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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: 

Σν 1917  o H.Dudeney έδσζε ζην Ππζαγόξεην ζεώξεκα ηελ παξαθάησ απόδεημε.  

Σελ ίδηα απόδεημε είρε δώζεη λσξίηεξα ην 1873 ν H.Perigal.  

ε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ, θαηαζθεύαζε 3  ηεηξάγσλα ΑΓΔΓ, ΑΒΚΛ  , ΒΓΖΕ έμσ από ην 

ηξίγσλν, ζεσξώληαο γηα πιεπξά ηνπ θάζε ηεηξαγώλνπ, θαζεκία από  ηηο πιεπξέο ηνπ 

νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ . 

Υώξηζε ην ηεηξάγσλν ηεο πιεπξάο ΑΓ ζε ηέζζεξα θνκκάηηα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 
Μεηαθίλεζε ηα ηεηξάπιεπξα απηά θαζώο θαη ην ηεηξάγσλν ηεο πιεπξάο ΑΒ θαη 

πξνζπάζεζε λα "θαιύςεη" ην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο Β, ρσξίο θελά θαη επηθαιύςεηο. 
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Κάληε θη εζείο ην ίδην. Μπνξείηε;  

Κόςηε  ηα θνκκάηηα από ηα δύν ηεηξάγσλα ησλ θάζεησλ πιεπξώλ  

 θαη θνιιήζηε ηα θαηάιιεια, θαιύπηνληαο ην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο.  

πγθξίλεηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ δύν ηεηξαγώλσλ ησλ θάζεησλ 

πιεπξώλ κε ην εκβαδόλ ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο ππνηείλνπζαο. Γειαδή 

(ΑΒΚΛ)+(ΑΓΔΕ)............ (ΒΓΖΕ). 

Γξάςηε ηα εκβαδά ησλ παξαπάλσ ηεηξαγώλσλ κε ηε βνήζεηα ησλ πιεπξώλ 

ηνπο, α, β, γ  

(ΑΓΔΓ)=................ 

(ΑΒΚΛ)=................ 

(ΒΓΖΕ)=................. 

θαη αληηθαηαζηήζηε ηα ζηελ παξαπάλσ ζρέζε . 

Πξνθύπηεη όηη : ............................................ 

Αλνίμηε ην αξρείν geogebra κε ηίηιν" Ππζαγόξεην ζεώξεκα", παηήζηε ζηελ 

Γξαζηεξηόηεηα 1 θαη ηνπνζεηήζηε ηα πνιύγσλα ζηε ζσζηή ζέζε ώζηε λα 

θαιύςνπλ ην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: 

ΟΜΑΔΑ 1 

Καηαζθεπάδνπκε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90ν), κε πιεπξέο ΑΒ = 4 cm θαη 

ΑΓ= 3 cm. 

Μεηξάκε ην κήθνο ηεο πιεπξάο ΒΓ = .....cm 

Καηαζθεπάδνπκε 3  ηεηξάγσλα ΑΓΔΓ, ΑΒΚΛ  , ΒΓΖΕ έμσ από ην ηξίγσλν, 

ζεσξώληαο γηα πιεπξά ηνπ θάζε ηεηξαγώλνπ, θαζεκία από  ηηο πιεπξέο ηνπ 

νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ . 

Παηάσ ζην θνπκπί ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 θαη εκθαλίδσ ηα ηεηξάγσλα ησλ 

θάζεησλ πιεπξώλ θαη ηεο ππνηείλνπζαο.  

Με κνλάδα κέηξεζεο ην 1 cm2 βξίζθνπκε ηα εκβαδά ησλ ηεηξαγώλσλ  

(ΑΓΔΓ)=.............................. 

(ΑΒΚΛ)=............................. 

(ΒΓΖΕ)=................................. 

 Τπνινγίδνπκε ην άζξνηζκα (ΑΓΔΓ)+(ΑΒΚΛ)=............................. 

πγθξίλεηε ην παξαπάλσ άζξνηζκα κε ην εκβαδόλ ηνπ ηεηξαγώλνπ ΒΓΖΕ 

(ΑΓΔΓ)+(ΑΒΚΛ).................... (ΒΓΖΕ) 

Δκθαλίζηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ, παηώληαο ζην αληίζηνηρν "θνπηί", 

κεηαθηλήζηε κία θνξπθή ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ, αιιάμηε ην κέγεζνο ησλ 

πιεπξώλ ηνπ θαη παξαηεξήζηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ θάζεησλ 

πιεπξώλ. 

 Παξαηεξώ όηη ...........................................................................................  

Μπνξείηε  λα ζπκπιεξώζεηε  ηα θελά ζην παξαθάησ 

ζπκπέξαζκα; 

Σε κάθε ………………….  ηρίγφνο ηο άθροιζμα ηφν 

……………………………..  ηφν ……..  κάθεηφν πλεσρών, 

ιζούηαι με ηο  ………………..  ηης σποηείνοσζας. 

    Γ                             

  δειαδή: 

 β               α                           ΒΓ2=……  +  ……..    

                                         ή     α2=........ +  ......... 

  Α       γ         Β 
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ΟΜΑΔΑ 2  

Καηαζθεπάδνπκε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90ν), κε πιεπξέο ΑΓ = 8 cm θαη 

ΑΒ= 6 cm. 

Μεηξάκε ην κήθνο ηεο πιεπξάο ΒΓ = .....cm 

Καηαζθεπάδνπκε 3  ηεηξάγσλα ΑΓΔΓ, ΑΒΚΛ, ΒΓΖΕ έμσ από ην ηξίγσλν, 

ζεσξώληαο γηα πιεπξά ηνπ θάζε ηεηξαγώλνπ θαζεκία από  ηηο πιεπξέο ηνπ 

νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ. 

Παηάσ ζην θνπκπί ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 θαη εκθαλίδσ ηα ηεηξάγσλα ησλ 

θάζεησλ πιεπξώλ θαη ηεο ππνηείλνπζαο.  

Με κνλάδα κέηξεζεο ην 1 cm2 βξίζθνπκε ηα εκβαδά ησλ ηεηξαγώλσλ  

(ΑΓΔΓ)=.............................. 

(ΑΒΚΛ)=............................. 

(ΒΓΖΕ)=................................. 

 Τπνινγίδνπκε ην άζξνηζκα (ΑΓΔΓ)+(ΑΒΚΛ)=............................. 

πγθξίλεηε ην παξαπάλσ άζξνηζκα κε ην εκβαδόλ ηνπ ηεηξαγώλνπ ΒΓΖΕ 

(ΑΓΔΓ)+(ΑΒΚΛ).................... (ΒΓΖΕ) 

Δκθαλίζηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ, παηώληαο ζην αληίζηνηρν "θνπηί", 

κεηαθηλήζηε κία θνξπθή ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ, αιιάμηε ην κέγεζνο ησλ 

πιεπξώλ ηνπ θαη παξαηεξήζηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ θάζεησλ 

πιεπξώλ. 

 Παξαηεξώ όηη ...........................................................................................  

Μπνξείηε  λα ζπκπιεξώζεηε  ηα θελά ζην παξαθάησ 

ζπκπέξαζκα; 

Σε κάθε ………………….  ηρίγφνο ηο άθροιζμα ηφν 

……………………………..  ηφν ……..  κάθεηφν πλεσρών , 

ιζούηαι με ηο  ………………..  ηης σποηείνοσζας. 

    Γ                             

 δειαδή: 

 β               α                           ΒΓ2=……  +  ……..    

                                         ή     α2=........ +  ......... 

  Α       γ         Β 
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 Κόυηε ηα ζτήμαηα  

και μοιράζηε ηα ζηις ομάδες ηφν μαθηηών ,  

για να κάνοσν ηην Δραζηηριόηηηα 1.  

 


