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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1. Κατασκευάστε ένα τυχαίο κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ, έτσι ώστε καμιά γωνία του 

να μην είναι ορθή. Χαράξτε τις διαγώνιές του ΑΓ και ΒΔ και ονομάστε Ο το σημείο 

τομής τους. Βρείτε και ονομάστε Κ, Λ, Μ και Ρ τα μέσα των τεσσάρων πλευρών ΑΒ, 

ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ αντίστοιχα του τετραπλεύρου. Μετρήστε τα μήκη των τμημάτων ΚΛ, ΡΜ 

και ΑΓ. Παρατηρείτε κάτι; Ισχύει κάτι ανάλογο για κάποια άλλα τμήματα στο σχήμα 

σας; 

2. Χαράξτε δύο ημιευθείες Οχ και Οψ , έτσι ώστε η γωνία χΟψ=90ο . Ονομάστε Α 

και Γ σημεία πάνω στην Οχ και Β και Δ σημεία πάνω στην Οψ τέτοια ώστε ΟΑ=8cm, 

ΟΓ=3cm, ΟΔ=4cm και ΟΒ=6cm. Να χαράξετε το τμήμα ΑΒ, να ονομάσετε Μ το 

μέσον του και να φέρετε το τμήμα OΜ. Μετρήστε τα μήκη ΑΒ και OΜ. Τι 

παρατηρείτε; Ονομάστε Κ το μέσον του τμήματος ΒΔ , χαράξτε το τμήμα ΟΚ και 

μετρήστε τα ΟΚ και ΒΔ. Ισχύει το ίδιο με πριν;  

Κατασκευάστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΠΡΤ με Π=90ο με τυχαία μήκη πλευρών, 

ονομάστε Ζ το μέσον της πλευράς ΡΤ και μετρήστε τα μήκη ΠΖ και ΡΤ. 

Επιβεβαιώστε πως ισχύει το ίδιο με πριν!  

3. Δίνεται ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ=9cm. Μια ημιευθεία Αχ σχηματίζει γωνία 40ο 

με το τμήμα ΑΒ. Πάνω στην Αχ παίρνουμε τα διαδοχικά σημεία Κ, Λ, Μ και Ρ ώστε   

ΑΚ=ΚΛ=ΛΜ=ΜΡ=1,5 cm. Στη συνέχεια , ενώστε τα σημεία Β και Ρ και από τα σημεία 

Κ, Λ και Μ κατασκευάστε ημιευθείες παράλληλες προς την ΒΡ ώστε να τέμνουν το 

τμήμα ΑΒ στα σημεία Γ, Δ και Ε αντίστοιχα. Να συγκρίνετε τα τμήματα ΑΓ, ΓΔ, ΔΕ 

και ΕΒ. 

4. Να κατασκευάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ=6cm και να ονομάσετε Μ το μέσον 

του. Να χαράξετε μια ευθεία (ε) κάθετη στο ΑΒ στο σημείο του Μ και να πάρετε ένα 

σημείο Κ πάνω στην (ε) τέτοιο ώστε ΚΜ=4cm.  

1. Να φέρετε και να μετρήσετε τα τμήματα ΚΑ και ΚΒ.  

2. Να μετρήσετε τις γωνίες ΜΑΚ και ΑΚΒ. 

3. Να κατασκευάσετε κύκλους (Α, 3cm) και (Β, 4cm). Τι θέση έχει η ευθεία (ε) ως 

προς κάθε έναν από τους δύο κύκλους;     

5. Κατασκευάστε ένα τρίγωνο με πλευρές ΑΒ=6cm, ΒΓ=5cm και ΑΓ=4cm. Να φέρετε 

το τμήμα ΓΔ κάθετο προς την πλευρά ΑΒ (Το Δ είναι το σημείο πάνω στην ΑΒ) 

καθώς και μια ευθεία (ε1) , παράλληλη προς το τμήμα ΑΒ , η οποία να διέρχεται από 

το σημείο Γ. Να μετρήσετε και να συγκρίνετε τις γωνίες Α και Β του τριγώνου με 

αυτές που σχηματίζει η ευθεία (ε1) με τις πλευρές ΓΒ και ΓΑ. Να επισημάνετε τα 

ζεύγη των ίσων γωνιών που σχηματίστηκαν. 

     


