
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑΣ

και 

επιπλέον ερωτήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



4.2.Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου

4.3. Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου



Με αφορμή μία ασκήση του σχολικού

(ΑΣΚ. 4 σελ. 211 σχολικού βιβλίου Β Γυμνασίου)

Θέλουμε να βάψουμε τους τοίχους μιας αίθουσας ,

που έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου, 

με διαστάσεις: πλάτος 4m, μήκος 5m και ύψος 3m.





ΕΡΩΤΗΜΑ 1Ο

Υπολογίστε τη συνολική επιφάνεια των τεσσάρων τοίχων, 
που θα πρέπει να βάψουμε, αν γνωρίζετε πως θα 
αφαιρέσουμε απ’ το συνολικό εμβαδό τους  9 m2 (που είναι 
το εμβαδό της πόρτας ,του πίνακα και των παραθύρων της 
αίθουσας).

Στον τελικό υπολογισμό σας θα πρέπει να λάβετε επιπλέον 
υπ’ όψιν, πως το βάψιμο της αίθουσας, θα γίνει και με 
¨δεύτερο χέρι¨(κατόπιν της πρώτης φοράς θα βάψουμε εκ 
νέου τους τοίχους).

 Επ.ε= (4+5) ∙2 ∙3 - 9= 54 – 9 =45m2

 Ε= 45m2 ∙2 = 90m2 

(Απάντηση: 90 m2 )



ΕΡΩΤΗΜΑ 2Ο

 Με δεδομένο πως 1lt χρώματος καλύπτει-βάφει 5 

m2 επιφάνειας να υπολογίσετε πόσα lt χρώματος 

θα χρειαστούμε.

 90m2 : 5m2/lt =18 lt



(Απάντηση: 18lt)



Το χρωματοπωλείο, προκειμένου να μας προμηθεύσει το 

χρώμα, διαθέτει δοχεία, σε σχήμα κυλίνδρου, δύο 

διαφορετικών τύπων:

 Τύπου Α: Διαμέτρου βάσης: 167mm, ύψους: 274mm

 Τύπου Β: Διαμέτρου βάσης: 167mm, ύψους: 230mm



ΕΡΩΤΗΜΑ 3Ο

 Να υπολογίσετε σε lt τη χωρητικότητα κάθε 

δοχείου (Τύπου Α, Τύπου Β) κάνοντας  

στρογγυλοποίηση στο ψηφίο των μονάδων.

(Απάντηση: Τύπου Α: 6lt, Τύπου Β: 5lt)



ΕΡΩΤΗΜΑ 4Ο

Αν το κόστος κάθε δοχείου τύπου Α, είναι 60€ 

και το κόστος κάθε δοχείου τύπου Β,  είναι 50€  να 
κάνετε την πιο συμφέρουσα επιλογή δοχείων 
χρώματος.

 Χρειαζόμαστε (3 δοχεία των 6 lt) ∙ 60€ = 180€

 Χρειαζόμαστε (4 δοχεία των 5 lt) ∙ 50€ = 200€

(Απάντηση: η επιλογή Α συμφέρει)



ΕΙΠΑΝ…

“ Ένα σωστά προσδιορισμένο πρόβλημα έχει λυθεί κατά 50%. ’’

(Albert Einstein)

“Μόνο χάρη στα προβλήματά μας, αναπτυσσόμαστε διανοητικά                

και πνευματικά ’’

(Scott Peck)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


