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Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟΤ ΘΔΧΡΗΜΑΣΟ ΜΔ ΣΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

ΠΟΛΤΓΧΝΑ 

 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ: ΧΣΗΡΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

 

 

1) Ση θαινύληαη νη καζεηέο λα κάζνπλ θαη γηαηί 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθαιύςνπλ ή λα επεμεξγαζηνύλ ηζόηεηεο θαη ζρέζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνύλ ηα εκβαδά θαλνληθώλ πνιπγώλσλ. πγθεθξηκέλα λα ζπγθξίλνπλ ην εκβαδόλ 

ησλ θαλνληθώλ πεληαγώλσλ θαη ησλ θαλνληθώλ εμαγώλσλ κε ην εκβαδόλ ελόο ηεηξαγώλνπ 

πνπ έρεη πιεπξά ίζε κε απηή ηνπ θαλνληθνύ πνιπγώλνπ. Μεηά λα δνπλ πώο απηή ε 

ζύγθξηζε κπνξεί λα καο δώζεη θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνύλ λα 

ζπζρεηίζνπλ ηα εκβαδά απηώλ ησλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα ηειηθά 

ζα δνύλε όηη κπνξνύλ λα ηα εθαξκόζνπλ ζην Ππζαγόξεην ζεώξεκα. Γηα λα ην θαηνξζώζνπλ 

απηό πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιέο άιιεο έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθώλ όπσο είλαη ην 

εκβαδόλ, ην ηεηξάγσλν, ε νκνηόηεηα, ηα θαλνληθά πνιύγσλα, ν θύθινο θαη ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ζπλάξηεζεο. Αξθεηέο από απηέο ηηο έλλνηεο πνπ ζα εκπιαθνύλ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα δνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηελ αμία ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο. 

Θα δνπλ δειαδή όηη ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα έρεη εθαξκνγή γεληθά ζε όκνηα ζρήκαηα πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ πιεπξώλ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ.  

 

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΔΝΝΟΙΔ 

 Οξζή γωλία 

 Οξζνγώλην ηξίγωλν 

 Σεηξάγωλν 

 Δκβαδόλ ηεηξαγώλνπ 

 Κύθινο 

 Οκνηόηεηα 

 Καλνληθά πνιύγωλα 

 Γξαθηθή παξάζηαζε 

 Αλάινγα πνζά 

 

Οη έλλνηεο ηνπ νξζνγωλίνπ ηξηγώλνπ θαη ηεο νξζήο γωλίαο είλαη από ηηο πιένλ 

εθαξκόζηκεο έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθώλ  ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δίλαη ρξήζηκε ζηνπο 



αξρηηέθηνλεο, ηνπο ζρεδηαζηέο, ζηνπο κεραληθνύο, ηνπο καξαγθνύο, ζηνπο ρηίζηεο θαη 

γεληθά ζε όινπο όζνπο αζρνινύληαη κε θαηαζθεπέο. 

 

Σν ηεηξάγωλν είλαη ην επθνιόηεξν γξακκηθό γεσκεηξηθό ζρήκα θαη είλαη ην θπξηόηεξν 

ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πιαθνζηξώζεηο θαη γεληθά ζε επαλαιακβαλόκελα κνηίβα. 

Από ηελ θαλνληθόηεηα ηεο κνξθήο ηνπ είλαη ηδαληθό εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε επηθαλεηώλ. 

Η απιόηεηα ηνπ ηύπνπ ηνπ εκβαδνύ ηεηξαγώλνπ θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα απόιπηεο 

θάιπςεο νξζνγσλίσλ επηθαλεηώλ ην θαζηζηά ηελ πιένλ ηδαληθή κνλάδα κέηξεζεο 

επηθαλεηώλ. Μαδί κε ην παξάγσγν ζρήκα ηνπ ηνλ θύβν έρεη εθαξκνγέο ζηε ηέρλε θαη ηδίσο 

ηε δσγξαθηθή θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή.   

 

Ο θύθινο από ηε κεξηά ηνπ είλαη ην επθνιόηεξν θακππιόγξακκν ζρήκα. Η ρξήζε απηνύ 

ηνπ ζρήκαηνο ηζηνξηθά έρεη πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξσπόηεηαο κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ηξνρνύ. ε εύπιαζηα πιηθά απνηειεί ην πξώην ζρήκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη κάιινλ 

απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ κεηακνξθώλεη ηε δύκε ζε παηξνπαξάδνηα ζηξνγγπιά Παζραιηλά 

θνπινπξάθηα. 

 

Η νκνηόηεηα απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο ζρεδηαζηέο, 

ηνπο αξρηηέθηνλεο, ζηηο κεηξήζεηο αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα κεηξεζνύλ, ζην λα 

κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε θιίκαθεο π. ρ. ζηνπο ράξηεο. Η νκνηόηεηα ήηαλ ε βαζηθή 

έλλνηα πνπ καο επέηξεςε λα κεηξήζνπκε κε πξνζβάζηκα αληηθείκελα όπσο είλαη νη 

απνζηάζεηο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ άζηξσλ. 

 

Σα θαλνληθά πνιύγωλα είλαη ηα ζρήκαηα πνπ θαηά ηεθκήξην ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

θαιιηηερληθά ζέκαηα. Η ρξήζε θαλνληθώλ πνιπγώλσλ ζηελ Σέρλε θαη ηε δηαθόζκεζε 

απνηειεί θνκκάηη πνιιώλ αξραίσλ πνιηηηζκώλ. Οη νπκέξηνη (πεξίπνπ 4000 π.Υ.) 

δηαθνζκνύζαλ ηα ζπίηηα θαη ηνπο λανύο ηνπο κε ζρέδηα από επαλαιακβαλόκελα θαλνληθά 

πνιύγσλα. Αλάινγεο δηαθνζκήζεηο ή αθόκε θαη εθαξκνγέο ζηηο θαηαζθεπέο θηηξίσλ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζηνπο Αηγύπηηνπο, ηνπο Έιιελεο, ηνπο Μαπξηηαλνύο, ηνπο Ρσκαίνπο, ηνπο 

Πέξζεο, ηνπο Άξαβεο, ηνπο Βπδαληηλνύο, ηνπο Ιάπσλεο θαη ηνπο Κηλέδνπο. 

Υξεζηκνπνηνύζαλ δηάθνξεο ηερληθέο ζρεδηαζκνύ θαη ήηαλ έληνλνο ν "ζπκκεηξηθόο" ηξόπνο 

ρξσκαηηζκνύ. Σα θαλνληθά πνιύγσλα ζπλαληώληαη ζηε Φύζε θαη γίλνληαη αληηθείκελν 

κειέηεο από δηάθνξνπο θιάδνπο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, όπσο ηελ Κξπζηαιινγξαθία (κε 

αθηίλεο Υ), ηελ Κβαληνκεραληθή, ηελ Κβαληηθή Υεκεία. 



 

Η γξαθηθή παξάζηαζε απνδίδεη νπηηθά κηα ζπλάξηεζε δίλνληαο άκεζα ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηαδόκαζηε. Με πεξηζζόηεξε εμνηθείσζε ε γξαθηθή παξάζηαζε κπνξεί λα καο 

πιεξνθνξήζεη θαη γηα ηε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ηεο ζπλάξηεζεο, ώζηε λα κπνξνύκε λα 

ηελ θαηαλνήζνπκε θαη λα πξνβιέςνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηαηζζεηηθά. Απηή ε 

ηθαλόηεηα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε, εηδηθά αλ ν ηύπνο ηεο ζπλάξηεζεο είλαη πνιύπινθνο ή 

ρξεηάδεηαη αξθεηέο πξάμεηο γηα ππνινγηζκό. Η γξαθηθή παξάζηαζε ζε πνζά πνπ ζπλδένληαη 

γξακκηθά, καο επηηξέπεη άκεζα λα αληηιεθζνύκε ηελ ζπζρέηηζε απηώλ ησλ πνζνηήησλ.  

 

Σα αλάινγα πνζά είλαη κηα έλλνηα πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δσή καο. Οη  

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο εμειίρηεθαλ θαη δηακνξθώζεθαλ παξάιιεια κε ηελ αλζξώπηλε 

ζθέςε. Σα θπζηθά κεγέζε, όπσο ην βάξνο, ην κήθνο, ε επηθάλεηα θαη ν όγθνο, έδηλαλ 

αθνξκέο γηα κέηξεζε θαη γηα ζύγθξηζε, δειαδή γηα ιόγνπο θαη αλαινγίεο. Η ζπζηεκαηηθή 

κειέηε ησλ ελλνηώλ απηώλ άξρηζε ζηελ αξραία Διιάδα ηνλ 6
ν
 π. Υ. αηώλα. Ο Ππζαγόξαο 

ήηαλ από ηνπο πξώηνπο Έιιελεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνπο ιόγνπο θαη ηηο αλαινγίεο ησλ 

θπζηθώλ αξηζκώλ. Σαπηόρξνλα κε ηα αλάινγα πνζά αλαπηύρζεθε θαη νη κειέηε ησλ 

αληηζηξόθωο αλαιόγωλ πνζώλ. Μπνξνύκε λα πνύκε όηη νη δπν έλλνηεο, ηα αλάινγα θαη 

αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά, είλαη ζρεδόλ αληίζηξνθεο αθνύ ε κηα πξνέξρεηαη από ζηαζεξό 

γηλόκελν θαη ε άιιε από ζηαζεξό πειίθν. 

 

2) Πνηνη ζα κάζνπλ: Η δηδαζθαιία απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Β΄ Λπθείνπ 

 

Πνηεο νη πξν-απαηηνύκελεο γλώζεηο: Οη πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο γηα απηή ηελ εξγαζία είλαη ε 

έλλνηα ηνπ ηξηγώλνπ θαη εηδηθόηεξα ην νξζνγώλην ηξίγσλν, ε έλλνηα ηνπ εκβαδνύ θαη νη 

ηύπνη εκβαδνύ απιώλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, ε έλλνηα ηνπ θύθινπ θαη όιεο ηηο έλλνηεο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε απηόλ όπσο είλαη ε κέηξεζε γσληώλ, εγγεγξακκέλεο θαη επίθεληξεο γσλίεο 

θαη ηα θαλνληθά  πνιύγσλα. Δπίζεο γηα ηηο πξνρσξεκέλεο ηερληθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

ζελάξην απαξαίηεηεο είλαη νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

ζπλαξηήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο θαη ησλ αλαιόγσλ πνζώλ. 

 

Πνηα ηα πξνβιήκαηα ηωλ καζεηώλ κε ηελ πξνο κάζεζε έλλνηα: 

 

Οκνηόηεηα: ηαπηίδνπλ ηελ νκνηόηεηα κε ηελ ηζόηεηα θαη έηζη αλαθέξνπλ ηα όκνηα ζαλ ίζα. Πνιιέο 

θνξέο ζηηο αηηηνινγήζεηο ηνπο γηα ηα όκνηα ηξίγσλα πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηζόηεηα πιεπξώλ. 



Αλαγλσξίδνπλ ηελ νκνηόηεηα ησλ ηξηγώλσλ θπξίσο όηαλ απηά έρνπλ παξάιιειεο πιεπξέο. Γελ μέξνπλ 

λα αλαγλσξίδνπλ ηελ νκνηόηεηα ζε πην ζύλζεηα ζρήκαηα θαη δπζθνιεύνληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην 

ιόγν νκνηόηεηαο ζαλ θιάζκα ησλ νκόινγσλ πιεπξώλ. 

 

Δκβαδόλ: Μπεξδεύνπλ ηελ έλλνηα ηεο επηθάλεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο πεξηκέηξνπ θαη αληηζηξόθσο θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο δύν έλλνηεο ελαιιαθηηθά. Υξεζηκνπνηνύλ ηηο κνλάδεο επηθάλεηαο θαη κήθνπο 

ρσξίο δηάθξηζε. ηνπο ηύπνπο ππνινγηζκνύ δελ αλαγλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ππεηζέξρνληαη αιιά 

πξνζπαζνύλ λα παξαγάγνπλ αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα κε νπνηνδήπνηε ηξόπν. 

 

Καλνληθά πνιύγωλα: Γελ μέξνπλ πνηα είλαη θαηαζθεπάζηκα  θαη δελ ζπκνύληαη ηνπο ηύπνπο πνπ 

ζπλδένπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ όπσο παξαδείγκαηνο ράξε είλαη ε ζρέζε 

θεληξηθήο γσλίαο θαη γσλίαο ηνπ πνιπγώλνπ, νη ζρέζεηο πιεπξάο θαη απνζηήκαηνο κε ηελ αθηίλα ηνπ 

πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ. 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε: Γελ θαηαλννύλ εύθνια ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ρ θαη ς. 

Γελ μέξνπλ όηη θάζε κνξθή αληηζηνηρεί ζε κηα δύλακε ηνπ ρ 

 

Αλάινγα πνζά: Γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο όια ηα πνζά είλαη αλάινγα. Έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη όηη ηα ιάζε ησλ καζεηώλ πνπ γίλνληαη ζε κηθξέο ειηθίεο ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηα αλάινγα πνζά, ειάρηζηα βειηηώλνληαη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Πνιιέο θνξέο 

νη έξεπλεο έδεημαλ όηη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ππάξρεη επηδείλσζε ζε πνιιά άηνκα ζηελ 

αλαγλώξηζε ησλ αλαιόγσλ πνζώλ. Λίγνη είλαη νη καζεηέο πνπ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε 

αλαιόγσλ πνζώλ αλαγλσξίδνπλ ηνλ ζπληειεζηή αλαινγίαο ζαλ ηε θιίζε ηεο επζείαο. 

 

3) Πωο ζα κάζνπλ νη καζεηέο (δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ κάζεζεο):  

α) πνηα γλωζηνζεωξεηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη: ζύγρξνλεο θνηλσληθέο θαη 

επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

β) πνηα κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο: ε δηεξεπλεηηθή κέζνδνο, ν καζεηήο κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ 

εξεπλεηή θαη ν θαζεγεηήο ζην ξόιν ηνπ εμππεξεηεηή ηεο κάζεζεο ηνπ καζεηή κέζα από ην 

ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο 

γ) πνηεο θαηλνηνκίεο εηζάγνληαη, ζύγθξηζε κε κηα παξαδνζηαθή δηδαζθαιία γηα ηελ ίδηα έλλνηα 

ζην πεξηβάιινλ ραξηί-κνιύβη: Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό θαη κέζα από απηό νη δπλαηόηεηεο ‘άκεζεο 

δηαρείξηζεο’ ησλ γεσκεηξηθώλ αληηθεηκέλσλ, ώζηε ν καζεηήο λα κπνξεί λα δηαηππώζεη/επαιεζεύζεη 

εηθαζίεο ζηεξηγκέλεο, ζε ζεσξεηηθά, άπεηξα εκπεηξηθά δεδνκέλα. H νκαδνζπλεξγαηηθή δνπιεηά γηα ηε 



δηαπξαγκάηεπζε ησλ απόςεσλ. Σν θύιιν εξγαζίαο. Οη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο. Ο 

καζεηήο κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ εξεπλεηή θαη όρη ηνπ παζεηηθνύ δέθηε πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζην 

παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ ραξηί-κνιύβη. Ο θαζεγεηήο κπαίλεη ζην ξόιν ηνπ εμππεξεηεηή ηεο κάζεζεο 

ηνπ καζεηή κέζα από ην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο θαη όρη ζην ξόιν ηνπ 

πνκπνύ πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ κηαο παξαδνζηαθήο ηάμεο. 

δ) πνηνο ν ξόινο ηωλ εξγαιείωλ θαη ηωλ άιιωλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (ην θύιιν 

εξγαζίαο πνπ ζα δνζεί) : Ο καζεηήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθό δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη ζα 

κπεη ζηε ζέζε ηνπ εξεπλεηή κε ζηόρν λα θαηαζθεπάζεη εηθαζίεο, γεληθεύζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Σν 

θύιιν εξγαζίαο κε ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζα βνεζήζεη ην καζεηή λα εζηηάζεη ζηα ζεκεία πνπ 

δπζθνιεύεηαη θαη λα ηα μεπεξάζεη κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνύ ηνπ ζην ινγηζκηθό θαη επίζεο ζα ηνλ 

βνεζήζεη λα απνηππώζεη ηε γλώζε πνπ θαηαζθεύαζε. Σν θύιιν εξγαζίαο κε ηηο θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο ηνπ καζεηή. 

ε) πνηνο ν ρξόλνο, ν ρώξνο θαη ηα απαηηνύκελα κέζα πινπνίεζεο. Πνηα ζα είλαη ε νξγάλωζε 

ηεο ηάμεο: 4 πεξίπνπ δηδαθηηθέο ώξεο ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ. Οη καζεηέο ζα δνπιεύνπλ ζε 

νκάδεο ησλ 2-3 αηόκσλ (2-3 άηνκα αλά ππνινγηζηή). ζη) πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζα ηεζνύλ, πνηεο 

εξωηήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, πωο ζα γίλεη ε αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο: Παξαηίζεληαη ηα 

ζρεηηθά θύιια εξγαζίαο. 

 

ρέζε κε ηε θαζεκεξηλή δωή: Από ηα αξραηόηαηα ρξόληα ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα 

ρξεζίκεπε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ύςνπο πνπ θηάλνπλ νη ζθάιεο. Δπίζεο ήηαλ άκεζα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηέρλε ηνπ ρηηζίκαηνο. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη κε έμππλν ηξόπν γηα ηελ 

καδηθή κεηαθνξά νρεκάησλ. Σα νρήκαηα ηνπνζεηνύληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη ε 

ππνηείλνπζα ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη ζε κηθξό νξηδόληην κήθνο 

λα ηνπνζεηνύκε αληηθείκελα κεγάινπ κήθνπο. Δηθόλεο όπσο απηέο πνπ ππάξρνπλ παξαθάησ 

κε παξαθίλεζαλ λα θηηάμσ απηή ηε δηδαζθαιία. 

 

 

Απηέο ή παξόκνηεο εηθόλεο ζα θιεζνύλ λα βξνπλ νη καζεηέο ζην δηαδύθηην κεηά ην ηέινο 

ησλ δηδαζθαιηώλ. 

 



4) Ρνή δηδαζθαιίαο θαη επηινγή θαηάιιειωλ εξγαιείωλ: Δπεηδή νη καζεηέο είλαη Β΄ 

Λπθείνπ, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο ηερληθέο πνπ εκπιέθνπλ 

πνιιέο έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Με απηέο ηηο ηερληθέο κπνξνύλ λα βγάινπλ 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία θαλεξώλνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ έρνπλ ηα κεγέζε πνπ κειεηάλε. 

Από απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο κπνξνύλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ηνπο 

νδεγήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα ηνπο ηεζνύλ. Δπεηδή ινηπόλ ν 

ζηόρνο κνπ είλαη νη καζεηέο λα δνπιέςνπλ κε έλα κεγάιν πεδίν δεδνκέλσλ θαη από ηε 

παξαηήξεζε λα νδεγεζνύλ ζε εηθαζίεο θαη ζπκπεξάζκαηα, απνθάζηζα ε δηδαζθαιία λα 

γίλεη κε ην ινγηζκηθό Cabri Geometry II έθδνζε 1.4.3 MS Windows, γηα λα κπνξέζνπλ ζε 

ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα λα επεμεξγαζηνύλ κεγάιν όγθν ζηνηρείσλ. Η επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ έγηλε γηαηί είλαη απινύζηεξν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζρέζε κε ηα 

άιια ινγηζκηθά ηνπ ίδηνπ είδνπο. Η απιόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηαζθεπή αιιά 

θαη ζηε ρξήζε ησλ καθξνεληνιώλ (ησλ εξγαιείσλ) πνπ έθηηαμα, γηα λα κπνξέζνπλ νη 

καζεηέο λα επεμεξγαζηνύλ γξήγνξα ηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο έζεζα θαη λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίδεη 

αλαιπηηθέο νδεγίεο όηαλ ελεξγνπνηήζεηο ηε βνήζεηα. Απηέο νη νδεγίεο ζα είλαη ρξήζηκεο 

όηαλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο καθξνεληνιέο πνπ θαηαζθεύαζα. Σα εξγαιεία απηά νη 

καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ έρνπλ ηηο γλώζεηο λα ηα θαηαζθεπάζνπλ κόλνη ηνπο. Η δηαδηθαζία 

όκσο απηή είλαη ρξνλνβόξα θαη θξίλσ όηη ζα απνπξνζαλαηνιίζεη ηνπο καζεηέο από ηνπο 

ζηόρνπο πνπ έρσ βάιεη. 

 

1
ε
 δηδαζθαιία: ηόρνο απηήο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα αλαθαιύςνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζην εκβαδόλ ελόο θαλνληθνύ πνιπγώλνπ θαη ζην εκβαδόλ ελόο ηεηξαγώλνπ κε 

ίζε πιεπξά. Απηό ζα ρξεζηκνπνηεζεί αξγόηεξα όηαλ ζα δνύκε ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα κε 

κηα πην γεληθή καηηά θαη όρη κόλν ζαλ ηζόηεηα εκβαδώλ ηεηξαγώλσλ. Σε ζπζρέηηζε απηή ζα 

ηελ αλαθαιύςνπλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηα αλάινγα πνζά. Σν αξρηθό πξόβιεκα πνπ 

ζα ηνπο δνζεί είλαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηε ζπκκεηαβνιή ησλ εκβαδώλ ελόο θαλνληθνύ 

πεληαγώλνπ θαη ελόο θαλνληθνύ εμαγώλνπ. Σα δπν απηά θαλνληθά πνιύγσλα δελ είλαη 

όκνηα, νπόηε θαη νη θαινί καζεηέο ζα πξνβιεκαηηζζνύλ θαη έηζη πηζηεύσ όηη ην εξώηεκα 

δελ ζα είλαη βαξεηό γηαηί δελ είλαη άκεζα πξνβιέςηκν. ηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ζα 

δηαηππσζεί ην πξόβιεκα, ρσξίο λα ηνπο δνζεί ην θύιιν εξγαζίαο. Θα αθνινπζήζεη 

ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα λα απνθαζηζζεί ε θαιύηεξε κνλάδα κέηξεζεο. Θα πξνζπαζήζσ λα 

θαηεπζύλσ ηε ζπδήηεζε ηνπο ζην ηεηξάγσλν πνπ έρεη πιεπξά ίζε κε ηελ πιεπξά ησλ 

θαλνληθώλ πνιπγώλσλ. Δπηζπκώ ε ζύγθξηζε λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ ηεηξαγώλνπ γηαηί 



όπσο πξναλέθεξα έρσ ζηόρν ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα. Όηαλ ε ζπδήηεζε θαξπνθνξήζεη ζα 

ηνπο δνζνύλ ηα θύιια εξγαζίαο. Δπεηδή ηα πνζά πνπ ζα επεμεξγαζηνύλ είλαη αλάινγα 

πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ηα απεηθνλίζνπλ εύθνια ζε πεξηνρή ηνπ 0. Γηα ην ιόγν 

απηόλ επέιεμα νη θνξπθέο ησλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ λα είλαη πάλσ ζε επζεία ώζηε νη 

κεηαθηλήζεηο ηνπο λα είλαη επθνιόηεξεο θαη λα επηηπγράλεηαη επθνιόηεξα ν κεδεληζκόο ηεο 

πιεπξάο ηνπο. 

 

 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

Σν πξόβιεκα 

«Θέλω να εξεηάζω αν ςπάπσει ζςζσέηιζη μεηαξύ ηος εμβαδού ενόρ κανονικού πενηαγώνος και 

ηος εμβαδού ενόρ κανονικού εξαγώνος, με δεδομένο όηι ηα δςο αςηά πολύγωνα έσοςν πλεςπά 

ίδιος μήκοςρ. Γενικά να ελέγξω πώρ μεηαβάλλεηαι ηο εμβαδόν αςηών ηων δςο πολςγώνων αν 

μεηαβληθεί η πλεςπά ηοςρ και να εξεηάζω αν μποπώ να βπω ένα κοινό μέηπο μέηπηζηρ.» 

  

 

ην θάθειν C:\Documents and Settings\Σα έγγξαθά κνπ\ΑΡΥΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 

ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ ζα βξείηε ην αξρείν ηνπ Cabri κε ηελ νλνκαζία Πξώηε Γηδαζθαιία.env ην 

νπνίν πξέπεη λα αλνίμεηε. 

 

Έλδεημε 

Λνγηζκηθνύ 

Οδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξωηήκαηνο πνπ ζα 

δηεξεπλήζνπκε 

 

Δπέιεμε ην εξγαιείν «Δκθάληζε αμόλωλ» θαη θάλε θιηθ θάπνπ ζηελ 

νζόλε (Σν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ κπνξείο λα ην ζύξεηο θάλνληαο 

θιηθ ζηελ αξρή ησλ αμόλσλ). 

 

Δπέιεμε ην εξγαιείν «εκείν ζε αληηθείκελν» θαη πάλσ ζηνλ άμνλα 

ρρ΄ λα ηνπνζεηήζεηο δπν ζεκεία (Κάλνπκε δπν θιηθ ζε ζεκεία ηνπ 

άμνλα). 



 

Δπέιεμε ην εξγαιείν «Ολνκαζία» θαη νλόκαζε απηά ηα ζεκεία Α θαη 

Β. (Κιηθ δίπια ζε θάζε ζεκείν θαη γξάθεηο ζην πιαίζην πνπ αλνίγεη) 

 

Δπέιεμε ην εξγαιείν «θαλνληθό πεληάγωλν1» θαη θάλε θιηθ 

δηαδνρηθά ζηα ζεκεία Α θαη Β ( κε ηε ζεηξά πνπ γξάθνληαη). Μεηά 

επέιεμε ην εξγαιείν «ηεηξάγωλν πνιύγωλν» θαη θάλε θιηθ ζε θάζε 

έλα από ηα ζεκεία Β θαη Α ( κε ηε ζεηξά πνπ γξάθνληαη). 

 

Δπέιεμε ην εξγαιείν «Δκβαδόλ» θαη κέηξεζε ηα εκβαδά ηνπ 

πεληαγώλνπ θαη ηνπ ηεηξαγώλνπ. (Πιεζηάδεηο ηνλ θέξζνξα θνληά ζην 

πνιύγσλν θαη κόιηο εκθαληζηεί ην εξώηεκα «Απηό ην πνιύγσλν» ή 

«Απηό ην θαλνληθό πεληάγσλν» θάλεηο θιηθ) 

 

Δπέιεμε ην εξγαιείν «Μεηαθνξά κέηξεζεο» θαη κεηέθεξε ην 

εκβαδόλ ηνπ πεληαγώλνπ ζηνλ ςς΄ θαη ηνπ ηεηξαγώλνπ ζηνλ ρρ΄. 

(Κάλε θιηθ πξώηα ζην εκβαδόλ θαη κεηά θιηθ ζην άμνλα). Θα 

εκθαληζηνύλ πάλσ ζηνπο άμνλεο δπν ζεκεία πνπ απέρνπλ από ηελ 

αξρή ησλ αμόλσλ απόζηαζε ίζε κε ην αληίζηνηρν εκβαδόλ. 

 Δπέιεμε ην εξγαιείν «Κάζεηε επζεία» θαη θάλε θιηθ ζην ζεκείν από 

ηε κεηαθνξά κέηξεζεο θαη ακέζσο κεηά θιηθ ζηνλ αληίζηνηρν άμνλα. 

Απηό λα επαλαιεθζεί θαη γηα ηα δπν ζεκεία κεηαθνξάο κέηξεζεο. 

(Σν εξγαιείν βξίζθεηαη ζην ίδην θνπκπί κε ην εξγαιείν «Μεηαθνξά 

κέηξεζεο») 

 Δπέιεμε ην εξγαιείν «εκείν(-α) ζε ηνκή» θαη όξηζε ηε ηνκή ησλ 

δπν θάζεησλ επζεηώλ πνπ έθεξεο πξνεγνπκέλσο ζηνπο άμνλεο (Σν 

εξγαιείν ζα ην βξεηο ζην θνπκπί ησλ ζεκείσλ. Δθεί βξήθεο θαη ην 

εξγαιείν «εκείν ζε αληηθείκελν»). Ολόκαζε απηό ην ζεκείν Γ. 

 

Δπέιεμε ην εξγαιείν «Γξακκή ίρλνπο On/Off» θαη ελεξγνπνίεζε ην 

ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Γ (Φέξλνπκε ηνλ θέξζνξα θνληά ζην ζεκείν θαη 

θάλνπκε θιηθ). 

 Αλ όια πήγαλ θαιά ηόηε επηιέγνληαο ην εξγαιείν «Γείθηεο» κπνξείο 

λα κεηαθηλήζεηο ηα ζεκεία Α ή Β. Σόηε ην ίρλνο ζα γξάςεη κηα 

γξακκή. Να βγάιεηο ζπκπεξάζκαηα. Αλ ρξεηαζηείο ππνινγηζκνύο ζα 



βξεηο ην εξγαιείν ζην ίδην θνπκπί κε ην εξγαιείν «Δκβαδόλ». 

 Αλ λνκίδεηο όηη θάηη δελ ιεηηνπξγεί θαιά θώλαμέ κε. 

 

Μεηαθηλώληαο ην ζεκείν Α ή ην ζεκείν Β ην ίρλνο ηνπ Γ ζα δηαγξάςεη κηα επζεία πνπ 

πεξλά από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. Απηό καο δείρλεη όηη ην εκβαδόλ ηνπ θαλνληθνύ 

πεληαγώλνπ θαη ηνπ ηεηξαγώλνπ πνπ έρεη ίζε πιεπξά κε ην θαλνληθό πεληάγσλν είλαη 

αλάινγα. Η παξαθάησ εηθόλα δείρλεη πξάγκαηη απηή ηελ εηθαζία. 

 

 

Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζε απηή ηελ εηθαζία θαη κεηά λα πξνηείλνπλ θαηάιιειε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ ινγηζκηθνύ γηα λα βξνύλε ηε ζπλάξηεζε πνπ πξνζεγγίδεη απηή 

ηελ αλαινγία. Πξνθαλώο ζα πξνηείλνπλ ηνλ «Τπνινγηζκνί» θαη δηαηξώληαο ηηο ηηκέο ησλ 

εκβαδώλ ζε κηα ηπραία ζέζε λα ππνινγίζνπλ όηη ν ζπληειεζηήο αλαινγίαο είλαη πεξίπνπ 

1,72 όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 



 

Θέισ νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν ζπληειεζηήο αλαινγίαο είλαη  

άξξεηνο. Θα πξέπεη ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ 

δίλνληαη ζην κελνύ «Δπηινγέο»  «Πξνηηκήζεηο» θαη λα πεηξακαηηζζνύλ κε ηελ αθξίβεηα 

ησλ ππνινγηζκώλ ζηα δεθαδηθά ςεθία. 

Μεηά ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε ζρέζε ηνπ εκβαδνύ ελόο θαλνληθνύ εμαγώλνπ κε ην 

ηεηξάγσλν πνπ έρεη ίζε πιεπξά κε απηό. Η δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ θαη γεληθά ε πινπνίεζε 

απηήο ηεο ζύγθξηζεο είλαη παξόκνηα κε ηελ πξνεγνύκελε, άξα νη καζεηέο πξέπεη λα ηελ 

πινπνηήζνπλ κόλνη ηνπο. Η παξαθάησ εηθόλα δείρλεη ηελ ηειηθή θάζε θαη ην ζπκπέξαζκα 

πνπ πξέπεη λα βγάινπλ. ηελ εηθόλα απηή κπνξείηε λα δείηε ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ ιόγνπ 

αλαινγίαο κε δπν δεθαδηθά θαη κε ην κέγηζην αξηζκό δεθαδηθώλ πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθό. 

Δίλαη εκθαλέο όηη ηνπιάρηζηνλ ζε απηά ηα δεθαδηθά πνπ εκθαλίδνληαη δελ ππάξρεη 

πεξηνδηθόηεηα. Μπνξνύκε ινηπόλ λα εηθάζνπκε όηη ν αξηζκόο απηόο δελ είλαη ξεηόο. 



 

 

Έρνληαο απηά ηα δεδνκέλα νη καζεηέο κπνξνύλ ηώξα λα ζπκπεξάλνπλ όηη ην εκβαδόλ ελόο 

θαλνληθνύ εμαγώλνπ θαη ελόο θαλνληθνύ πεληαγώλνπ κε ίζε πιεπξά, είλαη αλάινγα. Ο 

ιόγνο αλαινγίαο ηζνύηαη κε ην πειίθν ησλ δπν ιόγσλ πνπ πξνζδηόξηζαλ πξνεγνπκέλσο 

ζπγθξίλνληαο ην εκβαδόλ ηνπ θαλνληθνύ πεληαγώλνπ θαη ηνπ θαλνληθνύ εμαγώλνπ κε ην 

εκβαδόλ ηνπ ηεηξαγώλνπ ίδηαο πιεπξάο. Σν γεγνλόο απηό κπνξνύλ λα ην επαιεζεύζνπλ κε 

ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκόδνληαο αθξηβώο ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζύγθξηζεο. Απηή ζα 

ηελ πινπνηήζνπλ κόλνη ηνπο αθνύ είλαη αθξηβώο ίδηα κε ηηο πξνεγνύκελεο. Μπνξνύκε 

ινηπόλ λα ηζρπξηζηνύκε όηη ην εκβαδόλ ελόο θαλνληθνύ εμαγώλνπ θαη ελόο θαλνληθνύ 

πεληαγώλνπ κε ίζεο πιεπξέο είλαη αλάινγα θαη κάιηζηα λα μέξνπκε ξεηή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζπληειεζηή αλαινγίαο. Δπεηδή νη καζεηέο είλαη Β΄ Λπθείνπ έρνπλ αξθεηέο γλώζεηο θαη 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ αθξηβώο ηνλ ζπληειεζηή αλαινγίαο. Απηό ζα 

ηνπο ην δεηήζσ λα ην θάλνπλ ζαλ άζθεζε ζην ζπίηη. Απηό είλαη εύθνιν λα ην ππνινγίζνπλ 

γηαηί ήδε μέξνπλ ηηο πιεπξέο θαη ηα απνζηήκαηα ησλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ ζαλ 

ζπλάξηεζεο ηεο αθηίλαο ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ. Οη καζεηέο ηώξα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ επόκελε θάζε πνπ είλαη λα δνπλ ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα κε κηα πην 

γεληθή ζεώξεζε. Σώξα κπνξνύλ λα κειεηήζνπλ ην εμήο πξόβιεκα: ηηο πιεπξέο ελόο 

νξζνγωλίνπ ηξηγώλνπ λα θαηαζθεπάζεηο θαλνληθά πεληάγωλα. Να κεηξήζεηο ηα 

εκβαδά ηνπο θαη λα εμεηάζεηο ηε ζρέζε πνπ ηα ζπλδέεη. Μπνξείο λα εμεγήζεηο ην 

απνηέιεζκα; Η αξρηθή κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ θιαζηθό ηξόπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε ην ινγηζκηθό. Θα κεηξεζνύλ ηα εκβαδά, ζα πξνζζέζνπκε ηα εκβαδά ησλ 



δπν θάζεησλ πιεπξώλ θαη κε πηλαθνπνίεζε ζα βγάινπκε ζπκπέξαζκα ηελ ηζόηεηα. Η 

εξκελεία ηνπ απνηειέζκαηνο ζα δνζεί κε ηε ρξήζε ησλ πξνεγνύκελσλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 

 

Ξέξνπκε από ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα όηη  α
2
 = β

2
 + γ

2
 . Πνιιαπιαζηάδνληαο κε ηνλ 

ζπληειεζηή 1,72 πνπ βξήθακε πξνεγνπκέλσο έρνπκε ηα εκβαδά ησλ θαλνληθώλ 

πεληαγώλσλ. Άξα ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα ηζρύεη θαη θαλνληθά πεληάγσλα. Παξόκνηα 

κπνξνύκε λα θάλνπκε ηε κειέηε θαη ηελ απόδεημε γηα θαλνληθά εμάγσλα. Απηά πνπ 

απνδείμακε κέρξη ηώξα έρνπλ λα θάλνπλ κε επζύγξακκα ζρήκαηα. Μπνξνύκε λα 

επεθηείλνπκε ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή θαη ζε κε επζύγξακκα ζρήκαηα πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη κε ηηο πιεπξέο ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ. Πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ 

ηζόηεηα ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο κε ηνλ άξξεην αξηζκό π, ηόηε κεηαβαίλνπκε ζε 

εκβαδά θύθισλ  πνπ έρνπλ δηάκεηξν ηηο πιεπξέο ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ. Αλ κάιηζηα 

πνιιαπιαζηάζνπκε κε ην π/2, εύθνια ινηπόλ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ηα εκβαδά 

ησλ εκηθπθιίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κε δηακέηξνπο ηηο θάζεηεο πιεπξέο ελόο νξζνγσλίνπ 

ηξηγώλνπ, έρνπλ άζξνηζκα ίζν κε ην εκβαδόλ ηνπ εκηθπθιίνπ ηεο ππνηείλνπζαο.  



 

 

Καηαιήγνπκε ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα ηζρύεη γηα κηα κεγάιε 

πνηθηιία ζρεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη κε όκνην ηξόπν από ηηο πιεπξέο ελόο νπνηνπδήπνηε 

νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ. 

 


