
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Δραστηριότητα 1η

1. Η υπερσύνδεση που  ακολουθεί σας μεταφέρει σε video όπου φαίνεται ο θάλαμος διακυβέρνησης 

ενός αεροσκάφους και τα όργανα πλοήγησης τα οποία μεταφέρουν τις πολλαπλές  και συνεχείς 

μετρήσεις στον κυβερνήτη του.

http://www.youtube.com/watch?v=R0fYE42lsyk&feature=related

2. Αναφέρετε 2-3 μετρήσεις που κάνουν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι  σχεδόν καθημερινά.

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Ανακοινώστε τις απαντήσεις σας στην τάξη. 

Δραστηριότητα 2η

1. Αναγνωρίστε τα όργανα και τις συσκευές που υπάρχουν στον πάγκο εργασίας σας. Προσπαθήστε να 

εξοικειωθείτε στη χρήση και στην ανάγνωση του διαστημόμετρου με τη βοήθεια των φωτογραφιών των 

σελίδων 2 και 3.
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Δραστηριότητα   3  η  

Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ  ΤΟΥ.

1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟΥ ( ΧΑΡΑΚΑΣ)

ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΣ

1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση 4η μέτρηση 5η μέτρηση Μέση τιμή

Ύψος               Η 
0,0 (mm) 

Διάμετρος        Δ
0,0 (mm)

Εσωτερική 
διάμετρος         δ
0,0 (mm)

Συζητήστε στην ομάδα σας και γράψτε τα σχόλια σχετικά με: 

i. Τις  πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίσατε και την ακρίβεια των μετρήσεων. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ii. την τιμή της μέσης τιμής σε σχέση με τις τιμές των μετρήσεων.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

• Ανακοινώστε τις απαντήσεις σας στην τάξη. 

2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ   ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ  

  

Μέτρηση ύψους

 

Μέτρηση εξ διαμέτρου

 

Μετρηση εσωτερικής  διαμέτρου
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Ανάγνωση της κλίμακας του βερνιέρου του διαστημομέτρου
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΣ

1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση 4η μέτρηση 5η μέτρηση Μέση τιμή

Ύψος              Η 
0,00 (mm) 

Διάμετρος       Δ
0,00 (mm)

Εσωτερική 
διάμετρος       δ
0,00 (mm)

Υπολογισμός του όγκου του κυλίνδρου σε   mm  3   με χρήση της μέσης τιμής των μετρήσεων:    (Σε όλους 

τους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε 2 δεκαδικά ψηφία.)

( Όγκος ) = π(Δ/2)2Η – π(δ/2)2Η = ..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Συζητήστε στην ομάδα σας και γράψτε τα σχόλια σχετικά με: 

i. την ακρίβεια των μετρήσεων. 

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ii. την αναγκαιότητα υπολογισμού  της μέσης τιμής

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

iii. Να συγκρίνετε τις τιμές που βρήκατε τώρα σε σχέση με αυτές που βρήκατε με τη χρήση του 

υποδεκάμετρου. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

• Ανακοινώστε την απάντησή σας στην τάξη. 

Δραστηριότητα 4η

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΟΠΗ ΣΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ.

Συζητήστε στην ομάδα σας και καταγράψτε το πώς θα μπορούσατε να μετρήσετε το βάθος της οπής 

στο ξύλινο σώμα με τη χρήση του υποδεκάμετρου. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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• Χρησιμοποιήστε τώρα το διαστημόμετρο

                   

 ΟΠΗ ΣΤΟ 
ΞΥΛΙΝΟ ΣΩΜΑ 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση 4η μέτρηση 5η μέτρηση Μέση τιμή

Βάθος             D 
0,00 (mm) 

Διάμετρος      Δ
0,00 (mm)

Υπολογισμός της χωρητικότητας της οπής σε    mm  3    με χρήση της μέσης τιμής των μετρήσεων:   (Σε 

όλους τους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε 2 δεκαδικά ψηφία).

(χωρητικότητα)=π(Δ/2)2D= .....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

• Ανακοινώστε το αποτέλεσμα στην τάξη. 

Δραστηριότητα 5η

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Του σύρματος αγκίστρωσης (γάντζος) στο μικρό βαράκι

ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΟ 
ΜΙΚΡΟ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟ
1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση 4η μέτρηση 5η μέτρηση Μέση τιμή

Πάχος               d
0,00 (mm)

Σχολιάστε το αποτέλεσμα και την ακρίβεια της μέτρησης:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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Δραστηριότητα 6η

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ (ΒΑΡΟΥΣ)

Όταν τα δυναμόμετρα είναι αφόρτιστα πρέπει η ένδειξή τους να είναι μηδέν. Σε αντίθετη περίπτωση 

περιστρέφουμε κατάλληλα το παξιμάδι ρύθμισης προκειμένου να ρυθμίσουμε τη θέση του μηδενός. 

Επιλέξτε ένα από τα δύο δυναμόμετρα προκειμένου να μετρήσετε τη δύναμη του βάρους του μικρού 

κυλίνδρου και ρυθμίστε τη θέση του μηδενός.

Δικαιολογήστε την επιλογή σας:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

1η επιλογή   Κλίμακα...................................

ΜΙΚΡΟΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση 4η μέτρηση 5η μέτρηση Μέση τιμή

Βάρος     Β 
0,0 (Ν) 

Εκτελέστε πάλι τις μετρήσεις χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικής κλίμακας δυναμόμετρο..

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ (2η επιλογή)

2η επιλογή   Κλίμακα...................................

ΜΙΚΡΟΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση 4η μέτρηση 5η μέτρηση Μέση τιμή

Βάρος     Β 
0,0 (Ν) 

Να συγκρίνετε τις μέσες τιμές των μετρήσεων με τα δύο δυναμόμετρα.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ανακοινώστε το αποτέλεσμα στην τάξη. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (1)

1. Τι είναι το ένα έτος φωτός και με τι είναι ίσο; Σε ποιες περιπτώσεις το χρησιμοποιούμε και γιατί;

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Τι είναι το ένα Angstrem και με τι είναι ίσο; Σε ποιες περιπτώσεις το χρησιμοποιούμε και γιατί;

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3. Να υπολογίσετε τη διάμετρο σε mm ενός δακτυλιδιού με νούμερο 50.

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

4.  Η αξία κάθε  διαμαντιού έχει σχέση και με το πόσα καράτια είναι.

 Τι είναι το καράτι και με τι είναι ίσο;

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Για αναζήτηση υποστηρικτικού υλικού μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω διαδικτυακές 

πηγές:

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

http://www.sizes.com/

http://www.unc.edu/~rowlett/units/sipm.html

http://kremiotis.mysch.gr Σελ: 7 από 12 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page


2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Δραστηριότητα 1η
Εκτίμηση του μεγέθους συγκεντρωμένου πλήθους με τη βοήθεια  του   Google Earth  

Σε άρθρα ηλεκτρονικών εφημερίδων σχετικά με συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών που 
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία συντάγματος αναφέρθηκαν και τα παρακάτω:

“...Δεκάδες χιλιάδες πολίτες πλημμύρισαν το Σύνταγμα φθάνοντας σε πυκνή διάταξη έως τους  
Στύλους του Ολυμπίου Διός, "βουλιάζοντας" τη Φιλελλήνων και γεμίζοντας ασφυκτικά την Ερμού,  
τη Μητροπόλεως και τους άλλους κάθετους στο Σύνταγμα δρόμους...”

“...Οι εκατοντάδες χιλιάδες "Αγανακτισμένοι" έκαναν το γύρο του κόσμου μέσα από τα διεθνή  
μέσα ενημέρωσης. Δείτε πώς παρουσιάστηκε η μεγαλειώδης συγκέντρωση στο Σύνταγμα...”

“...Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι κατέκλυσαν κεντρική πλατεία της  
Αθήνας για να δηλώσουν την οργή τους για την κακή κατάσταση της χώρας...”

Προκειμένου να εκτιμήσετε την ακρίβεια των παραπάνω δημοσιευμάτων σχετικά με τον αριθμό των 

ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν στο σύνταγμα, με εργαλείο το GoogleEarth προσπαθήστε να 

υπολογίσετε αρχικά το εμβαδόν του πολυγώνου που εμφανίζεται στο χάρτη και αντιστοιχεί περίπου στο 

πλήθος μιας παρόμοιας συγκέντρωσης. 

(Σημ: Το πολύγωνο είναι υποθετικό και πιθανόν να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα)

Βήμα 1: Εντοπίστε το εικονίδιο του Google Earth στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και 

ανοίξτε την εφαρμογή.

Βήμα 2: Ανοίξτε το αρχείο Πλατεία Συντάγματος Αθήνα (Menu→Αρχείο→Άνοιγμα→Επιφάνεια 

εργασίας→Δραστηριότητες→Πλατεία συντάγματος ). Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται ένα ροζ 

πολύγωνο που καλύπτει μια περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος  

Βήμα 3: Στη γραμμή εργαλείων αναζητήστε το χάρακα και με τη βοήθειά του μετρήστε τις πλευρές 

κάθε παραλληλογράμμου  από τα οποία συντίθεται το πολύγωνο και υπολογίστε το εμβαδόν τους. 

Προσθέτοντας τα  εμβαδά των παραλληλογράμμων υπολογίστε το εμβαδόν του ροζ πολυγώνου.

(Εμβαδόν)=................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Βήμα 4: Αναζητήστε στο διαδίκτυο και παρατηρήστε φωτογραφίες, από διάφορες συγκεντρώσεις. 

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4633518

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63117052
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http://news247.gr/ellada/eidiseis/aganaktismemoi-ellada/oi_aganaktismenoi_me_diethnh_matia.1097617.html

Εκτιμήστε την πυκνότητα του πλήθους.  π.χ: 1, 2, 3 .... άτομα ανά m2 . Πολλαπλασιάστε με το 

εμβαδόν που βρήκατε στο βήμα 3 ώστε να έχετε μια εκτίμηση για τον αριθμό των ανθρώπων της 

συγκέντρωσης.

Να κάνετε το ίδιο για 2 διαφορετικές τιμές της πυκνότητας του πλήθους.

i. (πυκνότητα)= .......................... άνθρωποι/m2

Αριθμός ανθρώπων = ...............................................................................................................

ii. (πυκνότητα)= .......................... άνθρωποι/m2

Αριθμός ανθρώπων = ...............................................................................................................

Δραστηριότητα 2η

Στην παρακάτω υπερσύνδεση θα ακούσετε μελοποιημένο το ποίημα “Κουροσίβο” του Νίκου 

Καββαδία που είναι σχετικό με τη θάλασσα και τους ανθρώπους της.

(http://www.youtube.com/watch?v=DL4FKLn4-Ic&feature=related)

Ο ποιητής σε άλλο ποίημά του ΄΄Το πούσι΄΄ γράφει: 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στην ναυτιλία και στην αεροναυτιλία χρησιμοποιούμε ως μονάδα 

μέτρησης των αποστάσεων το 1ΝΜ (ναυτικό μίλι), ως μονάδα ταχύτητας τον Κόμβο (Knot);

 Βήμα 1: Μεταβείτε στα Link:     

                            http://el.wikipedia.org/wiki/Μίλι      

               http://en.wikipedia.org/wiki/Nautical_mile    

Αναζητήστε πληροφορίες για το ναυτικό μίλι.  Γράψτε τη σχέση του με τη μονάδα μήκους στο S.I.

1ΝΜ =  .......................... m = ........................... Km

Βήμα 2:

Εντοπίστε το εικονίδιο του Google Earth στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και ανοίξτε την 

εφαρμογή.

α) Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης , στην καρτέλα : πτήση πρός, πεδίο: αναζήτηση εισάγετε 

πληκτρολογώντας το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο ορίζεται το μίλι και οποιοδήποτε γεωγραφικό μήκος 

θέλετε. 
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Kuro_Siwo

Ναυτικό Μίλι

Nautical mile
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π.χ. Για την ακρόπολη στην Αθήνα θα εισάγουμε: (Αγγλικό πληκτρολόγιο)

37 58  16 Ν,  23  43  37 Ε

Σημ: Οι αριθμοί είναι διψήφιοι και μεταξύ τους υπάρχει κενό. 

Ν=Βόρειο, S=Νότιο, E=Ανατολικό και W=Δυτικό.

Προσέχουμε το πληκτρολόγιο να είναι στην επιλογή Αγγλικά (ΕΝ)

Στην εργαλειοθήκη επιλέγουμε την πινέζα (σήμανση του μέρους) και την τοποθετούμε στο παραπάνω 

σημείο). Ονομάζουμε τη θέση αυτή Α.

β) Στο πεδίο αναζήτηση εισάγουμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες άλλου σημείου που βρίσκεται 

στον ίδιο μεσημβρινό με το Α (ίδιο γεωγραφικό μήκος) και βρίσκεται βόρια του Α κατά   1' (ένα πρώτο 

λεπτό της μοίρας).

Στην εργαλειοθήκη επιλέγουμε την πινέζα (σήμανση του μέρους) και την τοποθετούμε στο παραπάνω 

σημείο). Ονομάζουμε τη θέση αυτή Β.

Βήμα 3: 

Στη γραμμή εργαλείων αναζητήστε το χάρακα και με τη βοήθειά του μετρήστε την απόσταση των 

δύο σημείων.

(ΑΒ)= ...................................................................................................................................................

Να συγκρίνετε την τιμή που βρήκατε με το ισοδύναμο του ΝΜ σε m ή Km. Γράψτε τα σχόλιά σας

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Γράψτε τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ναυτικού μιλίου ως μονάδα μέτρησης των 

αποστάσεων στη ναυτιλία  λαμβάνοντας υπόψη σας ότι για τον προσδιορισμό της θέσης οι ναυτικοί 

χρησιμοποιούν το γεωγραφικό μήκος και πλάτος  και για τον προσδιορισμό και έλεγχο της πορείας του 

πλοίου την πυξίδα (τον “μπούσουλα” που γράφει ο Νίκος Καββαδίας και ακούσαμε στο προηγούμενο 

τραγούδι) .

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  (2)

1η Δραστηριότητα

 Ανοίξτε το Google Earth.

I. Εντοπίσετε το σχολείο σας και βάλτε πινέζα στην είσοδό του: 

Γεωγραφικό πλάτος: Γεωγραφικό μήκος:

II. Εντοπίσετε το σπίτι σας βάλτε πινέζα στην είσοδό του:.

Γεωγραφικό πλάτος: Γεωγραφικό μήκος:

Με χρήση του χάρακα- διαδρομή υπολογίστε το μήκος της διαδρομής που διανύετε από την πόρτα 

του σπιτιού σας μέχρι την πόρτα του σχολείου. 

(Μήκος ) = ......................................................

2η Δραστηριότητα

I. Ανοίξτε το Google Earth και μεταβείτε στη θέση: 37 57 32 Ν    23 46 45 Ε. 

II. Στη θέση αυτή διακρίνουμε το καμένο μέρος ενός βουνού της Αττικής. Να το επαληθεύσετε με 

χρήση του ρυθμιστικού χρόνου. 

III.  Με χρήση του πολυγώνου καλύψτε το γυμνό μέρος του λόφου που βρήκατε και προσπαθήστε να 

εκτιμήσετε (με υπολογισμούς) το εμβαδόν του. 

Εμβαδόν = .................................................

IV. Μεταβείτε σε γειτονική περιοχή και βρείτε μια ενδεικτική τιμή για την πυκνότητα του  αριθμού 

των δένδρων ανά m2.  Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................

Πυκνότητα =  ................... δένδρα/ m2 

V. Υπολογίστε έτσι τον αριθμό των δένδρων που θα χρειαστούν για την αναδάσωση της περιοχής. 

(αριθμός δένδρων) = ......................................................
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