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Πείραμα τοσ Ερατοσθένη 



Εμείς  και το πείραμα 

Είμαοπε μία ομάδα  μαθηπών  πορ Γρμναοίορ Ινόκορ και 
οκεςπήκαμε  να  οαξ μανοροιάοορμε πο  μείναμα πορ 
Εναποοθένη . Κέοα  αμό αρπό πο ςημιομένο μείναμα  ο 
Εναποοθένηξ  καπάςενε να ρμοκογίοει  πην μενιςένεια 
πηξ Γηξ με ανκεπά μεγάκη ακνίβεια . 
Κόνο πορ όμκο  ήπαν  η μαναπήνηοη και οι  γνώοειξ  πορ 
οπην Γεωμεπνία .  
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Το μείναμα μορ μναγμαπομοίηοε 
ο Εναποοθένηξ  

Καθημαπικέξ Γνώοειξ 
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Ποιεξ γνώοειξ είναι αμαναίπηπεξ  
για πον ρμοκογιομό πηξ 
μενιςένειαξ πηξ Γηξ  

Υκομοίηοη μεινάμαποξ 
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Υκομοιώνπαξ πο μείναμα  οπο 
οξοκείο μαξ  

Θοπονικά  Σποιξεία 

Ποιοξ ήπαν ο Εναποοθένηξ  

Το Θοπονικό Πείναμα 



Ο Ερατοσθένης 
Ιστορικά στοιτεία 
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Ο Ερατοσθένης 
●                                      Ο Εναποοθένηξ (Ιρνήνη 276 μ.Φ. - Ακελάνδνεια 194 μ.Φ.) ήπαν      

  ανξαίοξ Έκκηναξ μαθημαπικόξ,  γεωγνάςοξ και αοπνονόμοξ.  
Θεωνείπαι ο μνώποξ μορ ρμοκόγιοε πο μέγεθοξ πηξ Γηξ και καπαοκεύαοε ένα ούοπημα ορνπεπαγμένων με 
μανάκκηκορξ και μεοημβνινούξ. Αν και γεννήθηκε οπην Ιρνήνη (οπη οημενινή Λιβύη), έζηοε και 
ενγάοπηκε και μέθανε οπην Ακελάνδνεια, πην μνωπεύοροα πηξ μποκεμαοκήξ Αιγύμπορ.  
 
Σμούδαοε κρνίωξ οπην Ακελάνδνεια και για κάμοια ξνόνια οπην Αθήνα. Το 236 μ.Φ. ονίοπηκε αμό 
πον Πποκεμαίο πον Γ΄ πον Ερενγέπη βιβκιοθηκάνιοξ πηξ βιβκιοθήκηξ πηξ Ακελάνδνειαξ, διαδεξόμενοξ 
πον Ζηνόδοπο. 
 



Ο Ερατοσθένης  



Το Ιστορικό πείραμα 
τοσ Ερατοσθένη 
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ΟΛΑ  ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 



Ο  Εναποοθένηξ μαναπήνηοε όπι πην 21η Θορνίορ  οε ένα μηγάδι οπην 
μόκη Σρήνη  αν έβκεμε οπον μρθμένα ενόξ μηγαδιού έβκεμεξ μέοα 

οκόκκηνο πον Ήκιο. 



Σκέςπηκε όπι για να ορμβαίνει αρπό  οι ακπίνεξ πορ Ήκιορ ήπαν κάθεπεξ 
μάνω αμό πην Σρήνη. Ο  Εναποοθένηξ μαναπήνηοε όπι πην 21η 

Θορνίορ  οε ένα μηγάδι οπην μόκη Σρήνη  αν έβκεμε οπον μρθμένα 
ενόξ μηγαδιού έβκεμεξ μέοα οκόκκηνο πον Ήκιο. 

Όμωξ  μανάκκηκα  δεν ορνέβαιμε αρπό οε μία άκκη μόκη πηξ Αιγύμπορ 
πην Ακελάνδνεια . Αμέοωξ καπάκαβε όπι αρπό οςεικόπαν οπην 

καμμρκόπηπα πηξ εμιςάνειαξ πηξ Γηξ . 



Έποι κοιμόν με ένα  λύκο και 
κακέξ γνώοειξ γεωμεπνίαξ 
καπάςενε να μεπνήοει πην 

μενίμεπνο πηξ Γηξ . 

Τν κεζεκέξη ηεο 21εο 

Ινπλίνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα, 

θάξθωζε έλα θνληάξη 

θάζεηα ζηε Γε. Σηε ζπλέρεηα 

κέηξεζε ηε γωλία κεηαμύ 

ηνπ θνληαξηνύ θαη ηωλ 

ειηαθώλ αθηίλωλ θαη ηε 

βξήθε ίζε κε ην 1/50 ηνπ 

θύθινπ, ή αιιηώο 7,2 

κνίξεο. 

 



Τν θνληάξη ζηελ Αιεμάλδξεηα 

Τν πεγάδη ζηελ Σπήλε 

Άξα ην 1/50 ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Γεο είλαη ίζν κε ηελ 

απόζηαζε κεηαμύ Αιεμάλδξεηαο θαη Σπήλεο, νπόηε 

νιόθιεξε ε πεξηθέξεηα ζα είλαη ε απόζηαζε απηή επί 

50. 

Μέηξεζε ηελ  απόζηαζε αλάκεζα ζηηο δύν πόιεηο θαη ηελ ππνιόγηζε  5040 

ζηάδηα θαη άξα ε πεξηθέξεηα ηεο Γεο  ζύκθωλα κε ηνλ Δξαηνζζέλε ήηαλ  

252.000 ζηάδηα .  Σύκθωλα κε ην ζεκεξηλό κεηξηθό ζύζηεκα είλαη 40.008 ρικ. 



Οι μαθηματικές 
έννοιες ποσ 
απαιτούνται 
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PRACTICAL USES OF THIS SUBJECT 

Η γωνία μεπαλύ 
ακπίναξ  και λύκορ 

είναι πο 
γεωγναςικό 

μκάποξ πορ πόμορ 

Η  γωνία πηξ 
ακπίναξ είναι 

ενπόξ εκπόξ και 
ενακκάλ με πην 
έκκενπνη γωνία 

Οι ακπίνεξ 
μέςπορν 

μανάκκηκα 





1. Τνπνζεηεί έλα μύιν ζηελ Αιεμάλδξεηα 

2. Μεηξάεη ηελ γωλία αθηίλαο ειίνπ-μύινπ(7,2ν ) 

3. Μεηξάεη ηελ απόζηαζε Αιεμάλδξεηαο –

Σπήλεο(βξίζθεηαη θνληά ζηνλ Ιζεκεξηλό )(5.040 

ζηάδηα) 

4. Υπνινγίδεη κε ηελ απιή κέζνδν ζηελ ζπλνιηθή 

πεξηθέξεηα.(250.000 ζηάδηα) 

 

 

       

 Δπεηδή 1 ζηάδην είλαη 159 πεξίπνπ κέηξα ,ππνιόγηζε 

ζηελ ζπλνιηθή πεξηθέξεηα ζε 40.068.000 κέηξα . 

Σήκεξα  ππνινγίζηεθε ζε 40.074.156 κέηξα 

 



Το πείραμα  τοσ 
Ερατοσθένη στο 
Γσμνάσιο Κρόκοσ 
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Το Πείραμα τοσ 
Ερατοσθένη στο Γσμνάσιο 
Κρόκοσ 

Σπο οξοκείο μαξ εδώ και μοκκά ξνόνια 
αοξοκούμαοπε με πο μείναμα πορ 
Εναποοθένη  

 
Έξορμε  ορμμεπάοξει οε διεθνέξ project 
etwinning με θέμα πο μείναμα πορ 
Εναποοθένη 

Έξορμε ορμμεπάοξει οπην ρκομοίηοη και οε 
εθνικά project 



Υλοποιώντας το 
πείραμα(1) 

●



Υλοποιώντας το 
πείραμα(2) 

●



Σσμπέρασμα 
Εμειδή η μέπνηοη  δεν 

μναγμαπομοιήθηκε πην 21η Κανπίορ 
όμωξ θα έμνεμε   ακκά πην 24η  

Κανπίορ ρμάνξει μία μοκκή μικνή 
αμόκκιοη οπην μέπνηοη . Η μέπνηοη 

δεν μναγμαπομοιήθηκε κόγω ξαμηκήξ 
νέςωοηξ. 



Φωτογραυικό Υλικό  



Βηβιηνγξαθία 
Γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξαπάλω εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίωο πιηθό από ην Γηαδίθηπν . Παξαθάηω 

παξαζέηνπκε ηηο πεγέο καο  αλά θαηεγνξία : 

  1. Γεληθό Υιηθό 

https://www.ea.gr/ep/mobile/era/poios.html 

https://www.kathimerinifysiki.gr/2017/07/peirama-eratostheni.html 

https://blogs.sch.gr/marmagou/2017/03/13/%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7/ 

   2. Δηθόλεο  

https://www.slideshare.net/anthisar/t-e-46010821 

https://blogs.sch.gr/marmagou/2017/03/13/%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7/ 

3. Video 

https://www.youtube.com/watch?v=F34Ft-7VpIM 
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