
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ2 

 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΚΟ ΚΤΚΛΟΤ 

 

 

Δραςτηριότητα 2η 

 

 

Ανοίξτε το αρχείο polygono.ggb που βρίςκεται ςτθν επιφάνεια εργαςίασ.  

Ο δρομζασ ν αντιπροςωπεφει το πλικοσ των πλευρϊν των εγγεγραμμζνων και 

περιγεγραμμζνων ςτον κφκλο κανονικϊν πολυγϊνων. 

Επιλζξτε  τα κουτιά επιλογισ, ϊςτε να εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ ςασ οι μετριςεισ 

των εγγεγραμμζνων και περιγεγραμμζνων πολυγϊνων κακϊσ και του αντίςτοιχου 

κφκλου. 

Ερώτηςη 1η  

Βάλτε το δρομζα ν ςτθ κζςθ 4 και καταγράψτε ςτον παρακάτω πίνακα τισ αντίςτοιχεσ 

μετριςεισ που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ ςασ. 
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Ερώτηςη 2η  

Αυξομειϊςτε τθν τιμι του δρομζα ν και παρατθρείςτε τισ τιμζσ των μετριςεων που 

εμφανίηονται ςτθν οκόνθ ςασ.  

Κακϊσ αυξάνεται θ τιμι του δρομζα ν,  δθλαδι αυξάνεται ο αρικμόσ  των πλευρϊν 

των πολυγϊνων,  τι παρατθρείται για το μικοσ των πλευρϊν τουσ; 

Απάντηςη: (επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ) 

Για τα εγγεγραμμζνα πολφγωνα     α) αυξάνεται  β) ελαττϊνεται 

Για τα περιγεγραμμζνα πολφγωνα  α) αυξάνεται  β) ελαττϊνεται 

   

 

Ομάδα: 
………………………………………………… 

…………………………………..……………. 

……………………………………………...... 

Κακθγιτρια:  

Γεωμετρία ΒϋΛυκείου 

Σμιμα:  Β4 



Ερώτηςη 3η (επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ) 

Κακϊσ αυξάνεται το ν, θ περίμετροσ του εγγεγραμμζνου πολυγϊνου 

 α) αυξάνεται  β) ελαττϊνεται  

 

Ερώτηςη 4η  (επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ) 

Κακϊσ αυξάνεται το ν, θ περίμετροσ του περιγεγραμμζνου πολυγϊνου 

α) αυξάνεται  β) ελαττϊνεται  

 

Ερώτηςη 5η  

Μετακινείςτε  το δρομζα ςτισ κζςεισ που δείχνει ο πίνακασ  και ςυμπλθρϊςτε τον πίνακα 

 

Ερώτηςη 7η  

Όςο ο αρικμόσ των πλευρϊν των πολυγϊνων αυξάνει,  οι τιμζσ των περιμζτρων του 

εγγεγραμμζνου και του αντίςτοιχου περιγεγραμμζνου πολυγϊνου πλθςιάηουν μεταξφ 

τουσ και ςε ποια τιμι προςεγγίηουν; 

Απάντηςη :……………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηςη 8η  

Όςο ο αρικμόσ των πλευρϊν των πολυγϊνων αυξάνει  τα πθλίκα Pν/(2R) και P’ν/(2R) 

προσ ποια τιμι τείνουν ; 

Απάντηςη :……………………………………………………………………………………………………… 
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P6/(2R)  P12/(2R)  P24/(2R)  P48/(2R)  P96/(2R)  

λ’6  λ’12  λ’24  λϋ48  λ’96  

P’6  P’12  P’24  P’48  P’96  

P’6/(2R)  P’12/(2R)  P’24/(2R)  P’48/(2R)  P’96/(2R)  



 

Ερώτηςη 9η  

Αλλάξτε τθν ακτίνα του κφκλου   ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δίνονται πάνω ςτο ςχιμα 

και ςυμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα. Οι τιμζσ είναι οι ίδιεσ με τισ αντίςτοιχεσ του 

παραπάνω πίνακα όπου θ ακτίνα είχε διαφορετικι τιμι; 

 

Απάντηςη :……………………………………………………………………………………………………… 

8. Ερώτηςη  

Ποιον  γνωςτό αρικμό τελικά προςδιορίηουν αυτοί οι λόγοι τθσ τελευταίασ γραμμισ 

του πίνακα; 

Απάντηςη :……………………………………………………………………………………………………… 

Συμπέραςμα 

«Κακϊσ το πλικοσ ν των πλευρϊν των εγγεγραμμζνων και περιγεγραμμζνων ςτον κφκλο 

κανονικϊν πολυγϊνων αυξάνει»  

 Σο μικοσ των πλευρϊν του εγγεγραμμζνου πολυγϊνου …………………………. 

 Σο μικοσ των πλευρϊν του περιγεγραμμζνου πολυγϊνου ……………………….. 

 Η περίμετροσ του εγγεγραμμζνου πολυγϊνου ………………… 

 Η περίμετροσ του περιγεγραμμζνου πολυγϊνου ……………………. 

 Οι περίμετροι του εγγεγραμμζνου και περιγεγραμμζνου πολυγϊνου τείνουν να γίνουν 

ίςεσ με ……………………………………… 

 Άρα το μικοσ κφκλου μπορεί να προςεγγιςτεί με …………………………… 
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 Οι παραπάνω λόγοι προςεγγίηουν ςτθν τιμι  ……………. Που είναι θ τιμι του γνωςτοφ 

αρικμοφ π 
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