
ΜΕΡΟΣ Β΄- ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΕΦ.2- Β.2.3 – ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1) Τι λέγεται μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος; (ορισμός) 

2) Ποια είναι η ιδιότητα της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος;  

3) Πώς κατασκευάζουμε τη μεσοκάθετο ενός  ευθύγραμμου τμήματος με 

υποδεκάμετρο και γνώμονα 

4) Πώς κατασκευάζουμε τη μεσοκάθετο ενός ευθύγραμμου τμήματος με 

κανόνα και διαβήτη 

5) Πώς κατασκευάζουμε ευθεία ζ  κάθετη  σε ευθεία ε σε ένα σημείο της Α 

6) Πως κατασκευάζουμε ευθεία ζ  κάθετη σε ευθεία ε από σημείο Α εκτός της 

ευθείας ε 

7) Πώς κατασκευάζουμε ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς α 

Μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος λέγεται η ευθεία που είναι κάθετη 

προς αυτό και διέρχεται από το μέσον του. 

Ιδιότητα Μεσοκαθέτου 

Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμου  τμήματος, ισαπέχει (έχει ίσες 

αποστάσεις) από τα άκρα του. 

Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθύγραμμου  τμήματος,  ανήκει 

στη μεσοκάθετό του. 

Η μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος, είναι άξονας συμμετρίας του.  

Κατασκευή μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος  ΑΒ με «υποδεκάμετρο 

και γνώμονα»  



Κατασκευάζουμε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ 

Προσδιορίζουμε το μέσο  Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ με το 

υποδεκάμετρο. 

Με το γνώμονα σχεδιάζουμε ευθεία ε που διέρχεται από το Μ και είναι κάθετη 

στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.  

 

Κατασκευή μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ με «κανόνα και 

διαβήτη» 

Γνωρίζουμε ότι η μεσοκάθετος, όπως και κάθε ευθεία, ορίζεται από δύο σημεία. 

Επίσης γνωρίζουμε ότι, κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου 

τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του. 

Για να σχεδιάσουμε τη μεσοκάθετο ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, πρέπει να 

βρούμε δύο σημεία που να ισαπέχουν από τα Α και Β. Γράφουμε λοιπόν δύο 

ίσους κύκλους με κέντρα τα άκρα Α και Β του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και 

ακτίνα ρ , η οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μισό του ευθύγραμμου 

τμήματος ΑΒ για να τέμνονται οι δύο κύκλοι. 



Τα σημεία Γ και Δ, στα οποία τέμνονται οι δύο κύκλοι, ορίζουν την μεσοκάθετο 

του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ  διότι δύο σημεία της , τα Γ και Δ, ισαπέχουν από 

τα άκρα Α και Β, αφού είναι ΓΑ=ΓΒ=ρ και ΔΑ=ΔΒ=ρ 

 

Σημείωση: Όταν  η  κατασκευή της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ 

γίνει  με «κανόνα και διαβήτη»  βρίσκουμε με ακρίβεια το μέσο Μ του 

ευθύγραμμου τμήματος χωρίς να χρησιμοποιήσουμε υποδεκάμετρο 

Κατασκευή ευθείας δ κάθετη σε ευθεία ε σε ένα σημείο της Α 

Έστω ευθεία ε και Α ένα σημείο της.  Με διαβήτη γράφουμε κύκλο με κέντρο το 

σημείο Α και τυχαία ακτίνα ο οποίος  τέμνει την ευθεία ε σε δύο σημεία, Γ και Δ,  

εκατέρωθεν του Α. Το σημείο Α είναι το μέσο του ευθ. Τμήματος ΓΔ, άρα αρκεί 

να φέρουμε τη  μεσοκάθετο του τμήματος ΓΔ που θα διέρχεται από το μέσο του 

Α και θα είναι κάθετη στην ευθεία ε 

 

 



Κατασκευή ευθείας δ κάθετης σε ευθεία ε από σημείο Α εκτός αυτής  

Έστω ευθεία ε και σημείο Α εκτός αυτής. 

Γράφουμε κύκλο κέντρου Α και ακτίνα τέτοια ώστε ο κύκλος να τέμνει την ευθεία 

ε σε δύο σημεία Γ και Δ. Επειδή το σημείο Α ισαπέχει από τα Γ και Δ (ισαπέχει 

διότι ΑΓ και ΑΔ είναι ακτίνες ίδιου κύκλου), θα είναι σημείο της μεσοκαθέτου του 

ευθύγραμμου τμήματος ΓΔ. Επομένως αρκεί να φέρουμε τη μεσοκάθετο του 

ευθ.τμήματος ΓΔ η οποία θα διέρχεται από το Α. 

 

 

 

Κατασκευή ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς  α 

Κατασκευάζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ=α.  

Γράφουμε δύο ίσους κύκλους με κέντρα τα άκρα Β και Γ του τμήματος ΒΓ και 

ακτίνα ίση με α δηλαδή όσο και το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΒΓ. 

Οι κύκλοι αυτοί τέμνονται σε δύο σημεία. Έστω Α το ένα από τα δύο σημεία 

τομής των κύκλων. 

Συνεπώς το τρίγωνο ΑΒΓ είναι το ζητούμενο ισόπλευρο τρίγωνο. 

Αν έστω Δ το άλλο σημείο τομής των δύο κύκλων, τότε το τρίγωνο ΒΓΔ είναι το 

δεύτερο ισόπλευρο τρίγωνο που προκύπτει με αυτήν την κατασκευή.  



 

 

 

 

  



ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΕΦ.2 – Β.2.3 ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 

1. Να κατασκευαστεί ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ πλευράς  α =5cm. 

2. α) Να κατασκευαστεί τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α=4cm, β=5cm και γ=5cm 

δηλαδή ισοσκελές τρίγωνο. 

β) Στη συνέχεια, να κατασκευαστεί  κάθετη ευθεία από την κορυφή Α προς 

την πλευρά ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ με κανόνα και διαβήτη. 

3. α) Να κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α=7 cm, β=5 cm, γ=6 cm. 

β) Στο τρίγωνο ΑΒΓ να βρείτε με ακρίβεια (με κανόνα και διαβήτη) τα μέσα 

των πλευρών του τριγώνου 

4. Την άσκηση 4 από το σχολικό βιβλίο της παραγράφου Β.2.3. στη σελ. 209  

 


