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ΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 

Ποιο χρώμα καταλαμβάνει μεγαλύτερη επιφάνεια; Το πορτοκαλί ή το κόκκινο;  

 

  

Λύση 

Το κλειδί της λύσης είναι να παρατηρήσουμε στο σχήμα ότι η διάμετρος του 

μεγάλου ημικυκλίου είναι ίση με τη διάμετρο του μικρού συν την ακτίνα του 

μικρού ημικυκλίου. Οπότε, η διάμετρος του μεγάλου ημικυκλίου είναι ίση με τα 

3/2 της διαμέτρου του μικρού άρα και η ακτίνα του μεγάλου ημικυκλίου είναι 

ίση με τα 3/2 της ακτίνας του μικρού. Με άλλα λόγια, αν η ακτίνα του μεγάλου 

ημικυκλίου είναι 3, τότε η ακτίνα του μικρού ημικυκλίου θα είναι 2. Παίρνουμε, 

λοιπόν, μία μονάδα μέτρησης τέτοια ώστε η ακτίνα του μικρού ημικυκλίου να 

είναι 2 και του μεγάλου να είναι 3 και έτσι προκύπτει ο χωρισμός του 

τετραγώνου σε μικρά τετραγωνάκια, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Χρησιμοποιώντας αυτό τον χωρισμό του τετραγώνου θα υπολογίσουμε τις δύο 

περιοχές.  
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Μπορούμε να υπολογίσουμε πιο εύκολα το εμβαδό της κόκκινης περιοχής αν 

παρατηρήσουμε ότι αποτελείται από δύο κύκλους, έναν μεγάλο με ακτίνα 3 και 

έναν μικρό με ακτίνα 2.  

Το εμβαδό του μεγάλου κύκλου είναι:  

Ε1 = π ∙ 32 = 3,14 ∙ 9 = 28,27 τετραγωνικές μονάδες 

Το εμβαδό του μεγάλου κύκλου είναι:  

Ε2 = π ∙ 22 = 3,14 ∙ 4 = 12,57 τετραγωνικές μονάδες 

Οπότε, το εμβαδό της κόκκινης περιοχής θα είναι ίσο με το άθροισμα των δύο 

παραπάνω εμβαδών:   

Εκόκκινης περιοχής = Ε1 + Ε2 = 28,27 + 12,57 = 40,84 τετραγωνικές μονάδες 

 

Το εμβαδό ολόκληρου του τετραγώνου είναι:  

Ετετραγώνου = 9 ∙ 9 = 91 τετραγωνικές μονάδες 

 

Οπότε, το εμβαδό της πορτοκαλί περιοχής θα είναι: 

Επορτοκαλί περιοχής = Ετετραγώνου – Εκόκκινης περιοχής = 91 − 40,84 = 40,16 τετραγωνικές 

μονάδες.  

 

Συνεπώς, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το εμβαδό της κόκκινης περιοχής είναι 

ελαφρώς μεγαλύτερο από το εμβαδό της πορτοκαλί περιοχής, δηλαδή:  

Εκόκκινης περιοχής > Επορτοκαλί περιοχής 

  


