
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ GEOGEBRA                                                                    ΜΑΡΙΟΣ  ΣΠΑΘΗΣ 

 - 1 - 

Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β)2» 
 
1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας:  Παράθυρο προβολή� 
απο-επιλέγουµε άξονες και άλγεβρα 

     
 

2. Από το εργαλείο κατασκευής πολυγώνων  επιλέγουµε κατασκευή 
κανονικού πολυγώνου κάνουµε κλικ σε δύο σηµεία του επιπέδου και στην επιλογή 
που θα εµφανιστεί, αφήνουµε το 4 που φαίνεται. (σηµειώστε ότι το σχήµα που θα 
ζωγραφιστεί είναι κατά τη θετική πάντα φορά, δηλαδή ανάποδη των δεικτών του 
ρολογιού) 
 
3. Από το εργαλείο κατασκευής σηµείων επιλέγουµε σηµείο σε αντικείµενο και 
σχεδιάζουµε ένα σηµείο στην πλευρά ΑΒ. Το πρόγραµµα το ονοµάζει αυτόµατα Ε 

 
 
4. Από το εργαλείο κατασκευής κύκλων επιλέγουµε κύκλος µε κέντρο που 
διέρχεται από ένα σηµείο και φτιάχνουµε κύκλο που έχει κέντρο το Α και περνάει 
από το Ε. 
Το σχήµα µέχρι στιγµής είναι περίπου όπως το ακόλουθο 
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5. Από το εργαλείο κατασκευής σηµείων επιλέγουµε τοµή δύο αντικειµένων και 
κατασκευάζουµε το σηµείο τοµής του κύκλου µε την πλευρά Α∆. 
 
6. Αποκρύπτουµε τον κύκλο1 
 

7. Επιλέγουµε το εργαλείο κατασκευής ευθειών µε συγκεκριµένη ιδιότητα  
(είναι προεπιλεγµένη η κάθετη γραµµή που θέλουµε) και από τα Ε, Ζ, φέρνουµε 
κάθετες στις πλευρές ΑΒ και Α∆ αντίστοιχα. 
 
8. Από το εργαλείο κατασκευής σηµείων επιλέγουµε τοµή δύο αντικειµένων και 
κατασκευάζουµε τα σηµεία τοµής των ευθειών µε τις Γ∆, ΒΓ καθώς και τη δικιά τους 
τοµή. 
 
9. Αποκρύπτουµε τις ευθείες µε έναν από τους τρόπους που έχουµε προαναφέρει. 
Το σχήµα µέχρι στιγµής είναι περίπου το ακόλουθο. 

.  
 
10. Κατασκευάζουµε τα ευθύγραµµα τµήµατα ΕΗ και ΖΘ (εικονίδιο κατασκευής 
ευθειών και διανυσµάτων � τµήµα µεταξύ δύο σηµείων) 

 
 
11. Κατασκευάζουµε και τα ευθύγραµµα τµήµατα ΑΕ και ΕΒ και επιλέγουµε να τα 
ονοµάσουµε α και β αντίστοιχα.  

Σχόλια – παρατηρήσεις: 
Επειδή τα τµήµατα αυτά πέφτουν επάνω σε άλλα και είναι δύσκολη η επιλογή τους 
και η αλλαγή της ονοµασίας τους, µπορούµε να κάνουµε το εξής. Εµφανίζουµε 
προσωρινά το παράθυρο της άλγεβρας, βρίσκουµε από εκεί τα ευθύγραµµα τµήµατα 
που θέλουµε, κάνουµε δεξί κλικ επάνω τους και επιλέγουµε µετονοµασία. Στη 
συνέχεια κλείνουµε πάλι το παράθυρο της Άλγεβρας.  

                                                 
1 Ένα αντικείµενο αποκρύπτεται µε τρεις τρόπους: 
� Από το παράθυρο της άλγεβρα κάνουµε κλικ στο µπλε κυκλάκι του αντικειµένου, για να γίνει 

άσπρο. 
� Κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο αντικείµενο και αποεπιλέγουµε το «δείξε το αντικείµενο» 
� Από το τελευταίο στη σειρά εικονιδίων επιλέγουµε εµφάνιση / απόκρυψη αντικειµένου, 

κάνουµε κλικ επάνω στο αντικείµενο και µετά αλλάζουµε εργαλείο. 
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Αν ο διδάσκων κρίνει, µπορεί µε τον ίδιο τρόπο να δηµιουργήσει όλα τα µικρά 
τµήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από τα σηµεία στις πλευρές του τριγώνου. Τότε 
όµως αν δοκιµάσουµε να κάνουµε µετονοµασία, θα δούµε ότι αλλάζουν τα 
προηγούµενα τµήµατα σε α1, α2, κ.τ.λ.. Ο τρόπος για να ξεγλιστρήσουµε από αυτό 
είναι ο ακόλουθος: Επιλέγουµε από το παράθυρο της Άλγεβρας το τµήµα που 
θέλουµε, δεξί κλικ � ιδιότητες και στο παράθυρο που ανοίγει γράφουµε στον τίτλο 
αυτό που θέλουµε να γράψουµε. Στη συνέχεια επιλέγουµε δείξε την ετικέτα και από 
το µικρό παράθυρο δίπλα επιλέγουµε τον τίτλο. Κλείνουµε το παράθυρο αυτό. ∆είτε 
τη σχετική εικόνα ακολούθως. 

 
Στην κατασκευή µας επιλέξαµε να εµφανίσουµε µε αυτόν τον τρόπο το τµήµα ΑΖ. 
Θα το δούµε σε σχετικό εικονίδιο παρακάτω. 
 

12. Από το εργαλείο κατασκευής πολυγώνων  αφήνουµε την προεπιλογή 
πολύγωνα και κατασκευάζουµε τα τετράγωνα ΑΕΙΖ, ΙΘΓΗ, ΕΒΘΙ, ∆ΖΙΗ (η σειρά 
κατασκευής δεν έχει σηµασία, αλλά πρέπει να τη θυµόσαστε, για να αλλάξετε 
αντίστοιχα τις ονοµασίες) 
 
13. Παρατηρώντας το παράθυρο της άλγεβρας, θα δούµε ότι έχουν ονοµαστεί 
πολυγ2 έως και πολυγ5. (Το πολυγ1 είναι το αρχικό τετράγωνο ΑΒΓ∆). Τα 
καινούργια πολύγωνα θα τα ονοµάσουµε (µε τη σειρά που τα φτιάξαµε παραπάνω) 
Ε1, Ε2, Ε3, Ε4. Αυτό γίνεται ως εξής: ∆εξί κλικ στο πολυγ2 � ιδιότητες � όνοµα: 
Ε_1� δείξε την ετικέτα: όνοµα και τιµή. ∆εν κλείνουµε το παράθυρο. Κάνουµε 
αριστερό κλικ στο πολυγ3 � όνοµα Ε_2 κ.ο.κ. Μετονοµάζουµε και το πολυγ1 σε Ε. 
 
14. Από το ίδιο παράθυρο µπορούµε να αλλάξουµε τα χρώµατα τον πολυγώνων 
από την καρτέλα χρώµα καθώς και το γέµισµα των πολυγώνων από την καρτέλα 
στυλ ���� αδιαφάνεια: 50  
Το τελικό σχήµα θα είναι κάπως έτσι: 
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15. Στη συνέχεια θα εισάγουµε µερικά κείµενα. Το πρώτο κείµενο που θα 
εισάγουµε τελικά θα έχει τη µορφή 

 
Επειδή η πρώτη αυτή διαδικασία είναι κάπως περίπλοκη και µπορεί να δηµιουργήσει 
κάποια κολλήµατα στο πρόγραµµα, προτείνουµε να ακολουθήσετε ακριβώς τα 
βήµατα όπως περιγράφονται.  

i. Επιλέγουµε το εργαλείο εισαγωγής κειµένου  , κάνουµε κλικ οπουδήποτε 
στο παράθυρο γραφικών και στο παράθυρο που έχει ανοίξει  επιλέγουµε  τύπο 
Latex και από τις ρίζες και κλάσµατα επιλέγουµε τη δύναµη. Προσέξτε τα 
σύµβολα $ που εµφανίζονται για να δώσουν απόλυτη διεύθυνση (εδώ, απόλυτη 
γραφή) 

 
 
ii. Μόλις επιλέξουµε το σύµβολο της δύναµης, γράφουµε στις κατάλληλες θέσεις 

το (α+β)2 και παρατηρούµε στην προεπισκόπηση αν έχει γραφεί σωστά.  
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iii. Στη συνέχεια πάµε µε το βελάκι ή τον κέρσορα στην αρχή αυτού του κειµένου 

και γράφουµε το κείµενο που θέλουµε και πατάµε ΟΚ, αφού ελέγξουµε και από 
την προεπισκόπηση, ότι τα πράγµατα έχουν γραφεί όπως τα θέλουµε. 
Συµπληρώστε το κείµενο όπως το βλέπετε γραµµένο στην παρακάτω εικόνα. 

Σηµείωση: Προσέξτε πώς γράφουµε τους δείκτες. 

 
 
16. Στη συνέχεια πάλι από το εικονίδιο εισαγωγή κειµένου (δεν το έχουµε 
αποεπιλέξει, άρα απλά κάνουµε κλικ οπουδήποτε στο παράθυρο γραφικών) θα 
γράψουµε τέσσερα νέα κείµενα. Ενδεικτικά αναφέρουµε το πρώτο. 
Ε_1=αριστερό κλικ  στο Ε1, στο παράθυρο της  Άλγεβρας  � (τα βελάκια θα τα 
βρείτε από το ίδιο παράθυρο, στα σύµβολα) 
 
 

 

Για να γραφτεί αυτό το Ε και να 
είναι δυναµικό, απλά κάνουµε 
αριστερό κλικ στο αντίστοιχο Ε 
στο παράθυρο της Άλγεβρας ή το 
βρίσκουµε από τα αντικείµενα 
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17. Στη συνέχεια θα γράψουµε ένα συνθετότερο κείµενο 
Γράφουµε την πρώτη σειρά Ε=Ε1+Ε2+Ε3+Ε4 και πατάµε ENTER. 
Στην από κάτω σειρά, θα βάλουµε τα βελάκια, όπως δείχνει η εικόνα. Μην 
ασχοληθείτε µε την στοίχιση των βελών. Θα γίνει στο επόµενο βήµα. 
 

 
Πατάµε πάλι ENTER και γράφουµε τη σχέση που θέλουµε για να δείξουµε την 
ταυτότητα. Προσέξτε ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε Latex. Τα σύµβολα των δυνάµεων 
θα τα βρείτε από το παράθυρο των συµβόλων, πάνω από το εικονίδιο µε τα βέλη. Στη 
συνέχεια µπορείτε να στοιχίσετε όλες τις σειρές, παρατηρώντας τι φαίνεται στην 
προεπισκόπηση. 
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18. Τελευταίο κείµενο θα είναι η ταυτότητα. Επιλέγοντας να γράψουµε σε Latex 
και επιλέγοντας τη δύναµη, θα διαπιστώσουµε ότι στο παράθυρο προεπισκόπησης 
εµφανίζεται το ακόλουθο 

 
 
Βάζοντας το σύµβολο της σταθεροποίησης $ αυτόµατα διορθώνεται η εικόνα κι 
έχουµε την ακόλουθη προεπισκόπηση 
 

 
Στη συνέχεια πατάµε ΟΚ 
Τα κείµενα µπορούν να αλλάξουν µέγεθος εµφάνισης, από τις ιδιότητές τους. 
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19. Τελευταίο κοµµάτι της κατασκευής µας είναι η εµφάνιση / απόκρυψη 
αντικειµένων 

  
 
Επιλέγουµε το αντίστοιχο εργαλείο, όπως φαίνεται στην εικόνα και κάνουµε 
αριστερό κλικ οπουδήποτε στο παράθυρο γραφικών. 
Το πρώτο κουτί το ονοµάζουµε εµφάνιση εµβαδών  και από το παράθυρο των 
γραφικών κάνουµε διαδοχικά αριστερό κλικ στα Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 και πατάµε ΟΚ. 
Το δεύτερο το ονοµάζουµε ισότητα και µε αριστερό κλικ επιλέγουµε το κείµενο µε τα 
βελάκια που φτιάξαµε. 
Το τρίτο το ονοµάζουµε ταυτότητα επιλέγουµε την ταυτότητα. 
 

Επίλογος κατασκευής 
 
20. Τελειώνοντας δεν θα πρέπει να ξεχάσουµε να αποκρύψουµε το παράθυρο της 
Άλγεβρας, αν είναι ακόµη ανοικτό 
21. Για να αλλάξουµε το χρώµα του φόντου κάνουµε δεξί κλικ κάπου στο 
παράθυρο γραφικών � επιλέγουµε γραφικά � αλλάζουµε το χρώµα του φόντου. 
 
 
 


