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1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 
Α.6.3.  

 
 

Ανάλογα ποσά  
 
 

Ιδιότητες ανάλογων ποσών  

 

Το 

 

29
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

περιλαμβάνει 

 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

  



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ 
 

 

 Δυο ποσά λέγονται ανάλογα εάν : όταν οι τιμές του ενός ποσού 

πολλαπλασιάζονται με έναν αριθμό , οι τιμές του άλλου ποσού 

πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο αριθμό 

 Επομένως δύο ποσά x και y είναι ανάλογα αν οι αντίστοιχες τιμές τους x και y 

δίνουν πάντα 
y 

το ίδιο πηλίκο 

x 

 Παράδειγμα 1 

= α .         Τον αριθμό α τον λέμε συντελεστή αναλογίας. 

 

Δίνεται ο πίνακας τιμών δύο ποσών : 

Να εξετάσετε αν είναι ανάλογα. 

Και να βρείτε τον συντελεστή 

αναλογίας και την σχέση που τα 

συνδεέι 

 

Λύση 
Για να εξετάσω εάν δυο ποσά είναι ανάλογα , εξετάζω εάν οι αντίστοιχες τιμές δίνουν 

το ίδιο 
y 

πηλίκο 
x 

6 12 18 24 30 

 …… ,  …..  ……  …… .  ….. . 

1 2 3 4 5 

       
    

Επομένως οι αντίστοιχες τιμές τους x και y δίνουν πάντα το ίδιο πηλίκο   Y/X 

 

συντελεστή αναλογίας είναι ……… . 

y 

= …. και άρα ο 

Και η σχέση που τα συνδεέι είναι 

x 

  

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 2 

=…..      άρα y = 

 

Δίνεται ο πίνακας τιμών δύο ποσών : 

Να εξετάσετε αν είναι ανάλογα. 

 

x 1 2 3 4 5 
y 6 12 18 24 30 

 

x 1 30 5 2 45 

y 3 90 20 6 120 
 



6 

Λύση 
 

Για να εξετάσω εάν δυο ποσά είναι ανάλογα , εξετάζω εάν οι αντίστοιχες τιμές δίνουν το ίδιο πηλίκο 

 ….. 

1 

90 
= 
….. 

3 

20 
=  …… 

5 2 

….

. 

120 
 

 

45 

=…… 

y 

Επομένως αφου οι αντίστοιχες τιμές τους x και y δεν δίνουν πάντα το ίδιο πηλίκο 

x 

x και y ………………………………………… . 

= 6 τα ποσά

3 



Παράδειγμα 3 

Nα συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα που παριστάνει ανάλογα ποσά. 

 

x 50  3 8  

y 20 28   60 

Λύση 
Α) Βρίσκω τον συντελεστή αναλογίας α βρίσκοντας το πηλίκο δύο τιμών α = 

y 
Β)  Υπολογίζω τις τιμέςπού λείπουν από την σχέση = α 

x 
28 

 ...... άρα ………………………………..άρα x= ………………. 

x 
y 
 ...... άρα y= ………………. 

3 

y 
 ...... άρα y = ………………. 

8 

60 
 ...... άρα ………………………………..άρα x= ………………. 

x 
 

 Παράδειγμα 4 
 

Nα συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα που παριστάνει ανάλογα ποσά με συντελεστή 

αναλογίας α = 5 

x 4  0   

y  50  15 60 
y 

Ησχέση που τα συνδέει είναι 

x 

=….. άρα y = ……. 

y 
Υπολογίζω τις τιμές πού λείπουν από την σχέση = α 

x 
 

 Παράδειγμα 5 
 

Γνωρίζουμε ότι τα ποσά x , y είναι ανάλογα και η σχέση 

που τα συνδeέι 

είναι 

y = 2x 

α) Να συμπληρωθεί ο πίνακας 

 

β) Να ενώσετε τα σημεία x , y σε ένα καρτεσιανό 

σύστημα συντεταγμέμων. Τι παρατηρείτε ; 

 

Άρα τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζευγη τιμών (x,y) δύο 

ανάλογων ποσών βρίσκονται πάνω σε 

…………………………………………………………. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

x 0 1 2 3 4 5 

y       
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 Παράδειγμα 6 
 

Γνωρίζουμε ότι τα ποσά x , y είναι ανάλογα και η σχέση που τα συνδeέι είναι 

1 

y = 

2 

α) Να συμπληρωθεί ο πίνακας 

β) Να ενώσετε τα σημεία x , y σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμέμων. 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  

x 0 1 2 4 6 8 

y       
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2o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ 

 

 

1. Ένα τετράγωνο έχει πλευρά α, περίμετρο Π και εμβαδό Ε.  

 

α) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τιμές δικής σας επιλογής. 

 

ΠΛΕΥΡΑ α      

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ Π      

ΕΜΒΑΔΟ Ε      

 

β) Σημειώστε Σ αν η πρόταση είναι σωστή και Λ αν είναι λάθος. 

 

 Τα ποσά α και Π είναι ανάλογα 

 

 Τα ποσά α και Ε είναι ανάλογα 

 

γ) Με τι ισούται ο λόγος 



; Είναι σταθερός; 

 

    Με τι ισούται ο λόγος 



; Είναι σταθερός; 

 

2. Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει σταθερή βάση τετράγωνο πλευράς 3cm, ύψος 

h, όγκο V και παράπλευρη επιφάνεια Ε. 

 

α) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τιμές δικής σας επιλογής: 

 

ΥΨΟΣ h      

ΟΓΚΟΣ V      

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  Ε      

  

β) Σημειώστε Σ αν η πρόταση είναι σωστή και Λ αν είναι λάθος. 

 

 Τα ποσά h και V είναι ανάλογα. 

 

 Τα ποσά h και Ε είναι ανάλογα. 

 

γ) Με τι ισούται ο λόγος 
h

V
; Είναι σταθερός; 

 

    Με τι ισούται ο λόγος 
h


; Είναι σταθερός; 

http://blogs.sch.gr/iraidos/
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3. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις: 

 Στα ανάλογα ποσά οι τιμές του ενός με τις αντίστοιχες του άλλου έχουν 

σταθερό……….. 

 Τα ζευγάρια των αντίστοιχων τιμών δυο ανάλογων ποσών αν παρασταθούν με 

σημεία ενός επιπέδου τότε θα σχηματιστεί …………….. 

 Αν (α,β) ένα ζευγάρι τιμών δυο ανάλογων ποσών τότε και τα ζευγάρια 

(2α,…..), (3α,…..), (4α,…..) αποτελούν ζευγάρια τιμών των ίδιων ποσών. 

 Κλίμακα ενός σχεδίου ή ενός χάρτη ονομάζουμε το ……………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 Σ’ ένα σχέδιο ή σε ένα χάρτη που σχεδιάζουμε με κλίμακα κ ο λόγος της 

απόστασης δυο σημείων στο σχέδιο ή στο χάρτη προς την πραγματική 

απόσταση αυτών των σημείων είναι πάντα ίσος με ………………………. 

 Αν χ+ψ+ω=6 και α+β+γ=3 τότε ............








a

x
 

 

4. Αν το ζευγάρι (10,20) παριστάνει ένα ζευγάρι αντίστοιχων τιμών δυο ανάλογων 

ποσών τότε: 

α) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω ζευγάρια ώστε να αποτελούν ζευγάρια 

αντίστοιχων τιμών αυτών των ποσών:  (5,…..), (……,40), (……,30), (40,…..) 

β) Να τοποθετήσετε τα παραπάνω ζευγάρια με σημεία κατάλληλου ορθογωνίου 

συστήματος συντεταγμένων και να τα ενώσετε. 

γ) Εξετάστε αν τα παρακάτω ζευγάρια είναι ζευγάρια αντίστοιχων τιμών αυτών των 

ποσών:   (1, 2),   (8, 4),   (α, 2α),   (0.5α, α) 

 

5. Ένα αυτοκίνητο διανύει μια απόσταση S σε χρόνο t με ταχύτητα 80km/h. 

Τύπος  S = υ  t 

 

α) Εξετάστε αν τα ποσά απόσταση S χρόνος t είναι ανάλογα. 

 

 

 

β) Από τα δεδομένα του προβλήματος ποιο ζευγάρι τιμών για τα ποσά S και t σας 

δίνεται; 

 

 

γ) Με ποιον αριθμό θα είναι ίσος ο λόγος 
t

S
; 

 

δ) Να βρείτε το S αν γνωρίζετε ότι t=2h, t= h
2

3
, t= .

4

3
h  

 

 

ε) Να βρείτε το t αν γνωρίζετε ότι S=200km, S=300km, S=100km. 
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6. Ένα σχέδιο σμικρύνεται 3 φορές ώστε κάθε φορά να γίνεται το μισό της 

προηγούμενης. Έστω x η απόσταση δύο σημείων στο αρχικό σχέδιο, και α,  β, γ οι 

αποστάσεις των δύο αυτών σημείων μετά τις  τρεις διαδοχικές σμικρύνσεις. 

 

α) Υπολογίστε τους λόγους:  






,,

x

a
 

 

 

 

β) Το γινόμενο των λόγων 







,,

x

a
 είναι ίσο με δυο από τα παρακάτω κλάσματα: 

Α:   
2

1
  Β:   

8

1
  Γ:   




  Δ:   

4

1
  Ε:   

1

8
 

 

 Ποια είναι αυτά; 

 

γ) Ποια είναι η κλίμακα του τελικού σχεδίου; 

 

 

δ) Πόσο είναι η μείωση της απόστασης των δύο σημείων και πόσο % μειώθηκε η 

απόσταση σε σχέση με την αρχική; 

 

 

 

7. α) Ένα μέγεθος x αυξάνεται κατά 20% και γίνεται ίσο με ψ.  

 

Να εξετάσετε αν τα ποσά x και ψ είναι ανάλογα και να υπολογίσετε το λόγο των 

αντίστοιχων τιμών τους. 

 

β) Ένα μέγεθος x αυξάνεται κατά 40% και γίνεται ίσο με α.  

Κατόπιν το α αυξάνεται κατά 50% και γίνεται ίσο με β. 

 

 Να υπολογίσετε τους λόγους 
x

a
και 




 

 

 Να υπολογίσετε το λόγο 



 

 

 

 Πόσο % αυξήθηκε το μέγεθος x; 
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Ορθ. Ισοσκελές 

τρίγωνο 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

 

 

1. Ένα πλοίο ξεκινάει από ένα νησί Α με προορισμό ένα νησί Β και με ταχύτητα 25 

ναυτικά μίλια την ώρα. Ο καπετάνιος του πλοίου μετρώντας την απόσταση των νησιών 

σε έναν ναυτικό χάρτη κλίμακας 
1000000

1
 διαπιστώνει ότι η απόσταση τους είναι 

4,63cm. Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο το πλοίο θα φτάσει στο νησί Β; 

(Σημ.: 1 ναυτικό μίλι = 1,852km.) 

 

2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα γράφοντας στα κελιά της δεύτερης στήλης 

του Σ αν έχουμε σμίκρυνση και Μ αν έχουμε μεγέθυνση και στα κελιά της τρίτης 

στήλης πόσες φορές έχει σμικρυνθεί ή έχει μεγεθυνθεί το σχέδιο. 

 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ Ή ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΟΣΟ ΣΜΙΚΡΥΝ. Ή ΜΕΓΕΘΥΝ. 

10

1
 

  

3:1   

5:10   

3:9   

 

 

3. Τα παρακάτω σχέδια έχουν σχεδιαστεί με κλίμακα 
10

1
. Να υπολογίσετε τις 

πραγματικές τους επιφάνειες, μετρώντας με το υποδεκάμετρο 

τις διαστάσεις τους. 

 

                                                                                                                                                                 

                                Τετράγωνο               

 

 

  

 

 

4. α) Να συμπληρώσετε την αναλογία: 
.......

.......













 

β) Το άθροισμα τριών αριθμών χ, ψ, ω είναι 60. Οι αριθμοί χ, ψ, ω είναι ανάλογοι 

των αριθμών 1, 2, 3. Να υπολογίσετε τους τρεις αριθμούς χ, ψ, ω. 

 

 

 

 

Ορθογώνιο 
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5. Να υπολογίσετε τις πλευρές και το εμβαδόν ενός ορθογωνίου αν γνωρίζετε ότι η 

περίμετρος του είναι ίση με 30cm και οι πλευρές του είναι ανάλογες των αριθμών 2 

και 3. 

 

 

6. Αν για τους αριθμούς χ, ψ ισχύουν: 3x+2ψ=42 και 



35

x
 τότε: 

α) Υπολογίστε τον αριθμό λ. 

β) Υπολογίστε τους αριθμούς χ, ψ. 

 

 

 

7. Αν οι αριθμοί α, β είναι ανάλογοι των αριθμών 3, 5 τότε: 

α) Γράψτε την ισότητα των λόγων που προκύπτει 

β) Αν ο κάθε λόγος του α’ ερωτήματος είναι λ να εκφράσετε σε σχέση με το λ τους 

αριθμούς α και β. 

γ) Υπολογίστε τους λόγους: 
















3

26
,

65

32a
 

 

 

 

8. Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει περίμετρο 28cm. Έστω αcm είναι το μήκος καθεμιάς 

από τις ίσες πλευρές του και βcm το μήκος της βάσης. Να υπολογίσετε τους αριθμούς 

α, β αν γνωρίζετε ότι είναι ανάλογοι προς τους αριθμούς 5 και 4 αντίστοιχα.  

 

 

 

9.  α) Ένα σχέδιο έχει κλίμακα 1:5 . Αν η απόσταση δύο σημείων του είναι 2 cm και η 

πραγματική απόσταση αυτών των σημείων είναι χ cm, να γράψετε και να λύσετε την 

εξίσωση που προκύπτει. Ποια είναι η πραγματική απόσταση αυτών των σημείων; 

β) Ένας χάρτης έχει κλίμακα 1:500 000 . Αν η απόσταση δύο σημείων του είναι 5 cm 

και η πραγματική απόσταση αυτών των σημείων είναι χ cm, να γράψετε και να 

λύσετε την εξίσωση που προκύπτει. Ποια είναι η πραγματική απόσταση αυτών των 

σημείων σε Km; 

γ) Ένα σχέδιο έχει κλίμακα 1:50 . Αν η απόσταση δύο σημείων του είναι χ cm και η 

πραγματική απόσταση αυτών των σημείων είναι 600 cm, να γράψετε και να λύσετε 

την εξίσωση που προκύπτει. Ποια είναι η  αυτών των σημείων στο σχέδιο; 

δ) Ένα σχέδιο έχει κλίμακα 1:χ . Αν η απόσταση δύο σημείων του είναι 2 cm και η 

πραγματική απόσταση αυτών των σημείων είναι 5 m, να γράψετε και να λύσετε την 

εξίσωση που προκύπτει. 

      Ποια είναι η κλίμακα του σχεδίου; 
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Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Γυμνάσιο 

The Geometer’ s 

Sketchpad 

Ανάλογα Ποσά Διαπίστωση αναλογικής 

σχέσης μεταξύ δύο 

μεγεθών. 

 
 
 

Σύντομη Περιγραφή  

 

 

Το παιδαγωγικό σενάριο αναφέρεται στη μελέτη των αναλόγων ποσών με την 

υποστήριξη μικρού εξειδικευμένου προγράμματος που δημιουργήθηκε με το ανοιχτό 

λογισμικό The Geometer’ s Sketchpad.  

Στο προτεινόμενο σενάριο θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό για την επίλυση του 

προβλήματος: 

«Ξέρουμε ότι η περίμετρος (Π) και το εμβαδόν (Ε) τετραγώνου πλευράς α είναι 4
α
 

και α
2 

αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του λογισμικού θα πρέπει να 

διαπιστώσετε αν τα μεγέθη «Περίμετρος και Πλευρά τετραγώνου»  έχουν μια αναλογική 

σχέση ή όχι. Το ίδιο και για τα μεγέθη «Εμβαδόν και Πλευρά τετραγώνου». 
 

Η πρώτη εργασία των μαθητών είναι το άνοιγμα ενός αρχείου με το λογισμικό το 

οποίο πρέπει να έχει δημιουργηθεί από τον διδάσκοντα ή από κάποιον άλλο. Για την 

αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, χρειάζεται τη γεωμετρική αναπαράσταση 

ενός τετραγώνου το οποίο ο μαθητής μπορεί να το διαχειριστεί με δυναμικό τρόπο.  

Προτείνεται μία από τις παρακάτω καταστάσεις: 

 Το βασικό σχήμα να δοθεί έτοιμο στους μαθητές με το άνοιγμα ενός έτοιμου 

αρχείου χχχχχχ.gsp.γιατί απαιτείται χρόνος και εξοικείωση με το λογισμικό για 

τη δημιουργία του. 

 Να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα του προγράμματος για τη σχεδίαση του 

τετραγώνου με τη χρήση ενός αρχείου – εντολών που επίσης θα πρέπει να έχει 

δημιουργηθεί από τον διδάσκοντα ή από κάποιο άλλον. 

 Να προηγηθεί μια δραστηριότητα με στόχο τη κατασκευή από τους μαθητές ενός 

τετραγώνου οπότε το αρχείο που θα προκύψει να χρησιμοποιηθεί στη παρούσα 

εργασία. 

 

Μετά το άνοιγμα του αρχείου περιγράφονται οι εργασίες που μπορεί να κάνει ο 

μαθητής στην οθόνη του υπολογιστή Ένα σημαντικό στοιχείο της μάθησης είναι η 

παρακίνηση του μαθητή. Θα πρέπει η πρώτη επαφή με το λογισμικό και οι οδηγίες που 

ακολουθούν να εξάψουν τη φαντασία του μαθητή και να του προκαλέσουν το ενδιαφέρον 

για να συνεχίσει τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω. Δεν πρέπει να δίνεται η 

εντύπωση μιας δραστηριότητας με τη μορφή τεστ ούτε ότι ο μαθητής θα εμπλακεί σε μια 

σειρά από δύσκολες πράξεις. Είναι σημαντικό να του δίνεται η εικόνα μιας διερεύνησης 

και συνεργασίας με τους άλλους μαθητές και τον διδάσκοντα.  

Το ενδιαφέρον της παρούσης εργασίας εστιάζεται στη χρησιμότητα της παρουσίας 

του λογισμικού. Την γεωμετρική απεικόνιση της έννοιας τετράγωνο μπορούμε εύκολα να 

την αποτυπώσουμε στο χαρτί ή στον πίνακα με τον κανόνα και τον διαβήτη. Εκείνο όμως 

που θα παραχθεί είναι ένα ¨στατικό μοντέλο» που μπορεί να χρησιμεύσει μόνο για 

παρατήρηση. Στην ερώτηση για την ύπαρξη ή όχι μιας αναλογικής σχέσης ανάμεσα στην 
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πλευρά και την περίμετρο ή την πλευρά και το εμβαδόν όταν η πλευρά μεταβάλλεται σε 

μήκος η πιθανή απάντηση μπορεί να στηριχθεί μόνο στη παρατήρηση και στη διαίσθηση 

του μαθητή. Το λάθος που κρύβεται σε αυτή τη διαισθητική απάντηση είναι να διαγνώσει 

μια αναλογική σχέση ανάμεσα στο μήκος πλευράς και το εμβαδόν του τετραγώνου. Στη 

περίπτωση της παραδοσιακής διδασκαλίας ο μαθητής δεν μπορεί εύκολα να επαληθεύσει 

ένα τέτοιο λάθος και ο μόνος που μπορεί να αποφανθεί για το σωστό είναι ο διδάσκοντας ή 

το βιβλίο λύσεων στην περίπτωση που η άσκηση περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο. Ο 

μαθητής για να είναι βέβαιος ότι θα απαντήσει σωστά πρέπει να κάνει μια σειρά από 

πράξεις για να διαπιστώσει ότι τα ποσά μεταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο. Στη περίπτωση 

του λογισμικού έχει παραχθεί ένα δυναμικό μοντέλο που μπορεί όπως θα δούμε παρακάτω 

να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση των υποθέσεων. 
 

Παιδαγωγική Αναζήτηση  

 

Στο Γυμνάσιο η έννοια της αναλογίας προσεγγίζεται με σχέσεις αντικειμένων που 

εκφράζονται ποσοτικά. Αυτό οδηγεί στην έννοια και μελέτη στοιχειωδών συναρτήσεων 

και στη μορφή της γραφικής παράστασης του πίνακα των αντίστοιχων τιμών. Ζητείται από 

τους μαθητές να επιλύσουν προβλήματα με αναλογικές σχέσεις αντικειμένων που 

εκφράζονται ποσοτικά αλλά χωρίς συγκεκριμένες τιμές (ποιοτική προσέγγιση) και χωρίς 

να παρέχονται εργαλεία επαλήθευσης αυτών των λύσεων. Στην αντιμετώπιση τέτοιων 

καταστάσεων ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να δώσει τιμές και να αποφανθεί για τη 

σχέση της αναλογίας ή της αντιστρόφου αναλογίας. 

Οι δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας της αναλογίας εντοπίζονται στην 

υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής τάξης, στην ικανότητα του καθηγητή να αντιμετωπίσει 

θεωρητικά θέματα με ποσοτικό τρόπο, στα μαθησιακά εργαλεία που παρέχονται στον 

μαθητή, στη σχέση μαθητή-διδάσκοντα και μαθητή - γνώσης. Ο ρόλος του καθηγητή 

προσδιορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών και τις διδακτικές μεθόδους ή συνήθειες που 

ακολουθεί συνήθως. Ο καθηγητής εκπέμπει τη γνώση και ο μαθητής ως παθητικός δέκτης 

προσπαθεί να την αφομοιώσει. Οι μαθητές εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες στην 

επίλυση προβλημάτων με αναλογίες ακόμα και αν χειρίζονται με ευχέρεια τις γραμμικές 

συναρτήσεις. Στο Πρόγραμμα Σπουδών (1999) αναφέρεται ότι "οι μαθητές δυσκολεύονται 

στη μελέτη των αντιστρόφως αναλόγων ποσών". Στις "οδηγίες διδασκαλίας για τον 

καθηγητή που συνοδεύουν το λογισμικό «Δημιουργός Μοντέλων», αναφέρεται ότι "πολλές 

πρόσφατες έρευνες στο χώρο της διδακτικής των μαθηματικών έχουν αναδείξει ότι η 

αναλογία θέτει πολλά προβλήματα στους χρήστες της και καθιστούν φανερό ότι δεν μπορούμε 

να κατανοήσουμε πλήρως την έννοια αυτή παρά μόνο μέσα από διαδικασίες επίλυσης 

προβλημάτων".  

Το σχολικό βιβλίο που χρησιμοποιήθηκε το σχολικό έτος 1999-2000 περιέχει απλές 

ασκήσεις με τρεις κυρίως μορφές: 

 Ασκήσεις με ερωτήματα του τύπου « ποια από τα παρακάτω ποσά (μεγέθη) είναι 

ανάλογα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας» 

 Ασκήσεις με ερωτήματα «ποιοι από τους πίνακες είναι πίνακες αναλόγων ποσών;» 

 Ασκήσεις με ενέργειες της μορφής «συμπληρώστε τον πίνακα, παραστήστε γραφικά τα 

ζεύγη τιμών». Οι ενέργειες συνοδεύονται συνήθως και από ερωτήσεις του τύπου «τι 

συμπεραίνετε για τα δύο ποσά;» ή « τι παρατηρείτε και τι συμπεραίνετε από την 

γραφική παράσταση;». 

 

Ως παράδειγμα αναφέρουμε μια άσκηση από το σχολικό βιβλίο των Μαθηματικών Α΄ 

Γυμνασίου [1999]: 
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«Ξέρουμε ότι το εμβαδόν (Ε) τετραγώνου πλευράς α είναι α
2
. 

 α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα 

Πλευρά τετραγώνου 1 1,5 2 2,5 3 0 

Εμβαδόν τετραγώνου       

Τι συμπεραίνετε για τα δύο ποσά; 

β) Σε τετραγωνισμένο χαρτί να κάνετε τη γραφική παράσταση των σημείων (1, …), (1,5, …), 

τοποθετώντας στον οριζόντιο άξονα τη πλευρά του τετραγώνου και στον κάθετο άξονα το 

εμβαδόν του. Τι παρατηρείτε; Τι συμπεραίνετε από τη γραφική παράσταση;» 

 

Η επίλυση της άσκησης αυτής δίνεται ως εφαρμογή της γνώσης που έχει κατακτήσει ο 

μαθητής σχετικά με την έννοια της αναλογίας. Με την συμπλήρωση του πίνακα 

αναμένεται από τον μαθητή να συμπεράνει ότι τα δύο ποσά (Πλευρά τετραγώνου και 

Εμβαδόν τετραγώνου) είναι ανάλογα. Πρέπει να παρατηρήσει ότι τα δύο ποσά 

μεταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο (για παράδειγμα όταν διπλασιάζεται η τιμή του ενός τότε 

διπλασιάζεται και η τιμή του άλλου). Υπάρχει αναφορά σε δύο γεωμετρικές έννοιες - 

μεγέθη (την πλευρά και το εμβαδόν του τετραγώνου). Η αναφορά αυτή παραμένει σε ένα 

διαισθητικό και φανταστικό επίπεδο χωρίς την άμεση αναφορά στα γεωμετρικά σχήματα 

και την δυνατότητα της δυναμικής διαχείρισης του σχήματος. 
 

Διδακτικοί Σκοποί και Στόχοι  

 

Ο γενικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου αναφέρεται στην αξιοποίηση του 

υπολογιστικού περιβάλλοντος για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην επίλυση ασκήσεων 

με αναλογικές σχέσεις στις οποίες δεν είναι εύκολη η αναγνώριση της αναλογίας με 

πραξιακές καταστάσεις και αποτύπωση τιμών σε σύστημα αξόνων. Οι μαθητές στο 

υπολογιστικό περιβάλλον μπορούν να κάνουν υποθέσεις και να ελέγξουν την ορθότητά 

τους, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και με τον διδάσκοντα. Η δραστηριότητα 

μπορεί να ενισχύσει την διάθεση των αδύνατων και αδιάφορων μαθητών να ασχοληθούν 

με την επίλυση της άσκησης με ένα διαισθητικό και δυναμικό τρόπο χωρίς την ανάγκη 

πράξεων. Καθίσταται δυνατή η αποτύπωση σε ένα σύστημα αξόνων όλων των τιμών που 

μπορεί να προκύψουν μέσα από τη διαδικασία της επίλυσης της άσκησης. Δίνεται η 

δυνατότητα να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να αποφασίσουν για την ύπαρξη 

μιας αναλογικής σχέσης και σε άλλα δυσκολότερα προβλήματα. Το τεχνολογικό μέσο 

φαίνεται να είναι χρήσιμο για τη δυναμική διαχείριση των μεγεθών, τη αποτύπωση 

δύσκολων αριθμών και τη ταυτόχρονη πολλαπλή αναπαράσταση. Αναμένεται να 

αποτελέσει μια ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας των αναλογιών στην Α΄ 

Γυμνασίου και να προσφέρει στους μαθητές ένα εργαλείο για τη επίλυση παρόμοιων 

ασκήσεων. Η προτεινόμενη δραστηριότητα καλύπτει τους γενικούς μαθησιακούς στόχους 

για την Α΄ Γυμνασίου όπου οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να: 

 Διαπιστώνουν- αναγνωρίζουν γραφικά αν δύο ποσά είναι ανάλογα 

 Να επιλύουν προβλήματα καθημερινής ζωής που απαιτούν αναλογίες. 
 

Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι που τίθενται είναι: 

 Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος 

 Να ασκηθούν στη σύγκριση δεδομένων από διάφορες πηγές 

 Ανάπτυξη ικανότητας διαισθητικής προσέγγισης 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με ποσά ανάλογα και να 

προσεγγισθεί η έννοια της αντίστροφης αναλογίας.  
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 Να παρατηρούν μια προσομοίωση έτσι ώστε να μπορούν να την περιγράφουν με 

φυσική γλώσσα και να διατυπώνουν συμπεράσματα και υποθέσεις  

 Να κάνουν γενικεύσεις 

 

Παιδαγωγική Μέθοδος  

 

Η σύνδεση μεταξύ τριών, διαφορετικών κατά Bruner, τρόπων αναπαράστασης α) του 

ενεργητικού (enactive), β) του εικονικού (iconic) και γ) του συμβολικού (symbolic) 

αποτελεί ένα από τα προβλήματα που η διδακτική πράξη καλείται να αντιμετωπίσει συχνά. 

Ένα λογισμικό πολλαπλών ταυτόχρονα αναπαραστάσεων, μέσα από το συγκεκριμένο 

γεωμετρικό σχήμα στη μαθηματική του περιγραφή (αλγεβρική ή γράφημα) και 

αντίστροφα, διευκολύνει την κατανόηση των εννοιών της αναλογικής σχέσης μέσα από μια 

διαδικασία διερεύνησης, ανάγνωσης και ερμηνείας τους. Είναι σημαντικό, από τη σκοπιά 

της εποικοδομητικής προσέγγισης, ότι ο μαθητής έχει μέσα από το περιβάλλον αυτό, τον 

έλεγχο των μεταβολών που επιχειρούνται στο σύστημα. Ο μαθητής αντιλαμβάνεται έτσι 

ότι η μαθηματική περιγραφή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του φυσικού συστήματος. Η 

συνάρθρωση γεωμετρικών και αλγεβρικών εννοιών επιλύει το πρόβλημα της φαινόμενης 

σημασιολογικής ασυμφωνίας ανάμεσα στις αφηρημένες μαθηματικές έννοιες (αναλογική 

σχέση, περίμετρος, εμβαδόν) και των αντίστοιχων συγκεκριμένων γεωμετρικών 

αποτυπώσεων (τετράγωνο). Η δυναμική διαχείριση του γεωμετρικού σχήματος επιτρέπει 

τη μετάβαση από τη διαίσθηση σε συγκεκριμένη μαθηματική σχέση ανάμεσα στα μεγέθη 

που αναπαριστώνται. 

 

Επισημάνσεις  

 

 Η προτεινόμενη δραστηριότητα αναφέρεται στο τέταρτο κεφάλαιο «Ανάλογα Ποσά» 

του σχολικού βιβλίου των μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου. 

 Κύριος στόχος είναι η εμπέδωση της έννοιας των «αναλόγων ποσών» όπως την 

αντιλαμβάνονται και τη χρησιμοποιούν οι μαθητές της αντίστοιχης τάξης. Η 

δραστηριότητα περιλαμβάνει πολλαπλές αναπαραστάσεις με πίνακα τιμών και 

γραφήματα χωρίς να επεκτείνεται στην έννοια της συνάρτησης. Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνεται η μάθηση των αντίστοιχων εννοιών και διαδικασιών. 

 Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών πάνω στο γνωστικό αντικείμενο που έχει 

επιλεγεί εντοπίζονται στις γνώσεις του ορισμού της έννοιας της αναλογίας, του 

τετραγώνου και των ιδιοτήτων του καθώς και των εννοιών περίμετρος και εμβαδόν 

τετραγώνου, όπως προκύπτουν μέσα από την παραδοσιακή διδασκαλία. 

 Οι προαπαιτούμενες τεχνικές γνώσεις για τη χρησιμοποίηση του τεχνολογικού μέσου 

με τη βοήθεια του οποίου θα υλοποιηθεί το σενάριο εντοπίζονται στη εξοικείωση με τα 

βασικά εργαλεία του περιβάλλοντος του λογισμικού Sketchpad. Αν δεν υπάρχει 

προηγούμενη εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον του λογισμικού θα πρέπει 

αυτή να προηγηθεί της εφαρμογής του προτεινόμενου σεναρίου. 

 Το προτεινόμενο σενάριο προτείνεται να ενταχθεί, στη διδακτική πορεία που 

ακολουθείται στο σχολείο σύμφωνα με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα, μετά τη 

διδασκαλία της έννοιας της αναλογίας.  

 Για την εφαρμογή της δραστηριότητας απαιτείται ένα φύλο εργασίας για τους μαθητές, 

η καλή λειτουργία του εργαστηρίου υπολογιστών με το λογισμικό εγκατεστημένο και η 

συγκρότηση ομάδων εργασίας. 
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Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Γυμνάσιο 

The Geometer’ s 

Sketchpad 

Ανάλογα Ποσά Διαπίστωση αναλογικής 

σχέσης μεταξύ δύο 

μεγεθών. 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ  
Σύντομη Περιγραφή  

 

 

Στη δραστηριότητα αυτή θα χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον του λογισμικού 

Sketchpad για την επίλυση του παρακάτω προβλήματος: 

 

Το Πρόβλημα: «Ξέρουμε ότι η περίμετρος (Π) και το εμβαδόν (Ε) τετραγώνου πλευράς α 

είναι 4
α
 και α

2 
αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του λογισμικού θα πρέπει να 

διαπιστώσετε αν τα μεγέθη «Περίμετρος και Πλευρά τετραγώνου» έχουν μια αναλογική 

σχέση ή όχι. Το ίδιο και για τα μεγέθη «Εμβαδόν και Πλευρά τετραγώνου». 

 

Οι εργασίες και οι δυνατότητες με το λογισμικό  

 

Στη παρούσα δραστηριότητα: 

1. θα χρησιμοποιήσετε το σχήμα τετράγωνο για να μελετήσετε το παραπάνω 

πρόβλημα. 

2. Τη γεωμετρική αναπαράσταση του τετραγώνου μπορείτε να τη διαχειριστείτε με 

δυναμικό τρόπο. 

3. Οι απαραίτητες μετρήσεις μπορούν να γίνουν με τα εργαλεία του λογισμικού. 

4. Τα αποτελέσματα αυτών μετρήσεων αφού τα πινακοποιήσετε θα χρειαστεί να τα 

αποτυπώσετε σε ένα σύστημα συντεταγμένων.  

 

 

Οι εργασίες στο χαρτί  

Μερικές από τις υποχρεώσεις σας στο χαρτί: 

1. Να απαντήσετε σε ερωτήσεις με γνώσεις που έχετε σχετικά με την έννοια 

της αναλογίας ανάμεσα σε δύο μεγέθη 

2. Να καταγράψετε υποθέσεις που θα κάνετε παρατηρώντας τα αποτελέσματα 

της δυναμικής διαχείρισης του σχήματος του τετραγώνου στην οθόνη του 

υπολογιστή 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

Πρώτη Εργασία 

 

1. Ενεργοποιείστε το πρόγραμμα The Geometer’ s Sketchpad.  

2. Ανοίξτε το αρχείο χχχχχχ.gsp  που περιέχει το σχήμα του τετραγώνου (σχήμα 1). 

Αυτό το αρχείο υπάρχει 

στο φάκελο «Εργασίες» 

στην επιφάνεια του 

υπολογιστή. Αν δεν 

μπορείτε να το 

εντοπίσετε 

συμβουλευτείτε τον 

διδάσκοντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Μετακινήσετε (με το ποντίκι) κάθε μία από τις τέσσερις κορυφές του τετραγώνου και 

να παρατηρήσετε το μετασχηματισμό του τετραγώνου 

 

Πειραματιστείτε για λίγο ελεύθερα. 

 

 

Δεύτερη Εργασία 

Προσπαθήστε να απαντήσετε στην ερωτήσεις: 

 

 «Πότε λέμε ότι δύο ποσά είναι ανάλογα;» 

 

 

 

 

 

 

«Με ποιο τρόπο μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι δύο ποσά είναι ανάλογα;» 

 

 

 

 

 

 

 

Στην οθόνη παρουσιάζεται η γεωμετρική απεικόνιση της έννοιας τετράγωνο. Μπορείτε 

με το ποντίκι να μετακινήσετε κάθε μία από τις τέσσερις κορυφές του τετραγώνου και 

να παρατηρήσετε το μετασχηματισμό του τετραγώνου, με δυναμικό τρόπο, σε άλλο 

τετράγωνο χωρίς να χάνει τις ιδιότητές του. Επίσης μπορείτε να μετρήσετε το μήκος της 

πλευράς του, την περίμετρό και το εμβαδόν του με τη βοήθεια των εργαλείων από το 

μενού «μέτρηση». Όταν μετασχηματίζετε το τετράγωνο μπορείτε να παρακολουθήσετε 

τις αλλαγές στις μετρήσεις που ήδη έχετε κάνει. 
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Τρίτη Εργασία 

Πειραματιστείτε πάλι με τις διαστάσεις του τετραγώνου και προσπαθήστε να σχολιάσετε 

τα παρακάτω (κυκλώστε το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ): 

 
Έννοια Πλευρά ΑΒ Περίμετρος Τετραγώνου ΑΒΓΔ Εμβαδόν Τετραγώνου ΑΒΓΔ 

Μέγεθος Μήκος Άθροισμα μηκών Πράξη μηκών 

Μεταβολή Αυξάνει Αυξάνει  ΝΑΙ ΟΧΙ Αυξάνει  ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Αυξάνει 

πολλαπλασια-

στικά (π.χ. 

διπλάσιο) 

Αυξάνει με τον 

ίδιο τρόπο 

ΝΑΙ ΟΧΙ Αυξάνει με 

τον ίδιο 

τρόπο 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Σχετικά με τη περίμετρο του τετραγώνου 

1. Υπάρχει σχέση αναλογίας μεταξύ του μήκους της ΑΒ και της περιμέτρου του 

τετραγώνου (ναι – όχι) 

 

 
Σχετικά με το εμβαδόν του τετραγώνου 

2. Υπάρχει σχέση αναλογίας μεταξύ του μήκους της ΑΒ και του εμβαδού του 

τετραγώνου; (ναι – όχι)  

 

 
 

 

 

Τέταρτη Εργασία 

Θα χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του λογισμικού για να μετρήσετε τα μεγέθη 

πλευρά ΑΒ, περίμετρο του ΑΒΓΔ και εμβαδόν του ΑΒΓΔ. Με την εργασία αυτή το 

γεωμετρικό μοντέλο του τετραγώνου θα σας βοηθήσει να διατυπώσετε κάποιες υποθέσεις. 

Μετά από αυτή την εργασία η οθόνη του υπολογιστή θα πρέπει να έχει την παρακάτω 

εικόνα (σχήμα 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Οδηγίες 

(αφού ολοκληρώσετε 

τις μετρήσεις): 

 

 

 

 

 

 

 

Τετράγωνο: Σχήμα 

2 

Με το ποντίκι θα μετακινήσετε μια κορυφή του τετραγώνου. Το τετράγωνο αλλάζει δυναμικά 

μέγεθος. Σε κάθε νέα θέση της κορυφής παρατηρείστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
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Πέμπτη Εργασία 

Στην πέμπτη εργασία καλείστε να συμπληρώσετε έναν πίνακα τιμών και να 

απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις. Πρόκειται για συλλογή δεδομένων που θα σας 

βοηθήσουν να επαληθεύσετε την αλήθεια των υποθέσεων που έχει κάνει (στην τρίτη και 

τέταρτη εργασία). 

 

 

 

 

Παρατηρείστε τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα. 

 

Μπορείτε τώρα να επαληθεύσετε τις υποθέσεις που κάνατε στην τέταρτη εργασία ή 

χρειάζεστε και κάτι ακόμα; Αν ναι τι είναι αυτό που πρέπει να υπολογίσετε στη σχέση 

μεταξύ των τιμών των μεγεθών «πλευρά – περίμετρος» και «πλευρά – εμβαδόν» 

τετραγώνου; 
 

 

 

 

 

Έκτη Εργασία 

Στην έκτη εργασία καλείστε να υπολογίσετε δύο λόγους: της περιμέτρου προς την 

πλευρά ΑΒ και του εμβαδού προς την πλευρά ΑΒ.  

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων που καταγράψατε στον πίνακα της Πέμπτης 

Εργασίας μπορείτε να συμπληρώσετε τις τιμές των λόγων στον ακόλουθο πίνακα ; (θα 

πρέπει να κάνετε μερικές πράξεις στο χαρτί. Αν δεν υπάρχει χρόνος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 

αριθμομηχανή των windows που βρίσκετε μέσα στα βοηθήματα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1
η
  μέτρηση 2

η
  μέτρηση 3

η
  μέτρηση 4

η
  μέτρηση 5

η
  μέτρηση 

Πλευρά α      

Περίμετρος 

ΑΒΓΔ 

     

Εμβαδόν 

ΑΒΓΔ 

     

 1
η
  μέτρηση 2

η
  μέτρηση 


ΑΒ Μήκος

ΑΒΓΔ Περίμετρος
 

  


ΑΒ Μήκος

ΑΒΓΔ Εμβαδόν
 

  

Μετακινήστε την κορυφή Α του τετραγώνου. Στη νέα θέση σημειώστε στον πίνακα τις 

τιμές της πλευράς, της περιμέτρου και του εμβαδού. Να επαναλάβετε την εργασία 4 φορές 

σημειώνοντας κάθε φορά τις αντίστοιχες τιμές. 

. 
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Έβδομη Εργασία 

Στην έβδομη εργασία καλείστε και πάλι να υπολογίσετε δύο λόγους: της 

περιμέτρου προς την πλευρά ΑΒ και του εμβαδού προς την πλευρά ΑΒ. Οι υπολογισμοί 

αυτή τη φορά θα γίνουν με τη βοήθεια του λογισμικού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρείστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς αλλάζει το μήκος της ΑΒ και 

σχολιάστε. 

 

«Ποιος από τους δύο λόγους παραμένει σταθερός; Μπορείτε να σχολιάσετε την αιτία;» 

 

 

 

Όγδοη Εργασία 
Θα αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του λογισμικού για να αποτυπώσετε τα ζεύγη του 

πίνακα σε ένα σύστημα αξόνων. Τα σημεία που θα προκύψουν θα τα ενώσετε με μια 

συνεχή γραμμή. Από τη μορφή της γραμμής που θα προκύψει θα αποφανθείτε για την 

αναλογική σχέση  
 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά από την εργασία της αποτύπωσης η οθόνη του υπολογιστή θα πρέπει να έχει 

την παρακάτω μορφή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο περιβάλλον του λογισμικού επιλέξτε ταυτόχρονα το «μήκος ΑΒ» και την 

«περίμετρο ΑΒΓΔ».  

Με τη βοήθεια της εντολής «Υπολογισμοί» από το μενού «Μετρήσεις» θα 

υπολογίσετε τους παραπάνω λόγους. 

Με το ποντίκι μεταβάλλετε (όσο θέλετε) το μήκος της πλευράς ΑΒ του 

Με τη βοήθεια των εργαλείων του λογισμικού να αποτυπώσετε σε ένα σύστημα 

αξόνων τις τιμές των ζευγών «πλευρά, περίμετρος» και «πλευρά, εμβαδόν» από τον 

πίνακα της προηγούμενης εργασίας. Να ενώσετε με μια συνεχή γραμμή τα σημεία που 

θα προκύψουν. Στη συνέχεια να γράψετε τι παρατηρείτε για τα σημεία που 

αποτυπώσατε. 

Σχήμα 3 
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Συμπεράσματα 
 

(αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες με το λογισμικό): 

Μπορείτε τελικά να απαντήσετε στα ερωτήματα του προβλήματος που έχει τεθεί; 
 

 

 

 

 
 

Όταν μεταβάλλεται το μήκος της πλευράς του τετραγώνου τότε τι παρατηρείται για τα ποσά 

«πλευρά τετραγώνου» και «περίμετρος τετραγώνου»;(Είναι ανάλογα ή όχι και γιατί;)  
 

 

 

 

 

Όταν μεταβάλλεται το μήκος της πλευράς του τετραγώνου τότε τι παρατηρείται για τα ποσά «πλευρά 

τετραγώνου» και «εμβαδόν τετραγώνου»; (Είναι ανάλογα ή όχι και γιατί;) 
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