
 
 

 

Μετρήστε το ύψος του 
σχολείου  



 

Αντίστοιχο 

σχεδιάγραμμα 

Εξάντας 

Περιγραφή Σε αυτήν το μάθημα οι μαθητές θα 

μάθουν πώς να μετρούν τα ύψη 

των κτιρίων χρησιμοποιώντας τον 

Εξάντα και το θεώρημα Θαλή σε 

όμοια τρίγωνα 

Εκπαιδευτικοί στόχοι Οι μαθητές θα: 

- Μάθετε πώς να 

δημιουργείτε ένα εξάντα 

- Κατανοήστε το θεώρημα 

του Θαλή σε παρόμοια 

τρίγωνα 

- Μάθετε πώς ο Ξεναγόρας 

μέτρησε τα ύψη των 

βουνών 

-  Να μπορεί να μετρήσει το 

ύψος ενός κτιρίου 

 



 

Σχετικά θεματικά 

αντικείμενα 

Γεωμετρία, Ιστορία 

Προαπαιτούμενα / 

προπαρασκευαστικές 

ενέργειες για 

εκπαιδευτικούς 

Οι δάσκαλοι πρέπει να 

συγκεντρώσουν τα υλικά για το 

σχέδιο 

Προαπαιτούμενα / 

προπαρασκευαστικές 

ενέργειες για μαθητές 

Να κατανοούν τα βασικά της 

γεωμετρίας και να ξέρουν πώς να 

μετράνε 

Ηλικία μαθητών 14-17 

Διάρκεια 2-3 ώρες 

Επίπεδο δυσκολίας Δύσκολο 

 

  



 

Βήμα προς βήμα περιγραφή των εργασιών 

Βήμα 1: Ποιος είναι ο Θαλής της Μιλήτου; 

Ο δάσκαλος συστήνει τον Θαλή στην τάξη. 

 

Πηγή: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11037570   

Ο Θαλής από τη Μίλητο (περ. 624/623 – περ. 548/545 π.Χ.) ήταν 

Έλληνας μαθηματικός, αστρονόμος και προσωκρατικός φιλόσοφος από 

τη Μίλητο της Ιωνίας της Μικράς Ασίας. Ήταν ένας από τους Επτά 

Σοφούς της Ελλάδας. Πολλοί, κυρίως ο Αριστοτέλης, τον θεώρησαν ως 

τον πρώτο φιλόσοφο της ελληνικής παράδοσης, και γενικά 

αναγνωρίζεται ιστορικά ως το πρώτο άτομο που είναι γνωστό ότι 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11037570


 
ψυχαγωγήθηκε και ασχολήθηκε με την επιστημονική φιλοσοφία. Συχνά 

αναφέρεται ως ο Πατέρας της Επιστήμης. 

Βήμα 2: Θεώρημα ομοίων τριγώνων 

Ο δάσκαλος εξηγεί το θεώρημα του Θαλή για παρόμοια τρίγωνα ως 

εξής: 

 

Δύο τρίγωνα είναι όμοια όταν όλες οι αντίστοιχες γωνίες τους είναι 

ίσες. Σύμφωνα με το θεώρημα του Θαλή, παρόμοια τρίγωνα θα έχουν 

αντίστοιχες πλευρές. 

Ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ 

και ΔΕΖ είναι όμοια και έχουν πλευρές ΑΒ= 4εκ. και ΔΕ = 2εκ.. Ο λόγος 

ομοιότητας λ, του ΑΒΓ προς ΔΕΖ θα είναι ίσος με 2. Αυτό σημαίνει ότι οι 

πλευρές του ΑΒΓ είναι διπλάσιες από τις πλευρές του τριγώνου ΔΕΖ. 

 

 

Το θεώρημα του Θαλή δηλώνει ότι 
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όπου ΒΚ, ΕΝ είναι το ύψος των τριγώνων. 
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Αν δηλαδή γνωρίζουμε ότι ΑΓ = 10εκ. τότε 

2


=
   οπότε ΔΖ=5εκ.. 

Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε και/ή κατασκευάστε την εξάντα 

Ο δάσκαλος εξηγεί τη χρησιμότητα του εξάντα και κατευθύνει τους 

μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες σε διάφορα μέρη, π.χ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sextant 

Αν θέλει ο δάσκαλος, μπορεί να χρησιμοποιήσει το σχέδιο για να 

φτιάξει ένα εξάντα με τους μαθητές. 

Βήμα 4: Παρουσίαση του πειράματος του Ξεναγόρα 

Ο δάσκαλος θα πρέπει να εξηγήσει συνοπτικά τη χρήση της εξάντας για 

τον υπολογισμό του ύψους ενός βουνού από τον Ξεναγόρα και στη 

συνέχεια οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες 

πληροφορίες εάν το θέλει ο δάσκαλος. 

Η πρώτη επιστημονική μελέτη του Ξεναγόρα (2ος αιώνας π.Χ.) 

βασίστηκε στα θεωρήματα του Θαλή. Υπολόγισε το ύψος της κορυφής 

του ελληνικού Δυτικού Ολύμπου, που ονομάζεται Φλάμπουρος. Ο 

Ξεναγόρας χρησιμοποίησε ένα είδος «διόπτρας» για να μετρήσει τις 

υψομετρικές διαφορές μεταξύ αυτής της κορυφής και του σημείου του 

αρχαίου ναού του Πυθίου Απόλλωνα όπου βρισκόταν. Εκεί, στον 

αρχαίο ναό στους πρόποδες του Ολύμπου, υπολόγισε το ύψος της 

κορυφής στα 2479μ. Το ακριβές ύψος είναι 2473m όπως μετριέται με 



 
σύγχρονα εργαλεία. Έτσι, η απόκλιση ήταν μόλις 6 μέτρα. Το πείραμα 

αυτό σώζεται μέσα από τα κείμενα του Πλούταρχου. 

Βήμα 5: Μέτρηση του ύψους του σχολείου 

Ο δάσκαλος θα πρέπει να εξηγήσει συνοπτικά θεωρητικά πώς μπορούν 

να μετρήσουν το ύψος ενός κτιρίου. 

Χρησιμοποιώντας αυτό το αυτοσχέδιο αντικείμενο ένας παρατηρητής 

Π θα στοχεύσει στην κορυφή Κ του κτιρίου και με αυτή την κατασκευή 

θα βρούμε τη γωνία φ κάτω από την οποία δείχνει η κορυφή του 

κτιρίου. 

Αν στοχεύσουμε στο σημείο Κ από ένα σημείο Π και η γωνία θ (που 

σχηματίζεται από την πετονιά και το ξύλο) είναι, για παράδειγμα, 60ο 

τότε η γωνία φ θα είναι 30ο, αφού η γωνία που σχηματίζουν η πετονιά 

και ο ορίζοντας θα να είναι ορθή γωνία, δηλαδή 90ο. 

 

Επαναλαμβάνουμε τον υπολογισμό σε άλλη θέση Π΄. Μετράμε την 

απόσταση ΠΠ΄. Ας υποθέσουμε ότι η απόσταση ΠΠ΄ = 5m και η γωνία 

φ΄= 40ο. 
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Έχοντας τις παραπάνω μετρήσεις, φτιάχνουμε ένα μοντέλο σε ένα 

χαρτί. Φέρνουμε μια ευθεία Αχ και πάνω της παίρνουμε το σημείο Β 

ώστε ΑΒ = 5εκ. Στη συνέχεια σχηματίζουμε τις γωνίες ˆ 30y  =  και 

ˆ 40z  = Γ είναι το σημείο που τέμνονται οι Αy και Βz.

 

 

Από το Γ σχεδιάζουμε μια κάθετη γραμμή και τη μετράμε με χάρακα. 

Βρίσκουμε ότι αυτό είναι 8,8 εκ. Τα τρίγωνα του μοντέλου είναι 

παρόμοια με τα αντίστοιχα τρίγωνα στην πραγματικότητα, επομένως 

από το θεώρημα του Θαλή θα έχουν τις αντίστοιχες πλευρές τους 

ανάλογες. 

 

Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος του ύψους h του κτιρίου προς το ύψος του 

ΔΓ στο μοντέλο, είναι ίσος με τον λόγο 
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 . Άρα το 

ύψος του ΚΛ είναι 880 εκ. = 8,8 μ. Πρέπει να προσθέσουμε το ύψος του 

παρατηρητή σε αυτό το ύψος για να βρούμε το ύψος του σχολείου. Για 
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παράδειγμα, εάν ο παρατηρητής είναι 1,80 τότε το ύψος του σχολείου 

θα είναι 10,6 μέτρα. 

Συμπεράσματα 

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές μαθαίνουν για τη χρήση της εξάντας και 

του θεωρήματος του Θαλή. Μαθαίνουν πώς χρησιμοποιήθηκαν στην 

αρχαία Ελλάδα και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να 

υπολογίσουν το ύψος του κτιρίου. 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

Δραστηριότητα 1. Βρείτε πληροφορίες για τα έργα του Θαλή και 

παρουσιάστε τα στην τάξη. 

Δραστηριότητα 2. Αναζήτηση πληροφοριών για το πώς μέτρησε ο 

Ξεναγόρας την κορυφή του βουνού. 

Δραστηριότητα 3. Μετρήστε το ύψος του σχολείου σας ή ενός ψηλού 

δέντρου στο σχολείο σας. 

 


