
ΗΗΡΡΗΗ 
ΖΖ  ΣΣΔΔΥΥΝΝΖΖ  ΣΣΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΖΖΜΜΑΑΣΣΗΗΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΗΗ  ΣΣΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΖΖΜΜΑΑΣΣΗΗΚΚΑΑ  ΣΣΖΖ  ΣΣΔΔΥΥΝΝΖΖ 

 
 

Δραστηριότητες για "Διακόσμηση Πλατείας και Αναπαράσταση Μωσαϊκών" 
 

Απηή ε ελόηεηα απνηειείηαη από θύιια εξγαζίαο ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηε δηαθόζκεζε ηεο 

πιαηείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξήζε πιαθόζηξσησλ θαη κσζατθώλ. ηόρνο είλαη λα δνύκε 

ηερλνηξνπίεο δηαθόζκεζεο αλνηρηώλ ρώξσλ θαη λα κειεηήζνπκε πσο ζρεδηάδνληαη ηα 

επαλαιεπηηθά κνηίβα. Απηό γίλεηαη κέζα από ηα παξαδείγκαηα ξσκατθώλ κσζατθώλ ζηα θύιια 

εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ηξεηο βίιεο, ηνπ Κπλεγηνύ, ηνπ Αδξηαλνύ θαη ηνπ Φαύλνπ. ’ απηέο 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο βαζηθά ζέκαηα ζηνλ ζρεδηαζκό καο είλαη λα εληνπίζνπκε ηε κνλάδα ή ηηο 

κνλάδεο πνπ δεκηνπξγνύλ ην κνηίβν θαη ηνλ ξπζκό ή ηνλ θαλόλα επαλάιεςεο ηνπ.  
 

Σα θύιια εξγαζίαο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα δνπιεπηνύλ ζε κηθξέο νκάδεο ζηελ ηάμε ησλ 

θαιιηηερληθώλ. Αλ θαη νη πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ζ’ απηή ηελ ελόηεηα είλαη πην θνληά ζηα 

θαιιηηερληθά, ζα παξαηεξήζεηε όηη έρνπκε δαλεηζηεί πνιιέο ηδέεο από ηα καζεκαηηθά γηα ηνλ 

ζρεδηαζκό ησλ κνηίβσλ. Καιή δνπιεηά! 
 

Δραστηριότητες για "Κανονικά Πολύγωνα και Χρσσή Τομή στη Διακόσμηση" 

 

Απηή ε ελόηεηα απνηειείηαη από θύιια εξγαζίαο ηα νπνία δηαπξαγκαηεύνληαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ηα θαλνληθά πνιύγσλα θαη ε ρξπζή ηνκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαθόζκεζε. 
 

Σα θαλνληθά πνιύγσλα ιόγσ ηεο ηζόηεηαο ησλ πιεπξώλ θαη γσληώλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνύληαη 

πνιύ ζπρλά θαη από ηνλ άλζξσπν γηα ηελ θαηαζθεπή θπξίσο ζρεδίσλ, κε ηα νπνία δηαθνζκεί 

ραιηά, ηνίρνπο, παηώκαηα θηι. πρλά ρξεζηκνπνηνύκε ηα θαλνληθά πνιύγσλα γηα λα 

θαηαζθεπάδνπκε πιάθεο ή πιαθάθηα κε ηα νπνία θαιύπηνπκε ηνίρνπο θαη δάπεδα. Δπηδηώθνπκε 

κε ηνλ ηξόπν απηό λα θαίλεηαη όηη ην επίπεδν ζαλ λα έρεη ζηξσζεί κε πιαθάθηα πνιπγσληθά. ’ 

όιεο ηηο πεξηπηώζεηο καο ελδηαθέξεη ε πιαθόζηξσζε λα γίλεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα παξάγεη 

αηζζεηηθή επεμία.  
 

Οη αξραίνη Έιιελεο θηιόζνθνη πνπ κειεηνύζαλ ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλόκελα θαη 

πξνζπαζνύζαλ λα αλαθαιύςνπλ ηνπο λόκνπο θαη ηελ αξκνλία ηεο Φύζεο, δηαπίζησζαλ όηη, όπνπ 

εκθαλίδεηαη ε αλαινγία ηεο ρξπζήο ηνκήο, ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε αηζζεηηθή αμία. Σελ άπνςε 

απηή πηνζέηεζαλ θαη νξηζκέλνη αξρηηέθηνλεο θαη θαιιηηέρλεο, γη’ απηό θαη ζε πνιιά έξγα ηνπο 

εκθαλίδεηαη ε αλαινγία ηεο ρξπζήο ηνκήο… 

 

ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑΙ 3 ΑΠΟ ΣΑ 28 ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΥΕΣΙΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ
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ΗΡΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

Γ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

23 

H Βίλα ηοσ Φαύνοσ 

Αναπαράζηαζη ηοσ μωζαϊκού 

ΚΑΛΛ/ΚΑ      

Γ' ΓΤΜΝ 

 

Δρώηημα Α 

ην τώρο Πληροθορίας (δηαδηθηπαθό ινγηζκηθό) αλαδήηεζε ην κσζατθό ηεο Βίιαο ηνπ Φαύλνπ 

(Πνκπεία, 2νο κ.Υ). Μπνξείο λα βξεηο πνηα είλαη ε κνλάδα θαη πώο (δειαδή κε ηη ξπζκό) 

παξάγεηαη ην κνηίβν; Γξάςε ηη παξαηεξείο; 

………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

………..………………………………………………………………………………………..……………………….. 

 

Δρώηημα Β 

ην τεδιαζηή Μωζαϊκών (ηνπηθό ινγηζκηθό), αθνινπζήζηε ηα βήκαηα πνπ ζαο πξνηείλνπκε 

παξαθάησ θαη παξαηεξήζηε έλαλ ηξόπν αλαπαξαγσγήο ηνπ κνηίβνπ ζην κσζατθό ηεο Βίιαο ηνπ 

Φαύλνπ. 

 

ρεδηάδνπκε ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη θέξλνπκε κεζνθάζεην ΑΓ (ζρ. 1 ζηε ΓΒ). 

Απνκνλώλνπκε θαη αληηζηξέθνπκε ην παξαιιειόγξακκν ΑΓΒΔ θαηά 90 θαη απηή είλαη ε 

κνλάδα ηνπ κσζατθνύ καο (ζρήκα 2), (δειαδή ην κηζό ηνπ ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ζρ. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζρ. 2 

 

ρεδηάδνπκε θάλαβν κε βάζε ηελ παξαπάλσ κνλάδα ηνπ ζρήκαηνο 2, γηα λα πξνθύςεη ην ζρήκα 

3 ζηε Γεννήηρια Μοηίβων. 
 

 

 

 

 

 

ζρ. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζρ. 4 
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ην ζρήκα 4 νη καξθαξηζκέλεο γξακκέο θεύγνπλ γηα λα πξνθύςεη ην ζρήκα 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ζρ. 5  
ζρ. 6 

 

Υξεζηκνπνηώληαο καύξν, άζπξν θαη έλα κεζαίν ηόλν ηνπ γθξίδνπ ρξσκαηίδσ ην ζρήκα όπσο ζην 

ζρ. 6 (Γάπεδν Βίιαο Φαύλνπ, Πνκπεία - 2νο κ.Υ.) 
 

Δρώηημα Γ 

Γνπιεύνληαο ελαιιάμ ζην τεδιαζηή Μωζαϊκών θαη ζηε Γεννήηρια Μοηίβων ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα πεηξακαηηζηνύκε κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ παίξλεη ην κνηίβν ηεο 

Βίιαο ηνπ Φαύλνπ, θαζώο αιιάδνπκε ηνλ ρξσκαηηζκό. Γηαθνξεηηθό νπηηθό απνηέιεζκα κε 

ρξήζε 2 ηόλσλ (ζρ. 7, ζρ. 8) ό,ηη ήηαλ καύξν ζην ζρ. 6 ηώξα γίλεηαη γθξίδν θαη όηη ήηαλ άζπξν & 

γθξίδν γίλεηαη καύξν. Σν αληίζηξνθν γίλεηαη ζην ζρ. 8. 

 

ζρ. 7 

 

ζρ. 8 

 

Δρώηημα Γ 

Με νδεγό ην ζρήκα 3 θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θνηλώλ νδεγώλ γηα δεκηνπξγία κσζατθώλ (ρώξνο 

Πιεξνθνξίαο/θείκελα ζην δηαδηθηπαθό ινγηζκηθό) δεκηνύξγεζε ηνπιάρηζηνλ άιια δύν δηθά ζνπ 

κσζατθά. 
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ΗΡΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ 

Δ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

25 
Πλακόζηρωζη με κανονικά 

πολύγωνα 

ΜΑΘ/ΚΑ 

Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 

Από παιηά νη άλζξσπνη πξνζπάζεζαλ λα θαιύςνπλ δάπεδα (πιαθνζηξώζεηο – κσζατθά) 

ρξεζηκνπνηώληαο γεσκεηξηθά ζρήκαηα όπσο ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα. 

 

Δρώηημα Α 

ηα επόκελα ζρήκαηα κεξηθέο ηέηνηεο πιαθνζηξώζεηο: 

 

   

 

Αθνύ θηηάμεηε ηελ θαηάιιειε κνλάδα (ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Δημιουργό Μονάδων) 

πξνζπαζήζηε λα αλαπαξαγάγεηε ηα ζρήκαηα απηά (είηε κε αληηγξαθή/επηθόιιεζε ζηνλ 

Γεκηνπξγό Μνλάδσλ είηε κε επαλάιεςε ζηε Γελλήηξηα Μνηίβσλ). 

……………………………………………..……………………………………………………….. 

………………………………………………..……………………………………………….……. 

….………………………………………………..…………………………………………....……. 

….…………………………………………………..………………………………………………. 

 

Δρώηημα Β 

Καηαζθεπάζηε, γηα παξάδεηγκα, έλα θαλνληθό πεληάγσλν.  

Σνπνζεηήζηε θαηάιιεια θαη άιια θαλνληθά πεληάγσλα ζε κία από ηηο θνξπθέο ηνπ πξώηνπ.  

Μπνξεί ην πεληάγσλν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνλάδα πιαθόζηξσζεο;  

Πεηξακαηηζηείηε θαη κε άιια θαλνληθά πνιύγσλα.  

Πνηα θαλνληθά πνιύγσλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πιαθόζηξσζε; 

…………………………………………………………..………………………….………………. 

…………………………………………………………..…………………………….……………. 

….………………………………………………..……………………………………….……....… 

….…………………………………………………..……………………………………….……… 
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Δρώηημα Γ 

Πνηα ζρέζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη γηα ηε γσλία ελόο θαλνληθνύ πνιπγώλνπ (θλ) κε λ πιεπξέο 

ώζηε λα κπνξεί απηό λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πιαθόζηξσζε; 

…………………………………………………………..……………………….…………………. 

…………………………………………………………..…………………….……………………. 

….………………………………………………..………………………………….…………....… 

….…………………………………………………..………………………………….…………… 

 

Δρώηημα Γ 

Τπνινγίζηε ηελ θεληξηθή γσλία κεξηθώλ γλσζηώλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ όπσο π.ρ. ηεηξαγώλνπ 

– ηξηγώλνπ – εμαγώλνπ – πεληαγώλνπ – νθηαγώλνπ θηι. θαη εμεηάζηε πνηα από απηά κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πιαθόζηξσζε. 

 

…………………………….………………………………..………………………………………. 

……………………………….……………………………..………………………………………. 

….……………………………….…………………..…………………………………………....… 

….………………………………….…………………..…………………………………………… 

 

Πρόζθεηη Γραζηηριόηηηα 

Απνδείμηε όηη από ηα θαλνληθά πνιύγσλα, κόλν ηα ηξίγσλα, ηεηξάγσλα θαη εμάγσλα, κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πιαθόζηξσζε. 

 

…………………………………………………………..………….………………………………. 

…………………………………………………………..…………….……………………………. 

….………………………………………………..……………………….……………………....… 

….…………………………………………………..……………………….……………………… 

 

Δρώηημα Δ 

Μειεηήζηε ην άξζξν: «Γλσξίδνπλ νη κέιηζζεο καζεκαηηθά;» (Δπθιείδεο Β΄, 1989 1, Μ. 

Σνπκάζεο) θαη αληαιιάμηε ηηο απόςεηο ζαο γηα ην ζέκα ηνπ άξζξνπ. 

 

…………………………………………………………..……….…………………………………. 

…………………………………………………………..………….………………………………. 

….………………………………………………..…………………….………………………....… 

….…………………………………………………..…………………….………………………… 
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ΗΡΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ    

Δ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

26 

Πλακόζηρωζη με διαθορεηικά 

είδη κανονικών πολσγώνων 

ΜΑΘ/ΚΑ 

Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 

Παξαηεξώληαο ηα παξαθάησ ζρήκαηα κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί 

θαλνληθώλ πνιπγώλσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πιαθνζηξώζεηο. 

 

 
ζρ. 1 

 
ζρ. 2 

 
ζρ. 3 

 

Η ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηζρύεη, όπσο ζην Φύιιν Δξγαζίαο 25, είλαη ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ 

ησλ πνιπγώλσλ, γύξσ από κία θνξπθή ηνπο, λα είλαη ίζν κε 360. 

 

Δρώηημα Α 

πκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Γσλία πνιπγώλνπ θλ = 180 – σλ = 180 – 360/λ 

3-γσλν 4-γσλν 5-γσλν 6-γσλν 8-γσλν 10-γσλν 12-γσλν 20-γσλν 24-γσλν 

         

 

Δρώηημα Β 

ρεδηάζηε ην δηπιαλό ζρήκα (έλα νθηάγσλν κέζα ζε έλα ηεηξάγσλν κε 

ρξσκαηηζκέλα άθξα ζηνλ ρεδηαζηή Μσζατθώλ). Δπαλαιάβαηε νξηδόληηα θαη 

θάζεηα ην ζρήκα (ζηε Γελλήηξηα Μνηίβσλ). Ση παξαηεξείηε (ζε ζρέζε κε ηα ζρ. 

1, 2 θαη 3);  

 

………….……………………………………..……………………………………………………. 

 

Δρώηημα Γ 

Δμεγήζηε γηαηί 2 νθηάγσλα θαη 1 ηεηξάγσλν (ζρ. 2) κπνξνύλ λα πιαθνζηξώζνπλ κηα επηθάλεηα. 

Όκνηα κε ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζρεκάησλ 1 θαη 3. 

….…………….……………………………………..…………………………………………....… 

….……………….…………………………………………..……………………………………… 

….……………….…………………………………………..……………………………………… 

 

Δρώηημα Γ 

Αλ ηξία δηαθνξεηηθά θαλνληθά πνιύγσλα, πιεπξώλ θ, ι, κ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πιαθόζηξσζε 

δείμηε όηη ηζρύεη   
1 1 1 1

2  
   . 

……….……………………………………………………..………………………………………. 

……..………………………………………………..…………………………………………....… 

….….…………………………………………………..…………………………………………… 
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Δρώηημα Δ 

Πνηα από ηηο παξαθάησ ηξηάδεο θαλνληθώλ πνιπγώλσλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

πιαθόζηξσζε (4, 6, 12), δειαδή ηεηξάγσλν, εμάγσλν, δσδεθάγσλν, (3, 7, 42)  (4, 5, 20)  (3, 

8,24)  (3, 9, 18)  (3, 10, 15)  (5, 4, 20); 

 

….…………………………………………………..……………………………………………….

………………………………………………………..………………………..…………………… 

 

Δρώηημα Σ 

ρεδηάζηε κηα από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Γεκηνπξγό Μνλάδσλ ή 

ρεδηαζηή Μσζατθώλ θαη ηε Γελλήηξηα Μνηίβσλ. 

 

Δρώηημα Ε 

Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε δύν ίδηα θαλνληθά πνιύγσλα θ πιεπξώλ θαη έλα ηξίην ι πιεπξώλ δείμηε 

όηη ηζρύεη 
2 1 1

2 
  . 

….………………………………………………..……………….……………………………....… 

….…………………………………………………..………….…………………………………… 

 

Δρώηημα Ζ 

Πνηεο από ηηο παξαθάησ ηξηάδεο θαλνληθώλ πνιπγώλσλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

πιαθόζηξσζε; (5, 5, 10)  (4, 8, 8)  (3, 12, 12) 

….…………………………………………………...…………………………………………....… 

….……………………………………………………...…………………………………………… 

 

Δρώηημα Θ 

ρεδηάζηε κηα από απηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Γεκηνπξγό Μνλάδσλ ή ρεδηαζηή Μσζατθώλ θαη 

ηε Γελλήηξηα Μνηίβσλ. 

 

 

Δρώηημα Η 

Δμεγήζηε γηαηί 2 ηεηξάγσλα, έλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν θαη έλα εμάγσλν κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πιαθόζηξσζε. 

….………………………………………………..…….………………………………………....… 

….…………………………………………………..……….……………………………………… 

 

Δρώηημα Κ 

ρεδηάζηε έλα ηέηνην κσζατθό… 

 

 

 

 

 

 

    

ζρ. εξσηήκαηνο Σ  ζρ. εξσηήκαηνο Θ  ζρ. εξσηήκαηνο Κ 

 


