
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ 

Α. Γηα κα ιύζμομε μηα ζπέζε ηεξ μμνθήξ 
 

 
 , ςξ πνμξ θάπμημ από ηα ηέζζενα 

γνάμμαηα, θάκμομε «πηαζηί» θνμκηίδμκηαξ μ άγκςζημξ κα είκαη ζημ 1μ μέιμξ θαη ζηε 

ζοκέπεηα δηαηνμύμε με ημ ζοκηειεζηή ημο αγκώζημο. Δείηε ηα παναθάης 

παναδείγμαηα: 
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Β. Δύμ πμζά π θαη ρ είκαη ακάιμγα, όηακ μ ιόγμξ ηςκ ηημώκ ημο ρ πνμξ ημ π είκαη 

ζηαζενόξ. Ο ζηαζενόξ ανηζμόξ πμο πνμθύπηεη θαιείηαη ζοκηειεζηήξ ακαιμγίαξ. Σηα 

δύμ παναθάης πηκαθάθηα, ειέγπμομε ακ ηα πμζά είκαη ακάιμγα: 

 

 

 Παναηενμύμε όηη ζημκ 1μ πίκαθα είκαη 
6 9

... 3
2 3




    άνα ηα πμζά π θαη ρ είκαη 

ακάιμγα με ρ=3π. Σημκ 2μ πίκαθα μ ιόγμξ ηςκ ηημώκ δεκ είκαη ζηαζενόξ, άνα ηα 

πμζά δεκ είκαη ακάιμγα.  

Γ. Σηα πνμβιήμαηα με θιίμαθα ή ζε αοηά με μεγέζοκζε ή ζμίθνοκζε εκόξ 

ακηηθεημέκμο, ηζπύεη πάκηα ε ελήξ ζπέζε:  
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Πνμζέπμομε μη απμζηάζεηξ κα είκαη μεηνεμέκεξ ζηηξ ίδηεξ μμκάδεξ θαη ακ αοηό δεκ 

ζομβαίκεη, ηηξ μεηαηνέπμομε. Γπεηδή ε  θιίμαθα δίκεηαη ζακ έκα θιάζμα, ε ζπέζε πμο 

πνμθύπηεη είκαη μηα ακαιμγία ε μπμία ιύκεηαη όπςξ πενηγνάραμε ζημ Α. 

Αζθήζεηξ: 

1. Σε μηα ηειεόναζε όπμο ε μζόκε πνμβάιιεη εηθόκεξ ζε ακαιμγία 16:9, κα 

βνείηε ημ μήθμξ ηεξ εηθόκαξ ακ ημ πιάημξ ηεξ είκαη 45cm. 

2. Σε πάνηε με θιίμαθα 1:50000, ε απόζηαζε δύμ ζεμείςκ είκαη 20cm. Πμηα 

είκαη ε πναγμαηηθή ημοξ απόζηαζε; Πόζμ ζα απέπμοκ ζημ πάνηε δύμ πςνηά 

πμο ε πναγμαηηθή μεηαλύ ημοξ απόζηαζε είκαη 5Km; 

3. Τα Α θαη Β απέπμοκ 35cm ζε πάνηε θιίμαθαξ 1:100000, εκώ δύμ άιια ζεμεία 

Γ θαη Δ απέπμοκ 25cm ζε πάνηε θιίμαθαξ 1:120000. Πμηα ζεμεία απέπμοκ 

πενηζζόηενμ μεηαλύ ημοξ ζηεκ πναγμαηηθόηεηα;  

4. Έκαξ άκζνςπμξ ύρμοξ 180cm, απεηθμκίδεηαη ζε μηα θςημγναθία με ύρμξ 

8cm. Έκα παηδί, δίπια ζημκ άκζνςπμ, ζηεκ ίδηα θςημγναθία, έπεη ύρμξ 6cm. 

Πμημ είκαη ημ πναγμαηηθό ύρμξ ημο παηδημύ; 

5. Σε μηα θςημγναθία με δηαζηάζεηξ 10 επί 15 εθαημζηά, θάκμομε μεγέζοκζε 

20%. Πμηεξ ζα είκαη μη κέεξ δηαζηάζεηξ ηεξ θςημγναθίαξ;  
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6. Ακ ζε μηα θςημγναθία δηαζηάζεςκ 20 επί 25 εθαημζηά θάκμομε ζμίθνοκζε 

ζημ 90% ημο ανπηθμύ μεγέζμοξ, πμηεξ ζα είκαη μη κέεξ δηαζηάζεηξ ηεξ; 

7. Ο Χνηζηόθμνμξ θιείκεη ζήμενα ηα 8 πνόκηα ημο θαη έπεη ημ ¼ ηεξ ειηθίαξ ηεξ 

μαμάξ ημο. Να βνείηε ακ 10 πνόκηα μεηά μ ιόγμξ ηςκ ειηθηώκ ημοξ ζα είκαη 

ίδημξ. 

8. Ακ δύμ πμζά έπμοκ ιόγμ 1/3, ηη ιόγμ ζα έπμοκ ηα ηνηπιάζηα ηςκ ανπηθώκ 

πμζώκ;  

9. Σημοξ παναθάης πίκαθεξ, ακ γκςνίδεηε όηη ηα πμζά π θαη ρ είκαη ακάιμγα , 

κα βνείηε ημ ζοκηειεζηή ακαιμγίαξ ημοξ θαη κα οπμιμγίζεηε ηηξ ηημέξ πμο 

ιείπμοκ:  

 

 

 

   

   

10. Να ζπεδηάζεηε ζε έκα θαηάιιειμ ζύζηεμα εμηαλόκςκ  ηηξ γναθηθέξ 

παναζηάζεηξ ηςκ ακαιόγςκ πμζώκ ηεξ πνμεγμύμεκεξ άζθεζεξ. 

Απακηήζεηξ: 

1.  80cm  2.  10 Km, 10cm   3. AB=35Km, ΓΔ=30Km   4.  135cm  5.  12 επί 18cm 

6.  18 επί 22,5cm    7.  Όπη, ζα είκαη 3/7    8.  Τμκ ίδημ!   

9.  

ρ=3π,  ρ=1/3π,  ρ=2,5π,  ρ=3π 

Χ 3 4  0,1 

 ρ  12 15  

Χ 1,2  9,6 2,4 

ρ 0,4 6,3   

Χ 2 10   

ρ 5  30 60 

Χ 0,8 3,6   

ρ 2,4  4,8 12 


