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ΣΑΞΗ: Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΛΟΓΙΜΙΚΟ: geogebra 
ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:  ΚΑΒΟΤΡΑ ΓΔΠΟΙΝΑ( μαθημαηικός)                                  

                                  ΑΘΡΟΙΜΑ  ΑΚΔΡΑΙΩΝ 
Αλνίμηε ην αξρείν Geogebra κε όλνκα "άζξνηζκα αθεξαίσλ" πνπ ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα 
εξγαζίαο. 
Βιέπεηε ζθάιεο, πάλσ ζηηο νπνίεο πεξηκέλνπλ ζην πιαηύζθαιν, γηα λα αλέβνπλ  

ή λα θαηέβνπλ : ν Καξαγθηόδεο, ην Κνιιεηήξη, Ο Μπάξκπα- Γηώξγνο θαη ν Σεξ- Γηνλύζηνο. 
Κάζε κία νκάδα δηαιέγεη από κία θηγνύξα.  
Οη ήξσεο βξίζθνληαη ζην πιαηύζθαιν, ην νπνίν ζεσξνύκε όηη είλαη  ην κεδέλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Σπλεξγαζηείηε κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζαο θαη ζπκπιεξώζηε ηα θελά ζε θάζε κία 

από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.  
Σην ηέινο θάζε δξαζηεξηόηεηαο παξνπζηάζηε ηα ζπκπεξάζκαηα ζαο ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα 
θαη ζπδεηήζηε  ηα κε ηηο ππόινηπεο νκάδεο. 
 ΓΡΑΣΗΙΟΣΗΣΑ 1: 

α) Τξαβήμηε δύν θάξηεο από ηε ζηνίβα κε ηηο θίηξηλεο.  
Κηλήζηε ηνλ ήξσα ζαο κε βάζε απηό πνπ ιέλε νη θάξηεο θαη πεξηγξάςηε ζηε θπζηθή γιώζζα 

απηό πνπ ζαο έηπρε λα θάλεηε.  
Αλεβαίλσ  …………………..  ζθαινπάηηα θαη ζηε ζπλέρεηα αλεβαίλσ ………….…… αθόκα. 
Βξέζεθα ζην ………………….  ζθαινπάηη  ……………….. (πάλσ/θάησ)  από ην πιαηύζθαιν. 
Μεηαθξάζηε ηελ παξαπάλσ έθθξαζε από ηε θπζηθή γιώζζα ζηε καζεκαηηθή (κε ηε βνήζεηα 

πξόζζεζεο αθεξαίσλ), ζεσξώληαο ην «αλεβαίλσ» κε ην πξόζεκν ……...................  
θαη ην «θαηεβαίλσ» κε ην πξόζεκν……………  . Πξόζζεζε: ....…………………………… 

β) Σηε ζπλέρεηα ηξαβήμηε δύν θάξηεο από ηε ζηνίβα κε ηηο θόθθηλεο. 
Κηλήζηε ηνλ ήξσα ζαο κε βάζε απηό πνπ ιέλε νη θάξηεο θαη πεξηγξάςηε ζηε θπζηθή γιώζζα 
απηό πνπ ζαο έηπρε λα θάλεηε. 
  …………………..  …………  ζθαινπάηηα θαη ζηε ζπλέρεηα ………….  ………….…… αθόκα.  
Βξέζεθα ζην ………………….  ζθαινπάηη ……………….. από ην πιαηύζθαιν. 

Μεηαθξάζηε ηελ παξαπάλσ έθθξαζε από ηε θπζηθή γιώζζα ζηε καζεκαηηθή.  

Πξόζζεζε: …………………………………………………   . 
 Σπκπιεξώζηε ηελ παξαθάησ πξόηαζε: 

 Για να προζθέζω δύο ομόζημοσς αριθμούς ………………………….. ηις απόλσηες ηιμές  

 ηοσς και ζηο αποηέλεζμα βάζω ηο …………………  πρόζημο.  



 

2 
 

ΓΡΑΣΗΙΟΣΗΣΑ 2: 

Τξαβήμηε κία θάξηα από ηε ζηνίβα κε ηηο θίηξηλεο θαη κία από ηε ζηνίβα κε ηηο θόθθηλεο. 

Κηλήζηε ηνλ ήξσα ζαο κε βάζε απηό πνπ ιέλε νη θάξηεο θαη πεξηγξάςηε ζηε θπζηθή γιώζζα 
απηό πνπ ζαο έηπρε λα θάλεηε.  

………………  …………………..  ζθαινπάηηα θαη ζηε ζπλέρεηα …………..……  ….…… . 
Βξέζεθα ζην ………………….  ζθαινπάηη ……………….. από ην πιαηύζθαιν. 

Μεηαθξάζηε ηελ παξαπάλσ έθθξαζε από ηε θπζηθή γιώζζα ζηε καζεκαηηθή (κε ηε βνήζεηα 
πξόζζεζεο αθεξαίσλ), ζεσξώληαο ην «αλεβαίλσ» κε ην πξόζεκν ……………..  

θαη ην «θαηεβαίλσ» κε ην πξόζεκν…………………  . 
Πξόζζεζε: …………………………………………………………… 

Δπαλαιάβεηε κία θνξά αθόκε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία : 

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

................................................................................ .................................................................... 
θαη ζηε ζπλέρεηα  ζπκπιεξώζηε  ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα: 

 Για να προζθέζω δύο εηερόζημοσς αριθμούς ……………………… ηις απόλσηες ηιμές  

ηοσς και ζηο αποηέλεζμα βάζω ηο   πρόζημο………………………………………………. 

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