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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κείµενο 1
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Λόγος δύο µεγεθών α και β λέγεται το πηλίκο της διαίρεσης του ενός δια του άλλου,
αρκεί τα µεγέθη να έχουν µετρηθεί µε την ίδια µονάδα. Για παράδειγµα, ένα
ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ έχει µήκος 4,5 cm, ενώ το άλλο ευθύγραµµο τµήµα Γ∆ έχει
1,5 cm. Ο λόγος του ΑΒ προς το Γ∆ συµβολίζεται µε:
ΑΒ/Γ∆ και είναι ΑΒ/Γ∆ = 4,5cm/1,5 cm = 3
Εφαπτοµένη µιας οξείας γωνίας (ω) σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, λέγεται ο
λόγος της απέναντι από αυτήν κάθετης πλευράς, προς την προσκείµενη στη γωνία
(ω) κάθετη πλευρά και συµβολίζεται µε εφω.
∆ηλαδή: εφω = ΑΓ/ΑΒ = β/γ

Η εφαπτοµένη της γωνίας ω εκφράζει την κλίση της ευθείας ΒΓ προς την ευθεία ΑΒ.
παράδειγµα: εφω = 0,5 τότε η κλίση του ΒΓ προς την ΑΒ είναι 50%.
εφω = 1 τότε η κλίση του ΒΓ προς την ΑΒ είναι 100%
εφω = 0,1 τότε η κλίση του ΒΓ προς την ΑΒ είναι 10%
Ηµίτονο της οξείας ενός ορθογωνίου τριγώνου λέγεται ο λόγος της απέναντι (από τη
γωνία ω) κάθετης πλευράς, προς την υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου και
συµβολίζεται µε ηµω. Η υποτείνουσα είναι η πλευρά του ορθογωνίου τριγώνου, που
βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία.
παράδειγµα:
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Συνηµίτονο της οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου λέγεται ο λόγος της
προσκείµενης (στη γωνία ω) κάθετης πλευράς, προς την υποτείνουσα του
ορθογωνίου τριγώνου και συµβολίζεται µε συνω.
παράδειγµα:
Γ
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=
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Συµπληρωµατικές ονοµάζονται οι γωνίες που έχουν άθροισµα 900 (ορθή γωνία). Η
µια γωνία ονοµάζεται συµπληρωµατική της άλλης.
παράδειγµα: οι γωνίες 350 + 550 είναι συµπληρωµατικές, γιατί: 350 + 550 = 900
Παραπληρωµατικές ονοµάζονται οι γωνίες που έχουν άθροισµα 1800 (ευθεία
γωνία). Η µια γωνία ονοµάζεται παραπληρωµατική 1800 της άλλης.
παράδειγµα: οι γωνίες 1200 και 600 είναι παραπληρωµατικές, γιατί 1200 + 600 = 1800
Πυθαγόρειο θεώρηµα: σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο της
υποτείνουσάς του είναι ίσο µε το άθροισµα των τετραγώνων των δύο κάθετων
πλευρών του.
∆ηλαδή:
Ε = Ε2 + Ε2
Α

Ε2

Ε1

γ
β

Όµως
Ε1 = β2
Ε2 = γ2
και Ε = α2
Εποµένως: α2 = β2 + γ2

Β
α

Γ

Ε

παράδειγµα:
Αν η µια κάθετη πλευρά σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο είναι 6 cm και η άλλη κάθετη
είναι 8 cm, τότε η υποτείνουσα είναι 10cm.
Πράγµατι: 102 = 62 + 82 γιατί 100 = 36 + 64.
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Ορολογία
Τριγωνοµετρία: κλάδος που µελετά τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς (ηµίτονο,
συνηµίτονο, εφαπτοµένη κλπ.) ή τις τριγωνοµετρικές συναρτήσεις και τις εφαρµογές
τους σε γεωµετρικούς υπολογισµούς και κυρίως σε τρίγωνο.
Π.χ. Η τριγωνοµετρία µελετά τις ιδιότητες των τριγώνων και τις µετρήσεις που τα
αφορούν.
Στατιστική: κλάδος των µαθηµατικών που περιγράφει κανόνες ή καταστάσεις,
σύµφωνα µε τη θεωρία των πιθανοτήτων.
Π.χ. Σύµφωνα µε τις στατιστικές, τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο µε
τα πόδια.
Λόγος: το ακριβές πηλίκο µεταξύ δύο µεγεθών, ποσοτήτων, το οποίο εκφράζεται µε
κλάσµα.
Π.χ. Ο λόγος του α προς το 1 ισούται µε α.
Εφαπτοµένη: η ευθεία ή η γραµµή ή το επίπεδο που έχει ένα µόνο κοινό σηµείο µε
µια καµπύλη ή επιφάνεια (στην περιοχή του σηµείου αυτού).
Π.χ. Η εφαπτοµένη της γωνιάς ω εκφράζει την κλίση της ευθείας ΒΓ προς την ευθεία
ΑΒ.
Ηµίτονο: ο αριθµός που ισούται µε το πηλίκο της κάθετης πλευράς, που είναι
απέναντι από την γωνιά αυτή, δια την υποτείνουσα.
Π.χ. Το ηµίτονο συµβολίζεται µε ηµω.
Υποτείνουσα: η πλευρά ορθογώνιου τρίγωνου που βρίσκεται απέναντι από την
ορθή γωνία.
Π.χ. Η πλευρά, η οποία βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία ενός ορθογωνίου
τριγώνου, ονοµάζεται υποτείνουσα.
Συνηµίτονο: ο αριθµός που ισούται µε το πηλίκο της κάθετης πλευράς, που
πρόσκειται στην γωνία αυτή, δια την υποτείνουσα.
Π.χ. Το συνηµίτονο συµβολίζεται µε συνω.
Συµπληρωµατικές γωνίες: δύο γωνίες, που το άθροισµά τους είναι 90º.
Π.χ. Οι γωνιές 35º + 55º είναι συµπληρωµατικές, επειδή το άθροισµά τους είναι 90º.
Παραπληρωµατικές γωνίες: δύο γωνίες, που το άθροισµά τους είναι 180º.
Π.χ. Οι γωνιές 120º και 60º είναι παραπληρωµατικές, επειδή το άθροισµά τους είναι
180º.
Πυθαγόρειο θεώρηµα: σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο της
υποτείνουσάς του είναι ίσο µε το άθροισµα των τετραγώνων των δύο κάθετων
πλευρών του.
Π.χ. Το Πυθαγόρειο θεώρηµα αποδίδεται, όπως άλλωστε φαίνεται και από το όνοµά
του, στον Έλληνα µαθηµατικό Πυθαγόρα από την Σάµο.
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Λεξιλόγιο
Μεγεθών: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής (το
µέγεθος).
Π.χ. Είναι τόσο παχύς, που είναι αρκετά δύσκολο να βρίσκει ρούχα στο µέγεθός του.
Κλίση:
το µέγεθος
του µεγέθους
το µέγεθος
µέγεθος

τα µεγέθη
των µεγεθών
τα µεγέθη
µεγέθη

Άλλου: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (άλλος-η-ο)
Π.χ. Την άλλη φορά να είσαι περισσότερο προσεκτικός.
Κλίση:
άλλος
άλλου
άλλο
άλλο

άλλη
άλλης
άλλη
άλλη

άλλο
άλλου
άλλο
άλλο

άλλοι
άλλων
άλλους
άλλοι

άλλες
άλλων
άλλες
άλλες

άλλα
άλλων
άλλα
άλλα

Να έχουν µετρηθεί: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής απλής, χρόνου παρακειµένου,
φωνής παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (µετριέµαι)
Π.χ. Μία από τις µονάδες µε την οποία µετράµε το µήκος είναι το εκατοστό.
Αρχικοί χρόνοι: µετριέµαι, µετριόµουν, θα µετριέµαι, θα µετρηθώ, µετρήθηκα, έχω
µετρηθεί, είχα µετρηθεί, θα έχω µετρηθεί

Συµβολίζεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συµβολίζοµαι)
Π.χ. Στους συµβολισµούς των χρωµάτων, το λευκό συµβολίζει την αγνότητα.
Αρχικοί χρόνοι: συµβολίζοµαι, συµβολιζόµουν, θα συµβολίζοµαι, θα συµβολιστώ,
συµβολίστηκα, έχω συµβολιστεί, είχα συµβολιστεί, θα έχω συµβολιστεί

Ορθή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ορθός-ή-ό)
Π.χ. Οι δυο κάθετες πλευρές ενός τριγώνου σχηµατίζουν µια ορθή γωνία.
Κλίση:
ορθός
ορθού
ορθό
ορθέ
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ορθή
ορθής
ορθή
ορθή

ορθό
ορθού
ορθό
ορθό
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ορθά
ορθών
ορθά
ορθά

Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από αυτές που δίνονται:
εφαπτοµένη - υποτείνουσα
1. Η πλευρά του ορθογώνιου τριγώνου, που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία
ονοµάζεται …………………………… .
ηµίτονο - συνηµίτονο
2. Με ηµω συµβολίζεται το …………………………… .
συµπληρωµατικές - παραπληρωµατικές
3. Οι γωνίες, το άθροισµα των οποίων είναι 180º, ονοµάζονται ………………………… .
οξεία γωνία - ορθή γωνία
4. Απέναντι από την …………………………… του ορθογωνίου τριγώνου είναι η
υποτείνουσα.
εφω - ηµω
5. Με …………………………… συµβολίζεται η εφαπτοµένη.

2. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης α µε αυτές τις στήλης β:

1.
2.
3.
4.
5.

οριζόντια
ορθή
συνηµίτονο
παραπληρωµατικές
Πυθαγόρειο

γωνίες
θεώρηµα
γωνίας
γωνία
γραµµή
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Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σωστό ή Λάθος;
1. Η εφαπτοµένη της γωνίας ω εκφράζει την κλίση της ευθείας ΒΓ προς την ευθεία
ΑΒ.
2. Το ηµίτονο της οξείας γωνίας ω ενός ορθογώνιου τρίγωνου συµβολίζεται µε
συνω.
3. Το συνηµίτονο της οξείας γωνιάς ω ενός ορθογωνίου τριγώνου συµβολίζεται µε
ηµω.
4. Συµπληρωµατικές ονοµάζονται οι γωνίες που έχουν άθροισµα 90º και
παραπληρωµατικές αυτές που έχουν άθροισµα 180º.
5. Το Πυθαγόρειο θεώρηµα λέει, ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο της
υποτείνουσάς του δεν είναι ίσο µε το άθροισµα των τετραγώνων των δύο
κάθετων πλευρών του.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη:

λόγος, συνηµίτονο, υποτείνουσα, εφαπτοµένη, συµπληρωµατικές,
παραπληρωµατικές, Πυθαγόρειο θεώρηµα, συνω, εφω, ηµω

1. Με ………………………… συµβολίζεται το ηµίτονο.
2. Η ευθεία που έχει ένα µόνο κοινό σηµείο µε µια καµπύλη ή επιφάνεια ονοµάζεται
………………………… .
3. Οι γωνίες, που το άθροισµά τους είναι 180º, ονοµάζονται ………………………… .
4. Το συνηµίτονο συµβολίζεται µε ………………………… .
5. Το ακριβές πηλίκο µεταξύ δύο µεγεθών ονοµάζεται ………………………… .
6. Οι γωνίες, που το άθροισµά τους είναι 90º, ονοµάζονται ………………………… .
7. Η εφαπτοµένη µιας οξείας γωνιάς σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο συµβολίζεται µε
………………………… .
8. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, ο αριθµός που ισούται µε το πηλίκο της κάθετης
πλευράς που πρόσκειται στη γωνία αυτή, δια την υποτείνουσα ονοµάζεται
………………………… .
9. Η πλευρά ορθογώνιου τρίγωνου που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνιά
ονοµάζεται ………………………… .
10. Το ………………………… έχει ως εξής: σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο
της υποτείνουσάς του είναι ίσο µε το άθροισµα των τετραγώνων των δύο
κάθετων πλευρών του.
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Κείµενο 2
Ερωτηµατολόγια - Σχεδιαγράµµατα
Ο δάσκαλος της Β΄ τάξης του Γυµνασίου ζήτησε από τους τριάντα µαθητές της τάξης
του να κάνουν µια έρευνα µεταξύ τους, σχετικά µε τον τρόπο µετακίνησής τους το
πρωί από το σπίτι τους προς το σχολείο, και να του παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα,
χρησιµοποιώντας αριθµητικούς πίνακες και σχεδιαγράµµατα. Επίσης, να
υπολογίσουν την πιθανότητα κάποιος µαθητής να έρχεται µε ποδήλατο. Επικεφαλής
της τάξης ορίστηκαν η Κατερίνα και η Λυδία.
Κατερίνα:

Λυδία:

Κατερίνα:

Για να µπορέσουµε να µαζέψουµε τα στοιχεία, πρέπει να
φτιάξουµε ένα ερωτηµατολόγιο µε συγκεκριµένες κατηγορίες
απαντήσεων.
Σωστά. Θα πρέπει να ρωτάµε τα παιδιά «Πώς µετακινείστε το
πρωί από το σπίτι προς το σχολείο;» και οι απαντήσεις θα
είναι: µε τα πόδια, µε αυτοκίνητο, µε λεωφορείο, µε ποδήλατο,
µε µηχανή.
Συµφωνώ. Και πρέπει να τις σηµειώσουµε σε έναν πίνακα
συχνοτήτων, όπου θα εµφανίζονται όλες οι απαντήσεις για
κάθε κατηγορία.

……………………………
Λυδία:

Κατερίνα:

Λυδία:

Κατερίνα:
Λυδία:

Κατερίνα:
Λυδία:

Κατερίνα:

Ωραία! Τώρα που µαζέψαµε τις απαντήσεις πρέπει να
επεξεργαστούµε τα στοιχεία. Ποιες είναι οι απόλυτες
συχνότητες για κάθε κατηγορία;
Έχουµε και λέµε: δώδεκα παιδιά έρχονται µε τα πόδια, οκτώ µε
αυτοκίνητο, έξι µε λεωφορείο, τρία µε ποδήλατο και ένα µε τη
µηχανή του πατέρα του.
Τώρα µπορούµε να βρούµε τη σχετική συχνότητα κάθε
κατηγορίας:
- µε τα πόδια: 12/30 = 0,4 ή 40%
- µε αυτοκίνητο: 8/30 = 0,267 ή 26,7%
- µε λεωφορείο: 6/30 = 0,2 ή 20%
- µε ποδήλατο: 3/30 = 0,1 ή 10%
- µε µηχανή: 1/30 = 0,033 ή 3,3%
Είµαστε σωστοί! Το άθροισµα των σχετικών συχνοτήτων είναι
1 ή 100%.
Ας φτιάξουµε, τώρα, σχεδιαγράµµατα. Λέω να φτιάξουµε ένα
κυκλικό διάγραµµα (πίτα) και ένα ραβδόγραµµα. Το
χρονόγραµµα ή το εικονόγραµµα δεν νοµίζω ότι ταιριάζουν
στην περίπτωσή µας.
Είναι έτοιµα!
Ωραία. Για να ξαναδούµε πιο αναλυτικά την πιθανότητα, για
παράδειγµα, να έρχεται κάποιος στο σχολείο µε ποδήλατο. Την
βρίσκουµε, λοιπόν, µε τη διαίρεση των θετικών περιπτώσεων
προς το σύνολο των δυνατών περιπτώσεων.
Άρα, αφού τρία παιδιά έρχονται µε ποδήλατο από το σύνολο
των τριάντα, τότε η πιθανότητα κάποιο παιδί να έρχεται µε
ποδήλατο είναι: 3/10 = 0,1 ή 10%.
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Εντάξει. Έτσι εξηγούµε και τα υπόλοιπα που βρήκαµε. Νοµίζω
ότι ο δάσκαλος θα είναι ευχαριστηµένος. Ας παρουσιάσουµε τα
αποτελέσµατα!

10%

3%

Πόδια

40%

Αυτοκίνητο
Λεωφορείο

20%

Ποδήλατο
Μηχανή

27%

κυκλικό διάγραµµα (πίτα)

14

12

12

Παιδιά

10

8

8

6

6
3

4

1

2
0
Πόδια

Αυτοκίνητο

Λεωφορείο

Ποδήλατο

Μέσο µετακίνησης

ραβδόγραµµα
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Ορολογία
Σχεδιάγραµµα: γενική γραµµική απεικόνιση αντικειµένου ή χώρου υπό κλίµακα,
συνήθως πάνω σε χαρτί.
Π.χ. Μου έφτιαξε ένα σχεδιάγραµµα, για να βρω εύκολα το σπίτι του.
Ερωτηµατολόγιο: κατάλογος ερωτήσεων, που πρέπει να συµπληρωθεί από ένα
δείγµα ατόµων στο πλαίσιο έρευνας για συγκεκριµένο ζήτηµα.
Π.χ. Οι έρευνες έγιναν βάσει ερωτηµατολογίων.
Συχνότητα: το να συµβαίνει κάτι σε τακτικά χρονικά διαστήµατα.
Π.χ. Η συχνότητα των εµφανίσεών του στην περιοχή κίνησε το ενδιαφέρον της
αστυνοµίας.
Κυκλικό διάγραµµα: απεικονίζει συχνότητες (ή σχετικές συχνότητες) που
αντιστοιχούν στις κατηγορίες της µεταβλητής. Οι συχνότητες αυτές παριστάνονται µε
κυκλικούς τοµείς.
Π.χ. Το κυκλικό διάγραµµα χρησιµοποιείται µόνο όταν οι τιµές της µεταβλητής έχουν
ένα σταθερό άθροισµα (συνήθως 100%).
Ραβδόγραµµα: απεικονίζει συχνότητες (ή σχετικές συχνότητες) που αντιστοιχούν
στις κατηγορίες της µεταβλητής. Οι συχνότητες αυτές παριστάνονται µε ορθογώνια.
Π.χ. Το ραβδόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν έχουµε πολλές κατηγορίες της
µεταβλητής.
Χρονόγραµµα: χρησιµοποιείται για τη γραφική απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης
ενός οικονοµικού, δηµογραφικού ή άλλου µεγέθους.
Π.χ. Σύµφωνα µε το χρονόγραµµα, για κάθε χρόνο που περνάει η τιµή ενός
αυτοκινήτου µειώνεται κατά 20%.
Εικονόγραµµα: σύµβολο που βρίσκεται σε στενή οπτική αντιστοιχία µε την εικόνα
του αντικειµένου ή του νοήµατος που αποδίδει.
Π.χ. Το εικονόγραµµα των παπουτσιών πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες για τη
σύνθεση του δέρµατος και της σόλας.
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Λεξιλόγιο
Μετακίνησης: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
µετακίνηση)
Π.χ. Η µετακίνηση των αυτοκινήτων στο σηµείο αυτό του δρόµου είναι ιδιαίτερα
δύσκολη, λόγω των έργων.
Κλίση:
η µετακίνηση
της µετακίνησης
τη µετακίνηση
µετακίνηση

οι µετακινήσεις
των µετακινήσεων
τις µετακινήσεις
µετακινήσεις

Να υπολογίσουν: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής απλής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄(υπολογίζω)
Π.χ. Για να υπολογίσουµε το µέγεθος, πρέπει να έχουµε τα κατάλληλα όργανα.
Αρχικοί χρόνοι: υπολογίζω, υπολόγιζα, θα υπολογίζω, θα υπολογίσω, υπολόγισα, έχω
υπολογίσει, είχα υπολογίσει, θα έχω υπολογίσει

Να µαζέψουµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής απλής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (µαζεύω)
Π.χ. Μάζεψε τόσες µικρές πέτρες από την παραλία, που δεν µπορούσε να τις
µεταφέρει.
Αρχικοί χρόνοι: µαζεύω, µάζευα, θα µαζεύω, θα µαζέψω, µάζεψα, έχω µαζέψει, είχα
µαζέψει, θα έχω µαζέψει

Να σηµειώσουµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής απλής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (σηµειώνω)
Π.χ. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η δουλειά θα είναι έτοιµη σε λιγότερο χρόνο απ’ ότι
περιµέναµε.
Αρχικοί χρόνοι: σηµειώνω, σηµείωνα, θα σηµειώνω, θα σηµειώσω, σηµείωσα, έχω
σηµειώσει, είχα σηµειώσει, θα έχω σηµειώσει

Να επεξεργαστούµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής απλής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (επεξεργάζοµαι)
Π.χ. Πρέπει να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα, για να βγάλουµε τα σωστά
αποτελέσµατα.
Αρχικοί χρόνοι: επεξεργάζοµαι, επεξεργαζόµουν, θα επεξεργάζοµαι, θα επεξεργαστώ,
επεξεργάστηκα, έχω επεξεργαστεί, είχα επεξεργαστεί, θα έχω επεξεργαστεί

152

Επιστηµονικά ελληνικά

Ενότητα 8 - Μαθηµατικά

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε
νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

φτιάχνοντας

αριθµητικοί
απόλυτες
σχετική
κυκλικό
κατηγορία

ζευγάρια

λέξεων

που

να

ταιριάζουν

συχνότητα
διάγραµµα
απαντήσεων
πίνακες
συχνότητες

2. Τοποθετείστε τις παρακάτω λέξεις εκεί που πρέπει, µε βάση τους
ορισµούς που δίνονται:
ηµίτονο

παραπληρωµατικές

1. ………………………………………

2. ………………………………………

3. ………………………………………

4. ………………………………………

5. ………………………………………

πίτα

υποτείνουσα λόγος

κυκλικό διάγραµµα

το ακριβές πηλίκο µεταξύ δύο µεγεθών

τριγωνοµετρικός αριθµός

οι γωνιές, το άθροισµα των οποίων είναι 180º

η πλευρά ορθογώνιου τρίγωνου που βρίσκεται
απέναντι από την ορθή γωνιά

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1. Ο Αλέξανδρος και η Λυδία πρέπει να κάνουν έρευνα σχετικά µε τον τρόπο
µετακίνησης των µαθητών προς το σχολείο.
2. Για να µπορέσουν να µαζέψουν τα στοιχεία δεν χρειάζεται να φτιάξουν
ερωτηµατολόγιο.
3. Τα περισσότερα παιδιά έρχονται στο σχολείο µε τη µηχανή του πατέρα τους.
4. Η πρόταση της Λυδίας είναι να φτιάξουν ένα χρονόγραµµα και ένα εικονόγραµµα.
5. Η πιθανότητα κάποιο παιδί να έρχεται στο σχολείο µε ποδήλατο είναι 3/10.
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2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από τις οµάδες λέξεων που
δίνονται:

Για άλλη µια φορά…
(παραπληρωµατικές, συµπληρωµατικές)
……………………………… ονοµάζονται οι γωνίες που έχουν άθροισµα 90º, ενώ
……………………………… ονοµάζονται οι γωνίες που έχουν άθροισµα 180º.

Τι θα πει εφαπτοµένη;
(καµπύλη, ευθεία, σηµείο)
Η ……………………………… ή η γραµµή ή το επίπεδο που έχει ένα µόνο κοινό
……………………………… µε µια ……………………………… ή επιφάνεια.

Και τι είναι πάλι το Πυθαγόρειο θεώρηµα;
(υποτείνουσάς, ορθογώνιο, άθροισµα)
Σε κάθε ……………………………… τρίγωνο το τετράγωνο της ……………………………… του
είναι ίσο µε το …………………… των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του.

Και πάλι…

(µετακίνησης, έρευνα, σχεδιάγραµµα, να παρουσιάσουν)
Ο δάσκαλος της Β΄ τάξης του Γυµνασίου ζήτησε από τους µαθητές του να κάνουν
µία ……………………………… σχετικά µε τον τρόπο ……………………………… και
……………………………… τα αποτελέσµατα, χρησιµοποιώντας αριθµητικούς πίνακες και
……………………………… .

Τι σχεδιάγραµµα είναι πάλι αυτό;

(ραβδόγραµµα, κυκλικό διάγραµµα, χρονόγραµµα)
Ο Αλέξανδρος και η Λυδία αποφάσισαν να φτιάξουν ένα ……………………………… (πίτα)
και ένα ………………………………, επειδή το ……………………………… και το εικονόγραµµα
δεν ταιριάζουν στην περίπτωσή τους.
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Γραµµατική
α. Θεωρία

ουδέτερα και θηλυκά σε -ος

Θηλυκά σε -ος
Πρόκειται για θηλυκά ουσιαστικά που έχουν λόγια προέλευση και διαθέτουν τις ίδιες
καταλήξεις µε τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος.
Παράδειγµα:

πληθυντικός

ενικός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

η οδός
της οδού
την οδό
οδό

οι οδοί
των οδών
τις οδούς
οδοί

Όταν τα ουσιαστικά αυτά στην ονοµαστική του ενικού αριθµού τονίζονται στην τρίτη
από το τέλος συλλαβή, τότε ο τόνος κατεβαίνει στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή,
στη γενική του ενικού και στη γενική και αιτιατική του πληθυντικού αριθµού.
παράδειγµα: η περίοδος → της περιόδου
των περιόδων
τις περιόδους
3

2

2

2

Ουδέτερα σε -ος
Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ος µπορεί να είναι είτε παροξύτονα, δηλαδή να
τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή, είτε προπαροξύτονα, δηλαδή να
τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή.
Παράδειγµα:

πληθυντικός

ενικός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

το µέρος
του µέρους
το µέρος
µέρος

τα µέρη
των µερών
τα µέρη
µέρη

Τα ουσιαστικά αυτά τονίζονται πάντα στην πρώτη από το τέλος συλλαβή στη γενική
του πληθυντικού αριθµού (των µερών).
1
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Όταν στην ονοµαστική του ενικού αριθµού τονίζονται στην τρίτη από το τέλος
συλλαβή, τότε ο τόνος κατεβαίνει στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή, στη γενική
του ενικού αριθµού και στην ονοµαστική, αιτιατική και κλητική του πληθυντικού.
παράδειγµα: το µέγεθος → του µεγέθους
τα µεγέθη
τα µεγέθη
µεγέθη
3

2

2

2

2

Υποτακτική απλή ενεργητικής φωνής

Η υποτακτική παριστάνει αυτό που σηµαίνει το ρήµα σαν κάτι που
θέλουµε ή περιµένουµε να γίνει µία φορά, συνοπτικά και χωρίς επανάληψη.

παραδείγµατα:

Με ενδιαφέρει να µάθω τι έκανε, όταν πήγε στην Ελβετία.
Όταν έρθουν οι διακοπές, ας πάµε εξοχή!

Η απλή υποτακτική ενεργητικής φωνής σχηµατίζεται µε το µόριο να και το θέµα του
αορίστου του ρήµατος.

απλή υποτακτική
ενεργητικής φωνής

να + θέµα αορίστου
ενεργητικής φωνής

+

-ω, -εις, -ει
-ουµε, -ετε, -ουν

Μπορεί, επίσης, µπροστά να υπάρχει το µόριο ας ή ένας από τους συνδέσµους για
να, όταν, αν ή το απαγορευτικό µη.
Κλίση:

να
να
να
να
να
να

156

γράψ-ω
γράψ-εις
γράψ-ει
γράψ-ουµε
γράψ-ετε
γράψ-ουν

να
να
να
να
να
να

µιλήσ-ω
µιλήσ-εις
µιλήσ-ει
µιλήσ-ουµε
µιλήσ-ετε
µιλήσ-ουν

να
να
να
να
να
να

αργήσω
αργήσ-εις
αργήσ-ει
αργήσ-ουµε
αργήσ-ετε
αργήσ-ουν
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β. Ασκήσεις

1. Σχηµατίστε την απλή υποτακτική ενεργητικής φωνής των παρακάτω
ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο και αριθµό:

απλή υποτακτική

ακούω

……………………………

βλέπουµε

……………………………

καταλαβαίνετε

……………………………

µαθαίνεις

……………………………

λέει

……………………………

πειράζουν

……………………………

υπάρχω

……………………………

φεύγεις

……………………………

µπορούµε

……………………………

ζητάει

……………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στον σωστό τύπο:
(α)
1. Σκέφτοµαι ……………………… (περπατώ) λιγάκι σήµερα, ……………………… (παίρνω άρνηση) το αυτοκίνητο.
2. Του είπα ……………………… (φέρνω) τον καφέ µου στο γραφείο.
3. Ντρέπεται ……………………… (ζητώ) χρήµατα από τον πατέρα της.
4. ∆εν τον άφησε ……………………… (διαβάζω) το γράµµα, που του είχε στείλει ο
αδερφός του.
5. ∆υστυχώς δεν µπορούσαµε ……………………… (τηλεφωνώ) στην Ελένη.
6. ∆εν τον έχει αφήσει ποτέ ……………………… (οδηγώ) και ………………………
(ταξιδεύω) νύχτα, γιατί φοβάται µήπως κοιµηθεί πάνω στο τιµόνι.
7. Πώς θέλεις αυτοί ……………………… (πιστεύω) εσένα, αφού πάντα τους λες
ψέµατα;
8. Παιδιά, είναι ώρα ……………………… (τρώω) όλοι µαζί!
9. Σου είχα ζητήσει ……………………… (καλώ) και την Μαρία στο πάρτυ.
10. Είναι αδύνατο ……………………… (δουλεύω) άλλο, γιατί είναι πολύ κουρασµένοι.
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(β)
Ο Γιάννης είναι σίγουρος ότι δεν θα καταφέρει τίποτα ακόµα και αν ………………………
(προσπαθώ) πάρα πολύ. Εγώ, όµως, πιστεύω ότι το ……………………… (προσπαθώ)
είναι σπουδαιότερο από το αποτέλεσµα που θα έχεις. Το ……………………… (παλεύω),
το ……………………… (πολεµώ) γι’ αυτό που θέλεις, µετράει πάνω απ’ όλα.

3. Συµπληρώστε τα κενά των προτάσεων µε τον σωστό τύπο των
ουσιαστικών. Συµπληρώστε και τα άρθρα, όπου πρέπει:
1. Χρωστάει πολλά λεφτά, αλλά δεν πληρώνει
……………………… (το χρέος) του, γιατί δεν δουλεύει.
2. Η αρρώστια της εποχής µας είναι ………………………
(το άγχος).
3. Ποια είναι ……………………… (το κράτος - µέλος) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης;
4. Σε µερικά ……………………… (το µέρος) της Ελλάδας
µιλούν ……………………… (η διάλεκτος) που είναι δύσκολο
ακόµα και για τους Έλληνες να τις καταλάβουν.
5. Φέτος ……………………… (το κέρδος) της εταιρείας
ήταν πιο χαµηλά από πέρσι.

4. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στον σωστό τύπο:
Σου είπα εκατό φορές τι πρέπει ……………………… (κάνω). Πρέπει ………………………
(πάω) για ψώνια, µετά ……………………… (περνάω) από το ταχυδροµείο και
……………………… (στέλνω) το γράµµα στη µαµά, έπειτα ……………………… (γυρίζω)
στο σπίτι, ……………………… (µαγειρεύω) και ……………………… (καθαρίζω) το δωµάτιό
σου. Το απόγευµα πρέπει ……………………… (διαβάζω) τα µαθήµατά σου,
……………………… (γράφω) τις ασκήσεις και, εάν έχεις ελεύθερο χρόνο, µπορείς
……………………… (ακούω) µουσική ή ……………………… (βλέπω) τηλεόραση.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

1. Η πλευρά ορθογωνίου τριγώνου που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνιά
ονοµάζεται ……………………… .
2. Οι γωνίες που έχουν άθροισµα 90º ονοµάζονται ……………………… .
3. Η ευθεία γραµµή που έχει ένα µόνο κοινό σηµείο µε µια καµπύλη ή µια επιφάνεια.
4. Το ακριβές πηλίκο µεταξύ δύο µεγεθών.
5. Τριγωνοµετρικός αριθµός.

1
2

5

3

4
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Κρεµάλα
Βρείτε τη λέξη που κρύβεται:
1.
2.
3.
4.
5.

Γενική γραµµική απεικόνιση αντικειµένου ή χώρου υπό κλίµακα.
Κυκλικό διάγραµµα.
Κατάλογος ερωτήσεων.
Κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των τριγωνοµετρικών αριθµών.
Η δυνατότητα να συµβεί κάτι.

Σ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Π___
Ε______ _ _ _ _ _ _ _
Σ_____ _ _ _ _
Π___ _ _ _ _ _ _

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:
1. Έχει καλές σχέσεις µε όλον τον κόσµο και είναι από τους λίγους ανθρώπους, που
δεν έχουν εχθρούς. Τα έχει ……………………… µε όλους.
α. καλά
β. κακά
γ. µαζί
2. Περισσότερο εµπιστεύοµαι αυτόν παρά τον εαυτό µου. Του έχω τυφλή
……………………… .
α. πίστη
β. πείρα
γ. εµπιστοσύνη
3. Όλα τα δέντρα αυτού ……………………… κάηκαν το περασµένο καλοκαίρι.
α. των δασών
β. του δάσους
γ. του βιβλίου
4. ……………………… αυτή την εκδροµή και µάλιστα χωρίς καµιά βοήθεια το βλέπω
αδύνατο.
α. Το να πάω
β. Το να οργανώσω
γ. Το να ταξιδέψω
5. Πότε να του ………………………, πρωί ή απόγευµα;
α. τηλεφώνησα
β. τηλεφωνούσα
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Προβλήµατα

1. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε κάθετες πλευρές ΑΒ= 3 cm και ΑΓ = 4 cm. Να
βρείτε τους λόγους ΑΒ/ΑΓ, ΑΒ/ΒΓ, ΒΓ/ΑΓ.

2. Να βρεθούν οι εφαπτόµενες των οξειών γωνιών στα παρακάτω ορθογώνια
τρίγωνα.
Γ

∆
3 cm

8m

Ε
ω

Α

5 cm

Β

16 m

Ζ

Ι

10 cm

8 cm

Η

Θ

3. Να υπολογιστούν το ηµίτονο και το συνηµίτονο των οξειών γωνιών στα
παρακάτω ορθογώνια τρίγωνα.
Γ

∆
3

10

8

Ε
Α

6

Β

5

Ζ

161

Επιστηµονικά ελληνικά

Ενότητα 8 - Μαθηµατικά

4. Ένας τεχνίτης τοποθέτησε τη βάση της σκάλας σε απόσταση 1,25 m από τον
κάθετο τοίχο ΑΒ και ανέβηκε σε ύψος 5 m. Ποια είναι η κλίση της σκάλας;
Β

Γ

Α

5. Από την ερώτηση σε ένα δείγµα 1200
οικογενειών ως προς τον αριθµό των
αριθµός παιδιών
αριθµός οικογενειών
παιδιών
προέκυψε
ο
διπλανός
πίνακας.
0
192
α. Να κάνετε την κατανοµή σχετικών
1
276
συχνοτήτων και να παραστήσετε την
2
372
κατανοµή µε ραβδόγραµµα.
3
270
β. Να βρεθεί η τιµή µε τον
4
72
µεγαλύτερο αριθµό παρατηρήσεων.
5
36
γ. Αν οι οικογένειες µε περισσότερα
6+
12
από τρία παιδιά παίρνουν επίδοµα
πολυτέκνων, να βρείτε το ποσοστό των οικογενειών που θα πάρουν το επίδοµα.

6. Μια αυτοκινητοβιοµηχανία έκανε µια
έρευνα σχετικά µε το χρώµα του
χρώµα
αυτοκινήτου
που
προτιµούν
οι
περισσότεροι. Οι απαντήσεις φαίνονται µπλε
στον διπλανό πίνακα. Να βρεθούν:
κόκκινο
α. ποιος ήταν ο πληθυσµός του πράσινο
δείγµατος;
κίτρινο
β. ποιο είναι το χαρακτηριστικό ως ασηµί
προς το οποίο εξετάζουµε το δείγµα και λευκό
ποιες παρατηρήσεις προέκυψαν;
άλλο χρώµα
γ. ποιο είναι το ποσοστό των
καταναλωτών, που δεν προτιµούν ασηµί αυτοκίνητο;
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