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ΠΑΚΕ ΒΟΡΕΙΟΤ και ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

 

 

 

ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΕΠΙΜOΡΦΩΣΗ  

ΩΣΗΡΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

  



Ανάλογα και ανηιζηπόθωρ ανάλογα ποζά 

1) Σι καλούνηαι οι μαθηηέρ να μάθοςν και γιαηί. Οη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθαιύςνπλ 

δηάθνξνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ νη κεηαβνιέο δπν πνζώλ. Θα 

αληηιεθζνύλ ηε ζπκκεηαβνιή απηή κειεηώληαο δηάθνξα γεσκεηξηθά θαη αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ δπλακηθήο γεσκεηξίαο The Geometer’s 

SketchPad. πγθεθξηκέλα ζα εμεηάζνπλ ηα αλάινγα πνζά θαη θαη’ επέθηαζε ηελ έλλνηα 

ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο ς = αρ, ηα αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

έλλνηα ηεο ππεξβνιήο ς = α/ρ . Πηζηεύσ όηη πξέπεη λα κειεηεζεί θαη ε έλλνηα ηεο ζηαζεξήο 

ζπλάξηεζεο ς = c πνπ ζεσξώ όηη είλαη κηα παξακειεκέλε έλλνηα ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ.  

Ζ θαηαλόεζε ηεο ζπκκεηαβνιήο δπν πνζώλ είλαη απηή πνπ ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα 

αληηιεθζνύλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο. Απηή ινηπόλ ε πνιύ ζεκαληηθή έλλνηα πξέπεη λα 

πξνζεγγηζζεί δηεμνδηθά θαη δεκηνπξγηθά από ηνπο καζεηέο γηα λα απνθηήζνπλ ηηο ζσζηέο 

βάζεηο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο καζεηηθήο ηνπο δηαδξνκήο θαη ηεο ελαζρόιεζεο ηνπο κε ηα 

Μαζεκαηηθά. 

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ ΕΝΝΟΙΕ 

α) Γξαθηθή παξάζηαζε β) πεξίκεηξνο γ) εκβαδόλ δ) ηεηξάγσλν ε) θύθινο ζη) νξζνγώλην 

παξαιιειόγξακκν δ) εκβαδόλ ηεηξαγώλνπ ε) εκβαδόλ θύθινπ ζ) εκβαδόλ νξζνγσλίνπ  η) αλάινγα 

πνζά θ) αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά ι) πεξίκεηξνο  κ) ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 

 

Οπιζμοί εννοιών: 

H θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ εμβαδού απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηεο νηθνλνκηθήο 

δσήο, όισλ ησλ επηζηεκώλ θαη ησλ επηζηεκώλ ηνπ κεραληθνύ. Οκνίσο ε πεξίκεηξνο απνηειεί 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ν δηαρσξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο πεπιμέηπος από ηελ έλλνηα ηνπ 

εκβαδνύ είλαη ζεκαληηθόο. 

 

Σν ηεηπάγωνο 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. Ζ απιόηεηα ηνπ ηύπνπ ηνπ εμβαδού ηεηπαγώνος 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.   

 

Ζ έλλνηα ηνπ οπθογωνίος αιιά θαη ν ηύπορ ηος εμβαδού ηος είλαη έλα από ηα 



επθνιόηεξα πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα δηαπξαγκαηεπηνύλ νη καζεηέο κεηά ην 

ηεηξάγσλν.  

 

Ο κύκλορ από ηε κεξηά ηνπ είλαη ην επθνιόηεξν θακππιόγξακκν ζρήκα. Ζ 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. Σν εμβαδόν ηος κύκλος είλαη από ηνπο πξώηνπο 

ηύπνπο πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο ζην δεκνηηθό. Γηα ηνπο καζεηέο ν ηύπνο απηόο θαζώο 

θαη ν ηύπνο ηεο πεπιμέηπος ηος κύκλος είλαη νη κνλαδηθνί ηύπνη πνπ καζαίλνπλ από ην 

δεκνηηθό θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ πξώην άξξεην αξηζκό πνπ καζαίλνπλ. Δμαηηίαο 

απηήο ηεο ζύλδεζεο, ε αλαθνξά ζε απηνύο ηνπο ηύπνπο ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο, νδεγεί 

αξθεηνύο καζεηέο λα δηαηππώζνπλ ηελ εξώηεζε  θύξηε απηόο κε ην π; 

 

Ζ γπαθική παπάζηαζη απνδίδεη νπηηθά κηα ζπλάξηεζε δίλνληαο άκεζα ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηαδόκαζηε. Ζ 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. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ζε πνζά πνπ ζπλδένληαη γξακκηθά, καο 

επηηξέπεη άκεζα λα αληηιεθζνύκε ηελ ζπζρέηηζε απηώλ ησλ πνζνηήησλ.  

 

Σα ανάλογα ποζά 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. Ζ 

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 ανηιζηπόθωρ αναλόγων 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.  

 

Ζ γπαθική παπάζηαζη είλαη κηα ηερληθή κε ηελ νπνία απεηθνλίδνπκε ηε ζπκκεηαβνιή 

δπν πνζώλ. Δίλαη ε θαιύηεξε απεηθνληζηηθή κέζνδνο ηεο ζπκκεηαβνιήο δπν πνζώλ. 

Μπνξεί λα καο δώζεη πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 



απηώλ κπνξνύκε λα εξκελεύζνπκε δηάθνξα θαηλόκελα. Ζ ηερληθή απηή αλαπηύρζεθε 

από ηνλ Καξηέζην όπσο ιέγεηαη αξρηθά ζαλ παηρλίδη ζε έλαλ αρπξώλα. Ενύζε εθεί ζαλ 

ζηξαηηώηεο καδί κε άιινπο ζηξαηηώηεο θαη ζηνηρεκάηηδαλ πνηα κύγα  ζα πεηάμεη πξώηε 

από ηελ νξνθή ηνπ αρπξώλα. Ο πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηεο κύγαο νδήγεζε ηνλ 

Καξηέζην λα θηηάμεη έλα θάλαβν. Έηζη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο κύγαο έγηλε έλα δεπγάξη 

αξηζκώλ. ηελ νπζία δειαδή ν Καξηέζηνο έθηηαμε έλα ζύζηημα ζςνηεηαγμένων γηα λα 

επηηύρεη λα πξνζδηνξίζεη ζεκεία ζην επίπεδν. Σν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ είλαη ε βάζε 

γηα ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Μηα εμνηθείσζε καδί ηνπ, θαζώο θαη κε ηελ νξνινγία πνπ 

ην ζπλνδεύεη, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη από ηνπο καζεηέο.  

 

2) Ποιοι θα μάθοςν  

ε ποιοςρ μαθηηέρ απεςθύνεηαι η διδαζκαλία: Σν ζελάξην απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Β΄ 

Γπκλαζίνπ.  

 

Ποιερ οι ππο-απαιηούμενερ γνώζειρ: Κύθινο, ηεηξάγσλν, γσλία, ηύπνη εκβαδώλ βαζηθώλ ζρεκάησλ, 

κέηξεζε γσληώλ, βαζηθέο έλλνηεο ζηελ απεηθόληζε ζεκείσλ ζε ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ηύπνη 

πεξηκέηξνπ βαζηθώλ ζρεκάησλ. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ. 

Ποια ηα πποβλήμαηα ηων μαθηηών με ηην ππορ μάθηζη έννοια: 

 

Με ην ζύζηημα ζςνηεηαγμένων έρνπλ πξόβιεκα θπξίσο κε ηελ νξνινγία. Γελ μέξνπλ ηηο 

νλνκαζίεο ησλ αμόλσλ, δπζθνιεύνληαη ζην δηαηεηαγκέλν δεύγνο θαη πνιύ ζπρλά δηαβάδνπλ ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ελόο ζεκείνπ αλάπνδα. 

  

Ξέξνπλ όηη κηα γωνία μεηπιέηαι ζε κνίξεο. Γελ μέξνπλ όινη νη καζεηέο ηηο ππνδηαηξέζεηο ηεο κνίξαο.   

 

Εμβαδόν: Μπεξδεύνπλ ηελ έλλνηα ηεο επηθάλεηαο κε ηελ έλλνηα ηηρ πεπιμέηπος 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. 

Γελ ζπκνύληαη ηνπο ηύποςρ ηων εμβαδών ζηα βαζικά ζσήμαηα. Μόλν ην ηεηξάγσλν είλαη εύθνιν 

γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο. 

 

Γπαθική παπάζηαζη: Γελ θαηαλννύλ εύθνια ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ρ θαη ς. 

Γηα ην ζύζηημα ζςνηεηαγμένων δελ γλσξίδνπλ ηελ νξνινγία κε απνηέιεζκα λα ιέλε 

αζαθή ή ιαλζαζκέλα πξάγκαηα. 

 

Ανάλογα ποζά: 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) Πωρ θα μάθοςν οι μαθηηέρ 

α) ποια γνωζιοθεωπηηική πποζέγγιζη σπηζιμοποιείηαι: ζύγρξνλεο θνηλσληθέο θαη 

επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο  

β) ποια μεθοδολογία διδαζκαλίαρ: 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) ποιερ καινοηομίερ ειζάγονηαι, ζύγκπιζη με μια παπαδοζιακή διδαζκαλία για ηην ίδια 

έννοια ζηο πεπιβάλλον σαπηί-μολύβι: Καηλνηνκία είλαη ε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

The Geometer’s SketchPad 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. Καηλνηνκία είλαη επίζεο ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή δνπιεηά κεηαμύ ησλ καζεηώλ, 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) ποιορ ο πόλορ ηων επγαλείων και ηων άλλων ςλικών πος σπηζιμοποιούνηαι (ηο θύλλο 

επγαζίαρ πος θα δοθεί) : 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. Σν θύιιν εξγαζίαο ζα ηνλ βνεζήζεη επίζεο λα απνηππώζεη ηε γλώζε πνπ 

θαηαζθεύαζε. Σν θύιιν εξγαζίαο κε ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο ηνπ καζεηή.  

ε) ποιορ ο σπόνορ, ο σώπορ και ηα απαιηούμενα μέζα ςλοποίηζηρ, ποια Θα είναι η οπγάνωζη 

ηηρ ηάξηρ: 5 - 6 πεξίπνπ δηδαθηηθέο ώξεο ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ. Οη καζεηέο ζα 

δνπιεύνπλ ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηόκσλ (2-3 άηνκα αλά ππνινγηζηή). 

 



ζη) ποιερ δπαζηηπιόηηηερ θα ηεθούν, ποιερ επωηήζειρ θα σπηζιμοποιηθούν, πωρ θα γίνει η 

αξιολόγηζη ηηρ μάθηζηρ: Παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά θύιια εξγαζίαο. 

4) Ροή διδαζκαλίαρ και επιλογή καηάλληλων επγαλείων: Οη καζεηέο είλαη Β΄ 

Γπκλαζίνπ θαη δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιέο ηερληθέο πνπ λα 

εκπιέθνπλ Μαζεκαηηθέο έλλνηεο. Πξέπεη ινηπόλ λα αζρνιεζνύλ κε παξαηεξήζεηο πνπ ζα 

ηνπο επηηξέςνπλ λα θάλνπλ εηθαζίεο νη νπνίεο ζα θαλεξώλνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ έρνπλ 

ηα κεγέζε πνπ κειεηάλε. Από απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο κπνξνύλ λα θαηαιήμνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα θαη λα απαληήζνπλ ζε δηάθνξα εξσηήκαηα 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 The Geometer’s SketchPad έθδνζε 4.07. Ννκίδσ όηη 

έηζη ζα κπνξέζνπλ ζε ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα λα επεμεξγαζηνύλ κεγάιν όγθν ζηνηρείσλ. 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ έγηλε γηαηί είλαη απινύζηεξν ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζε ζρέζε κε άιια ινγηζκηθά ηνπ ίδηνπ είδνπο. Ζ απιόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ 

θαηαζθεπή αιιά θαη ζηε ρξήζε ησλ ζρεκάησλ, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ 

έθηηαμα θαη εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ινγηζκηθνύ. Απηά ηα ζρήκαηα αιιά 

θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ππάξρνπλ ζην αξρείν, θαινύληαη νη καζεηέο λα ηα κεηαβάιινπλ 

δπλακηθά, λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα βξνπλ ηηο δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμύ ηνπο. Οη καζεηέο ζηελ ηάμε απηή δελ έρνπλ αλεπηπγκέλν ην θαηάιιειν ιεμηιόγην 

πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα πεξηγξάςνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπζρεηίζεηο, γηα απηό πξέπεη λα 

είκαζηε έηνηκνη λα δώζνπκε ην απαξαίηεην ιεμηιόγην θαη λα ηνπο θαζνδεγνύκε θαζ’ όιε 

ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηώλ ζηε ζσζηή ηνπ ρξήζε. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό έρεη 

επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα έρεη πνιιέο ζειίδεο κε εύθνιε κεηάβαζε από ηε κηα ζηελ άιιε. 

Απηή ε δπλαηόηεηα ζα είλαη πνιύ ρξήζηκε ζε θάζε θάζε πνπ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ ηε πξνζνρή ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηηο εηδηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. Με θαζνδήγεζε ζα 

κπνξνύλ λα κεηαβαίλνπλ ζηελ θαηάιιειε ζειίδα θαη εθεί ζα κπνξνύλ λα εζηηάδνπλ ηε 

κειέηε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.  Σν αξρείν SketchPad πνπ ζα δνζεί ζηνπο καζεηέο 

ζα έρεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα δηάθνξα γλσζηά γεσκεηξηθά ζρήκαηα, κεηξήζεηο θαη 

παξακέηξνπο. Αξθεηά από απηά ηα αληηθείκελα είλαη ρσξίο δπλαηόηεηα επηινγήο. Απηό 

ην απνθάζηζα γηα λα κελ έρνπλ νη καζεηέο πνιιά αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα 

επεμεξγαζηνύλ. Πηζηεύσ πσο κε απηό ηνλ ηξόπν ε όιε δηαδηθαζία δελ ζα είλαη 

ρξνλνβόξα. Σα ππόινηπα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζα κπνξνύλ λα επηιεγνύλ θαη λα αιιάμνπλ 

δπλακηθά. Ζ αιιαγή ζε απηά ζα επηθέξεη αιιαγή ζε θάπνηα ζρήκαηα ή κεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζηε ζειίδα.  
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Οη καζεηέο θαινύληαη λα νλνκάζνπλ πνην αληηθείκελν κεηαβάιιεη πνην. Θα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εθθξάζεηο όπσο « ε κεηαβνιή ηνπ.. ζρεηίδεηαη κε ην …» , «ην…. εμαξηάηαη 

από ην ….» , «ην … είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ….» , «ε κεηαβνιή ηνπ … κεηαβάιεη ην ….» θαη 

άιιεο ηέηνηεο εθθξάζεηο πνπ θαλεξώλνπλ κηα ζπλαξηεζηαθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ 

αληηθεηκέλσλ. ηε παξνύζα θάζε πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζην λα θαηαιάβνπλ νη 

καζεηέο όηη, αλ έλα αληηθείκελν κεηαβάιιεηαη απηό ή θάπνηα ηδηόηεηά ηνπ, ηόηε απηή ε 

κεηαβνιή ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν αθόκα θαη αλ απηό παξακέλεη ζηαζεξό. 

Απηή είλαη θαη ε νπζία ηεο ζηαζεξήο ζπλάξηεζεο. Γελ ζα δώζνπκε απιώο ηνλ νξηζκό ηεο 

ζηαζεξήο ζπλάξηεζεο αιιά ζα σζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπζρέηηζε ησλ δπν 

πνζώλ κέζα από ηε γξαθηθή ηνπο παξάζηαζε. ηε ζειίδα 2 ηνπ αξρείνπ, ππάξρνπλ ην 

επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ θαη όια ηα αληηθείκελα πνπ δελ κεηαβάιινληαη όηαλ κεηαθηλεζεί ή ην Α 

ή ην Β. 
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Αλ επηιέμνπκε λα απνηππώζνπκε πρ ην κήθνο ηνπ ΑΒ κε ηελ ηηκή ηνπ κ (θόθθηλε γξακκή) νη 

καζεηέο ζα αληηιεθζνύλ όηη ελώ ην κ παξακέλεη ακεηάβιεην ε ζπζρέηηζε ηνπ κε ην ΑΒ δίλεη 



γξαθηθή παξάζηαζε. Σνπο παξνηξύλνπκε λα δηεξεπλήζνπλ, ην γξαθηθό απνηέιεζκα πνπ 

απνηππώλεηαη από ηε ζπκκεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηνπ ΑΒ θαη ηνπ κήθνπο ηνπ ηόμνπ ΗΡ (πξάζηλε 

γξακκή). Δπαλαιακβάλνληαο απηή ηε δηαδηθαζία, κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηε κνξθή ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο ζε δπν πνζά, πνπ ην έλα κεηαβάιιεηαη, ελώ ην άιιν παξακέλεη ζηαζεξό. 

Με απηό ηνλ ηξόπν νη καζεηέο ζα νηθνδνκήζνπλ κε αζθάιεηα ηελ έλλνηα ηεο ζηαζεξήο 

ζπλάξηεζεο θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε. ηελ ζειίδα 3 ηνπ αξρείνπ 

κπνξνύκε λα επηθεληξώζνπκε ηε κειέηε ζηα αληηθείκελα πνπ κεηαβάιινληαη από ηε κεηαβνιή 

ηνπ κήθνπο ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΑΒ.   

ΣΗΓΜΗΟΣΤΠΟ 3 ΑΠΟ ΣΟ ΑΡΥΔΗΟ 

 

ην παξαπάλσ ζηηγκηόηππν θαίλεηαη ε γξαθηθή απνηύπσζε ηεο ζπκκεηαβνιήο ηνπ κήθνπο ηνπ 

ΑΒ κε ην y (θόθθηλε γξακκή), ε γξαθηθή απνηύπσζε ηεο ζπκκεηαβνιήο ηνπ κήθνπο ηνπ ΑΒ κε 

ηελ πεξίκεηξν ηνπ ΚΛΜΝ (γαιαλή γξακκή) θαη ε γξαθηθή απνηύπσζε ηεο ζπκκεηαβνιήο ηνπ 

κήθνπο ηνπ ΑΒ κε ην ρ (πξάζηλε γξακκή). ε άιιεο ζειίδεο κπνξνύλ νη καζεηέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο γξαθηθέο ζπκκεηαβνιέο θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αξρηθή ζειίδα ηνπ αξρείνπ. Θα απνθηήζνπλ έηζη ηελ αίζζεζε όηη δηαθνξεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ησλ κεγεζώλ απνδίδεη δηαθνξεηηθή γξαθηθή απεηθόληζε. Απηό είλαη εύθνιν λα ην 

δηαπηζηώζνπλ αθνύ νη νπηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ είλαη εκθαλείο. Οη 

γξαθηθέο όκσο απεηθνλίζεηο ησλ δηαθόξσλ κεγεζώλ ζην αξρείν, είλαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο, 

ώζηε λα νκαδνπνηνύληαη εύθνια ζε θαηεγνξίεο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Απηό καο επηηξέπεη 

λα ζπλερίζνπκε δηεξεπλεηηθά γηα λα αλαθαιύςνπκε ην εμήο: έλα ζπγθεθξηκέλν γξαθηθό 

απνηέιεζκα από πνηα ζπλαξηεζηαθή ζρέζε ησλ κεγεζώλ πξνέξρεηαη; 

Θα επηιέμνπκε λα κειεηήζνπκε ηελ ζρέζε κεηαμύ ησλ κεγεζώλ πνπ έρνπλ γξαθηθή παξάζηαζε 

επζεία πνπ πεξλά από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. Θα επηθεληξώζνπκε έηζη ηελ έξεπλα καο ζην 

κήθνο ΑΒ θαη ζηε κεηαβιεηή ρ. ηε ζειίδα 4 ηνπ αξρείνπ, έρνπκε κόλν ην ΑΒ θαη ηε 

κεηαβιεηή ρ. Δπεηδή ζηόρνο καο είλαη ηα αλάινγα θαη ηα αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά ζα 

αξρίζνπκε λα εκθαλίδνπκε ην πειίθν θαη ην γηλόκελν ησλ πνζώλ, γηα λα πξνεηνηκάδνπκε κε 



απηό ηνλ ηξόπν ην έδαθνο θαη γηα ηα αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά. Δπεηδή όκσο ζέινπκε νη 

καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα ζπκπεξάλνπλ, ώζηε λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλώζε ηνπο, 

κπνξνύκε λα εκπιέμνπκε θαη άιιεο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ πνζώλ όπσο είλαη ην άζξνηζκα 

ηνπο, ε δηαθνξά ηνπο θιπ. Ζ ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε πηλαθνπνίεζε, γηα λα 

κπνξνύλ νη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη από απηή λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα. 
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Δύθνια γίλεηαη θαλεξό από ην παξαπάλσ ζηηγκηόηππν όηη ην πειίθν ησλ δύν πνζώλ είλαη ε 

αλαιινίσηε ηδηόηεηα πνπ έρνπλ. Απηή ηελ αλαιινίσηε ηδηόηεηα κπνξνύλ εύθνια νη καζεηέο λα 

ηελ δηαπηζηώζνπλ ζαλ άζθεζε θαη ζε άιια πνζά πνπ ππάξρνπλ ζην αξρείν θαη ε γξαθηθή ηνπο 

παξάζηαζε παξνπζηάδεη ηελ ίδηα γξαθηθή απεηθόληζε. 

Γηα ηα αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά ε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ζα είλαη παξόκνηα κε ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ έγηλε ζηα αλάινγα πνζά. Θα δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο όηη ππάξρεη έλα θπζηθό 

κέγεζνο, εδώ είλαη ην εκβαδόλ ελόο νξζνγσλίνπ, πνπ ε ζπκκεηαβνιή ηνπ κε κηα κεηαβιεηή 

απεηθνλίδεηαη θαη δεκηνπξγεί κηα γξακκή ραξαθηεξηζηηθήο κνξθήο.  

Ήδε από ηα πξνεγνύκελα, θπξίσο από ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ έρνπλ βξεη νη καζεηέο θαηά ηε 

ελαζρόιεζε ηνπο κε ηα αληηθείκελα ζηε ζειίδα 1 ηνπ αξρείνπ, ζα έρνπλ αλαθαιύςεη όηη ε 

κεηαβιεηή κ κεηαβάιιεη ην νξζνγώλην ΓΓΔΕ, ηνλ θύθιν θέληξνπ Θ θαη ηελ παξάκεηξν η. Με 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο νη καζεηέο ζα νδεγεζνύλ λα ειέγμνπλ αλ ην νξζνγώλην έρεη θάπνηα 

αλαιινίσηε ηδηόηεηα. Κπξίσο ζα παξνηξπλζνύλ λα ειέγμνπλ ην εκβαδόλ θαη ηελ πεξίκεηξν ησλ 

δηαθόξσλ νξζνγσλίσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε  πηλαθνπνίεζε. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε 

δπλαηόηεηα ηεο ζρεδίαζεο ίρλνπο πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθό θαη ε ραξαθηεξηζηηθή γξακκή ζα 

πξνθύςεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο θνξπθήο Γ ηνπ νξζνγσλίνπ. 

 

 

 



ΣΗΓΜΗΟΣΤΠΟ 5 ΑΠΟ ΣΟ ΑΡΥΔΗΟ 

 

Από ην παξαπάλσ ζηηγκηόηππν θαίλεηαη όηη ε αλαιινίσηε ηδηόηεηα απηώλ ησλ νξζνγσλίσλ είλαη 

ην εκβαδόλ θαη είλαη θαλεξή ε ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε πνπ δηαγξάθεη ε θνξπθή Γ.  ηε 

ζειίδα 5 ηνπ αξρείνπ ππάξρεη κόλν ε κεηαβιεηή κ θαη ε παξάκεηξνο η. Οη καζεηέο θαινύληαη λα 

απνηππώζνπλ ην ζεκείν (κ, η) θαη κε ηε ζρεδίαζε ηνπ ίρλνπο ηνπ λα απεηθνλίζνπλ ηε γξακκή 

πνπ δείρλεη νπηηθά ηε ζπκκεηαβνιή ησλ πνζώλ κ θαη η.  
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Ζ γξαθηθή παξάζηαζε καο δείρλεη όηη ε γξακκή απηή είλαη ίδηαο κνξθήο κε ηε γξακκή πνπ 

δεκηνύξγεζε ε θνξπθή Γ. Άξα ε ζπλαξηεζηαθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κ θαη η ζα εθαξκόδεηαη 

θαη ζην νξζνγώλην ΓΓΔΕ. Με ηε βνήζεηα ηεο πηλαθνπνίεζεο ειέγρνπκε ηα κ θαη η κε ην 

άζξνηζκα ηε δηαθνξά ην πειίθν θαη ην γηλόκελν ηνπο γηα λα βξνύκε ηελ αλαιινίσηε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμύ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζηηγκηόηππν θαη εύθνια νη 

καζεηέο ζα αληηιεθζνύλ όηη αλαιινίσην είλαη ην γηλόκελν ησλ δπν πνζώλ πνπ έρνπλ απηή ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε. 
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Σελ αλαιινίσηε ζρέζε ηνπ γηλνκέλνπ νη καζεηέο ζα θιεζνύλ λα ηελ επαιεζεύζνπλ ζην 

νξζνγώλην ηεο ζειίδαο 5,  αθνύ πξνεγνπκέλσο κεηξήζνπλ ηηο πιεπξέο ηνπ. Θα δηαπηζηώζνπλ 

επίζεο όηη ην κ είλαη ίζν κε ην κήθνο ηεο κηαο πιεπξάο ηνπ νξζνγσλίνπ. 

 

Παξαθάησ παξαζέησ έλα ελδεηθηηθό θύιιν εξγαζίαο γηα λα θαλεί ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο ζε κηα 

δηδαθηηθή ώξα. 

Φύλλο επγαζίαρ 1 

ΟΝΟΜΑ:        ΔΠΗΘΔΣΟ: 

ΣΜΖΜΑ:        ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζα βξεηο ην αξρείν ηνπ SketchPAd κε ηελ νλνκαζία Ανάλογα Ποζά, ην νπνίν 

πξέπεη λα αλνίμεηε. 

 

Ένδειξη Λογιζμικού Οδηγίερ για ηην καηαζκεςή ηος επωηήμαηορ πος θα 

διεπεςνήζοςμε 

 

Γξάςε ηα αληηθείκελα πνπ κπνξείο λα επηιέμεηο θαη λα κεηαβάιεηο 

δπλακηθά. 

 

Αθνύ επηιέμεηο έλα αληηθείκελν πνπ έρεη δπλαηόηεηα επηινγήο άιιαμε ην. Παξαηήξεζε ηα ππόινηπα 

αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζηελ νζόλε. Σν εξώηεκα είλαη ην εμήο: «Ζ κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αιιάδεηο 

κπνξεί λα εκθαληζηεί ζαλ ζπκκεηαβνιή κε θαζέλα από ηα ππόινηπα αληηθείκελα ή κε κεξηθά από απηά;» Μεηά 

ηηο παξαηεξήζεηο ζνπ γξάςε πνηα αληηθείκελα πηζηεύεηο όηη επεξεάδνληαη από ην  αληηθείκελν πνπ 

κεηαβάιιεηο.  

 

 

Δπαλέιαβε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα θάζε έλα αληηθείκελν πνπ κπνξείο λα επηιέμεηο θαη θαηέγξαςε ηηο 



παξαηεξήζεηο ζνπ γηα ηα ππόινηπα αληηθείκελα, απαληώληαο ζην παξαπάλσ εξώηεκα. 

 

 

 

ηε ζειίδα 2 κέηξεζε ην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ θαη ην ηόμν ΡΗ. 

Απνηύπσζε ην ζεκείν (ΒΑ , κ) θαη ελεξγνπνίεζε ην ίρλνο ηνπ. 

Μεηαθίλεζε ην Α ή ην Β. Ση παξαηεξείο γηα ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ 

(ΒΑ , κ); Πηζηεύεηο όηη ε ζπκκεηαβνιή ηνπ ΑΒ κε ην ΡΗ κπνξεί λα 

απνηππσζεί;  Από πνην ζεκείν ηνπ άμνλα ς΄ς πεξλάλε απηέο νη 

ζπκκεηαβνιέο; Μπνξείο λα ην επαιεζεύζεηο απηό; 

Μπνξείο λα βξεηο ζηε ζειίδα 1 άιιεο ζηαζεξέο ζπκκεηαβνιέο; Μπνξείο λα πξνβιέςεηο ηε γξαθηθή απεηθόληζε 

ηνπο θαη λα ηελ επαιεζεύζεηο; 

 

ηε ζειίδα 3 κέηξεζε ην κήθνο ΑΒ θαη ηελ πεξίκεηξν Π ηνπ 

ηεηξαγώλνπ. Απνηύπσζε ηα ζεκεία (ΑΒ, y) , (ΑΒ, ρ) , (ΑΒ, Π) θαη 

ελεξγνπνίεζε ηε ζρεδίαζε ίρλνπο. Μεηαθίλεζε ην ζεκείν Α ή ην 

ζεκείν Β θαη παξαηήξεζε ηηο γξακκέο πνπ δηαγξάθνπλ. Δδώ έρνπκε 

θαηαγξάςεη ηξεηο ζπκκεηαβνιέο. Σν εξώηεκα είλαη αλ είλαη όιεο 

δηαθνξεηηθέο ή θάπνηεο από απηέο έρνπλ θάπνηα νκνηόηεηα.  

Γηθαηνιόγεζε ηελ απάληεζε ζνπ. 

Μπνξείο λα βξεηο ζηε ζειίδα 1 άιιεο παξόκνηεο ζπκκεηαβνιέο; 

 

 Αλ λνκίδεηο όηη θάηη δελ ιεηηνπξγεί θαιά θώλαμέ κε. 

 


