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2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο Αθήνασ      05-02-2013 

Σχζδιο Μαθήματοσ Τάξη Β Γυμναςίου                                                                                             τμήμα Β3 

Ενότητα: Εγγεγραμμζνεσ γωνίεσ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καψάλασ Νικόλαοσ  

 

Στόχοι  

 Να θυμηθούν τις επίκεντρες γωνίες και τα αντίστοιχα τόξα (ύλη Ά Γυμνασίου). 

 Να γνωρίζουν τη σχέση του μέτρου μιας επίκεντρης γωνίας και του μέτρου του 

αντίστοιχου τόξου. 

 Να γνωρίζουν τη σχέση του μέτρου μιας εγγεγραμμένης γωνίας και του μέτρου 

του αντίστοιχου τόξου.  

 Να διαπιστώσουν και να αναγνωρίζουν την χαρακτηριστική σχέση μεταξύ 

επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας στον ίδιο κύκλο και στο ίδιο τόξο ή σε 

ίσα τόξα. 

 

Διδακτικό – Εκπαιδευτικό υλικό: Θα χρησιμοποιηθούν Applet σε geogebra και 

τροποποιημένο μικροπείραμα από το εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο προβάλλοντας 

τα στο διαδραστικό πίνακα. Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας που περιέχει 

τις παρακάτω δραστηριότητες-ερωτήσεις . 

 

Διαχείριση:  

Καταρχάς γίνεται μια σύντομη επανάληψη στις επίκεντρες γωνίες και στα 

αντίστοιχα τόξα μέσα από δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας στην οποία οι μαθητές 

εργάζονται σε ομάδες των δύο. Έπειτα κάποιοι μαθητές με εναλλαγή καλούνται στον 

διαδραστικό πίνακα σε applet του geogebra, μετακινώντας το «θεατή» να ελέγξουν αν 

υπάρχουν θέσεις, στο ίδιο διάζωμα, από τις οποίες ο «θεατής» βλέπει τη σκηνή υπό 

την ίδια περίπου γωνία. Ανακαλύπτουν ότι οι «θεατές» του ιδίου διαζώματος βλέπουν 

τη σκηνή του θεάτρου υπό την ίδια γωνία. Επόμενη διερεύνηση αφορά την 

τοποθέτηση 4 σημείων σε θέσεις από τις οποίες να φαίνεται η σκηνή ΑΒ με την ίδια 

γωνία 20°, ή 30° άλλη γωνία. Γίνεται έλεγχος με τη βοήθεια του λογισμικού αν τα 

σημεία αυτά ανήκουν στον ίδιο κύκλο. Με επόμενο applet στον διαδραστικό πίνακα με 

πειραματισμό των μαθητών και απάντηση των ερωτημάτων, οι μαθητές αναμένεται να 
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διαπιστώσουν και καταγράψουν στο φύλλο εργασίας τη σχέση μεταξύ εγγεγραμμένων 

και επίκεντρων γωνιών και του αντίστοιχου τόξου στο οποίο βαίνουν. 

Τέλος με μία άσκηση κατανόησης θα γίνει προσπάθεια εμπέδωσης και θα 

διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης του μαθήματος. 
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2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο Αθήνασ      05-02-2013 

Τάξη Β3   Ενότητα  Εγγεγραμμζνεσ γωνίεσ  

 Ονοματεπϊνυμο : .............................................................................................  

Φύλλο Εργασίας 

1. Αο ζπκεζνύκε ηη είλαη θύθινο θαη ηη επίθεληξε γωληα… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

-Σην δηπιαλό ζρήκα λα θαηαζθεπαζηεί κηα επίθεληξε γωλία ΑΟΒ  

-Τη νλνκάδνπκε αληίζηνηρν ηόμν ηεο επίθεληξεο γωλίαο ; Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κέηξνπ ηνπ 

ηόμνπ κε ην κέηξν ηεο γωλίαο; 

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

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

2. Δγγεγξακκέλε γωλία νλνκάδνπκε θάζε γωλία πνπ έρεη ηελ θνξπθή ηεο ζηνλ θύθιν θαη νη 

πιεπξέο ηεο ηέκλνπλ ηνλ θύθιν ζε δπν ζεκεία . Καηαζθεπάζηε ζηνλ δηπιαλό θύθιν κηα 

εγγεγξακκέλε γωλία  ΓΔΓ  θαη βξείηε ην αληίζηνηρν ηόμν. 

 

.  Ο 

.  Ο 
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3.  

α) Πνηα είλαη ε εγγεγξακέλε γωλία ηνπ ζρήκαηνο;  

β) Σε πνην ηόμν βαίλεη ε εγγεγξακκέλε γωλία ηνπ ζρήκαηνο; …………………………………………………….. 

γ) Mεηαθηλήζεηε ηελ θνξπθή Α ηεο εγγεγξακκέλεο γωλίαο ρωξίο λα αιιάμεη ην ηόμν ζην 

νπνίν βαίλεη, ηη παξαηεξείηε, ζα κεηαβιεζεί ην κέηξν ηεο;…………………………………………………. 

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

δ) Πνην είλαη ην κέηξν ηεο επίθεληξεο γωλίαο πνπ βαίλεη ζην ηόμν ΒΓ ;…………………………… 

ε) Πνηα ζρέζε έρνπλ ην κέηξν ηεο εγγεγξακκέλεο γωλίαο πνπ βαίλεη ζην ηόμν ΒΓ θαη ηεο 

αληίζηνηρεο επίθεληξεο γωλίαο; ………………………………………………………………………………………. 

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

ζη) Μεηαβάιεηε ηε ζέζε ηωλ Β θαη Γ θαη Α, ηη ζπκβαίλεη κε ηε ζρέζε ηεο επίθεληξεο γωλίαο 

θαη ηεο αληίζηνηρεο εγγεγξακκέλεο πνπ βαίλνπλ ζην ηόμν ΒΓ; 

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

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

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

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

4. Άζθεζε :Να ππνινγίζηε ηηο γωλίεο ηνπ ηξηγώλνπ 
ΑΒΓ ζην δηπιαλό ζρήκα , δηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο 
ζαο. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

 
Εργαςία για το ςπίτι: να απαντηθοφν οι ερωτήςεισ κατανόηςησ 1 ,2 και 3 ςελ 178 και να γίνουν οι 

αςκήςεισ 1, 2 και 5 ςελ 178 και 179 του ςχολικοφ βιβλίου. 


