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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1 

Μπορείτε να ςχεδιάςετε τα ςυμμετρικά των παρακάτω ςχθμάτων ωσ προσ τθν ευκεία ε; 

                                                          (ε) 

 

 

 

 Α 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγράψτε τον τρόπο που το ςχεδιάςατε:................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... . 

υμπζραςμα: 

Δφο ςχιματα (1) και (2) λζγονται ςυμμετρικά ωσ προσ μία ευκεία ε,  

όταν κακζνα αποτελείται από τα ςυμμετρικά ςθμεία του άλλου ωσ προσ τθν ε. 

Επειδι με δίπλωςθ κατά μικοσ τθσ ε ςυμπίπτει το (1) με το (2), 

 γνωρίηουμε ότι αυτά κα είναι ίςα. 

 Επομζνωσ:    Σα ςυμμετρικά ωσ προσ ευθεία ςχήματα είναι ίςα. 

 Συμμετρικό ςθμείου M ωσ προσ ευκεία ε, είναι το ςθμείο Mϋ 

με το οποίο ςυμπίπτει το Μ, αν διπλϊςουμε το φφλλο κατά μικοσ τθσ ευκείασ ε.                          Β 

  Κάθε ςημείο Β μιασ ευθείασ ε είναι ςυμμετρικό του εαυτοφ του ωσ προσ την ε.                 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2: 

 Ονομάςτε Αϋ το ςυμμετρικό του ςθμείου Α (ςτθν παραπάνω εικόνα) ωσ προσ τθν ευκεία ε. 

 Σχεδιάςτε και μετριςτε τθν απόςταςθ του ςθμείου Α από τθν ευκεία ε και τθν απόςταςθ του Αϋ από 

τθν ευκεία ε. Τι παρατθρείτε; ............................................................................................... 

υμπζραςμα: 

Για να βροφμε το ςυμμετρικό ενόσ ςθμείου Α που δεν ανήκει ςτθν ευκεία ε, ακολουκοφμε τθν 

παρακάτω διαδικαςία:  

Φζρνουμε το κάκετο τμιμα ΑΒ από το ςθμείο Α προσ τθν ευκεία ε  

και το προεκτείνουμε κατά ίςο τμιμα, ϊςτε να είναι ΒΑ' = ΑΒ. 

Το ςθμείο Α' είναι το ςυμμετρικό του Α ωσ προσ τθν ευκεία ε. 

 

α) Πάρτε ζνα ευκφγραμμο τμιμα  ΑΒ  και μία ευκεία ε. Σχεδιάςτε το ςυμμετρικό του 

ευκυγράμμου τμιματοσ  ωσ προσ τθν ευκεία ε. 

 

 

 

β) Σχεδιάςτε μία γωνία xOy  και μία ευκεία ε. Σχεδιάςτε το ςυμμετρικό τθσ γωνίασ  ωσ προσ τθν 

ευκεία ε. 

 

 

 

γ) Σχεδιάςτε ζναν κφκλο (Ο,ρ)  και μία ευκεία ε. Σχεδιάςτε το ςυμμετρικό του κφκλου   ωσ προσ 

τθν ευκεία ε. 

 

 

 

δ) Σχεδιάςτε ζνα τρίγωνο ΑΒΓ   και μία ευκεία ε. Σχεδιάςτε το ςυμμετρικό του τριγϊνου   ωσ προσ 

τθν ευκεία ε. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3: 

Μπορείτε να διαβάςατε το παρακάτω κείμενο; 


