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            ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

1
ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 3.1 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 

Το 

 

11
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

περιλαμβάνει 

 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας                         

Γυμνάσιο Ζαγοράς  

 

 

 

  

 

 

Εγγεγραμμένες Γωνίες  

 

 

1. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ένας κύκλος με κέντρο το σημείο Ο.  

Πάνω στον κύκλο θεωρούμε το ……………. ΑΒ, το οποίο συμβολίζεται και 


 . 

 Να σχεδιάσετε τη γωνία 


 και να τη μετρήσετε με το μοιρογνωμόνιο. Πόσες μοίρες είναι; 

………..  

 

2. Μήπως γνωρίζετε πως ονομάζεται αυτή η γωνία; ……………………….  

 

 

3. Γιατί ονομάζεται έτσι; ……………………………………………………………………………… 

 

4. Να σχεδιάσετε τις γωνίες 


, 


 και 


.  

 

Οι γωνίες αυτές ονομάζονται εγγεγραμμένες στον κύκλο που βαίνουν στο τόξο 


 .  

Λέμε ότι η 


 είναι …………..……….. στον κύκλο (O, ρ) (με κέντρο Ο και ακτίνα ρ) και 

………………. στο τόξο 


 .  

Ομοίως η γωνία 


είναι ……………………… στον κύκλο (……..) και …………….. στο τόξο 


 .  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 

Να μπορούν οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος να 

 Γνωρίζουν τη σχέση εγγεγραμμένης και επίκεντρης του ίδιου τόξου 

 Γνωρίζουν τη σχέση εγγεγραμμένης και γωνίας από χορδή και εφαπτομένης 

 Γνωρίζουν τις ιδιότητες των εγγεγραμμένων 

Να είναι ικανοί να  αποδεικνύουν ισότητες γωνιών  χρησιμοποιώντας τα παραπάνω. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Να είναι σε θέση στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές να  

1) Υπολογίζουν το άθροισμα των γωνιών τριγώνου 

2) Γνωρίζουν τον τύπο του αθροίσματος των γωνιών ν-γώνου 

3) Υπολογίζουν  γωνίες γενικά 

ΜΕΣΑ: Πίνακας, κιμωλίες ή μαρκαδόροι, Η/Υ , φωτοτυπίες. 

ΥΛΙΚΑ: CD, σλάιντς, σχολικό βιβλίο .  

 ΥΛΗ: Σχολικό βιβλίο. 

Κριτήρια Υπουργείου. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ: Διερευνητική καθοδηγούμενη ανακάλυψη. 

 

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ   

Με κατάλληλες ερωτήσεις ερευνούμε αν οι μαθητές κατέχουν την ύλη του προηγούμενου φύλλου 

εργασίας. 

Ζητείται από τους μαθητές η θεωρία με ερωτήσεις από τον διδάσκοντα, ελέγχεται αν έγινε η  

εργασία για το σπίτι στα τετράδια τους ( ανάπτυξη των θεμάτων του προηγούμενου φύλλου 

εργασίας ) και ελέγχεται αξιολογούνται ανάλογα. 

 

 

 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 

                   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ( Παράδοση) 

 

 

ΓΩΝΙΕΣ 
 

Ζητείται από τους μαθητές   

Γνωρίζετε τον ορισμό  

 της κυρτής γωνίας; 

 της επίκεντρης γωνίας; 

 της εγγεγραμμένης γωνίας; 

 της γωνίας χορδής και εφαπτομένης; 

 Σχεδιάστε έναν κύκλο με κέντρο Ο. 

 Πάρτε μια χορδή ΒΓ. 

 Πάρτε ένα σημείο Α στο μη κυρτογώνιο τόξο ΒΓ  
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                        Α                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

       Β                          Γ    

 
Πως συμβολίζεται το μέτρο μιας γωνίας ή το μέτρο ενός τόξου; 

Συμβολίστε με 

 φ την εγγεγραμμένη γωνία στο κυρτογώνιο  ΒΓ ,  

 ω την επίκεντρη και 

 χ την γωνία από χορδή ΒΓ και εφαπτομένη στο Β. 

Ποια σχέση συνδέει το μέτρο της γωνίας ω με το μέτρο του τόξου ΒΓ ; 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1
Ο
 ( Σχέση μέτρου τόξου   και  μέτρου επίκεντρης) 

 

 

 

 

Φέρτε την διάμετρο ΑΟΑ΄. 

Τι τρίγωνα είναι τα ΑΟΒ και ΑΟΓ; 

Η ΒΟΑ΄ ως εξωτερική του ΑΟΒ είναι ίση με   …. 

Η ΓΟΑ΄ ως εξωτερική του ΑΟΓ είναι ίση με   …. 

Άρα  ΒΟΑ΄+ Α΄ΟΓ =  ………………… 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2
Ο
 ( Σχέση εγγεγραμμένης και επίκεντρης) 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 3
Ο
 ( Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχου τόξου) 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4
Ο
 ( Σχέση εγγεγραμμένων γωνιών σε ίδιο τόξο ή σε ίσα τόξα ίδιου ή ίσων 

κύκλων) 

 

 

 

 

 

 

              .  Ο 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 5
Ο
 ( Μέτρο εγγεγραμμένης  σε ημικύκλιο ή διάμετρο) 

 
 
 

 Σχεδιάστε έναν κύκλο με κέντρο Ο. 

 Πάρτε μια χορδή ΒΓ. 

 Πάρτε ένα σημείο Α στο μη κυρτογώνιο τόξο ΒΓ  

 

 

                        Α                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

       Β                          Γ    

 
Σχεδιάστε την εγγεγραμμένη ΒΑΓ, την επίκεντρη ΒΟΓ και φέρτε την  

εφαπτομένη χΒχ΄ στο σημείο Β. Επίσης φέρτε το απόστημα ΟΜ . 

Σε ποια σχέση βρίσκεται η ΑΟΜ με την ΒΑΓ;  ΑΟΜ ….. ΒΑΓ   γιατί  

 

……………………………………………………………………………… 

 

Οι γωνίες χΑΜ και ΑΟΜ έχουν τις πλευρές τους ……………………. οπότε είναι 

χΑΜ  …..  ΑΟΜ (2) 

 

Αρα 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 6
Ο
 ( Σχέση χορδής-εφαπτομένης και  εγγεγραμμένης  στο τόξο της χορδής) 

 

 

 

Τι λέγεται γωνία δύο τεμνουσών χ΄χ και ψ΄ψ στο σημείο Α δηλαδή χAψ


; 

Σχεδιάστε μια γωνία δύο τεμνουσών. 

 

 

 

              .  Ο 
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

( Μέτρο γωνίας δύο τεμνουσών και μέτρων τόξων που αποκόπτουν στον κύκλο) 

 

                                          
 

 

 

  

 Α 

 

 

 

                                   
 
 

( χAψ


)  =  
(α)

2
 + 

(β)

2
                             ( χAψ



)  =  
(α)

2
 - 

(β)

2
 

 

Τι λέγεται γωνία δύο κύκλων; 

Πότε δύο κύκλοι είναι ορθογώνιοι; 

Σχεδιάστε την γωνία τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:  

 

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ    

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

                  Α 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΚΥΚΛΟΣ 
 

 

Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 

 

Σωστό  Λάθος 

1. Αν α είναι η απόσταση ευθείας ε από το κέντρο του  

κύκλου (Ο, ρ) τότε:  

 αν α > ρ η ε λέγεται εξωτερική του κύκλου    

 αν α = ρ η ε λέγεται τέμνουσα του κύκλου                 

 αν α < ρ η ε λέγεται εφαπτομένη του κύκλου    

2. Κάθε ευθεία κάθετη στο άκρο ακτίνας κύκλου είναι 

εφαπτομένη του.        

3. Η διακεντρική ευθεία σημείου περνά από το κέντρο 

του κύκλου.         

4. Τα εφαπτόμενα τμήματα προς κύκλο από σημείο εκτός 

αυτού μπορεί να είναι άνισα.       

5. Για να συγκρίνουμε δύο τόξα πρέπει αναγκαστικά να 

ανήκουν στον ίδιο κύκλο.       

6. Η κάθετη σε μια χορδή που περνά από το κέντρο του  

κύκλου περνά και από το μέσο της χορδής.      

7. Σε δύο άνισες χορδές του ίδιου κύκλου αντιστοιχούν 

ομοίως άνισα αποστήματα.        

8. Το σημείο επαφής δύο εφαπτομένων κύκλων ανήκει 

στη διάκεντρό τους.         

9. Η διάκεντρος δύο κύκλων είναι μεσοκάθετος της κοινής 

χορδής τους.         

10. Υπάρχει κύκλος που να περνά από ένα εσωτερικό και  

από ένα εξωτερικό σημείο ενός κύκλου και να μην τέμνει  

αυτόν τον κύκλο.         

11. Υπάρχει εγγεγραμμένη γωνία που δεν ισούται με το μισό  

μιας επίκεντρης.         

12. Μια εγγεγραμμένη γωνία, που βαίνει σε τόξο διπλάσιο 

απ’ το τόξο της αντίστοιχης επίκεντρης είναι ίση  

μ’ αυτή.          

13. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο  

είναι ορθή.         

14. Δυο εγγεγραμμένες γωνίες, που καθεμιά βαίνει στο τόξο 

που δέχεται την άλλη είναι ίσες.       

15. Τα ύψη ενός οξυγωνίου τριγώνου διχοτομούν τις γωνίες 

του ορθικού του τριγώνου.       
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

1.  Δυο εγγεγραμμένες γωνίες, που καθεμιά βαίνει 

στο τόξο που δέχεται την άλλη, όπως οι γωνίες Α 

και Σ είναι πάντοτε:  

Α. ίσες                    Β. συμπληρωματικές  

Γ. παραπληρωματικές     Δ. αμβλείες   

Ε. κανένα από τα παραπάνω  
 

 

 

2.  Στο διπλανό σχήμα η γωνία φ είναι:  

Α. οξεία          Β. αμβλεία    

Γ. ορθή           Δ. φ = Β + Γ  

Ε. φ = ΒΚΓ 

 

 

3.  Στο διπλανό σχήμα το Κ είναι κέντρο του 

κύκλου και η Βx εφαπτομένη του. Η γωνία 

Α ισούται με: 

Α. ω   Β. ρ   Γ. ψ      

Δ. φ Ε. ω + ρ 

 
 

4.  Στο διπλανό σχήμα Ο είναι το κέντρο του κύκλου 

και οι διαγώνιες του τετραπλεύρου τέμνονται 

κάθετα. Η γωνία x ισούται με:  

Α. 10°   Β. 20°   Γ. 30°      

Δ. 40° Ε. 50° 
 

 

 

5.  Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ 

είναι ισόπλευρο, Ο είναι το κέντρο 

του κύκλου και η ΑΔ εφαπτομένη του 

κύκλου. Η γωνία x ισούται με:  

Α. 20°   Β. 30°   Γ. 45°     

Δ. 60° Ε. 80° 
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6.  Στο διπλανό σχήμα Ο είναι το κέντρο του 

κύκλου και η εφαπτομένη Αx παράλληλη 

στην ΟΒ. Η γωνία xΑΒ ισούται με:  

Α. 20°   Β. 30°   Γ. 45°     

Δ. 60° Ε. 80° 

 

 

 

7.  Στο διπλανό σχήμα είναι ΑΒ = ΓΔ = 8 cm,  

ΑΒ // ΓΔ και η ακτίνα του κύκλου είναι 5 cm. Η 

απόσταση ΑΓ των ΑΒ και ΓΔ είναι:  

Α. 3 Β. 4   Γ. 6      

Δ. 8 Ε. 10 

 
 

8.  Στο διπλανό σχήμα ΑΒΓ = 64° και  

ΓΒΔ = 37° και ΒΔ εφαπτομένη του κύκλου. 

Η γωνία ΒΓΔ ισούται με:  

Α. 143°   Β. 37°   Γ. 79°     

Δ. 101° Ε. 64° 

 

 

 

9.  Στο διπλανό σχήμα Ο είναι το κέντρο του 

κύκλου και ΟΑΓ = 20°. Η γωνία ΑΒΓ ισούται 

με:  

Α. 70°   Β. 80°   Γ. 100°     

Δ. 110° Ε. 140° 

 
 

 

 

10.  Στο διπλανό σχήμα Ο είναι το κέντρο του 

κύκλου και xy εφαπτομένη του. Η γωνία ω 

ισούται με:  

Α. 30°   Β. 40°   Γ. 45°      

Δ. 50° Ε. 60° 
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11.  Στο διπλανό σχήμα Ο είναι το κέντρο 

του κύκλου και Δx εφαπτομένη του. Αν είναι 

ΒΑΓ = 20° και ΑΒ κάθετη στη ΓΔ. Οι 

εμφανιζόμενες (σε αριθμό) στο σχήμα 

γωνίες που είναι ίσες με 20° είναι:  

Α. 4 Β. 5   Γ. 6     

Δ. 7 Ε. 8 

 
 

12. Στο διπλανό σχήμα Ο είναι το κέντρο του 

κύκλου, ΒΑ εφαπτομένη του και Γ = 30°.  

α) Η γωνία Β ισούται με:  

Α. 15°   Β. 30°   Γ. 45°     

Δ. 60° Ε. 75° 

β) Το ευθύγραμμο τμήμα ΒΟ ισούται με:  

Α. ΑΒ Β. ΑΟ   Γ. ΑΓ     

Δ. 2ΑΒ Ε. 2ΑΟ 
 

 

 

Ερώτηση συμπλήρωσης 

 

1.  Να συμπληρωθούν οι στήλες (Β) και (Γ) για κάθε περίπτωση της στήλης (Α). 

στήλη (Α) στήλη (Β) στήλη (Γ) 

 Αριθμός κοινών 

εξωτερικών εφαπτομένων 

Αριθμός κοινών 

εσωτερικών εφαπτομένων 

 Ο ένας κύκλος 

βρίσκεται εκτός του 

άλλου.  

  

 Οι δύο κύκλοι 

εφάπτονται 

εξωτερικά. 

  

 Οι δύο κύκλοι 

τέμνονται. 

  

 Οι δύο κύκλοι 

εφάπτονται 

εσωτερικά. 
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Ερωτήσεις αντιστοίχισης 

 

1.  Αν α είναι η απόσταση του κέντρου Ο ενός κύκλου (Ο, ρ) από μια ευθεία ε, τότε να συνδέσετε με μια 

γραμμή κάθε σχέση της πρώτης στήλης με το αντίστοιχο συμπέρασμα της δεύτερης στήλης.  

στήλη (Α) στήλη (Β) 

α > ρ 

 

α < ρ 

 

α = ρ 

 H ευθεία και ο κύκλος δεν 

έχουν κοινά σημεία. 

 Η ευθεία και ο κύκλος έχουν 

μόνο ένα κοινό σημείο.  

 Η ευθεία και ο κύκλος έχουν 

άπειρα κοινά σημεία.  

 Η ευθεία και ο κύκλος έχουν 

δύο ακριβώς κοινά σημεία.  

 Η ευθεία και ο κύκλος έχουν 

τουλάχιστον δύο κοινά 

σημεία.  

 

 

2.  Αν (Κ, R) και (Λ, ρ) είναι δύο κύκλοι που έχουν διαφορετικά κέντρα και  

R > ρ, ΚΛ = δ συνδέστε με μια γραμμή κάθε σχέση της πρώτης στήλης με το αντίστοιχο συμπέρασμα 

της δεύτερης.  

στήλη (Α) στήλη (Β) 

δ = R + ρ 

 

δ > R + ρ 

  

δ = R - ρ 

 Καθένας κύκλος είναι 

εξωτερικός του άλλου.  

 Οι κύκλοι εφάπτονται 

εσωτερικά.  

 Οι κύκλοι εφάπτονται 

εξωτερικά.  

 Οι κύκλοι τέμνονται.  

 Ο κύκλος (Λ, ρ) είναι 

εσωτερικός του (Κ, R) χωρίς 

να έχουν κοινά σημεία.  
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3. Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της στήλης Α με τις φράσεις της στήλης Β ώστε να δημιουργηθούν 

σωστές προτάσεις:  

στήλη (Α) στήλη (Β) 

 Ο γεωμετρικός τόπος των 

σημείων που ισαπέχουν από 

τα άκρα ενός τμήματος ΑΒ 

είναι: 

 Ο γεωμετρικός τόπος των 

σημείων του επιπέδου που 

ισαπέχουν από δύο 

παράλληλες ε1 και ε2 είναι: 

 Ο γεωμετρικός τόπος των 

σημείων του επιπέδου που 

απέχουν ίση απόσταση α από 

ένα σημείο Ο είναι:  

 Ο  γεωμετρικός τόπος των 

σημείων του επιπέδου που 

ισαπέχουν από τις πλευρές 

μιας γωνίας είναι: 

 

διάμετρος του κύκλου (Ο, 

α) 

 

ο κύκλος (Ο, α) 

 

η διχοτόμος της γωνίας 

 

η μεσοκάθετη 

 

η μεσοπαράλληλη 

 

το τόξο κύκλου 

 

 

4.  Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της στήλης Α με τις φράσεις της στήλης Β:  

στήλη (Α) στήλη (Β) 

 Δύο ευθύγραμμα τμήματα 

είναι ίσα 

 

 Ευθεία εφάπτεται σε κύκλο 

 

 Δυο γωνίες είναι ίσες 

 

 Μια γωνία είναι ορθή 

 Δυο γωνίες είναι 

εγγεγραμμένες στον ίδιο 

κύκλο και βαίνουν σε ίσα 

τόξα 

 Δυο ευθύγραμμα τμήματα 

είναι αποστήματα δυο ίσων 

χορδών του ίδιου κύκλου 

 Ευθεία κάθετη στο άκρο μιας 

ακτίνας κύκλου 

 Μια γωνία είναι 

εγγεγραμμένη και βαίνει σε 

ημικύκλιο 

 Χορδές του ίδιου κύκλου 

 Η απόσταση της ευθείας από 

το κέντρο του κύκλου είναι 

μικρότερη από την ακτίνα 

του κύκλου 
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Ερωτήσεις διάταξης 

 

1.  Στο παρακάτω σχήμα, Ο είναι το κέντρο του κύκλου.  

 

Να γράψετε σε μια σειρά από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τις γωνίες: x, y, z, ω.  

 

 

2.  Στο διπλανό σχήμα Ο είναι το κέντρο 

του κύκλου και ΑΒ εφαπτομένη του. Να 

γράψετε σε μια σειρά από τη μικρότερη προς τη 

μεγαλύτερη τις γωνίες: x, y, z, ω.  

 

 

 

3.  Στο διπλανό σχήμα Ο είναι το κέντρο του 

κύκλου, xy εφαπτομένη και ΒΓx = 70°. Να 

γράψετε σε μια σειρά από τη μικρότερη προς 

τη μεγαλύτερη τις γωνίες: ΒΟΓ, ΟΒΓ, ΒΑΓ, 

ΟΓy.  
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4.  Στο διπλανό σχήμα Ο είναι το κέντρο του κύκλου 

και ΑΓ = ΑΔ. Να γράψετε σε μια σειρά απ’ τη 

μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τις γωνίες: ΒΓΔ, 

ΓΒΔ, ΒΔΟ, ΟΔΓ, ΓΑΔ, ΑΓΒ.  

 

 
 

 

Ερωτήσεις συνδυασμού διαφόρων τύπων 

 

Ερώτηση συμπλήρωσης κενού και διάταξης 

1.  Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι 

παραλληλόγραμμο, το Ο είναι το κέντρο του 

κύκλου και ΑΔΟ = 30°:  

α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τα 

μέτρα των αντίστοιχων γωνιών. 
 

Γωνία ΟΑΔ ΟΓΒ ΓΟΔ ΟΔΓ ΑΔΓ 

μέτρο γωνίας      
 
β) Να γράψετε σε μια σειρά από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τις γωνίες: ΒΑΔ, ΑΔΟ, ΑΔΓ, ΟΔΓ.  

 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης 

2.  Στο διπλανό σχήμα ο κύκλος είναι 

εγγεγραμμένος στο τρίγωνο ΑΒΓ και  

Β = 60°, Α = 80°. 

α) Η γωνία ΔΕΖ ισούται με:  

Α. 40°   Β. 50°   Γ. 60°    

Δ. 70° Ε. 80° 

β) Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της 

πρώτης στήλης μ’ ένα μόνο στοιχείο 

της δεύτερης στήλης. 

 

 

 
στήλη (Α) 

γωνία 

στήλη (Β) 

μέτρο γωνίας σε μοίρες 

ΔΖΕ 

ΑΓΒ 

ΒΖΔ 

40° 

50°  

60° 

70° 

80° 

 

 

 

 

 

Ερώτηση αντιστοίχισης και διάταξης 
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3.  Στο διπλανό σχήμα η ΑΔ είναι διάμετρος, ΑΔΒ = 50° 

και ΔΑΓ = 3ΓΑΒ.  

α) Να αντιστοιχίσετε κάθε κυρτογώνιο τόξο της 

στήλης Α στο αντίστοιχο μέτρο που βρίσκεται 

στη στήλη Β. 

 

στήλη (Α) 

τόξο 

στήλη (Β) 

μέτρο τόξου 

ΑΒ 

ΒΓ 

ΓΔ 

ΒΔ 

20° 

40°  

50° 

60° 

80° 

100° 

β) Να γράψετε σε μια σειρά από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο τα παρακάτω ευθύγραμμα τμήματα: 

ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΒΔ, ΓΔ.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

 

Σε χρόνο 2-3 λεπτών λέμε έναν αστείο συνειρμό  ή σχολιάζουμε μια επίκαιρη  ευχάριστη είδηση. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  

 

Όσες ασκήσεις από το φυλλάδιο δεν έγιναν στην τάξη. 
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