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ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ Σάξησ  ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 Ειςαγωγή 

Το μάκθμα «Άλγεβρα και Στοιχεία Πικανοτιτων» περιζχει ςθμαντικζσ μακθματικζσ ζννοιεσ, 

όπωσ, τθσ απόλυτθσ τιμισ, των προόδων, τθσ ςυνάρτθςθσ κ.ά., οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ 

για τθν μετζπειτα μακθματικι εξζλιξθ των μακθτϊν. Οι μακθτζσ ζχουν ζρκει ςε μια πρϊτθ 

επαφι με αυτζσ τισ ζννοιεσ ςε προθγοφμενεσ τάξεισ. Στθν Αϋ Λυκείου κα τισ αντιμετωπίςουν 

ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο αφαίρεςθσ, το οποίο δθμιουργεί ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτουσ 

μακθτζσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των δυςκολιϊν προτείνεται να αφιερωκεί ικανόσ 

χρόνοσ ςτθν εμπζδωςθ των νζων εννοιϊν, μζςα από τθν ανάπτυξθ και ςφνδεςθ πολλαπλϊν 

αναπαραςτάςεϊν τουσ και τθ χριςθ τουσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Επίςθσ, να 

αφιερωκεί χρόνοσ ϊςτε οι μακθτζσ να εμπλακοφν ςτθν αναγνϊριςθ ομοιοτιτων και 

διαφορϊν μεταξφ ιδιοτιτων και διαδικαςιϊν κακϊσ και ςε διαδικαςίεσ γενίκευςθσ. Οι 

πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ και θ ςφνδεςι τουσ μποροφν υποςτθριχκοφν από ψθφιακά 

περιβάλλοντα, με τθ βοικεια των οποίων οι μακθτζσ μποροφν να εμπλακοφν ςε 

ουςιαςτικζσ μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Μζςα από τθ διερεφνθςθ ομοιοτιτων και 

διαφορϊν - για παράδειγμα θ ςυςχζτιςθ των διαδικαςιϊν επίλυςθσ ι τθσ μορφισ των 

λφςεων εξιςϊςεων και ανιςϊςεων, θ ςυςχζτιςθ οριςμζνων ιδιοτιτων των ριηϊν και των 

αποδείξεϊν τουσ με αντίςτοιχεσ των απολφτων τιμϊν - οι μακθτζσ μποροφν να 

κατανοιςουν καλφτερα τισ ςχετικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ.  

 

Διαχείριςη διδακτζασ φλησ 

*Η κατανομι των διδακτικϊν ωρϊν που προτείνεται είναι ενδεικτικι. Μζςα ςε αυτζσ τισ 

ϊρεσ περιλαμβάνεται ο χρόνοσ που κα χρειαςτεί για ανακεφαλαιϊςεισ, γραπτζσ 

δοκιμαςίεσ, εργαςίεσ κλπ. Οι δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ωσ Δ1, Δ2 κλπ περιζχονται 

ςτο Αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Α Λυκείου του 2011 (ΥΑ 59614/Γ2, ΦΕΚ 1168/8–6–

2011) Οι ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτισ παροφςεσ οδθγίεσ ωσ 

επιπλζον διδακτικό υλικό προζρχονται από το πρόγραμμα ςπουδϊν για το λφκειο και τον 

οδθγό για τον εκπαιδευτικό που εκπονικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ "Νζο Σχολείο" και 

μποροφν να ανακτθκοφν από τον ιςτότοπο του ΙΕΠ: 

http://www.iep.edu.gr/neosxoleiops/index.php. ] 

Ειδικά για το ςχολικό ζτοσ 2020-21, λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν που 

διαμορφϊκθκαν κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ (πανδημία Covid-19), προτείνονται τα 

παρακάτω: 

Ο/θεκπαιδευτικόσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι κα χρειαςτεί να αφιερϊςει εφλογο 

http://www.iep.edu.gr/neosxoleiops/index.php
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χρόνο ϊςτε να καλφψει ζννοιεσ και κενά των μακθτϊν/τριϊν του που ζχουν πικανόν 

προκφψει από το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ. Τα ςθμεία που χρειάηεται επιπλζον χρόνοσ 

και ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ μπορεί να είναι διαφορετικά για κάκε μακθτι/τρια. Ο/Η 

εκπαιδευτικόσ μπορεί να ανιχνεφει αυτζσ τισ ανάγκεσ, τόςο ςτθν αρχι του ζτουσ όςο και 

κατά τθ διάρκειά του, και να αναλαμβάνει τισ ανάλογεσ πρωτοβουλίεσ. Γενικά, είναι 

περιςςότερο πικανό να υπάρχει τζτοια ανάγκθ: 

 ςτθν ζννοια τθσ εξίςωςθσ δευτζρου βακμοφ και ςτισδιαδικαςίεσ επίλυςισ τθσ 

 ςτθν ζννοια τθσ ανίςωςθσ πρϊτου βακμοφ και ςτισ διαδικαςίεσ επίλυςισ τθσ 

 ςτθν ζννοια του γραμμικοφ ςυςτιματοσ και ςτθν επίλυςι του (γραφικι και 

αλγεβρικι) 

Σχετικά με τα δφο πρϊτα ςθμεία κα μποροφςε να δοκεί ο απαραίτθτοσ χρόνοσ κατά τθ 

ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ των αντίςτοιχων ενοτιτων (κεφάλαια 3 και 4) τθσ Άλγεβρασ Α' Λυκείου. 

Για το τρίτο, προτείνεται ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ να αφιερωκοφν 2-3 ϊρεσ για τθ 

διδαςκαλία τθσ ζννοιασ του γραμμικοφ ςυςτιματοσ και τθσ επίλυςισ του, εφόςον αυτά 

είναι χριςιμα τόςο ςε άλλα αντικείμενα, όςο και ςτα ίδια τα μακθματικά. Η απόφαςθ να 

γίνουν τζτοιεσ παρεμβάςεισ από τον/τθν εκπαιδευτικό κα πρζπει να ςυναρτθκεί από το αν 

οι μακθτζσ/τριεσδιδάχτθκαν ςτθν προθγοφμενθ τάξθ (Γ' Γυμναςίου) τισ αντίςτοιχεσ 

ενότθτεσ και πϊσ. 

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι παρακάτω οδηγίεσ. 

Ειςαγωγικό Κεφάλαιο 

(Προτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ)  

Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ διαπραγματεφονται τθν ζννοια του ςυνόλου κακϊσ και 

ςχζςεισ και πράξεισ μεταξφ ςυνόλων. Ειδικότερα:  

Όςον αφορά ςτθν §Ε.1, αυτι να μθ διδαχκεί ωσ αυτόνομο κεφάλαιο αλλά να ςυηθτθκεί το 

νόθμα και θ χριςθ των ςτοιχείων τθσ Λογικισ ςτισ ιδιότθτεσ και προτάςεισ που διατρζχουν 

τθ διδακτζα φλθ (για παράδειγμα ςτθν ιδιότθτα 0 0 0         τθσ §2.1 

μπορεί να διερευνθκεί το νόθμα τθσ ιςοδυναμίασ και του ςυνδζςμου «και»). 

§Ε.2   Προτείνεται να διατεθοφν 2 ώρεσ 

Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν για πρϊτθ φορά με ςυςτθματικό τρόπο τθν ζννοια του ςυνόλου 

και των ςχζςεων και πράξεων μεταξφ ςυνόλων. Επειδι θ ζννοια του ςυνόλου είναι 

πρωταρχικι, δθλαδι δεν ορίηεται, χρειάηεται να τονιςκοφν οι προχποκζςεισ που 

απαιτοφνται για να κεωρθκεί μια ςυλλογι αντικειμζνων ςφνολο μζςα από κατάλλθλα 

παραδείγματα (π.χ. το ςφνολο που αποτελείται από τα κρανία και τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ, 

το «ςφνολο» των ψθλϊν μακθτϊν τθσ τάξθσ).   

Η αναπαράςταςθ ςυνόλων, ςχζςεων και πράξεων αυτϊν κακϊσ και θ μετάβαςθ από τθ μία 

αναπαράςταςθ ςτθν άλλθ, μποροφν να υποςτθρίξουν τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του 

ςυνόλου.   
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Οι πράξεισ μεταξφ ςυνόλων είναι ζνα πλαίςιο ςτο οποίο οι μακθτζσ μποροφν να δϊςουν 

νόθμα ςτουσ ςυνδζςμουσ «ι» και «και». Ειδικά, όςον αφορά ςτο ςφνδεςμο «ι», να 

επιςθμανκεί θ διαφορετικι του ςθμαςία ςτα Μακθματικά από εκείνθ τθσ αποκλειςτικισ 

διάηευξθσ που του αποδίδεται ςυνικωσ ςτθν κακθμερινι χριςθ του. Οι δραςτθριότθτεσ 

Δ.1, Δ.2 και Δ.3 του ΑΠΣ είναι ενδεικτικζσ για τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του 

ςυνόλου.  

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα: 

Χρθςιμοποιείςτε τα διαγράμματα Venn για να 

αναπαραςτιςετε τισ ςχζςεισ μεταξφ 

παραλλθλογράμμων, ορκογωνίων, τετραγϊνων 

και ρόμβων.  

*Σχόλιο: Από το διάγραμμα μποροφν οι μακθτζσ 

να διαπιςτϊςουν ακόμα ότι: 

- Όλα τα τετράγωνα είναι ορκογϊνια, ενϊ όλα τα ορκογϊνια δεν είναι τετράγωνα. 

- Όλα τα τετράγωνα είναι ρόμβοι, αλλά όλοι οι ρόμβοι δεν είναι τετράγωνα. 

- Όλοι οι ρόμβοι είναι παραλλθλόγραμμα, αλλά όλα τα παραλλθλόγραμμα δεν είναι 

ρόμβοι ... 

Κεφάλαιο 2ο 

(Προτείνεται να διατεκοφν 19 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ επαναλαμβάνουν και εμβακφνουν ςτισ ιδιότθτεσ του 

ςυνόλου των πραγματικϊν αρικμϊν με ςτόχο να βελτιϊςουν τθν κατανόθςθ τθσ δομισ του. 

Η επανάλθψθ και περαιτζρω εξάςκθςθ των μακθτϊν ςτον αλγεβρικό λογιςμό (αλγεβρικζσ 

πράξεισ, παραγοντοποίθςθ, ταυτότθτεσ κ.λ.π.) δεν αποτελεί τον κφριο ςτόχο αυτοφ του 

κεφαλαίου. Ειδικότερα: 

§2.1 Προτείνεται να διατεθοφν 5 ώρεσ 

Οι μακθτζσ ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθ διάκριςθ των ρθτϊν από τουσ άρρθτουσ και 

γενικότερα ςτθν ταξινόμθςθ των πραγματικϊν αρικμϊν ςε φυςικοφσ, ακζραιουσ ρθτοφσ και 

άρρθτουσ. Οι διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ των πραγματικϊν αρικμϊν επθρεάηουν τισ 

παραπάνω διεργαςίεσ. Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διάκριςθ των 

ρθτϊν από τουσ άρρθτουσ με χριςθ κατάλλθλων παραδειγμάτων, όπωσ οι αρικμοί 
4

3
 , 

1.333…, 1,010101…, 1,1010010001…, κακϊσ και ςτθν ταξινόμθςθ αρικμϊν ςτα βαςικά 

υποςφνολα των πραγματικϊν αρικμϊν (όπωσ 
4

2
 ,

3

5
 , 
6

π
,-1.333 κ.ά.). Παράλλθλα, και με 

αφορμι τα παραπάνω παραδείγματα, μπορεί να γίνει ςυηιτθςθ αν το άκροιςμα και το 

γινόμενο δφο ρθτϊν ι δφο άρρθτων ι ρθτοφ και άρρθτου είναι ρθτόσ ι άρρθτοσ.  
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Σθμαντικό για τον αλγεβρικό λογιςμό είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τισ ιδιότθτεσ των 

πράξεων. Σε αυτό κα βοθκιςει θ λεκτικι διατφπωςθ και θ διερεφνθςθ των ιδιοτιτων 

κακϊσ και θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ιςοδυναμίασ, τθσ ςυνεπαγωγισ και των 

ςυνδζςμων «ι» και «και», με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ιδιότθτεσ: 

0 0 0ή         , 0 0 0         .   

Να δοκεί ζμφαςθ ςτισ μεκόδουσ απόδειξθσ και ιδιαίτερα ςε αυτζσ με τισ οποίεσ δεν είναι 

εξοικειωμζνοι οι μακθτζσ, όπωσ θ χριςθ τθσ απαγωγισ ςε άτοπο για τθν απόδειξθ ότι ο 

2  είναι άρρθτοσ και του αντιπαραδείγματοσ ςτθν απόρριψθ του ιςχυριςμοφ: α2=β2⇒ 

α=β. Η δραςτθριότθτα Δ9 του ΑΠΣ μπορεί να αξιοποιθκεί προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.  

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα: 

Η Ελζνθ και ο Κϊςτασ παρατθροφν ότι το άκροιςμα 3+11 είναι άρτιοσ και το γινόμενο 

3×11 είναι περιττόσ. Κατόπιν αυτϊν: 

Η Ελζνθ ιςχυρίηεται ότι: αν το άκροιςμα δφο φυςικϊν αρικμϊν είναι άρτιοσ, τότε το 

γινόμενό τουσ είναι  περιττόσ.  

Ο Κϊςτασ ιςχυρίηεται ότι: αν το γινόμενο δφο φυςικϊν αρικμϊν είναι περιττόσ, τότε 

το άκροιςμά τουσ είναι άρτιοσ. 

Να απαντιςετε ςτα ακόλουκα ερωτιματα: 

α) οι ιςχυριςμοί τθσ Ελζνθσ και του Κϊςτα λζνε το ίδιο πράγμα; 

β) Το γινόμενο δφο φυςικϊν είναι 1271. Αν υποκζςουμε ότι ζχει δίκιο ο Κϊςτασ ποια 

από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτι; 

i.   το άκροιςμα των δφο αρικμϊν είναι ςίγουρα άρτιοσ 

ii.  το άκροιςμα των δφο αρικμϊν είναι ςίγουρα περιττόσ 

iii. δεν είναι ςίγουρο αν το άκροιςμα είναι περιττόσ  ι άρτιοσ μζχρι να μάκουμε ποιοι 

είναι οι αρικμοί. 

γ)  είναι ςωςτόσ ο ιςχυριςμόσ τθσ Ελζνθσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

δ) είναι ςωςτόσ ο ιςχυριςμόσ του Κϊςτα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 

§2.2 Προτείνεται να διατεθοφν 5 ώρεσ 

Οι μακθτζσ, επθρεαςμζνοι από τθ διαδοχικότθτα των ακεραίων, ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθν 

κατανόθςθ τθσ πυκνότθτασ των ρθτϊν αρικμϊν. Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ 

διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ τθσ πυκνότθτασ και τθσ διαδοχικότθτασ ςτα βαςικά υποςφνολα των 

πραγματικϊν αρικμϊν (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.9 του ΑΠΣ) κακϊσ και ςτισ 

ομοιότθτεσ και διαφορζσ των ιδιοτιτων τθσ ιςότθτασ και τθσ ανιςότθτασ, με ζμφαςθ ςτισ 

ιςοδυναμίεσ: α2+β2=0 α=0 και β=0, ενϊ α2+β2>0 α≠0 ή β≠0 και ςτα ςχόλια τθσ 

παραγράφου .  

 

§2.3 Προτείνεται να διατεθοφν 6 ώρεσ 
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Οι μακθτζσ ζχουν αντιμετωπίςει, ςτο Γυμνάςιο, τθν απόλυτθ τιμι ενόσ αρικμοφ ωσ τθν 

απόςταςι του από το μθδζν ςτον άξονα των πραγματικϊν αρικμϊν. Στθν ενότθτα αυτι 

δίνεται ο τυπικόσ οριςμόσ τθσ απόλυτθσ τιμισ και αποδεικνφονται οι βαςικζσ ιδιότθτζσ τθσ. 

Να επιςθμανκεί θ μζκοδοσ απόδειξθσ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν (ότι θ ηθτοφμενθ 

ςχζςθ είναι ιςοδφναμθ με μία ςχζςθ που γνωρίηουμε ότι είναι αλθκισ) και να ςυηθτθκεί θ 

αναγκαιότθτα του «πρζπει» ( ) και του «αρκεί» ( ) ςε αυτζσ.   

Η γεωμετρικι ερμθνεία τθσ απόλυτθσ τιμισ ενόσ αρικμοφ και τθσ απόλυτθσ τιμισ τθσ 

διαφοράσ δφο αρικμϊν είναι ςθμαντικι, γιατί βοθκά τουσ μακθτζσ να αποδϊςουν νόθμα 

ςτθν ζννοια. Η ςφνδεςθ, όμωσ, τθσ αλγεβρικισ ςχζςθσ και τθσ γεωμετρικισ τθσ 

αναπαράςταςθσ δεν είναι κάτι που γίνεται εφκολα από τουσ μακθτζσ και για αυτό 

απαιτείται να δοκεί ςε αυτό ιδιαίτερθ ζμφαςθ.  

Με αυτι τθν ζννοια προτείνεται να μθ διδαχκοφν, ςτθ γενικι τουσ μορφι, οι: 

0 0 0 0 0| | ( , )x x x x x x x x               ,  και 

0 0 0 0 0| | ( , ) ( , )x x x x x x x ή x x                   

κακϊσ και θ γεωμετρικι ερμθνεία αυτϊν, επειδι είναι πολφ δφςκολο να γίνουν κατανοθτά 

από τουσ μακθτζσ ς’ αυτι τθ φάςθ τθσ αλγεβρικισ τουσ εμπειρίασ. Ομοίωσ να μθ διδαχκεί 

θ ζννοια του κζντρου και τθσ ακτίνασ διαςτιματοσ. Αντίκετα, οι μακθτζσ μποροφν να 

αςχολθκοφν με τα παραπάνω μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα (π.χ. θ ανίςωςθ 

| 2 | 3x    ςθμαίνει: «ποιοι είναι οι αρικμοί που απζχουν από το 2 απόςταςθ μικρότερθ 

του 3;» δθλ. | 2 | 3 ( ,2) 3 1 5x d x x        ).  

 

 

 

Προτείνεται, όμωσ, να γίνει διαπραγμάτευςθ των ςχζςεων | |x x        και 

| |x x ή x       . H δραςτθριότθτα Δ.10 του ΑΠΣ υποςτθρίηει τθν παραπάνω 

προςζγγιςθ. 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα: 

Δίνονται τα ςθμεία Α , Β και  Μ  που παριςτάνουν ςτον άξονα των πραγματικϊν 

αρικμϊν  τουσ αρικμοφσ -2, 7 και x αντίςτοιχα,  με  -2 <x< 7. 

α) Να διατυπϊςετε τθ γεωμετρικι ερμθνεία των παραςτάςεων:  i. |x+2|ii. |x-7|                                                                     

β) Με τθ βοικεια του άξονα να δϊςετε τθ γεωμετρικι ερμθνεία του ακροίςματοσ:  

|x+2|+|x-7|   

γ)  Να βρείτε τθν τιμι τθσ παράςταςθσ A = |x+2|+|x-7| γεωμετρικά.                     

δ) Να επιβεβαιϊςετε αλγεβρικά το προθγοφμενο ςυμπζραςμα.     

 

§2.4 Προτείνεται να διατεθοφν 3 ώρεσ 

Οι μακθτζσ ζχουν ιδθ αντιμετωπίςει, ςτο Γυμνάςιο, τισ τετραγωνικζσ ρίηεσ και δυνάμεισ με 
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ακζραιο εκκζτθ κακϊσ και τισ ιδιότθτεσ αυτϊν. Στθν ενότθτα αυτι γίνεται επζκταςθ ςτθ ν-

οςτι ρίηα και ςτθ δφναμθ με ρθτό εκκζτθ. Να μθ διδαχκοφν οι ιδιότθτεσ 3 και 4 ( δθλαδι οι 
     και 

     ) εφόςον καλφπτονται πλιρωσ από τθ χριςθ των δυνάμεων 

με ρθτό εκκζτθ και μάλιςτα με μικρότερεσ δυςκολίεσ χειριςμϊν. 

Να επιςθμανκεί θ διατιρθςθ των ιδιοτιτων των δυνάμεων με ακζραιο εκκζτθ και ςτθν 

περίπτωςθ του ρθτοφ εκκζτθ. Προτείνεται θ διαπραγμάτευςθ απλϊν αςκιςεων. Για να 

αναδειχκοφν τα πλεονεκτιματα των αλγεβρικϊν μεκόδων ζναντι τθσ χριςθσ του 

υπολογιςτι τςζπθσ, προτείνεται μια δραςτθριότθτα ςαν τθ Δ.11 του ΑΠΣ.   

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα: 

Στο ερϊτθμα ποιον αρικμό εκφράηει θ παράςταςθ  
2

2

42
 
 

 
  δόκθκαν δυο 

διαφορετικζσ απαντιςεισ.  Να εξετάςετε που βρίςκεται το πρόβλθμα. 

1θ απάντθςθ:      
2 22 2 1 1 2 12 1

2 2
4 4 4 24 42 2 [ 2 ] 4 4 4 2

       
             

       
 

2θ απάντθςθ:      
2

2 2
2 1

4 42 2 2 2
 

       
 

 

 

Κεφάλαιο 3ο  

(Προτείνεται να διατεκοφν 14 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ μελετοφν ςυςτθματικά και διερευνοφν εξιςϊςεισ 1ου και 2ου 

βακμοφ. Ωσ ιδιαίτερθ περίπτωςθ εξετάηεται θ εξίςωςθ xν =α. Ειδικότερα: 

 

§3.1 Προτείνεται να διατεθοφν 5 ώρεσ 

Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ 

μορφισ 0x   , τθσ οποίασ οι ςυντελεςτζσ α και β είναι ςυγκεκριμζνοι αρικμοί. 

Συναντοφν δυςκολίεσ ςτθ μετάβαςθ από τθν επίλυςθ μιασ τζτοιασ μορφισ εξίςωςθσ ςτθν 

επίλυςθ τθσ γενικισ μορφισ 0x   , για δυο κυρίωσ λόγουσ: α) είναι δφςκολοσ ο 

διαχωριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ παραμζτρου από τθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ και β) δεν είναι 

εξοικειωμζνοι με τθ διαδικαςία τθσ διερεφνθςθσ γενικά.   

Για το λόγο αυτό, προτείνεται να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ 

παραμζτρου ςε μια παραμετρικι εξίςωςθ 1ου βακμοφ μζςα από τθ διαπραγμάτευςθ τθσ 

παραμετρικισ εξίςωςθσ που περιλαμβάνεται ςτθ κεωρία αυτισ τθσ παραγράφου (ςχόλιο 

τθσ §3.1). Για παράδειγμα, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να λφςουν τθν εξίςωςθ για 

ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ του λ ( π.χ. λ=2, λ=5, λ=1, λ=-1) και ςτθ ςυνζχεια να προςπακιςουν να 

διατυπϊςουν γενικά ςυμπεράςματα για κάκε τιμι τθσ παραμζτρου λ. Προτείνεται, επίςθσ, 
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προσ διαπραγμάτευςθ θ δραςτθριότθτα Δ.12 του ΑΠΣ κακϊσ και θ επίλυςθ απλϊν 

παραμετρικϊν εξιςϊςεων και απλϊν εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ 1ου βακμοφ 

(όπωσ θ άςκθςθ 10 τθσ Α’ Ομάδασ).   

Για καλφτερθ κατανόθςθ και εμπζδωςθ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν, προτείνεται να 

δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε εξιςϊςεισ, όπωσ θ | 5 | 3x    , τθν οποία δφςκολα 

χαρακτθρίηουν οι μακθτζσ από τθν αρχι ωσ αδφνατθ. 

 

§3.2 Προτείνεται να διατεθοφν 2 ώρεσ 

Η επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ μορφισ x   να περιοριςτεί ςε απλζσ εξιςϊςεισ.  

 

§3.3 Προτείνεται να διατεθοφν 7 ώρεσ 

Η επίλυςθ τθσ εξίςωςθσ 
2 0, 0x x        ςτθ γενικι τθσ μορφι με τθ μζκοδο 

«ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου» είναι μια διαδικαςία που δυςκολεφει τουσ μακθτζσ. 

Προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ τθ μζκοδο τθσ «ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου» 

πρϊτα ςε εξιςϊςεισ 2ου βακμοφ με ςυντελεςτζσ ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ και ςτθ ςυνζχεια 

με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ να γενικεφςουν τθ διαδικαςία.   

Επίςθσ, προτείνεται θ επίλυςθ απλϊν εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ 2ου βακμοφ 

(όπωσ τα παραδείγματα 1 και 3) και να δοκεί ζμφαςθ ςτθ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ 

προβλθμάτων με χριςθ εξιςϊςεων 2ου βακμοφ (προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.13 και 

Δ.14 του ΑΠΣ).   

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 1: 

Μια μικρι μεταλλικι ςφαίρα εκτοξεφεται κατακόρυφα από το ζδαφοσ.  Το φψοσ y  

(ςε m) ςτο οποίο κα βρεκεί θ ςφαίρα τθ χρονικι ςτιγμι t  (ςε sec) μετά τθν 

εκτόξευςθ, δίνεται από τθ ςχζςθ:  
260 5y t t  . 

α)  Μετά από πόςο χρόνο θ ςφαίρα κα επανζλκει ςτο ζδαφοσ; 

β)  Ποιεσ χρονικζσ ςτιγμζσ θ ςφαίρα κα βρεκεί ςτο φψοσ  175y  m; 

γ)  Να βρείτε το χρονικό διάςτθμα ςτθ διάρκεια του οποίου θ ςφαίρα βρίςκεται ςε 

φψοσ μεγαλφτερο από 100 m. 

 

Οι τφποι του Vieta επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ είτε να καταςκευάςουν μια εξίςωςθ 2ου 

βακμοφ με δεδομζνο το άκροιςμα και το γινόμενο ριηϊν τθσ είτε να προςδιορίςουν 

απευκείασ τισ ρίηεσ τθσ (βρίςκοντασ δυο αρικμοφσ που να ζχουν άκροιςμα S και γινόμενο 

P). Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ, υπό μορφι άςκθςθσ, να προςδιορίςουν 

αυτοφσ τουσ τφπουσ και να τουσ χρθςιμοποιιςουν ςτθν επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων. 

Πζραν των παραπάνω ςτόχων, θ χριςθ των τφπων του Vieta ςε αςκιςεισ με πολφπλοκουσ 
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αλγεβρικοφσ χειριςμοφσ ξεφεφγει από το πνεφμα τθσ διδαςκαλίασ και δεν προςφζρει ςτθ 

μακθματικι ςκζψθ των μακθτϊν. 

Η επίλυςθ αςκιςεων με παραμετρικζσ εξιςϊςεισ 2ου βακμοφ (όπωσ αρκετζσ αςκιςεισ τθσ 

Βϋ Ομάδασ) προτείνεται να εςτιάηει ςτθν αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ παραμζτρου. Για αυτό 

θ προτεραιότθτα εδϊ κα πρζπει να είναι εννοιολογικι και όχι μεκοδολογικι. Ζτςι, 

προτείνεται να γίνει μια επιλογι 2–3 αςκιςεων με παράμετρο. Αυτζσ κα μποροφςαν να 

είναι ενδεικτικά οι αςκιςεισ 3, 6 και 10 τθσ Βϋ Ομάδασ. Τα ψθφιακά εργαλεία μποροφν να 

ςυνειςφζρουν ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ (προτείνεται ενδεικτικά θ δραςτθριότθτα που 

ακολουκεί). Η εξαντλθτικι εναςχόλθςθ των μακθτϊν με επίλυςθ εξιςϊςεων και ανιςϊςεων 

για τθν εφρεςθ του πεδίου οριςμοφ δεν βοθκά ςτθν αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ 

παραμζτρου και δεν είναι ςτο πνεφμα τθσ διδαςκαλίασ. 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 2:  

Το μικροπείραμα «Επίλυςθ εξιςϊςεων 2ου βακμοφ με 

τθ βοικεια τφπου» από τα εμπλουτιςμζνα ςχολικά 

βιβλία, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν κατανόθςθ 

τθσ αλγεβρικισ και γραφικισ προςζγγιςθσ των 

λφςεων μιασ εξίςωςθσ δευτζρου βακμοφ και επιβεβαίωςθ των αποτελεςμάτων με τθ 

βοικεια του τφπου. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2132 

 

Κεφάλαιο 4ο 

(Προτείνεται να διατεκοφν 9 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ μελετοφν ςυςτθματικά και διερευνοφν ανιςϊςεισ 1ου και 2ου 

βακμοφ Ειδικότερα: 

 

§4.1 Προτείνεται να διατεθοφν 4 ώρεσ 

Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ ανιςϊςεων 1ου 

βακμοφ με ςυγκεκριμζνουσ ςυντελεςτζσ. Εκτόσ από τθ χριςθ τθσ αρικμογραμμισ, για τθν 

απεικόνιςθ του ςυνόλου λφςεων μιασ ανίςωςθσ, προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ και ςτθ 

χριςθ των διαςτθμάτων των πραγματικϊν αρικμϊν, ωσ εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ 

υποπαραγράφου τθσ §2.2. Να ςυηθτθκοφν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτθν εξίςωςθ 

και τθν ανίςωςθ, ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ επίλυςθσ τουσ και το ςφνολο των λφςεϊν τουσ.  

Για καλφτερθ κατανόθςθ και εμπζδωςθ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν, προτείνεται να 

λυκοφν από τουσ μακθτζσ και ανιςϊςεισ όπωσ οι | 5 | 3x     και  | 5 | 3x    , των οποίων 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2132
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τθ λφςθ, αν και προκφπτει από απλι παρατιρθςθ, δεν τθν αναγνωρίηουν άμεςα οι 

μακθτζσ. Προτείνεται επίςθσ να δοκεί προτεραιότθτα ςτθ μοντελοποίθςθ προβλθμάτων με 

χριςθ ανιςϊςεων 1ου βακμοφ, όπωσ για παράδειγμα θ άςκθςθ 11 τθσ Αϋ Ομάδασ και οι 

αςκιςεισ 3 και 4 τθσ Βϋ Ομάδασ.  

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα: 

Η Ειρινθ παρατθρεί ότι κάκε φορά που ο ςκφλοσ τθσ γαβγίηει τθ νφχτα ξυπνάει και 

χάνει 15 λεπτά φπνου. Το προθγοφμενο βράδυ κοιμικθκε λιγότερο από 5 ϊρεσ, ενϊ 

ςυνικωσ (αν δεν γαβγίςει ο ςκφλοσ) κοιμάται 8 ϊρεσ το βράδυ. 

α) Πόςεσ φορζσ μπορεί να ξφπνθςε το προθγοφμενο βράδυ θ Ειρινθ; 

β) Μπορεί να τθν ξφπνθςε το γάβγιςμα 33 φορζσ;  Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ.  

 

§4.2 Προτείνεται να διατεθοφν 5 ώρεσ 

Η διαπραγμάτευςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ γίνεται για πρϊτθ φορά ςτθν Αϋ Λυκείου. 

Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ παραγοντοποίθςθσ του τριωνφμου, όπου 

γίνεται ξανά χριςθ τθσ μεκόδου «ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου», ϊςτε να μθ δοκοφν 

απευκείασ τα ςυμπεράςματα αυτισ. Στον προςδιοριςμό του πρόςθμου του τριωνφμου, 

παρατθρείται ςυχνά οι μακθτζσ να παραβλζπουν το πρόςθμο του ςυντελεςτι του 

δευτεροβάκμιου όρου ι να ςυγχζουν το πρόςθμο τθσ διακρίνουςασ με το πρόςθμο του 

τριωνφμου (π.χ. όταν Δ<0, κεωροφν ότι και το τριϊνυμο παίρνει αρνθτικζσ τιμζσ).   

Τα παραπάνω προβλιματα ςυχνά αντιμετωπίηονται με διάφορα «τεχνάςματα» με τα 

ςφμβολα «+» και «-», ϊςτε να προςδιορίςουν οι μακθτζσ το πρόςθμο του τριωνφμου και να 

επιλφςουν ανιςϊςεισ 2ου βακμοφ. Τζτοιεσ προςεγγίςεισ δε ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ 

του πότε ζνα τριϊνυμο παίρνει κετικζσ και πότε αρνθτικζσ τιμζσ. Για το λόγο αυτό 

προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ προςδιοριςμοφ του 

πρόςθμου του τριωνφμου (π.χ. μζςα από τθ μελζτθ του προςιμου των παραγόντων του και 

του ςυντελεςτι του δευτεροβάκμιου όρου, όταν αυτό παραγοντοποιείται) και ςτθ ςυνζχεια 

ςτθ χριςθ των ςυμπεραςμάτων για τθν επίλυςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ. Η μοντελοποίθςθ 

και επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ (π.χ. θ δραςτθριότθτα Δ.15 του 

ΑΠΣ και θ άςκθςθ 7 τθσ Β’ Ομάδασ) λειτουργοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.  

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 1: 

α) Να λφςετε τθν ανίςωςθ: 2x 5x 6 0   .                                                  

β) Να βρείτε το πρόςθμο των αρικμϊν Κ=
2

46 46
5 6

47 47

 
    
 

 και  Μ =

2( 37) 5 37 6  .  Να αιτιολογιςετε το ςυλλογιςμό ςασ. 

γ) Αν ( 6,6)   , να βρείτε το πρόςθμο τθσ παράςταςθσ 2 5 6      .  Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 2: 
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Ποιοι πραγματικοί αρικμοί είναι μεγαλφτεροι από το τετράγωνό τουσ; Ποιοι είναι 

μεγαλφτεροι κατά 1 από το τετράγωνό τουσ; 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 3: 

Το μικροπείραμα «Πρόςθμο των τιμϊν του τριωνφμου» από 

τα εμπλουτιςμζνα ςχολικά βιβλία, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί διερευνθτικά, ϊςτε ο μακθτισ να οδθγθκεί 

μζςα από πειραματιςμοφσ και εικαςίεσ ςτθν εφρεςθ τθσ 

περιοχισ που πρζπει να κινείται θ τιμι τθσ μεταβλθτισ χ, 

ϊςτε το τριϊνυμο να παίρνει κετικι ι αρνθτικι τιμι. 

Παράλλθλα μακαίνει για το ρόλο τθσ εικαςίασ και του πειραματιςμοφ ςτθ διαδικαςία 

τθσ εφρεςθσ αλγεβρικϊν ςχζςεων. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1752 

 

Κεφάλαιο 5ο 

(Προτείνεται να διατεκοφν 10 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ ακολουκίασ πραγματικϊν 

αρικμϊν και μελετοφν περιπτϊςεισ ακολουκιϊν που εμφανίηουν κάποιεσ ειδικζσ μορφζσ 

κανονικότθτασ, τθν αρικμθτικι και τθ γεωμετρικι πρόοδο. Ειδικότερα: 

 

§5.1 Προτείνεται να διατεθοφν 2 ώρεσ 

Το ειςαγωγικό παράδειγμα τθσ παραγράφου φζρνει τουσ μακθτζσ ςε επαφι με τθν ζννοια 

τθσ ακολουκίασ μζςα από μία κατάςταςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Επειδι μζςα από τζτοιεσ 

καταςτάςεισ οι μακθματικζσ ζννοιεσ αποκτοφν νόθμα για τουσ μακθτζσ προτείνεται θ 

διαπραγμάτευςθ του παραδείγματοσ ςτθν τάξθ. 

Να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ακολουκίασ ωσ αντιςτοιχίασ των φυςικϊν 

ςτουσ πραγματικοφσ αρικμοφσ και ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με το ςυμβολιςμό (π.χ. ότι 

ο φυςικόσ αρικμόσ 1, μζςω μιασ ακολουκίασ αν, αντιςτοιχεί ςτον πραγματικό αρικμό α1 που 

αποτελεί τον πρϊτο όρο τθσ ακολουκίασ αυτισ), δεδομζνου ότι αυτόσ δυςκολεφει τουσ 

μακθτζσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.16 του ΑΠΣ ).  

 

§5.2 Προτείνεται να διατεθοφν 4 ώρεσ 

Αρχικά οι μακθτζσ χρειάηεται να μποροφν να αναγνωρίςουν με βάςθ τον οριςμό αν μια 

ςυγκεκριμζνθ ακολουκία είναι αρικμθτικι πρόοδοσ (π.χ. θ δραςτθριότθτα Δ.17 του ΑΠΣ). 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1752
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Στθ ςυνζχεια, να προςδιορίηουν το ν-οςτό όρο με τρόπο τζτοιο που να τουσ βοθκά να 

αντιλθφκοφν κανονικότθτεσ, οι οποίεσ μποροφν να τουσ οδθγιςουν ςτα γενικά 

ςυμπεράςματα (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.18 του ΑΠΣ χωρίσ τα ερωτιματα γ και δ). Η 

μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων (όπωσ θ άςκθςθ 12 τθσ Αϋ Ομάδασ) ςυμβάλλει 

ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ αρικμθτικισ προόδου. 

Η απόδειξθ του τφπου για το άκροιςμα των ν πρϊτων όρων αρικμθτικισ προόδου δεν κα 

διδαχκεί.   

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα: 

Το μικροπείραμα «Ασ φτιάξουμε μια ςκάλα» από τα 

εμπλουτιςμζνα ςχολικά βιβλία, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί διερευνθτικά ϊςτε ο μακθτισ να 

οδθγθκεί μζςα από πειραματιςμοφσ και εικαςίεσ ςτθν 

κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ αρικμθτικισ προόδου. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5155 

 

§5.3   Προτείνεται να διατεθοφν 4 ώρεσ 

Η διαπραγμάτευςθ τθσ ζννοιασ τθσ γεωμετρικισ προόδου προτείνεται να γίνει κατ’ 

αντιςτοιχία με τθν ζννοια τθσ αρικμθτικισ προόδου. Προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.19 

(χωρίσ τα ερωτιματα δ και ε) και Δ.21 (χωρίσ το ερϊτθμα δ) του ΑΠΣ, που ςτόχο ζχουν να 

αντιλθφκοφν οι μακθτζσ κανονικότθτεσ που κα τουσ οδθγιςουν ςτθν εφρεςθ του νιοςτοφ 

όρου γεωμετρικισ προόδου. Η απόδειξθ του τφπου για το άκροιςμα των ν πρϊτων όρων 

γεωμετρικισ  προόδου δεν κα διδαχκεί. 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα: 

Τθν θμζρα που θ Μαρία γιόρταηε τα 12α γενζκλιά τθσ, θ γιαγιά τθσ, τθσ ζδωςε 50 

ευρϊ και τθσ είπε ότι μζχρι να γιορτάςει τα 21α γενζκλιά τθσ κα τθσ αφξανε κάκε 

χρόνο το ποςό του δϊρου τθσ κατά10 ευρϊ. Ο παπποφσ τθσ Μαρίασ τθσ ζδωςε 5 

ευρϊ και τθσ είπε ότι μζχρι να γιορτάςει τα 21αγενζκλιά τθσ κα τθσ διπλαςίαηε κάκε 

χρόνο, το προθγοφμενο ποςό του δϊρου του. Η Μαρία δυςαρεςτικθκε με τθν 

πρόταςθ του παπποφ τθσ. Είχε δίκιο; Πόςα χριματα κα είναι το δϊρο τθσ, ςτα 15α 

και ςτα 21α γενζκλια τθσ, από τον παπποφ τθσ και πόςα από τθ γιαγιά τθσ; 

 

Κεφάλαιο 6ο 

(Προτείνεται να διατεκοφν 11διδακτικζσ ϊρεσ) 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5155
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Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν ζρκει ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ, κυρίωσ με 

εμπειρικό τρόπο, και ζχουν διερευνιςει ςτοιχειωδϊσ ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ. Στθν Α’ 

Λυκείου μελετοφν τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ με πιο ςυςτθματικό και τυπικό τρόπο. Σε 

πολλοφσ μακθτζσ δθμιουργοφνται παρανοιςεισ και ελλιπείσ εικόνεσ ςχετικά με τθν ζννοια 

αυτι, με αποτζλεςμα να παρουςιάηουν προβλιματα ςτθν αναγνϊριςθ μιασ ςυνάρτθςθσ, 

κακϊσ και να μθ μποροφν να χειριςτοφν με ευελιξία διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ 

ίδιασ ςυνάρτθςθσ (π.χ. πίνακασ τιμϊν, αλγεβρικόσ τφποσ, γραφικι παράςταςθ). Για το λόγο 

αυτό κα πρζπει οι μακθτζσ, μζςω κατάλλθλων δραςτθριοτιτων, να χρθςιμοποιοφν, να 

ςυνδζουν και να ερμθνεφουν τισ αναπαραςτάςεισ μιασ ςυνάρτθςθσ κακϊσ και να 

εντοπίηουν πλεονεκτιματα και (ενδεχομζνωσ)μειονεκτιματα κακεμιάσ εξ αυτϊν. Η 

εξαντλθτικι εναςχόλθςθ των μακθτϊν με επίλυςθ εξιςϊςεων και ανιςϊςεων για τθν 

εφρεςθ του πεδίου οριςμοφ δεν βοθκά ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ςυνάρτθςθσ και 

δεν είναι ςτο πνεφμα τθσ διδαςκαλίασ. 

Ειδικότερα: 

 

§6.1 - §6.2 Προτείνεται να διατεθοφν 7 ώρεσ 

Προτείνεται να δοκοφν αρχικά ςυγκεκριμζνα παραδείγματα μοντελοποίθςθσ καταςτάςεων, 

ϊςτε να αναδειχκεί θ ςθμαςία τθσ ζννοιασ τθσ ςυνάρτθςθσ για τισ εφαρμογζσ, και ςτθ 

ςυνζχεια να ακολουκιςει ο τυπικόσ οριςμόσ. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αναγνϊριςθ και 

τεκμθρίωςθ, με βάςθ τον οριςμό, αν αντιςτοιχίεσ που δίνονται με διάφορεσ 

αναπαραςτάςεισ είναι ςυναρτιςεισ ι όχι (οι δραςτθριότθτεσ Δ.22, Δ.23 και Δ.24 του ΑΠΣ 

λειτουργοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ), ςτθ ςφνδεςθ διαφορετικϊν αναπαραςτάςεων 

μιασ ςυνάρτθςθσ (τφποσ, πίνακασ τιμϊν και γραφικι παράςταςθ) και ςτθν ερμθνεία μιασ 

δεδομζνθσ γραφικισ παράςταςθσ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ).  

Επιςθμαίνεται ότιδεν κα διδαχκεί θ εφαρμογι τθσ ςελίδασ 155. 

Προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.15 και Δ.26 του ΑΠΣ 

Ενδεικτικι 

δραςτθριότθτα 

1: 

i) Ποιoν κανόνα 

πρζπει να 

εφαρμόςουμε 

για να υπολογίςουμε από πόςα ςθμεία κα αποτελείται το 7ο ςχιμα ; 

ii) Από πόςα ςθμεία κα αποτελείται το 27ο ςχιμα ;  

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 2: 

Αν με  Δ παραςτιςουμε μια δόςθ αμπικιλλίνθσ (θ αμπικιλλίνθ είναι μια χθμικι ουςία 
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χρθςιμοποιείται για τθ κεραπεία αναπνευςτικϊν λοιμϊξεων) ςε χιλιοςτόγραμμα και 

με W παραςτιςουμε το βάροσ παιδιοφ ςε κιλά, τότε θ εξίςωςθ Δ = 50W  δίνει ζναν 

κανόνα για τθν εφρεςθ τθσ μζγιςτθσ αςφαλοφσ θμεριςιασ δόςθσ του φαρμάκου τθσ 

αμπικιλλίνθσ για παιδιά που ηυγίηουν λιγότερο από 10 κιλά. 

α) Η εξίςωςθ εκφράηει ςυνάρτθςθ; Να αιτιολογιςετε το ςυλλογιςμό ςασ.  

β) Ποιεσ είναι οι λογικζσ επιλογζσ για ανεξάρτθτθ και  εξαρτθμζνθ μεταβλθτι; 

γ) Να δθμιουργιςετε  ζναν πίνακα τιμϊν και μια γραφικι παράςταςθ. 

 

§6.3 Προτείνεται να διατεθοφν 4 ώρεσ 

Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ευκείασ y x    ςτο 

Γυμνάςιο. Εδϊ προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ του ρόλου των παραμζτρων α 

και β ςτθ γραφικι παράςταςθ τθσ ( )f x x   , ϊςτε να προκφψουν οι ςχετικζσ κζςεισ 

ευκειϊν ςτο επίπεδο (πότε είναι παράλλθλεσ μεταξφ τουσ, πότε ταυτίηονται, πότε τζμνουν 

τον άξονα y’y ςτο ίδιο ςθμείο).   

Επίςθσ προτείνεται, αφοφ οι μακθτζσ παρατθριςουν (με χριςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ 

και του πίνακα τιμϊν ςυγκεκριμζνων γραμμικϊν ςυναρτιςεων) πϊσ μεταβάλλονται οι τιμζσ 

τθσ ςυνάρτθςθσ όταν μεταβάλλεται θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, να διερευνιςουν το ρόλο τθσ 

παραμζτρου α (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.27 του ΑΠΣ).  Η κλιςθ ευκείασ ωσ λόγοσ 

μεταβολισ βοθκά τουσ μακθτζσ να ςυνδζςουν τον ςυντελεςτι διεφκυνςθσμε τθ 

ςυγκεκριμζνθγωνία ω (όπωσ ςτο τρίγωνο ΑΚΒ του ςχιματοσ που περιλαμβάνεται ςτθ  

κεωρία αυτισ τθσ παραγράφου). 

 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 1: 

Ζνασ ακλθτισ κολυμπάει φπτιο και καίει 9 κερμίδεσ το λεπτό, ενϊ όταν κολυμπάει 

πεταλοφδα καίει 12 κερμίδεσ το λεπτό.  Ο ακλθτισ κζλει, κολυμπϊντασ, να κάψει 360 

κερμίδεσ. 

α) Αν ο ακλθτισ κζλει να κολυμπιςει φπτιο 32 λεπτά, πόςα λεπτά πρζπει να 

κολυμπιςει πεταλοφδα για να κάψει ςυνολικά 360 κερμίδεσ.                                                              

β) Ο ακλθτισ αποφαςίηει πόςο χρόνο κα κολυμπιςει φπτιο και ςτθ ςυνζχεια 

υπολογίηει πόςο χρόνο πρζπει να κολυμπιςει πεταλοφδα για να κάψει 360 κερμίδεσ.  

 βi) Αν x είναι ο χρόνοσ (ςε λεπτά) που ο ακλθτισ κολυμπάει φπτιο, να αποδείξετε 

ότι ο τφποσ τθσ ςυνάρτθςθσ που εκφράηει το χρόνο που πρζπει να κολυμπιςει 

πεταλοφδα για να κάψει 360 κερμίδεσ είναι:   
3

30
4

f x x   

 βii) Να βρείτε το πεδίο οριςμοφ τθσ ςυνάρτθςθσ του ερωτιματοσ (βi), ςτο πλαίςιο 

του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ.                                                                                    

γ) Να χαράξετε τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ του ερωτιματοσ (β), να 

βρείτε τα ςθμεία τομισ τθσ με τουσ άξονεσ και να ερμθνεφςετε τθ ςθμαςία τουσ ςτο 

πλαίςιο του προβλιματοσ. 
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Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 2: 

Το μικροπείραμα «Ο ρόλοσ των ςυντελεςτϊν ςτθν 

y x   » από τα εμπλουτιςμζνα ςχολικά βιβλία, 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί διερευνθτικά, για τθν 

ειςαγωγι ςτθ ςυνάρτθςθ ( )f x x    μζςω τθσ 

διερεφνθςθσ του ρόλου κάκε ςυντελεςτι ςτο 

ςχθματιςμό τθσ ευκείασ y x   και ερμθνείασ 

τθσ ςχζςθσ των μελϊν τθσ κάκε μιασ από τισ δυο 

οικογζνειεσ ευκειϊν, για α ςτακερό και β 

μεταβαλλόμενο και αντίςτροφα. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1774 

 
ημείωςη: Μπορείτε να κατεβάςετε τισ ψθφιακζσ δραςτθριότθτεσ και να τισ ανοίξετε 

τοπικά με το αντίςτοιχο λογιςμικό. Αν δεν ζχετε εγκατεςτθμζνο το λογιςμικό, τότε αν 

πρόκειται για αρχείο με κατάλθξθ .ggb κατεβάςτε και εγκαταςτιςτε το Geogebra από τθ 

διεφκυνςθ https://www.geogebra.org/download ι διαφορετικά ψάξτε για το αντίςτοιχο 

λογιςμικό ςτθ διεφκυνςθ http://photodentro.edu.gr/edusoft/.  

Για να δείτε τθν προεπιςκόπθςθ των ψθφιακϊν δραςτθριοτιτων ςε απευκείασ ςφνδεςθ 

(online), προτιμιςτε τον φυλλομετρθτι Mozilla Firefox.  

 Αν θ εφαρμογι είναι ςε flash κα πρζπει να εγκαταςτιςετε το πρόςκετο Adobe flash 
player από τθ διεφκυνςθ https://get.adobe.com/flashplayer/.  

 Αν θ εφαρμογι χρθςιμοποιεί τθ Java (π.χ. Geogebra), τότε εγκαταςτιςτε τθν από τθ 
διεφκυνςθ http://java.com/en/. Αν ςυνεχίηετε να ζχετε πρόβλθμα ςτθν 
προεπιςκόπθςθ, τότε προςκζςτε τισ διευκφνςεισ http://photodentro.edu.gr και 
http://digitalschool.minedu.gov.gr  ςτο exception site list ςτθν καρτζλα security τθσ 
Java (ανοίξτε το Control Panel, τθ Java, ςτθν καρτζλα security πατιςτε Edit site list 
και προςκζςτε τισ δφο διευκφνςεισ, κλείςτε το browser και ξανανοίξτε τον).  

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1774
https://www.geogebra.org/download
http://photodentro.edu.gr/edusoft/
https://get.adobe.com/flashplayer/
http://java.com/en/
http://photodentro.edu.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/

