
Παπαγιάννηρ Απιζηοηέληρ-Δπιμόπθωζη Β’ επιπέδος 
 
Γπαζηηπιόηηηα 5η 
Τάξη :  Δ’ 
Μάθημα:  Μαζεκαηηθά 
Κεθάλαιο: Ύςε ηξηγώλσλ 
Σηόσορ: Γηάθξηζε ηξηγώλσλ( σο πξνο ηηο γσλίεο) κε θξηηήξην ην ύςνο 
Λογιζμικό:  Λνγηζκηθό Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο (Sketchpad).  
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ :Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα 
καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ Η/Υ (ρξήζε πνληηθηνύ, θηινζνθία 
ιεηηνπξγίαο ησλ windows θ.ά .Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο δώλεο νη 
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνύκελνπ ινγηζκηθνύ Sketchpad .  
Απαιηούμενορ σπόνορ: 1 δηδαθηηθή ώξα (45 ιεπηά) 
Οπγάνωζη: Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε έμη νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ. 
 
 
 
 
Φύλλο επγαζίαρ 

 
1. Δθθηλήζηε ην ινγηζκηθό Sketchpad από ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ηεο 

επηθάλεηαο εξγαζίαο  θαη ζα βξεζείηε ζην παξαθάησ πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. Με ην εξγαιείν ησλ ζεκείσλ  νξίζηε ηξία ζεκεία ζηελ νζόλε 

εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εξγαιείν θεηκέλνπ  νλνκάζηε ην 
ηξίγσλν ΑΒΓ (ζρήκα 1) 

 

 
Σρήκα 1 

 

3. Δπηιέμηε κε ην εξγαιείν βέινπο επηινγήο  ηα ηξία ζεκεία(Α,Β,Γ) 
θαη ζρεκαηίζηε ην ηξίγσλν κε ηελ εληνιή Καηαζκεςή     Τμημάηων 

(ζρήκα 2) 
 

 
 

Σρήκα 2 
 



 

4. Δπηιέμηε  κε ην εξγαιείν βέινπο επηινγήο  ην ζεκείν Α θαη ηελ 
απέλαληη πιεπξά ΒΓ ηνπ ηξηγώλνπ θαη ραξάμηε ην ύςνο κε ηελ εληνιή 
Καηαζκεςή         Κάθεηη εςθεία . (ζρήκα 3) 

 

 
Σρήκα 3 

 
 
 
Παξαηεξήζηε ηε ζέζε ηνπ ύςνπο. Δίλαη κέζα ή έμσ από ην ηξίγσλν; 

Απάληεζε:……………………………………………………………………………..

. 

 

Παξαηεξήζηε ηηο απέλαληη γσλίεο. 

Τη είδνπο γσλία είλαη ε Β; …………………………………………………………… 

Τη είδνπο γσλία είλαη ε Γ;……………………………………………………………. 

 

Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηε; Πόηε ην ύςνο από ηελ θνξπθή Α είλαη κέζα ζην 

ηξίγσλν; 

Απάληεζε: …………………………………………………………………………… 

 

 

 



5. Κξαηώληαο παηεκέλν ην ζεκείν ηεο θνξπθήο Α κε ην εξγαιείν βέινπο 

επηινγήο  κεηαθηλήζηε πξνο η’ αξηζηεξά ηελ θνξπθή Α ώζπνπ ην 

ύςνο λα ζπκπέζεη κε ηελ πιεπξά ΑΒ (ζρήκα 4) θαη θαηόπηλ πξνο ηα 

δεμηά, ώζπνπ  ην ύςνο λα ζπκπέζεη κε ηελ πιεπξά ΑΓ (ζρήκα 5) 

 

  

                    Σρήκα 4                                                          Σρήκα 5 

 

 

Παξαηεξήζηε ην ζρήκα 4 

Τη είδνπο γσλία είλαη ε Β; 

Παξαηεξήζηε ην ζρήκα 5 

Τη είδνπο γσλία είλαη ε Γ; 

Απάληεζε: Απάληεζε: 

 

 

Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηε; Σε πνην είδνο ηξηγώλνπ ην ύςνο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

πιεπξά; 

Απάληεζε:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Κξαηώληαο παηεκέλν ην ζεκείν ηεο θνξπθήο Α κε ην εξγαιείν βέινπο 

επηινγήο  κεηαθηλήζηε πξνο η’ αξηζηεξά ηελ θνξπθή Α ώζπνπ ην 

ύςνο λα βγεη έμσ από ηελ πιεπξά ΑΒ (ζρήκα 6) θαη θαηόπηλ πξνο ηα 

δεμηά, ώζπνπ λα βγεη έμσ από ηελ πιεπξά ΑΓ (ζρήκα 7). 

 

 

          Σρήκα 6                                                      Σρήκα 7 

 

Παξαηεξήζηε ηε ζέζε ηνπ ύςνπο θαη ζηα δπν ζρήκαηα. Δίλαη κέζα ή έμσ από 

ην ηξίγσλν; 

Απάληεζε:……………………………………………………………………………..

. 

Παξαηεξήζηε ην ζρήκα 6 

Τη είδνπο γσλία είλαη ε Β; 

Παξαηεξήζηε ην ζρήκα 7 

Τη είδνπο γσλία είλαη ε Γ; 

Απάληεζε: Απάληεζε: 

 

 

Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηε; Σε πνην είδνο ηξηγώλνπ ην ύςνο βγαίλεη έμσ από ην 

ηξίγσλν; 

Απάληεζε:………………………………………………………………………… 

ΣΥΝΟΨΗ 

Σύκθσλα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε γξάςηε πνηεο είλαη νη 

ζέζεηο ηνπ ύςνπο ζε ζρέζε κε ην ηξίγσλν: 

1.………………………………………………………………………………………..

2..........................................................................................................................

3.......................................................................................................................... 


