
ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπορείς να υπολογίσεις το µήκος 

της περιφέρειας της Γης, 

από την αυλή του σχολείου σου, 

χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψεις;

το ερώτηµατο ερώτηµα

NAI, µπορώ

OXI, δεν µπορώ

η υπόθεσηη υπόθεση

ραβδος µε µήκος 
µέχρι 1 µέτρο

νήµα της
στάθµης

ρολόι
χάρακας

µολύβι και χαρτί

µοιρογνωµόνιο

τα εργαλεία :τα εργαλεία :

πειραµατίσουκαι θα δείς...

η µέθοδοςη µέθοδος
Βήµα 1ο (στην τάξη): 

Στη διεύθυνση http://bit.ly/2g9Q60Q θα 
βρεις την απόσταση του 
σχολείου σου από τον Ισηµερινό.
Γράψε την απόσταση στον Πίνακα 
Μετρήσεων.

Βήµα 2ο
 (στην τάξη): 

Στη διεύθυνση http://bit.ly/2nSFuUQ θα 
βρεις την ώρα που µεσουρανεί ο ήλιος 
τη µέρα της Ισηµερίας (ηλιακό µεσηµέ-
ρι). Γράψε την ώρα στον Πίνακα Μετρή-
σεων

Βήµα 3ο
 (στην τάξη ή στο 

προαύλιο, δεν έχει σηµασία): 

Μέτρησε το µήκος της ράβδου που θα

Βήµα 4ο
 (στο προαύλιο): 

Με το νήµα της στάθµης, βρες την 
κατακόρυφη διεύθυνση. Στερέωσε ή 
κράτησε τη ράβδο, στη διεύθυνση της 
κατακόρυφης. Την ώρα που ο Ήλιος 
µεσουρανεί, µέτρησε το µήκος της σκιάς 
της ράβδου, µε όσο µεγαλύτερη ακρί-
βεια µπορείς. Γράψε την τιµή του µήκους 
της σκιάς στον Πίνακα Μετρήσεων.

χρησιµοποιήσεις. Γράψε την τιµή του 
µήκους στον Πίνακα Μετρήσεων.

Βήµα 5ο
 (στην τάξη ή στο 

προαύλιο, δεν έχει σηµασία):

Σχεδίασε ένα ορθογώνιο τρίγωνο που η 
κατακόρυφη πλευρά του (ΑΒ) να είναι 10 
φορές µικρότερη από τη ράβδο και η

Βήµα 6ο 
(στην τάξη ή στο 

προαύλιο, δεν έχει σηµασία): 

Στο τρίγωνο που σχεδίασες, µέτρησε µε 
το µοιρογνωµόνιο τη γωνία φ που 
σχηµατίζουν οι πλευρές ΑB και ΒΓ. 
Γνωρίζουµε από τα Μαθηµατικά ότι 
αυτή η γωνία του τριγώνου είναι ίση µε 
την επίκεντρη φ, που έχει την κορυφή 
της στο κέντρο της Γης, επειδή αυτές οι 
δύο γωνίες είναι "εντός εναλλάξ".  
(Δες το σχήµα µε τη Γη και τον Ήλιο, 
στην επόµενη σελίδα). 
Γράψε την τιµή της γωνίας φ στον 
πίνακα µετρήσεων.

οριζόντια  πλευρά  του (ΑΓ) να είναι 10 
φορές µικρότερη από τη σκιά της 
ράβδου.



 

Το ορθογώνιο
τρίγωνο

Το ορθογώνιο
τρίγωνο

Το συµπέρασµαΤο συµπέρασµα

Eδώ µπορείς να σχεδιάσεις το δικό σου ορθογώνιο τρίγωνο, ΟΜΟΙΟ µε αυτό που σχηµατίστηκε στο προαύλιο, και να µετρήσεις τη γωνία φ

Ο Πίνακας ΜετρήσεωνO Πίνακας Μετρήσεων Οι ΥπολογισµοίOι Υπολογισµοί

Βήµα 1ο

Βήµα 2ο

Βήµα 3ο

Βήµα 4ο

Βήµα 6ο

H απόσταση του σχολείου 
απο τον Ισηµερινό

H ώρα που µεσουρανεί
ο Ήλιος

Το Μήκος της ράβδου

Το µήκος της σκιάς
της Ράβδου

Η τιµή της γωνίας φ

• Γωνία ίση µε ............................ µοίρες 

(που µέτρησες), αντιστοιχεί σε απόσταση 

από τον ισηµερινό ίση µε ........................................... 

χιλιόµετρα (που µέτρησες)

• Γωνία ίση µε 360 µοίρες αντιστοιχεί 

σε απόσταση χ ίση µε την περιφέρεια 

της Γής.

φ

Tελικά µπορείς να υπολογίσεις το µήκος της περιφέρειας της Γης,
απο την αυλή του σχολείου σου, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψεις;
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NAI, µπορώ OXI, δεν µπορώ


