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ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Αξραηνιόγνη αλαθάιπςαλ έλα κέξνο από ην ρείινο ελόο πηάηνπ. Γελ ππάξρνπλ 

ζεκάδηα πνπ λα καο δείρλνπλ ηελ ειηθία ηνπ πηάηνπ. Όκσο  μέξνπλ όηη πηάηα κε 

δηάκεηξν κεγαιύηεξε από 28 cm είλαη αληηπξόζσπνη ηεο επνρήο πξηλ ην 300πΧ. Αλ ε 

δηάκεηξνο είλαη κηθξόηεξε ή ίζε ησλ 28 cm ηόηε ην πηάην πξέπεη λα έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ην έηνο 300πΧ. ή αξγόηεξα. Πηάηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 

300πΧ. Αμίδνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν. Μπνξείηε λα ηνπο βνεζήζεηε; 

 

1) Σι καλούνηαι οι μαθηηέρ να μάθοςν και γιαηί 

 

 

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔΣ ΔΝΝΟΙΔΣ 

 Κύκλορ 

 Οπθή γωνία 

 Δςθύγπαμμο ημήμα 

 Μεζοκάθεηορ εςθςγπάμμος ημήμαηορ 

 Σπίγωνο 

 Μέζο εςθςγπάμμος ημήμαηορ 

 

 



Οπιζμοί εννοιών 

Ο κύκλορ 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. Σε εύπιαζηα πιηθά απνηειεί ην πξώην ζρήκα πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη θαη κάιινλ απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ κεηακνξθώλεη ηε δύκε ζε 

παηξνπαξάδνηα ζηξνγγπιά Παζραιηλά θνπινπξάθηα. 

Οη έλλνηεο ηνπ οπθογωνίος ηπιγώνος θαη ηεο οπθήρ γωνίαρ 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. 

Τν εςθύγπαμμο ημήμα είλαη κηα έλλνηα πνπ νη καζεηέο είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη 

κε απηήλ. Τν μέζο ηος εςθςγπάμμος ημήμαηορ είλαη επίζεο κηα έλλνηα πνπ νη 

καζεηέο ηελ αλαγλσξίδνπλ εύθνια. Σπλήζσο θάλνπλ ιάζνο όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ απηή 

ηελ έλλνηα αδηαθξίησο ζε ζρήκαηα απείξνπ κήθνπο όπσο είλαη νη επζείεο. Σπλήζσο 

ηελ αξρή ησλ αμόλσλ αλαθέξνπλ όηη ηελ παίξλνπκε ζην κέζν ηεο επζείαο. 

Τν ηπίγωνο ζαλ ζρήκα είλαη εύθνια αλαγλσξίζηκν από ηνπο καζεηέο. Σπλήζσο 

θάλνπλ ιάζνο ζηα είδε ησλ ηξηγώλσλ πνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα αλ απηά είλαη 

ζπλδπαζκόο ησλ δπν θύξησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξηγώλνπ, πρ νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο, 

ακβιπγώλην θαη ηζνζθειέο θιπ. 

  

2) Ποιοι θα μάθοςν: Η δηδαζθαιία απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Α΄ Γπκλαζίνπ 

Ποιερ οι ππο-απαιηούμενερ γνώζειρ: Οη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θύθινπ, ηνπ 

ηξηγώλνπ, ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο θαη ηνπ κέζνπ ηνπ θαζώο θαη ηελ έλλνηα ηεο νξζήο γσλίαο. 

Οη ππόινηπεο εκπιεθόκελεο έλλνηεο ζα πξνθύςνπλ από ηε δηδαζθαιία. 

 

3) Πωρ θα μάθοςν οι μαθηηέρ (δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ κάζεζεο):  

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: Τν 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. Τν 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. Τν 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. Τν 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: 4 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 ε ξνή δηδαζθαιίαο θαη ζρεηηθά θύιια εξγαζίαο. 

 

4) Ροή διδαζκαλίαρ και επιλογή καηάλληλων επγαλείων: Δπεηδή νη καζεηέο είλαη 

Α΄ Γπκλαζίνπ, δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο πνπ 

εκπιέθνπλ πνιιέο έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Απηό γηαηί αθόκα νη ζεσξεηηθέο 

γλώζεηο ηνπο είλαη αθόκα αλεπαξθείο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ κηα ζεσξεηηθή 

κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο. Θα πξέπεη ινηπόλ λα δηεξεπλήζνπλ ην πξόβιεκα θαη κέζα 

από ηε δηεξεύλεζε λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε ιύζε. 

Κπξίσο ινηπόλ ζα θηλεζνύλ δηαηζζεηηθά γηα λα κπνξέζνπλ έηζη λα πξνηείλνπλ 

εηθαζίεο, ηελ αιήζεηα ησλ νπνίσλ ζα εμαθξηβώζνπλ κε ηνλ εκπεηξηθό ηξόπν ησλ 

κεηξήζεσλ. Με ηελ ηερληθή ησλ κεηξήζεσλ ζα κπνξέζνπλ λα βγάινπλ 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία είλαη ζε αξκνλία κε ηηο εηθαζίεο ηνπο θαη έηζη ζα 

θαλεξώζνπλ 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 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηδαζθαιηώλ θαη ηειηθά λα πξνηείλνπλ ηε ιύζε ηνπ βαζηθνύ πξνβιήκαηνο πνπ είλαη ε 



εύξεζε ηεο αθηίλαο ηνπ πηάηνπ.. 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 

GeoGebra 4 γηα MS Windows, ώζηε 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 εκθαλίδεηαη ζηελ δπλαηόηεηα δίρξσκνπ δηαρσξηζκνύ 

ησλ ζεκείσλ ηνπ επηπέδνπ, γηα λα θαλεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο γεσκεηξηθόο ηόπνο, ζαλ 

ην θνηλό ζύλνξν ησλ δπν έγρξσκσλ επηθαλεηώλ. Θα κπνξέζνπλ έηζη νη καζεηέο ζηελ 

αξρή λα αληηιεθζνύλ ην γεσκεηξηθό ηόπν δηαηζζεηηθά, αθνύ ζα κπνξνύλ εύθνια λα 

ηνλ δεκηνπξγήζνπλ ζαλ «δσγξαθηά». Μέζα από ηα ζρέδηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζα 

θάλνπλ παξαηεξήζεηο πάλσ ζηε κνξθή θαη ηε δνκή ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ, κε 

θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζα ζέζνπλ ηηο εηθαζίεο ηνπο θαη κεηά ζα ηηο επαιεζεύζνπλ 

κε πιεζώξα κεηξήζεσλ.  

Αξρηθά νη καζεηέο ζα θιεζνύλ λα αλνίμνπλ ην αξρεία ηνπ GeoGebra «ρξσκαηηζκόο 

γεσκεηξηθώλ ηόπσλ».  Η αξρηθή νζόλε ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 

 

Μεηαθηλώληαο ην ζεκείν Γ απηό ζα ρξσκαηίδεη ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θόθθηλε ή 

κπιε. Με απιέο θηλήζεηο νη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ γξήγνξα ζρήκαηα όπσο απηό 

πνπ θαίλεηαη παξαθάησ. Πξνθαλώο ε ππθλόηεηα ηνπ ρξσκαηηζκνύ είλαη ζέκα ηνπ 

θάζε καζεηή. Οη εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζα αθνξνύλ ηνλ ηξόπν πνπ 

κπνξνύκε λα απνθαζίζνπκε 

πόηε έλα ζεκείν ζα βαθηεί 

θόθθηλν θαη πόηε γαιαλό. 

Απηό αθνξά ηε ζέζε ηνπ 

ζεκείνπ Γ ζρεηηθά κε ηα 

ζεκεία Α θαη Β, αθνύ απηό 



είλαη πνπ θηλείηαη θαη δσγξαθίδεη. Δπνκέλσο εθθξάζεηο όπσο ζηε κεξηά ηνπ Α ή ζηε 

κεξηά ηνπ Β είλαη απηέο πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα πνπλ νη καζεηέο. Η κεζνθάζεηνο 

ηνπ ΑΒ πνπ είλαη ν δεηνύκελνο γεσκεηξηθόο ηόπνο, εύθνια δηαθξίλεηαη ζαλ ζύλνξν 

ησλ δπν ρξσκαηηζηώλ πεξηνρώλ. Αλ ινηπόλ πνύκε όηη θόθθηλε είλαη ε πεξηνρή είλαη 

όηαλ ην Γ είλαη πην θνληά ζην Β θαη γαιαλή απηή πνπ είλαη πην θνληά ζην Α, ηόηε ζην 

θνηλό ζύλνξν ην ζεκείν Γ ζα πξέπεη λα ηζαπέρεη από ηα Α θαη Β. Απηή είλαη κηα από 

ηηο εηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθθξάζνπλ νη καζεηέο θαη κεηά λα ηελ δηεξεπλήζνπλ κε 

ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθό. Αθνύ βξνύκε ηε ζπλζήθε έλα ζεκείν λα 

ηζαπέρεη από δπν άιια, ζα δηεξεπλήζνπκε ην πξόβιεκα πόηε έλα ζεκείν ηζαπέρεη από 

ηξία άιια κε ζπλεπζεηαθά ζεκεία. 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1    (1 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΧΡΑ) 

 

ΤΙΤΛΟΣ : Μεσοκάθετος εσθσγράμμοσ τμήματος 

Α. Κατασκεσή 

1. Καηαζθεπάζηε έλα επζύγξακκν ηκήκα θαη νλνκάζηε ην ΑΒ 

2. Καηαζθεπάζηε ηελ κεζνθάζεην ηνπ θαη νλνκάζηε ηελ ε 

3. Πάξηε έλα ζεκείν Κ πάλσ ζηελ ε θαη έλα ζεκείν Λ εθηόο ηεο ε 

4. Καηαζθεπάζηε ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ΚΑ, ΚΒ, ΛΑ θαη ΛΒ, κεηξείζηε ηα θαη 

πηλαθνπνηείζηε απηόκαηα ηηο ηηκέο ηνπο 

5. Μεηαθηλείζηε ην ζεκείν Κ πάλσ ζηελ ε, ην ζεκείν Λ εθηόο ηεο ε θαη ζηα δύν 

εκηεπίπεδα ηεο θαη ηα ζεκεία Α θαη Β ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαη πηλαθνπνηείζηε 

απηόκαηα ηηο λέεο ηηκέο ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ΚΑ θαη ΚΒ 

 

 

Στήμα 1. Μεσοκάθετος εσθσγράμμοσ τμήματος 



Β. Δρωτήσεις 

 Τη παξαηεξείηε γηα ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ΚΑ θαη ΚΒ; 

 Τη παξαηεξείηε γηα ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ΛΑ θαη ΛΒ; 

 Πόηε είλαη κεγαιύηεξν ην ΛΑ από ην ΛΒ; 

 Πνηα ηδηόηεηα   έρνπλ ηα ζεκεία ηεο κεζνθαζέηνπ  ηνπ ΑΒ; 

 Αλ έλα ζεκείν δελ αλήθεη ζηελ κεζνθάζεην έρεη ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηα; 

 Πνηα ζεκεία είλαη πην θνληά ζην Α απ’ όηη ζην Β ; 

 Γηαηππώζηε ζπγθεληξσηηθά ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο 

 

Σηελ επόκελε δηδαθηηθή ώξα ζα θάλνπκε κηα δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ηνλ 

πεξηγεγξακκέλν θύθιν ηξηγώλνπ. Τν δεηνύκελν είλαη λα αλαθαιύςνπλ νη καζεηέο όηη 

νη κεζνθάζεηνη ησλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν, ην νπνίν 

ηζαπέρεη από ηηο θνξπθέο ηνπ θαη ε ζέζε ηνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ 

ηξηγώλνπ.  

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2    (1 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΧΡΑ) 

 

ΤΙΤΛΟΣ : Περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνοσ  

Α. Κατασκεσή 

1. Καηαζθεπάζηε έλα  ηξίγσλν θαη νλνκάζηε ην ΑΒΓ 

2. Καηαζθεπάζηε ηηο  κεζνθαζέηνπο ησλ πιεπξώλ ηνπ ΒΓ θαη ΑΓ  θαη νλνκάζηε ην 

ζεκείν ηνκήο ηνπο Ο 

3. Καηαζθεπάζηε ηνλ θύθιν κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ΟΒ θαζώο θαη ηα επζύγξακκα 

ηκήκαηα ΟΑ, ΟΒ θαη ΟΓ 

4. Μεηξείζηε ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ θαη πηλαθνπνηείζηε απηόκαηα ηηο 

ηηκέο ηνπο 

5. Μεηαθηλείζηε ηηο θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ θαη πηλαθνπνηείζηε απηόκαηα ηηο λέεο 

ηηκέο ησλ ΟΑ,ΟΒ,ΟΓ 



 

Στήμα 2
α
. Περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνοσ 

 

Β. Δρωτήσεις 

 Τη παξαηεξείηε γηα ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ; 

 Ο θύθινο πεξλάεη θαη από ηηο ηξεηο θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ; 

 Τν Ο αλήθεη ζηελ κεζνθάζεην ηνπ ΑΒ; 

 Τη ζπκβαίλεη κε ηηο ηξεηο κεζνθαζέηνπο ησλ πιεπξώλ ελόο ηξηγώλνπ; 

Γ. Κατασκεσή 

1. Κάληε απόθξπςε ησλ κεζνθαζέησλ, ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ 

θαη ησλ ηηκώλ ηνπο 

2. Μεηξείζηε ηηο γσλίεο Α, Β θαη Γ ηνπ ηξηγώλνπ, ππνινγίζηε ην άζξνηζκα Α+Β+Γ 

θαη πηλαθνπνηείζηε ηηο ηηκέο ηνπο 

3. Μεηαθηλείζηε ηα ζεκεία Α, Β, Γ  ζε δηάθνξεο ζέζεηο ώζηε ην Ο λα είλαη κέζα, 

έμσ  ή πάλσ ζηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ θαη πηλαθνπνηείζηε απηόκαηα ηηο λέεο 

ηηκέο ησλ παξαπάλσ γσληώλ 

 

Στήμα 2β. Άθροισμα γωνιών  τριγώνοσ 



Γ. Δρωτήσεις 

 Πνην είλαη ην είδνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ αλ ην Ο είλαη κέζα ζην ηξίγσλν; 

 Πνην είλαη ην είδνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ αλ ην Ο είλαη έμσ από ην ηξίγσλν; 

 Πνην είλαη ην είδνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ αλ ην Ο είλαη πάλσ ζηηο πιεπξέο ηνπ; 

 Γηαηππώζηε ζπγθεληξσηηθά ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο 

 

Τειηθά ζα επεμεξγαζηνύκε ην αξρηθό πξόβιεκα γηα λα βξνύκε ηελ αθηίλα ηνπ 

πηάηνπ. Έλα ζηηγκηόηππν γηα ηνλ ηξόπν ιύζεο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

  

Τν κέγεζνο ηεο εηθόλαο ηνπ πηάηνπ κπνξνύκε λα ην κεηαβάιινπκε αλάινγα αλ 

ζέινπκε λα έρνπκε αθηίλα πάλσ από 28cm ή θάησ από απηό ην όξην. 


