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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 

Κατανόηση της έννοιας του ορθογώνιου συστήµατος αξόνων και ειδικά ότι το ορθογώνιο 
σύστηµα αξόνων αποτελείται από δύο κάθετους άξονες µε κοινή αρχή το σηµείο τοµής τους 
και µονάδα µέτρησης ίδιου µήκους. Κατανόηση της αντιστοιχίας κάθε σηµείου του 
επιπέδου µε ένα διατεταγµένο ζευγάρι αριθµών που λέγονται συντεταγµένες του σηµείου 
στο επίπεδο ως προς το συγκεκριµένο σύστηµα αναφοράς  

 
ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ  
 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ                                                                                   
∆ιαβάστε το διδακτικό στόχο και συζητείστε για το τι θα κάνουµε σήµερα στο                  

     εργαστήριο πληροφορικής 
1) Ανοίξτε τους υπολογιστές (διακόπτη κεντρικής µονάδος και οθόνης ,βάλτε 

κωδικούς)  
2) Ανοίξτε το φάκελο «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» (διπλό αριστερό κλικ στο εικονίδιο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)   
3) Ανοίξτε το πρόγραµµα Sketchpad.gr (διπλό αριστερό κλικ στο εικονίδιο 

SKETCHPAD.GR )  Τι παρατηρείται………………………………………. 
• Γραµµή εργασιών (σύντοµη αναφορά και επεξήγηση των δυνατοτήτων, 
επιγραµµατική αναφορά  στα επιµέρους menu)   

• Εργαλειοθήκη, σύντοµη παρουσίαση των εργαλείων σχεδιασµού και κατασκευή 
από τους µαθητές σηµείου, κύκλου, ευθείας ηµιευθείας, ευθύγραµµου τµήµατος, 
αναίρεση κατασκευής, εργαλείο επιλογής και αποεπιλογή, επιλογή περισσοτέρων του 
ενός αντικειµένων, επιλογή πολλών σχεδιασµένων αντικειµένων, εργαλείο ετικέτας, 
εργαλείο υπενθύµισης ιδιοτήτων αντικειµένου, µεταφορά αντικειµένων, κατασκευή 
κάθετης ευθείας 

• Βοήθεια από τη γραµµή εργασιών και από το πλήκτρο F1 
 

 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                                                                                                                  
Κατασκευάστε ένα ορθογώνιο σύστηµα αξόνων                                                                                        
1.Σχεδιάστε µια ευθεία οριζόντια,  

      2.Προσδιορήστε ένα σηµείο Ο πάνω στην ευθεία για αρχή,  
      3.Κατασκευάστε µια κάθετη ευθεία στη προηγούµενη ευθεία στο σηµείο Ο 
      4.Με το εργαλείο του κύκλου προσδιορίστε ίδια µονάδα µέτρησης στις δύο ευθείες    
      5.Προσδιορίστε τους αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 πάνω στους δύο άξονες, βάλτε ετικέτες στα  
        σηµεία που αντιστοιχούν  στους  αριθµούς και στους δύο άξονες 

∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΟΥ 
Users.sch.gr/tanzak 



      6.Στα σηµεία που αντιστοιχούν στους αριθµούς και στους δύο άξονες να φέρετε κάθετες 
        ευθείες 
      7.Προσδιορήστε τα σηµεία µε συντεταγµένες (1,1), (1,3), (3,4), (0,4), (5,0), (0,0) 
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