παράκεντρα αυτού (Σχήµα 7). Τότε  

1. οι κύκλοι µε διάµετρο τις Β1Γ1 και ΙΑ1, αντίστοιχα, διέρχονται από τα 
Β και Γ. 
2. Οι προβολές των τµηµάτων ΒΓ1 και ΓΒ1 στην ΒΓ είναι ίσες. Επίσης 
οι προβολές των τµηµάτων ΒΙ και ΓΑ1 στην ΒΓ είναι ίσες 

Λύση:  
1. Οι διχοτόµοι εφεξής παραπληρωµατικών γωνιών τέµνονται κάθετα. 
2. Από το λήµµα 3.1. ΒΝ = ΓΜ = τ-α. Καθώς και ΒΛ = ΓΚ = τ-γ. 

Θέµα 3.2 (Εφαρµογή 1, σελ. 109 [8]). Έστω C1(α,β) µια έλλειψη µε 
κέντρο Ο και C2(Ο,α) ο κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα α. Αν Μ ένα σηµείο 
της έλλειψης C1 και ∆ το σηµείο που η κάθετη από το Μ στον οριζόντιο ά-
ξονα τέµνει το κύκλο C2, τότε οι εφαπτόµενες του κύκλου στο ∆ και της 

 
Σχήµα 7 
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έλλειψης στο Μ διέρχονται από το ίδιο σηµείο Σ του οριζόντιου άξονα. 
(Σχήµα 8). 

Πρόβληµα 3.2. Θεωρούµε τον κύκλο C1(O, R) και επί µιας διαµέ-
τρου του Α′Α το 
σηµείο Β. Θεω-
ρούµε, επίσης, τα 
σηµεία Κ και Γ, 
µέσα των ΟΒ και 
ΑΒ αντίστοιχα. 
Έστω, τέλος, η 
µεσοκάθετη στην 
ΒΜ, όπου Μ τυ-
χαίο σηµείο του 
κύκλου C1, η ο-
ποία τέµνει την 
Α′Α στο Σ και 
την ΟΜ στο Ν. 
Αν ∆ είναι το 
σηµείο τοµής της κάθετης από το Ν στην Α′Α µε τον κύκλο C2(K, KΓ = ρ), 
τότε η εφαπτόµενη του κύκλου C2 στο ∆ διέρχεται από το Σ (Σχήµα 9).  

 
Σχήµα 8 

 
Σχήµα 9 



 9 

Λύση: Αφού η ΚΕ||ΟΜ (Κ και Ε τα µέσα των ΟΒ και ΒΜ αντίστοι-
χα) σχετικά µε τις γωνίες, που στο Σχήµα 9 αναγράφονται µε µικρά γράµ-

µατα του ελληνικού αλφάβητου, ισχύει � �1α α= . Επίσης � �
1 2α α= , επειδή η 

ΝΕ µεσοκάθετη στη ΒΜ. Ακόµη �2α β= , αφού το ΒΕΝΖ είναι εγγράψιµο. 

Έτσι, τα τρίγωνα ΚΖΕ και ΚΕΣ είναι όµοια( Κ̂ κοινή, 
ˆ ˆ180 180ΚΖΕ = − = − = ΚΕΣo oβ α ). Από την οµοιότητα αυτή προκύπτει ότι 

ΚΖ ΚΕ
=

ΚΕ ΚΣ
. Έστω τώρα Σ′ το σηµείο τοµής της εφαπτοµένης στο ∆ του κύ-

κλου C2 και της ΟΑ. Αφού το ∆Ζ είναι ύψος του ορθογωνίου τριγώνου 

Κ∆Σ′, θα ισχύει 
ΚΖ Κ∆

=
′Κ∆ ΚΣ
. Όµως επειδή

2

R
K∆ KΕ ρ= = = , προκύπτει ότι 

'

ρ ρ
=

ΚΣ ΚΣ
 και από αυτό ότι ΚΣ = ΚΣ′, που είναι το ζητούµενο. 

 
4. Προβλήµατα από την Υπερβολή. 
Ορισµός 4.1. Έστω Ε′ και Ε δυο σηµεία ενός επιπέδου. Ονοµάζεται 

υπερβολή µε εστίες τα σηµεία Ε′ και Ε ο γεωµετρικός τόπος C των σηµείων 
του επιπέδου των οποίων η διαφορά των αποστάσεων από τα Ε′ και Ε είναι 
σταθερή ( 2 α= ⋅ ) και µικρότερη του Ε′Ε ( 2 γ= ⋅ ). (Σχήµα 10). 

 
Σχήµα 10 



 10 

Κατασκευάζουµε την Υπερβολή µε ένα λ.δ.Γ, ως εξής. Σε κύκλο 
( , 2α′Ε ) παίρνουµε ένα σηµείο Ν. Φέρνουµε τη µεσοκάθετη στο τµήµα ΕΝ, 
η οποία τέµνει την Ε′Ν στο Μ. Καθώς το Ν διαγράφει τον κύκλο, το Μ δη-
µιουργεί την Υπερβολή. Ένα πλήθος ιδιοτήτων της σ.Ε.Γ. φανερώνονται, 
[5] και [6]. Αυτές τις ιδιότητες εκµεταλλευόµαστε για την κατασκευή των 
προβληµάτων µας. 

Θέµα 4.1: (Άσκ. 2 σελ. 124 [8]). Έστω ε και ε′ οι εφαπτόµενες στις 
κορυφές Α και Α′ µιας υπερβολής (Σχήµα 11). Αν µια τρίτη εφαπτόµενη 
τέµνει τις δυο προηγούµενες στα σηµεία Γ και Γ′, τότε 

1. ο κύκλος µε διάµετρο το ΓΓ′ διέρχεται από τις εστίες της υπερβολής. 
2. 2'AΓ AΓ β⋅ = . 

Πρόβληµα 4.1: Θεωρούµε τον κύκλο (Ο,ρ), ένα σηµείο Α εκτός αυ-
τού και Β το σηµείο τοµής του κύκλου µε το τµήµα ΟΑ. Έστω Ν το µέσον 
του ΑΒ και Μ τυχαίο σηµείο 
του κύκλου. Αν Γ το σηµείο 
τοµής της µεσοκάθετης του 
ΑΜ και της µεσοκάθετης του 
ΑΒ, τότε  

1. το τετράπλευρο Ο-
ΑΓΜ είναι εγγράψιµο. 
2. Αν, επιπλέον, το ∆ 
είναι σηµείο της ΟΑ µε 

Ο∆ = 
2

ΑΒ
 = ΑΝ και Ε 

είναι το σηµείο τοµής της 
κάθετης στην ΟΑ στο ∆ 
και της µεσοκάθετης 
ΑΜ, τότε το ΟΕΑΓ είναι 
εγγράψιµο. 
3. Ε∆·ΓΝ = σταθερό. 

Λύση: 1. Έστω ΟΓ η 
διάκεντρος των κύκλων c και 
f (Σχήµα 12).  Το ΟΑΓΜ εί-
ναι εγγράψιµο, αφού η ΟΓ διχοτοµεί την γωνία ΜΓΒ και η ΓΝ την γωνία 

ΒΓΑ, η γωνία β είναι ίση µε την γωνία α (= 90
2

ω
− ) όµως, αφού η ΓΚ διχο-

 
Σχήµα 11 



 11 

τοµεί την γωνία ΜΓΑ και για την γ ισχύει το ίδιο, δηλαδή γ= 90
2

ω
− . Για 

το 2. και το 3., αφού φέρουµε την µεσοκάθετη στην ΟΑ, όλα προκύπτουν 
από τη συµµετρία. 

Τέλος, αναφέρουµε το επόµενο πρόβληµα, που δεν  είναι πρόβληµα 
της σΕΓ, αλλά είναι πρόβληµα των κωνικών τοµών. Προέρχεται από τη µε-
λέτη των προβληµάτων 3.1 και 4.1. 

Πρόβληµα 4.2. Θεωρούµε τρίγωνο ΑΒΓ και επί του φορέα της ΒΓ 
το σηµείο Σ σε σταθερή απόσταση c από το Β ή Γ. Ο γεωµετρικός τόπος της 
κορυφής Α είναι: 

1. Έλλειψη, όταν το παράκεντρο Ιβ ή Ιγ κινείται επί της κάθετης στη 
ΒΓ στο σηµείο Σ (το Σ εκτός του τµήµατος). (Σχήµα 13) 
2. Υπερβολή, όταν το παράκεντρο Ια ή το έκκεντρο Ι κινείται επί της 
κάθετης στη ΒΓ στο σηµείο Σ (το Σ εντός του τµήµατος). (Σχήµα 14) 

Λύση: Από το Λήµµα 3.1, προκύπτουν τα εξής: 

1. 
1

( ) 2
2

c c cτ −ΒΓ = ⇒ ΑΒ+ΑΓ +ΒΓ −ΒΓ = ⇒ ΑΒ+ΑΓ = +ΒΓ , 

δηλαδή, το άθροισµα των αποστάσεων της κορυφής Α από τα σταθερά 
σηµεία Β και Γ είναι σταθερό. 
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2. 
1

( ) 2
2

c c cτ − ΑΒ = ⇒ ΑΒ+ΒΓ + ΑΓ −ΑΒ = ⇒ ΑΒ−ΑΓ = ΒΓ − , 

δηλαδή, η διαφορά των αποστάσεων της κορυφής Α από τα σταθερά 
σηµεία Β και Γ είναι σταθερή. 

  
Σχήµα 13 Σχήµα 14 

 
Επίλογος 
Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια να δείξουµε ότι από τις 

κωνικές τοµές µπορούµε να κατασκευάσουµε πλήθος προβληµάτων της 
σ.Ε.Γ. Ο αριθµός τέτοιων προβληµάτων, που θα µπορούσε κάποιος να δει 
και να επεξεργαστεί, είναι πολύ µεγάλος. Οι έννοιες, που θα επαναλάβουν ή 
θα διαπραγµατευτούν οι µαθητές είναι, επίσης, πολλές. Για του λόγου το 
αληθές, αναφέρουµε ότι στο πρόβληµα 2.1. οι µαθητές έρχονται σε επαφή 
µε το τραπέζιο και τις ιδιότητες αυτού, τις παραπληρωµατικές γωνίες και τις 
διχοτόµους αυτών, µε την ισότητα των τριγώνων και τις µετρικές σχέσεις 
των ορθογωνίων τριγώνων, ενώ στο πρόβληµα 2.2. µε τον κώνο, τον κό-
λουρο κώνο, τη σφαίρα και τα σηµεία επαφής αυτών µε επίπεδο και κώνο, 
τις ιδιότητες των εφαπτόµενων σφαίρας, την τοµή επιφάνειας από επίπεδο. 
Στο πρόβληµα 3.1 ξαναβλέπουν το έκκεντρο και τα παράκεντρα του τριγώ-
νου, την προβολή τµήµατος σε ευθεία, τις εγγεγραµµένες γωνίες σε κύκλο, 
ενώ στο 3.2 τα εγγράψιµα τετράπλευρα και τις ιδιότητες αυτών, τα όµοια 
τρίγωνα και τις µετρικές σχέσεις αυτών, την παραλληλία και τις ιδιότητες 
της µεσοκάθετης. Τέλος στο πρόβληµα 4.1. θα θυµηθούν τις επίκεντρες και 
τις εγγεγραµµένες  γωνίες, καθώς και τη σχέση αυτών µε τα τόξα στα οποία 
βαίνουν και φυσικά τη συµµετρία και θα αντιληφθούν το µεγάλο πλήθος 
των προβληµάτων, που αυτή λύνει. 

Φυσικά, θεωρούµε ότι τόσο οι κωνικές τοµές, όσο και η Ευκλείδεια 
Γεωµετρία αξίζουν της ιδιαίτερης προσοχής των ∆ασκάλων των Μαθηµα-
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τικών, αφού δίνουν πολλαπλούς άξονες διδασκαλίας, αλλά και ανάπτυξης 
της µαθηµατικής σκέψης. Η εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας βοηθάει 
στην κατεύθυνση αυτή. Η χρήση σύγχρονων αντιλήψεων και πρακτικών, 
όσον αφορά τη διδασκαλία των Μαθηµατικών, πρέπει επίσης να υιοθετηθεί. 
Μια καλή πηγή πληροφόρησης, σχετικά µε τις κωνικές τοµές, είναι οι ανα-
φορές [9], που ο καθένας µπορεί να έχει πρόσβαση ηλεκτρονικά αλλά και η 
αξιόλογη συλλογή του [10].  
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