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Σελίδα  1 
 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

 

1. Ο διδάσκων καθηγητής αναφέρει σύντομα τη βασική θεωρία που είναι  

ι.  Χιαστί ιδιότητα αναλογιών 

ιι. Ανάλογα ποσά. 

2. Υπαγορεύει την Μ1 στους μαθητές κάνει το 10  παράδειγμα στον πίνακα  

3. Υπαγορεύει το προτεινόμενοΔ8 θέμα στους μαθητές και τους ζητά να απαντήσουν με Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσουν την 

απάντησή τους με ένα παράδειγμα. 

4. Υπαγορεύει την Μ2 στους μαθητές κάνει το 20  i)  παράδειγμα στον πίνακα  

5. Υπαγορεύει το 20  ii)  παράδειγμα  στους μαθητές και τους ζητά να το κάνουν στα τετράδιά τους. Ζητά το αποτέλεσμα. Έρχεται ένας 

μαθητής στον πίνακα και το επιλύει. 

6. Υπαγορεύει την Μ3 στους μαθητές κάνει το 30  παράδειγμα στον πίνακα  

7. Υπαγορεύει το προτεινόμενοΔ2 θέμα στους μαθητές και τους ζητά να το κάνουν στα τετράδιά τους.  

8. Ο διδασκόμενος μαθητής επιβλέπεται από τον καθηγητή και αναπτύσσει στο τετράδιο του τις ερωτήσεις κατανόησης 2, 3 και 

σχολιάζει τα αποτελέσματα των μαθητών. Ζητά το αποτέλεσμα. Έρχεται ένας μαθητής στον πίνακα και το επιλύει. 

9. Γίνεται σύντομη ανακεφαλαίωση του αντικειμένου από τον διδάσκοντα καθηγητή   

10. Δίνονται στον μαθητή για το σπίτι  

     α) οι υπόλοιπες ερωτήσεις κατανόησης,  

     β) τα θέματα: Δ1, Δ4, Δ6, Δ7. 

 

ΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

 

Α. Βασική Θεωρία (επιγραμματικά)-Παρατηρήσεις-Σχόλια 

Ε1: Τι ισχύει στη χιαστί ιδιότητα μιας αναλογίας; 

Α1: Ισχύει 







a
 ισοδυναμεί  α.δ = β.γ. 

Παρατήρηση: Τα ζεύγη των αντίστοιχων τιμών αναλόγων ποσών πρέπει να 

ικανοποιούν την αναλογία.  

 

Σχόλιο: Προσοχή στη μείωση ή την αύξηση ενός ποσού πριν την σύγκριση 

δύο ποσών. 

 

Β. Ερωτήσεις κατανόησης τύπου: Σωστού-Λάθους, πολλαπλής 

επιλογής, αντιστοίχησης, διάταξης και συμπλήρωσης. 

 

1. Απαντήστε με  Σ – Λ στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Τα ποσά είναι ανάλογα. 

α)  Η πλευρά του ισοπλεύρου τριγώνου και η περίμετρος.   Σ – Λ 

 

β)  Η πλευρά και το εμβαδόν του τετραγώνου.         Σ – Λ 

 

γ)    Το ύψος του ανθρώπου και η σκιά του , την ίδια χρονική στιγμή   

                                            Σ – Λ 

 

 

2. Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση 

α) Το ποσά 2,3 είναι ανάλογα στα ποσά 10 , χ   όταν 

 

Α. χ = 15  Β. χ = 20   Γ. χ = 25  

Δ. Καμία από τις προηγούμενες. 

 

 

 

 

 

β) Τα ποσά 3, 5, 8  είναι ανάλογα στα ποσά 6, χ, ψ όταν 

  

Α. χ=10 , ψ=12  Β. χ=10 , ψ=16 Γ. χ=12 , 

ψ=16  

Δ. Καμία από τις προηγούμενες.  

 

3. Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες: 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

 

Α. 10:χ=5:2 

 

Β.  3:5 = χ :30 

 

Γ. χ:10 = 50:100   

 

1. χ = 5 

 

2. χ =4 

 

3. χ =16 

 

 

 

 

4. Διατάξτε από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο 

το χ  των ανάλογων ποσών :  
 

α) 2, 3, 4, ανάλογα με 4, 6, χ 

 

β) 5, 10, χ ανάλογοι με 1,2,3 

 

γ) 8, 6, 4, ανάλογοι με 4,χ, 2 

 

δ) 80, 100, 200 ανάλογοι με 20, χ ,50 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4
0
 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

4.2 Εφαρμογές  των αναλόγων ποσών 

ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Σελίδα  2 

Δ1.  Μία δωδεκάδα αυγών κοστίζει 96 λεπτά. Πόσο 

κοστίζουν  4 αυγά; 

   

 

Δ2. Να υπολογιστούν οι άγνωστοι του πίνακα:   

    Να συμπληρωθεί ο πίνακας:  

Κιλά ντομάτες 10 150 ψ 

Κιλά σάλτσα 8 χ 72 

 

   Δ3. Οι πατάτες περιέχουν 75% νερό , 21% άμυλο και 4% 

άλλες ουσίες. Να βρείτε πόσα κιλά αντιστοιχούν σε νερό, 

άμυλο και τις άλλες ουσίες αν πάρουμε 20 κιλά πατάτες. 

 

  Δ4. Να υπολογιστούν οι άγνωστοι του πίνακα:   

 Κιλά 

αλεύρι 

χ 1 24 

 Κιλά ψωμί 15 120 ψ 

 

 

Δ5. Ένα αυτοκίνητο  πωλήθηκε με έκπτωση 15 % . 

Ποια είναι η τιμή του αυτοκινήτου , αν το ποσό που 

πληρώθηκε είναι € 12.500 . 

 

Δ6. Να υπολογιστεί το ποσοστό της αύξησης της 

αστικής μονάδας του τηλεφώνου, αν υποθέσουμε ότι 

η τιμή της ήταν € 0,04 και τώρα είναι € 0,005. 

 

Δ7. Αν 4
β

α
  να βρεθεί η τιμή του κλάσματος  

Κ = 
4β-3α

4β3α 
 

  Δ8. Να εξετάσετε αν οι τιμές 5, 10, 20  είναι 

ανάλογες προς τις τιμές  10 , 20 , 40 ;  

 

 

 

 

Γ. Αναπτυγμένα παραδείγματα για εμπέδωση με αντίστοιχους αλγόριθμους(μεθοδολογίες) 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

  

 Παράδειγμα  1ο 

  Να εξετάσετε αν οι τιμές 5, 10, 20  είναι ανάλογες προς τις 

τιμές  10 , 20 , 40 ;  

Επίλυση 

Παρατηρούμε ότι 
40

20

20

10

10

5
 , οπότε τα ποσά είναι 

ανάλογα. 

Παράδειγμα   2ο  

Να υπολογιστεί το χ στις αναλογίες: 

 

Α)  
x

10

10

5
   β)  

25

1014


x
 

 

Επίλυση 

  

 α) Είναι  5χ = 10.10  δηλαδή 5χ=100 δηλαδή χ=100:5  

δηλαδή χ=20 

 

β) Είναι 10χ = 14.15 δηλαδή 10χ = 210 δηλαδή χ=210:10 

δηλαδή  χ= 21. 

 

Παράδειγμα   3ο 

    Να συμπληρωθεί ο πίνακας:  

Κιλά αλεύρι 10 1 ψ 

Κιλά ψωμί 12 χ 24 

 

Επίλυση 

 

     Είναι  10:12 = 1:χ οπότε 10χ=12.1 δηλαδή χ=12:10 

δηλαδή   χ =  1,2  

 

Επίσης 10:12 =ψ:24 οπότε 12ψ=10.24 δηλαδή ψ=240:12 

ψ = 20  

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

Μ1:  Για να εξετάσουμε αν οι τιμές ενός ποσού είναι ανάλογες 

προς τιμές ενός άλλου ποσού  

α) Παίρνουμε όλους τους λόγους 

β) Απλοποιούμε τους παραπάνω λόγους. 

γ) Εξετάζουμε αν είναι ίσοι. 

 
Μ2:  Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με ποσά ανάλογα,  

α) Σχηματίζουμε ένα πίνακα δύο γραμμών βάζοντας σε μια 

σειρά πάντοτε τα ποσά του ενός είδους και στη δεύτερη 

γραμμή τα ποσά του άλλου είδους. 

Β) Παίρνουμε την ισότητα των δύο λόγων 

Γ) Κάνουμε την χιαστή ιδιότητα. 

Δ) Επιλύουμε ως προς χ. 

Ε) Συμπεραίνουμε για το αποτέλεσμα. 

 

 

 

Μ3:  Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με ποσά ανάλογα που 

περιέχονται δύο ή περισσότεροι άγνωστοι,  

α) Σχηματίζουμε ένα πίνακα δύο γραμμών βάζοντας σε μια 

σειρά πάντοτε τα ποσά του ενός είδους και στη δεύτερη 

γραμμή τα ποσά του άλλου είδους. 

Β) Παίρνουμε όλες τις αναλογίες έτσι ώστε η κάθε αναλογία να 

περιέχει μόνο έναν άγνωστο 

Γ) Εφαρμόζουμε την χιαστή ιδιότητα. 

Δ) Επιλύουμε ως προς τους άγνωστους. 

Ε) Συμπεραίνουμε για το αποτέλεσμα. 

 

Μ4:  Για να επιλύσουμε πρόβλημα με ποσά ανάλογα που έχει 

υποστεί μια μείωση (ή αύξηση)  κατά α % ,  

α) Βρίσκουμε την διαφορά 100-α ( ή το άθροισμα 100+α) 

β) Σχηματίζουμε ένα πίνακα δύο γραμμών βάζοντας στη 1η 

στήλη τις τιμές 100 και (100-α) και στην άλλη τον άγνωστο χ 

και το τελικό ποσό. 

γ) Κάνουμε την χιαστή ιδιότητα. 

δ) Επιλύουμε ως προς χ. 

ε) Συμπεραίνουμε για το αποτέλεσμα. 

Δ. Προτεινόμενα θέματα για ανάπτυξη για τους διδασκόμενους 


