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Γεωµετρία 
Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

Ι. ∆ιδακτέα ύλη 

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., 

Βλάµου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π. (έκδοση 2013) 

 

Κεφ.1
ο

: Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία 

1.1 Το αντικείµενο της Ευκλείδειας Γεωµετρίας 

1.2 Ιστορική αναδροµή στη γένεση και ανάπτυξη της Γεωµετρίας 

Κεφ.3
ο

: Τρίγωνα 

3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων  

3.2 1ο

 Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήµατος) 

3.3 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων 

3.4 3ο

 Κριτήριο ισότητας τριγώνων  

3.5 Ύπαρξη και µοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήµατος) 

3.6  Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων  

3.7 Κύκλος - Μεσοκάθετος – ∆ιχοτόµος 

3.8 Κεντρική συµµετρία 

3.9  Αξονική συµµετρία 

3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήµατος) 

3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών  

3.12 Tριγωνική ανισότητα   

3.13 Κάθετες και πλάγιες  

3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου  

3.15 Εφαπτόµενα τµήµατα 

3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων 

3.17 Απλές γεωµετρικές κατασκευές 

3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων 

Κεφ.4
ο

: Παράλληλες ευθείες 

4.1 Εισαγωγή 

4.2 Τέµνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτηµα  

4.3 Κατασκευή παράλληλης ευθείας 

4.4 Γωνίες µε πλευρές παράλληλες 

4.5 Αξιοσηµείωτοι κύκλοι τριγώνου 

4.6 Άθροισµα γωνιών τριγώνου 

4.7 Γωνίες µε πλευρές κάθετες 

4.8 Άθροισµα γωνιών κυρτού ν-γώνου 

 

ΙΙ) ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης  

Κεφάλαιο 1
ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 1 διδακτική ώρα) 

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η διάκριση και επισήµανση των διαφορετικών χαρακτηριστικών 

της Πρακτικής Γεωµετρίας, που οι µαθητές διδάχθηκαν σε προηγούµενες τάξεις, και της 

Θεωρητικής Γεωµετρίας που θα διδαχθούν στο Λύκειο. Κάποια ζητήµατα που θα µπορούσαν να 

συζητηθούν για την ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων της Θεωρητικής Γεωµετρία έναντι της 

Πρακτικής, είναι: Η αδυναµία ακριβούς µέτρησης, η ανάγκη µέτρησης αποστάσεων µεταξύ 

απρόσιτων σηµείων, η αναξιοπιστία των εµπειρικών προσεγγίσεων (προτείνεται η δραστηριότητα 

που αντιστοιχεί στο στόχο ΕΓ1 του ΑΠΣ). 

Για να αποκτήσουν οι µαθητές µια πρώτη αίσθηση των βασικών αρχών της ανάπτυξης της 

Ευκλείδειας Γεωµετρίας ως αξιωµατικoύ συστήµατος, προτείνεται να εµπλακούν σε µια συζήτηση 



σχετικά µε τη σηµασία και το ρόλο των όρων «πρωταρχική έννοια», «ορισµός», «αξίωµα», 

«θεώρηµα», «απόδειξη». Στοιχεία της ιστορικής εξέλιξης της Γεωµετρίας µπορούν να αποτελέσουν 

ένα πλαίσιο αναφοράς στο οποίο θα αναδειχθούν τα παραπάνω ζητήµατα. 

 

Κεφάλαιο 2
ο

 

∆εν θα διδαχθεί, αφού οι µαθητές στο Γυµνάσιο έχουν διδαχθεί τις βασικές έννοιες του κεφαλαίου 

αυτού. Αν κατά την κρίση του διδάσκοντος το επίπεδο της τάξης απαιτεί να επαναληφθούν 

ορισµένα σηµεία αυτού του κεφαλαίου µπορεί να αφιερωθούν 1-2 ώρες για αυτή την επανάληψη.  

 

Κεφάλαιο 3
ο

 

(Προτείνεται να διατεθούν 21 διδακτικές ώρες) 

§3.1 - §3.9 

Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευθεί το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου των παραγράφων 

αυτών στο Γυµνάσιο. Προτείνεται να δοθεί έµφαση σε κάποια νέα στοιχεία όπως:  

α) Η σηµασία της ισότητας των οµόλογων πλευρών στη σύγκριση τριγώνων. 

β) Η διαπραγµάτευση παραδειγµάτων τριγώνων µε τρία κύρια στοιχεία τους ίσα, τα οποία δεν είναι 

ίσα (δύο τρίγωνα µε ίσες δύο πλευρές και µια µη περιεχόµενη γωνία αντίστοιχα ίση, όπως στις 

δραστηριότητες ∆.5 και ∆.7 του ΑΠΣ). 

γ) Ο σχεδιασµός σχηµάτων µε βάση τις λεκτικές διατυπώσεις των γεωµετρικών προτάσεων 

(ασκήσεων, θεωρηµάτων) και αντίστροφα.  

δ) Η διατύπωση των γεωµετρικών συλλογισµών των µαθητών.  

ε) Η ισότητα τριγώνων, ως µια στρατηγική απόδειξης ισότητας ευθυγράµµων τµηµάτων ή γωνιών 

(σχόλιο σελ.38).  

στ) Ο εντοπισµός κατάλληλων τριγώνων για σύγκριση σε «σύνθετα» σχήµατα (προτείνεται η 

δραστηριότητα ∆.6 του ΑΠΣ). 

ζ) Η σηµασία της «βοηθητικής γραµµής» στην αποδεικτική διαδικασία (πόρισµα I της §.3.2). 

Προτείνεται να ενοποιηθούν σε µια πρόταση οι προτάσεις που ταυτίζουν τη διχοτόµο, τη διάµεσο 

και το ύψος από τη κορυφή ισοσκελούς τριγώνου (πόρισµα I σελ.37, πόρισµα I σελ.40, πόρισµα I 

σελ.45). 

Μαζί µε την πρόταση αυτή προτείνεται να γίνει η διαπραγµάτευση της εφαρµογής 2 της σελ.55, 

για την απόδειξη της οποίας αρκούν τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. 

Επίσης, σαν µια ενιαία πρόταση, µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να δείξουν ότι σε ίσα 

τρίγωνα τα δευτερεύοντα στοιχεία τους (διάµεσος, ύψος, διχοτόµος) που αντιστοιχούν σε 

οµόλογες πλευρές είναι επίσης ίσα (π.χ. άσκηση 1i Εµπέδωσης σελ. 43, άσκηση 4 Εµπέδωσης 

σελ.48). Ενιαία µπορούν να αντιµετωπιστούν, ως αντίστροφες προτάσεις, τα πορίσµατα ΙV της 

§3.2 και ΙΙΙ, ΙV της §3.4 που αναφέρονται στις σχέσεις των χορδών και των αντίστοιχων τόξων.  

Με στόχο την ανάδειξη της διδακτικής αξίας των γεωµετρικών τόπων προτείνεται τα πορίσµατα ΙΙΙ 

της §3.2 και ΙΙ της §3.4, που αφορούν στη µεσοκάθετο τµήµατος, καθώς και το θεώρηµα  ΙV της 

§3.6, που αφορά στη διχοτόµο γωνίας, να διδαχθούν ενιαία ως παραδείγµατα βασικών 

γεωµετρικών τόπων. Συγκεκριµένα, προτείνεται οι µαθητές πρώτα να εικάσουν τους 

συγκεκριµένους γεωµετρικούς τόπους και στη συνέχεια να τους αποδείξουν (προτείνονται οι 

δραστηριότητες ∆.8, ∆.9 και ∆.10 του ΑΠΣ). 

§3.10 – §3.13 

Η ύλη των παραγράφων αυτών είναι νέα για τους µαθητές. Να επισηµανθεί στους µαθητές ότι η 

τριγωνική ανισότητα αποτελεί κριτήριο για το πότε τρία ευθύγραµµα τµήµατα αποτελούν πλευρές 

τριγώνου (προτείνεται η δραστηριότητα ∆.12 του ΑΠΣ). Επίσης, προτείνονται οι ασκήσεις 4 και 6 

(Αποδεικτικές), που διαπραγµατεύονται: την απόσταση σηµείου από κύκλο και σχέσεις χορδών και 

τόξων αντίστοιχα.  

§3.14 – §3.16 

Τα συµπεράσµατα της §3.14 είναι γνωστά στους µαθητές από το Γυµνάσιο. Οι αιτιολογήσεις, 

όµως, προέρχονται από τα θεωρήµατα της §3.13. Το περιεχόµενο της §3.16 δεν είναι γνωστό 



στους µαθητές και χρειάζεται και για τις γεωµετρικές κατασκευές που ακολουθούν (προτείνονται 

οι ∆.14 και ∆.15 του ΑΠΣ).  

§3.17 και §3.18 

Η διαπραγµάτευση των γεωµετρικών κατασκευών συµβάλλει στην κατανόηση των σχηµάτων από 

τους µαθητές µε βάση τις ιδιότητές τους καθώς και στην ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής 

σκέψης η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί και σε εξωµαθηµατικές γνωστικές περιοχές. Προτείνεται να 

γίνουν κατά προτεραιότητα τα προβλήµατα 2 και 4 της §3.17 και τα προβλήµατα 2 και 3 της §3.18. 

 

Κεφάλαιο 4
ο

 

(Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες) 

§4.1 - §4.4  

Το σηµαντικότερο θέµα στις παραγράφους αυτές αποτελεί το «αίτηµα παραλληλίας» το οποίο 

καθορίζει τη φύση της Γεωµετρίας στην οποία αναφερόµαστε. Η σηµασία του «αιτήµατος 

παραλληλίας», για τη Γεωµετρία την ίδια και για την ιστορική της εξέλιξη, µπορεί να διαφανεί από 

στοιχεία που παρέχονται στο ιστορικό σηµείωµα της σελ. 90 καθώς επίσης και στη δραστηριότητα 

∆.16 του ΑΠΣ. Οι µαθητές είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουν την αδυναµία χρήσης του ορισµού 

και τη σηµασία των προτάσεων της §4.2 (που προηγούνται του «αιτήµατος παραλληλίας») ως 

εργαλεία για την απόδειξη της παραλληλίας δύο ευθειών. Προτείνεται να διερευνήσουν οι µαθητές 

τη σχέση του θεωρήµατος της §4.2 και της Πρότασης I της σελ. 77, µε στόχο να αναγνωρίσουν ότι 

το ένα είναι το αντίστροφο του άλλου.  

§4.5 

Προτείνεται, πριν τη διαπραγµάτευση των θεωρηµάτων της παραγράφου, να συζητηθεί η 

δραστηριότητα ∆.17 του ΑΠΣ. Επίσης, να επισηµανθεί η στρατηγική που χρησιµοποιείται στις 

αποδείξεις των θεωρηµάτων σχετικά µε το πώς δείχνουµε ότι τρεις ευθείες διέρχονται από το ίδιο 

σηµείο, γιατί δεν είναι οικεία στους µαθητές.  

§4.6 - §4.7 

Προτείνεται το θεώρηµα της §4.6 να συνδεθεί µε τα πορίσµατα της σελ. 53, ώστε οι µαθητές να 

αναγνωρίσουν ότι το συµπέρασµα του θεωρήµατος είναι ισχυρότερο από τα πορίσµατα και ότι 

αυτό οφείλεται στη χρήση του «αιτήµατος παραλληλίας» στην απόδειξή του. Το ίδιο ισχύει και για 

το πόρισµα (i) της σελ. 83 σε σχέση µε  το Θεώρηµα της σελ. 53.  

§4.8 

Προτείνεται οι µαθητές, χρησιµοποιώντας το άθροισµα των γωνιών τριγώνου, να βρουν το 

άθροισµα των γωνιών τετραπλεύρου, πενταγώνου κ.α., να εικάσουν το άθροισµα των γωνιών ν-

γώνου και να αποδείξουν την αντίστοιχη σχέση (προτείνεται η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στο 

στόχο ΠΕ4 του ΑΠΣ). ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα σύνδεσης Γεωµετρίας και Άλγεβρας. Να 

επισηµανθεί επίσης η σταθερότητα του αθροίσµατος των εξωτερικών γωνιών ν-γώνου. 

 


