
εκπαιδευτική αφίσα
Εμβαδά γεωμετρικών σχημάτων



γεωμετρικών σχημάτων

τετράγωνο
Ξέρω ότι:
Όλες οι πλευρές είναι ίσες.
Πώς βρίσκω το εμβαδόν;
Πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος.

α · α 

α

α

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ξέρω ότι:
Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες και παράλληλες.
Πώς βρίσκω το εμβαδόν;
Πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος.

β · υ 

β

υ

τρίγωνο
Ξέρω ότι:
Πρέπει να φέρω το ύψος από μία κορυφή του 
τριγώνου στην απέναντι πλευρά (βάση).
Πώς βρίσκω το εμβαδόν;
Διαιρούμε το γινόμενο βάσης και αντίστοιχου 
ύψους με το 2. (β · υ) : 2 

β

πλάγιο παραλληλόγραμμο
Ξέρω ότι:
Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες και παράλληλες.
Πώς βρίσκω το εμβαδόν;
Πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος.

β · υ 

β

υ

υ

τραπέζιο
Ξέρω ότι:
Οι δύο απέναντι πλευρές είναι παράλληλες. 
Πρέπει να φέρω το ύψος ανάμεσα στις δύο 
παράλληλες.
Πώς βρίσκω το εμβαδόν;
Προσθέτουμε τις δύο βάσεις, πολλαπλασιάζουμε 
το αποτέλεσμα με το ύψος και διαιρούμε με το 2.

(Β+β) · υ : 2 

β

υ

Β



όροι χρήσης του υλικού
Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες
σε μορφή pdf, τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό
και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου
Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να
αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με
κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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εμβαδά 

γεωμετρικών σχημάτων

τετράγωνο 

Ξέρω ότι:

Όλες οι πλευρές είναι ίσες.

Πώς βρίσκω το εμβαδόν;

Πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος.



α · α 

α

α



ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

Ξέρω ότι:

Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες και παράλληλες.

Πώς βρίσκω το εμβαδόν;

Πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος.



β · υ 

β

υ



τρίγωνο

Ξέρω ότι:

Πρέπει να φέρω το ύψος από μία κορυφή του τριγώνου στην απέναντι πλευρά (βάση).

Πώς βρίσκω το εμβαδόν;

Διαιρούμε το γινόμενο βάσης και αντίστοιχου ύψους με το 2.



(β · υ) : 2 

β



πλάγιο παραλληλόγραμμο

Ξέρω ότι:

Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες και παράλληλες.

Πώς βρίσκω το εμβαδόν;

Πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος.



β · υ 

β

υ

υ



τραπέζιο

Ξέρω ότι:

Οι δύο απέναντι πλευρές είναι παράλληλες. Πρέπει να φέρω το ύψος ανάμεσα στις δύο παράλληλες.

Πώς βρίσκω το εμβαδόν;

Προσθέτουμε τις δύο βάσεις, πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα με το ύψος και διαιρούμε με το 2.



(Β+β) · υ : 2 

β

υ

Β





























όροι χρήσης του υλικού

Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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