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ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ
θαη Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013
αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α΄
ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ.
Η πξνηεηλόκελε δηαρείξηζε ηεο ύιεο ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α΄ Λπθείνπ έρεη ζθνπό λα
ππνζηεξίμεη ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ησλ ζηόρσλ ηνπ ΑΠ,
αλαδεηθλύνληαο κέζα από ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο θαη παξαδείγκαηα, ην πλεύκα ηεο
δηδαζθαιίαο πνπ ην δηέπεη. ηόρνο είλαη ν εθπαηδεπηηθόο λα βνεζεζεί λα ζρεδηάζεη ν ίδηνο
θαηάιιειεο γηα ηελ ηάμε ηνπ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζπκβαηέο κε ην ΑΠ. Ο πξνηεηλόκελνο
δηδαθηηθόο ρξόλνο γηα ην θάζε θεθάιαην είλαη ελδεηθηηθόο γηα λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθό
ζην δηδαθηηθό ηνπ ζρεδηαζκό, ώζηε λα νινθιεξσζεί ε ύιε κέζα ζηε ζρνιηθή ρξνληά. Η
δηδαθηηθή δηαρείξηζε πνπ πξνηείλεηαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο δηδαθηέαο
ύιεο λα κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ θαη νη αληίζηνηρνη δηδαθηηθνί ζηόρνη λα επηηεπρζνύλ, ζε
ρξόλν κηθξόηεξν από ηνλ ρξόλν πνπ ζα απαηηείην κε κηα παξαδνζηαθή δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε. Γηα παξάδεηγκα, ε παξάγξαθνο πνπ αθνξά ζηε κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=
αx2+βx+γ κπνξεί, κε κηα θαιά ζρεδηαζκέλε δξαζηεξηόηεηα θαη θαηάιιειε δηδαθηηθή
δηαρείξηζε, λα νινθιεξσζεί πιήξσο κέζα ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν κε ηξόπν ζπκβαηό κε
ην ΑΠ. Αληίζεηα, ζε άιιεο πεξηπηώζεηο είλαη ζαθέο όηη ν δηαηηζέκελνο ρξόλνο δελ είλαη
επαξθήο γηα λα γίλεη ε δηδαθηηθή δηαρείξηζε νιόθιεξεο ηεο δηδαθηέαο ύιεο κηαο ελόηεηαο
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ζύκθσλα κε ην πλεύκα δηδαζθαιίαο πνπ δηέπεη ην ΑΠ. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ν
εθπαηδεπηηθόο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ηάμεο ηνπ θαη ηνλ δηαηηζέκελν
ρξόλν, ζα πξέπεη λα νξγαλώζεη κε ηέηνην ηξόπν ηε δηδαζθαιία ώζηε λα αλαδείμεη ζηνλ
θαιύηεξν δπλαηό βαζκό ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ΑΠ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε
δηδαζθαιία ησλ θξηηεξίσλ ηζόηεηαο ηξηγώλσλ έλαο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα επηιέμεη λα
εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ νδεγεί ζηελ εηθαζία θαη
ζηελ απόδεημε ηνπ 2νπ θξηηεξίνπ ηζόηεηαο ηξηγώλσλ, ελώ αληίζεηα λα παξαιείςεη ηελ
απόδεημε ηνπ 3νπ θξηηεξίνπ ηζόηεηαο, ε νπνία, αλ θαη παξνπζηάδεη καζεκαηηθό ελδηαθέξνλ,
θξίλεη όηη δελ ζα πξνζθέξεη ηδηαίηεξα ζηελ ηάμε ηνπ γηαηί ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή
δπζθνιία. Άιινο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα θξίλεη δηαθνξεηηθά γηαηί ζεσξεί όηη ε ηάμε ηνπ
έρεη άιιεο δπλαηόηεηεο. Σν ζεκαληηθό ζε θάζε πεξίπησζε είλαη λα επηδησρζεί ε
ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε κέζα από ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθήο καζεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε θαη όρη απιά ε εμάζθεζε ζε ηερληθέο.

Άιγεβξα θαη ηνηρεία Πηζαλνηήηωλ
I.

Δηζαγωγή
Σν κάζεκα «Άιγεβξα θαη ηνηρεία Πηζαλνηήησλ» πεξηέρεη ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο,
όπσο ηεο πηζαλόηεηαο, ηεο απόιπηεο ηηκήο, ησλ πξνόδσλ, ηεο ζπλάξηεζεο θ.α., νη νπνίεο
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ κεηέπεηηα καζεκαηηθή εμέιημε ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο έρνπλ
έξζεη ζε κηα πξώηε επαθή κε απηέο ηηο έλλνηεο ζε πξνεγνύκελεο ηάμεηο. ηελ Α΄ Λπθείνπ ζα
ηηο αληηκεησπίζνπλ ζε έλα πςειόηεξν επίπεδν αθαίξεζεο, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηδηαίηεξεο
δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ δπζθνιηώλ πξνηείλεηαη λα
αθηεξσζεί ηθαλόο ρξόλνο ζηελ εκπέδσζε ησλ λέσλ ελλνηώλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη
ζύλδεζεο πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεώλ ηνπο θαη ζηε ρξήζε ηνπο ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ.

Δπίζεο, λα αθηεξσζεί ρξόλνο ώζηε νη καζεηέο λα εκπιαθνύλ ζηελ

αλαγλώξηζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ ηδηνηήησλ θαη δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ζε
δηαδηθαζίεο γελίθεπζεο. Οη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ε ζύλδεζε ηνπο κπνξνύλ
ππνζηεξηρζνύλ από ςεθηαθά πεξηβάιινληα, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ νη καζεηέο
κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ ζε νπζηαζηηθέο καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Μέζα από ηε
δηεξεύλεζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ - γηα παξάδεηγκα ε ζπζρέηηζε ησλ δηαδηθαζηώλ
επίιπζεο ή ηεο κνξθήο ησλ ιύζεσλ εμηζώζεσλ θαη αληζώζεσλ, ε ζπζρέηηζε νξηζκέλσλ
ηδηνηήησλ ησλ ξηδώλ θαη ησλ απνδείμεώλ ηνπο κε αληίζηνηρεο ησλ απνιύησλ ηηκώλ - νη
καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο.

ΙΙ.

Γηδαθηέα ύιε

Από ην βηβιίν «Άιγεβξα θαη ηνηρεία Πηζαλνηήησλ Α΄ Γεληθνύ Λπθείνπ» (έθδνζε
2012)
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Δηζαγωγηθό θεθάιαην
E.2. ύλνια
Κεθ.1ν: Πηζαλόηεηεο
1.1
Γεηγκαηηθόο Υώξνο-Δλδερόκελα
1.2
Έλλνηα ηεο Πηζαλόηεηαο (εθηόο ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Αμησκαηηθόο Οξηζκόο
Πηζαλόηεηαο»)
Κεθ.2ν: Οη Πξαγκαηηθνί Αξηζκνί
1.1
Οη Πξάμεηο θαη νη Ιδηόηεηέο ηνπο
2.2
Γηάηαμε Πξαγκαηηθώλ Αξηζκώλ (εθηόο ηεο απόδεημεο ηεο ηδηόηεηαο 4)
2.3
Απόιπηε Σηκή Πξαγκαηηθνύ Αξηζκνύ
2.4
Ρίδεο Πξαγκαηηθώλ Αξηζκώλ (εθηόο ησλ απνδείμεσλ ησλ ηδηνηήησλ 3 θαη 4)
Κεθ.3ν: Δμηζώζεηο
3.1
Δμηζώζεηο 1νπ Βαζκνύ
3.2
Η Δμίζσζε xν α
3.3
Δμηζώζεηο 2νπ Βαζκνύ
Κεθ.4ν: Αληζώζεηο
4.1
Αληζώζεηο 1νπ Βαζκνύ
4.2
Αληζώζεηο 2νπ Βαζκνύ
Κεθ.5ν: Πξόνδνη
5.1
Αθνινπζίεο
5.2
Αξηζκεηηθή πξόνδνο (εθηόο ηεο απόδεημεο γηα ην Sλ)
5.3
Γεσκεηξηθή πξόνδνο (εθηόο ηεο απόδεημεο γηα ην Sλ)
Κεθ.6ν: Βαζηθέο Έλλνηεο ηωλ πλαξηήζεωλ
6.1
Η Έλλνηα ηεο πλάξηεζεο
6.2
Γξαθηθή Παξάζηαζε πλάξηεζεο (εθηόο ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Απόζηαζε
ζεκείσλ»)
6.3
Η πλάξηεζε f(x)= αx+β (εθηόο ηεο θιίζεο επζείαο σο λόγος μεταβολής)
Κεθ.7ν: Μειέηε Βαζηθώλ πλαξηήζεωλ
7.1
Μειέηε ηεο πλάξηεζεο : f(x)= αx2
7.3
Μειέηε ηεο πλάξηεζεο : f(x)= αx2+βx+γ
ΙΙΙ.

Γηαρείξηζε δηδαθηέαο ύιεο
Δηζαγωγηθό Κεθάιαην
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο)

ην θεθάιαην απηό νη καζεηέο δηαπξαγκαηεύνληαη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλόινπ θαζώο θαη
ζρέζεηο θαη πξάμεηο κεηαμύ ζπλόισλ. Δηδηθόηεξα:
Όζνλ αθνξά ζηελ §Δ.1, απηή λα κε δηδαρζεί σο απηόλνκν θεθάιαην αιιά λα ζπδεηεζεί ην
λόεκα θαη ε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Λνγηθήο ζηηο ηδηόηεηεο θαη πξνηάζεηο πνπ δηαηξέρνπλ
ηε δηδαθηέα ύιε (γηα παξάδεηγκα ζηελ ηδηόηεηα α·β≠0

α≠0 θαη β≠0 ηεο §2.1 κπνξεί λα

δηεξεπλεζεί ην λόεκα ηεο ηζνδπλακίαο θαη ηνπ ζπλδέζκνπ «θαη»).
§Δ.2
Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ γηα πξώηε θνξά κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ηελ έλλνηα ηνπ ζπλόινπ
θαη ησλ ζρέζεσλ θαη πξάμεσλ κεηαμύ ζπλόισλ. Δπεηδή ε έλλνηα ηνπ ζπλόινπ είλαη
πξσηαξρηθή, δειαδή δελ νξίδεηαη, ρξεηάδεηαη λα ηνληζζνύλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ
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απαηηνύληαη γηα λα ζεσξεζεί κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ ζύλνιν κέζα από θαηάιιεια
παξαδείγκαηα (π.ρ. ην ζύλνιν πνπ απνηειείηαη από ηα ζξαλία θαη ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο,
ην «ζύλνιν» ησλ ςειώλ καζεηώλ ηεο ηάμεο).
Η αλαπαξάζηαζε ζπλόισλ, ζρέζεσλ θαη πξάμεσλ απηώλ θαζώο θαη ε κεηάβαζε από ηε
κία αλαπαξάζηαζε ζηελ άιιε, κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ
ζπλόινπ.
Οη πξάμεηο κεηαμύ ζπλόισλ είλαη έλα πιαίζην ζην νπνίν νη καζεηέο κπνξνύλ λα δώζνπλ
λόεκα ζηνπο ζπλδέζκνπο «ή» θαη «θαη».

Δηδηθά, όζνλ αθνξά ζην ζύλδεζκν «ή», λα

επηζεκαλζεί ε δηαθνξεηηθή ηνπ ζεκαζία ζηα Μαζεκαηηθά από εθείλε ηεο απνθιεηζηηθήο
δηάδεπμεο πνπ ηνπ απνδίδεηαη ζπλήζσο ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο
Γ.1, Γ.2 θαη Γ.3 ηνπ ΑΠ είλαη ελδεηθηηθέο γηα ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ
ζπλόινπ.
Κεθάιαην 1ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 6 δηδαθηηθέο ώξεο)
Οη καζεηέο έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηεο πηζαλόηεηαο ζηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο
κε εκπεηξηθό ηξόπν. ην θεθάιαην απηό εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ηεο πηζαλόηεηαο κε ηνλ
θιαζηθό νξηζκό θαη εμαζθνύληαη ζην βαζηθό ινγηζκό πηζαλνηήησλ κε ρξήζε ηεο ζεσξίαο
ζπλόισλ. Δηδηθόηεξα:
§1.1
Δίλαη ζεκαληηθό νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ έλα πείξακα ηύρεο θαη λα
δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ έρεη από έλα αηηηνθξαηηθό πείξακα (πξνηείλεηαη ε
δξαζηεξηόηεηα Γ.4 ηνπ ΑΠ), κε ζηόρν λα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα αληηιεθζνύλ ηελ
αλάγθε εηζαγσγήο ηεο έλλνηαο ηεο πηζαλόηεηαο γηα ηε κειέηε ηέηνησλ πεηξακάησλ.
Ο πξνζδηνξηζκόο θαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο είλαη
κηα δηαδηθαζία δύζθνιε γηα ηνπο καζεηέο, εηδηθά όηαλ αληηκεησπίδνπλ έλα πείξακα ηύρεο
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπν ή πεξηζζόηεξα ζηάδηα. Δξγαιεία, όπσο ην δελδξνδηάγξακκα
θαη ν πίλαθαο δηπιήο εηζόδνπ, βνεζνύλ ζηε κνληεινπνίεζε ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο θαη
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ (πξνηείλεηαη ε Γ.5 ηνπ ΑΠ).
εκαληηθή γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη επίζεο ε κεηάθξαζε
ζρέζεσλ κεηαμύ ελδερνκέλσλ από ηε θπζηθή γιώζζα ζηε γιώζζα ησλ ζπλόισλ θαη
αληίζηξνθα (πξνηείλνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο Γ.6 θαη Γ.7 ηνπ ΑΠ).
§1.2
Ο θιαζηθόο νξηζκόο ηεο πηζαλόηεηαο πξνηείλεηαη λα είλαη ε θαηάιεμε ηεο κειέηεο ηεο
ζρεηηθήο ζπρλόηεηαο θαη όρη λα δνζεί απιά ν ηππηθόο νξηζκόο (πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα
πνπ αληηζηνηρεί ζην ζηόρν Πζ4 ηνπ ΑΠ). Οη θαλόλεο ινγηζκνύ ησλ πηζαλνηήησλ
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εηζάγνληαη γηα πξώηε θνξά θαη, εθηόο από ηνλ απιό ρεηξηζκό ηνπο, είλαη ζεκαληηθό λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ επίιπζε ζπλζεηόηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ δε ζα κπνξνύζαλ λα
ιπζνύλ κε ηνλ θιαζηθό νξηζκό (π.ρ. δξαζηεξηόηεηα Γ.8 ηνπ ΑΠ ).
Κεθάιαην 2ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 14 δηδαθηηθέο ώξεο)
ην θεθάιαην απηό νη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ θαη εκβαζύλνπλ ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζπλόινπ
ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ κε ζηόρν λα βειηηώζνπλ ηελ θαηαλόεζε ηεο δνκήο ηνπ. Η
επαλάιεςε θαη πεξαηηέξσ εμάζθεζε ησλ καζεηώλ ζηνλ αιγεβξηθό ινγηζκό (αιγεβξηθέο
πξάμεηο, παξαγνληνπνίεζε, ηαπηόηεηεο θ.ιπ) δελ απνηειεί ηνλ θύξην ζηόρν απηνύ ηνπ
θεθαιαίνπ. Δηδηθόηεξα:
§2.1
Οη καζεηέο ζπλαληνύλ δπζθνιίεο ζηε δηάθξηζε ησλ ξεηώλ από ηνπο άξξεηνπο θαη
γεληθόηεξα ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζε θπζηθνύο, αθέξαηνπο ξεηνύο θαη
άξξεηνπο. Οη δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ επεξεάδνπλ ηηο
παξαπάλσ δηεξγαζίεο. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηάθξηζε ησλ
ξεηώλ από ηνπο άξξεηνπο κε ρξήζε θαηάιιεισλ παξαδεηγκάησλ, όπσο νη αξηζκνί

4
,
3

1.333…, 1,010101…, 1,1010010001…, θαζώο θαη ζηελ ηαμηλόκεζε αξηζκώλ ζηα βαζηθά
ππνζύλνια ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ (όπσο

4 3
,
,
, -1.333 θ.ά.). Παξάιιεια, θαη κε
2 5 6

αθνξκή ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, κπνξεί λα γίλεη ζπδήηεζε αλ ην άζξνηζκα θαη ην
γηλόκελν δύν ξεηώλ ή δύν άξξεησλ ή ξεηνύ θαη άξξεηνπ είλαη ξεηόο ή άξξεηνο.
εκαληηθό γηα ηνλ αιγεβξηθό ινγηζκό είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηόηεηεο ησλ
πξάμεσλ.

ε απηό ζα βνεζήζεη ε ιεθηηθή δηαηύπσζε θαη ε δηεξεύλεζε ησλ ηδηνηήησλ

θαζώο θαη ε αλαγλώξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηζνδπλακίαο, ηεο ζπλεπαγσγήο θαη ησλ
ζπλδέζκσλ «ή» θαη «θαη», κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηδηόηεηεο: α·β=0

α=0 ή β=0, α·β≠0

α≠0 θαη β≠0.
Να δνζεί έκθαζε ζηηο κεζόδνπο απόδεημεο θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο κε ηηο νπνίεο δελ είλαη
εμνηθεησκέλνη νη καζεηέο, όπσο ε ρξήζε ηεο απαγσγήο ζε άηνπν γηα ηελ απόδεημε όηη ν

2 είλαη άξξεηνο θαη ηνπ αληηπαξαδείγκαηνο ζηελ απόξξηςε ηνπ ηζρπξηζκνύ: α2=β2 ⇒
α=β.
§2.2
Οη καζεηέο, επεξεαζκέλνη από ηε δηαδνρηθόηεηα ησλ αθεξαίσλ, ζπλαληνύλ δπζθνιίεο ζηελ
θαηαλόεζε ηεο ππθλόηεηαο ησλ ξεηώλ αξηζκώλ. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε
δηεξεύλεζε ηεο έλλνηαο ηεο ππθλόηεηαο θαη ηεο δηαδνρηθόηεηαο ζηα βαζηθά ππνζύλνια ησλ
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πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ (πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα Γ.9 ηνπ ΑΠ) θαζώο θαη ζηηο
νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αληζόηεηαο, κε έκθαζε ζηηο
ηζνδπλακίεο: α2+β2=0

α=0 θαη β=0, ελώ α2+β2>0

α≠0 ή β≠0 θαη ζηα ζρόιηα 1 θαη 2 ηεο

ζει. 56.
§2.3
Οη καζεηέο έρνπλ αληηκεησπίζεη, ζην Γπκλάζην, ηελ απόιπηε ηηκή ελόο αξηζκνύ σο ηελ
απόζηαζή ηνπ από ην κεδέλ ζηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ. ηελ ελόηεηα απηή
δίλεηαη ν ηππηθόο νξηζκόο ηεο απόιπηεο ηηκήο θαη απνδεηθλύνληαη νη βαζηθέο ηδηόηεηέο ηεο.
Να επηζεκαλζεί ε κέζνδνο απόδεημεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ απνιύησλ ηηκώλ (όηη ε δεηνύκελε
ζρέζε είλαη ηζνδύλακε κε κία ζρέζε πνπ γλσξίδνπκε όηη είλαη αιεζήο) θαη λα ζπδεηεζεί ε
αλαγθαηόηεηα ηνπ «πξέπεη» ( ) θαη ηνπ «αξθεί» ( ) ζε απηέο.
Η γεσκεηξηθή εξκελεία ηεο απόιπηεο ηηκήο ελόο αξηζκνύ θαη ηεο απόιπηεο ηηκήο ηεο
δηαθνξάο δύν αξηζκώλ είλαη ζεκαληηθή, γηαηί βνεζά ηνπο καζεηέο λα απνδώζνπλ λόεκα
ζηελ έλλνηα.

Η ζύλδεζε όκσο ηεο αιγεβξηθήο ζρέζεο θαη ηεο γεσκεηξηθήο ηεο

αλαπαξάζηαζεο δελ είλαη θάηη πνπ γίλεηαη εύθνια από ηνπο καζεηέο θαη γηα απηό απαηηείηαη
λα δνζεί ζε απηό ηδηαίηεξε έκθαζε.
Με απηή ηελ έλλνηα πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζνύλ, ζηε γεληθή ηνπο κνξθή, νη:
Ix-x0I<ξ
+

)

x (x0-ξ, x0+ξ)

x0-ξ<x<x0+ξ θαζώο θαη Ix-x0I>ξ

x (-

, x0-ξ)

(x0+ξ,

x<x0-ξ ή x>x0+ξ θαζώο θαη ε γεσκεηξηθή εξκελεία απηώλ, επεηδή είλαη πνιύ

δύζθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηά από ηνπο καζεηέο ζ’ απηή ηε θάζε ηεο αιγεβξηθήο ηνπο
εκπεηξίαο. Αληίζεηα, νη καζεηέο κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηα παξαπάλσ κέζα από
ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα (π.ρ. ε αλίζσζε Ιx-2Ι<3 ζεκαίλεη: «πνηνη είλαη νη αξηζκνί πνπ
απέρνπλ από ην 2 απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ 3;» δει.
Ix-2I<3

d (x, 2) <3

-1<x<5).

Πξνηείλεηαη, όκσο, λα γίλεη δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζρέζεσλ IxI<ξ

-ξ<x<ξ θαη IxI>ξ

x<-

ξ ή x>ξ. H δξαζηεξηόηεηα Γ.10 ηνπ ΑΠ ππνζηεξίδεη ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε.
§2.4
Οη καζεηέο έρνπλ ήδε αληηκεησπίζεη, ζην Γπκλάζην, ηηο ηεηξαγσληθέο ξίδεο θαη δπλάκεηο κε
αθέξαην εθζέηε θαζώο θαη ηηο ηδηόηεηεο απηώλ. ηελ ελόηεηα απηή γίλεηαη επέθηαζε ζηε λνζηή ξίδα θαη ζηε δύλακε κε ξεηό εθζέηε. Να επηζεκαλζεί ε δηαηήξεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ
δπλάκεσλ κε αθέξαην εθζέηε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ξεηνύ εθζέηε. Πξνηείλεηαη ε
δηαπξαγκάηεπζε απιώλ αζθήζεσλ. Γηα λα αλαδεηρζνύλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ
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ηδηνηήησλ ησλ ξηδώλ, έλαληη ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ηζέπεο, πξνηείλεηαη κηα
δξαζηεξηόηεηα ζαλ ηε Γ.11 ηνπ ΑΠ.
Κεθάιαην 3ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 9 δηδαθηηθέο ώξεο)
ην θεθάιαην απηό νη καζεηέο κειεηνύλ ζπζηεκαηηθά θαη δηεξεπλνύλ εμηζώζεηο 1νπ θαη 2νπ
βαζκνύ. Ωο ηδηαίηεξε πεξίπησζε εμεηάδεηαη ε εμίζσζε xλ =α. Δηδηθόηεξα:
§3.1
Οη καζεηέο, ζην Γπκλάζην, έρνπλ δηαπξαγκαηεπζεί αλαιπηηθά ηελ επίιπζε εμηζώζεσλ ηεο
κνξθήο αx+β=0, ηεο νπνίαο νη ζπληειεζηέο α θαη β είλαη ζπγθεθξηκέλνη αξηζκνί. πλαληνύλ
δπζθνιίεο ζηε κεηάβαζε από ηελ επίιπζε κηαο ηέηνηαο κνξθήο εμίζσζεο ζηελ επίιπζε ηεο
γεληθήο κνξθήο αx+β=0, γηα δπν θπξίσο ιόγνπο: α) είλαη δύζθνινο ν δηαρσξηζκόο ηεο
έλλνηαο ηεο παξακέηξνπ από ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο θαη β) δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε
δηαδηθαζία ηεο δηεξεύλεζεο γεληθά.
Γηα ην ιόγν απηό, πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ξόινπ ηεο
παξακέηξνπ ζε κηα παξακεηξηθή εμίζσζε 1νπ βαζκνύ κέζα από ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο
παξακεηξηθήο εμίζσζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζεσξία απηήο ηεο παξαγξάθνπ (ζρνιηθό
βηβιίν, ζει. 80). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα ιύζνπλ ηελ
εμίζσζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηνπ ι ( π.ρ. ι=2, ι=5, ι=1, ι=-1) θαη ζηε ζπλέρεηα λα
πξνζπαζήζνπλ λα δηαηππώζνπλ γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε ηηκή ηεο παξακέηξνπ ι.
Πξνηείλεηαη επίζεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ε δξαζηεξηόηεηα Γ.12 ηνπ ΑΠ θαζώο θαη ε
επίιπζε απιώλ παξακεηξηθώλ εμηζώζεσλ θαη απιώλ εμηζώζεσλ πνπ αλάγνληαη ζε
εμηζώζεηο 1νπ βαζκνύ (όπσο ε άζθεζε 10 ηεο Α’ Οκάδαο).
Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ απνιύησλ ηηκώλ, πξνηείλεηαη λα
δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εμηζώζεηο, όπσο ε Ix-5I= -3, ηελ νπνία δύζθνια ραξαθηεξίδνπλ
νη καζεηέο από ηελ αξρή σο αδύλαηε.
§3.2
Η επίιπζε εμηζώζεσλ ηεο κνξθήο xλ =α λα πεξηνξηζηεί ζε απιέο εμηζώζεηο.
§3.3
Η επίιπζε ηεο εμίζσζεο αx2+βx+γ=0, α≠0 ζηε γεληθή ηεο κνξθή κε ηε κέζνδν
«ζπκπιήξσζεο ηεηξαγώλνπ» είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δπζθνιεύεη ηνπο καζεηέο.
Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε κέζνδν ηεο «ζπκπιήξσζεο ηεηξαγώλνπ»
πξώηα ζε εμηζώζεηο 2νπ βαζκνύ κε ζπληειεζηέο ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνύο θαη ζηε ζπλέρεηα
κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ λα γεληθεύζνπλ ηε δηαδηθαζία.
Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε επίιπζε απιώλ εμηζώζεσλ πνπ αλάγνληαη ζε εμηζώζεηο 2νπ βαζκνύ
(όπσο ηα παξαδείγκαηα 1 θαη 3) θαη λα δνζεί έκθαζε ζηε κνληεινπνίεζε θαη επίιπζε
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πξνβιεκάησλ κε ρξήζε εμηζώζεσλ 2νπ βαζκνύ (πξνηείλνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο Γ.13 θαη
Γ.14 ηνπ ΑΠ).
Οη ηύπνη ηνπ Vieta επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο είηε λα θαηαζθεπάζνπλ κηα εμίζσζε 2νπ
βαζκνύ κε δεδνκέλν ην άζξνηζκα θαη ην γηλόκελν ξηδώλ ηεο είηε λα πξνζδηνξίζνπλ
απεπζείαο ηηο ξίδεο ηεο (βξίζθνληαο δπν αξηζκνύο πνπ λα έρνπλ άζξνηζκα S θαη γηλόκελν
P). Πξνηείλεηαη λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο, ππό κνξθή άζθεζεο, λα πξνζδηνξίζνπλ
απηνύο ηνπο ηύπνπο θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ επίιπζε ζρεηηθώλ πξνβιεκάησλ.
Κεθάιαην 4ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 6 δηδαθηηθέο ώξεο)
ην θεθάιαην απηό νη καζεηέο κειεηνύλ ζπζηεκαηηθά θαη δηεξεπλνύλ αληζώζεηο 1νπ θαη 2νπ
βαζκνύ Δηδηθόηεξα:
§4.1
Οη καζεηέο, ζην Γπκλάζην, έρνπλ δηαπξαγκαηεπζεί αλαιπηηθά ηελ επίιπζε αληζώζεσλ 1 νπ
βαζκνύ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο. Δθηόο από ηε ρξήζε ηεο αξηζκνγξακκήο, γηα ηελ
απεηθόληζε ηνπ ζπλόινπ ιύζεσλ κηαο αλίζσζεο, πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε θαη ζηε
ρξήζε ησλ δηαζηεκάησλ ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ γηα ηελ παξαπάλσ απεηθόληζε, σο
εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο ππνπαξαγξάθνπ ηεο §2.2. Να ζπδεηεζνύλ νκνηόηεηεο θαη
δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ εμίζσζε θαη ηελ αλίζσζε, σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο
ηνπο θαη ην ζύλνιν ησλ ιύζεώλ ηνπο.
Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ απνιύησλ ηηκώλ, πξνηείλεηαη λα
ιπζνύλ από ηνπο καζεηέο θαη αληζώζεηο όπσο νη Ix-5I<-3 ή Ix-5I>-3, ησλ νπνίσλ ηε ιύζε,
αλ θαη πξνθύπηεη από απιή παξαηήξεζε, δελ ηελ αλαγλσξίδνπλ άκεζα νη καζεηέο.
Πξνηείλεηαη επίζεο λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηε κνληεινπνίεζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε
αληζώζεσλ 1νπ βαζκνύ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε άζθεζε 11 ηεο Α΄ Οκάδαο θαη νη αζθήζεηο
3 θαη 4 ηεο Β΄ Οκάδαο.
§4.2
Η δηαπξαγκάηεπζε αληζώζεσλ 2νπ βαζκνύ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Α΄ Λπθείνπ.
Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηεξεύλεζε ηεο παξαγνληνπνίεζεο ηνπ ηξησλύκνπ, όπνπ
γίλεηαη μαλά ρξήζε ηεο κεζόδνπ «ζπκπιήξσζεο ηεηξαγώλνπ», ώζηε λα κε δνζνύλ
απεπζείαο ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο. ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πξόζεκνπ ηνπ ηξησλύκνπ,
παξαηεξείηαη ζπρλά νη καζεηέο λα παξαβιέπνπλ ην πξόζεκν ηνπ ζπληειεζηή ηνπ
δεπηεξνβάζκηνπ όξνπ ή λα ζπγρένπλ ην πξόζεκν ηεο δηαθξίλνπζαο κε ην πξόζεκν ηνπ
ηξησλύκνπ (π.ρ. όηαλ Γ<0, ζεσξνύλ όηη θαη ην ηξηώλπκν παίξλεη αξλεηηθέο ηηκέο).
Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ζπρλά αληηκεησπίδνληαη κε δηάθνξα «ηερλάζκαηα» κε ηα
ζύκβνια «+» θαη «-», ώζηε λα πξνζδηνξίζνπλ νη καζεηέο ην πξόζεκν ηνπ ηξησλύκνπ θαη
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λα επηιύζνπλ αληζώζεηο 2νπ βαζκνύ. Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο δε ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλόεζε
ηνπ πόηε έλα ηξηώλπκν παίξλεη ζεηηθέο θαη πόηε αξλεηηθέο ηηκέο.
Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο
πξνζδηνξηζκνύ ηνπ πξόζεκνπ ηνπ ηξησλύκνπ (π.ρ. κέζα από ηε κειέηε ηνπ πξνζήκνπ ησλ
παξαγόλησλ

ηνπ

θαη

ηνπ

ζπληειεζηή

ηνπ

δεπηεξνβάζκηνπ

όξνπ,

όηαλ

απηό

παξαγνληνπνηείηαη) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε ρξήζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επίιπζε
αληζώζεσλ 2νπ βαζκνύ. Η κνληεινπνίεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε αληζώζεσλ
2νπ βαζκνύ (π.ρ. ε δξαζηεξηόηεηα Γ.15 ηνπ ΑΠ θαη ε άζθεζε 7 ηεο Β’ Οκάδαο)
ιεηηνπξγνύλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε.
Κεθάιαην 5ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 9 δηδαθηηθέο ώξεο)
ην θεθάιαην απηό νη καζεηέο εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθώλ
αξηζκώλ θαη κειεηνύλ πεξηπηώζεηο αθνινπζηώλ πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηεο εηδηθέο κνξθέο
θαλνληθόηεηαο, ηελ αξηζκεηηθή θαη ηε γεσκεηξηθή πξόνδν. Δηδηθόηεξα:
§5.1
Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ αλαγλώξηζε ηεο αθνινπζίαο σο αληηζηνηρίαο ησλ θπζηθώλ
ζηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ζπκβνιηζκό (π.ρ. όηη
ν θπζηθόο αξηζκόο 1, κέζσ κηαο αθνινπζίαο α, αληηζηνηρεί ζηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό α 1 πνπ
απνηειεί ηνλ πξώην όξν ηεο αθνινπζίαο απηήο), δεδνκέλνπ όηη απηόο δπζθνιεύεη ηνπο
καζεηέο (πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα Γ.16 ηνπ ΑΠ ).
§5.2
Αξρηθά νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ κε βάζε ηνλ νξηζκό αλ κηα
ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία είλαη αξηζκεηηθή πξόνδνο (π.ρ. ε δξαζηεξηόηεηα Γ.17 ηνπ ΑΠ).
ηε ζπλέρεηα, λα πξνζδηνξίδνπλ ην λ-νζηό όξν θαη ην άζξνηζκα ησλ λ πξώησλ όξσλ
ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκεηηθώλ πξνόδσλ, κε ηξόπν ηέηνην πνπ λα ηνπο βνεζά λα αληηιεθζνύλ
θαλνληθόηεηεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα
(πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα Γ.18 ηνπ ΑΠ). Η κνληεινπνίεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ
(όπσο ε άζθεζε 12 ηεο Α΄ Οκάδαο) ζπκβάιιεη ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο
ηεο αξηζκεηηθήο πξνόδνπ.
Σν λα δνζνύλ απιώο νη ηύπνη ηνπ λ-νζηνύ όξνπ θαη ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ λ πξώησλ όξσλ
αξηζκεηηθήο πξνόδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο λα επηδνζνύλ ζηελ αιγνξηζκηθή ρξήζε
ηνπο γηα ηελ επίιπζε αζθήζεσλ δελ είλαη ζπκβαηό κε ην πλεύκα ηνπ ΑΠ.
§5.3 - §5.4
Η δηαπξαγκάηεπζε ηεο έλλνηαο ηεο γεσκεηξηθήο πξνόδνπ πξνηείλεηαη λα γίλεη θαη’
αληηζηνηρία κε ηελ έλλνηα ηεο αξηζκεηηθήο πξνόδνπ. Πξνηείλνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο Γ.19,
Γ.20 θαη Γ.21 ηνπ ΑΠ, πνπ ζηόρν έρνπλ λα αληηιεθζνύλ νη καζεηέο θαλνληθόηεηεο πνπ ζα
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ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ εύξεζε ηνπ λ-ζηνύ όξνπ θαη ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ λ πξώησλ όξσλ
γεσκεηξηθήο πξνόδνπ. Αλ ν εθπαηδεπηηθόο θξίλεη όηη ην επηηξέπνπλ ν ρξόλνο, πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ θαη ην επίπεδν ηεο ηάμεο, ζα κπνξνύζαλ λα ηεζνύλ ππό δηαπξαγκάηεπζε, ηα
παξαδείγκαηα ηεο §5.4, σο εθαξκνγή ηεο γεσκεηξηθήο πξνόδνπ, κε ζηόρν λα ζπλδεζεί ε
έλλνηα κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.
Κεθάιαην 6ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 8 δηδαθηηθέο ώξεο)
Οη καζεηέο, ζην Γπκλάζην, έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο, θπξίσο κε
εκπεηξηθό ηξόπν, θαη έρνπλ δηεξεπλήζεη ζηνηρεησδώο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηήζεηο. ηελ Α’
Λπθείνπ κειεηνύλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο κε πην ζπζηεκαηηθό θαη ηππηθό ηξόπν. ε
πνιινύο καζεηέο δεκηνπξγνύληαη παξαλνήζεηο θαη ειιηπείο εηθόλεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα
απηή, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλώξηζε κηαο ζπλάξηεζεο,
θαζώο θαη λα κε κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ κε επειημία δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ίδηαο
ζπλάξηεζεο (π.ρ. πίλαθαο ηηκώλ, αιγεβξηθόο ηύπνο, γξαθηθή παξάζηαζε). Γηα ην ιόγν
απηό ζα πξέπεη νη καζεηέο, κέζσ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ, λα ρξεζηκνπνηνύλ, λα
ζπλδένπλ θαη λα εξκελεύνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο κηαο ζπλάξηεζεο θαζώο θαη λα
εληνπίδνπλ πιενλεθηήκαηα θαη (ελδερνκέλσο)κεηνλεθηήκαηα θαζεκηάο εμ απηώλ.
Οη έλλνηεο «θαηαθόξπθε - νξηδόληηα κεηαηόπηζε θακπύιεο», «κνλνηνλία – αθξόηαηα ζπκκεηξίεο

ζπλάξηεζεο»,

δελ

ζπκπεξηιακβάλνληαη

ζηε

δηδαθηέα

ύιε,

όπσο

αλαπηύζζνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6.4 θαη 6.5. Οη έλλνηεο απηέο ζα κειεηεζνύλ ζηηο εηδηθέο
πεξηπηώζεηο ζπλαξηήζεσλ ηεο κνξθήο: f(x)=αx+β (§6.3), f(x)=αx2 (§7.1) θαη f(x)=αx2+βx+γ
(§7.3). Δηδηθόηεξα:
§6.1 - §6.2
Πξνηείλεηαη λα δνζνύλ αξρηθά ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα κνληεινπνίεζεο θαηαζηάζεσλ,
ώζηε λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο γηα ηηο εθαξκνγέο, θαη ζηε
ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη ν ηππηθόο νξηζκόο.
ηεθκεξίσζε,

κε

βάζε

ηνλ

νξηζκό,

αλ

Να δνζεί έκθαζε ζηελ αλαγλώξηζε θαη

αληηζηνηρίεο

πνπ

δίλνληαη

κε

δηάθνξεο

αλαπαξαζηάζεηο είλαη ζπλαξηήζεηο ή όρη (νη δξαζηεξηόηεηεο Γ.22, Γ.23 θαη Γ.24 ηνπ ΑΠ
ιεηηνπξγνύλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε), ζηε ζύλδεζε δηαθνξεηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ
κηαο ζπλάξηεζεο (ηύπνο, πίλαθαο ηηκώλ θαη γξαθηθή παξάζηαζε) θαη ζηελ εξκελεία κηαο
δεδνκέλεο γξαθηθήο παξάζηαζεο γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο (πξνηείλεηαη ε
δξαζηεξηόηεηα Γ.26 ηνπ ΑΠ).
§6.3
Οη καζεηέο έρνπλ δηαπξαγκαηεπζεί ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επζείαο ς=αx+β ζην
Γπκλάζην. Δδώ πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ησλ παξακέηξσλ α
θαη β ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx+β, ώζηε

λα πξνθύςνπλ νη ζρεηηθέο ζέζεηο
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επζεηώλ ζην επίπεδν (πόηε είλαη παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο, πόηε ηαπηίδνληαη, πόηε ηέκλνπλ
ηνλ άμνλα y’y ζην ίδην ζεκείν).
Δπίζεο πξνηείλεηαη, αθνύ νη καζεηέο παξαηεξήζνπλ (κε ρξήζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο
θαη ηνπ πίλαθα ηηκώλ ζπγθεθξηκέλσλ γξακκηθώλ ζπλαξηήζεσλ) πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο
ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ κεηαβάιιεηαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, λα θαηαιήμνπλ ζε γεληθόηεξα
ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε κνλνηνλία ηεο ζπλάξηεζεο θαη λα ηα εθθξάζνπλ
ζπκβνιηθά, θαζώο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ην ξόιν ηεο παξακέηξνπ α ζε ζρέζε κε απηά
(πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα Γ.27 ηνπ ΑΠ).
Κεθάιαην 7ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 6 δηδαθηηθέο ώξεο)
Οη καζεηέο, ζην Γπκλάζην, έρνπλ κειεηήζεη παξαβνιέο ηεο κνξθήο ς=αx2. ην θεθάιαην
απηό κειεηνύλ επηπιένλ ηδηόηεηεο απηήο ηεο ζπλάξηεζεο. Δπίζεο, κε αθεηεξία ηελ ς=αx2,
θαηαζθεπάδνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=αx2 + βx + γ ηελ νπνία ζηε
ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα κειεηήζνπλ ηδηόηεηεο ηεο f. Δηδηθόηεξα:
§7.1
Οη καζεηέο έρνπλ δηαπξαγκαηεπζεί, ζην Γπκλάζην, ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο
ς=αx2. Δδώ πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηεξεύλεζε σο πξνο ηε κνλνηνλία, ηα
αθξόηαηα θαη ηηο ζπκκεηξίεο ησλ ζπλαξηήζεσλ g(x)=x2 θαη h(x)=-x2 κε ηε βνήζεηα ηεο
γξαθηθήο παξάζηαζήο ηνπο, ζηε γελίθεπζε ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε
ζπλάξηεζε f(x)=αx2 (πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα Γ. 29 ηνπ ΑΠ) θαη ζηε ζπκβνιηθή ηνπο
έθθξαζε.
§7.3
Να δνζεί έκθαζε ζηε ράξαμε θαη δηεξεύλεζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ
πνιπσλπκηθώλ ζπλαξηήζεσλ ηεο κνξθήο f(x)=αx2+βx+γ κέζσ θαηάιιεισλ κεηαηνπίζεσλ
ηεο g(x)=αx2 θαη ζηε κειέηε ηεο κνλνηνλίαο, ησλ αθξόηαησλ θαη ηεο ζπκκεηξίαο ηεο
ζπλάξηεζεο κε ηε βνήζεηα ηεο γξαθηθήο ηεο παξάζηαζεο. Δπίζεο, λα γίλεη γεσκεηξηθή
εξκελεία ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ §3.3 θαη §4.2 (ξίδεο θαη πξόζεκν ηξησλύκνπ) κε ηε
βνήζεηα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=αx2+βx+γ (πξνηείλεηαη ε
δξαζηεξηόηεηα Γ.32 ηνπ ΑΠ).
Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζηε ράξαμε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη ζηε κειέηε ηεο
ζπλάξηεζεο f(x)=αx2+βx+γ, ε ηδέα πνπ βξίζθεηαη θαη πίζσ από ηε δξαζηεξηόηεηα Γ.30 ηνπ
ΑΠ είλαη ε εμήο: Οη καζεηέο, κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ δπλακηθήο γεσκεηξίαο, ραξάζζνπλ
ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο g(x)=αx2 γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ α. Σε κεηαηνπίδνπλ θ κνλάδεο
νξηδόληηα γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ θ (π.ρ. θαηά 3 κνλάδεο αξηζηεξά, θαηά 4 κνλάδεο δεμηά) θαη
παξαηεξνύλ ηε κνξθή πνπ παίξλεη ν ηύπνο ηεο ζπλάξηεζεο. ηε ζπλέρεηα ηε κεηαηνπίδνπλ
ι κνλάδεο θαηαθόξπθα γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι (π.ρ. θαηά 2 κνλάδεο θάησ, θαηά 5 κνλάδεο
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πάλσ) θαη θάλνπλ αλάινγεο παξαηεξήζεηο. πλδπάδνληαο ηηο δύν κεηαηνπίζεηο κπνξνύλ λα
παξαηεξήζνπλ όηη ε ζπλάξηεζε πνπ ζα πξνθύςεη ζα είλαη ηεο κνξθήο f(x)=α(x+θ)2+ι.
Σέινο, δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηήζεηο ηεο κνξθήο f(x)=αx2+βx+γ θαη
εθείλνη πξνζπαζνύλ, κε θαηάιιειεο κεηαηνπίζεηο ηεο g(x)=αx2, λα νδεγεζνύλ ζηε γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο f. ηε ζπλέρεηα κειεηνύλ, κε ηε βνήζεηα ηεο γξαθηθήο ηεο παξάζηαζεο,
ηδηόηεηεο ηεο f θαη επεθηείλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε κνλνηνλία, ζηα
αθξόηαηα θαη ζηηο ζπκκεηξίεο ηεο g(x) = αx2 ζηελ f(x)=αx2+βx+γ.

Α΄ Σάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ
Άιγεβξα
Από ην βηβιίν «Άιγεβξα θαη ηνηρεία Πηζαλνηήησλ Α΄ Γεληθνύ Λπθείνπ» (έθδνζε
2012)
Δηζαγωγηθό θεθάιαην
E.2. ύλνια
Κεθ.1ν: Πηζαλόηεηεο
1.3
Γεηγκαηηθόο Υώξνο-Δλδερόκελα
1.4
Έλλνηα ηεο Πηζαλόηεηαο (εθηόο ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Αμησκαηηθόο Οξηζκόο
Πηζαλόηεηαο»)
Κεθ.2ν: Οη Πξαγκαηηθνί Αξηζκνί
1.2
Οη Πξάμεηο θαη νη Ιδηόηεηέο ηνπο
2.2
Γηάηαμε Πξαγκαηηθώλ Αξηζκώλ (εθηόο ηεο απόδεημεο ηεο ηδηόηεηαο 4)
2.3
Απόιπηε Σηκή Πξαγκαηηθνύ Αξηζκνύ
2.4
Ρίδεο Πξαγκαηηθώλ Αξηζκώλ (εθηόο ησλ απνδείμεσλ ησλ ηδηνηήησλ 3 θαη 4)
Κεθ.3ν: Δμηζώζεηο
3.1
Δμηζώζεηο 1νπ Βαζκνύ
3.2
Η Δμίζσζε xν α
3.3
Δμηζώζεηο 2νπ Βαζκνύ
Κεθ.4ν: Αληζώζεηο
4.1
Αληζώζεηο 1νπ Βαζκνύ
4.2
Αληζώζεηο 2νπ Βαζκνύ

Β΄ Σάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ
Άιγεβξα
Από ην βηβιίν «Άιγεβξα θαη ηνηρεία Πηζαλνηήησλ Α΄ Γεληθνύ Λπθείνπ»
Κεθ.5ν: Πξόνδνη
5.4
Αθνινπζίεο
5.5
Αξηζκεηηθή πξόνδνο (εθηόο ηεο απόδεημεο γηα ην Sλ)
5.6
Γεσκεηξηθή πξόνδνο (εθηόο ηεο απόδεημεο γηα ην Sλ)
Κεθ.6ν: Βαζηθέο Έλλνηεο ηωλ πλαξηήζεωλ
6.1
Η Έλλνηα ηεο πλάξηεζεο
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6.2
Γξαθηθή Παξάζηαζε πλάξηεζεο (εθηόο ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Απόζηαζε
ζεκείσλ»)
6.4
Η πλάξηεζε f(x)= αx+β (εθηόο ηεο θιίζεο επζείαο σο λόγος μεταβολής)
Κεθ.7ν: Μειέηε Βαζηθώλ πλαξηήζεωλ
7.1
Μειέηε ηεο πλάξηεζεο : f(x)= αx2
7.3
Μειέηε ηεο πλάξηεζεο : f(x)= αx2+βx+γ

Γεωκεηξία
I. Δηζαγωγή
Η δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο ζηελ Α΄ Λπθείνπ εζηηάδεη ζην πέξαζκα από ηνλ εκπεηξηθό ζην
ζεσξεηηθό ηξόπν ζθέςεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε καζεκαηηθή απόδεημε. Οη καζεηέο έρνπλ
έξζεη ζε επαθή κε ζηνηρεία ζεσξεηηθήο γεσκεηξηθήο ζθέςεο θαη ζην Γπκλάζην, όπνπ έρνπλ
αληηκεησπίζεη αζθήζεηο πνπ απαηηνύλ ζεσξεηηθή απόδεημε. ηελ Α΄ Λπθείνπ, πξέπεη απηή
ε εκπεηξία ησλ καζεηώλ λα αμηνπνηεζεί κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζεσξεηηθήο
ηνπο ζθέςεο. Η δηαηύπσζε νξηζκώλ γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ είλαη θάηη δύζθνιν γηα ηνπο
καζεηέο, αθόκα θαη απηήο ηεο ηάμεο, θαζώο απαηηεί ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θξίζηκσλ θαη
ειάρηζησλ ηδηνηήησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό κηαο έλλνηαο. Δπίζεο νη καζεηέο
ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλνύλ ηδηόηεηεο θαη ζρέζεηο ησλ γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ θαη λα
δεκηνπξγνύλ εηθαζίεο ηηο νπνίεο λα πξνζπαζνύλ λα ηεθκεξηώζνπλ. Η αληηκεηώπηζε ηεο
καζεκαηηθήο απόδεημεο απιά σο πεξηγξαθή κηαο ζεηξάο ινγηθώλ βεκάησλ πνπ
παξνπζηάδνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό, δελ είλαη θαηάιιειε ώζηε λα κπεζνύλ νη καζεηέο
ζηε ζεκαζία θαη ηελ θαηαζθεπή κηαο απόδεημεο. Αληίζεηα, είλαη ζεκαληηθό λα εκπιαθνύλ νη
καζεηέο ζε απνδεηθηηθέο δηαδηθαζίεο, λα πξνζπαζνύλ λα εληνπίδνπλ ηε βαζηθή απνδεηθηηθή
ηδέα, κέζσ πεηξακαηηζκνύ θαη δηεξεύλεζεο, θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ κεηαζρεκαηηζκνύο θαη
αλαπαξαζηάζεηο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε γεσκεηξηθώλ ζπιινγηζκώλ. Η
θαηαζθεπή από ηνπο καζεηέο αληηπαξαδεηγκάησλ θαη ε ζπδήηεζε γηα ην ξόιν ηνπο είλαη κηα
ζεκαληηθή δηαδηθαζία, ώζηε λα αξρίζνπλ λα απνθηνύλ κηα πξώηε αίζζεζε ηεο ζεκαζίαο
ηνπ αληηπαξαδείγκαηνο ζηα Μαζεκαηηθά. Η απαγσγή ζε άηνπν είλαη επίζεο κηα κέζνδνο
πνπ ζπρλά ζπλαληνύλ νη καζεηέο ζηελ απόδεημε αξθεηώλ ζεσξεκάησλ. Ο ξόινο ηνπ
«άηνπνπ» ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ αξρηθνύ ηζρπξηζκνύ αιιά θαη ην θαηά πόζν ε άξλεζε ηνπ
ζπκπεξάζκαηνο νδεγεί ηειηθά ζηελ ηεθκεξίσζή ηνπ, δεκηνπξγνύλ ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηνπο
καζεηέο. ε όια ηα παξαπάλσ νπζηαζηηθό ξόιν κπνξεί λα παίμεη ε αμηνπνίεζε ινγηζκηθώλ
Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο.

II. Γηδαθηέα Ύιε
Από ην βηβιίν «Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α΄ θαη Β΄ Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η.,
Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάηε ., ίδεξε Π. (έθδνζε 2012)
Κεθ.1ν: Δηζαγωγή ζηελ Δπθιείδεηα Γεωκεηξία
1.1
Σν αληηθείκελν ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο
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Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηε γέλεζε θαη αλάπηπμε ηεο Γεσκεηξίαο

1.2
ν

Κεθ.2 : Σα βαζηθά γεωκεηξηθά ζρήκαηα
2.1
εκεία, γξακκέο θαη επηθάλεηεο
2.2
Σν επίπεδν
2.3
Η επζεία
2.4
Η εκηεπζεία
2.5
Σν επζύγξακκν ηκήκα
2.6
Μεηαηνπίζεηο ζην επίπεδν
2.7
ύγθξηζε επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ
2.8
Πξάμεηο κεηαμύ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ
2.9
Μήθνο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο
2.10
εκεία ζπκκεηξηθά σο πξνο θέληξν
2.11
Ηκηεπίπεδα
2.12
Η γσλία
2.13
ύγθξηζε γσληώλ
2.14
Δπζεία θάζεηε από ζεκείν ζε επζεία
2.15
Πξάμεηο κεηαμύ γσληώλ
2.16
Δίδε θαη απιέο ζρέζεηο γσληώλ
2.17
Έλλνηα θαη ζηνηρεία ηνπ θύθινπ
2.18
Δπίθεληξε γσλία – ρέζε επίθεληξεο γσλίαο θαη ηόμνπ
2.19
Μέηξν ηόμνπ θαη γσλίαο
2.20
Σεζιαζκέλε γξακκή – Πνιύγσλν – ζηνηρεία πνιπγώλσλ
Κεθ.3ν: Σξίγωλα
3.1
Δίδε θαη ζηνηρεία ηξηγώλσλ
3.2
1ν Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ (εθηόο ηεο απόδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο)
3.3
2ν Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ
3.4
3ν Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ
3.5
Ύπαξμε θαη κνλαδηθόηεηα θαζέηνπ (εθηόο ηεο απόδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο)
3.6
Κξηηήξηα ηζόηεηαο νξζνγώλησλ ηξηγώλσλ
3.7
Κύθινο - Μεζνθάζεηνο – Γηρνηόκνο
3.8
Κεληξηθή ζπκκεηξία
3.9
Αμνληθή ζπκκεηξία
3.10
ρέζε εμσηεξηθήο θαη απέλαληη γσλίαο (εθηόο ηεο απόδεημεο ηνπ
ζεσξήκαηνο)
3.11
Αληζνηηθέο ζρέζεηο πιεπξώλ θαη γσληώλ
3.12
Tξηγσληθή αληζόηεηα
3.13
Κάζεηεο θαη πιάγηεο
3.14
ρεηηθέο ζέζεηο επζείαο θαη θύθινπ
3.15
Δθαπηόκελα ηκήκαηα
3.16
ρεηηθέο ζέζεηο δύν θύθισλ
3.17
Απιέο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο
3.18
Βαζηθέο θαηαζθεπέο ηξηγώλσλ
Κεθ.4ν:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Παξάιιειεο επζείεο
Δηζαγσγή
Σέκλνπζα δύν επζεηώλ - Δπθιείδεην αίηεκα
Καηαζθεπή παξάιιειεο επζείαο
Γσλίεο κε πιεπξέο παξάιιειεο
Αμηνζεκείσηνη θύθινη ηξηγώλνπ
Άζξνηζκα γσληώλ ηξηγώλνπ
Γσλίεο κε πιεπξέο θάζεηεο
Άζξνηζκα γσληώλ θπξηνύ λ-γώλνπ

Κεθ.5ν: Παξαιιειόγξακκα - Σξαπέδηα
5.1.
Δηζαγσγή
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

Παξαιιειόγξακκα
Οξζνγώλην
Ρόκβνο
Σεηξάγσλν
Δθαξκνγέο ζηα ηξίγσλα
Βαξύθεληξν ηξηγώλνπ (εθηόο ηεο απόδεημεο ηνπο ζεσξήκαηνο)
Σν νξζόθεληξν ηξηγώλνπ
Μηα ηδηόηεηα ηνπ νξζνγώληνπ ηξηγώλνπ
Σξαπέδην
Ιζνζθειέο ηξαπέδην
Αμηνζεκείσηεο επζείεο θαη θύθινη ηξηγώλνπ

Κεθ.6ν:
6.1.
6.2.
6.3.
6.5
6.6

Δγγεγξακκέλα ζρήκαηα
Δηζαγσγηθά – Οξηζκνί
ρέζε εγγεγξακκέλεο θαη αληίζηνηρεο επίθεληξεο
Γσλία ρνξδήο θαη εθαπηνκέλεο
Σν εγγεγξακκέλν ηεηξάπιεπξν
Σν εγγξάςηκν ηεηξάπιεπξν (εθηόο ηεο απόδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο)

ΙΙΙ. Γηαρείξηζε δηδαθηέαο ύιεο
Κεθάιαην 1ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο)
ηόρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ είλαη ε δηάθξηζε θαη επηζήκαλζε ησλ δηαθνξεηηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο Πξαθηηθήο Γεσκεηξίαο, πνπ νη καζεηέο δηδάρζεθαλ ζε πξνεγνύκελεο
ηάμεηο, θαη ηεο Θεσξεηηθήο Γεσκεηξίαο πνπ ζα δηδαρζνύλ ζην Λύθεην.

Κάπνηα δεηήκαηα

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπδεηεζνύλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Θεσξεηηθήο
Γεσκεηξία έλαληη ηεο Πξαθηηθήο, είλαη: Η αδπλακία αθξηβνύο κέηξεζεο, ε αλάγθε κέηξεζεο
απνζηάζεσλ κεηαμύ απξόζηησλ ζεκείσλ, ε αλαμηνπηζηία ησλ εκπεηξηθώλ πξνζεγγίζεσλ
(πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζηόρν ΔΓ1 ηνπ ΑΠ).
Γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο κηα πξώηε αίζζεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο αλάπηπμεο ηεο
Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο σο αμησκαηηθoύ ζπζηήκαηνο, πξνηείλεηαη λα εκπιαθνύλ ζε κηα
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ην ξόιν ησλ όξσλ «πξσηαξρηθή έλλνηα», «νξηζκόο»,
«αμίσκα», «ζεώξεκα», «απόδεημε». ηνηρεία ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο Γεσκεηξίαο
κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα πιαίζην αλαθνξάο ζην νπνίν ζα αλαδεηρζνύλ ηα παξαπάλσ
δεηήκαηα.
Κεθάιαην 2ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 5 δηδαθηηθέο ώξεο)
Οη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ζην Γπκλάζην ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ, νπόηε
δελ απαηηείηαη ιεπηνκεξήο δηαπξαγκάηεπζή ηνπο. Πξνηείλεηαη λα επηζεκαλζεί ε ζρέζε ησλ
απνδείμεσλ ησλ αξρηθώλ πξνηάζεσλ κε ηα αμηώκαηα, ώζηε λα αλαδεηρζεί ν ζεσξεηηθόο
ραξαθηήξαο ηεο Γεσκεηξίαο, θαζώο θαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ελλνηώλ θαη
δηαδηθαζηώλ πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί ηδηαίηεξα ζην Γπκλάζην, όπσο είλαη:
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α) Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηε δηαδηθαζία νξηζκνύ ελλνηώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα πώο
νξίδνληαη νη εθεμήο γσλίεο (δξαζηεξηόηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζηόρν ρ2 ηνπ ΑΠ).
β) Η δηεξεύλεζε, ε δηαηύπσζε θαη ε απόδεημε βαζηθώλ ηδηνηήησλ ηκεκάησλ, γσληώλ θαη
ηόμσλ (πξνηείλνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο Γ.1 θαη Γ.3 ηνπ ΑΠ).
γ) Η επηζήκαλζε ησλ απνδεηθηηθώλ κεζόδσλ θαη εηδηθά ηεο «απαγσγήο ζε άηνπν» (π.ρ.
απόδεημε ηεο κνλαδηθόηεηαο ηεο θαζέηνπ ζε ζεκείν κηαο επζείαο.)
δ) Να επηζεκαλζεί ην επζύ θαη ην αληίζηξνθν κηαο πξόηαζεο (π.ρ. δπν ηόμα ελόο θύθινπ
είλαη ίζα, αλ θαη κόλν αλ νη επίθεληξεο γσλίεο πνπ βαίλνπλ ζε απηά είλαη ίζεο) θαζώο θαη ε
απνδεηθηηθή πξνζέγγηζε κηαο ηζνδπλακίαο (πξνηείλνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο Γ.1θαη Γ.2 ηνπ
ΑΠ).
ε) Η εύξεζε θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηδηνηήησλ ησλ βαζηθώλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ
ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε αλάπηπμε θνηλώλ ζηξαηεγηθώλ απόδεημεο ησλ ζρεηηθώλ πξνηάζεσλ
(π.ρ. α) ε δηαδνρηθόηεηα ηκεκάησλ – γσληώλ – ηόμσλ σο πξνϋπόζεζε γηα ηνλ νξηζκό ηεο
πξόζζεζεο β) ζύλδεζε ησλ αζθήζεσλ 1 Απνδεηθηηθέο ηεο ζει. 14, 2 Απνδεηθηηθέο ηεο ζει.
21, 1 Δκπέδσζεο ηεο ζει. 28 (πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα Γ.4 ηνπ ΑΠ).

Κεθάιαην 3ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 19 δηδαθηηθέο ώξεο)
§3.1 - §3.9
Οη καζεηέο έρνπλ δηαπξαγκαηεπζεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
παξαγξάθσλ απηώλ ζην Γπκλάζην. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζε θάπνηα λέα ζηνηρεία
όπσο:
α) Η ζεκαζία ηεο ηζόηεηαο ησλ νκόινγσλ πιεπξώλ ζηε ζύγθξηζε ηξηγώλσλ.
β) Η δηαπξαγκάηεπζε παξαδεηγκάησλ ηξηγώλσλ κε ηξία θύξηα ζηνηρεία ηνπο ίζα, ηα νπνία
δελ είλαη ίζα (δπν ηξίγσλα κε ίζεο δπν πιεπξέο θαη κηα κε πεξηερόκελε γσλία αληίζηνηρα
ίζε, όπσο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο Γ.5 θαη Γ.7 ηνπ ΑΠ).
γ) Ο ζρεδηαζκόο ζρεκάησλ κε βάζε ηηο ιεθηηθέο δηαηππώζεηο ησλ γεσκεηξηθώλ πξνηάζεσλ
(αζθήζεσλ, ζεσξεκάησλ) θαη αληίζηξνθα.
δ) Η δηαηύπσζε ησλ γεσκεηξηθώλ ζπιινγηζκώλ ησλ καζεηώλ.
ε) Η ηζόηεηα ηξηγώλσλ, σο κηα ζηξαηεγηθή απόδεημεο ηζόηεηαο επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ή
γσληώλ (ζρόιην ζει.38).
ζη) Ο εληνπηζκόο θαηάιιεισλ ηξηγώλσλ γηα ζύγθξηζε ζε «ζύλζεηα» ζρήκαηα (πξνηείλεηαη
ε δξαζηεξηόηεηα Γ.6 ηνπ ΑΠ).
δ) Η ζεκαζία ηεο «βνεζεηηθήο γξακκήο» ζηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία (πόξηζκα I ηεο §.3.2).
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Πξνηείλεηαη λα ελνπνηεζνύλ ζε κηα πξόηαζε νη πξνηάζεηο πνπ ηαπηίδνπλ ηε δηρνηόκν, ηε
δηάκεζν θαη ην ύςνο από ηε θνξπθή ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ (πόξηζκα I ζει.37, πόξηζκα I
ζει.40, πόξηζκα I ζει.45).
Μαδί κε ηελ πξόηαζε απηή πξνηείλεηαη λα γίλεη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο εθαξκνγήο 2 ηεο
ζει.55, γηα ηελ απόδεημε ηεο νπνίαο αξθνύλ ηα θξηηήξηα ηζόηεηαο ηξηγώλσλ.
Δπίζεο, ζαλ κηα εληαία πξόηαζε, κπνξεί λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα δείμνπλ όηη ζε ίζα
ηξίγσλα ηα δεπηεξεύνληα ζηνηρεία ηνπο (δηάκεζνο, ύςνο, δηρνηόκνο) πνπ αληηζηνηρνύλ ζε
νκόινγεο πιεπξέο είλαη επίζεο ίζα (π.ρ. άζθεζε 1i Δκπέδσζεο ζει. 43, άζθεζε 4
Δκπέδσζεο ζει.48). Δληαία κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ, σο αληίζηξνθεο πξνηάζεηο, ηα
πνξίζκαηα ΙV ηεο §3.2 θαη ΙΙΙ, ΙV ηεο §3.4 πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ησλ ρνξδώλ θαη
ησλ αληίζηνηρσλ ηόμσλ.
Με ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο δηδαθηηθήο αμίαο ησλ γεσκεηξηθώλ ηόπσλ πξνηείλεηαη ηα
πνξίζκαηα ΙΙΙ ηεο §3.2 θαη ΙΙ ηεο §3.4, πνπ αθνξνύλ ζηε κεζνθάζεην ηκήκαηνο, θαζώο θαη
ην ζεώξεκα

ΙV ηεο

§3.6, πνπ αθνξά ζηε δηρνηόκν γσλίαο, λα δηδαρζνύλ εληαία σο

παξαδείγκαηα βαζηθώλ γεσκεηξηθώλ ηόπσλ. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη νη καζεηέο πξώηα
λα εηθάζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο γεσκεηξηθνύο ηόπνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο
απνδείμνπλ (πξνηείλνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο Γ.8, Γ.9 θαη Γ.10 ηνπ ΑΠ).
§3.10 – §3.13
Η ύιε ησλ παξαγξάθσλ απηώλ είλαη λέα γηα ηνπο καζεηέο. Να επηζεκαλζεί ζηνπο καζεηέο
όηη ε ηξηγσληθή αληζόηεηα απνηειεί θξηηήξην γηα ην πόηε ηξία επζύγξακκα ηκήκαηα
απνηεινύλ πιεπξέο ηξηγώλνπ (πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα Γ.12 ηνπ ΑΠ).

Δπίζεο

πξνηείλνληαη νη αζθήζεηο 4 θαη 6 (Απνδεηθηηθέο), πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη: ηελ απόζηαζε
ζεκείνπ από θύθιν θαη ζρέζεηο ρνξδώλ θαη ηόμσλ αληίζηνηρα.
§3.14 – §3.16
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο §3.14 είλαη γλσζηά ζηνπο καζεηέο από ην Γπκλάζην. Οη
αηηηνινγήζεηο όκσο πξνέξρνληαη από ηα ζεσξήκαηα ηεο §3.13. Σν πεξηερόκελν ηεο §3.16
δελ είλαη γλσζηό ζηνπο καζεηέο θαη ρξεηάδεηαη θαη γηα ηηο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο πνπ
αθνινπζνύλ (πξνηείλνληαη νη Γ.14 θαη Γ.15 ηνπ ΑΠ).
§3.17 θαη §3.18
Η δηαπξαγκάηεπζε ησλ γεσκεηξηθώλ θαηαζθεπώλ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζε ησλ
ζρεκάησλ από ηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο ηδηόηεηεο ηνπο θαζώο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζε εμσκαζεκαηηθέο
γλσζηηθέο πεξηνρέο. Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ηα πξνβιήκαηα 2 θαη 4 ηεο
§3.17 θαη ηα πξνβιήκαηα 2 θαη 3 ηεο §3.18.
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Κεθάιαην 4ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 10 δηδαθηηθέο ώξεο)
§4.1 - §4.4
Σν ζεκαληηθόηεξν ζέκα ζηηο παξαγξάθνπο απηέο απνηειεί ην «αίηεκα παξαιιειίαο» ην
νπνίν θαζνξίδεη ηε θύζε ηεο Γεσκεηξίαο ζηελ νπνία αλαθεξόκαζηε. Η ζεκαζία ηνπ
«αηηήκαηνο παξαιιειίαο», γηα ηε Γεσκεηξία ηελ ίδηα θαη γηα ηελ ηζηνξηθή ηεο εμέιημε, κπνξεί
λα δηαθαλεί από ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζην ηζηνξηθό ζεκείσκα ηεο ζει. 90 θαζώο επίζεο
θαη ζηε δξαζηεξηόηεηα Γ.16 ηνπ ΑΠ. Οη καζεηέο είλαη ζεκαληηθό λα αλαγλσξίζνπλ ηελ
αδπλακία ρξήζεο ηνπ νξηζκνύ θαη ηε ζεκαζία ησλ πξνηάζεσλ ηεο §4.2 (πνπ πξνεγνύληαη
ηνπ «αηηήκαηνο παξαιιειίαο») σο εξγαιεία γηα ηελ απόδεημε ηεο παξαιιειίαο δύν
επζεηώλ. Πξνηείλεηαη λα δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ ζεσξήκαηνο ηεο §4.2 θαη
ηεο Πξόηαζεο I ηεο ζει. 77, κε ζηόρν λα αλαγλσξίζνπλ όηη ην έλα είλαη ην αληίζηξνθν ηνπ
άιινπ.
§4.5
Πξνηείλεηαη, πξηλ ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζεσξεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ, λα ζπδεηεζεί ε
δξαζηεξηόηεηα Γ.17 ηνπ ΑΠ. Δπίζεο, λα επηζεκαλζεί ε ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ ζρεηηθά κε πώο δείρλνπκε όηη ηξεηο επζείεο δηέξρνληαη από
ην ίδην ζεκείν, γηαηί δελ είλαη νηθεία ζηνπο καζεηέο.
§4.6 - §4.7
Πξνηείλεηαη ην ζεώξεκα ηεο §4.6 λα ζπλδεζεί κε ηα πνξίζκαηα ηεο ζει. 53, ώζηε νη
καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ όηη ην ζπκπέξαζκα ηνπ ζεσξήκαηνο είλαη ηζρπξόηεξν από ηα
πνξίζκαηα θαη όηη απηό νθείιεηαη ζηε ρξήζε ηνπ «αηηήκαηνο παξαιιειίαο» ζηελ απόδεημή
ηνπ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην πόξηζκα (i) ηεο ζει. 83 ζε ζρέζε κε ην Θεώξεκα ηεο ζει. 53.
§4.8
Πξνηείλεηαη νη καζεηέο, ρξεζηκνπνηώληαο ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ηξηγώλνπ, λα βξνπλ ην
άζξνηζκα ησλ γσληώλ ηεηξαπιεύξνπ, πεληαγώλνπ θ.α., λα εηθάζνπλ ην άζξνηζκα ησλ
γσληώλ λ-γώλνπ θαη λα απνδείμνπλ ηελ αληίζηνηρε ζρέζε (πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα πνπ
αληηζηνηρεί ζην ζηόρν ΠΔ4 ηνπ ΑΠ). Γίλεηαη έηζη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο Γεσκεηξίαο θαη
Άιγεβξαο. Να επηζεκαλζεί επίζεο ε ζηαζεξόηεηα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμσηεξηθώλ γσληώλ
λ-γώλνπ.

Κεθάιαην 5ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 17 δηδαθηηθέο ώξεο)
§5.1 – §5.2
Να επηζεκαλζεί όηη θάζε έλα από ηα θξηηήξηα γηα ηα παξαιιειόγξακκα πεξηέρεη ηηο
ειάρηζηεο

ηδηόηεηεο

πνπ

απαηηνύληαη

γηα

είλαη

ηζνδύλακν

κε

ηνλ

νξηζκό

ηνπ

παξαιιεινγξάκκνπ (πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα Γ.18 ηνπ ΑΠ). Πξνηείλεηαη λα δεηεζεί
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από ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ αλ έλα ηεηξάπιεπξν κε ηηο δπν απέλαληη πιεπξέο
παξάιιειεο θαη ηηο άιιεο δπν ίζεο είλαη παξαιιειόγξακκν. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
ηδηνηήησλ ησλ παξαιιεινγξάκκσλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε
δξαζηεξηόηεηα Γ.19 ηνπ ΑΠ.
§5.3 – §5.5
Να επηζεκαλζεί όηη θάζε έλα από ηα θξηηήξηα γηα λα είλαη έλα ηεηξάπιεπξν νξζνγώλην ή
ξόκβνο ή ηεηξάγσλν πεξηέρεη ηηο ειάρηζηεο ηδηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα είλαη
ηζνδύλακν κε ηνλ νξηζκό ηνπ νξζνγσλίνπ ή ηνπ ξόκβνπ ή ηνπ ηεηξαγώλνπ αληίζηνηρα.
Δπηδηώθεηαη νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηα είδε ησλ παξαιιεινγξάκκσλ (νξζνγώλην,
ξόκβνο, ηεηξάγσλν) κε βάζε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα θαη όρη κε βάζε θάπνηα πξόηππα
ζρήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νπηηθή γσλία πνπ ηα θνηηάκε. Να δνζεί έκθαζε ζηελ άξζε
ηεο παξαλόεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε καζεηέο, όηη έλα ηεηξάγσλν δελ είλαη νξζνγώλην ή
έλα ηεηξάγσλν δελ είλαη ξόκβνο.

Πξνηείλεηαη λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα

δηεξεπλήζνπλ: αλ έλα ηεηξάπιεπξν κε ίζεο δηαγώληεο είλαη νξζνγώλην θαη αλ έλα
ηεηξάπιεπξν κε θάζεηεο δηαγώληεο είλαη ξόκβνο, θαζώο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηδηόηεηεο
ησλ παξαιιεινγξάκκσλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (δξαζηεξηόηεηεο Γ.20, Γ.21 θαη Γ.22
ηνπ ΑΠ).
§5.6 – §5.9
Πξνηείλεηαη λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα εηθάζνπλ ζε πνηα γξακκή αλήθνπλ ηα ζεκεία
πνπ ηζαπέρνπλ από δπν παξάιιειεο επζείεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνδείμνπλ όηη ε
κεζνπαξάιιειή ηνπο είλαη ν δεηνύκελνο γεσκεηξηθόο ηόπνο. Πξνηείλεηαη επίζεο ε
δηαπξαγκάηεπζε ηεο Δθαξκνγήο 1 ηεο ζει. 106. Πξνηείλεηαη λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο
λα δηεξεπλήζνπλ ηα είδε ησλ ηξηγώλσλ πνπ ην νξζόθεληξν είλαη κέζα ή έμσ από ην
ηξίγσλν. Θα κπνξνύζαλ λα αλαδεηεζνύλ ελαιιαθηηθέο απνδείμεηο γηα ηα ζεσξήκαηα πνπ
αθνξνύλ ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ.
§5.10 – §5.12
Δθηόο από ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ησλ παξαγξάθσλ απηώλ, πξνηείλεηαη λα
εκπιαθνύλ νη καζεηέο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδπάδνπλ γεσκεηξηθά ζέκαηα
από όιν ην θεθάιαην. Πξνηείλεηαη επίζεο λα ζπδεηεζεί κε ηνπο καζεηέο ε ηαμηλόκεζε ησλ
ηεηξαπιεύξσλ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ (ζει. 120) θαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ε
ζπζρέηηζε κε άιιεο ηαμηλνκήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθό ζεκείσκα ησλ ζει. 118,
119.
Κεθάιαην 6ν
(Πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ 6 δηδαθηηθέο ώξεο)
§6.1 – §6.4
ηελ απόδεημε ηνπ Θεσξήκαηνο ηεο ζει. 123, πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζεί πξώηα ε
πεξίπησζε πνπ ε κία πιεπξά ηεο εγγεγξακκέλεο γσλίαο είλαη δηάκεηξνο, από ηελ νπνία

19

θαίλεηαη ε βαζηθή ηδέα γηα ηελ απόδεημε θαη ησλ άιισλ δύν πεξηπηώζεσλ. Από ηελ §6.4
πξνηείλεηαη κόλν λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα εηθάζνπλ ην ζύλνιν ησλ ζεκείσλ ηνπ
επηπέδνπ πνπ «βιέπνπλ» έλα δεδνκέλν επζύγξακκν ηκήκα ππό νξζή γσλία (κπνξεί λα
βνεζεζνύλ από θαηάιιειν ινγηζκηθό), θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνδείμνπλ όηη ν δεηνύκελνο
γεσκεηξηθόο ηόπνο είλαη θύθινο κε δηάκεηξν ην δνζέλ επζύγξακκν ηκήκα (λα ζπλδεζεί ε
απόδεημε κε ην πόξηζκα (ii) ηεο ζει. 124).
§6.5 – §6.6
Πξνηείλεηαη, σο εηζαγσγή ζην πξόβιεκα εγγξαςηκόηεηαο ελόο ηεηξαπιεύξνπ ζε θύθιν, νη
καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ πνηα από ηα γλσζηά ηεηξάπιεπξα (παξαιιειόγξακκν,
νξζνγώλην, ξόκβνο, ηεηξάγσλν, ηξαπέδην) είλαη εγγξάςηκα, βαζηδόκελνη ζηηο ηδηόηεηεο ησλ
εγγεγξακκέλσλ ηεηξαπιεύξσλ (π.ρ., ν ξόκβνο δελ είλαη εγγξάςηκνο ζε θύθιν, γηαηί αλ ήηαλ
εγγξάςηκνο ζα έπξεπε λα έρεη ηηο απέλαληη γσλίεο ηνπ παξαπιεξσκαηηθέο). Η δηεξεύλεζε
ζα κπνξνύζε λα επεθηαζεί θαη ζε ηπραία ηεηξάπιεπξα (θαη κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ), ώζηε
νη καζεηέο λα εηθάζνπλ ηα θξηηήξηα εγγξαςηκόηεηαο.

Α΄ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ
Γεωκεηξία
Από ην βηβιίν «Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α΄ θαη Β΄ Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ
Η., Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάηε ., ίδεξε Π. (έθδνζε 2012)
Κεθ.1ν: Δηζαγωγή ζηελ Δπθιείδεηα Γεωκεηξία
1.1
Σν αληηθείκελν ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο
1.2
Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηε γέλεζε θαη αλάπηπμε ηεο Γεσκεηξίαο
Κεθ.2ν: Σα βαζηθά γεωκεηξηθά ζρήκαηα
2.21
εκεία, γξακκέο θαη επηθάλεηεο
2.22
Σν επίπεδν
2.23
Η επζεία
2.24
Η εκηεπζεία
2.25
Σν επζύγξακκν ηκήκα
2.26
Μεηαηνπίζεηο ζην επίπεδν
2.27
ύγθξηζε επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ
2.28
Πξάμεηο κεηαμύ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ
2.29
Μήθνο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο
2.30
εκεία ζπκκεηξηθά σο πξνο θέληξν
2.31
Ηκηεπίπεδα
2.32
Η γσλία
2.33
ύγθξηζε γσληώλ
2.34
Δπζεία θάζεηε από ζεκείν ζε επζεία
2.35
Πξάμεηο κεηαμύ γσληώλ
2.36
Δίδε θαη απιέο ζρέζεηο γσληώλ
2.37
Έλλνηα θαη ζηνηρεία ηνπ θύθινπ
2.38
Δπίθεληξε γσλία – ρέζε επίθεληξεο γσλίαο θαη ηόμνπ
2.39
Μέηξν ηόμνπ θαη γσλίαο
2.40
Σεζιαζκέλε γξακκή – Πνιύγσλν – ζηνηρεία πνιπγώλσλ
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Κεθ.3ν: Σξίγωλα
3.19
Δίδε θαη ζηνηρεία ηξηγώλσλ
3.20
1ν Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ (εθηόο ηεο απόδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο)
3.21
2ν Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ
3.22
3ν Κξηηήξην ηζόηεηαο ηξηγώλσλ
3.23
Ύπαξμε θαη κνλαδηθόηεηα θαζέηνπ (εθηόο ηεο απόδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο)
3.24
Κξηηήξηα ηζόηεηαο νξζνγώλησλ ηξηγώλσλ
3.25
Κύθινο - Μεζνθάζεηνο – Γηρνηόκνο
3.26
Κεληξηθή ζπκκεηξία
3.27
Αμνληθή ζπκκεηξία
3.28
ρέζε εμσηεξηθήο θαη απέλαληη γσλίαο (εθηόο ηεο απόδεημεο ηνπ
ζεσξήκαηνο)
3.29
Αληζνηηθέο ζρέζεηο πιεπξώλ θαη γσληώλ
3.30
Tξηγσληθή αληζόηεηα
3.31
Κάζεηεο θαη πιάγηεο
3.32
ρεηηθέο ζέζεηο επζείαο θαη θύθινπ
3.33
Δθαπηόκελα ηκήκαηα
3.34
ρεηηθέο ζέζεηο δύν θύθισλ
3.35
Απιέο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο
3.36
Βαζηθέο θαηαζθεπέο ηξηγώλσλ
Κεθ.4ν:
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Παξάιιειεο επζείεο
Δηζαγσγή
Σέκλνπζα δύν επζεηώλ - Δπθιείδεην αίηεκα
Καηαζθεπή παξάιιειεο επζείαο
Γσλίεο κε πιεπξέο παξάιιειεο
Αμηνζεκείσηνη θύθινη ηξηγώλνπ
Άζξνηζκα γσληώλ ηξηγώλνπ
Γσλίεο κε πιεπξέο θάζεηεο
Άζξνηζκα γσληώλ θπξηνύ λ-γώλνπ

Β΄ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ
Γεωκεηξία
Από ην βηβιίν «Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α΄ θαη Β΄ Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ
Η., Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάηε ., ίδεξε Π.
Κεθ.5ν:
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.

Παξαιιειόγξακκα - Σξαπέδηα
Δηζαγσγή
Παξαιιειόγξακκα
Οξζνγώλην
Ρόκβνο
Σεηξάγσλν
Δθαξκνγέο ζηα ηξίγσλα
Βαξύθεληξν ηξηγώλνπ (εθηόο ηεο απόδεημεο ηνπο ζεσξήκαηνο)
Σν νξζόθεληξν ηξηγώλνπ
Μηα ηδηόηεηα ηνπ νξζνγώληνπ ηξηγώλνπ
Σξαπέδην
Ιζνζθειέο ηξαπέδην
Αμηνζεκείσηεο επζείεο θαη θύθινη ηξηγώλνπ

Κεθ.6ν: Δγγεγξακκέλα ζρήκαηα
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6.4.
6.5.
6.6.
6.5
6.6

Δηζαγσγηθά – Οξηζκνί
ρέζε εγγεγξακκέλεο θαη αληίζηνηρεο επίθεληξεο
Γσλία ρνξδήο θαη εθαπηνκέλεο
Σν εγγεγξακκέλν ηεηξάπιεπξν
Σν εγγξάςηκν ηεηξάπιεπξν (εθηόο ηεο απόδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο)

Η δηαρείξηζε ηεο ύιεο γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ είλαη ε
ίδηα κε ηελ πξνηεηλόκελε γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ, κε
δηαθνξνπνηήζεηο ωο πξνο ηηο ώξεο δηδαζθαιίαο αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν, θαηά
ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο.
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