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īǼȍȂǼȉȇǿǹ
ĬİȝĮĲȚțȑȢ
İȞȩĲȘĲİȢ
(ǻȚĮĲȚșȑȝİȞȠȢ
ȤȡȩȞȠȢ)

ȈĲȩȤȠȚ

ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

ǼȚıĮȖȦȖȒ ıĲȘȞ ǼȣțȜİȓįİȚĮ īİȦȝİĲȡȓĮ (Ǽī) (2 ȫȡİȢ)
Ǽī1. ǻȚĮțȡȓȞȠȣȞ ĲȘȞ
ĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ȝİĲȐȕĮıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ȆȡĮțĲȚțȒ ıĲȘ ĬİȦȡȘĲȚțȒ
īİȦȝİĲȡȓĮ.

ȆȡĮțĲȚțȒ țĮȚ
ĬİȦȡȘĲȚțȒ
īİȦȝİĲȡȓĮ.

Ǽī2. ǹʌȠțĲȠȪȞ ȝȚĮ
ʌȡȫĲȘ ĮȓıșȘıȘ ĲȘȢ
ȚıĲȠȡȚțȒȢ İȟȑȜȚȟȘȢ țĮȚ
șİȝİȜȓȦıȘȢ ĲȘȢ
ĬİȦȡȘĲȚțȒȢ
īİȦȝİĲȡȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ
ȕĮıȚțȫȞ ĮȡȤȫȞ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ
ǼȣțȜİȓįİȚĮȢ īİȦȝİĲȡȓĮȢ
ȦȢ ĮȟȚȦȝĮĲȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ.

ǺĮıȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ĲȘȢ
ǼȣțȜİȓįİȚĮȢ
īİȦȝİĲȡȓĮȢ ȦȢ
ĮȟȚȦȝĮĲȚțȩ
ıȪıĲȘȝĮ.

ȃĮ ıȤİįȚȐıİĲİ ĲȡȓĮ ĲȡȓȖȦȞĮ țĮȚ, ȝİĲȡȫȞĲĮȢ
ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣȢ, ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ
ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ĲȠȣȢ. ǹʌȩ ĲȚȢ ȝİĲȡȒıİȚȢ ĮȣĲȑȢ
ȝʌȠȡİȓĲİ ȞĮ İȟȐȖİĲİ ȑȞĮ ıȣȝʌȑȡĮıȝĮ ȖȚĮ ĲȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ țȐșİ ĲȡȚȖȫȞȠȣ;
ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȫıİĲİ țȐʌȠȚĮ ȕĮıȚțȒ
ĮįȣȞĮȝȓĮ ıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ;

ǺĮıȚțȐ īİȦȝİĲȡȚțȐ ȈȤȒȝĮĲĮ (ȈȤ) (5 ȫȡİȢ)
ȈȤ1. ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ĲȚȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ ȑȞȞȠȚİȢ
ıȘȝİȓȠ, İȣșİȓĮ țĮȚ
İʌȓʌİįȠ ȦȢ ʌȡȦĲĮȡȤȚțȑȢ
țĮȚ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȚȢ
ʌĮȡĮįȠȤȑȢ ʌȠȣ ĲȚȢ
įȚȑʌȠȣȞ.
ȈȤ2. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲĮ
ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ,
ĲȚȢ ıȤȑıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȐȟİȚȢ
İȣșȪȖȡĮȝȝȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ,
ȖȦȞȚȫȞ țĮȚ ĲȩȟȦȞ ȝȑıȦ
ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ
ȠȡȚıȝȫȞ.
ȈȤ3. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ țĮȚ
įȚĮĲȣʌȫȞȠȣȞ ȕĮıȚțȑȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ
İȣșȣȖȡȐȝȝȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ,
ȖȦȞȚȫȞ țĮȚ ĲȩȟȦȞ.

ȆȡȦĲĮȡȤȚțȑȢ
ȑȞȞȠȚİȢ țĮȚ
ʌĮȡĮįȠȤȑȢ

ǼȣșȪȖȡĮȝȝȠ ĲȝȒȝĮ,
īȦȞȓĮ, ȀȪțȜȠȢ –
ȉȩȟȠ.
(ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ,
ȅȡȚıȝȠȓ,
ȈȣȖțȡȓıİȚȢ,
ȆȡȐȟİȚȢ, ǺĮıȚțȐ
șİȦȡȒȝĮĲĮ).

ȃĮ ıȤİįȚȐıİĲİ įȣȠ ȖȦȞȓİȢ:
Į) ȝȩȞȠ ȝİ țȠȚȞȒ țȠȡȣĳȒ, ȕ) ȝȩȞȠ ȝİ țȠȚȞȒ
ʌȜİȣȡȐ Ȗ) ȝİ țȠȚȞȒ țȠȡȣĳȒ, țȠȚȞȒ ʌȜİȣȡȐ țĮȚ
ȐȜȜĮ țȠȚȞȐ ıȘȝİȓĮ, į) ȝİ țȠȚȞȒ ʌȜİȣȡȐ, țȠȚȞȒ
țȠȡȣĳȒ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ȐȜȜȠ țȠȚȞȩ ıȘȝİȓȠ.

ǼʌȚįȚȫțȠȣȝİ ȠȚ ȝĮșȘĲȑȢ ȞĮ țȐȞȠȣȞ İȚțĮıȓİȢ
ȖȚĮ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ țĮȚ ȞĮ ĲȚȢ İȜȑȖȟȠȣȞ
ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ. ȂȚĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ʌȠȣ șĮ
ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ İȓȞĮȚ Ș ǻ.1
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ȈȤ4. ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ
ȕĮıȚțȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ
ʌȡȠĲȐıİȚȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ
įȚȐĳȠȡİȢ ĮʌȠįİȚțĲȚțȑȢ
ȝİșȩįȠȣȢ. ǼȜȑȖȤȠȣȞ ĲȘȞ
ȠȡșȩĲȘĲĮ įİįȠȝȑȞȦȞ
ıȣȜȜȠȖȚıȝȫȞ

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.1
ǻ.2 țĮȚ ǻ.3

ȈȤ5. ǻȚĮĲȣʌȫȞȠȣȞ ĲȠ
ĮȞĲȓıĲȡȠĳȠ ʌȡȩĲĮıȘȢ țĮȚ
įȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘȞ ȚıȤȪ ĲȠȣ.

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.1
țĮȚ ǻ.2

ȈȤ6. ȈȣȞįȑȠȣȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ıĲĮ ȕĮıȚțȐ
ȖİȦȝİĲȡȚțȐ ıȤȒȝĮĲĮ
(İȣșȪȖȡĮȝȝȠ ĲȝȒȝĮ,
ȖȦȞȓĮ, ĲȩȟȠ) ȝİ ıĲȩȤȠ ȞĮ
įȚĮțȡȓȞȠȣȞ țĮȚ ȞĮ
ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ țȠȚȞȑȢ
ıĲȡĮĲȘȖȚțȑȢ ĮʌȩįİȚȟȘȢ
ıȤİĲȚțȫȞ ʌȡȠĲȐıİȦȞ.

ȀȠȚȞȒ įȚĮʌȡĮȖȝȐĲİȣıȘ ĮıțȒıİȦȞ ȝİ ȝȑıȠ
İȣșȪȖȡĮȝȝȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ, įȚȤȠĲȩȝȠ ȖȦȞȓĮȢ,
ȝȑıȠ ĲȩȟȠȣ. ȂȚĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ʌȠȣ șĮ
ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ İȓȞĮȚ Ș ǻ.4

ȉȡȓȖȦȞĮ (ȉ) (19 ȫȡİȢ)
ȉ1. ȉĮȟȚȞȠȝȠȪȞ ĲĮ
ĲȡȓȖȦȞĮ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ıȤȑıİȚȢ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ țĮȚ
ĲȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ĲȠȣ,
ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲĮ
įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȠȣ ĲȡȚȖȫȞȠȣ (įȚȐȝİıȠȢ,
įȚȤȠĲȩȝȠȢ ȪȥȠȢ) ȝİ ȕȐıȘ
ĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ
ȠȡȚıȝȠȪȢ, ĲĮ ıȤİįȚȐȗȠȣȞ
țĮȚ ĲĮ ıȣȝȕȠȜȓȗȠȣȞ.

ǼȓįȘ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȡȚȖȫȞȠȣ.
(1 ȫȡĮ)

ȃĮ įȚİȡİȣȞȒıİĲİ ĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ ȣȥȫȞ ıİ
įȚȐĳȠȡĮ İȓįȘ ĲȡȚȖȫȞȠȣ. ȃĮ ıȤİįȚȐıİĲİ ȝİ
ȖȞȫȝȠȞĮ ĲĮ ȪȥȘ ıİ ĮȝȕȜȣȖȫȞȚȠ ĲȡȓȖȦȞȠ.
(Ǿ įȚĮʌȡĮȖȝȐĲİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ȝȑȡȠȣȢ ĲȘȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ įȣȞĮȝȚțȒȢ
ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȕȠȘșȒıİȚ ĲȠȣȢ
ȝĮșȘĲȑȢ.)

ȉ2. ǻȚĮțȡȓȞȠȣȞ ʌȩĲİ
ıȤȑıİȚȢ ȝİĲĮȟȪ ȕĮıȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȡȚȖȫȞȦȞ ĮʌȩĲİȜȠȪȞ țȡȚĲȒȡȚȠ ȚıȩĲȘĲĮȢ
ĲȦȞ ĲȡȚȖȫȞȦȞ.
ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țȡȚĲȒȡȚĮ
ȚıȩĲȘĲĮȢ ĲȡȚȖȫȞȦȞ țĮșȫȢ
țĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ
ıĲĮ ȠȡșȠȖȫȞȚĮ ĲȡȓȖȦȞĮ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ ȚıȩĲȘĲĮȢ
ĲȡȚȖȫȞȦȞ ȖȚĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȚıȩĲȘĲİȢ

īİȞȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ
ȚıȩĲȘĲĮȢ ĲȡȚȖȫȞȦȞ
țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ȚıȩĲȘĲĮȢ
ȠȡșȠȖȦȞȓȦȞ
ĲȡȚȖȫȞȦȞ.
(6 ȫȡİȢ)

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.5,
ǻ.6 țĮȚ ǻ.7
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ĲȡȚȖȫȞȦȞ, İȣșȣȖȡȐȝȝȦȞ
ĲȝȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ȖȦȞȚȫȞ.
ȉ3. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ
(ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ țĮȚ
ȜȠȖȚıȝȚțȐ įȣȞĮȝȚțȒȢ
ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ),
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ıİ ʌȠȚİȢ
ȖȡĮȝȝȑȢ ĮȞȒțȠȣȞ ıȘȝİȓĮ
ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲȠȞ țȪțȜȠ,
ĲȘ ȝİıȠțȐșİĲȠ ĲȝȒȝĮĲȠȢ
țĮȚ ĲȘ įȚȤȠĲȩȝȠ ȖȦȞȓĮȢ
ȦȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȠȪȢ ĲȩʌȠȣȢ.
ȉ4. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ,
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȕĮıȚțȑȢ
ĮȞȚıȠĲȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĲȡȚȖȫȞȠȣ,
ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ȑȝĳĮıȘ ıĲȘȞ
ĲȡȚȖȦȞȚțȒ ĮȞȚıȩĲȘĲĮ.
ǼĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ĲȚȢ ıȤȑıİȚȢ
ĮȣĲȑȢ ıĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.
ȉ5. ȆȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮȚĲȚȠȜȠȖȠȪȞ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
șȑıİȚȢ İȣșİȓĮȢ țĮȚ
țȪțȜȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ įȪȠ
țȪțȜȦȞ.
ȉ6. ȆȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞ
ĮʌȜȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ.

ǺĮıȚțȠȓ
ȖİȦȝİĲȡȚțȠȓ ĲȩʌȠȚ
(țȪțȜȠȢ,
ȝİıȠțȐșİĲȠȢ,
įȚȤȠĲȩȝȠȢ).
(2 ȫȡİȢ)

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.8,
ǻ.9 țĮȚ ǻ.10

ǹȞȚıȠĲȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ
ıĲȠ ĲȡȓȖȦȞȠ –
ȀȐșİĲĮ țĮȚ ʌȜȐȖȚĮ
ĲȝȒȝĮĲĮ ıİ İȣșİȓĮ.
(4ȫȡİȢ)

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.11,
ǻ.12 țĮȚ ǻ.13

ȈȤİĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ
İȣșİȓĮȢ țĮȚ țȪțȜȠȣ
– ȈȤİĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ
țȪțȜȦȞ.
(3 ȫȡİȢ)
īİȦȝİĲȡȚțȑȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ.
(3 ȫȡİȢ)

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.14
țĮȚ ǻ.15

ǻȓȞȠȞĲĮȚ įȣȠ ĲİȝȞȩȝİȞİȢ İȣșİȓİȢ İ1, İ2 țĮȚ ȑȞĮ
ıȘȝİȓȠ ǹ ĲȘȢ İ1. ȃĮ țĮĲĮıțİȣȐıİĲİ ȝȩȞȠ ȝİ
țĮȞȩȞĮ țĮȚ įȚĮȕȒĲȘ țȪțȜȠ ʌȠȣ İĳȐʌĲİĲĮȚ ıĲȚȢ
įȣȠ İȣșİȓİȢ țĮȚ ȑȤİȚ ȝİ ĲȘȞ İ1 ıȘȝİȓȠ İʌĮĳȒȢ
ĲȠ ǹ.

ȆĮȡȐȜȜȘȜİȢ İȣșİȓİȢ (ȆǼ) (10 ȫȡİȢ)
ȆǼ1. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ,
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țȡȚĲȒȡȚĮ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮȢ įȪȠ İȣșİȚȫȞ
ȝȑıȦ ĲȦȞ ıȤȑıİȦȞ
ȖȦȞȚȫȞ ʌȠȣ ıȤȘȝĮĲȓȗȠȣȞ
ĮȣĲȑȢ ȝİ ȝȚĮ ĲȑȝȞȠȣıĮ.
ǹʌȠțĲȠȪȞ ȝȚĮ ʌȡȫĲȘ

ȀȡȚĲȒȡȚȠ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮȢ
İȣșİȚȫȞ – ĮȓĲȘȝĮ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮȢ țĮȚ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ
ʌĮȡĮȜȜȒȜȦȞ.
(4 ȫȡİȢ)

ȅ țĮșȘȖȘĲȒȢ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȝȚĮ
ıȣȗȒĲȘıȘ ȝİ ĲȠȣȢ ȝĮșȘĲȑȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ
ıȘȝĮıȓĮ ĲȠȣ «ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮȢ».
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ ȝȚĮȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ, İȓȞĮȚ Ș
ǻ.16.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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ĮȓıșȘıȘ ĲȠȣ ȡȩȜȠȣ ĲȠȣ
«ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮȢ»
ıĲȘȞ ȚıĲȠȡȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ țĮȚ
ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ īİȦȝİĲȡȓĮȢ.
ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țĮȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȕĮıȚțȑȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȜȜȒȜȦȞ.
ȆǼ2. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘȞ
ȪʌĮȡȟȘ țĮȚ
țĮĲĮıțİȣȐȗȠȣȞ
ȖİȦȝİĲȡȚțȐ ĲȠȞ
ʌİȡȚȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ țĮȚ ĲȠȞ
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ țȪțȜȠ
ĲȡȚȖȫȞȠȣ.
ȆǼ3. ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țĮȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ
ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ ȖȦȞȚȫȞ
ĲȡȚȖȫȞȠȣ.
ȆǼ4. ǺȡȓıțȠȣȞ ĲȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ
țȣȡĲȠȪ ĲİĲȡĮʌȜİȪȡȠȣ,
ʌİȞĲĮȖȫȞȠȣ țĮȚ
ȖİȞȚțİȪȠȞĲĮȢ ĲȠ
ıȣȜȜȠȖȚıȝȩ ȕȡȓıțȠȣȞ ĲȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ
țȣȡĲȠȪ Ȟ-ȖȫȞȠȣ.

ȆİȡȚȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ
țĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ
țȪțȜȠȢ ĲȡȚȖȫȞȠȣ.
(2 ȫȡİȢ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ Ș ǻ.17

ǱșȡȠȚıȝĮ ȖȦȞȚȫȞ
ĲȡȚȖȫȞȠȣ.
(3 ȫȡİȢ)

ĬİȦȡȒıĲİ ĲȡȓȖȦȞȠ ǹǺī țĮȚ ȝİĲĮĳȑȡİĲİ (ȝİ
țĮȞȩȞĮ țĮȚ įȚĮȕȒĲȘ) ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ǹ țĮȚ Ǻ ĲȠȣ
ĲȡȚȖȫȞȠȣ ȫıĲİ ȠȚ ȖȦȞȓİȢ ǹ, Ǻ, ī ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ
įȚĮįȠȤȚțȑȢ. ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲİ ȖȚĮ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ
ĲȠȣȢ; ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİĲİ
ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȒ ıĮȢ;

ǱșȡȠȚıȝĮ ȖȦȞȚȫȞ
țȣȡĲȠȪ Ȟ-ȖȫȞȠȣ.
(1 ȫȡĮ)

ȃĮ ıȤİįȚȐıİĲİ ȑȞĮ țȣȡĲȩ ʌȠȜȪȖȦȞȠ, ȖȚĮ
ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ĲİĲȡȐʌȜİȣȡȠ, ʌİȞĲȐȖȦȞȠ Ȓ
İȟȐȖȦȞȠ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȠ ʌȜȒșȠȢ ĲȦȞ
ĲȡȚȖȫȞȦȞ ʌȠȣ ıȤȘȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞ İȞȫıȠȣȝİ
ȝȚĮ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȠȜȣȖȫȞȠȣ ȝİ țȐșİ ȝȚĮ Įʌȩ
ĲȚȢ ȝȘ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țȠȡȣĳȑȢ ĲȘȢ. ȃĮ İȟİĲȐıİĲİ
ĲȚ ıȣȝȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ Ȟ-ȖȫȞȠȣ.
ȆȩıĮ İȓȞĮȚ ĲȩĲİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȡȓȖȦȞĮ; ȃĮ
ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ĲȠȣ
ĲİĲȡĮʌȜİȪȡȠȣ, ʌİȞĲĮȖȫȞȠȣ, İȟĮȖȫȞȠȣ, ȞȖȫȞȠȣ.

ȆĮȡĮȜȜȘȜȩȖȡĮȝȝĮ –ȉȡĮʌȑȗȚĮ (Ȇȉ) (17 ȫȡİȢ)
Ȇȉ1. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȩȖȡĮȝȝĮ ȝİ
ȕȐıȘ ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ țĮȚ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȠȣ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ȆĮȡĮȜȜȘȜȩȖȡĮȝȝȠ
(3 ȫȡİȢ)

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.18
țĮȚ ǻ.19
.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Ȇȉ2. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲĮ
İȓįȘ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȦȞ
(ȠȡșȠȖȫȞȚȠ, ȡȩȝȕȠȢ,
ĲİĲȡȐȖȦȞȠ) ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ
ȠȡȚıȝȩ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ǼȓįȘ
ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.20,
ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȦȞ ǻ.21țĮȚ ǻ.22
(ȅȡșȠȖȫȞȚȠ –
.
ȇȩȝȕȠȢ –
ȉİĲȡȐȖȦȞȠ).
(4 ȫȡİȢ)

Ȇȉ3. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ,
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
ıĲĮ ĲȡȓȖȦȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȦȞ. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ
ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ ĲȦȞ
ǻȓȞȠȞĲĮȚ įȣȠ İȣșȪȖȡĮȝȝĮ ĲȝȒȝĮĲĮ, ĲȠ ȑȞĮ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȦȞ įȚʌȜȐıȚȠ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ. ȆȡȠıʌĮșȒıĲİ ȞĮ
(7 ȫȡİȢ)
țĮĲĮıțİȣȐıİĲİ ĲȡȓȖȦȞȠ ǹǺī ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȜİȣȡȐ Ǻī ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ ĲȠ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲĮ įȠșȑȞĲĮ ĲȝȒȝĮĲĮ țĮȚ Ș
įȚȐȝİıȠȢ ǹȂ ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȝȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲĮ
įȠșȑȞĲĮ ĲȝȒȝĮĲĮ. ȉȚ ĲȡȓȖȦȞȠ
įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțİ; ǹȚĲȚȠȜȠȖȒıĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ
ıĮȢ.
(Ǿ įȚĮʌȡĮȖȝȐĲİȣıȘ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıİ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ įȣȞĮȝȚțȒȢ ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȕȠȘșȒıİȚ ĲȠȣȢ ȝĮșȘĲȑȢ.)

Ȇȉ4. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ
ĲȡĮʌȑȗȚĮ țĮȚ ȚıȠıțİȜȒ
ĲȡĮʌȑȗȚĮ.
ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
ĲȦȞ ĲȡĮʌİȗȓȦȞ țĮȚ
ȚıȠıțİȜȫȞ ĲȡĮʌİȗȓȦȞ țĮȚ
ĲȚȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ȉȡĮʌȑȗȚĮ
(3 ȫȡİȢ)

ĬİȦȡȒıĲİ ĲȡȓȖȦȞȠ ǹǺī țĮȚ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ǹǻ.
ǹȞ Ȁ, ȁ, Ȃ İȓȞĮȚ ĲĮ ȝȑıĮ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȠȣ
ǹǺ, ǹī, Ǻī ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ,
Į) ȃĮ įİȓȟİĲİ ȩĲȚ ĮȞ ǹǺ  ǹī țĮȚ Ș ȖȦȞȓĮ Ǻ
įİȞ İȓȞĮȚ ȠȡșȒ ĲȩĲİ ĲȠ ĲİĲȡȐʌȜİȣȡȠ ȀȁȂǻ
İȓȞĮȚ ȚıȠıțİȜȑȢ ĲȡĮʌȑȗȚȠ.
ȕ) ȃĮ İȟİĲȐıİĲİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ ȝİ
țȠȡȣĳȑȢ ȀȁȂǻ, ĮȞ i) ǹǺ=ǹī, ii) Ș ȖȦȞȓĮ Ǻ
İȓȞĮȚ ȠȡșȒ.

ǼȖȖİȖȡĮȝȝȑȞĮ ıȤȒȝĮĲĮ (ǼȖ) (6 ȫȡİȢ)
ǼȖ1. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ĲȚȢ ıȤȑıİȚȢ
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȘȢ țĮȚ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İʌȓțİȞĲȡȘȢ
ȖȦȞȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘ
ıȤȑıȘ ĲȠȣȢ ȝİ ĲȘ ȖȦȞȓĮ
ȤȠȡįȒȢ țĮȚ İĳĮʌĲȠȝȑȞȘȢ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȤȑıİȚȢ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ȈȤȑıȘ
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȘȢ İʌȓțİȞĲȡȘȢ țĮȚ
ȖȦȞȓĮȢ ȤȠȡįȒȢ țĮȚ
İĳĮʌĲȠȝȑȞȘȢ.
(3 ȫȡİȢ)

ĬİȦȡȠȪȝİ ȚıȩʌȜİȣȡȠ ĲȡȓȖȦȞȠ ǹǺī
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ıİ țȪțȜȠ țĮȚ Ȃ ıȘȝİȓȠ ĲȠȣ
țȣȡĲȠȪ ĲȩȟȠȣ Ǻī. ȃĮ ıȣȖțȡȓȞİĲİ ĲȠ ĲȝȒȝĮ
Ȃǹ ȝİ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ ȂǺ+Ȃī, ĮȞ:
Į) ĲȠ Ȃ İȓȞĮȚ țȐʌȠȚȠ Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ
Ǻī
ȕ) ĲȠ Ȃ İȓȞĮȚ ĲȠ ȝȑıȠ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ Ǻī
Ȗ) ĲȠ Ȃ İȓȞĮȚ ĲȣȤĮȓȠ ıȘȝİȓȠ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ Ǻī
(Ǿ įȚĮʌȡĮȖȝȐĲİȣıȘ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıİ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ įȣȞĮȝȚțȒȢ ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȕȠȘșȒıİȚ ĲȠȣȢ ȝĮșȘĲȑȢ.)

Ανακτήθηκε από την
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ǼȖ2. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ,
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȕĮıȚțȑȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ İȖȖȡĮȥȚȝȩĲȘĲĮȢ
ĲİĲȡĮʌȜİȪȡȦȞ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ǼȖȖİȖȡĮȝȝȑȞĮ țĮȚ
İȖȖȡȐȥȚȝĮ
ĲİĲȡȐʌȜİȣȡĮ.
(3 ȫȡİȢ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ Ș ǻ.23

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Δ.1 (αντιστοιχεί στους στόχους Σχ3, Σχ4 και Σχ5)
Να σχεδιάσετε τις διχοτόμους 2 εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών, αν η μια από τις δύο γωνίες είναι: α)
30° β) 45° γ) 60° ή δ) 90°. Τι παρατηρείτε;
α) Μπορείτε να εικάσετε το μέτρο της γωνίας φ που σχηματίζουν οι διχοτόμοι κάθε παραπάνω ζεύγους εφεξής
και παραπληρωματικών γωνιών; Προσπαθήστε να αποδείξετε την εικασία σας.
β) Μπορείτε να αποδείξετε αν η κάθετη στη διχοτόμο μιας γωνίας είναι διχοτόμος της εφεξής και παραπλη−
ρωματικής της;
(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους μα−
θητές. Σε τέτοιο περιβάλλον, μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να σχεδιάσουν τις διχοτόμους δυο εφεξής
και παραπληρωματικών γωνιών, να μετρήσουν τη μεταξύ τους γωνία φ, όταν η κοινή πλευρά των εφεξής γωνιών
στρέφεται γύρω από την αρχή της, και να κάνουν μια εικασία για το μέτρο της γωνίας φ. Στη συνέχεια μπορεί
να τους ζητηθεί να αποδείξουν την εικασία.)
Δ.2 (αντιστοιχεί στους στόχους Σχ4 και Σχ5)
Δίνονται δυο προτάσεις Α και Β.
Πρόταση Α: Η ακτίνα που αντιστοιχεί στο μέσο ενός τόξου διχοτομεί την επίκεντρη γωνία που βαίνει στο τόξο
αυτό.
Πρόταση Β: Έστω Α, Β, Γ διαδοχικά σημεία μιας ευθείας και Μ, Ν εσωτερικά σημεία των τμημάτων ΑΒ και ΒΓ.
Αν τα Μ, Ν είναι μέσα των ΑΒ και ΒΓ αντίστοιχα, τότε το τμήμα ΜΝ είναι ίσο με το ημιάθροισμα των ΑΒ, ΒΓ.
α) Να εξετάσετε αν ισχύουν οι προτάσεις Α και Β αιτιολογώντας την απάντησή σας.
β) Να διατυπώσετε τις αντίστροφες των προτάσεων Α και Β και να εξετάσετε αν ισχύουν.
γ) Αν κάποια από τις προτάσεις Α, Β ισχύει η ίδια και η αντίστροφή της να τη διατυπώσετε
σαν ενιαία πρόταση.
Δ.3 (αντιστοιχεί στο στόχο Σχ5)
Ένας μαθητής, στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι «οι διχοτόμοι δυο κατακορυφήν γωνιών είναι αντικείμενες
ημιευθείες», σχεδίασε το παρακάτω σχήμα και έγραψε τα εξής:

G ' 2ˆ G

G ' 2ˆ \ '\ ' 2ˆ G

G 2ˆ \ \ ' 2ˆ G

\ ' 2ˆ \

ˆ\ ' G2
ˆ \ , ȦȢ țĮĲĮțȠȡȣĳȒȞ)
(G '2
ǱȡĮ ȅįǯ, ȅį ĮȞĲȚțİȓȝİȞİȢ ȘȝȚİȣșİȓİȢ.

Μπορείτε να σχολιάσετε το συλλογισμό του μαθητή; Θα μπορούσατε να δώσετε μια δική σας απόδειξη για τη
συγκεκριμένη πρόταση;
Δ.4 (αντιστοιχεί στο στόχο Σχ5)
Να δείξετε ότι τα μέσα δυο διαδοχικών τμημάτων/τόξων ορίζουν τμήμα/τόξο ίσο με το ημιάθροισμά τους.
Μπορείτε να διατυπώσετε και να αποδείξετε μια αντίστοιχη πρόταση για τις γωνίες;
Δ.5 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2)
Στο παρακάτω σχήμα στα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΒΓ είναι η ΑΒ κοινή πλευρά, ΒΔ = ΒΓ και η γωνία Α κοινή και
προφανώς τα τρίγωνα δεν είναι ίσα. Έτσι παρά το ότι τα τρίγωνα έχουν δυο πλευρές και μια γωνία ίση αυτά
δεν είναι ίσα. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Δ.6 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2)
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ<ΑΓ) και στις προεκτάσεις
των πλευρών ΒΑ και ΓΑ θεωρούμε σημεία Δ, Ε αντί−
στοιχα ώστε ΑΔ = ΑΓ και ΑΕ = ΒΑ. Αν Μ το κοινό σημείο
των ευθειών ΕΔ και ΒΓ:
α) Να βρείτε στο σχήμα αυτό όσα ζεύγη ίσων τριγώ−
νων μπορείτε.
β) Να δείξετε ότι η διαγώνιος του τετραπλεύρου ΑΕΜΒ
διχοτομεί δυο γωνίες του.
γ) Να δείξετε ότι μια διαγώνιος του τετραπλεύρου
ΑΕΜΒ είναι μεσοκάθετος της άλλης.

Δ.7 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2)
Στο παρακάτω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Â = 90) το
ΑΔ είναι ύψος. Έτσι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΒΔ είναι ορ−
θογώνια έχουν την ΑΒ κοινή και τη γωνία Β κοινή αλλά
προφανώς δεν είναι ίσα. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Δ.8 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ3)
Δίνεται τμήμα ΑΒ και σημείο Κ εσωτερικό του ΑΒ,
ώστε ρ = ΑΚ>ΑΒ/2. Αν Λ, Μ είναι τα σημεία τομής των
κύκλων (Α, ρ), (Β, ρ), να βρείτε τη γραμμή στην οποία
ανήκουν τα σημεία Λ, Μ καθώς το Κ μεταβάλλεται; Να
αιτιολογήσετε τον ισχυρισμό σας.
(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλ−
λον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές.)
Δ.9 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ3)
Να σχεδιάσετε σημεία τα οποία ισαπέχουν από τις
πλευρές μιας γωνίας. Να προσδιορίσετε τη γραμμή στη
οποία ανήκουν τα σημεία αυτά και αποδείξετε τους
ισχυρισμούς σας.

(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλ−
λον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές.)
Δ.10 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ3)
Ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του
επιπέδου που ισαπέχουν από δυο τεμνόμενες ευθείες;
(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλ−
λον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές.)
Δ.11 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ4)
Μπορείτε να κατασκευάσετε τρίγωνα με πλευρές:
i) α = 1, β = 2, γ = 3
ii) α = 2, β = 7, γ = 4
iii) α = 3, β = 4, γ = 6
Μπορείτε να εικάσετε ποια σχέση πρέπει να ικανοποι−
ούν τα μήκη τριών δεδομένων ευθυγράμμων τμημάτων
για να αποτελούν αυτά πλευρές τριγώνου;
Δ.12 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ4)
Ο Ανδρέας ισχυρίζεται ότι:
«Αν θέλουμε να ελέγξουμε την ύπαρξη τριγώνου με
πλευρές α = 3,75cm, β = 4,08cm και γ = 7,82cm, θα πρέ−
πει να δούμε αν ικανοποιούνται οι εξής 3 ανισότητες
α < β + γ, β < α + γ, γ < α + β». Η Ειρήνη ρωτά: «Δεν
αρκεί ο έλεγχος να γίνει μόνο για μια πλευρά;». Τι θα
απαντούσατε στην Ειρήνη; Αιτιολογήστε την απάντησή
σας.
Δ.13 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ4)
Δίνονται μια ευθεία και δύο σημεία εκτός αυτής. Να
βρεθεί το σημείο της ευθείας που το άθροισμα των
αποστάσεων του από τα δύο σημεία είναι ελάχιστο.
(Η χρήση λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας μπορεί
να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος.)
Δ.14 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ5)
Δίνεται κύκλος και σημείο Ρ εκτός αυτού. Να φέρετε
τα εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ του κύκλου και μια
εφαπτόμενη του κύκλου σε σημείο Ε του κυρτού τόξου
ΑΒ, η οποία να τέμνει τα ΡΑ και ΡΒ στα σημεία Γ και Δ
αντίστοιχα. Μεταβάλλεται η περίμετρος του τριγώνου
ΡΓΔ όταν μεταβάλλεται η θέση του σημείου Ε; Αιτιο−
λογήστε τον ισχυρισμό σας.
(Η χρήση λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας μπορεί
να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος.)
Δ.15 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ5)
Δυο σταθεροί κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά ενώ ένας
τρίτος κύκλος μεταβάλλεται έτσι ώστε να εφάπτεται
στον μεγαλύτερο εσωτερικά και στον μικρότερο εξωτε−
ρικά. Να δείξετε ότι η περίμετρος του τριγώνου που έχει
κορυφές τα κέντρα των τριών κύκλων είναι σταθερή και
ίση με τη διάμετρο του μεγαλύτερου κύκλου.
Δ.16 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΕ1)
Μια από τις βασικές ιδιότητες της ευθείας είναι ότι
αποτελεί το συντομότερο δρόμο μεταξύ δυο σημείων
του επιπέδου. Μπορεί να αποδειχθεί ότι ο συντομό−
τερος δρόμος μεταξύ δυο σημείων Α, Β της σφαίρας
είναι σ’ ένα μέγιστο κύκλο της σφαίρας (τον κύκλο με
κέντρο το κέντρο της σφαίρας που διέρχεται από τα
Α,Β). Θεωρούμε μια νέα Γεωμετρία, που την ονομάζουμε
σφαιρική Γεωμετρία, με «επίπεδο» την επιφάνεια της
σφαίρας και «ευθείες» τους μέγιστους κύκλους της. Στη
σφαιρική Γεωμετρία θεωρήστε μια «ευθεία» (μέγιστο
κύκλο) και ένα σημείο Α της σφαίρας εκτός αυτής. Πό−
σες παράλληλες «ευθείες» διέρχονται από το σημείο Α
προς την «ευθεία»;

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Δ.17 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΕ2)
Να διερευνήσετε πότε από τρία διαφορετικά σημεία
Α, Β και Γ διέρχεται κύκλος.
Μπορούν δυο διαφορετικοί κύκλοι να διέρχονται από
τρία διαφορετικά σημεία;
Δ.18 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ1)
Ποιες ιδιότητες του παραλληλογράμμου γνωρίζετε;
Ποιές είναι οι ελάχιστες δυνατές που εξασφαλίζουν ότι
ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο; Αιτιολογεί−
στε την απάντησή σας.
Δ.19 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ1)
Σ’ ένα μαθητή δόθηκε η εξής άσκηση: «Δίνεται παραλ−
ληλόγραμμο ΑΒΓΔ και στις προεκτάσεις των πλευρών
ΔΑ και ΔΓ θεωρούμε σημεία Ζ και Ε αντίστοιχα ώστε
ΑΖ = ΔΑ και ΓΕ = ΔΓ. Να δείξετε ότι τα σημεία Ζ, Β, Ε
είναι συνευθειακά». Ο μαθητής, αφού σχεδίασε το παρα−
ˆ  (*%
ˆ  *%(
ˆ
κάτω σχήμα, έγραψε: «*(%
180$ (ως
άθροισμα των γωνιών του τριγώνου ΕΓΒ) και επειδή
ˆ
ˆ
(ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων
$%*
(*%
ˆ
ˆ
ΑΒ και ΔΓ που τέμνονται από τη ΒΓ) και *(%
=%$
(ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλή−
λων ΑΒ και ΔΕ που τέμνονται από την ΖΕ) έχουμε:
ˆ  $%*
ˆ  *%(
ˆ
ˆ
=%$
180$ . Δηλαδή =%(
180$ .
Οπότε τα σημεία Ζ, Β, Ε είναι συνευθειακά».
Είναι σωστός ο συλλογισμός του μαθητή; Πως θα
λύνατε εσείς την παραπάνω άσκηση;

Δ.20 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2)
Να σχεδιάσετε: α) τετράπλευρο με ίσες διαγώνιες
που δεν είναι ορθογώνιο β) τετράπλευρο με κάθετες
διαγώνιες που δεν είναι ρόμβος.
Δ.21 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2)
Με κανόνα και διαβήτη να κατασκευάσετε παραλληλό−
γραμμο με διαγωνίους δεδομένα ευθύγραμμα τμήματα.

Σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας να κατασκευ−
άσετε παραλληλόγραμμο με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά
τη μετακίνηση μιας εκ των κορυφών του να παραμένει
παραλληλόγραμμο.
Δ.22 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2)
Να σχεδιάσετε τετράπλευρο ΑΒΓΔ και να βρείτε το
είδος του τετραπλεύρου με κορυφές τα μέσα Κ, Λ, Μ, Ν
των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ του ΑΒΓΔ αντίστοιχα, αιτιο−
λογώντας την απάντησή σας. Αν το αρχικό τετράπλευρο
ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο, ρόμβος ή τετράγωνο, ποιό είναι
το είδος του τετρπλεύρου ΚΛΜΝ; Να αποδείξτε τους
ισχυρισμούς σας.
(Στη διερεύνηση της δραστηριότητας αυτής μπορεί να
βοηθήσει η χρήση λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας).
Δ.23 (αντιστοιχεί στο στόχο Εγ2)
Γνωρίζετε ότι κάθε τρίγωνο είναι εγγεγραμμένο σε
κύκλο με κέντρο το σημείο τομής των μεσοκαθέτων
των πλευρών του.
α) Είναι κάθε τετράπλευρο εγγράψιμο σε κύκλο;
β) Διέρχονται οι μεσοκάθετοι κάθε τετραπλεύρου από
το ίδιο σημείο;
Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, να
σχεδιάσετε σε περιβάλλον δυναμικής Γεωμετρίας τε−
τράπλευρο ΑΒΓΔ και να ονομάσετε Κ, Λ, Μ, Ν τα σημεία
τομής των μεσοκαθέτων των πλευρών του ΑΒΓΔ. Παρα−
τηρήστε ότι αν μεταβάλλεται μια από τις κορυφές του
ΑΒΓΔ τότε ένα από τα σημεία Κ, Λ, Μ, Ν παραμένει στα−
θερό. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό;
Να γράψετε κύκλο με κέντρο αυτό το σταθερό σημείο
και ακτίνα την απόσταση του σημείου αυτού από μια
από τις σταθερές κορυφές του ΑΒΓΔ. Αν μετατοπίσου−
με το μεταβλητό σημείο του ΑΒΓΔ ώστε να (φαίνεται
ότι) διέρχεται από τον κύκλο, τι παρατηρείτε για τις
μεσοκάθετες των πλευρών του ΑΒΓΔ;
Μπορείτε να διατυπώσετε ένα κριτήριο εγγραψιμό−
τητας τετραπλεύρων και να ελέγξετε αποδεικτικά την
ισχύ του;
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το Σχολικό Έτος
2011−2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Μαΐου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

