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                    ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1                                         
 
 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 

Κατανόηση της παράστασης ποσοστών µε διαγράµµατα, µέσα από ένα 
πρόβληµα της σχολικής ζωής, το οποίο θα µελετήσουµε χρησιµοποιώντας τα 
computers και κάποιες βασικές έννοιες των Μαθηµατικών όπως τα ποσοστά, 
και τα διαγράµµατα. Το πρόβληµα, στο οποίο πρέπει να απαντήσουµε, είναι: « 
πως τα πάµε µε τα Μαθηµατικά, βελτιωνόµαστε, χειροτερεύουµε, η είµαστε 
στάσιµοι, υπάρχουν διαφοροποιήσεις και τι είδους, από το 1ο στο 2ο τρίµηνο;» 

 
ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι  
 

•  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ                                                                                   
Ανοίξτε τα σχολικά βιβλία στη σελίδα 174. Τι παρατηρείται……………………………… 
∆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 πρόγραµµα Microsoft word (Έναρξη-Προγράµµατα-Microsoft Word) 
3. ∆ηµιουργείστε ένα κενό έγγραφο (Αριστερό κλικ στο πρώτο εικονίδιο της 

γραµµής εργαλείων). Γράψτε: τάξη ,τµήµα ,ονόµατα της οµάδας σας, πατήστε 
enter 4 φορές,  Επιλέξτε:Εισαγωγή – Εικόνα – Γράφηµα  
ΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ (Σύντοµη παρουσίαση του συγκριτικού 
ραβδογράµµατος και αναφορά σε άλλα διαγράµµατα-κυκλικό, πίτα) ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του 2ου Γυµνασίου Κορυδαλλού θέλει να αξιολογήσει 
τη πρόοδο στα Μαθηµατικά των µαθητών της Α Τάξης από το 1ο τρίµηνο έως το 
2ο. Για την αντικειµενικότητα των συµπερασµάτων θα χρησιµοποιήσει τους 
βαθµούς των τριµηνιαίων κριτηρίων αξιολόγησης Α και Β τριµήνου. ∆εχόµαστε 
ότι τα κριτήρια αξιολόγησης 1ου και 2ου τριµήνου είναι ίδιας δυσκολίας. Οι 
βαθµοί των κριτηρίων αξιολόγησης είναι: 
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Α τριµήνου 
1,1,10,8,1,7,9,1,14,1,6,1,9,1,7,5,17,8,14,5,1,1,1,7,1,10,6,11,13,11,1,6,7,7,11,7,11,9,9,8
,1,1,7,14,1,1,7,1,7,10,1,1,17,10,10,17,14,14,11,19,12,1,7,9,17,11,1,5,8,12,1,6,13,13,1,
13,11,5,1,15,1,12,4,1,1,11,1,11,1,1 
Β τριµήνου 
1,7,16,16,6,13,19,14,13,11,16,12,4,12,8,17,9,20,7,11,5,1,10,6,7,12,18,10,10,10,4,3,5,6
,13,13,11,15,11,5,2,12,1,13,17,19,2,11,13,12,5,17,1,2,17,13,13,13,12,18,16,20,9,5,1, 
20,18,2,12,10,14,7,10,14,12,1,10,18,3,1,18,5,12,15,3,4,14,3,18,3,6, 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
 

 Ταξινοµήστε τους βαθµούς των κριτηρίων αξιολόγησης στα διαστήµατα  
[0-4,4], [4,5-9,4], [9,5-14,4], [14,5-17,4], [17,5-20]. (Γράψτε κατακόρυφες 
γραµµές δίπλα στο αντίστοιχο διάστηµα. Γράψτε δεξιά το άθροισµα των 
γραµµών που αντιστοιχούν σε κάθε διάστηµα βαθµολογίας. Υπολογίστε το 
αντίστοιχο ποσοστό %. Για τις πράξεις χρησιµοποιείστε την αριθµοµηχανή 
του υπολογιστή -----[Έναρξη, προγράµµατα, βοηθήµατα, αριθµοµηχανή ], 
εκτελέστε τη διαίρεση, στρογγυλοποιείστε στο ψηφίο του εκατοστού) 
 
Α τρίµηνο 
[0-4,4]…………………………………Άθροισµα:…….…..Ποσοστό….........% 
 
[4,5-9,4]……………………………….Άθροισµα:…….…..Ποσοστό.............% 
 
[9,5-14,4]………………………………Άθροισµα:………...Ποσοστό…........% 
 
[14,5-17,4]……………………………..Άθροισµα:………...Ποσοστό…........% 
 
[17,5-20]……………………………….Άθροισµα:…….…..Ποσοστό…........% 
 
……………………………………….....Συνολικό άθροισµα:………………… 
 
Β τρίµηνο 
[0-4,4]………………………………….Άθροισµα:…….…..Ποσοστό….......% 
 
[4,5-9,4]………………………………..Άθροισµα:…….…..Ποσοστό….......% 
 
[9,5-14,4]……………………………….Άθροισµα:………..Ποσοστό….......% 
 
[14,5-17,4]……………………………..Άθροισµα:………...Ποσοστό….......% 
 
[17,5-20]……………………………….Άθροισµα:………...Ποσοστό….......% 
 
…………………………………………Συνολικό άθροισµα:………………… 



 3 

 
 Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα µε ποσοστά  % στο παρακάτω πίνακα:…… 

(Η τέταρτη γραµµή συµπληρώνεται αφαιρώντας το µικρότερο από το µεγαλύτερο 
αριθµό Α, Β τριµήνου στην αντίστοιχη στήλη. Αν από το 1ο στο 2ο τρίµηνο έχω µείωση 
τότε στη γραµµή της διαφοράς στην αντίστοιχη στήλη µπροστά από τη διαφορά βάζω - , 
διαφορετικά τίποτα.) 

 Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα και σχολιάστε τα συζητώντας 
µεταξύ σας 

 [0-4,4] [4,5-9,4] [9,5-14,4] [14,5-17,4] [17,5-20] 
Α Τρίµηνο      
Β Τρίµηνο      
∆ιαφορά      

          ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α Τρίµηνο Β Τρίµηνο 
Τι ποσοστό είναι κάτω από 4,4   
Τι ποσοστό είναι κάτω από τη βάση 9,4     
Τι ποσοστό είναι πάνω από τη βάση 9,5   
Τι ποσοστό είναι από 14,5 και πάνω   

 Τι ποσοστό είναι από 17,5 και πάνω   
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
 

 Παρουσιάστε τα στοιχεία του 2ου τριµήνου µε κυκλικό διάγραµµα-πίτα. 
∆ηµιουργείστε ένα νέο κενό έγγραφο. (Αριστερό κλικ στο πρώτο εικονίδιο –
λευκό-της γραµµής εργαλείων). Γράψτε: τάξη ,τµήµα ,ονόµατα της οµάδας 
σας, πατήστε enter 4 φορές. Επιλέξτε:Εισαγωγή – Εικόνα – Γράφηµα. 
Βάλτε το δείκτη του ποντικιού πάνω στις στήλες του εµφανιζόµενου 
διαγράµµατος. Κάντε διπλό αριστερό κλικ. Επιλέξτε από το µενού που 
εµφανίζεται αριστερά πίτα. Επιλέξτε από τα εικονίδια που εµφανίζονται 
δεξιά το πρώτο τετράγωνο. Πατήστε okay. Γράψτε τα δεδοµένα του 2ου 
τριµήνου από το παραπάνω πίνακα στο φύλλο δεδοµένων του κυκλικού 
διαγράµµατος. Τι παρατηρείται;……….Που έχουµε µεγάλο, µικρό ποσοστό 
………… Τυπώστε το (Αριστερό κλικ στο εικονίδιο της εκτύπωσης στη 
πρώτη γραµµή εργαλείων). 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3 
 

 Παρουσιάστε τα στοιχεία του 1ου και 2ου τριµήνου µε συγκριτικό 
ραβδόγραµµα. ∆ηµιουργείστε ένα νέο κενό έγγραφο. (Αριστερό κλικ στο 
πρώτο εικονίδιο της γραµµής εργαλείων). Γράψτε: τάξη ,τµήµα ,ονόµατα 
της οµάδας σας, πατήστε enter 4 φορές. Επιλέξτε:Εισαγωγή – Εικόνα – 
Γράφηµα. Γράψτε τα δεδοµένα του 1ου και 2ου τριµήνου από το παραπάνω 
πίνακα στο φύλλο δεδοµένων του συγκριτικού ραβδογράµµατος. Τι 
παρατηρείται; Που έχουµε αύξηση;, µείωση;………………….. Τυπώστε το  
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  4 
 

 Ανοίξτε ένα νέο κενό έγγραφο. Παρουσιάστε τα στοιχεία του 1ου και 2ου 
τριµήνου µε διάγραµµα της δικιάς σας επιλογής. Τυπώστε το. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ—ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
Σχολιάστε το σηµερινό µάθηµα, και τα αποτελέσµατα της έρευνας που κάνατε. 
Γράψτε τις εντυπώσεις της οµάδας σας.     
Πως επιδρά η ενισχυτική διδασκαλία και στις δύο οµάδες. (Στη µία συµµετέχουν 
αδύνατοι µαθητές και δίνεται βοήθεια για τη σχολική ύλη, ενώ στην άλλη 
µαθητές µε βαθµό από 15 έως 20 µε αντικείµενο θέµατα από το περιοδικό 
«Ευκλείδης» για το Γυµνάσιο της Μαθηµατικής εταιρίας, προετοιµασία για τους 
διαγωνισµούς και συµµετοχή στο πρόγραµµα «Συνέργεια» 
Πως επιδρά το διάβασµα στους βαθµούς. 
Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο ο βαθµός ή η κατάκτηση της γνώσης και γιατί; 
Σας ενόχλησε η παρουσία των συναδέλφων; 
Πώς θα θέλατε να γίνετε το µάθηµα; 
Τέλος, γράψτε οτιδήποτε εσείς νοµίζετε, ότι πρέπει να γράψετε, σχετικά µε σας, 
το µάθηµα των Μαθηµατικών και τη διδασκαλία του. 
Προσπαθήστε να διατυπώσετε κοινές απόψεις, αλλά αν υπάρχει διαφωνία, 
διατυπώστε ο καθένας τη δικιά του άποψη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


