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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TO ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ  

Φάση 1η: Πριν το πείραμα 

Δραστηριότητα 1η: Αφόρμηση 

Πόσα αυτοκίνητα (μήκους περίπου 4 m) πιστεύετε πως θα χρειάζονταν περίπου για να καλύψουν την 
περιφέρεια της Γης στον Ισημερινό;                                                                                                                                                               
Α. 1 εκατομμύριο Β. 10 εκατομμύρια Γ. 100 εκατομμύρια Δ. 1 δισεκατομμύριο 

Πώς θα σας φαινόταν αν απαντούσαμε στο παραπάνω ερώτημα πραγματοποιώντας μετρήσεις στην αυλή του 
σχολείου ή του σπιτιού μας;  

Οι μετρήσεις αυτές θα μας επιτρέψουν να επαναλάβουμε το πείραμα του Ερατοσθένη. Δηλαδή να υπολογίσουμε 
την περίμετρο της Γης, με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που το πραγματοποίησε ο Ερατοσθένης πριν 2250 χρόνια 
περίπου χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψει εκτός της Αιγύπτου. 

Δραστηριότητα 2η: Ποιος ήταν ο Ερατοσθένης και τι παρατήρησε; 

α. Ποιος όμως ήταν ο Ερατοσθένης; Έχετε συναντήσει κάτι γι’ αυτόν στα μαθητικά σας χρόνια;                                                                      
β. Παρακολουθήστε το πρώτο μέρος του video (μέχρι το 1:28) και απαντήστε στις ερωτήσεις.                                                                                                                  
i. Πού έζησε ο Ερατοσθένης και πότε;          

ii. Τι διάβασε που του έκανε εντύπωση;       

iii. Τι παρατήρησε όταν θέλησε να δει αν ισχύει το ίδιο με την πόλη για την οποία διάβασε στον πάπυρο και στην 
πόλη όπου έμενε; Σε ποιο συμπέρασμα κατέληξε;                      

 

iv. Τι ιδιαίτερο είχε η μέρα και η ώρα που συνέβησαν τα παραπάνω; 

 

Δραστηριότητα 3η: Απαραίτητες γνώσεις από τη Φυσική  

α. Πώς διαδίδεται το φως; Ευθύγραμμα ή σε καμπύλη τροχιά;                                                                                                                                           
β. Οι ακτίνες του Ήλιου καθώς φτάνουν στη Γη είναι παράλληλες ή όχι;                                                                                                                       
γ. Τι είναι σκιά ενός πράγματος; Πότε ένα σώμα δεν έχει σκιά; 
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Δραστηριότητα 4η: Το πείραμα του Ερατοσθένη 

Να παρακολουθήσετε το 2ο μέρος του video (από το 1:28 μέχρι το τέλος). 

 

α. Στο τρίγωνο ΑΒΓ σε τι αντιστοιχούν                                                                                                                                                                       
i. η πλευρά ΑΓ;                                                                                                                                                                                          
ii. η πλευρά ΑΒ;                                                                                                                                                                                                                      
β. Πόσο υπολόγισε ο Ερατοσθένης την τιμή της γωνίας φ;                                                                                                                       
γ. Στο παραπάνω σχήμα τι αναπαριστούν                                                                                                                                                          
i. τα γράμματα Σ και Α;                                                                                                                                                                                         
ii. το ευθύγραμμο τμήμα ΑΣ (η απόσταση S);                                                                                                                                                       
δ. Πόσο βρήκε ο Ερατοσθένης την τιμή S;                                                                                                                                              

Να προεκτείνετε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ προς το κέντρο της Γης Κ.                                                                                         
Να σχεδιάσετε την ακτίνα της Γης από το κέντρο Κ στο σημείο Σ.                                                                                                                               

ε. Να ονομάσετε θ τη γωνία ΑΚΣ. Ποια είναι η τιμή της και γιατί; 

στ. Πώς λέτε να υπολόγισε o Ερατοσθένης την περίμετρο της Γης; Θυμηθείτε πόσων μοιρών τόξο είναι ο κύκλος. 

 

 

 

 

 

 


