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1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( 1η ώρα) 

Στην εφαρμογή GEOGEBRA (Ημίτονο - Συνημίτονο Οξείας Γωνίας) 

υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα που έχει προσεγγίσει μία πολυκατοικία. 

Μετακινήστε τους 2 δρομείς που βλέπετε, τι παρατηρείτε;……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Από τι εξαρτάται το ύψος στο οποίο φτάνει η σκάλα της πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας;………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Βάλτε τη γωνία ω της σκάλας στις 20ο περίπου και φανταστείτε  το 

σύστημα που την ελέγχει  ότι χάλασε. Κάποιος ένοικος της πολυκατοικίας 

είναι εγκλωβισμένος στο ψηλότερο σημείο της . Προσπαθήστε να τον 

σώσετε , τι πρέπει να κάνετε;  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Κάντε κλικ στο τετράγωνο . Βάλτε τη γωνία ω της σκάλας 

στις 30ο και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

 

30ο 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΥΨΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ 

20μ   

40μ   

50μ   

Τι παρατηρείτε με τους λόγους που προέκυψαν : 

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

Λέτε να είναι τυχαίο; Δε νομίζω. Πάμε να κάνουμε άλλη μία δοκιμή. 

Βάλτε τη γωνία ω της σκάλας στις 20ο και συμπληρώστε τον παρακάτω 

πίνακα: 

20ο 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΥΨΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ 

10μ   

20μ   

40μ   

Αν δυσκολεύεστε με τις διαιρέσεις πάρτε τους υπολογιστές τσέπης.  
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Τι παρατηρείτε με τους λόγους που προέκυψαν : 

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

Τι έχετε να πείτε τώρα; 

Ε, λοιπόν όπως με την εφαπτομένη της οξείας γωνίας, που είδαμε στην 

προηγούμενη παράγραφο, έτσι και εδώ ο σταθερός λόγος των τμημάτων 

που εξετάσατε εξαρτάται μόνο από τη γωνία ω της σκάλας  και θα τον 

ονομάζουμε ημίτονο της οξείας γωνίας ω.  

Τι λέτε πάμε να γράψουμε τον ορισμό; 

 

 

 

 

Παρατηρώντας και την εφαρμογή GEOGEBRA πάλι βλέπουμε ότι 

εμφανίζεται το ημ20ο το οποίο είναι ίσο με ημ20ο=……………, όσο και οι 

λόγοι που βρήκατε πιο πάνω ( στον 2ο πίνακα). 

 

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

i. Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο 

ΑΒΓ με 090ˆ  είναι ημω = …….. 

 

α)




  

β)




 

γ)




 

δ) 
ΑΒ

ΒΓ
 

Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση. 

 

 

 Αλήθεια θυμάστε πως ορίζεται η 

εφω;……………………………………………………….   

 

         Τι λέτε για την εφ�̂� =…………; 

 

 

ii. Να υπολογίσετε τo ημίτονο και 

την εφαπτομένη της οξείας 

γωνίας ̂  του διπλανού 

σχήματος. 

………………………………………

………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

iii. Να υπολογίσετε τo ημίτονο της 

οξείας γωνίας ̂  του διπλανού 

σχήματος. 

 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στο διπλανό σχήμα είναι ΒΓ=12, ΑΓ=13 και 

ΔΑ=√34. 

i)  Το μήκος AΒ=……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Το μήκος ΔΒ=……………………………………………………….... 

 

 
…………………………… 

…………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ii)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε γραμμή. 

1)ημω =
5

13
 2)ημω =

12

13
 3)ημω =

13

5
 4)ημω =

9

13
 

1)ημθ =
5

√34
 2)ημθ =

3

√34
 3)ημθ =

√34

5
 4)ημθ =

√34

3
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Από το σχολικό βιβλίο,  

 Διαβάζουμε τη δραστηριότητα 1 σελ. 142 

 Προσπαθήστε: 

 την άσκηση 1 μόνο ημίτονα σελ. 146 

 τις ασκήσεις 1α,γ , 2β,δ,ε  και  3  στη σελ. 150 
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Άσκηση 1 σελ. 151 από το Σχολικό Βιβλίο. 

 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

  

Κάντε κλικ στο τετράγωνο . Βάλτε τη γωνία ω της σκάλας 

στις 60ο και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

 

60ο 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΛΟΓΟΣ: 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ/ΜΗΚΟΣ 

20μ   

30μ   

40μ   

Τι παρατηρείτε με τους λόγους που προέκυψαν : 

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

Λέτε να είναι πάλι τυχαίο; Δε νομίζω.  

Ε, λοιπόν όπως με την εφαπτομένη και το ημίτονο της οξείας γωνίας , 

που είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, έτσι και τώρα ο σταθερός 

λόγος των τμημάτων που εξετάσατε εξαρτάται μόνο από τη γωνία ω της 

σκάλας  και θα τον ονομάζουμε συνημίτονο της οξείας γωνίας ω.  

Τι λέτε πάμε να γράψουμε και τον τελευταίο ορισμό; 

 

 

 

Παρατηρώντας και την εφαρμογή GEOGEBRA πάλι βλέπουμε ότι 

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( 2η ώρα )  

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
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εμφανίζεται το συν60ο το οποίο είναι ίσο με συν60ο=……………, όσο και οι 

λόγοι που βρήκατε πιο πάνω ( στον πίνακα). 

 

 

Τι λέτε τώρα που γνωρίσαμε και τους τρεις τριγωνομετρικούς αριθμούς 

μιας οξείας γωνίας να γράψουμε και τους τρεις τύπους μαζί; 

 

 

ημω =
                                      

                                                                  
=

        

          
 

 

συνω =
                                      

                                                                 
=
          

 

 

εφω =
                                                                    

=
        

           
 

 

 
 

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 

i. Να σχεδιάσετε μια 

οξεία γωνία ̂  

όταν συνω = 
4

5
 

         Πόσο είναι το     

         ημω=; και η     

         εφω=; 

 
 

 Πηγαίνετε στη σελίδα 254 του σχολικού βιβλίου. Τι παρατηρείτε 

για το είδος των γωνιών που εμφανίζονται;………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Να συμπληρώστε τις παρακάτω σχέσεις: 

 a.  ημ38ο=…………..  β.  συν42ο=……………   γ. εφ89ο= ………. 

 

        δ. ημω=0,68
𝝎:𝝄𝝃𝜺ί𝜶
⇒      ω=……   ε.  συνω=0,23 

𝝎:𝝄𝝃𝜺ί𝜶
⇒      ω=… 

 

        στ. εφω=0,58 
𝝎:𝝄𝝃𝜺ί𝜶
⇒      ω=…. 
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Παρατηρώντας τις 2 πρώτες στήλες του πίνακα στη σελίδα 254 τι 

συμπεράσματα βγάζετε για το ημίτονο και το συνημίτονο μιας οξείας 

γωνίας ω; Μπορείτε να δικαιολογήσετε τα συμπεράσματά σας; 

 

 

 

 

 

 

 

Για την εφαπτομένη τι συμπέρασμα βγάζετε; 

 

 

 

 

Βγάλτε τους υπολογιστές τσέπης και συμπληρώστε τις παρακάτω 

ισότητες; 

𝜼𝝁𝟑𝟔𝟎

𝝈𝝊𝝂𝟑𝟔𝟎
=

          

                  
=                      εφ36ο=             

 

𝜼𝝁𝟖𝟒𝟎

𝝈𝝊𝝂𝟖𝟒𝟎
=
                    

=                      εφ84ο=             

 

Τι παρατηρείτε; 

 

 

 

Πιστεύετε ότι η πιο πάνω αριθμητική διαπίστωση αποτελεί και 

απόδειξη;  

Μάλλον όχι , τι λέτε να αποδείξουμε την πιο πάνω σχέση μεταξύ των 

ημω , συνω και εφω , όπου ω μία οξεία γωνία ενός ορθογωνίου 

τριγώνου ΑΒΓ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:  Από το σχολικό βιβλίο,  

 Διαβάζουμε : 

 τη  σελ. 143 

 τις εφαρμογές 1 και 2 σελ 143-144 

 Προσπαθήστε: 

 όλες τις ερωτήσεις κατανόησης σελ. 145 

 τις ασκήσεις 1 μόνο συνημίτονα  και 2 σελ. 146 

7η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( 3η ώρα )  

Άσκηση 2 σελ. 151 από το Σχολικό Βιβλίο. 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Πριν λύσουμε την επόμενη  άσκηση ας διαβάσουμε τα παρακάτω για ένα 

χρήσιμο τοπογραφικό όργανο , τη διόπτρα του Ήρωνα : 
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8η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άσκηση 7 σελ. 151 από το Σχολικό Βιβλίο. 

 

 

ΛΥΣΗ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Πάμε πάλι στην ιστοσελίδα 

www.commonmaths.weeble.com και συγκεκριμένα στην εφαρμογή 

GEOGEBRA στον τομέα Τριγωνομετρία – Ημίτονο Συνημίτονο οξείας 

γωνίας. 

Πατάμε διαδοχικά στα τετραγωνάκια : 

 

 

 
Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να επιλέξετε ένα οποιοδήποτε ύψος στο 

κτήριο και να ρυθμίσετε το μήκος και τη γωνία της σκάλας ώστε να 

φτάσει στο στην κορυφή Α του κτηρίου.  

Συμπληρώστε τα παρακάτω ανάλογα με τις επιλογές που κάνατε. 

 

 Ύψος κτηρίου: ………………………… 

 Μήκος Σκάλας: ……………………….. 

 Γωνία Σκάλας με το οριζόντιο επίπεδο: ………………………… 

 

Τώρα τι λέτε να υπολογίσετε την απόσταση του πυροσβεστικού οχήματος 

από το κτήριο, αλλά με 2 τρόπους, ελπίζω να μη σας βάζω πολλά και 

δύσκολα. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:  Από το σχολικό βιβλίο προσπαθήστε : 

 Τις ασκήσεις 3,4 σελ. 146 

 Τις ασκήσεις 1β,2α,4,6 και 8 σελ. 150-151 

http://www.commonmaths.weeble.com/

