
Τουρναβίτης Στέργιος 

 Θυμάμαι σαν χθες (παρόλου που πέρασαν μερικά χρονάκια) τον Μαθηματικό μας, να 
μας λέει με δυνατή και σοβαρή φωνή: 

Eπαναληπτικές ασκήσεις Γεωμετρίας Β΄ Γυμνασίου 

«Ένα καλό σχήμα σε άσκηση στην Γεωμετρία, είναι η μισή άσκηση» 

Εννοούσε ότι, αν σχεδιάζαμε σωστά το σχήμα θα είχαμε όλες τις προϋποθέσεις, 
εφαρμόζοντας τη θεωρία, να ακολουθήσουμε την επιθυμητή διαδρομή από τα δεδομένα 
προς τα ζητούμενα ή «κατά το κοινώς λεγόμενον» να λύσουμε με επιτυχία την άσκηση. 

 Σήμερα που η τεχνολογία μας παρέχει πολλές διευκολύνσεις, μπορούμε με την 
βοήθεια προγραμμάτων Η.Υ. να κατασκευάσουμε ευπαρουσίαστα σχήματα. Στη συνέχεια να 
τα «επισυνάψουμε» σ’ έναν επεξεργαστή κειμένου, όπου μαζί με το κείμενό μας να έχουμε 
μία εργασία με κείμενο (λόγια, μαθηματικά σύμβολα-εξισώσεις) και σχήματα. Ένα τέτοιο 
πρόγραμμα που «προσφέρεται» δωρεάν (εδώ θα αντέτεινε κάποιος, «φοβού τους Δαναούς 
και δώρα φέροντες») στην διεύθυνση: http://www.geogebra.org/cms/  είναι το geogebra

H oνομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα της λέξης 

. 

geometry (αυτή με τη σειρά 
της προέρχεται από την ελληνικότατη λέξη Γεωμετρία, μετρώ τη γη) και τα τελευταία 
γράμματα της λέξης algebra (η αραβική λέξη al-jabr, βρίσκεται στον τίτλο του βιβλίου του 
Άραβα μαθηματικού al-Khwarizmi που έζησε τον 9ο αιώνα. Το συνοπτικό βιβλίο των 
υπολογισμών με συμπλήρωση κι εξίσωση). Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα όπως προδιαθέτει και 
ο τίτλος του, συνενώνει την Άλγεβρα με την Γεωμετρία. Με το που «εκτελείς» το 
πρόγραμμα, εμφανίζονται τα παράθυρα των δύο κλάδων των Μαθηματικών, της Άλγεβρας 
και της Γεωμετρίας. Στο παράθυρο της Γεωμετρίας, μπορούμε να «απαλείψουμε» τους 
άξονες σε κάποια φάση της κατασκευής ή από την αρχή και να έχουμε μόνο το γεωμετρικό 
σχήμα. Πειραματιστείτε με τα διάφορα εικονίδια εισάγοντας σημεία, ευθείες, κύκλους και 
άλλα γεωμετρικά αντικείμενα για να ξεδιπλώσετε τις δυνατότητες του προγράμματος. 
Επιφυλασσόμαστε σε άλλη εργασία να σας πούμε περισσότερα γι’ αυτό το πρόγραμμα, 
εφόσον έχουμε και την συγκατάθεση και των άλλων μελών της συντακτικής επιτροπής. 

 Ας έρθουμε στο «κυρίως πιάτο» κάνοντας μία παρατήρηση. Το προηγούμενο 
πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε και δυναμικά σχήματα που 
μετασχηματίζονται, αλλάζουν θέση στην οθόνη, αλλά το όλο σχήμα διατηρεί τις ιδιότητές 
του, όπως τη συμμετρία, αναλογικότητα κ.ά., ανάλογα με την περίπτωση και τον σκοπό του 
κατασκευαστή. Στην εργασία αυτή εκμεταλλευόμαστε το πρόγραμμα για να 
κατασκευάσουμε σχήματα, σαν να ήταν τυπωμένα στο βιβλίο. Γενικά όμως καλό θα είναι 
ένα σχήμα να μην το βλέπουμε στατικά, έστω και αν είναι σε έντυπη μορφή. Την τελευταία 
ικανότητα (να αντιλαμβανόμαστε την κίνηση στα σχήματα της Γεωμετρίας) επιχειρούμε να 
αναδείξουμε στις ασκήσεις που ακολουθούν… 

 

http://www.geogebra.org/cms/�
http://el.wikipedia.org/wiki/en:Al-Khwarizmi�


 

1. Στο παρακάτω σχήμα υπάρχουν δύο ορθογώνια τρίγωνα ΑΟΒ, ΑΒΔ. Θα μπορούσαν 
να μας ζητήσουν απλά να βρούμε τα μήκη των πλευρών ΑΒ, ΑΔ. 

Πυθαγόρειο Θεώρημα 

 Προσπαθήστε να λύσετε την άσκηση με βήματα, συμπληρώνοντας τα κενά. 
 
 Παρατηρούμε ότι η υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ………  είναι και κάθετη 

πλευρά για το ορθογώνιο τρίγωνο 
………… 
  

 

Εφαρμόζουμε το .................... θεώρημα, 
στο ορθογώνιο ΑΟΒ, κι έχουμε: 

𝜊2= …………………………………. 

𝜊2= …………………………………. 

𝜊2= …………… 

𝜊 = �  

Ο υπολογισμός του μήκους της ΑΒ «μεταφέρεται» στο 2ο  ορθογώνιο, αυτή τη φορά ως 
μήκος κάθετης πλευράς. Εδώ βρίσκεται η κίνηση που λέγαμε προηγουμένως… 

Πάλι με την βοήθεια του ……………………………. Θεωρήματος, έχουμε: 

 𝛽2= …………………………………., 𝛽2= …………………, 𝛽2= ………………… και  

𝛽 = �  

(Απάντηση: 𝜊 = 10,𝛽 = 11) 

 

2. Μία φάρμα βρίσκεται σ’ ένα αγροτεμάχιο ασυνήθιστου 
σχήματος, χωρισμένο σε δύο μικρότερα ορθογώνια 
τρίγωνα, όπως δείχνει η διπλανή εικόνα.  
Μπορείτε να βοηθήσετε τον κτηνοτρόφο, να 
υπολογίσει το συνολικό μήκος του συρματοπλέγματος  
του φράκτη (όχι του ενδιάμεσου) που περιβάλλει την φάρμα; 

(Απάντηση: 𝜇ή𝜅𝜊𝜍 𝜋𝜀𝜌𝜄𝜇έ𝜏𝜌𝜊𝜐 ≅ 99,7𝑚) 

 



3. Mία διατομή ενός σωλήνα νερού έχει το σχήμα του 
ημικυκλίου ακτίνας 4cm, όπως φαίνεται στο διπλανό 
σχήμα. Η επιφάνεια του νερού μέσα στον σωλήνα 
«προβάλλεται» στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ του οποίου το 
μήκος είναι 5cm. Να βρείτε το μέγιστο ύψος h, του νερού 
στον σωλήνα. 

(Απάντηση: ℎ ≅ 0,9𝑐𝑚) 

4.  
•  

Ένας ελαιοχρωματιστής θέλει να «φθάσει» τη στέγη ενός 
σπιτιού που έχει 15m ύψος. Διαθέτει μία σκάλα μήκους 20m. 
Πόσο μακριά από το σπίτι θα απέχει η βάση της σκάλας; 

 

(Απάντηση: 𝑥 ≅ 13,2𝑚) 

 

5. H Eλένη «πετούσε» τον αετό της μ’ ένα σχοινί μήκους  
55 m. Αυτή έχει ύψος 1,5m και στεκόταν σε απόσταση 
50m από ένα δέντρο. Για μεγάλη της ατυχία ο αετός 
«μπλέχτηκε» στην κορυφή του δέντρου. Μπορείτε να 
την βοηθήσετε να υπολογίσει το ύψος του;  

(Απάντηση: 𝛿 ≅ 24,5𝑚) 

 

6.    

Ένα πλοίο ξεκινάει από το λιμάνι Ο(0,0) και 
κατευθύνεται 7km δυτικά και 24km νότια όπως 
δείχνει το διπλανό σχήμα. Να βρείτε την 
απόσταση (ΟΑ) από το λιμάνι. 

(Απάντηση: (𝛰𝛢) = 25𝑘𝑚) 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Mία εταιρεία τηλεφωνίας προκειμένου να βρεί τη 
συντομότερη απόσταση (𝛣𝛤) μεταξύ δύο 
υποκαταστημάτων της, κατασκεύασε το διπλανό σχήμα. 
Ποιο είναι το μήκος αυτού του συντομότερου δρόμου 
𝛣𝛤; 

(Απάντηση: (𝛣𝛤) = 13 𝑘𝑚) 

 

 

 

 

8. Η είσοδος μιας σκηνής είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο. Το 
κοντάρι που στηρίζει την σκηνή έχει ύψος 1,2m και η 
απόσταση από την βάση του κονταριού μέχρι το 
κάλυμμα είναι 56cm. Bρείτε: 
α) το μήκος του καλύμματος από την κορυφή του 
κονταριού μέχρι το έδαφος. 
β) Το εμβαδόν της «πόρτας» εισόδου της σκηνής.  

 (Απάντηση: 𝑥 ≅ 1,32𝑚,𝐸 = 0,672𝑚2) 

 

9. Ένα μοντέρνο γλυπτό από γυαλί είναι όρθιο, 

Eμβαδά επιπέδων σχημάτων 

στο σχήμα δύο αιχμηρών βουνών.  
Για τον υπολογισμό της συνολικής 
επιφάνειας του γυαλιού, το σχεδιάσαμε στο 
επίπεδο ενός ορθοκανονικού συστήματος 
συντεταγμένων με την μονάδα μέτρησης και 
στους δύο άξονες να αντιστοιχεί στο 1𝑚. 
Επιπλέον το χωρίσαμε σε δύο τρίγωνα Τ1, Τ2 και δύο τραπέζια Τρ1, Τρ2 αντίστοιχα. 
Μπορείτε να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά; 
α) Εμβαδόν τριγώνου  Τ1 = ………………………………………… 
β) Εμβαδόν τριγώνου  Τ2 = ………………………………………… 



γ) Εμβαδόν τραπεζίου  Τρ1 = ………………………………………… 
δ) Εμβαδόν τραπεζίου  Τρ2 = ………………………………………… 
ε) Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας γλυπτού Ε = …………………………………………………… 
 
 

10.  Ένα εξάρτημα από ένα παιδικό παιχνίδι 
είναι φτιαγμένο από πλαστικό σε σχήμα 
οκταγώνου με ένα τετράγωνο στο κέντρο να 
«λείπει» όπως δείχνει το διπλανό σχήμα. 
Μπορείτε να βοηθήσετε τον κατασκευαστή να 
υπολογίσει την επιφάνεια του πλαστικού που θα 
χρειαστεί για την κατασκευή τεσσάρων από αυτά 
τα εξαρτήματα; 

α 
α) Μετρώντας τα τετραγωνάκια πλευράς 1𝑐𝑚. 
β) Με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. 
συνεχίζεται… 
 

11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


