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 Σην παξαθάησ ζρήκα  έρνπκε έλα ράξηε κηαο πόιεο. ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη δύν θεληξηθέο νδηθέο 

αξηεξίεο ηεο πόιεο θαη κεξηθά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. 

    Έρνπλ ,επίζεο, ζεκεησζεί κεξηθά βαζηθά ζεκεία ηεο πόιεο , όπσο ε Οκόλνηα( θεληξηθή 

πιαηεία θαη ζεκείν δηαζηαύξσζεο ησλ δύν βαζηθώλ ιεσθόξσλ), ην  Γεκαξρείν, ηo  Μλεκείν 

Ζξώσλ, ην   Δκπνξηθό Κέληξν , ε Δθθιεζία, ην Μνπζείν, ην Σρνιείν, ην Μεζαησληθό Κάζηξν 

θαη ηα Δξείπηα Αξραίνπ Νανύ .  

 

   

Αλ βξίζθεζηε ζηελ Οκόλνηα πεξηγξάςηε πσο πξέπεη λα θηλεζείηε γηα λα πάηε  ζε θαζέλα από 

ηα παξαπάλσ ζεκεία ηεο πόιεο. Σπκπιεξώζηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, πόζα ηεηξάγσλα 

δεμηά ή αξηζηεξά, πάλσ ή θάησ, πξέπεη λα θηλεζείηε,  γηα λα πάηε ζε θάζε ηνπνζεζία, 

μεθηλώληαο θάζε θνξά από ηελ Οκόλνηα.
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 Με βάζε πνηνπο βαζηθνύο νδηθνύο άμνλεο θηλεζήθαηε;  

………………………………………………………………………………………………………………............ 
 

 Αλ ζηε ζέζε απηώλ ησλ αμόλσλ θέξσ δύν θάζεηνπο αξηζκεκέλνπο άμνλεο, 

θαη αλ αληηζηνηρίζνπκε ην δεμηά κε ην πξόζεκν .... , ην αξηζηεξά κε ην πξόζεκν  .....,  

ην πάλσ κε ην πξόζεκν ....   θαη ην θάησ κε ην πξόζεκν  .... ,  

 ηόηε  η θέζη κάθε ζημείου μπορεί να προζδιοριζηεί με ένα ζευγάρι αριθμών, (x, y). 

  Ο  πξώηνο από απηνύο ηνπο αξηζκνύο νλνκάδεηαη ΤΕΤΜΗΜΕΝΗ  

θαη ν δεύηεξνο νλνκάδεηαη ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ. 

 Καη νη δύν καδί ιέγνληαη ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ηνπ θάζε ζεκείνπ. 

Με βάζε απηό ην ζύζηεκα πξνζδηνξίζηε ηε ζέζε θάζε ζεκείνπ κε έλα δεύγνο αξηζκώλ,  

 θαη ζπκπιεξώζηε, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ, 

αλ ζην  Γεκαξρείν    αληηζηνηρεί ην  ζεκείν  Α,  

 ζην   Μλεκείν Ζξώσλ  αληηζηνηρεί ην   ζεκείν  Β,  

 ζην  Μεζαησληθό Κάζηξν αληηζηνηρεί ην ζεκείν   Γ,  

 ζηα Δξείπηα Αξραίνπ Νανύ αληηζηνηρεί ην ζεκείν  Γ,  

ζην Μνπζείν αληηζηνηρεί ην ζεκείν   Δ,  

 ζην Δκπνξηθό Κέληξν  αληηζηνηρεί ην ζεκείν  Ε ,  

ζηελ   Δθθιεζία  αληηζηνηρεί ην ζεκείν Ζ,  

 θαη ζην Σρνιείν αληηζηνηρεί ην ζεκείν Θ. 

 
 

      

   ΥΜΠΕΡΑΜΑ: Κάζε ζεκείο ηοσ επηπέδοσ αληηζηοητεί ζε έλα κόλο δεύγος 

ζσληεηαγκέλωλ θαη , αληηζηρόθως, θάζε δεύγος αρηζκώλ αληηζηοητεί ζε έλα κόλο 

ζεκείο ηοσ επηπέδοσ.         


