
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μέτρηση µήκους 

Γ’	  Δημοτικού	   Δ’	  Δημοτικού	   Ε’	  Δημοτικού	  
Μ3.	  Αναλύουν	  και	  
συνθέτουν	  μήκη,	  και	  
μετρούν	  το	  μήκος	  
τεθλασμένων	  διαδρομών.	  

Μ2.	  Μετρούν	  και	  
συγκρίνουν	  την	  περίμετρο	  
πολυγωνικών	  σχημάτων	  
και	  επιλύουν	  σχετικά	  
προβλήματα	  (όπως	  
κατασκευή	  σχημάτων	  με	  
δεδομένη	  περίμετρο).	  

Μ2.	  Υπολογίζουν	  την	  
περίμετρο	  σχημάτων	  
χρησιμοποιώντας	  
γεωμετρικές	  ιδιότητες.	  

	   	   Μ3.	  Διερευνούν	  τη	  σχέση	  
πλευρών	  και	  περιμέτρου	  
επίπεδων	  σχημάτων.	  

Μ4.	  Επιλύουν	  σχετικά	  
προβλήματα	  μέτρησης.	  

Μ3.	  Επιλύουν	  προβλήματα	  
μέτρησης	  μήκους	  με	  τη	  
χρήση	  οργάνων	  μέτρησης.	  
	  

	  

Μ5.	  Πραγματοποιούν	  
μετατροπές	  απλών	  
μονάδων	  μέτρησης.	  

Μ4.	  Πραγματοποιούν	  
απλές	  μετατροπές	  μονάδων	  
μέτρησης	  μήκους.	  

Μ4.	  Πραγματοποιούν	  
μετατροπές	  μονάδων	  
μέτρησης	  μήκους	  
χρησιμοποιώντας	  τις	  
σχέσεις	  μεταξύ	  των	  
μονάδων	  και	  επιλύουν	  
σχετικά	  προβλήματα.	  

	   Μ5.	  Συγκρίνουν	  και	  
μεταφέρουν	  ευθύγραμμα	  
τμήματα	  χρησιμοποιώντας	  
διαβήτη.	  
	  

	  

Μ6.	  Πραγματοποιούν	  
εκτιμήσεις	  μηκών	  σε	  
διαφορετικά	  πλαίσια.	  
	  

Μ6.	  Πραγματοποιούν	  
εκτιμήσεις	  περιμέτρων	  σε	  
διάφορα	  πλαίσια.	  

	  

	  

Α΄ Φάση	  



	  

Μέτρηση επιφάνειας 

Γ’	  Δημοτικού	   Δ’	  Δημοτικού	   Ε’	  Δημοτικού	  
	   	   Μ5.	  Υπολογίζουν	  το	  

εμβαδό	  ορθογωνίων	  και	  
ορθογωνίων	  τριγώνων	  
χρησιμοποιώντας	  τις	  
γραμμικές	  τους	  διαστάσεις	  
και	  επιλύουν	  σχετικά	  
προβλήματα	  
χρησιμοποιώντας	  όργανα	  
μέτρησης.	  
	  

	   	   Μ6.	  Πραγματοποιούν	  
απλές	  μετατροπές	  μονάδων	  
μέτρησης	  επιφάνειας	  και	  
επιλύουν	  σχετικά	  
προβλήματα.	  

Μ7.	  Πραγματοποιούν	  
συγκρίσεις	  επιφανειών	  με	  
ανάλυση	  και	  σύνθεση	  (και	  
διαπιστώνουν	  τη	  
διατήρηση	  του	  εμβαδού).	  
	  

	   	  

Μ8.Υπολογίζουν	  εμβαδό	  
δομημένων	  επιφανειών	  
χρησιμοποιώντας	  την	  
πολλαπλασιαστική	  σχέση	  
μεταξύ	  γραμμών	  και	  
στηλών.	  

Μ7.	  Δομούν	  ορθογώνιες	  
επιφάνειες	  σε	  γραμμές	  και	  
στήλες	  με	  ισοδιαμέριση	  
των	  γραμμικών	  τους	  
διαστάσεων	  και	  
υπολογίζουν	  το	  εμβαδό.	  

	  

	   Μ8.	  Καλύπτουν	  επιφάνειες	  
και	  υπολογίζουν	  εμβαδό	  
χρησιμοποιώντας	  
υποδιαιρέσεις	  της	  μονάδας.	  
	  

	  

Μ9.	  Εκτιμούν	  και	  
συγκρίνουν	  το	  εμβαδόν	  
επιφανειών.	  

Μ9.	  Εκτιμούν	  και	  
συγκρίνουν	  εμβαδό	  
επιφανειών.	  
	  

	  

	   Μ10.	  Διακρίνουν	  την	  
περίμετρο	  από	  το	  εμβαδό	  
και	  επιλύουν	  σχετικά	  
προβλήματα.	  

	  

	  



	  

	  

	  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(αναλυµένο) 

 
Μέτρηση µήκους 

Γ’	  Δημοτικού	   Δ’	  Δημοτικού	   Ε’	  Δημοτικού	  
	  
Μ3.	  Αναλύουν	  και	  
συνθέτουν	  μήκη,	  και	  
μετρούν	  το	  μήκος	  
τεθλασμένων	  
διαδρομών.	  
	  
α.	  Συνειδητοποιήσουν το 
µήκος τεθλασµένων 
διαδροµών είναι το 
άθροισµα των επιµέρους 
µηκών (και όχι η απόσταση 
µεταξύ της αρχής και του 
τέλους της διαδροµής).  
	  
β. Μετρούν το µήκος 
τεθλασµένων διαδροµών 
αφού πρώτα τις 
αναλύσουν στα επιµέρους 
τµήµατα και ύστερα τις 
συνθέσουν σε µία ευθεία 
γραµµή. 

	  
Μ2.	  Μετρούν	  και	  
συγκρίνουν	  την	  
περίμετρο	  πολυγωνικών	  
σχημάτων	  και	  επιλύουν	  
σχετικά	  προβλήματα	  
(όπως	  κατασκευή	  
σχημάτων	  με	  δεδομένη	  
περίμετρο).	  
	  
α. Κατανοούν ότι 
µετρώντας το µήκος του 
περιγράµµατος ενός 
σχήµατος ουσιαστικά 
υπολογίζουν την περίµετρό 
του. 
 
β. Αντιλαµβάνονται ότι η 
περίµετρος ενός σχήµατος 
είναι το άθροισµα των 
µηκών των πλευρών του. 
 
γ. Υπολογίζουν την 
περίµετρο (µη) κανονικών 
σχηµάτων ακόµα και αν δεν 
τους δίνεται το µήκος µιας 
πλευράς. 
 
δ. Υπολογίζουν την 
περίµετρο κανονικών και 
µη σχηµάτων σε 
διαφορετικά πλαίσια (π.χ. 
σε γεωπίνακα, σε 
τετραγωνισµένο χαρτί ή 
όταν δίνονται οι διαστάσεις 
των πλευρών τους). 
 
ε. Βρίσκουν όλα τα πιθανά 
ορθογώνια µε δεδοµένη 

	  
Μ2.	  Υπολογίζουν	  την	  
περίμετρο	  σχημάτων	  
χρησιμοποιώντας	  
γεωμετρικές	  ιδιότητες.	  
	  
α. Να υπολογίζουν την 
περίµετρο ορθογωνίων 
χρησιµοποιώντας  
την ιδιότητα “Οι απέναντι 
πλευρές είναι ίσες”. 
 
β. Να υπολογίζουν την 
περίµετρο τετραγώνων 
χρησιµοποιώντας  
την ιδιότητα “Όλες οι 
πλευρές είναι ίσες”. 
 
γ. Υπολογίζουν την 
περίµετρο ενός τετραγώνου 
που βρίσκεται  
µέσα σε µία σύνθεση 
ορθογωνίων µε 
συγκεκριµένες διαστάσεις. 
 
δ. Υπολογίζουν την 
περίµετρο µη κανονικών 
σχηµάτων. 
 
ε. Υπολογίζουν την 
περίµετρο ενός µη 
κανονικού σχήµατος  
το οποίο αποτελείται από 
τετράγωνα µε δεδοµένη 
περίµετρο ή  
από ορθογώνια µε δεδοµένες 
διαστάσεις. 
 

Β΄ Φάση	  



περίµετρο και ακέραια 
µήκη πλευρών (και τα 
κατασκευάζουν). 
 
στ. Βρίσκουν τις διαστάσεις 
ενός τετραγώνου µε 
δεδοµένη περίµετρο (και το 
κατασκευάζουν). 
 
ζ. Βρίσκουν την περίµετρο 
ενός τετραγώνου όταν 
γνωρίζουν την πλευρά του. 
 
η. Σχεδιάζουν, για 
δεδοµένη περίµετρο, 
διαφορετικά µη κανονικά 
σχήµατα. 
	  

στ. Υπολογίζουν και 
συγκρίνουν τις περιµέτρους  
ισεµβαδικών σχηµάτων. 
 
ζ. Διαπιστώνουν ότι από όλα 
τα ισεµβαδικά σχήµατα αυτό  
µε τη µικρότερη περίµετρο 
είναι το τετράγωνο. 
 
η. Αφαιρούν από ένα 
ορθογώνιο µε συγκεκριµένο 
αριθµό  
τετράγωνων πλακιδίων τόσα 
πλακίδια  
όσα χρειάζεται ώστε το 
αρχικό σχήµα  
να αποκτήσει κάποια 
συγκεκριµένη περίµετρο και 
εµβαδό. 
 
θ. Κατανοούν ότι ο µέγιστος 
αριθµός των τετραγωνικών 
µονάδων  
που µπορούν να αφαιρέσουν 
από οποιοδήποτε ορθογώνιο  
παραλληλόγραµµο, ώστε η 
περίµετρός του  
να παραµείνει η ίδια, 
υπακούει στη σχέση:  
Εµβαδό ορθογωνίου – 
(µήκος - 1)(πλάτος – 1).  

 
	   	   	  

Μ3.	  Διερευνούν	  τη	  σχέση	  
πλευρών	  και	  περιμέτρου	  
επίπεδων	  	  
σχημάτων.	  
 
α. Να συνειδητοποιούν ότι η 
περίµετρος ενός ορθογωνίου  
µε ακεραία µήκη πλευρών 
είναι πάντα ζυγός αριθµός.  
 
β. Να κατανοούν ότι η 
περίµετρος ενός τετραγώνου  
είναι τετραπλάσια του 
µήκους της πλευράς του  
(Πτ = 4α) και το αντίστροφο 
(α =   1/4 Πτ). 
 
γ. Να υπολογίζουν την 
περίµετρο ορθογωνίων 
σύµφωνα µε τον τύπο:  



       Πορθ. = 2(π + µ) 
 
δ. Διαπιστώνουν ότι 
διαφορετικά σχήµατα µπορεί 
να έχουν την ίδια περίµετρο 
(ισοπεριµετρικά). 
ε. Βρίσκουν τα πιθανά µήκη 
και πλάτη ενός ορθογωνίου 
όταν γνωρίζουν την 
περίµετρό του. 
 
στ. Κατανοούν και 
φτιάχνουν γραφικές 
παραστάσεις (µήκους 
ορθογωνίου – εµβαδού) 
ισοπεριµετρικών 
ορθογωνίων. 
 
ζ. Διερευνούν τις αλλαγές 
στο µήκος και στο πλάτος 
ενός ορθογωνίου όταν η 
περίµετρός του διατηρείται η 
ίδια. 
 
η. Κατανοούν πώς 
µεταβάλλεται  η περίµετρος 
ενός µοτίβου καθώς 
τοποθετούµε τετράγωνα στη 
σειρά (π.χ.   →  → 

 → … ). 
	  

	  
Μ4.	  Επιλύουν	  σχετικά	  
προβλήματα	  μέτρησης.	  

	  
Μ3.	  Επιλύουν	  
προβλήματα	  μέτρησης	  
μήκους	  με	  τη	  χρήση	  
οργάνων	  μέτρησης.	  
	  
α. Χρησιµοποιούν το 
χάρακα ή το διαβήτη για να 
µετρήσουν την περίµετρο 
πολυγωνικών σχηµάτων. 
 
β. Επιλέγουν το κατάλληλο 
όργανο µέτρησης (π.χ. 
χάρακα, γαλλικό µέτρο, 
µεζούρα, κ.ά.) ανάλογα µε 
το µέγεθος των προς 
µέτρηση χαρακτηριστικών 
(π.χ. περίµετρος τάξης, 
τετραδίου, κ.ά.).  
	  

	  

	   	   	  



Μ5.	  Πραγματοποιούν	  
μετατροπές	  απλών	  
μονάδων	  μέτρησης.	  

Μ4.	  Πραγματοποιούν	  
απλές	  μετατροπές	  
μονάδων	  μέτρησης	  
μήκους.	  
	  
α. Πραγµατοποιούν 
µετατροπές µονάδων 
µέτρησης µήκους από 
µεγαλύτερα σε µικρότερα 
µεγέθη (π.χ. από µ. σε εκ.) 
και το αντίστροφο (π.χ. από 
εκ. σε µ.). 
	  

Μ4.	  Πραγματοποιούν	  
μετατροπές	  μονάδων	  
μέτρησης	  μήκους	  
χρησιμοποιώντας	  τις	  
σχέσεις	  μεταξύ	  των	  
μονάδων	  και	  επιλύουν	  
σχετικά	  προβλήματα.	  
	  
α. Πραγµατοποιούν 
µετατροπές µονάδων 
µέτρησης µήκους 
προκειµένου να υπολογίσουν 
την περίµετρο ή το εµβαδό 
ενός σχήµατος. 
	  

	   	  
Μ5.	  Συγκρίνουν	  και	  
μεταφέρουν	  ευθύγραμμα	  
τμήματα	  
χρησιμοποιώντας	  
διαβήτη.	  
	  

	  

	  
Μ6.	  Πραγματοποιούν	  
εκτιμήσεις	  μηκών	  σε	  
διαφορετικά	  πλαίσια.	  
	  
α. Αναπτύσσουν 
στρατηγικές για την 
εκτίµηση µηκών. 
 
β. Επιλέγουν και 
χρησιµοποιούν σηµεία 
αναφοράς για την εκτίµηση 
µηκών.	  

	  
Μ6.	  Πραγματοποιούν	  
εκτιμήσεις	  περιμέτρων	  
σε	  διάφορα	  πλαίσια.	  
	  
α. Χρησιµοποιούν τις 
ιδιότητες των σχηµάτων 
(π.χ. τετραγώνων, 
ορθογωνίων, κ.ά.) για να 
εκτιµήσουν τις περιµέτρους 
τους. 
 
β. Εκτιµούν την περίµετρο 
µη κανονικών ορθογωνίων 
σχηµάτων, αφού πρώτα 
σχεδιάσουν ένα ορθογώνιο 
που να περικλείει ολόκληρο 
το αρχικό σχήµα 
(κατανοούν ότι το 
ορθογώνιο και το µη 
κανονικό σχήµα έχουν την 
ίδια περίµετρο). 
	  

	  



	  

Μέτρηση επιφάνειας 

Γ’	  Δημοτικού	   Δ’	  Δημοτικού	   Ε’	  Δημοτικού	  
	   	   	  

Μ5.	  Υπολογίζουν	  το	  
εμβαδό	  ορθογωνίων	  και	  
ορθογωνίων	  τριγώνων	  
χρησιμοποιώντας	  τις	  
γραμμικές	  τους	  
διαστάσεις	  και	  επιλύουν	  
σχετικά	  προβλήματα	  
χρησιμοποιώντας	  
όργανα	  μέτρησης.	  
 
α. Κατανοούν τη 
διαδικασία εύρεσης του 
εµβαδού ορθογωνίων 
σχηµάτων.  

1. Συνειδητοποιούν τις 
µεταβολές που συµβαίνουν 
στο εµβαδό ενός 
ορθογωνίου µε σταθερό 
µήκος καθώς το πλάτος του 
µεταβάλλεται κάθε φορά 
κατά µία µονάδα και το 
αντίστροφο.  

2. Κατανοούν ότι το 
εµβαδό ορθογωνίου 
υπακούει στη σχέση Ε = µ  ∙ 
π (όπου µ = µήκος και π = 
πλάτος) και βρίσκουν την 
τιµή ενός µεγέθους όταν 
τους δίνονται τα άλλα δύο. 

3. Βρίσκουν τις τιµές 
των µεγεθών: µήκος, 
πλάτος, περίµετρος, εµβαδό 
ορθογωνίου όταν γνωρίζουν 
δύο από αυτές (π.χ. 
βρίσκουν το πλάτος και την 
περίµετρο όταν γνωρίζουν 
το µήκος και το εµβαδό). 

 
β. Διαπιστώνουν ότι 
διαφορετικά σχήµατα 
µπορεί να έχουν το ίδιο 
εµβαδό (ισεµβαδικά). 
 
γ. Σχεδιάζουν ισεµβαδικά 
ορθογώνια µε ακέραια µήκη 
πλευρών. 
 



δ. Κατανοούν και 
φτιάχνουν γραφικές 
παραστάσεις (µήκους 
ορθογωνίου – περιµέτρου) 
ισεµβαδικών ορθογωνίων. 
 
ε. Αντιλαµβάνονται το 
τετράγωνο ως ειδική 
περίπτωση ορθογωνίου και 
υπολογίζουν το εµβαδό του 
όταν γνωρίζουν τη µία του 
πλευρά. 
 
στ. Βρίσκουν τις διαστάσεις 
ενός τετραγώνου αν 
γνωρίζουν το εµβαδόν του.  
 
ζ. Βρίσκουν την περίµετρο 
και το εµβαδό ενός 
τετραγώνου όταν γνωρίζουν 
το άθροισµα των δύο 
πλευρών του. 
 
η. Συνειδητοποιούν ότι αν 
διπλασιάσουµε δύο κάθετες 
πλευρές ενός τετραγώνου 
το εµβαδό του 
τετραπλασιάζεται. 
 
θ. Διαπιστώνουν ότι από 
όλα τα ισοπεριµετρικά 
σχήµατα αυτό µε το 
µεγαλύτερο εµβαδό είναι το 
τετράγωνο. 
 
ι. Υπολογίζουν και 
συγκρίνουν τα εµβαδά 
ισοπεριµετρικών σχηµάτων. 
 
ια. Εκτιµούν εάν µπορούν 
να βρουν το εµβαδό ενός 
ορθογωνίου εφόσον 
γνωρίζουν την περίµετρό 
του.  
 
ιβ. Βρίσκουν πόσες φορές 
χωράει ένα ορθογώνιο µέσα 
σε ένα άλλο ορθογώνιο, 
δηλ. πόσες φορές χωράει το 
εµβαδού του πρώτου στο 
δεύτερο.	  
 
ιγ. Βρίσκουν τι µέρος του 



εµβαδού ενός ορθογωνίου 
καλύπτει ένα άλλο 
ορθογώνιο.  
 
ιδ. Κατανοούν ότι 
φέρνοντας σε ένα 
οποιοδήποτε τετράπλευρο 
τις δύο διαγωνίους, το 
χωρίζουν πάντα σε τέσσερις 
ισοµεγέθεις περιοχές. 
 
ιε. Συνειδητοποιούν ότι αν 
φέρουµε τη διαγώνιο ενός 
ορθογωνίου το χωρίζουν σε 
δύο ίσα τρίγωνα καθένα 
από τα οποία έχει εµβαδό 
ίσα µε το µισό εµβαδό του 
ορθογωνίου. 
 

και το αντίστροφο 
 

ιστ. συνειδητοποιούν ότι το 
εµβαδό ορθογωνίου 
τριγώνου είναι το µισό του 
εµβαδού ορθογωνίου 
παραλληλογράµµου µε 
µήκος και πλάτος ίσα µε τις 
κάθετες πλευρές του 
τριγώνου. 
 
ιζ. Συνειδητοποιούν ότι, για 
να προκύψει ένα τετράγωνο 
ύστερα από τη σύνθεση δύο 
ορθογωνίων τριγώνων, τα 
τρίγωνα αυτά πρέπει να 
έχουν ίσες τις δύο κάθετες 
πλευρές τους. 
 
ιη. Υπολογίζουν το 
εµβαδόν ορθογωνίου 
τριγώνου χρησιµοποιώντας 
τις γραµµικές του 
διαστάσεις.  
 
ιθ. Συνειδητοποιούν ότι το 
εµβαδό ενός ορθογωνίου 
τριγώνου παραµένει 
σταθερό ακόµα και αν 
αλλάξουµε τον 
«προσανατολισµό» του.  
 
κ. Αναλύουν ένα σύνθετο 
σχήµα σε απλά των οποίων 



µπορούν να υπολογίσουν 
εύκολα το εµβαδό.  

	   	   	  
Μ6.	  Πραγματοποιούν	  
απλές	  μετατροπές	  
μονάδων	  μέτρησης	  
επιφάνειας	  και	  επιλύουν	  
σχετικά	  προβλήματα.	  
	  
α. Πραγµατοποιούν απλές 
µετατροπές µονάδων 
µέτρησης επιφάνειας, όπως 
από τετραγωνικά εκατοστά 
σε τετραγωνικά µέτρα στο 
πλαίσιο ενός συστήµατος 
µέτρησης. 
	  

	  
Μ7.	  Πραγματοποιούν	  
συγκρίσεις	  επιφανειών	  με	  
ανάλυση	  και	  σύνθεση	  (και	  
διαπιστώνουν	  τη	  
διατήρηση	  του	  εμβαδού).	  
	  
α. Ανακαλύπτουν ότι το 
εµβαδό µιας επιφάνειας 
που αποτελείται από 
επιµέρους τµήµατα 
παραµένει αναλλοίωτο – 
σταθερό  ακόµα και αν τα 
επιµέρους τµήµατα 
αναδιοργανωθούν 
(διατήρηση εµβαδού). 
 
β. Αναλύουν σύνθετα 
σχήµατα σε απλά, στα 
οποία µπορούν εύκολα να 
υπολογίζουν το εµβαδό. 
	  

	   	  

	  
Μ8.Υπολογίζουν	  εμβαδό	  
δομημένων	  επιφανειών	  
χρησιμοποιώντας	  την	  
πολλαπλασιαστική	  σχέση	  
μεταξύ	  γραμμών	  και	  
στηλών.	  
	  
α. Μετρούν το εµβαδό 
µιας επιφάνειας 

	  
Μ7.	  Δομούν	  ορθογώνιες	  
επιφάνειες	  σε	  γραμμές	  
και	  στήλες	  με	  
ισοδιαμέριση	  των	  
γραμμικών	  τους	  
διαστάσεων	  και	  
υπολογίζουν	  το	  εμβαδό.	  
	  
α. Δοµούν ορθογώνιες 

	  



χωρίζοντάς την σε 
γραµµές και στήλες και 
στη συνέχεια να 
πολλαπλασιάζοντας τον 
αριθµό των στηλών επί 
τον αριθµό των γραµµών. 
	  

επιφάνειες σε γραµµές και 
στήλες, µετρώντας και 
υποδιαιρώντας τις πλευρές 
σε ίσα µέρη, ώστε να 
υπολογίζουν το εµβαδό 
τους. 
 
β. Υπολογίζουν το εµβαδόν 
ορθογωνίων 
παραλληλογράµµων και 
τετραγώνων 
πολλαπλασιάζοντας τα 
µήκη δύο διαδοχικών 
πλευρών, δηλαδή γραµµές 
επί στήλες (όταν έχουν ή 
δεν έχουν µπροστά τους το 
σχήµα ή µετρώντας µε 
χάρακα τις διαστάσεις 
τους). 
 
γ. Βρίσκουν το εµβαδό και 
την περίµετρο κανονικών 
και µη σχηµάτων που είναι 
σχεδιασµένα σε 
τετραγωνισµένο χαρτί ή 
καλύπτουν µέρος αυτού. 
 
δ. Σχεδιάζουν επίπεδα 
σχήµατα µε δεδοµένο 
εµβαδό και ακέραια µήκη 
πλευρών. 
 
ε. Βρίσκουν όλα τα πιθανά 
ορθογώνια µε δεδοµένο 
εµβαδόν και ακέραια µήκη 
πλευρών. 
	  

	   	  
Μ.	  Υπολογίζουν το εµβαδό 
κανονικών και µη 
κανονικών ορθογωνίων 
σχηµάτων και επιλύουν 
σχετικά προβλήµατα.  
 
 
α.  Κατανοούν ότι το 
αποτέλεσµα της µέτρησης 
της επιφάνειας ενός 
σχήµατος, έτσι ώστε αυτή 
να καλύπτεται εντελώς µε 
µία συγκεκριµένη µονάδα 
µέτρησης, λέγεται εµβαδόν 
του σχήµατος. 

	  



 
 
β. Υπολογίζουν το εµβαδό 
µη κανονικών ορθογωνίων 
σχηµάτων µε δύο τρόπους: 

i) αφού αναλύσουν ένα 
σύνθετο σχήµα σε 
ορθογώνια τµήµατα. 

ii) αφού σχεδιάσουν ένα 
ορθογώνιο που να 
περικλείει ολόκληρο το µη 
κανονικό  σχήµα και στη 
συνέχεια αφαιρέσουν τις 
περιοχές που χρειάζεται, 
ώστε να προκύψει το 
αρχικό σχήµα. 
 
γ. Βρίσκουν τις διαστάσεις 
ενός ορθογωνίου µε 
δεδοµένο εµβαδό και 
συγκεκριµένη αναλογία 
πλευρών  
 

	  
 

	  
Μ8.	  Καλύπτουν	  
επιφάνειες	  και	  
υπολογίζουν	  εμβαδό	  
χρησιμοποιώντας	  
υποδιαιρέσεις	  της	  
μονάδας.	  
 
α. Υπολογίζουν το εµβαδό 
επιφανειών 
χρησιµοποιώντας 
υποδιαιρέσεις της µονάδας, 
ανάλογα µε την επιφάνεια 
που µετρούν (κατανοούν ότι 
ανάλογα µε το µέγεθος της 
επιφάνειας χρησιµοποιούµε 
τ.µ. ή τ.δεκ., τ.εκ., τ.χιλ.). 
 
β. Βρίσκουν τις σχέσεις 
µεταξύ του τετραγωνικού 
µέτρου και των 
υποδιαιρέσεών του και 
πραγµατοποιούν απλές 
µετατροπές. 
	  

	  

 
Μ9. Εκτιµούν και 
συγκρίνουν το εµβαδόν 
επιφανειών. 
 

 
Μ9. Εκτιµούν και 
συγκρίνουν το εµβαδόν 
επιφανειών. 
 

	  



 
 

 
Μ10.	  Διακρίνουν την 
περίµετρο από το εµβαδό 
και επιλύουν σχετικά 
προβλήµατα. 

 
α. Κατανοούν ότι το 
εµβαδόν ενός σχήµατος 
είναι ο αριθµός των 
τετραγωνικών µονάδων που 
απαιτούνται για να το 
καλύψουν, ενώ η 
περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων 
µήκους που απαιτούνται για 
να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα 
εργαλεία για τη µέτρηση 
του κάθε µεγέθους . 
 
β. Κατανοούν ποιο µέγεθος 
(περίµετρος, εµβαδό) είναι  
πιο κατάλληλο για την 
περιγραφή των δεδοµένων 
σε διαφορετικά πλαίσια.    
 
γ. Αντιστοιχίζουν τις 
µαθηµατικές έννοιες της 
περιµέτρου και του 
εµβαδού µε υλικά της 
καθηµερινής τους ζωής 
(π.χ. χαλί = επιφάνεια – 
εµβαδό, γείσο = 
περίµετρος). 
 
δ. Διερευνούν τι συµβαίνει 
στα µεγέθη ενός 
δισδιάστατου σχήµατος, 
όπως η περίµετρος και το 
εµβαδό, όταν αυτά 
µεταβάλλονται κατά έναν 
τρόπο. 
 
ε. Σχεδιάζουν όλα τα 
ορθογώνια µε ακέραιες 
διαστάσεις και δεδοµένο 
εµβαδό και συγκρίνουν τις 
περιµέτρους τους. 
 
στ. Κατανοούν ότι, για την 
ίδια περίµετρο, όσο 
µικρότερη είναι η διαφορά 
µεταξύ των µέτρων δύο 

	  



διαδοχικών πλευρών ενός 
ορθογωνίου, τόσο 
µεγαλύτερο γίνεται το 
εµβαδό του. Έτσι, αυτό µε 
το µεγαλύτερο δυνατό 
εµβαδό είναι πάντα το 
τετράγωνο. 
 
ζ. Υπολογίζουν το εµβαδό 
ενός τετραγώνου µε 
δεδοµένη περίµετρο. 
 
η. Υπολογίζουν την 
περίµετρο ενός τετραγώνου 
µε δεδοµένο εµβαδό. 
 

	  



 

	  

	  

 
Στο τέλος της   Δ΄ Δηµοτικού  οι µαθητές θα είναι ικανοί να: 
 
Μέτρηση µήκους  

ΑΠΣ	   ΑΠΣ	  
(αναλυμένο)	  

Παραδείγματα	  

 
Μ2. Μετρούν 
και συγκρίνουν 
την περίµετρο 
πολυγωνικών 
σχηµάτων και 
επιλύουν 
σχετικά 
προβλήµατα 
(όπως 
κατασκευή 
σχηµάτων µε 
δεδοµένη 
περίµετρο). 
 

 
α. Κατανοούν 
ότι µετρώντας 
το µήκος του 
περιγράµµατος 
ενός σχήµατος 
ουσιαστικά 
υπολογίζουν 
την περίµετρό 
του. 
 
β. 
Αντιλαµβάνοντ
αι ότι η 
περίµετρος 
ενός σχήµατος 
είναι το 
άθροισµα των 
µηκών των 
πλευρών του. 
 
 
 
 
γ. Υπολογίζουν 
την περίµετρο 
(µη) κανονικών 
σχηµάτων 
ακόµα και αν 
δεν τους 
δίνεται το 
µήκος µιας 
πλευράς. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Βρείτε την περίµετρο του παρακάτω σχήµατος. 
 
 
 
 
 
 
Υπολογίστε την περίµετρο του παρακάτω σχήµατος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
i) Υπολογίστε την περίµετρο του παρακάτω σχήµατος. 

 
 
 
 
 
 
 

16 της πλευράς του. 
 
 
Βρείτε όσους περισσότερους  πιθανούς συνδυασµούς  
διαστάσεων ορθογωνίων µπορείτε µε περίµετρο 12 µονάδες  
και σχεδιάστε τα. 
	  

Γ΄ Φάση	  



δ. Υπολογίζουν 
την περίµετρο 
κανονικών και 
µη σχηµάτων 
σε διαφορετικά 
πλαίσια (π.χ. 
σε γεωπίνακα, 
σε 
τετραγωνισµέν
ο χαρτί ή όταν 
δίνονται οι 
διαστάσεις των 
πλευρών τους). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε. Βρίσκουν 
όλα τα πιθανά 
ορθογώνια µε 
δεδοµένη 
περίµετρο (και 
τα 
κατασκευάζουν
). 
 
 
στ. Βρίσκουν 
τις διαστάσεις 
ενός 
τετραγώνου µε 
δεδοµένη 
περίµετρο (και 
το 
κατασκευάζουν
). 
 
 
ζ. Βρίσκουν 
την περίµετρο 
ενός 
τετραγώνου 
όταν 
γνωρίζουν την 
πλευρά του. 
 
 
η. Σχεδιάζουν, 

	  
Ένα τετράγωνο έχει περίµετρο 12 µονάδες.  
Πόσες µονάδες είναι η κάθε πλευρά του; Κατασκευάστε το. 
 
 
 
 
Η πλευρά ενός τετραγώνου είναι ίση µε 6 µονάδες.  
Ποια είναι η περίµετρός του; 
 
 
 
Σχεδιάστε δυο µε τρία διαφορετικά πολυγωνικά σχήµατα  
µε περίµετρο 20 µονάδες. 



για δεδοµένη 
περίµετρο, 
διαφορετικά µη 
κανονικά 
σχήµατα. 
 

 
Μ3. Επιλύουν 
προβλήµατα 
µέτρησης 
µήκους µε τη 
χρήση 
οργάνων 
µέτρησης. 
 

 
α. 
Χρησιµοποιού
ν το χάρακα ή 
το διαβήτη για 
να µετρήσουν 
την περίµετρο 
πολυγωνικών 
σχηµάτων. 
 
 
 
 
 
β. Επιλέγουν 
το κατάλληλο 
όργανο 
µέτρησης (π.χ. 
χάρακα, 
γαλλικό µέτρο, 
µεζούρα, κ.ά.) 
ανάλογα µε το 
µέγεθος των 
προς µέτρηση 
χαρακτηριστικ
ών (π.χ. 
περίµετρος 
τάξης, 
τετραδίου, 
κ.ά.).  
 

	  
Υπολογίστε την περίµετρο του παρακάτω σχήµατος.	  	  
 

 
 
 
 
 
 
Ποιο όργανο µέτρησης θα χρησιµοποιούσατε για να µετρήσετε  
την περίµετρο: 
i. του τετραδίου σας 
ii. του θρανίου σας 
iii. της µέσης σας 
iv. της τάξης σας 

 
Μ4. 
Πραγµατοποιο
ύν απλές 
µετατροπές 
µονάδων 
µέτρησης 
µήκους. 
 

 
α. 
Πραγµατοποιο
ύν µετατροπές 
µονάδων 
µέτρησης 
µήκους από 
µεγαλύτερα σε 
µικρότερα 
µεγέθη (π.χ. 
από µ. σε εκ.) 
και το 
αντίστροφο 
(π.χ. από εκ. σε 
µ.). 
 

	  
i. Πόσα εκατοστά είναι τα 2,4µ. ή τα 2,4 δέκ.; 
ii. Πόσα µέτρα είναι τα 36 εκ., ή τα 36 δέκ.;	  



 
 
Μ5. 
Συγκρίνουν και 
µεταφέρουν 
ευθύγραµµα 
τµήµατα 
χρησιµοποιώντ
ας διαβήτη. 
 

	    
Με τη βοήθεια ενός διαβήτη  
(για σύγκριση και µεταφορά ευθύγραµµων τµηµάτων)  
κατασκευάστε ένα κανονικό εξάγωνο εγγεγραµµένο σε κύκλο  
(αφού µετρήστε την ακτίνα µε το διαβήτη  
και τη µεταφέρετε ως χορδή στον  κύκλο). 
	  

 
Μ6. 
Πραγµατοποιο
ύν εκτιµήσεις 
περιµέτρων σε 
διάφορα 
πλαίσια. 

 
α. 
Χρησιµοποιούν 
τις ιδιότητες 
των σχηµάτων 
(π.χ. 
τετραγώνων, 
ορθογωνίων, 
κ.ά.) για να 
εκτιµήσουν τις 
περιµέτρους 
τους. 
 
 
 
β. Εκτιµούν 
την περίµετρο 
µη κανονικών 
ορθογωνίων 
σχηµάτων, 
αφού πρώτα 
σχεδιάσουν ένα 
ορθογώνιο που 
να περικλείει 
ολόκληρο το 
αρχικό σχήµα 
(κατανοούν ότι 
το ορθογώνιο 
και το µη 
κανονικό 
σχήµα έχουν 
την ίδια 
περίµετρο). 
	  

	  
Εκτιµήστε τις περιµέτρους των παρακάτω κανονικών πολυγώνων. 
 
 
 
 
 
 
 
Εκτιµήστε την περίµετρο του παρακάτω µη  
κανονικού ορθογωνίου σχήµατος,   
αφού πρώτα βρείτε τη σχέση της µε την περίµετρο  
του ορθογωνίου παραλληλογράµµου. 
 
 
 
 
 
 
	  

 

1	  εκ.	  

1	  εκ.	  2	  εκ.	  

1	  εκ.	  

8 εκ. 

8 εκ. 

14 εκ. 



 

Μέτρηση επιφάνειας 

ΑΠΣ	   ΑΠΣ	  (αναλυμένο)	   Παραδείγματα	  
 
Μ7. Δοµούν 
ορθογώνιες 
επιφάνειες σε 
γραµµές και 
στήλες µε 
ισοδιαµέριση των 
γραµµικών τους 
διαστάσεων και 
υπολογίζουν το 
εµβαδό. 

 
α. Δοµούν ορθογώνιες 
επιφάνειες σε γραµµές και 
στήλες, µετρώντας και 
υποδιαιρώντας τις πλευρές 
σε ίσα µέρη, ώστε να 
υπολογίζουν το εµβαδό 
τους. 
 
β. Υπολογίζουν το εµβαδόν 
ορθογωνίων 
παραλληλογράµµων και 
τετραγώνων 
πολλαπλασιάζοντας τα 
µήκη δύο διαδοχικών 
πλευρών, δηλαδή γραµµές 
επί στήλες (όταν έχουν ή 
δεν έχουν µπροστά τους το 
σχήµα ή µετρώντας µε 
χάρακα τις διαστάσεις 
τους). 
 
γ. Βρίσκουν το εµβαδό και 
την περίµετρο κανονικών 
και µη σχηµάτων που είναι 
σχεδιασµένα σε 
τετραγωνισµένο χαρτί ή 
καλύπτουν µέρος αυτού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ. Σχεδιάζουν επίπεδα 
σχήµατα µε δεδοµένο 
εµβαδό και ακέραια µήκη 
πλευρών. 
 
ε. Βρίσκουν όλα τα πιθανά 
ορθογώνια µε δεδοµένο 
εµβαδόν και ακέραια µήκη 
πλευρών. 
 

 
Υπολογίστε  το εµβαδόν του παρακάτω 
ορθογωνίου, αφού πρώτα το χωρίσετε 
σε γραµµές και στήλες. 
 
 
 
 
 
Βρείτε τις διαστάσεις του παρακάτω 
ορθογωνίου και υπολογίστε το εµβαδό 
του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βρείτε το εµβαδό και την περίµετρο των 
παρακάτω σχηµάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο µε εµβαδό 12 
τετραγωνικές µονάδες. 
 
 
 
Βρείτε όλα τα ορθογώνια µε εµβαδόν 18 
τετραγωνικές µονάδες. 



 
Μ.	  Υπολογίζουν 
το εµβαδό 
κανονικών και µη 
κανονικών 
ορθογωνίων 
σχηµάτων και 
επιλύουν σχετικά 
προβλήµατα.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
α.  Κατανοούν ότι το 
αποτέλεσµα της µέτρησης 
της επιφάνειας ενός 
σχήµατος, έτσι ώστε αυτή 
να καλύπτεται εντελώς µε 
µία συγκεκριµένη µονάδα 
µέτρησης, λέγεται εµβαδόν 
του σχήµατος. 
 
β. . Υπολογίζουν το εµβαδό 
µη κανονικών ορθογωνίων 
σχηµάτων µε δύο τρόπους: 

i) αφού αναλύσουν ένα 
σύνθετο σχήµα σε 
ορθογώνια τµήµατα. 

ii) αφού σχεδιάσουν ένα 
ορθογώνιο που να 
περικλείει ολόκληρο το µη 
κανονικό  σχήµα και στη 
συνέχεια αφαιρέσουν τις 
περιοχές που χρειάζεται, 
ώστε να προκύψει το 
αρχικό σχήµα. 
 
γ. Βρίσκουν τις διαστάσεις 
ενός ορθογωνίου µε 
δεδοµένο εµβαδό και 
συγκεκριµένη αναλογία 
πλευρών.  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βρείτε το εµβαδό του παρακάτω 
σχήµατος χωρίς να το αναλύσετε σε 
µικρότερα τµήµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βρείτε τα µέτρα των πλευρών του 
ορθογωνίου µε εµβαδό 18 τετραγωνικές 
µονάδες, εάν η µία του πλευρά είναι 
διπλάσια της άλλης. 

 
Μ8. Καλύπτουν 
επιφάνειες και 
υπολογίζουν 
εµβαδό 
χρησιµοποιώντας 
υποδιαιρέσεις της 
µονάδας. 
 
 

 
α. Υπολογίζουν το εµβαδό 
επιφανειών 
χρησιµοποιώντας 
υποδιαιρέσεις της µονάδας, 
ανάλογα µε την επιφάνεια 
που µετρούν (κατανοούν 
ότι ανάλογα µε το µέγεθος 
της επιφάνειας 
χρησιµοποιούµε τ.µ. ή 
τ.δεκ., τ.εκ., τ.χιλ.). 
 
β. Βρίσκουν τις σχέσεις 
µεταξύ του τετραγωνικού 
µέτρου και των 
υποδιαιρέσεών του και 
πραγµατοποιούν απλές 
µετατροπές. 
 

 
Ποια µονάδα θα χρησιµοποιούσατε για 
να υπολογίσετε το εµβαδό της 
επιφάνειας:  
i. του τετραδίου σας 
ii. του ηλεκτρικού διακόπτη 
iii. του δαπέδου της τάξης σας;  
 
 
 
 
 
Πόσα τετραγωνικά εκατοστά έχει ένα 
τετραγωνικό µέτρο; 
Α. 1000            Β. 10                                     
Γ. 100              Δ. 200 
 
 

Μ9. Εκτιµούν και 
συγκρίνουν 
εµβαδό 

 
 

 
 



επιφανειών. 
   
 
Μ10. Διακρίνουν 
την περίµετρο από 
το εµβαδό και 
επιλύουν σχετικά 
προβλήµατα. 

 
α. Κατανοούν ότι το 
εµβαδόν ενός σχήµατος 
είναι ο αριθµός των 
τετραγωνικών µονάδων που 
απαιτούνται για να το 
καλύψουν, ενώ η 
περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων 
µήκους που απαιτούνται για 
να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα 
εργαλεία για τη µέτρηση 
του κάθε µεγέθους . 
 
 
β. Κατανοούν ποιο µέγεθος 
(περίµετρος, εµβαδό) είναι  
πιο κατάλληλο για την 
περιγραφή των δεδοµένων 
σε διαφορετικά πλαίσια.    
 
 
γ. Αντιστοιχίζουν τις 
µαθηµατικές έννοιες της 
περιµέτρου και του 
εµβαδού µε υλικά της 
καθηµερινής τους ζωής 
(π.χ. χαλί = επιφάνεια – 
εµβαδό, γείσο = 
περίµετρος). 
 
 
δ. Διερευνούν τι συµβαίνει 
στα µεγέθη ενός 
δισδιάστατου σχήµατος, 
όπως η περίµετρος και το 
εµβαδό, όταν µεταβάλλεται 
κατά έναν τρόπο. 
 
 
 
 
ε. Σχεδιάζουν όλα τα 
ορθογώνια µε ακέραιες 
διαστάσεις και δεδοµένο 
εµβαδό και συγκρίνουν τις 
περιµέτρους τους. 
 
 
 

 
i. Ποιες µονάδες χρησιµοποιούµε για τη 
µέτρηση της περιµέτρου και ποιες για τη 
µέτρηση του εµβαδού; 
ii. Ποια εργαλεία χρησιµοποιούµε για να 
µετρήσουµε την περίµετρο και ποια για 
να µετρήσουµε το εµβαδό ενός 
σχήµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο κυρ Τάσος σκέφτεται να αγοράσει ένα 
καινούριο οικόπεδο. Ποιο µέγεθος 
θεωρείτε πιο σηµαντικό για την επιλογή 
του; Την περίµετρο ή το εµβαδό του 
οικοπέδου; 
 
 
Ποιο µέγεθος, η περίµετρος ή το 
εµβαδό, πιστεύετε ότι περιγράφει 
καλύτερα καθένα από τα παρακάτω 
υλικά της καθηµερινή σας ζωής; 
i. χαλί / γείσο 
ii. κορνίζα / φωτογραφία 
iii. οικόπεδο / περίφραξη  
 
 
 
Βρείτε πώς µεταβάλλονται η περίµετρος 
και το εµβαδό του παρακάτω 
ορθογωνίου, καθώς κάθε πλευρά του 
αυξάνεται κατά µία µονάδα. 
 
 
 
 
 
 
Βρείτε όλα τα ορθογώνια µε εµβαδό 18 
τετραγωνικές µονάδες και συγκρίνετε 
τις περιµέτρους τους. 
 
 
 
 
 

5 εκ. 

2 
εκ

. 



 
στ. Κατανοούν ότι, για την 
ίδια περίµετρο, όσο 
µικρότερη είναι η διαφορά 
µεταξύ των µέτρων δύο 
διαδοχικών πλευρών ενός 
ορθογωνίου, τόσο 
µεγαλύτερο γίνεται το 
εµβαδό του. Έτσι, αυτό µε 
το µεγαλύτερο δυνατό 
εµβαδό είναι πάντα το 
τετράγωνο. 
 
ζ. Υπολογίζουν το εµβαδό 
ενός τετραγώνου µε 
δεδοµένη περίµετρο. 
 
η. Υπολογίζουν την 
περίµετρο ενός τετραγώνου 
µε δεδοµένο εµβαδό. 
 

 
Βρείτε όλα τα ορθογώνια µε περίµετρο 
24 µονάδες και συγκρίνετε τα εµβαδά 
τους.  
i. Τι παρατηρείτε; 
ii. Ποιο ορθογώνιο έχει το µεγαλύτερο 
εµβαδό; Ισχύει πάντα; 
 
 
 
 
 
 
Υπολογίστε το εµβαδόν ενός 
τετραγώνου που έχει περίµετρο 16 
µονάδες. 
 
Υπολογίστε την περίµετρο ενός 
τετραγώνου που έχει εµβαδόν 16 
τετραγωνικές µονάδες. 
 



	  

	  

	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ2. β. Αντιλαµβάνονται ότι η περίµετρος ενός σχήµατος είναι το άθροισµα των 

µηκών των πλευρών του. 
δ. Υπολογίζουν την περίµετρο µη κανονικών σχηµάτων σε διαφορετικά πλαίσια 

(π.χ. σε γεωπίνακα, σε τετραγωνισµένο χαρτί ή όταν δίνονται οι διαστάσεις 
των πλευρών τους). 

 
	  
1. Ποια είναι η περίµετρος, σε εκατοστά, καθενός από τα παρακάτω σχήµατα; 

 

 
 
	  
	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:	  
	  
Μ2. β. Αντιλαµβάνονται ότι η περίµετρος ενός σχήµατος είναι το άθροισµα των 

µηκών των πλευρών του. 
δ. Υπολογίζουν την περίµετρο µη κανονικών σχηµάτων σε διαφορετικά πλαίσια 

(π.χ. σε γεωπίνακα, σε τετραγωνισµένο χαρτί ή όταν δίνονται οι διαστάσεις 
των πλευρών τους). 

 
 
2. Βρείτε την περίµετρο των παρακάτω σχηµάτων αν κάθε διάστηµα που 

σηµειώνεται είναι 1 εκατοστό. 
 

α) 6 εκ. 

2 εκ. 2 εκ. 
4 εκ. 

8 εκ. 

2 εκ. 
4 εκ. 

2 εκ. 
1 εκ. 

2 εκ. 

2 εκ. 
4 εκ. 

6 εκ. 

β)	  

Δ΄ Φάση	  



                               
 

 
 

     
                                          
 
 

 

 

 

 

 
	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ2. β. Αντιλαµβάνονται ότι η περίµετρος ενός σχήµατος είναι το άθροισµα των 

µηκών των πλευρών του. 
γ. Υπολογίζουν την περίµετρο (µη) κανονικών σχηµάτων ακόµα και αν δεν τους 
δίνεται το µήκος µιας πλευράς. 

δ. Υπολογίζουν την περίµετρο µη κανονικών σχηµάτων σε διαφορετικά πλαίσια 
(π.χ. σε γεωπίνακα, σε τετραγωνισµένο χαρτί ή όταν δίνονται οι διαστάσεις 
των πλευρών τους). 

 
 

	  	  	  	  	  
2)	  	  	  

4) 3) 

5) 6) 

1) 

7) 8) 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

7) 
8) 



3. Βρείτε την περίµετρο του κάθε σχήµατος αν το κάθε διάστηµα είναι 1 εκατοστό 
ή αλλιώς η µέτρηση είναι σε εκατοστά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:	  	  
	  
Μ2. β. Αντιλαµβάνονται ότι η περίµετρος ενός σχήµατος είναι το άθροισµα των 

µηκών των πλευρών του. 
ζ. Βρίσκουν την περίµετρο ενός τετραγώνου όταν γνωρίζουν την πλευρά του. 
 

Μ6. α. Χρησιµοποιούν τις ιδιότητες των σχηµάτων (π.χ. τετραγώνων, ορθογωνίων, 
κ.ά.) για να εκτιµήσουν τις περιµέτρους τους. 

 
4. Η πλευρά του τετραγώνου Α είναι 3 εκ. και η περίµετρος του ορθογωνίου Β είναι 

8 φορές µεγαλύτερη από την περίµετρο του τετραγώνου Α. Να βρεθεί η 
περίµετρος του ορθογωνίου.  

	  
	  

	  
ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ2. δ. Υπολογίζουν την περίµετρο κανονικών σχηµάτων σε διαφορετικά πλαίσια 

(π.χ. σε γεωπίνακα, σε τετραγωνισµένο χαρτί ή όταν δίνονται οι διαστάσεις 
των πλευρών τους). 

 
Μ7. γ. Βρίσκουν το εµβαδό και την περίµετρο κανονικών και µη σχηµάτων που είναι 

σχεδιασµένα σε τετραγωνισµένο χαρτί ή καλύπτουν µέρος αυτού. 
 
Μ10. α. Κατανοούν ότι το εµβαδόν ενός σχήµατος είναι ο αριθµός των τετραγωνικών 

µονάδων που απαιτούνται για να το καλύψουν, ενώ η περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων µήκους που απαιτούνται για να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα εργαλεία για τη µέτρηση του κάθε µεγέθους . 

	  
5. Το Δηµοτικό Συµβούλιο της πόλης σας θέλει να έχει µια πίστα για συγκρουόµενα 
αυτοκινητάκια σε σχήµα ορθογωνίου για το ετήσιο καλοκαιρινό φεστιβάλ. 

 
Η αµερικανική εταιρεία Carnival στέλνει τα Σχέδια I, II και III.  
Η Εταιρεία Fun Ride στέλνει τα Σχέδια IV και V.  
 

α) β) γ) 



α. Ποιο είναι το εµβαδόν του κάθε Σχεδίου; Εξηγήστε πώς βρήκατε το εµβαδόν. 
β. Ποια είναι η περίµετρος του κάθε Σχεδίου; 
Εξηγήστε πώς βρήκατε την περίµετρο. 

 
 

               
	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ2. δ. Υπολογίζουν την περίµετρο κανονικών και µη σχηµάτων σε διαφορετικά 

πλαίσια (π.χ. σε γεωπίνακα, σε τετραγωνισµένο χαρτί ή όταν δίνονται οι 
διαστάσεις των πλευρών τους). 

 
Μ7. γ. Βρίσκουν το εµβαδό και την περίµετρο µη κανονικών σχηµάτων που είναι 

σχεδιασµένα σε τετραγωνισµένο χαρτί ή καλύπτουν µέρος αυτού. 
 
6. Βρείτε το εµβαδόν και την περίµετρο του κάθε σχήµατος παρακάτω. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:  
 

1
.	  

3
.	  

2
.	  

4
.	  



Μ2. δ. Υπολογίζουν την περίµετρο κανονικών σχηµάτων σε διαφορετικά πλαίσια 
(π.χ. σε γεωπίνακα, σε τετραγωνισµένο χαρτί ή όταν δίνονται οι διαστάσεις 
των πλευρών τους). 

 
Μ6. α. Χρησιµοποιούν τις ιδιότητες των σχηµάτων (π.χ. τετραγώνων, ορθογωνίων, 

κ.ά.) για να εκτιµήσουν τις περιµέτρους τους. 

Μ7. α. Δοµούν ορθογώνιες επιφάνειες σε γραµµές και στήλες, µετρώντας και 
υποδιαιρώντας τις πλευρές σε ίσα µέρη, ώστε να υπολογίζουν το εµβαδό τους. 

β. Υπολογίζουν το εµβαδόν ορθογωνίων παραλληλογράµµων και τετραγώνων 
πολλαπλασιάζοντας τα µήκη δύο διαδοχικών πλευρών, δηλαδή γραµµές επί 
στήλες (όταν έχουν ή δεν έχουν µπροστά τους το σχήµα ή µετρώντας µε 
χάρακα τις διαστάσεις τους). 

γ. Βρίσκουν το εµβαδό και την περίµετρο κανονικών σχηµάτων που είναι 
σχεδιασµένα σε τετραγωνισµένο χαρτί ή καλύπτουν µέρος αυτού. 

 
Μ10. α. Κατανοούν ότι το εµβαδόν ενός σχήµατος είναι ο αριθµός των τετραγωνικών 

µονάδων που απαιτούνται για να το καλύψουν, ενώ η περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων µήκους που απαιτούνται για να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα εργαλεία για τη µέτρηση του κάθε µεγέθους . 

 
 

7. Βρείτε το εµβαδόν και την περίµετρο των παρακάτω σκιασµένων ορθογωνίων. 
	  

	  

2	  εκ.	  

14	  εκ.	  
10	  εκ.	  

10	  εκ.	  

ε) δ) 

γ) 

α) β) 



	  

	  
	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:	  	  
	  
Μ2. β. Αντιλαµβάνονται ότι η περίµετρος ενός σχήµατος είναι το άθροισµα των 

µηκών των πλευρών του. 
δ. Υπολογίζουν την περίµετρο κανονικών σχηµάτων σε διαφορετικά πλαίσια 

(π.χ. σε γεωπίνακα, σε τετραγωνισµένο χαρτί ή όταν δίνονται οι διαστάσεις 
των πλευρών τους). 

 
Μ6. α. Χρησιµοποιούν τις ιδιότητες των σχηµάτων (π.χ. τετραγώνων, ορθογωνίων, 

κ.ά.) για να εκτιµήσουν τις περιµέτρους τους. 
 
Μ7. γ. Υπολογίζουν το εµβαδόν ορθογωνίων παραλληλογράµµων και τετραγώνων 

πολλαπλασιάζοντας τα µήκη δύο διαδοχικών πλευρών, δηλαδή γραµµές επί 
στήλες (όταν έχουν ή δεν έχουν µπροστά τους το σχήµα ή µετρώντας µε 
χάρακα τις διαστάσεις τους). 

 
Μ10. α. Κατανοούν ότι το εµβαδόν ενός σχήµατος είναι ο αριθµός των τετραγωνικών 

µονάδων που απαιτούνται για να το καλύψουν, ενώ η περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων µήκους που απαιτούνται για να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα εργαλεία για τη µέτρηση του κάθε µεγέθους . 

	  
8. Βρείτε το εµβαδόν και την περίµετρο κάθε ορθογωνίου. 
 

5	  	  μ.	  

15	  	  μ.	  
μ	  

π	  

ζ) στ) 

β) α) 

	  3	  εκ.	  

10	  εκ.	  

2	  εκ.	  

8	  εκ.	  

24	  εκ.	  

8	  εκ.	  

γ) 



 
 

 	  
	  

ΣΤΟΧΟΙ:	  

Μ7. β. Υπολογίζουν το εµβαδόν ορθογωνίων παραλληλογράµµων και τετραγώνων 
πολλαπλασιάζοντας τα µήκη δύο διαδοχικών πλευρών, δηλαδή γραµµές επί 
στήλες (όταν έχουν ή δεν έχουν µπροστά τους το σχήµα ή µετρώντας µε χάρακα 
τις διαστάσεις τους). 

	  

9. Οι διαστάσεις ενός φύλλου στο εικοσάφυλλο τετράδιο του Σταύρου είναι 21 εκ. 
και 30 εκ.. Να υπολογίσετε πόση επιφάνεια χαρτιού έχει όλο το τετράδιο. 

 
	  

	  
ΣΤΟΧΟΙ:	  
 
Μ3.α. Χρησιµοποιούν το χάρακα ή το διαβήτη για να µετρήσουν την περίµετρο 

πολυγωνικών σχηµάτων. 
 
Μ6. α. Χρησιµοποιούν τις ιδιότητες των σχηµάτων (π.χ. τετραγώνων, ορθογωνίων, 

κ.ά.) για να εκτιµήσουν τις περιµέτρους τους. 
 
Μ7. α. Δοµούν ορθογώνιες επιφάνειες σε γραµµές και στήλες, µετρώντας και 

υποδιαιρώντας τις πλευρές σε ίσα µέρη, ώστε να υπολογίζουν το εµβαδό τους.  
β. Υπολογίζουν το εµβαδόν ορθογωνίων παραλληλογράµµων και τετραγώνων 
πολλαπλασιάζοντας τα µήκη δύο διαδοχικών πλευρών, δηλαδή γραµµές επί 
στήλες (όταν έχουν ή δεν έχουν µπροστά τους το σχήµα ή µετρώντας µε 
χάρακα τις διαστάσεις τους).  

 
Μ10. α. Κατανοούν ότι το εµβαδόν ενός σχήµατος είναι ο αριθµός των τετραγωνικών 

µονάδων που απαιτούνται για να το καλύψουν, ενώ η περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων µήκους που απαιτούνται για να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα εργαλεία για τη µέτρηση του κάθε µεγέθους . 

 
	  
10. Αυτά τα σκίτσα δείχνουν ορθογώνια χωρίς να µπορούν να µετρηθούν ή να 
υπάρχει υπόβαθρο µε πλέγµα. Χρησιµοποιήστε ένα χάρακα µε εκατοστά για να 
κάνετε τις απαραίτητες µετρήσεις, ώστε να βρείτε την περίµετρο και το εµβαδόν 
του κάθε σχήµατος. 

 
 



 
	  
	  

	  
ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ2. β. Αντιλαµβάνονται ότι η περίµετρος ενός σχήµατος είναι το άθροισµα των 

µηκών των πλευρών του. 
 
Μ6. α. Χρησιµοποιούν τις ιδιότητες των σχηµάτων (π.χ. τετραγώνων, ορθογωνίων, 

κ.ά.) για να εκτιµήσουν τις περιµέτρους τους. 
 
Μ7. β. Υπολογίζουν το εµβαδόν ορθογωνίων παραλληλογράµµων και τετραγώνων 

πολλαπλασιάζοντας τα µήκη δύο διαδοχικών πλευρών, δηλαδή γραµµές επί 
στήλες (όταν έχουν ή δεν έχουν µπροστά τους το σχήµα ή µετρώντας µε 
χάρακα τις διαστάσεις τους). 

 
Μ10. η. Υπολογίζουν την περίµετρο ενός τετραγώνου µε δεδοµένο εµβαδό. 

	  
11. Ένα ορθογώνιο έχει διαστάσεις 12 εκ. και 9 εκ.. Αν το εµβαδόν ενός τετραγώνου 
είναι το 1/3 του εµβαδού του ορθογωνίου, τότε να βρεθεί η περίµετρος του 
τετραγώνου. 

	  

	  

	  

α)	  

β)	   γ)	  



ΣΤΟΧΟΙ:   

Μ. β. Υπολογίζουν το εµβαδό µη κανονικών ορθογωνίων σχηµάτων µε δύο τρόπους: 
i) αφού αναλύσουν ένα σύνθετο σχήµα σε ορθογώνια τµήµατα. 
ii) αφού σχεδιάσουν ένα ορθογώνιο που να περικλείει ολόκληρο το µη κανονικό  

σχήµα και στη συνέχεια αφαιρέσουν τις περιοχές που χρειάζεται, ώστε να προκύψει το 
αρχικό σχήµα. 
 
	  

12.	   I) Χωρίστε κάθε σχήµα σε ορθογώνιες περιοχές. Βρείτε το συνολικό εµβαδόν 
προσθέτοντας τα εµβαδά των περιοχών. 

 

                            
 
 

II) Παρουσιάστε δύο διαφορετικούς τρόπους για να βρείτε το εµβαδό των 
παρακάτω σχηµάτων. Όλες οι µετρήσεις είναι σε εκατοστά. Όλες οι γωνίες 
είναι ορθές γωνίες. 

 
 

 
 

III) Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να βρείτε το εµβαδό των µη κανονικών 
ορθογωνίων σχηµάτων. Ένας τρόπος είναι να διαιρέσετε το σχήµα σε 
ορθογώνιες περιοχές και στη συνέχεια να προσθέσετε τα εµβαδά των 
περιοχών. Ο άλλος τρόπος είναι να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο που να 
περικλείει ολόκληρο το µη κανονικό  σχήµα και στη συνέχεια να 
αφαιρέσετε τις περιοχές που χρειάζεται, ώστε να προκύψει το αρχικό 
σχήµα. Βρείτε το εµβαδό του σχήµατος στα δεξιά χρησιµοποιώντας κάθε 
µέθοδο που περιγράφεται παραπάνω. 



 
	  
	  
	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:	  
	  
Μ2. δ. Υπολογίζουν την περίµετρο µη κανονικών σχηµάτων σε διαφορετικά πλαίσια 

(π.χ. σε γεωπίνακα, σε τετραγωνισµένο χαρτί ή όταν δίνονται οι διαστάσεις 
των πλευρών τους). 

 
Μ10. α. Κατανοούν ότι το εµβαδόν ενός σχήµατος είναι ο αριθµός των τετραγωνικών 

µονάδων που απαιτούνται για να το καλύψουν, ενώ η περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων µήκους που απαιτούνται για να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα εργαλεία για τη µέτρηση του κάθε µεγέθους . 

δ.	  Διερευνούν	  τι	  συμβαίνει	  στα	  μεγέθη	  ενός	  δισδιάστατου	  σχήματος,	  όπως	  η	  
περίμετρος	  και	  το	  εμβαδό,	  όταν	  μεταβάλλεται	  κατά	  έναν	  τρόπο.	  

	  
13. Ένα ορθογώνιο Α έχει µήκος 4 µονάδες και πλάτος 2 µονάδες. Σχεδιάστε ένα 

άλλο ορθογώνιο αυξάνοντας το µήκος και το πλάτος του Α κατά 1 µονάδα. 
Ονοµάστε αυτό το νέο ορθογώνιο Β. Σχεδιάστε ένα  άλλο ορθογώνιο, Γ 
αυξάνοντας το µήκος και το πλάτος  του ορθογωνίου Β κατά 1 µονάδα. Τέλος, 
σχεδιάστε ένα ορθογώνιο Δ αυξάνοντας το µήκος και το πλάτος του ορθογωνίου 
Γ κατά 1 µονάδα. 

 

 



 
i.  Βρείτε την περίµετρο και το εµβαδόν κάθε ορθογωνίου. 
α. Ορθογώνιο Α: Περίµετρος _____________Εµβαδό____________ 
β. Ορθογώνιο Β: Περίµετρος _____________Εµβαδό____________ 
γ. Ορθογώνιο Γ: Περίµετρος _____________Εµβαδό____________ 
δ. Ορθογώνιο Δ: Περίµετρος _____________Εµβαδό____________ 
 

ii. Περιγράψτε πώς µεταβάλλονται η περίµετρος και το εµβαδόν, καθώς κάθε 
πλευρά των ορθογωνίων αυξάνεται κατά 1 µονάδα. 

iii. Ας υποθέσουµε ότι σχεδιάσατε ένα ορθογώνιο αυξάνοντας το πλάτος και το 
µήκος του ορθογωνίου  Δ κατά 1 µονάδα. Ποια θα είναι η περίµετρος και το 
εµβαδό του νέου αυτού ορθογωνίου; 

	  

	  
	  

ΣΤΟΧΟΙ:  

Μ7. γ. Βρίσκουν το εµβαδό και την περίµετρο κανονικών και µη σχηµάτων που είναι 
σχεδιασµένα σε τετραγωνισµένο χαρτί ή καλύπτουν µέρος αυτού. 

 
Μ10. α. Κατανοούν ότι το εµβαδόν ενός σχήµατος είναι ο αριθµός των τετραγωνικών 

µονάδων που απαιτούνται για να το καλύψουν, ενώ η περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων µήκους που απαιτούνται για να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα εργαλεία για τη µέτρηση του κάθε µεγέθους. 

β. Κατανοούν ποιο µέγεθος (περίµετρος, εµβαδό) είναι  πιο κατάλληλο για την 
περιγραφή των δεδοµένων σε διαφορετικά πλαίσια.    

	  

14.	  α) Ποιο είναι το εµβαδό και η περίµετρος αυτής της κάτοψης της πίστας για 
συγκρουόµενα αυτοκινητάκια; 

 

 
 

β)  Ποιο µέτρο, η περίµετρος ή το εµβαδόν, νοµίζετε ότι περιγράφει καλύτερα 
το µέγεθος της κάτοψης µιας πίστας για συγκρουόµενα αυτοκινητάκια; 
Γιατί;  

	  
	  

	  



ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ2. β. Αντιλαµβάνονται ότι η περίµετρος ενός σχήµατος είναι το άθροισµα των 

µηκών των πλευρών του. 
δ. Υπολογίζουν την περίµετρο µη κανονικών σχηµάτων σε διαφορετικά πλαίσια 

(π.χ. σε γεωπίνακα, σε τετραγωνισµένο χαρτί ή όταν δίνονται οι διαστάσεις 
των πλευρών τους). 

η. Σχεδιάζουν, για δεδοµένη περίµετρο, διαφορετικά µη κανονικά σχήµατα. 
	  

15.	  α. Βρείτε την περίµετρο του κήπου του κ. Λουκά;  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
β. Βρείτε ένα άλλο πολύγωνο που να µην είναι όµοιο µε τον κήπο του κ. 
Λουκά, αλλά να έχει την ίδια περίµετρο. 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:	  	  
	  
Μ2.β. Αντιλαµβάνονται ότι η περίµετρος ενός σχήµατος είναι το άθροισµα των 

µηκών των πλευρών του. 
 
Μ. α.  Κατανοούν ότι το αποτέλεσµα της µέτρησης της επιφάνειας ενός σχήµατος, έτσι 

ώστε αυτή να καλύπτεται εντελώς µε µία συγκεκριµένη µονάδα µέτρησης, 
λέγεται εµβαδόν του σχήµατος. 

 
Μ10. α. Κατανοούν ότι το εµβαδόν ενός σχήµατος είναι ο αριθµός των τετραγωνικών 

µονάδων που απαιτούνται για να το καλύψουν, ενώ η περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων µήκους που απαιτούνται για να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα εργαλεία για τη µέτρηση του κάθε µεγέθους . 

 
	  

8 εκ. 

15 εκ. 14 εκ. 

4 εκ. 

	  



 16.	  Ας υποθέσουµε ότι γνωρίζετε την περίµετρο ενός ορθογωνίου. Μπορείτε να 
βρείτε το εµβαδόν του; Εξηγήστε γιατί ναι ή γιατί όχι. 

 
ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ2. β. Αντιλαµβάνονται ότι η περίµετρος ενός σχήµατος είναι το άθροισµα των 

µηκών των πλευρών του. 
ε. Βρίσκουν όλα τα πιθανά ορθογώνια µε δεδοµένη περίµετρο και ακέραια µήκη 
πλευρών (και τα κατασκευάζουν). 

 
Μ7. β. Υπολογίζουν το εµβαδόν ορθογωνίων παραλληλογράµµων και τετραγώνων 

πολλαπλασιάζοντας τα µήκη δύο διαδοχικών πλευρών (όταν έχουν ή δεν 
έχουν µπροστά τους το σχήµα ή µετρώντας µε χάρακα τις διαστάσεις τους). 

γ. Βρίσκουν το εµβαδό και την περίµετρο κανονικών και µη σχηµάτων που είναι 
σχεδιασµένα σε τετραγωνισµένο χαρτί ή καλύπτουν µέρος αυτού. 

 
 
Μ10. στ. Κατανοούν ότι, για την ίδια περίµετρο, όσο µικρότερη είναι η διαφορά µεταξύ 

των µέτρων δύο διαδοχικών πλευρών ενός ορθογωνίου, τόσο µεγαλύτερο γίνεται 
το εµβαδό του. Έτσι, αυτό µε το µεγαλύτερο δυνατό εµβαδό είναι πάντα το 
τετράγωνο. 

 
 
17.	  Κάθε πολύγωνο έχει ακριβώς µία περίµετρο. Ένα πολύγωνο έχει καθορισµένες 
πλευρές και η περίµετρός του είναι το άθροισµα των µηκών όλων των πλευρών. 
Διαφορετικά πολύγωνα µπορούν να έχουν την ίδια περίµετρο.          

 
α) Κοιτάξτε τα δύο τετράπλευρα στα δεξιά.                                     

 
 
 
Ας υποθέσουµε ότι κάθε τετραγωνάκι στο πλέγµα έχει µήκος πλευράς 1 µονάδα. 
Ποια είναι η περίµετρος του τετραγώνου;  ________µονάδες    
                                        του ορθογωνίου;  ________µονάδες 
 
Για κάθε δεδοµένη περίµετρο, σχεδιάστε τρία διαφορετικά τετράγωνα ή ορθογώνια 
σχήµατα στον παρακάτω πίνακα. 
 



 
 

β) Π = 16 µονάδες 
γ) Π = 20 µονάδες 
δ) Π = 26 µονάδες 

 
ε) Κάθε τετραγωνάκι στο πλέγµα έχει εµβαδό ίσο µε 1 τετραγωνική µονάδα. 
Βρείτε τα εµβαδά των τετραπλεύρων που σχεδιάσατε. Ποια από τα 
τετράπλευρα που σχεδιάσατε σε κάθε άσκηση  παραπάνω έχει το µεγαλύτερο 
εµβαδό; Ποια έχουν το ελάχιστο εµβαδό; Πώς το εξηγείτε; 

 
 
	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:	  
	  
	  Μ2. α. Κατανοούν ότι µετρώντας το µήκος του περιγράµµατος ενός σχήµατος 

ουσιαστικά υπολογίζουν την περίµετρό του. 
 
Μ3. β. Επιλέγουν το κατάλληλο όργανο µέτρησης (π.χ. χάρακα, γαλλικό µέτρο, κ.ά.) 

ανάλογα µε το µέγεθος των προς µέτρηση χαρακτηριστικών (π.χ. περίµετρος 
τάξης, τετραδίου, κ.ά.).  

 
Μ. β. Υπολογίζουν το εµβαδό µη κανονικών ορθογωνίων σχηµάτων µε δύο τρόπους: 

i) αφού αναλύσουν ένα σύνθετο σχήµα σε ορθογώνια τµήµατα. 
ii) αφού σχεδιάσουν ένα ορθογώνιο που να περικλείει ολόκληρο το µη κανονικό  
σχήµα και στη συνέχεια αφαιρέσουν τις περιοχές που χρειάζεται, ώστε να 
προκύψει το αρχικό σχήµα. 

 
Μ10. γ. Αντιστοιχίζουν τις µαθηµατικές έννοιες της περιµέτρου και του εµβαδού µε 

υλικά της καθηµερινής τους ζωής (π.χ. χαλί = επιφάνεια – εµβαδό, γείσο = 
περίµετρος). 

	  
18.  Το χαλί πωλείται συνήθως σε τετραγωνικά µέτρα. Το γείσο της βάσης, το οποίο 
είναι η λουρίδες του ξύλου κατά µήκος της βάσης του τοίχου, πωλείται συνήθως µε 
το µέτρο. 
 



 
 
 
α. Περιγράψτε µια µέθοδο που θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε για να 
υπολογίσετε το κόστος του χαλιού για το δωµάτιο που είναι σχεδιασµένο εδώ. 

β. Περιγράψτε µια µέθοδο που θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε για να 
υπολογίσετε το κόστος του γείσου γύρω από τη βάση των τοίχων αυτού του 
δωµατίου. 

	  

ΣΤΟΧΟΙ:  

Μ6. α. Χρησιµοποιούν τις ιδιότητες των σχηµάτων (π.χ. τετραγώνων, ορθογωνίων, 
κ.ά.) για να εκτιµήσουν τις περιµέτρους τους. 

 
Μ10. γ. Αντιστοιχίζουν τις µαθηµατικές έννοιες της περιµέτρου και του εµβαδού µε 

υλικά της καθηµερινής τους ζωής (π.χ. χαλί = επιφάνεια – εµβαδό, γείσο = 
περίµετρος). 
στ. Κατανοούν ότι, για την ίδια περίµετρο, όσο µικρότερη είναι η διαφορά 

µεταξύ των µέτρων δύο διαδοχικών πλευρών ενός ορθογωνίου, τόσο 
µεγαλύτερο γίνεται το εµβαδό του. Έτσι, αυτό µε το µεγαλύτερο δυνατό 
εµβαδό είναι πάντα το τετράγωνο. 

 
	  
19. Ο Νίκος έχει 72 εκατοστά λουρίδα κορνίζας για να κάνει ένα πλαίσιο για µια 
εκτύπωση. Αυτή δεν είναι αρκετή κορνίζας για να πλαισιώσει το σύνολο της 
εκτύπωσης. Πώς θα έπρεπε να κόψει την κορνίζας για να δώσει το µεγαλύτερο 
δυνατό εµβαδό για την εκτύπωση χρησιµοποιώντας την πλαστική κορνίζας ως 
περίµετρο; 
 

 
 

Άνοιγµα της πόρτας 



 
 

ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ2. α. Κατανοούν ότι µετρώντας το µήκος του περιγράµµατος ενός σχήµατος 

ουσιαστικά υπολογίζουν την περίµετρό του. 
γ. Υπολογίζουν την περίµετρο (µη) κανονικών σχηµάτων ακόµα και αν δεν τους 
δίνεται το µήκος µιας πλευράς. 

	  
	  
20.	  	  	  	  Ποια είναι η περίµετρος, σε εκατοστά, του παρακάτω σχήµατος; 
 
 

 
	  
	  
	  
ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ2. α. Κατανοούν ότι µετρώντας το µήκος του περιγράµµατος ενός σχήµατος 

ουσιαστικά υπολογίζουν την περίµετρό του. 
β. Αντιλαµβάνονται ότι η περίµετρος ενός σχήµατος είναι το άθροισµα των 

µηκών των πλευρών του. 
δ. Υπολογίζουν την περίµετρο µη κανονικών σχηµάτων σε διαφορετικά πλαίσια 

(π.χ. σε γεωπίνακα, σε τετραγωνισµένο χαρτί ή όταν δίνονται οι διαστάσεις 
των πλευρών τους). 

στ. Βρίσκουν τις διαστάσεις ενός τετραγώνου µε δεδοµένη περίµετρο. 
 
Μ6. α. Χρησιµοποιούν τις ιδιότητες των σχηµάτων (π.χ. τετραγώνων, ορθογωνίων, 

κ.ά.) για να εκτιµήσουν τις περιµέτρους τους. 

	  
21. Υποθέστε ότι ένα τετράγωνο φύλλο χαρτιού έχει περίµετρο 1 µέτρο. 
 

8 εκ. 

8 εκ. 

5 εκ.  

6 εκ. 

3 εκ. 



 
 
α. Ποιο είναι το µήκος της κάθε πλευράς (σε µέτρα); 

 
β. Υποθέστε ότι έχετε διπλώσει το τετράγωνο φύλλο στη µέση. Ποιο νέο σχήµα θα 
έχετε; Ποια θα είναι τα µήκη των τεσσάρων πλευρών του σχήµατος σε µέτρα; 
Ποια θα είναι η περίµετρος; 

 

 
 
γ. Υποθέστε ότι έχετε διπλώσει από το πάνω µέρος του τετραγώνου το ¼ της 
πλευράς του. Τι σχήµα έχετε; Ποια είναι τα µήκη των τεσσάρων πλευρών του 
σχήµατος σε µέτρα; Ποια είναι η περίµετρος; 

 

 
 
δ. Υποθέστε ότι έχετε διπλώσει από το τετράγωνο µόνο το 1/8 της πλευράς του. 
Ποιο νέο σχήµα έχετε; Ποια είναι τα µήκη των τεσσάρων του πλευρών του 
σχήµατος σε µέτρα; Ποια είναι η περίµετρος; 

ε. Τι µπορείτε να προβλέψετε για την περίµετρο του σχήµατος εάν διπλώσετε το    
1/16  της πλευράς του; 

	  

	  

ΣΤΟΧΟΙ:   

Μ4. α. Πραγµατοποιούν µετατροπές µονάδων µέτρησης µήκους από µεγαλύτερα σε 
µικρότερα µεγέθη (π.χ. από µ. σε εκ.) και το αντίστροφο (π.χ. από εκ. σε µ.). 

 
Μ. β. Υπολογίζουν το εµβαδό µη κανονικών ορθογωνίων σχηµάτων µε δύο τρόπους: 

i) αφού αναλύσουν ένα σύνθετο σχήµα σε ορθογώνια τµήµατα. 



ii) αφού σχεδιάσουν ένα ορθογώνιο που να περικλείει ολόκληρο το µη κανονικό  
σχήµα και στη συνέχεια αφαιρέσουν τις περιοχές που χρειάζεται, ώστε να 
προκύψει το αρχικό σχήµα. 

 
22. Η οικογένεια της Καλυψώς µετακόµισε στο νέο τους σπίτι. Το δωµάτιο της 
Καλυψώς έχει κάτοψη όπως είναι στη δεξιά εικόνα. Να βρεις το εµβαδόν της 
ελεύθερης επιφάνειας που έχει το δωµάτιο της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

ΣΤΟΧΟΙ:  

Μ7. α. Δοµούν ορθογώνιες επιφάνειες σε γραµµές και στήλες, µετρώντας και 
υποδιαιρώντας τις πλευρές σε ίσα µέρη, ώστε να υπολογίζουν το εµβαδό τους ή 
το εµβαδό των µικρότερων ορθογωνίων που σχηµατίζονται. 

 
23.  Στο ζαχαροπλαστείο η Σοφία και ο Γιάννης φτιάχνουν ένα ταψί κέικ σοκολάτας. 
Θα χρησιµοποιήσουν ένα ταψί µε διαστάσεις 100 εκ. επί 100 εκ.. Θέλουν να κόψουν 
το κέικ σε ίσου µεγέθους κοµµάτια. Για κάθε πιθανότητα, δώστε τις διαστάσεις του 
τις κοµµατιού. Σχεδιάστε τις κοπές που θα κάνατε για να πάρετε το δεδοµένο αριθµό 
από τα κοµµάτια του κέικ σοκολάτας. 
 

i. α. 25 κοµµάτια                        β. 20 κοµµάτια                             γ. 30 κοµµάτια 
 

 
 

ii. α. Ποιο είναι το εµβαδόν του µεγαλύτερου κοµµατιού του κέικ σοκολάτας για 
τις περιπτώσεις (α) – (γ) του προηγούµενου ερωτήµατος; 
Β. Ποιο είναι το εµβαδόν του µικρότερου κοµµατιού του κέικ σοκολάτας για 
τις περιπτώσεις (α) – (γ) του προηγούµενου ερωτήµατος; 

	  



ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ7. ε. Βρίσκουν όλα τα πιθανά ορθογώνια µε δεδοµένο εµβαδόν και ακέραια µήκη 
πλευρών. 
 
 
24. Α.  Σχεδιάστε όλα τα ορθογώνια µε ακέραιες διαστάσεις για κάθε εµβαδόν σε 
τετραγωνισµένο χαρτί. 

α. 18 τετραγωνικές µονάδες   
β. 25 τετραγωνικές µονάδες  
γ. 23 τετραγωνικές µονάδες 
 
δ. Εξηγήστε πώς οι αριθµοί επηρεάζουν τα ορθογώνια που σχεδιάσατε στις 
περιπτώσεις (α) - (γ). 

	  

	  
ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ2. στ. Βρίσκουν τις διαστάσεις ενός τετραγώνου µε δεδοµένη περίµετρο (και το 

κατασκευάζουν). 
 
Μ7. β. Υπολογίζουν το εµβαδόν ορθογωνίων παραλληλογράµµων και τετραγώνων 

πολλαπλασιάζοντας τα µήκη δύο διαδοχικών πλευρών, δηλαδή γραµµές επί 
στήλες (όταν έχουν ή δεν έχουν µπροστά τους το σχήµα ή µετρώντας µε 
χάρακα τις διαστάσεις τους). 

 
Μ10. α. Κατανοούν ότι το εµβαδόν ενός σχήµατος είναι ο αριθµός των τετραγωνικών 

µονάδων που απαιτούνται για να το καλύψουν, ενώ η περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων µήκους που απαιτούνται για να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα εργαλεία για τη µέτρηση του κάθε µεγέθους. 

ζ. Υπολογίζουν το εµβαδό ενός τετραγώνου µε δεδοµένη περίµετρο. 
 
 
25.	  α. Αν η περίµετρος ενός τετραγώνου είναι 60 εκ., να υπολογίσετε το εµβαδόν 
του. 
 
β. Αν η περίµετρος ενός τετραγώνου είναι 68 εκ., τότε να βρεθεί το εµβαδόν του. 

	  

	  
ΣΤΟΧΟΙ:	   

Μ. γ. Βρίσκουν τις διαστάσεις ενός ορθογωνίου µε δεδοµένο εµβαδό και 
συγκεκριµένη αναλογία πλευρών. 

	  

26. Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο µε εµβαδό 18 τετραγωνικά εκατοστά, έτσι ώστε το 
µήκος του να είναι δύο φορές το πλάτος του. 

 



 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
 
Μ7. β. Υπολογίζουν το εµβαδόν ορθογωνίων παραλληλογράµµων και τετραγώνων 

πολλαπλασιάζοντας τα µήκη δύο διαδοχικών πλευρών, δηλαδή γραµµές επί 
στήλες (όταν έχουν ή δεν έχουν µπροστά τους το σχήµα ή µετρώντας µε 
χάρακα τις διαστάσεις τους). 

Μ. β. Υπολογίζουν το εµβαδό µη κανονικών ορθογωνίων σχηµάτων µε δύο τρόπους: 
i) αφού αναλύσουν ένα σύνθετο σχήµα σε ορθογώνια τµήµατα. 
ii) αφού σχεδιάσουν ένα ορθογώνιο που να περικλείει ολόκληρο το µη κανονικό  
σχήµα και στη συνέχεια αφαιρέσουν τις περιοχές που χρειάζεται, ώστε να 
προκύψει το αρχικό σχήµα. 

	  
Μ10. α. Κατανοούν ότι το εµβαδόν ενός σχήµατος είναι ο αριθµός των τετραγωνικών 

µονάδων που απαιτούνται για να το καλύψουν, ενώ η περίµετρός του είναι ο 
αριθµός των µονάδων µήκους που απαιτούνται για να το περιβάλλουν, και 
επιλέγουν τα ανάλογα εργαλεία για τη µέτρηση του κάθε µεγέθους . 

γ. Αντιστοιχίζουν τις µαθηµατικές έννοιες της περιµέτρου και του εµβαδού µε 
υλικά της καθηµερινής τους ζωής (π.χ. χαλί = επιφάνεια – εµβαδό, γείσο = 
περίµετρος). 

	  
	  
27.	  Ο Δρ Αλεξόπουλος, ένας τοπικός καθηγητής, έχει δωρίσει γη για ένα κοινοτικό 
κέντρο. Το κτίριο θα είναι ορθογώνιο και θα έχει διαστάσεις 120 µέτρα επί 100 
µέτρα. Ο Δρ Αλεξόπουλος προσφέρθηκε επίσης να δωρίσει χρήµατα για την 
ανέγερση του Κέντρου. Ο Δρ Αλεξόπουλος θέλει το Κέντρο της Κοινότητας να είναι 
ένας τόπος όπου οι άνθρωποι όλων των ηλικιών θα ήθελαν να επισκεφθούν. 
Συγκεκριµένα, θα ήθελε στον πρώτο όροφο να είναι ένα σχολείο για παιδιά ηλικίας  
3-12 ετών. Θέλει τη µισή έκταση του πρώτου ορόφου να είναι ήσυχοι χώροι µελέτης, 
διαβάσµατος, χώροι πρόσφοροι για την πραγµατοποίηση διάφορων εργασιών, για 
εργασίες στον υπολογιστή, κλπ. Θα ήθελε το άλλο µισό της έκτασης του κέντρου να 
είναι για δραστηριότητες αναψυχής. Αυτός αποφάσισε να διοργανώσει ένα 
διαγωνισµό µελετών για τη διαµόρφωση του πρώτου ορόφου του κέντρου. Ο στόχος 
σας είναι να ολοκληρώσετε ένα σχέδιο του πρώτου ορόφου του κέντρου της 
κοινότητας καθώς και µια αναφορά που θα δίνει τις διαστάσεις για όλα τα άλλα 
πράγµατα που έχετε συµπεριλάβει στο κτίριο. Συγκεκριµένα, σκεφτείτε  αυτά τα 
πράγµατα: 
 
• Πόσος χώρος χρειάζεται για ένα γυµναστήριο µε ένα γήπεδο µπάσκετ; Θα πρέπει να 
µάθετε τις διαστάσεις τους, αν επιλέξετε να τα βάλετε στο σχέδιό σας για το κέντρο 
της κοινότητας. 
 
• Πόσος χώρος χρειάζεται για ένα διάδροµο ή µια πόρτα; Θα πρέπει να µετρήσετε ένα 
διάδροµο ή µια πόρτα σε ένα σχολείο ή σε κέντρο της Κοινότητας, έτσι ώστε το 
σχέδιό σας να είναι ρεαλιστικό. 
	  	  

	  

	  



	  



	  

	  
	  

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.	  α) Τα δύο σχήµατα που βλέπετε σε τι µοιάζουν και σε τι διαφέρουν; 

 
 
β) Μπορείτε να διατυπώσετε έναν κανόνα; 
 
γ) Ο κανόνας ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις; Διερευνήστε το. 
__________________________________________________________________ 

2.	  Ο Νίκος έχει 72 εκατοστά λουρίδα κορνίζας για να κάνει ένα πλαίσιο για µια 
εκτύπωση. Αυτή δεν είναι αρκετή κορνίζας για να πλαισιώσει το σύνολο της 
εκτύπωσης. Πώς θα έπρεπε να κόψει την κορνίζας για να δώσει το µεγαλύτερο 
δυνατό εµβαδό για την εκτύπωση χρησιµοποιώντας την πλαστική κορνίζας ως 
περίµετρο; 

	  
	  

	  

	  

	  

Ε΄ Φάση	  

ΣΤΟΧΟΙ:	  	  

Μ2. ε. Βρίσκουν όλα τα πιθανά ορθογώνια µε δεδοµένη περίµετρο  και ακέραια 
µήκη πλευρών (και τα κατασκευάζουν). 

Μ10. στ. Κατανοούν ότι, για την ίδια περίµετρο, όσο µικρότερη είναι η διαφορά 
µεταξύ των µέτρων δύο διαδοχικών πλευρών ενός ορθογωνίου, τόσο 
µεγαλύτερο γίνεται το εµβαδό του. Έτσι, αυτό µε το µεγαλύτερο δυνατό 
εµβαδό είναι πάντα το τετράγωνο. 

	  



	  

___________________________________________________________________________	  

3.	  α) Παρατηρήστε τα δύο ορθογώνια.                                     

                              

  

 Ποια είναι η περίµετρος του τετραγώνου;  ________µονάδες    

                                         του ορθογωνίου;  ________µονάδες 

β) Σχεδιάστε όλα τα ορθογώνια µε:  i) Π = 16 µονάδες 
ii) Π = 20 µονάδες 
iii) Π = 26 µονάδες 

γ) Βρείτε τα εµβαδά των τετραπλεύρων που σχεδιάσατε. Ποια από τα ορθογώνια που 
σχεδιάσατε σε καθένα από τα παραπάνω ερωτήµατα έχει το µεγαλύτερο εµβαδό; 
Ποια έχουν το ελάχιστο εµβαδό; Πώς το εξηγείτε; 

	  

1	  εκ. 

1	  εκ. 


