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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1168
8 Ιουνίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 59614/Γ2
Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Α΄ τάξης Γενικού
Λυκείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του
άρθρου 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 1 και 2 του άρθρου 7
του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την 1120/H/7−1−2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
4. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως
αυτή διατυπώθηκε με την αριθμ. 9/2011 πράξη του Τμή−
ματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
5. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνον
Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών
Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α΄ Λυκείου έχει
δύο κεντρικούς στόχους. Την ολοκλήρωση της μαθη−
ματικής εκπαίδευσης που οι μαθητές απέκτησαν στο
Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και ταυτόχρονα το πέρασμα
σε έναν πιο προωθημένο, θεωρητικό μαθηματικό τρό−
πο σκέψης. Βασικά στοιχεία αυτού του τρόπου σκέψης
είναι η «αυστηρή» χρήση μαθηματικής ορολογίας και
συμβολισμού, οι ορισμοί των εννοιών και η θεωρητική
απόδειξη των ισχυρισμών. Στην προσέγγιση αυτών των
στόχων συμβάλλουν:

• Η ένταξη των προϋπαρχουσών μαθηματικών γνώσε−
ων των μαθητών σ’ ένα θεωρητικό πλαίσιο, η επέκταση
και η εμβάθυνσή τους.
• Η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη διερεύ−
νηση προβλημάτων, στη δημιουργία και τον έλεγχο
εικασιών, στην ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προ−
βλήματος και πολλαπλών αποδεικτικών προσεγγίσεων,
στην ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγική,
παραγωγική).
• Η κατανόηση και χρήση της μαθηματικής γλώσσας,
των συμβόλων και των αναπαραστάσεων των μαθημα−
τικών αντικειμένων, η ανάπτυξη της ικανότητας μετά−
φρασης από τη φυσική στη μαθηματική γλώσσα και
αντίστροφα καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας των
μαθητών να επικοινωνούν μαθηματικά.
• Οι εννοιολογικές συνδέσεις εντός των Μαθηματικών
αλλά και μεταξύ των Μαθηματικών και άλλων γνωστικών
περιοχών.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσης των Μαθηματικών
ως εργαλείο κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου.
• Η θεώρηση των Μαθηματικών ως πολιτισμικό, ιστο−
ρικά εξελισσόμενο ανθρώπινο δημιούργημα.
Η υποβάθμιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών
σε απλή εκμάθηση διαδικασιών και τεχνικών επίλυσης
ασκήσεων δεν είναι συμβατή με τους παραπάνω στό−
χους. Αντίθετα, αναγκαία προϋπόθεση για την προσέγ−
γιση αυτών των στόχων είναι η προσπάθεια για εννοιο−
λογική κατανόηση των Μαθηματικών. Για το σκοπό αυτό
χρειάζεται να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην
κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών μέσα από την
ανάπτυξη πολλαπλών αναπαραστάσεων τους, καθώς
και τη χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των Μαθηματικών της Α΄
Λυκείου αποτελείται από τις ενότητες «Άλγεβρα−Στοι−
χεία Πιθανοτήτων» και «Γεωμετρία».
Η ενότητα «Άλγεβρα−Στοιχεία Πιθανοτήτων» διαπραγ−
ματεύεται έννοιες με τις περισσότερες από τις οποίες
οι μαθητές έχουν έλθει σε επαφή σε προηγούμενες
τάξεις. Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές αντιμετωπίζουν αυ−
τές τις έννοιες σε υψηλότερο επίπεδο, εμβαθύνουν και
γενικεύουν. Ειδικότερα, αυτή η ενότητα περιλαμβάνει
τα παρακάτω κεφάλαια:
α) Εισαγωγή στη θεωρία συνόλων. Οι μαθητές δια−
πραγματεύονται την έννοια του συνόλου καθώς και
σχέσεις και πράξεις μεταξύ συνόλων.
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β) Στοιχεία πιθανοτήτων. Οι μαθητές έχουν έλθει σε
επαφή με την έννοια της πιθανότητας στις προηγού−
μενες τάξεις με εμπειρικό τρόπο. Στο κεφάλαιο αυτό
εισάγονται στην έννοια της πιθανότητας με τον κλασικό
ορισμό και εξασκούνται στο βασικό λογισμό πιθανοτή−
των με χρήση της θεωρίας συνόλων.
γ) Πραγματικοί αριθμοί. Οι μαθητές στις προηγού−
μενες τάξεις έχουν αναπτύξει την έννοια του πραγμα−
τικού αριθμού σταδιακά, μέσα από την εισαγωγή των
φυσικών, των ακεραίων, των ρητών και των άρρητων
αριθμών. Στο κεφάλαιο αυτό επαναλαμβάνουν και εμ−
βαθύνουν στις ιδιότητες του συνόλου των πραγματικών
αριθμών με στόχο να βελτιώσουν την κατανόηση της
δομής του.
δ) Εξισώσεις. Οι μαθητές στις προηγούμενες τάξεις
έχουν αντιμετωπίσει εξισώσεις πρώτου βαθμού. Στο
κεφάλαιο αυτό μελετούν συστηματικά και διερευνούν
αυτές τις εξισώσεις καθώς και εξισώσεις δευτέρου
βαθμού.
ε) Ανισώσεις. Οι μαθητές στις προηγούμενες τάξεις
έχουν αντιμετωπίσει ανισώσεις πρώτου βαθμού. Στο
κεφάλαιο αυτό μελετούν συστηματικά και διερευνούν
αυτές τις ανισώσεις καθώς και ανισώσεις δευτέρου
βαθμού.
στ) Πρόοδοι. Οι μαθητές στο Δημοτικό και στο Γυμνα−
σιο έχουν ασχοληθεί με κανονικότητες (patterns). Στο
κεφάλαιο αυτό εισάγονται στην έννοια της ακολουθίας
πραγματικών αριθμών και μελετούν ειδικές περιπτώσεις
κανονικότητας ακολουθιών, την αριθμητική και τη γε−
ωμετρική πρόοδο.
ζ) Βασικές έννοιες των συναρτήσεων. Οι μαθητές
έχουν αντιμετωπίσει την έννοια της συνάρτησης στο
Γυμνάσιο κυρίως με εμπειρικό τρόπο. Στο κεφάλαιο
αυτό εισάγονται, μέσω των αντίστοιχων ορισμών, στην
έννοια, στα βασικά στοιχεία και στη γραφική παράστα−
ση μιας συνάρτησης.
η) Μελέτη βασικών συναρτήσεων. Οι μαθητές σε προ−
ηγούμενες τάξεις έχουν μελετήσει γραμμικές συναρτή−
σεις και παραβολές της μορφής ψ = αx2. Στο κεφάλαιο
αυτό μελετούν και άλλες ιδιότητες γραμμικών συναρ−
τήσεων και παραβολών της μορφής ψ = αx2. Επίσης, με
αφετηρία την ψ=αx2, κατασκευάζουν και μελετούν τη
γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης
δευτέρου βαθμού f(x)= αx2 + βx + γ.
Η ενότητα «Γεωμετρία» αποτελεί την εισαγωγή των
μαθητών στη Θεωρητική Γεωμετρία, η οποία είναι το κα−
τεξοχήν πεδίο που μπορεί να μεταφέρει στους μαθητές
την ενιαία δομή και τη συνοχή των Μαθηματικών. Μέσα
από την αξιωματική της θεμελίωση, τις προτάσεις και
τα θεωρήματα που αποδεικνύονται με χρήση προηγού−
μενων αποτελεσμάτων, η Θεωρητική Γεωμετρία μπορεί
να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μια αίσθηση
της οικοδόμησης μιας μαθηματικής θεωρίας καθώς και
της έννοιας της απόδειξης στα Μαθηματικά. Παράλληλα,
μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες

εύρεσης αποδεικτικών διαδικασιών στην επίλυση προ−
βλημάτων. Στο πλαίσιο της Θεωρητικής Γεωμετρίας
οι μαθητές αναγνωρίζουν το ρόλο του σχήματος στη
Γεωμετρία ως στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη
γεωμετρική σκέψη.
Στη διδασκαλία της Γεωμετρίας ουσιαστικό ρόλο
μπορεί να παίξει η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολο−
γίας και ιδιαίτερα τα παρεχόμενα λογισμικά Δυναμικής
Γεωμετρίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση τέτοι−
ων λογισμικών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην
ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να διερευνούν,
να δημιουργούν εικασίες και γενικότερα στην κατα−
νόηση της Γεωμετρίας και στην ικανότητα ανάπτυξης
μαθηματικών συλλογισμών. Ωστόσο, η επιλογή από
τον καθηγητή του τρόπου εφαρμογής των δυναμικών
εργαλείων στην τάξη, καθώς και η επιλογή των κα−
τάλληλων μαθηματικών δραστηριοτήτων, καθορίζει την
αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων στη μάθηση.
Ειδικότερα, η ενότητα της Γεωμετρίας περιλαμβάνει τα
παρακάτω κεφάλαια:
α) Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωμετρία. Οι μαθητές
εισάγονται στην έννοια του αξιωματικού συστήματος
και στη διαφορά της Θεωρητικής από την Πρακτική
Γεωμετρία.
β) Βασικά Γεωμετρικά σχήματα. Οι μαθητές αντιμε−
τωπίζουν τις πρωταρχικές γεωμετρικές έννοιες και τα
θεμελιώδη γεωμετρικά σχήματα τα οποία έχουν συνα−
ντήσει σε προηγούμενες τάξεις, εστιάζοντας κυρίως
στην απόδειξη των βασικών τους ιδιοτήτων.
γ) Τρίγωνα. Οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια του τρι−
γώνου και σχετικές ιδιότητες από προηγούμενες τάξεις.
Στο κεφάλαιο αυτό αποδεικνύουν θεωρητικά αυτές και
άλλες ιδιότητες που αφορούν στα τρίγωνα.
δ) Παράλληλες ευθείες. Οι μαθητές έχουν διαπραγ−
ματευθεί την έννοια της παραλληλίας ευθειών σε προ−
ηγούμενες τάξεις. Στο κεφάλαιο αυτό συνδέεται η πα−
ραλληλία με το 5ο αίτημα και με βάση αυτό και τα άλλα
αιτήματα οι μαθητές αποδεικνύουν τις βασικές σχέσεις
παραλλήλων ευθειών.
ε) Παραλληλόγραμμα−Τραπέζια. Στο κεφάλαιο αυτό
οι μαθητές διαπραγμαγματεύονται τα διάφορα είδη
παραλληλογράμμων και τραπεζίων και μελετούν τις
χαρακτηριστικές τους ιδιότητες.
στ) Εγγεγραμμένα σχήματα. Στο κεφάλαιο αυτό οι
μαθητές μελετούν τις ιδιότητες των τετραπλεύρων που
είναι εγγεγραμμένα σε κύκλο και διερευνούν τις ικανές
ιδιότητες που επιτρέπουν ένα τετράπλευρο να εγγραφεί
σε κύκλο.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι
βασικοί μαθησιακοί στόχοι κάθε κεφαλαίου καθώς και
ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν
στην προσέγγιση αυτών των στόχων. Ο εκπαιδευτι−
κός, με βάση τις συνθήκες της κάθε τάξης, θα επιλέξει
μεταξύ αυτών αλλά και άλλων δραστηριοτήτων, τις
πλέον κατάλληλες για την προσέγγιση των εκάστοτε
στόχων.
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ǹȁīǼǺȇǹ - ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆǿĬǹȃȅȉǾȉȍȃ
ĬİȝĮĲȚțȑȢ
ǼȞȩĲȘĲİȢ
(ǻȚĮĲȚșȑȝİȞȠȢ
ȤȡȩȞȠȢ)

ȈĲȩȤȠȚ

ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

ȈȪȞȠȜĮ (Ȉ) (2 ȫȡİȢ)
Ȉ1. ǹʌȠĳĮıȓȗȠȣȞ ĮȞ ȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓȠ
ĮȞȒțİȚ Ȓ ȩȤȚ ıİ ȑȞĮ ıȪȞȠȜȠ țĮȚ
İțĳȡȐȗȠȣȞ ĮȣĲȒ ĲȘ ıȤȑıȘ ıȣȝȕȠȜȚțȐ.

ȈȪȞȠȜĮ.

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.1

Ȉ2. ǹȞĮʌĮȡȚıĲȠȪȞ ĲĮ ıȪȞȠȜĮ ȝİ
įȚȐĳȠȡȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ (ĮȞĮȖȡĮĳȒ,
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ
Venn).

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.2

Ȉ3. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ țĮȚ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ
ıȤȑıİȚȢ țĮȚ ʌȡȐȟİȚȢ ȝİĲĮȟȪ ıȣȞȩȜȦȞ ȝİ
ȤȡȒıȘ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ĮȞĮʌĮȡĮıĲȐıİȦȞ
(țĮȚ ȜİțĲȚțȐ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ
ıȣȞįȑıȝȦȞ «Ȓ» țĮȚ «țĮȚ»).

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.2
țĮȚ ǻ.3

ȆȚșĮȞȩĲȘĲİȢ (Ȇș) (6 ȫȡİȢ)
Ȇș1. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĮȞ ȑȞĮ ʌİȓȡĮȝĮ
İȓȞĮȚ ʌİȓȡĮȝĮ ĲȪȤȘȢ

ǻİȚȖȝĮĲȚțȩȢ ȤȫȡȠȢ –
ǼȞįİȤȩȝİȞĮ.

ȅȚ ȝĮșȘĲȑȢ įȚĮȤȦȡȓȗȠȣȞ ȑȞĮ
ĮȚĲȚȠțȡĮĲȚțȩ ʌİȓȡĮȝĮ Įʌȩ ȑȞĮ
ʌİȓȡĮȝĮ ĲȪȤȘȢ (ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ Ș ǻ.4)

Ȇș2. ȆȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠ įİȚȖȝĮĲȚțȩ
ȤȫȡȠ İȞȩȢ ʌİȚȡȐȝĮĲȠȢ ĲȪȤȘȢ țĮȚ
İȞįİȤȩȝİȞĮ ĮȣĲȠȪ ȝİ įȚȐĳȠȡȠȣȢ
ĲȡȩʌȠȣȢ (ʌ.Ȥ. įİȞįȡȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ,
įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ Venn, ʌȓȞĮțİȢ įȚʌȜȒȢ
İȚıȩįȠȣ).

ȉȠ įİȞįȡȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ țĮȚ Ƞ
ʌȓȞĮțĮȢ įȚʌȜȒȢ İȚıȩįȠȣ ȦȢ
ĲȡȩʌȠȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ İȞȩȢ
ʌİȚȡȐȝĮĲȠȢ ĲȪȤȘȢ
(ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.5)

Ȇș3. ȂİĲĮĳȡȐȗȠȣȞ įȚȐĳȠȡİȢ ıȤȑıİȚȢ
İȞįİȤȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȚĮĲȣʌȦȝȑȞİȢ ıİ
ĳȣıȚțȒ ȖȜȫııĮ ıĲȘ ȖȜȫııĮ ĲȦȞ
ıȣȞȩȜȦȞ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȡȠĳĮ.

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.6
țĮȚ ǻ.7

Ȇș4. Ȃİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ
ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ, ıȣȞįȑȠȣȞ ȑȞĮ İȞįİȤȩȝİȞȠ
ȝİ ȑȞĮȞ ĮȡȚșȝȩ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ
«ʌȡȠıįȠțȓĮȢ» ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ
țĮȚ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıĲȠȞ țȜĮıȚțȩ ȠȡȚıȝȩ
ĲȘȢ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ. ǼʌȚȜȪȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȠȞ
țȜĮıȚțȩ ȠȡȚıȝȩ.

Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ.

ȈĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ:
http://www.shodor.org/interac
tivate/activities/Coin/ ȝʌȠȡİȓ
Ƞ ȝĮșȘĲȒȢ ȞĮ İȝʌȜĮțİȓ
įȚĮįȡĮıĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ
ıȤİĲȚțȒȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Ȇș5. ǹȞĮʌĮȡȚıĲȠȪȞ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ
ȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ ʌȚșĮȞȠĲȒĲȦȞ ȝİ
įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ Venn, ĲȠȣȢ ĮȚĲȚȠȜȠȖȠȪȞ
țĮȚ ĲȠȣȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ıĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.8

ȆȡĮȖȝĮĲȚțȠȓ ĮȡȚșȝȠȓ (Ȇȡ) (14 ȫȡİȢ)
Ȇȡ1. ǻȚĮțȡȓȞȠȣȞ ĲȠȣȢ ȡȘĲȠȪȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ȐȡȡȘĲȠȣȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ ȝȑıĮ Įʌȩ ĲȚȢ
įȚȐĳȠȡİȢ ĮȞĮʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȢ țĮȚ
ĲĮȟȚȞȠȝȠȪȞ ȝİ İȣȤȑȡİȚĮ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ ıĲĮ ȕĮıȚțȐ
ȣʌȠıȪȞȠȜĮ ĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ ĮȡȚșȝȫȞ
(ȃ, ǽ,Q, R-Q) ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ.

ȅȚ ʌȡȐȟİȚȢ țĮȚ ȠȚ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ
ĮȡȚșȝȫȞ.
(5 ȫȡİȢ)

īȚĮĲȓ Ƞ

2 İȓȞĮȚ ȐȡȡȘĲȠȢ;

ȈȣȗȘĲȠȪȞ ĲȠ ȞȩȘȝĮ ĲȘȢ
ıȣȞİʌĮȖȦȖȒȢ
(Į=ȕ  Į²=ȕ² )țĮȚ
įȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘȞ ȚıȤȪ ĲȠȣ
ĮȞĲȚıĲȡȩĳȠȣ. [ʌ.Ȥ.
Į²=ȕ²  (Į=ȕ Ȓ Į=-ȕ), Ȓ
ĮȞĲȚʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ȖȚĮ Į=2,
ȕ=-2]
ȆȡȠȕȜȘȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ıȤİĲȚțȐ ȝİ
ĲȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ ȝİ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ
ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲȚ ȑȞĮȢ
ȚıȤȣȡȚıȝȩȢ įİȞ ȚıȤȪİȚ.

Ȇȡ2. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ
ʌȡȐȟİȦȞ ĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ ĮȡȚșȝȫȞ.
ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲȘ ıȘȝĮıȓĮ ĲȘȢ
ȚıȠįȣȞĮȝȓĮȢ, ĲȘȢ ıȣȞİʌĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ĲȦȞ
ıȣȞįȑıȝȦȞ «Ȓ» , «țĮȚ» ıĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
ǹȚĲȚȠȜȠȖȠȪȞ ȝİ ĮȞĲȚʌĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ ȖȚĮĲȓ
įİȞ ȚıȤȪİȚ Ș ȚıȠįȣȞĮȝȓĮ ıİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ.

Ȇȡ3. ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țĮȚ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ
ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ıĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.
Ȇȡ4. ǼĳĮȡȝȩȗȠȣȞ įȚȐĳȠȡİȢ
ĮʌȠįİȚțĲȚțȑȢ ȝİșȩįȠȣȢ (İȣșİȓĮ
ĮʌȩįİȚȟȘ, ĮʌĮȖȦȖȒ ıİ ȐĲȠʌȠ,
ĮȞĲȚʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ț.Ȝ.ʌ.) ȖȚĮ ȞĮ įİȓȟȠȣȞ
ĲȘȞ ȚıȤȪ ĮʌȜȫȞ ĮȜȖİȕȡȚțȫȞ
ʌȡȠĲȐıİȦȞ.
Ȇȡ5. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ įȚĮįȠȤȚțȩĲȘĲĮȢ ıĲĮ
ȕĮıȚțȐ ȣʌȠıȪȞȠȜĮ ĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ
ĮȡȚșȝȫȞ. ǹȞĮʌĮȡȚıĲȠȪȞ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ ĮȡȚșȝȫȞ ıȪȞȠȜĮ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȚıȠĲȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ
țĮȚ ĲĮ ıȣȝȕȠȜȓȗȠȣȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ
įȚĮıĲȒȝĮĲĮ.

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ
ĮȡȚșȝȫȞ.
(4 ȫȡİȢ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.9

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ĮȞĲȚʌĮȡȐįİȚȖȝĮ. ȩĲȚ Ș
įȚĮȓȡİıȘ țĮĲȐ ȝȑȜȘ
ĮȞȚıȠĲȒĲȦȞ (ȝİ șİĲȚțȠȪȢ
ȩȡȠȣȢ) įİȞ ȚıȤȪİȚ.
ǻȚĮʌȚıĲȫȞȠȣȞ ĲȘ ıȘȝĮıȓĮ ĲȠȣ
ĮȞĲȚʌĮȡĮįİȓȖȝĮĲȠȢ ıĲȘȞ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȝĮșȘȝĮĲȚțȫȞ
ȚıȤȣȡȚıȝȫȞ.

Ȇȡ6. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ
ȠȝȠȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ įȚĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȘȢ ȚıȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞȚıȩĲȘĲĮȢ.

Ȇȡ7. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ
įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ ĮȡȚșȝȫȞ țĮȚ
ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȘȢ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚȜȪıȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȢ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ıĲȡĮĲȘȖȚțȑȢ.
Ȇȡ8. ȅȡȓȗȠȣȞ ĮȜȖİȕȡȚțȐ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ
ĲȚȝȒ ıȣȞįȑȠȞĲĮȢ ĲȘ ȝİ ĲȘ ȖİȦȝİĲȡȚțȒ
ĲȘȢ İȡȝȘȞİȓĮ.

ǹʌȩȜȣĲȘ ĲȚȝȒ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ ĮȡȚșȝȠȪ.
(3 ȫȡİȢ)
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.10

Ȇȡ9. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ țĮȚ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ĲȚȢ
ȕĮıȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ ĮʌȩȜȣĲȘȢ ĲȚȝȒȢ,
ĲȚȢ İȡȝȘȞİȪȠȣȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȐ țĮȚ ĲȚȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ıĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.
Ȇȡ10. ȅȡȓȗȠȣȞ ĲȘ Ȟ-ȠıĲȒ ȡȓȗĮ ȝȘ
ĮȡȞȘĲȚțȠȪ ĮȡȚșȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦ ĮȣĲȒȢ ĲȘ
įȪȞĮȝȘ șİĲȚțȠȪ ĮȡȚșȝȠȪ ȝİ ȡȘĲȩ
İțșȑĲȘ.

ȇȓȗİȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ
ĮȡȚșȝȫȞ.
(2ȫȡİȢ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.11

Ȇȡ11. ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țĮȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ȕĮıȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ țĮȚ įȣȞȐȝİȦȞ.

ǼȟȚıȫıİȚȢ (Ǽ) (9 ȫȡİȢ)
Ǽ1. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
İʌȓȜȣıȘȢ ĲȘȢ İȟȓıȦıȘȢ ĮȤ+ȕ=0.
Ǽ2. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲȠ ȡȩȜȠ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣ ıİ ȝȓĮ ʌĮȡĮȝİĲȡȚțȒ
İȟȓıȦıȘ 1Ƞȣ ȕĮșȝȠȪ.
Ǽ3. ǼʌȚȜȪȠȣȞ ĮʌȜȑȢ ʌĮȡĮȝİĲȡȚțȑȢ
İȟȚıȫıİȚȢ (ȝİ ȝȓĮ ʌĮȡȐȝİĲȡȠ) 1Ƞȣ
ȕĮșȝȠȪ.

ǼȟȚıȫıİȚȢ 1Ƞȣ
ȕĮșȝȠȪ. Ǿ İȟȓıȦıȘ
ȤȞ=Į.
(4ȫȡİȢ)
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.12

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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Ǽ4. ǼʌȚȜȪȠȣȞ İȟȚıȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ
ıİ İȟȚıȫıİȚȢ 1Ƞȣ ȕĮșȝȠȪ (ʌ.Ȥ. ȡȘĲȑȢ, ȝİ
ĮʌȩȜȣĲİȢ ĲȚȝȑȢ) İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȚıȩĲȘĲĮȢ
ĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ ĮȡȚșȝȫȞ. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ
țĮȚ İʌȚȜȪȠȣȞ İȟȚıȫıİȚȢ ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ
ȤȞ=Į.
Ǽ5. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
İʌȓȜȣıȘȢ ĲȘȢ İȟȓıȦıȘȢ ĮȤ²+ȕȤ+Ȗ=0 țĮȚ
țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ıĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ
įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚȦȞ İȟȚıȫıİȦȞ.

ȃĮ Ȝȣșİȓ Ș İȟȓıȦıȘ:
Z 5 Z 5 1

Z 2  Z Z 1 Z

ǼȟȚıȫıİȚȢ 2Ƞȣ
ȕĮșȝȠȪ.
(5 ȫȡİȢ)

Ǽ6. ȆȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ Vieta
ȖȚĮ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ țĮȚ ĲȠ ȖȚȞȩȝİȞȠ ĲȦȞ
ȡȚȗȫȞ ȝȚĮȢ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ İȟȓıȦıȘȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȖȚĮ ȞĮ
țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ İȟȚıȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
ȠȚ ȡȓȗİȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ įİįȠȝȑȞİȢ ıȤȑıİȚȢ.
Ǽ7. ǼʌȚȜȪȠȣȞ İȟȚıȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ
ıİ İȟȚıȫıİȚȢ 2Ƞȣ ȕĮșȝȠȪ.
ȂȠȞĲİȜȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ İʌȚȜȪȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ȝİ ȤȡȒıȘ İȟȚıȫıİȦȞ 2Ƞȣ
ȕĮșȝȠȪ.

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.13
țĮȚ ǻ.14

ǹȞȚıȫıİȚȢ (ǹ) (6 ȫȡİȢ)
ǹ1. ǼʌȚȜȪȠȣȞ ĮȞȚıȫıİȚȢ 1Ƞȣ ȕĮșȝȠȪ
țĮȚ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ ıİ
ĮȞȚıȫıİȚȢ 1Ƞȣ ȕĮșȝȠȪ.

ǹȞȚıȫıİȚȢ 1Ƞȣ
ȕĮșȝȠȪ.
(2 ȫȡİȢ)

ǹ2. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȠȞĲȠʌȠȓȘıȘ
ĲȡȚȦȞȪȝȠȣ țĮȚ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ
ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ
ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓıȠȣȞ ĲȠ ʌȡȩıȘȝȠ ĲȦȞ
ĲȚȝȫȞ ĲȠȣ.

ǹȞȚıȫıİȚȢ 2Ƞȣ
ȕĮșȝȠȪ.
(4 ȫȡİȢ)

ǹ3. ȂȠȞĲİȜȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ İʌȚȜȪȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ȝİ ȤȡȒıȘ ĮȞȚıȫıİȦȞ 2Ƞȣ
ȕĮșȝȠȪ.

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.15

ȆȡȩȠįȠȚ (Ȇ) (7 ȫȡİȢ)
Ȇ1. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮțȠȜȠȣșȓĮ ȦȢ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ıĲȠȣȢ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ țĮȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ıȣȝȕȠȜȚıȝȩ.

ǹțȠȜȠȣșȓİȢ.
(1 ȫȡĮ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.16

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16679

Ȇ2. ȊʌȠȜȠȖȓȗȠȣȞ ȩȡȠȣȢ ĮțȠȜȠȣșȓĮȢ
ʌȠȣ İțĳȡȐȗİĲĮȚ ȝİ ȖİȞȚțȩ Ȓ
ĮȞĮįȡȠȝȚțȩ ĲȪʌȠ.
Ȇ3. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĮțȠȜȠȣșȓİȢ ȝİ
ıĲĮșİȡȒ įȚĮĳȠȡȐ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ȩȡȦȞ țĮȚ
ȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȒ ʌȡȩȠįȠ.

ǹȡȚșȝȘĲȚțȒ ʌȡȩȠįȠȢ.
(4 ȫȡİȢ)
ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.17
țĮȚ ǻ.18

Ȇ4. ǼȟİĲȐȗȠȣȞ ĮȞ ȝȚĮ ĮțȠȜȠȣșȓĮ İȓȞĮȚ
ĮȡȚșȝȘĲȚțȒ ʌȡȩȠįȠȢ ĲİțȝȘȡȚȫȞȠȞĲĮȢ ĲȠ
ıȣȜȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣȢ.

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.17
țĮȚ ǻ.18

Ȇ5. ȊʌȠȜȠȖȓȗȠȣȞ ĲȠ Ȟ-ȠıĲȩ ȩȡȠ țĮȚ ĲȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ Ȟ ȩȡȦȞ ȝȚĮȢ
ĮȡȚșȝȘĲȚțȒȢ ʌȡȠȩįȠȣ.
Ȇ6. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ, ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ĲȘ ıȤȑıȘ ĲȡȚȫȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ
ȩȡȦȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȒȢ ʌȡȠȩįȠȣ .

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.17
țĮȚ ǻ.18

Ȇ7. ȂȠȞĲİȜȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ İʌȚȜȪȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ȝİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ Ȟ-ȠıĲȠȪ
ȩȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮșȡȠȓıȝĮĲȠȢ Ȟ-ʌȡȫĲȦȞ
ȩȡȦȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȒȢ ʌȡȠȩįȠȣ.
Ȇ8. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĮțȠȜȠȣșȓİȢ ȝİ
ıĲĮșİȡȩ ȜȩȖȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ȩȡȦȞ țĮȚ
ȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘ ȖİȦȝİĲȡȚțȒ ʌȡȩȠįȠ.
Ȇ9. ǼȟİĲȐȗȠȣȞ ĮȞ ȝȚĮ ĮțȠȜȠȣșȓĮ İȓȞĮȚ
ȖİȦȝİĲȡȚțȒ ʌȡȩȠįȠȢ ĲİțȝȘȡȚȫȞȠȞĲĮȢ
ĲȠ ıȣȜȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣȢ.
Ȇ10. ȊʌȠȜȠȖȓȗȠȣȞ ĲȠ Ȟ-ȠıĲȩ ȩȡȠ țĮȚ
ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ Ȟ ȩȡȦȞ ȝȚĮȢ
ȖİȦȝİĲȡȚțȒȢ ʌȡȠȩįȠȣ.

īİȦȝİĲȡȚțȒ ʌȡȩȠįȠȢ.
(4 ȫȡİȢ)
ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.19,
ǻ.20 țĮȚ ǻ.21
ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.19,
ǻ.20 țĮȚ ǻ.21

Ȇ11. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ, ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ĲȘ ıȤȑıȘ ĲȡȚȫȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ
ȩȡȦȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȒȢ ʌȡȠȩįȠȣ .
Ȇ12. ȂȠȞĲİȜȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ İʌȚȜȪȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ȝİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ Ȟ-ȠıĲȠȪ
ȩȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮșȡȠȓıȝĮĲȠȢ Ȟ-ʌȡȫĲȦȞ
ȩȡȦȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȒȢ ʌȡȠȩįȠȣ.

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.19,
ǻ.20 țĮȚ ǻ.21

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ǺĮıȚțȑȢ ǲȞȞȠȚİȢ ĲȦȞ ȈȣȞĮȡĲȒıİȦȞ (ǺȈ) (6 ȫȡİȢ)
ǺȈ1. ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ
ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ ȝȑıĮ Įʌȩ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ
țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȘıȘȢ įȚĮĳȩȡȦȞ
İȚįȫȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ȞȩȘȝĮ Ƞ
ĲȣʌȚțȩȢ ȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ.

Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ
ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ.
(3 ȫȡİȢ)

ǺȈ2. ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȠȜȠȖȠȪȞ ĮȞ ȝȓĮ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ țĮȚ
İȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ıȣȝȕȠȜȚıȝȩ țĮȚ
ĲȘȞ ȠȡȠȜȠȖȓĮ.

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.22
țĮȚ ǻ.23

ǺȈ3. ȂȠȞĲİȜȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ İʌȚȜȪȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ
ıȣȞĮȡĲȒıİȦȞ (țĮȚ įȓțȜĮįȦȞ).

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.15

ǺȈ4. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĮȞ ȝȚĮ ȖȡĮȝȝȒ ıİ
ıȪıĲȘȝĮ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞȦȞ İȓȞĮȚ ȖȡĮĳȚțȒ
ʌĮȡȐıĲĮıȘ ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ.

īȡĮĳȚțȒ ʌĮȡȐıĲĮıȘ
ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ.
(3 ȫȡİȢ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.24

ǺȈ5. ȈȣȞįȑȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ
ĮȞĮʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ȝȚĮȢ ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ
(ĲȪʌȠȢ, ʌȓȞĮțĮȢ ĲȚȝȫȞ țĮȚ ȖȡĮĳȚțȒ
ʌĮȡȐıĲĮıȘ).

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.25

ǺȈ6. ǼȡȝȘȞİȪȠȣȞ ȝȓĮ įİįȠȝȑȞȘ
ȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡȐıĲĮıȘ ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ ȖȚĮ ȞĮ
İʌȚȜȪıȠȣȞ ȑȞĮ ʌȡȩȕȜȘȝĮ.

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.26

ǺȈ7. ȆȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȝȒȢ
ĲȘȢ ȖȡĮĳȚțȒȢ ʌĮȡȐıĲĮıȘȢ ȝȚĮȢ
ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ ȝİ ĲȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ țĮȚ ĲȘ
ıȤİĲȚțȒ ĲȘȢ șȑıȘ ȝİ ĲȠ ȤǯȤ, İʌȚȜȪȠȞĲĮȢ
İȟȚıȫıİȚȢ țĮȚ ĮȞȚıȫıİȚȢ.

ȂİȜȑĲȘ ǺĮıȚțȫȞ ȈȣȞĮȡĲȒıİȦȞ (ȂȈ) (8 ȫȡİȢ)
ȂȈ1. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘ ȖȡĮĳȚțȒ
ʌĮȡȐıĲĮıȘ ĲȘȢ f(Ȥ)=ĮȤ+ȕ ȖȚĮ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ĲȚȝȑȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ Į
țĮȚ ȕ.

Ǿ ıȣȞȐȡĲȘıȘ
f(Ȥ)=ĮȤ+ȕ.
(2 ȫȡİȢ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.27

ȂİȜȑĲȘ ĲȘȢ
ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ f(Ȥ)=ĮȤ².
(2ȫȡİȢ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.28

ȂȈ2. ȀĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ
ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ
ȝȠȞȠĲȠȞȓĮ țĮȚ ĲĮ İțĳȡȐȗȠȣȞ
ıȣȝȕȠȜȚțȐ.
ȂȈ3. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ f(Ȥ)=ĮȤ+ȕ
ıĲȘ ȝȠȞĲİȜȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ İʌȓȜȣıȘ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ȂȈ4. ǹȞĮʌĮȡȚıĲȠȪȞ ȖȡĮĳȚțȐ țĮȚ
įȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȚȢ ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ g(Ȥ)= Ȥ² țĮȚ
h(Ȥ)= - Ȥ² ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ȝȠȞȠĲȠȞȓĮ.
ȀĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ
ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲĮ
ĮțȡȩĲĮĲĮ țĮȚ ıĲȚȢ ıȣȝȝİĲȡȓİȢ țĮȚ ĲĮ
İțĳȡȐȗȠȣȞ ıȣȝȕȠȜȚțȐ.

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.29

ȂȈ5. īİȞȚțİȪȠȣȞ ĲĮ ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲȐ
ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞȐȡĲȘıȘ f(Ȥ)=ĮȤ².

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.29
ȂİȜȑĲȘ ĲȘȢ
ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ
f(Ȥ)=ĮȤ²+ȕȤ+Ȗ.
(4 ȫȡİȢ)

ȂȈ6. ǹȞĮʌĮȡȚıĲȠȪȞ țĮȚ įȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘ
ȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡȐıĲĮıȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ
ʌȠȜȣȦȞȣȝȚțȫȞ ıȣȞĮȡĲȒıİȦȞ ĲȘȢ
ȝȠȡĳȒȢ f(Ȥ)=ĮȤ²+ȕȤ+Ȗ.
ȂȈ7. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘ ȖȡĮĳȚțȒ
ʌĮȡȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ
f(Ȥ)=ĮȤ²+ȕȤ+Ȗ ıĲȘ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȦȞ
ȡȚȗȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠıȒȝȠȣ ĲȠȣ ĲȡȚȦȞȪȝȠȣ
ĮȤ²+ȕȤ+Ȗ, Į0.

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.30
țĮȚ ǻ.31
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ș ǻ.32

ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
ǻ.1 (ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ıĲȩȤȠ Ȉ1)
ȃĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ ȝİ ĲĮ ıȪȝȕȠȜĮ Ӈ țĮȚ ӈ, ĮȞ Ƞ țȐșİ ĮȡȚșȝȩȢ ĮȞȒțİȚ
Ȓ įİȞ ĮȞȒțİȚ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ıȪȞȠȜȠ.
т
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Ανακτήθηκε από την
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Δ.2 (αντιστοιχεί στους στόχους Σ2 και Σ3)
Έστω Ω={1,2,3,…,10} ένα βασικό σύνολο και τρία υποσύ−
νολα αυτού Α={1,2,4,7,8}, Β={3,4,8,10} και Γ={2,4,5,10}
α) Να παραστήσετε τα σύνολα Ω, Α, Β και Γ με διά−
γραμμα Venn.
β) Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους
καθώς και με διαγράμματα Venn τα σύνολα:
i) A∪B ii) B∩Γ iii) Α∪(B∩Γ) iv) (A∩B)∪Γ v) A∩B∩Γ
Δ.3 (αντιστοιχεί στους στόχους Σ2 και Σ3)
Στο παρακάτω σχήμα παριστάνονται με διάγραμμα
Venn ένα βασικό σύνολο Ω και τρία υποσύνολά του Α,
Β και Γ.
α) Ποιο είναι το πλήθος των στοιχείων των συνόλων
Α, Β και Γ;
β) Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους
τα σύνολα:
i) A∪B ii) B∩Γ iii) Α∪(B∩Γ) iv) A∩B∩Γ v) A΄

Από τους μαθητές ενός λυκείου κάποιοι μιλούν πολύ
καλά τη γαλλική γλώσσα. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθη−
τή για να εκπροσωπήσει το σχολείο σε μια εκδήλωση
του τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας. Αν ονομάσουμε
τα ενδεχόμενα Α: «ο μαθητής να είναι κορίτσι» και Β:
«ο μαθητής μιλά πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα», να
εκφράσετε λεκτικά τα ενδεχόμενα:
i) Α∪Β ii) Α∩Β iii) Β−Α iv) Α−Β v) Α΄ vi) Α΄∪Β
Δ.8 (αντιστοιχεί στο στόχο Πθ5)
Από 120 μαθητές ενός Λυκείου, 32 μαθητές συμμετέ−
χουν σε μια θεατρική ομάδα, 28 μαθητές συμμετέχουν
στην ομάδα στίβου και 16 μαθητές συμμετέχουν και
στις δύο ομάδες. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. Ποια
είναι η πιθανότητα ο μαθητής:
α) να συμμετέχει σε μια τουλάχιστον από τις δυο
ομάδες;
β) να συμμετέχει μόνο σε μία από τις δυο ομάδες;
γ) να μη συμμετέχει σε καμία από τις δυο ομάδες;
Δ.9 (αντιστοιχεί στο στόχο Πρ5)
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αιτιολο−
γώντας τον ισχυρισμό σας.
α) Πόσοι αριθμοί υπάρχουν ανάμεσα στο

3
8

και το

5
;
8

β) Υπάρχει αριθμός ανάμεσα στον 1,2 και στον 1,3; Αν
ναι, γράψτε έναν.
γ) Υπάρχει πραγματικός αριθμός α μεγαλύτερος του

5
8
Δ.4 (αντιστοιχεί στο στόχο Πθ1)
Ποια από τα παρακάτω πειράματα είναι πειράματα
τύχης; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
α) ο χρόνος μεταξύ δυο διαδοχικών εκλείψεων του
ήλιου.
β) το πλήθος των παιδιών που έχει μία οικογένεια.
γ) το πλήθος των πελατών ενός εμπορικού καταστή−
ματος μια συγκεκριμένη ημέρα.
δ) ο αριθμός των αεροπλάνων που φθάνουν σε ένα αε−
ροδρόμιο εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.
ε) ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσει ένα κινητό
γνωστή απόσταση s με σταθερή ταχύτητα v.
ζ) ο τόκος που θα λάβουμε για καταθέσεις ύψους α
με προκαθορισμένο επιτόκιο β.
Δ.5 (αντιστοιχεί στο στόχο Πθ2)
Δύο φίλοι παίζουν το γνωστό παιχνίδι «πέτρα, ψαλίδι,
χαρτί». Με χρήση δενδροδιαγράμματος ή πίνακα διπλής
εισόδου να προσδιορίσετε όλα τα δυνατά αποτελέσμα−
τα του πειράματος και να δημιουργήσετε έτσι το δειγ−
ματικό χώρο του πειράματος αυτού. Να προσδιορίσετε
το ενδεχόμενο «ισοπαλία».
Δ.6 (αντιστοιχεί στο στόχο Πθ3)
Σε μια ομάδα 20 ατόμων, 4 από τις 7 γυναίκες και 2
από τους 13 άνδρες φορούν γυαλιά. Επιλέγουμε τυχαία
ένα από τα άτομα αυτά. Να παραστήσετε με διάγραμ−
μα Venn και με χρήση της γλώσσας των συνόλων το
ενδεχόμενο το άτομο που επιλέχθηκε:
A. να είναι γυναίκα ή να φοράει γυαλιά.
B. να μην είναι γυναίκα και να φοράει γυαλιά.
Δ.7 (αντιστοιχεί στο στόχο Πθ3)

με την ιδιότητα: «ανάμεσα στον

5
8

και τον α να

μην υπάρχει άλλος αριθμός»;
δ) Υπάρχει ο μικρότερος θετικός πραγματικός αριθ−
μός; Αν ναι, ποιος είναι αυτός;
ε) Υπάρχει ο επόμενος πραγματικός αριθμός του 24,1;
Αν ναι, ποιος είναι αυτός;
στ) Μπορείτε να βρείτε έναν αριθμό ανάμεσα στον
0,99… και στον 1;. Ανάμεσα στον 0,899… και στον 0,9; Τι
παρατηρείτε;
Δ.10 (αντιστοιχεί στο στόχο Πρ9)
Η διάμετρος ενός δίσκου μετρήθηκε και βρέθηκε
2,37dm. Το σφάλμα της μέτρησης είναι το πολύ 0,005dm.
Αν D είναι η πραγματική διάμετρος του δίσκου, τότε:
α) Να παραστήσετε την παραπάνω παραδοχή στην
αριθμογραμμή.
β) Να εκφράσετε την παραπάνω παραδοχή με τη βο−
ήθεια της έννοιας της απόλυτης τιμής.
γ) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της
D.
Δ.11 (αντιστοιχεί στο στόχο Πρ11)
Δίνεται η παράσταση:
6

23  4 

6

23  4

α) Να υπολογίσετε την παράσταση με χρήση υπολο−
γιστή τσέπης.
β) Να υπολογίσετε την παράσταση χρησιμοποιώνας
αλγεβρικές ιδιότητες.
γ) Να συγκρίνετε τις δυο μεθόδους ως προς την ακρί−
βεια του αποτελέσματος.
Δ.12 (αντιστοιχεί στο στόχο Ε2)
Ο τιμοκατάλογος των ΤΑΧΙ στην Αθήνα περιλαμβάνει
1,19€ για την εκκίνηση και 0,68€ για κάθε χιλιόμετρο
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διαδρομής, ενώ στα νησιά του Αιγαίου περιλαμβάνει
1,14€ για την εκκίνηση και 0,65€ για κάθε χιλιόμετρο
διαδρομής.
α) Να βρείτε την απόσταση που μπορεί να διανύσει με
ΤΑΧΙ ένας επιβάτης στην Αθήνα, αν διαθέτει 10€.
β) Να βρείτε την απόσταση που μπορεί να διανύσει
με ΤΑΧΙ ένας επιβάτης σε νησί του Αιγαίου, αν διαθέτει
10€.
γ) Αν στους νομούς της Θεσσαλίας η χρέωση για το
ΤΑΧΙ περιλαμβάνει 2λ€ για την εκκίνηση και λ€ για κάθε
χιλιόμετρο διαδρομής, να βρείτε σε σχέση με το λ την
απόσταση που μπορεί να διανύσει ένας επιβάτης αν
διαθέτει 10 €. Αν στο νομό Λαρίσης η χρέωση ανά χιλι−
όμετρο διαδρομής είναι 0,60€ και στο νομό Μαγνησίας
0,62€, να υπολογίσετε την απόσταση που μπορεί να
διανύσει με ΤΑΧΙ ένας επιβάτης που διαθέτει 10€.
Δ.13 (αντιστοιχεί στο στόχο Ε7)
Στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μιας χώρας κάθε
ομάδα έδωσε με όλες τις υπόλοιπες ομάδες δυο αγώ−
νες (εντός και εκτός έδρας). Αν έγιναν συνολικά 240
αγώνες, πόσες ήταν οι ομάδες που συμμετείχαν στο
πρωτάθλημα;
Δ.14 (αντιστοιχεί στο στόχο Ε7)
Ένας μαραθωνοδρόμος διάνυσε απόσταση 42km και
δεν μπόρεσε να κερδίσει κάποιο μετάλλιο. Όταν με
τον προπονητή του ανέλυσαν την προσπάθειά του δι−
απίστωσαν ότι, αν η μέση ταχύτητά του ήταν 1
μεγαλύτερη, θα τερμάτιζε σε

1
10

km
h

της ώρας νωρίτερα

και θα έπαιρνε το χρυσό μετάλλιο. Ποια ήταν η μέση
ταχύτητα με την οποία έτρεξε;
Δ.15 (αντιστοιχεί στους στόχους Α3 και ΒΣ3)
Στο παρακάτω τραπέζιο (οι πλευρές του είναι σε
m):

α) Να εκφράσετε την περίμετρό του Π ως συνάρτηση
του x. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης
Π(x);
β) Να εκφράσετε το εμβαδόν του Ε ως συνάρτηση του
x. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης Ε(x);
γ) Να προσδιορίσετε τις δυνατές τιμές του x, αν η
περίμετρος του τραπεζίου είναι τουλάχιστον 39m και
το εμβαδόν του το πολύ 99m2.
Δ.16 (αντιστοιχεί στο στόχο Π1)
Η ακολουθία 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,… ονομάζεται ακολου−
θία Fibonacci (Leonardo di Pisa (Fibonacci), 1175−1250).
α) Ας αντιστοιχίσουμε, λοιπόν, τους φυσικούς αριθ−
μούς ν με τους όρους της παραπάνω ακολουθίας xν,
συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

ν

1

2

xν

0

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

β) Παρατηρήστε πως προκύπτουν οι όροι της ακολου−
θίας από τον x3 και μετά.
Μπορείτε να υπολογίσετε το 12ο όρο της ακολουθίας;
Ποιες πληροφορίες χρειάζονται για τον υπολογισμό
του 12ου όρου;
γ) Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε έναν κανόνα
που θα μας βοηθά να βρίσκουμε οποιονδήποτε όρο της
παραπάνω ακολουθίας.
Δ.17 (αντιστοιχεί στους στόχους Π4, Π5 και Π7)
Δέκα αδέλφια μοιράζονται 100 ευρώ. Κάθε αδελφός
παίρνει α ευρώ περισσότερα από τον αμέσως μικρότερό
του. Ο 7ος στη σειρά αδελφός παίρνει 7 ευρώ.
α) Αποτελούν τα χρήματα που θα πάρουν τα αδέλφια
όρους αριθμητικής προόδου;
Να αιτιολογήσετε το συλλογισμό σας.
β) Πόσα χρήματα παίρνει ο κάθε αδελφός;
Δ.18 (αντιστοιχεί στους στόχους Π4, Π5 και Π7)
Ένα έλκηθρο αφήνεται ελεύθερο να κυλίσει σε μια
χιονισμένη πλαγιά. Το πρώτο δευτερόλεπτο της κίνησής
του διανύει απόσταση 3cm, το δεύτερο δευτερόλεπτο
διανύει απόσταση 5cm, το τρίτο δευτερόλεπτο 7cm, το
τέταρτο δευτερόλεπτο 9cm κ.ο.κ. Η κίνηση θα διαρκέσει
60 δευτερόλεπτα.
α) Πόσο διάστημα θα διανύσει στο 20−στό δευτερό−
λεπτο της κίνησης του;
β) Αν τοποθετήσουμε τα διαστήματα που έχει διανύσει
το έλκηθρο στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα της κίνησής
του με τον παρακάτω τρόπο:
3 5 7 9 11 13 ……………………………….....31 33 35 37 39 41
41 39 37 35 33 31………………………………….. 13 11 9 7 5 3
Ποιο είναι το άθροισμα της κάθε στήλης; Μπορείτε
να υπολογίσετε τη συνολική απόσταση που θα έχει
διανύσει το έλκηθρο στο διάστημα των πρώτων 20
δευτερολέπτων με ένα γρήγορο τρόπο;
γ) Ποιο είναι το διάστημα που θα διανύσει στο ν−οστό
δευτερόλεπτο της κίνησής του, με ν≤60 ;
δ) Να αποδείξετε ότι η συνολική απόσταση που θα
διανύσει το έλκηθρο στο διάστημα των ν πρώτων δευ−
τερολέπτων, με ν≤60, είναι: ν·(ν+2) cm.
Δ.19 (αντιστοιχεί στους στόχους Π9, Π10 και Π12)
Ένας θρύλος αναφέρει ότι ζητήθηκε από τον εφευρέτη
του παιχνιδιού που λέγεται σκάκι, να ορίσει ο ίδιος την
ανταμοιβή του για την εφεύρεση αυτή. Λέγεται, λοιπόν,
ότι η απαίτησή του βρίσκεται στο παρακάτω κείμενο:
«Φανταστείτε μια σκακιέρα. Αυτή έχει 64 τετράγω−
να.
Στο πρώτο τετράγωνο τοποθετούμε 1 κόκκο σιτάρι,
στο δεύτερο τετράγωνο 2 κόκκους σιτάρι,
στο τρίτο τετράγωνο 4 κόκκους σιτάρι,
στο πέμπτο τετράγωνο 8 κόκκους σιτάρι, κ.ο.κ.
μέχρι να τοποθετήσουμε και στα 64 τετράγωνα κόκ−
κους σιταριού. Θα ήθελα τόσους κόκκους σιταριού,
όσους έχει επάνω η σκακιέρα».
α) Πόσοι κόκκοι σιταριού έχουν τοποθετηθεί στο 64ο
τετράγωνο;
β) Αν η σκακιέρα είχε ν τετράγωνα, πόσοι κόκκοι σιτα−
ριού θα είχαν τοποθετηθεί στο ν−οστό τετράγωνο;
γ) Αποτελεί το πλήθος των κόκκων σε κάθε τετρά−
γωνο διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

16684

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ) Να υπολογίσετε τους 10 πρώτους όρους της ακολουθίας:
20, 20+21, 20+21+22 , 20+21+22 +23 κ.ο.κ. Πόσοι συνολικά κόκκοι σιταριού βρίσκονται στα 64 τετράγωνα της σκα−
κιέρας;
ε) Αν η σκακιέρα είχε ν τετράγωνα, προσπαθήστε να εικάσετε πόσοι θα ήταν στην περίπτωση αυτή συνολικά
οι κόκκοι πάνω στη σκακιέρα;
Δ.20 (αντιστοιχεί στους στόχους Π9, Π10 και Π12)
Στην προηγούμενη δραστηριότητα βρήκαμε ότι το άθροισμα των πρώτων ν όρων της γεωμετρικής προόδου
με α1= 1 και λ=2 είναι: 1+2+22+23+…+2ν−1 = 2ν−1
α) Να υπολογίσετε τις τιμές των: 30, 30+31, 30+31+32, 30+31+32+33
β) Προσπαθήστε να εικάσετε έναν τύπο για το άθροισμα 30+31+32+33+…+3ν−1
γ) Στη συνέχεια, προσπαθήστε να εικάσετε έναν τύπο για το άθροισμα: 40+41+42+…+4ν−1
δ) Μπορείτε να εικάσετε έναν τύπο για το άθροισμα: 1+λ1+λ2+…+λν−1, για οποιοδήποτε λ≠1.
ε) Αν ο πρώτος όρος μιας γεωμετρικής προόδου δεν είναι ίσος με 1 (δηλ. α1≠1), πως μεταβάλλεται η παράσταση
του ερωτήματος (δ); Πως μπορούμε να προσαρμόσουμε τον τύπο που βρήκαμε στο (δ) ερώτημα, ώστε να ισχύει
γενικά;
Δ.21 (αντιστοιχεί στους στόχους Π9, Π10 και Π12)
Ένα φυτό έχει ύψος 1,67cm στο τέλος της πρώτης εβδομάδας της ζωής του και συνεχίζει να ψηλώνει για 9
εβδομάδες ακόμα. Κάθε εβδομάδα ψηλώνει 4% περισσότερο από την προηγούμενη.
α) Αποτελούν τα ύψη του φυτού στο τέλος κάθε εβδομάδας όρους αριθμητικής ή γεωμετρικής προόδου; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
β) Αν η απάντηση στο (α) ερώτημα είναι καταφατική, να γράψετε το γενικό όρο της προόδου.
γ) Ποιο είναι το ύψος που πήρε το φυτό την 4η εβδομάδα; (να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή τσέπης)
δ) Ποιο θα είναι το μέγιστο ύψος που θα φτάσει το φυτό;
Δ.22 (αντιστοιχεί στο στόχο ΒΣ2)
Ας υποθέσουμε ότι στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία για την πόλη της Θεσ−
σαλονίκης το έτος 2003.
ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠΤ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

−0,3°C −0,8°C
4°C
11°C
13°C
20°C
20°C
25°C
20°C
15°C
12°C
Είναι η αντιστοιχία: Μήνας → Θερμοκρασία συνάρτηση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Δ.23 (αντιστοιχεί στο στόχο ΒΣ2)
Είναι οι παρακάτω αντιστοιχίες συναρτήσεις; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
α) Ημερομηνία γέννησης → άνθρωποι που έχουν γεννηθεί εκείνη την ημέρα
β) Άτομο → Ημέρα γενεθλίων
γ) Όνομα → Ταυτότητα
δ) Μαθητής της τάξης → Αριθμός τηλεφώνου.

ΔΕΚ
7°C
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ǻ.24 (ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ıĲȩȤȠ ǺȈ4)
ǼȓȞĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ ȖȡĮĳȚțȑȢ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ıȣȞĮȡĲȒıİȦȞ; ȃĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİĲİ
ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ.

Į)

ȕ)

Ȗ)

į)
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ǻ.25 (ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ıĲȩȤȠ ǺȈ5)
ǻȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡĮȕȠȜȑȢ (ıİ țȐșİ ıȤȒȝĮ Ș ʌĮȡĮȕȠȜȒ ʌȠȣ ʌĮȡȚıĲȐȞİĲĮȚ ȝİ
įȚĮțİțȠȝȝȑȞȘ ȖȡĮȝȝȒ İȓȞĮȚ Ș y=x2).

(ǹ)

(Ǻ)

(ī)

ǿ)

(ǻ)

ȃĮ ȕȡİȓĲİ ʌȠȚĮ ʌĮȡĮȕȠȜȒ İȓȞĮȚ Ș ȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡȐıĲĮıȘ țĮșİȝȚȐȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ

ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ, ĮȚĲȚȠȜȠȖȫȞĲĮȢ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ıĮȢ:
Į) f(x)= (2-x)2
ȕ) g(x)= x2+2
Ȗ) h(x)= (2-x)(x+2)
ǿǿ) ȃĮ ȕȡİȓĲİ ĲȘ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ Ș ʌĮȡĮȕȠȜȒ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ȖȡĮĳȚțȒ
ʌĮȡȐıĲĮıȘ ȝȚĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ f, g țĮȚ h.
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ǻ.26 (ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ıĲȩȤȠ ǺȈ6)
ǲȞĮ țȚȞȘĲȩ ʌȠȣ țȚȞİȓĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ĮʌȩıĲĮıȒ ĲȠȣ (ıİ km) Įʌȩ ȑȞĮ ıȘȝİȓȠ ǹ (ʌȠȣ ĲȠ
șİȦȡȠȪȝİ ĮȡȤȒ ĲȘȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ) ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ ȤȡȩȞȠ (ıİ ȫȡİȢ) ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡĮțȐĲȦ
įȚȐȖȡĮȝȝĮ. ǹʌȩ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȞĮ ĮʌĮȞĲȒıİĲİ ıĲĮ İȡȦĲȒȝĮĲĮ:
Į) ȆȠȚĮ ȒĲĮȞ Ș įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țȓȞȘıȘȢ;
ȕ) ȆȩıĮ ȤȚȜȚȩȝİĲȡĮ İȓȞĮȚ Ș ıȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ;
Ȗ) ȆȩıİȢ ĳȠȡȑȢ ĲȠ țȚȞȘĲȩ ȑțĮȞİ ıĲȐıȘ țĮȚ ȖȚĮ ʌȩıȘ ȫȡĮ;
į) ȆȩıȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ʌȑȡĮıİ ȝȑȤȡȚ ȞĮ țȐȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȐıȘ, ĲȚ ĮʌȩıĲĮıȘ įȚȒȞȣıİ țĮȚ ʌȠȚȐ
ȒĲĮȞ Ș ĲĮȤȪĲȘĲȐ ĲȠȣ ı’ ĮȣĲȩ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ;
İ) Ȉİ ĲȚ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ ǹ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ: 45 ȜİʌĲȐ, 1 ȫȡĮ țĮȚ 15 ȜİʌĲȐ , 1 ȫȡĮ țĮȚ 33
ȜİʌĲȐ, 3 ȫȡİȢ țĮȚ 30 ȜİʌĲȐ țĮȚ 4 ȫȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ.
ıĲ) ȆȡȠıʌĮșȒıĲİ ȞĮ ȕȡİȓĲİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ įȚȐȖȡĮȝȝĮ.
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ǻ.27 (ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ıĲȩȤȠ ȂȈ1)
Ȃİ ȤȡȒıȘ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ įȣȞĮȝȚțȒȢ ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ ȞĮ ȝİĲĮȕȐȜȜİĲİ ĲȚȢ ĲȚȝȑȢ ıĲĮ Į țĮȚ ȕ țĮȚ ȞĮ
įȚİȡİȣȞȒıİĲİ ĲȚȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȘȢ İȣșİȓĮȢ y=Įx+ȕ. ȆȡȠıʌĮșȒıĲİ ȞĮ İȡȝȘȞİȪıİĲİ ĲȠ ȡȩȜȠ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ Į țĮȚ ȕ.

ǻ.28 (ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ıĲȩȤȠ ȂȈ3)
ȅ ȈĲȑĳĮȞȠȢ ȗİıĲĮȓȞİȚ Ȟİȡȩ ȝİ ȤȡȒıȘ İȞȩȢ șİȡȝȠȝȑĲȡȠȣ.

Ǿ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ

ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ȖȡĮȝȝȚțȐ țĮĲȐ 15°C țȐșİ 2 ȜİʌĲȐ. ǹȞ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȠ Ȟİȡȩ ȑȤİȚ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ 10°C:
Į) ǼȓȞĮȚ Ș ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ ȤȡȩȞȠȣ – șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ıȣȞȐȡĲȘıȘ; ȃĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİĲİ ĲȘȞ
ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ.
ȕ) ȃĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ ĲȚȝȫȞ:
ȋȡȩȞȠȢ (t) ıİ min
ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ (ș) ıİ °C

1
10

2

3
40

55

ȕ) ȃĮ ʌĮȡĮıĲȒıİĲİ ȖȡĮĳȚțȐ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ ȤȡȩȞȠȣ – șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ.
Ȗ) Ȃİ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ȖȡĮĳȚțȒȢ ʌĮȡȐıĲĮıȘȢ, ȞĮ İțĲȚȝȒıİĲİ ȝİĲȐ Įʌȩ ʌȩıĮ ȜİʌĲȐ șĮ ȕȡȐıİȚ ĲȠ
Ȟİȡȩ.
į) ȆȡȠıʌĮșȒıĲİ ȞĮ İțĳȡȐıİĲİ ĮȜȖİȕȡȚțȐ ĲȘ ıȤȑıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ
ȤȡȩȞȠȣ – șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣʌȠȜȠȖȓıĲİ ȝİĲȐ Įʌȩ ʌȩıĮ ȜİʌĲȐ șĮ ȕȡȐıİȚ ĲȠ Ȟİȡȩ.
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ǻ.29 (ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ ȂȈ4 țĮȚ ȂȈ5)
ȈĲȠ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȪıĲȘȝĮ ĮȟȩȞȦȞ įȓȞȠȞĲĮȚ ȑȟȚ ʌĮȡĮȕȠȜȑȢ.

Į) ȃĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓıİĲİ ĲȚȢ ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ ȖȡĮĳȚțȑȢ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌĮȡĮȕȠȜȑȢ.
ȕ) ȉȚ ıȣȝʌİȡĮȓȞİĲİ ȖȚĮ ĲȘ ȝȠȞȠĲȠȞȓĮ ĲȦȞ ıȣȞĮȡĲȒıİȦȞ ĲȠȣ İȡȦĲȒȝĮĲȠȢ (Į);
ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ȖİȞȚțİȪıİĲİ ĲĮ ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲȐ ıĮȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ;
Ȗ) īȚĮ țȐșİ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ, ȣʌȐȡȤİȚ ĲȚȝȒ ĲȘȢ ȝİĲĮȕȜȘĲȒȢ x ȖȚĮ ĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ Ș ıȣȞȐȡĲȘıȘ ʌĮȓȡȞİȚ ĲȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ĲȘ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȚȝȒ ĲȘȢ; ǼțĳȡȐıĲİ ĮȜȖİȕȡȚțȐ
ĲĮ ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲȐ ıĮȢ. ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ȖİȞȚțİȪıİĲİ ĮȣĲȐ ĲĮ ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȚȢ
ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ;
į) ǲȤİȚ Ș țĮșİȝȚȐ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌĮȡĮȕȠȜȑȢ ȐȟȠȞĮ Ȓ țȑȞĲȡȠ ıȣȝȝİĲȡȓĮȢ; ǼțĳȡȐıĲİ
ĮȜȖİȕȡȚțȐ ĲȚȢ ıȣȝȝİĲȡȓİȢ ĮȣĲȑȢ. ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ȖİȞȚțİȪıİĲİ ĲĮ ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲȐ ıĮȢ ȖȚĮ ĲȚȢ
ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ;
İ) ǹʌȩ ĲȚ İȟĮȡĲȐĲĮȚ ĲȠ «ȐȞȠȚȖȝĮ» ȝȚĮȢ ʌĮȡĮȕȠȜȒȢ țĮȚ ȝİ ʌȠȚȩȞ ĲȡȩʌȠ;
ıĲ) ȆĮȡĮĲȘȡȒıĲİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȕȠȜȑȢ y = Įx2 țĮȚ y = -Įx2. ǼȓȞĮȚ ıȣȝȝİĲȡȚțȑȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ;
ǻ.30 (ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ıĲȩȤȠ ȂȈ6)
Į) ȃĮ ıȤİįȚȐıİĲİ ıĲȠ ȓįȚȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮȟȩȞȦȞ ĲȚȢ ȖȡĮĳȚțȑȢ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȥ = x² țĮȚ
ȥ = x² + ț ȖȚĮ įȚȐĳȠȡİȢ ĲȚȝȑȢ ĲȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ ĮȡȚșȝȠȪ ț. ȆȫȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ
Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȥ = x² ȠȚ ȐȜȜİȢ ȖȡĮĳȚțȑȢ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ;
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ȕ) ȃĮ ıȤİįȚȐıİĲİ ıĲȠ ȓįȚȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮȟȩȞȦȞ ĲȚȢ ȖȡĮĳȚțȑȢ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȥ = x² țĮȚ
ȥ = (x+Ȝ)² ȖȚĮ įȚȐĳȠȡİȢ ĲȚȝȑȢ ĲȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ ĮȡȚșȝȠȪ Ȝ. ȆȫȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ
Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȥ = x² ȠȚ ȐȜȜİȢ ȖȡĮĳȚțȑȢ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ;
Ȗ) ǻȓȞİĲĮȚ Ș ıȣȞȐȡĲȘıȘ f(x) = x² - 4x + 5. ǹĳȠȪ ĲȘ ȖȡȐȥİĲİ ıĲȘ ȝȠȡĳȒ f(x) = (x+Ȝ)² + ț
ʌȡȠıʌĮșȒıĲİ ȞĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıĲȒıİĲİ ȖȡĮĳȚțȐ ȟİțȚȞȫȞĲĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȥ = x² ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ
ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ İȡȦĲȒȝĮĲĮ.
į) Ȉİ ʌȠȚȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ Ș f(Ȥ) = x² - 4x + 5 İȓȞĮȚ ĮȪȟȠȣıĮ țĮȚ ıİ ʌȠȚȐ ĳșȓȞȠȣıĮ; īȚĮ ʌȠȚȐ
ĲȚȝȒ ĲȠȣ x ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ Ș f İȜȐȤȚıĲȘ ĲȚȝȒ țĮȚ ʌȠȚȐ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ; ǲȤİȚ Ș ȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡȐıĲĮıȘ
ĲȘȢ f ȐȟȠȞĮ ıȣȝȝİĲȡȓĮȢ;
(īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ įȣȞĮȝȚțȒȢ ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ).
ǻ.31 (ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ıĲȩȤȠ ȂȈ6)
ǲȞĮȢ ȝĮșȘĲȒȢ ʌİȚȡĮȝĮĲȓȗİĲĮȚ ʌĮȡȚıĲȐȞȠȞĲĮȢ ȖȡĮĳȚțȐ ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ
f(x) = Įx²+ 2ȕx + Ȗ. ȍȢ ĲȚȝȑȢ ĲȦȞ Į, ȕ țĮȚ Ȗ įȚĮȜȑȖİȚ įȚĮįȠȤȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȒȢ
ʌȡȠȩįȠȣ: 1, 2, 4, 8, 16, 32,….
Į) Ȃİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ įȣȞĮȝȚțȒȢ ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ, ȞĮ ȤĮȡȐȟİĲİ țȐʌȠȚİȢ ȖȡĮĳȚțȑȢ
ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȣȞĮȡĲȒıİȦȞ. ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲİ; ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ȖİȞȚțİȪıİĲİ ĲȘȞ
ʌĮȡĮĲȒȡȘıȒ ıĮȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠįİȓȟİĲİ ĲȘȞ ȚıȤȪ ĲȘȢ ȖİȞȓțİȣıȘȢ ĮȣĲȒȢ;
ȕ) ȉȚ șĮ ıȣȝȕİȓ ĮȞ ȝİ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ȝȠȡĳȒȢ ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȠȣȝİ ȐȜȜİȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ
ʌȡȠȩįȠȣȢ; ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ĮʌȠįİȓȟİĲİ ĲȠȞ ȚıȤȣȡȚıȝȩ ıĮȢ;
ǻ.32 (ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ıĲȩȤȠ ȂȈ7)
ǻȓȞİĲĮȚ Ș ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĳ(x)= 2x2-4x-6.
Į) ȃĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ ĲȚȝȫȞ:
x

-2

-1

0

1

2

3

4

ĳ(x)
ȕ) ȃĮ ȤĮȡȐȟİĲİ ĲȘ ȖȡĮĳȚțȒ ʌĮȡȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ ĳ(x).
Ȗ) Ȃİ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȖȡĮĳȚțȒȢ ʌĮȡȐıĲĮıȘȢ, ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓıİĲİ ĲȚȢ ȜȪıİȚȢ ĲȦȞ
İȟȚıȫıİȦȞ ĳ(x)=0, ĳ(x)=2 țĮȚ ĲȘȢ ĮȞȓıȦıȘȢ ĳ(x)>0.
į) ȃĮ İʌȚȜȪıİĲİ ĮȜȖİȕȡȚțȐ ĲȚȢ ĳ(x)=0, ĳ(x)=2 țĮȚ ĲȘȞ ĳ(x)>0 țĮȚ ȞĮ ıȣȖțȡȓȞİĲİ ĲȚȢ
ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ ıĮȢ ȝİ İțİȓȞİȢ ĲȠȣ İȡȦĲȒȝĮĲȠȢ (Ȗ).

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16691

īǼȍȂǼȉȇǿǹ
ĬİȝĮĲȚțȑȢ
İȞȩĲȘĲİȢ
(ǻȚĮĲȚșȑȝİȞȠȢ
ȤȡȩȞȠȢ)

ȈĲȩȤȠȚ

ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

ǼȚıĮȖȦȖȒ ıĲȘȞ ǼȣțȜİȓįİȚĮ īİȦȝİĲȡȓĮ (Ǽī) (2 ȫȡİȢ)
Ǽī1. ǻȚĮțȡȓȞȠȣȞ ĲȘȞ
ĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ȝİĲȐȕĮıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ȆȡĮțĲȚțȒ ıĲȘ ĬİȦȡȘĲȚțȒ
īİȦȝİĲȡȓĮ.

ȆȡĮțĲȚțȒ țĮȚ
ĬİȦȡȘĲȚțȒ
īİȦȝİĲȡȓĮ.

Ǽī2. ǹʌȠțĲȠȪȞ ȝȚĮ
ʌȡȫĲȘ ĮȓıșȘıȘ ĲȘȢ
ȚıĲȠȡȚțȒȢ İȟȑȜȚȟȘȢ țĮȚ
șİȝİȜȓȦıȘȢ ĲȘȢ
ĬİȦȡȘĲȚțȒȢ
īİȦȝİĲȡȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ
ȕĮıȚțȫȞ ĮȡȤȫȞ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ
ǼȣțȜİȓįİȚĮȢ īİȦȝİĲȡȓĮȢ
ȦȢ ĮȟȚȦȝĮĲȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ.

ǺĮıȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ĲȘȢ
ǼȣțȜİȓįİȚĮȢ
īİȦȝİĲȡȓĮȢ ȦȢ
ĮȟȚȦȝĮĲȚțȩ
ıȪıĲȘȝĮ.

ȃĮ ıȤİįȚȐıİĲİ ĲȡȓĮ ĲȡȓȖȦȞĮ țĮȚ, ȝİĲȡȫȞĲĮȢ
ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣȢ, ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ
ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ĲȠȣȢ. ǹʌȩ ĲȚȢ ȝİĲȡȒıİȚȢ ĮȣĲȑȢ
ȝʌȠȡİȓĲİ ȞĮ İȟȐȖİĲİ ȑȞĮ ıȣȝʌȑȡĮıȝĮ ȖȚĮ ĲȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ țȐșİ ĲȡȚȖȫȞȠȣ;
ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȫıİĲİ țȐʌȠȚĮ ȕĮıȚțȒ
ĮįȣȞĮȝȓĮ ıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ;

ǺĮıȚțȐ īİȦȝİĲȡȚțȐ ȈȤȒȝĮĲĮ (ȈȤ) (5 ȫȡİȢ)
ȈȤ1. ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ĲȚȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ ȑȞȞȠȚİȢ
ıȘȝİȓȠ, İȣșİȓĮ țĮȚ
İʌȓʌİįȠ ȦȢ ʌȡȦĲĮȡȤȚțȑȢ
țĮȚ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȚȢ
ʌĮȡĮįȠȤȑȢ ʌȠȣ ĲȚȢ
įȚȑʌȠȣȞ.
ȈȤ2. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲĮ
ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ,
ĲȚȢ ıȤȑıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȐȟİȚȢ
İȣșȪȖȡĮȝȝȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ,
ȖȦȞȚȫȞ țĮȚ ĲȩȟȦȞ ȝȑıȦ
ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ
ȠȡȚıȝȫȞ.
ȈȤ3. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ țĮȚ
įȚĮĲȣʌȫȞȠȣȞ ȕĮıȚțȑȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ
İȣșȣȖȡȐȝȝȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ,
ȖȦȞȚȫȞ țĮȚ ĲȩȟȦȞ.

ȆȡȦĲĮȡȤȚțȑȢ
ȑȞȞȠȚİȢ țĮȚ
ʌĮȡĮįȠȤȑȢ

ǼȣșȪȖȡĮȝȝȠ ĲȝȒȝĮ,
īȦȞȓĮ, ȀȪțȜȠȢ –
ȉȩȟȠ.
(ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ,
ȅȡȚıȝȠȓ,
ȈȣȖțȡȓıİȚȢ,
ȆȡȐȟİȚȢ, ǺĮıȚțȐ
șİȦȡȒȝĮĲĮ).

ȃĮ ıȤİįȚȐıİĲİ įȣȠ ȖȦȞȓİȢ:
Į) ȝȩȞȠ ȝİ țȠȚȞȒ țȠȡȣĳȒ, ȕ) ȝȩȞȠ ȝİ țȠȚȞȒ
ʌȜİȣȡȐ Ȗ) ȝİ țȠȚȞȒ țȠȡȣĳȒ, țȠȚȞȒ ʌȜİȣȡȐ țĮȚ
ȐȜȜĮ țȠȚȞȐ ıȘȝİȓĮ, į) ȝİ țȠȚȞȒ ʌȜİȣȡȐ, țȠȚȞȒ
țȠȡȣĳȒ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ȐȜȜȠ țȠȚȞȩ ıȘȝİȓȠ.

ǼʌȚįȚȫțȠȣȝİ ȠȚ ȝĮșȘĲȑȢ ȞĮ țȐȞȠȣȞ İȚțĮıȓİȢ
ȖȚĮ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ țĮȚ ȞĮ ĲȚȢ İȜȑȖȟȠȣȞ
ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ. ȂȚĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ʌȠȣ șĮ
ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ İȓȞĮȚ Ș ǻ.1
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ȈȤ4. ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ
ȕĮıȚțȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ
ʌȡȠĲȐıİȚȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ
įȚȐĳȠȡİȢ ĮʌȠįİȚțĲȚțȑȢ
ȝİșȩįȠȣȢ. ǼȜȑȖȤȠȣȞ ĲȘȞ
ȠȡșȩĲȘĲĮ įİįȠȝȑȞȦȞ
ıȣȜȜȠȖȚıȝȫȞ

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.1
ǻ.2 țĮȚ ǻ.3

ȈȤ5. ǻȚĮĲȣʌȫȞȠȣȞ ĲȠ
ĮȞĲȓıĲȡȠĳȠ ʌȡȩĲĮıȘȢ țĮȚ
įȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘȞ ȚıȤȪ ĲȠȣ.

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.1
țĮȚ ǻ.2

ȈȤ6. ȈȣȞįȑȠȣȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ıĲĮ ȕĮıȚțȐ
ȖİȦȝİĲȡȚțȐ ıȤȒȝĮĲĮ
(İȣșȪȖȡĮȝȝȠ ĲȝȒȝĮ,
ȖȦȞȓĮ, ĲȩȟȠ) ȝİ ıĲȩȤȠ ȞĮ
įȚĮțȡȓȞȠȣȞ țĮȚ ȞĮ
ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ țȠȚȞȑȢ
ıĲȡĮĲȘȖȚțȑȢ ĮʌȩįİȚȟȘȢ
ıȤİĲȚțȫȞ ʌȡȠĲȐıİȦȞ.

ȀȠȚȞȒ įȚĮʌȡĮȖȝȐĲİȣıȘ ĮıțȒıİȦȞ ȝİ ȝȑıȠ
İȣșȪȖȡĮȝȝȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ, įȚȤȠĲȩȝȠ ȖȦȞȓĮȢ,
ȝȑıȠ ĲȩȟȠȣ. ȂȚĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ʌȠȣ șĮ
ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ İȓȞĮȚ Ș ǻ.4

ȉȡȓȖȦȞĮ (ȉ) (19 ȫȡİȢ)
ȉ1. ȉĮȟȚȞȠȝȠȪȞ ĲĮ
ĲȡȓȖȦȞĮ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ıȤȑıİȚȢ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ țĮȚ
ĲȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ĲȠȣ,
ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲĮ
įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȠȣ ĲȡȚȖȫȞȠȣ (įȚȐȝİıȠȢ,
įȚȤȠĲȩȝȠȢ ȪȥȠȢ) ȝİ ȕȐıȘ
ĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ
ȠȡȚıȝȠȪȢ, ĲĮ ıȤİįȚȐȗȠȣȞ
țĮȚ ĲĮ ıȣȝȕȠȜȓȗȠȣȞ.

ǼȓįȘ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȡȚȖȫȞȠȣ.
(1 ȫȡĮ)

ȃĮ įȚİȡİȣȞȒıİĲİ ĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ ȣȥȫȞ ıİ
įȚȐĳȠȡĮ İȓįȘ ĲȡȚȖȫȞȠȣ. ȃĮ ıȤİįȚȐıİĲİ ȝİ
ȖȞȫȝȠȞĮ ĲĮ ȪȥȘ ıİ ĮȝȕȜȣȖȫȞȚȠ ĲȡȓȖȦȞȠ.
(Ǿ įȚĮʌȡĮȖȝȐĲİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ȝȑȡȠȣȢ ĲȘȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ įȣȞĮȝȚțȒȢ
ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȕȠȘșȒıİȚ ĲȠȣȢ
ȝĮșȘĲȑȢ.)

ȉ2. ǻȚĮțȡȓȞȠȣȞ ʌȩĲİ
ıȤȑıİȚȢ ȝİĲĮȟȪ ȕĮıȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȡȚȖȫȞȦȞ ĮʌȩĲİȜȠȪȞ țȡȚĲȒȡȚȠ ȚıȩĲȘĲĮȢ
ĲȦȞ ĲȡȚȖȫȞȦȞ.
ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țȡȚĲȒȡȚĮ
ȚıȩĲȘĲĮȢ ĲȡȚȖȫȞȦȞ țĮșȫȢ
țĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ
ıĲĮ ȠȡșȠȖȫȞȚĮ ĲȡȓȖȦȞĮ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ ȚıȩĲȘĲĮȢ
ĲȡȚȖȫȞȦȞ ȖȚĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȚıȩĲȘĲİȢ

īİȞȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ
ȚıȩĲȘĲĮȢ ĲȡȚȖȫȞȦȞ
țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ȚıȩĲȘĲĮȢ
ȠȡșȠȖȦȞȓȦȞ
ĲȡȚȖȫȞȦȞ.
(6 ȫȡİȢ)

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.5,
ǻ.6 țĮȚ ǻ.7
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ĲȡȚȖȫȞȦȞ, İȣșȣȖȡȐȝȝȦȞ
ĲȝȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ȖȦȞȚȫȞ.
ȉ3. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ
(ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ țĮȚ
ȜȠȖȚıȝȚțȐ įȣȞĮȝȚțȒȢ
ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ),
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ıİ ʌȠȚİȢ
ȖȡĮȝȝȑȢ ĮȞȒțȠȣȞ ıȘȝİȓĮ
ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲȠȞ țȪțȜȠ,
ĲȘ ȝİıȠțȐșİĲȠ ĲȝȒȝĮĲȠȢ
țĮȚ ĲȘ įȚȤȠĲȩȝȠ ȖȦȞȓĮȢ
ȦȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȠȪȢ ĲȩʌȠȣȢ.
ȉ4. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ,
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȕĮıȚțȑȢ
ĮȞȚıȠĲȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĲȡȚȖȫȞȠȣ,
ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ȑȝĳĮıȘ ıĲȘȞ
ĲȡȚȖȦȞȚțȒ ĮȞȚıȩĲȘĲĮ.
ǼĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ĲȚȢ ıȤȑıİȚȢ
ĮȣĲȑȢ ıĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.
ȉ5. ȆȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮȚĲȚȠȜȠȖȠȪȞ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
șȑıİȚȢ İȣșİȓĮȢ țĮȚ
țȪțȜȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ įȪȠ
țȪțȜȦȞ.
ȉ6. ȆȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞ
ĮʌȜȑȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȑȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ.

ǺĮıȚțȠȓ
ȖİȦȝİĲȡȚțȠȓ ĲȩʌȠȚ
(țȪțȜȠȢ,
ȝİıȠțȐșİĲȠȢ,
įȚȤȠĲȩȝȠȢ).
(2 ȫȡİȢ)

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.8,
ǻ.9 țĮȚ ǻ.10

ǹȞȚıȠĲȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ
ıĲȠ ĲȡȓȖȦȞȠ –
ȀȐșİĲĮ țĮȚ ʌȜȐȖȚĮ
ĲȝȒȝĮĲĮ ıİ İȣșİȓĮ.
(4ȫȡİȢ)

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.11,
ǻ.12 țĮȚ ǻ.13

ȈȤİĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ
İȣșİȓĮȢ țĮȚ țȪțȜȠȣ
– ȈȤİĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ
țȪțȜȦȞ.
(3 ȫȡİȢ)
īİȦȝİĲȡȚțȑȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ.
(3 ȫȡİȢ)

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.14
țĮȚ ǻ.15

ǻȓȞȠȞĲĮȚ įȣȠ ĲİȝȞȩȝİȞİȢ İȣșİȓİȢ İ1, İ2 țĮȚ ȑȞĮ
ıȘȝİȓȠ ǹ ĲȘȢ İ1. ȃĮ țĮĲĮıțİȣȐıİĲİ ȝȩȞȠ ȝİ
țĮȞȩȞĮ țĮȚ įȚĮȕȒĲȘ țȪțȜȠ ʌȠȣ İĳȐʌĲİĲĮȚ ıĲȚȢ
įȣȠ İȣșİȓİȢ țĮȚ ȑȤİȚ ȝİ ĲȘȞ İ1 ıȘȝİȓȠ İʌĮĳȒȢ
ĲȠ ǹ.

ȆĮȡȐȜȜȘȜİȢ İȣșİȓİȢ (ȆǼ) (10 ȫȡİȢ)
ȆǼ1. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ,
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țȡȚĲȒȡȚĮ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮȢ įȪȠ İȣșİȚȫȞ
ȝȑıȦ ĲȦȞ ıȤȑıİȦȞ
ȖȦȞȚȫȞ ʌȠȣ ıȤȘȝĮĲȓȗȠȣȞ
ĮȣĲȑȢ ȝİ ȝȚĮ ĲȑȝȞȠȣıĮ.
ǹʌȠțĲȠȪȞ ȝȚĮ ʌȡȫĲȘ

ȀȡȚĲȒȡȚȠ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮȢ
İȣșİȚȫȞ – ĮȓĲȘȝĮ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮȢ țĮȚ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ
ʌĮȡĮȜȜȒȜȦȞ.
(4 ȫȡİȢ)

ȅ țĮșȘȖȘĲȒȢ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȝȚĮ
ıȣȗȒĲȘıȘ ȝİ ĲȠȣȢ ȝĮșȘĲȑȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ
ıȘȝĮıȓĮ ĲȠȣ «ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮȢ».
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ ȝȚĮȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ, İȓȞĮȚ Ș
ǻ.16.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ĮȓıșȘıȘ ĲȠȣ ȡȩȜȠȣ ĲȠȣ
«ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮȢ»
ıĲȘȞ ȚıĲȠȡȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ țĮȚ
ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ īİȦȝİĲȡȓĮȢ.
ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țĮȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȕĮıȚțȑȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȜȜȒȜȦȞ.
ȆǼ2. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ ĲȘȞ
ȪʌĮȡȟȘ țĮȚ
țĮĲĮıțİȣȐȗȠȣȞ
ȖİȦȝİĲȡȚțȐ ĲȠȞ
ʌİȡȚȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ țĮȚ ĲȠȞ
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ țȪțȜȠ
ĲȡȚȖȫȞȠȣ.
ȆǼ3. ǹʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țĮȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ
ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ ȖȦȞȚȫȞ
ĲȡȚȖȫȞȠȣ.
ȆǼ4. ǺȡȓıțȠȣȞ ĲȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ
țȣȡĲȠȪ ĲİĲȡĮʌȜİȪȡȠȣ,
ʌİȞĲĮȖȫȞȠȣ țĮȚ
ȖİȞȚțİȪȠȞĲĮȢ ĲȠ
ıȣȜȜȠȖȚıȝȩ ȕȡȓıțȠȣȞ ĲȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ
țȣȡĲȠȪ Ȟ-ȖȫȞȠȣ.

ȆİȡȚȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ
țĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ
țȪțȜȠȢ ĲȡȚȖȫȞȠȣ.
(2 ȫȡİȢ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ Ș ǻ.17

ǱșȡȠȚıȝĮ ȖȦȞȚȫȞ
ĲȡȚȖȫȞȠȣ.
(3 ȫȡİȢ)

ĬİȦȡȒıĲİ ĲȡȓȖȦȞȠ ǹǺī țĮȚ ȝİĲĮĳȑȡİĲİ (ȝİ
țĮȞȩȞĮ țĮȚ įȚĮȕȒĲȘ) ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ǹ țĮȚ Ǻ ĲȠȣ
ĲȡȚȖȫȞȠȣ ȫıĲİ ȠȚ ȖȦȞȓİȢ ǹ, Ǻ, ī ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ
įȚĮįȠȤȚțȑȢ. ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲİ ȖȚĮ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ
ĲȠȣȢ; ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİĲİ
ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȒ ıĮȢ;

ǱșȡȠȚıȝĮ ȖȦȞȚȫȞ
țȣȡĲȠȪ Ȟ-ȖȫȞȠȣ.
(1 ȫȡĮ)

ȃĮ ıȤİįȚȐıİĲİ ȑȞĮ țȣȡĲȩ ʌȠȜȪȖȦȞȠ, ȖȚĮ
ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ĲİĲȡȐʌȜİȣȡȠ, ʌİȞĲȐȖȦȞȠ Ȓ
İȟȐȖȦȞȠ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȠ ʌȜȒșȠȢ ĲȦȞ
ĲȡȚȖȫȞȦȞ ʌȠȣ ıȤȘȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞ İȞȫıȠȣȝİ
ȝȚĮ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȠȜȣȖȫȞȠȣ ȝİ țȐșİ ȝȚĮ Įʌȩ
ĲȚȢ ȝȘ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țȠȡȣĳȑȢ ĲȘȢ. ȃĮ İȟİĲȐıİĲİ
ĲȚ ıȣȝȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ Ȟ-ȖȫȞȠȣ.
ȆȩıĮ İȓȞĮȚ ĲȩĲİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȡȓȖȦȞĮ; ȃĮ
ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ĲȠȣ
ĲİĲȡĮʌȜİȪȡȠȣ, ʌİȞĲĮȖȫȞȠȣ, İȟĮȖȫȞȠȣ, ȞȖȫȞȠȣ.

ȆĮȡĮȜȜȘȜȩȖȡĮȝȝĮ –ȉȡĮʌȑȗȚĮ (Ȇȉ) (17 ȫȡİȢ)
Ȇȉ1. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȩȖȡĮȝȝĮ ȝİ
ȕȐıȘ ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ țĮȚ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȠȣ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ȆĮȡĮȜȜȘȜȩȖȡĮȝȝȠ
(3 ȫȡİȢ)

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.18
țĮȚ ǻ.19
.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Ȇȉ2. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲĮ
İȓįȘ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȦȞ
(ȠȡșȠȖȫȞȚȠ, ȡȩȝȕȠȢ,
ĲİĲȡȐȖȦȞȠ) ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ
ȠȡȚıȝȩ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ǼȓįȘ
ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ǻ.20,
ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȦȞ ǻ.21țĮȚ ǻ.22
(ȅȡșȠȖȫȞȚȠ –
.
ȇȩȝȕȠȢ –
ȉİĲȡȐȖȦȞȠ).
(4 ȫȡİȢ)

Ȇȉ3. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ,
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
ıĲĮ ĲȡȓȖȦȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȦȞ. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ
ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ ĲȦȞ
ǻȓȞȠȞĲĮȚ įȣȠ İȣșȪȖȡĮȝȝĮ ĲȝȒȝĮĲĮ, ĲȠ ȑȞĮ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȦȞ įȚʌȜȐıȚȠ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ. ȆȡȠıʌĮșȒıĲİ ȞĮ
(7 ȫȡİȢ)
țĮĲĮıțİȣȐıİĲİ ĲȡȓȖȦȞȠ ǹǺī ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȜİȣȡȐ Ǻī ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ ĲȠ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲĮ įȠșȑȞĲĮ ĲȝȒȝĮĲĮ țĮȚ Ș
įȚȐȝİıȠȢ ǹȂ ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȝȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲĮ
įȠșȑȞĲĮ ĲȝȒȝĮĲĮ. ȉȚ ĲȡȓȖȦȞȠ
įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțİ; ǹȚĲȚȠȜȠȖȒıĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ
ıĮȢ.
(Ǿ įȚĮʌȡĮȖȝȐĲİȣıȘ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıİ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ įȣȞĮȝȚțȒȢ ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȕȠȘșȒıİȚ ĲȠȣȢ ȝĮșȘĲȑȢ.)

Ȇȉ4. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ
ĲȡĮʌȑȗȚĮ țĮȚ ȚıȠıțİȜȒ
ĲȡĮʌȑȗȚĮ.
ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
ĲȦȞ ĲȡĮʌİȗȓȦȞ țĮȚ
ȚıȠıțİȜȫȞ ĲȡĮʌİȗȓȦȞ țĮȚ
ĲȚȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ȉȡĮʌȑȗȚĮ
(3 ȫȡİȢ)

ĬİȦȡȒıĲİ ĲȡȓȖȦȞȠ ǹǺī țĮȚ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ǹǻ.
ǹȞ Ȁ, ȁ, Ȃ İȓȞĮȚ ĲĮ ȝȑıĮ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȠȣ
ǹǺ, ǹī, Ǻī ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ,
Į) ȃĮ įİȓȟİĲİ ȩĲȚ ĮȞ ǹǺ  ǹī țĮȚ Ș ȖȦȞȓĮ Ǻ
įİȞ İȓȞĮȚ ȠȡșȒ ĲȩĲİ ĲȠ ĲİĲȡȐʌȜİȣȡȠ ȀȁȂǻ
İȓȞĮȚ ȚıȠıțİȜȑȢ ĲȡĮʌȑȗȚȠ.
ȕ) ȃĮ İȟİĲȐıİĲİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ ȝİ
țȠȡȣĳȑȢ ȀȁȂǻ, ĮȞ i) ǹǺ=ǹī, ii) Ș ȖȦȞȓĮ Ǻ
İȓȞĮȚ ȠȡșȒ.

ǼȖȖİȖȡĮȝȝȑȞĮ ıȤȒȝĮĲĮ (ǼȖ) (6 ȫȡİȢ)
ǼȖ1. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ĲȚȢ ıȤȑıİȚȢ
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȘȢ țĮȚ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İʌȓțİȞĲȡȘȢ
ȖȦȞȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘ
ıȤȑıȘ ĲȠȣȢ ȝİ ĲȘ ȖȦȞȓĮ
ȤȠȡįȒȢ țĮȚ İĳĮʌĲȠȝȑȞȘȢ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȤȑıİȚȢ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ȈȤȑıȘ
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȘȢ İʌȓțİȞĲȡȘȢ țĮȚ
ȖȦȞȓĮȢ ȤȠȡįȒȢ țĮȚ
İĳĮʌĲȠȝȑȞȘȢ.
(3 ȫȡİȢ)

ĬİȦȡȠȪȝİ ȚıȩʌȜİȣȡȠ ĲȡȓȖȦȞȠ ǹǺī
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ıİ țȪțȜȠ țĮȚ Ȃ ıȘȝİȓȠ ĲȠȣ
țȣȡĲȠȪ ĲȩȟȠȣ Ǻī. ȃĮ ıȣȖțȡȓȞİĲİ ĲȠ ĲȝȒȝĮ
Ȃǹ ȝİ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ ȂǺ+Ȃī, ĮȞ:
Į) ĲȠ Ȃ İȓȞĮȚ țȐʌȠȚȠ Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ
Ǻī
ȕ) ĲȠ Ȃ İȓȞĮȚ ĲȠ ȝȑıȠ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ Ǻī
Ȗ) ĲȠ Ȃ İȓȞĮȚ ĲȣȤĮȓȠ ıȘȝİȓȠ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ Ǻī
(Ǿ įȚĮʌȡĮȖȝȐĲİȣıȘ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıİ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ įȣȞĮȝȚțȒȢ ȖİȦȝİĲȡȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȕȠȘșȒıİȚ ĲȠȣȢ ȝĮșȘĲȑȢ.)

Ανακτήθηκε από την
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ǼȖ2. ǻȚİȡİȣȞȠȪȞ,
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȕĮıȚțȑȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ İȖȖȡĮȥȚȝȩĲȘĲĮȢ
ĲİĲȡĮʌȜİȪȡȦȞ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ıĲȘȞ
İʌȓȜȣıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.

ǼȖȖİȖȡĮȝȝȑȞĮ țĮȚ
İȖȖȡȐȥȚȝĮ
ĲİĲȡȐʌȜİȣȡĮ.
(3 ȫȡİȢ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ Ș ǻ.23

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Δ.1 (αντιστοιχεί στους στόχους Σχ3, Σχ4 και Σχ5)
Να σχεδιάσετε τις διχοτόμους 2 εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών, αν η μια από τις δύο γωνίες είναι: α)
30° β) 45° γ) 60° ή δ) 90°. Τι παρατηρείτε;
α) Μπορείτε να εικάσετε το μέτρο της γωνίας φ που σχηματίζουν οι διχοτόμοι κάθε παραπάνω ζεύγους εφεξής
και παραπληρωματικών γωνιών; Προσπαθήστε να αποδείξετε την εικασία σας.
β) Μπορείτε να αποδείξετε αν η κάθετη στη διχοτόμο μιας γωνίας είναι διχοτόμος της εφεξής και παραπλη−
ρωματικής της;
(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους μα−
θητές. Σε τέτοιο περιβάλλον, μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να σχεδιάσουν τις διχοτόμους δυο εφεξής
και παραπληρωματικών γωνιών, να μετρήσουν τη μεταξύ τους γωνία φ, όταν η κοινή πλευρά των εφεξής γωνιών
στρέφεται γύρω από την αρχή της, και να κάνουν μια εικασία για το μέτρο της γωνίας φ. Στη συνέχεια μπορεί
να τους ζητηθεί να αποδείξουν την εικασία.)
Δ.2 (αντιστοιχεί στους στόχους Σχ4 και Σχ5)
Δίνονται δυο προτάσεις Α και Β.
Πρόταση Α: Η ακτίνα που αντιστοιχεί στο μέσο ενός τόξου διχοτομεί την επίκεντρη γωνία που βαίνει στο τόξο
αυτό.
Πρόταση Β: Έστω Α, Β, Γ διαδοχικά σημεία μιας ευθείας και Μ, Ν εσωτερικά σημεία των τμημάτων ΑΒ και ΒΓ.
Αν τα Μ, Ν είναι μέσα των ΑΒ και ΒΓ αντίστοιχα, τότε το τμήμα ΜΝ είναι ίσο με το ημιάθροισμα των ΑΒ, ΒΓ.
α) Να εξετάσετε αν ισχύουν οι προτάσεις Α και Β αιτιολογώντας την απάντησή σας.
β) Να διατυπώσετε τις αντίστροφες των προτάσεων Α και Β και να εξετάσετε αν ισχύουν.
γ) Αν κάποια από τις προτάσεις Α, Β ισχύει η ίδια και η αντίστροφή της να τη διατυπώσετε
σαν ενιαία πρόταση.
Δ.3 (αντιστοιχεί στο στόχο Σχ5)
Ένας μαθητής, στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι «οι διχοτόμοι δυο κατακορυφήν γωνιών είναι αντικείμενες
ημιευθείες», σχεδίασε το παρακάτω σχήμα και έγραψε τα εξής:

G ' 2ˆ G

G ' 2ˆ \ '\ ' 2ˆ G

G 2ˆ \ \ ' 2ˆ G

\ ' 2ˆ \

ˆ\ ' G2
ˆ \ , ȦȢ țĮĲĮțȠȡȣĳȒȞ)
(G '2
ǱȡĮ ȅįǯ, ȅį ĮȞĲȚțİȓȝİȞİȢ ȘȝȚİȣșİȓİȢ.

Μπορείτε να σχολιάσετε το συλλογισμό του μαθητή; Θα μπορούσατε να δώσετε μια δική σας απόδειξη για τη
συγκεκριμένη πρόταση;
Δ.4 (αντιστοιχεί στο στόχο Σχ5)
Να δείξετε ότι τα μέσα δυο διαδοχικών τμημάτων/τόξων ορίζουν τμήμα/τόξο ίσο με το ημιάθροισμά τους.
Μπορείτε να διατυπώσετε και να αποδείξετε μια αντίστοιχη πρόταση για τις γωνίες;
Δ.5 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2)
Στο παρακάτω σχήμα στα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΒΓ είναι η ΑΒ κοινή πλευρά, ΒΔ = ΒΓ και η γωνία Α κοινή και
προφανώς τα τρίγωνα δεν είναι ίσα. Έτσι παρά το ότι τα τρίγωνα έχουν δυο πλευρές και μια γωνία ίση αυτά
δεν είναι ίσα. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16697

ȝȕ

Δ.6 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2)
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ<ΑΓ) και στις προεκτάσεις
των πλευρών ΒΑ και ΓΑ θεωρούμε σημεία Δ, Ε αντί−
στοιχα ώστε ΑΔ = ΑΓ και ΑΕ = ΒΑ. Αν Μ το κοινό σημείο
των ευθειών ΕΔ και ΒΓ:
α) Να βρείτε στο σχήμα αυτό όσα ζεύγη ίσων τριγώ−
νων μπορείτε.
β) Να δείξετε ότι η διαγώνιος του τετραπλεύρου ΑΕΜΒ
διχοτομεί δυο γωνίες του.
γ) Να δείξετε ότι μια διαγώνιος του τετραπλεύρου
ΑΕΜΒ είναι μεσοκάθετος της άλλης.

Δ.7 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2)
Στο παρακάτω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Â = 90) το
ΑΔ είναι ύψος. Έτσι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΒΔ είναι ορ−
θογώνια έχουν την ΑΒ κοινή και τη γωνία Β κοινή αλλά
προφανώς δεν είναι ίσα. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Δ.8 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ3)
Δίνεται τμήμα ΑΒ και σημείο Κ εσωτερικό του ΑΒ,
ώστε ρ = ΑΚ>ΑΒ/2. Αν Λ, Μ είναι τα σημεία τομής των
κύκλων (Α, ρ), (Β, ρ), να βρείτε τη γραμμή στην οποία
ανήκουν τα σημεία Λ, Μ καθώς το Κ μεταβάλλεται; Να
αιτιολογήσετε τον ισχυρισμό σας.
(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλ−
λον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές.)
Δ.9 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ3)
Να σχεδιάσετε σημεία τα οποία ισαπέχουν από τις
πλευρές μιας γωνίας. Να προσδιορίσετε τη γραμμή στη
οποία ανήκουν τα σημεία αυτά και αποδείξετε τους
ισχυρισμούς σας.

(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλ−
λον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές.)
Δ.10 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ3)
Ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του
επιπέδου που ισαπέχουν από δυο τεμνόμενες ευθείες;
(Η διαπραγμάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλ−
λον δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές.)
Δ.11 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ4)
Μπορείτε να κατασκευάσετε τρίγωνα με πλευρές:
i) α = 1, β = 2, γ = 3
ii) α = 2, β = 7, γ = 4
iii) α = 3, β = 4, γ = 6
Μπορείτε να εικάσετε ποια σχέση πρέπει να ικανοποι−
ούν τα μήκη τριών δεδομένων ευθυγράμμων τμημάτων
για να αποτελούν αυτά πλευρές τριγώνου;
Δ.12 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ4)
Ο Ανδρέας ισχυρίζεται ότι:
«Αν θέλουμε να ελέγξουμε την ύπαρξη τριγώνου με
πλευρές α = 3,75cm, β = 4,08cm και γ = 7,82cm, θα πρέ−
πει να δούμε αν ικανοποιούνται οι εξής 3 ανισότητες
α < β + γ, β < α + γ, γ < α + β». Η Ειρήνη ρωτά: «Δεν
αρκεί ο έλεγχος να γίνει μόνο για μια πλευρά;». Τι θα
απαντούσατε στην Ειρήνη; Αιτιολογήστε την απάντησή
σας.
Δ.13 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ4)
Δίνονται μια ευθεία και δύο σημεία εκτός αυτής. Να
βρεθεί το σημείο της ευθείας που το άθροισμα των
αποστάσεων του από τα δύο σημεία είναι ελάχιστο.
(Η χρήση λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας μπορεί
να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος.)
Δ.14 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ5)
Δίνεται κύκλος και σημείο Ρ εκτός αυτού. Να φέρετε
τα εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ του κύκλου και μια
εφαπτόμενη του κύκλου σε σημείο Ε του κυρτού τόξου
ΑΒ, η οποία να τέμνει τα ΡΑ και ΡΒ στα σημεία Γ και Δ
αντίστοιχα. Μεταβάλλεται η περίμετρος του τριγώνου
ΡΓΔ όταν μεταβάλλεται η θέση του σημείου Ε; Αιτιο−
λογήστε τον ισχυρισμό σας.
(Η χρήση λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας μπορεί
να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος.)
Δ.15 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ5)
Δυο σταθεροί κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά ενώ ένας
τρίτος κύκλος μεταβάλλεται έτσι ώστε να εφάπτεται
στον μεγαλύτερο εσωτερικά και στον μικρότερο εξωτε−
ρικά. Να δείξετε ότι η περίμετρος του τριγώνου που έχει
κορυφές τα κέντρα των τριών κύκλων είναι σταθερή και
ίση με τη διάμετρο του μεγαλύτερου κύκλου.
Δ.16 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΕ1)
Μια από τις βασικές ιδιότητες της ευθείας είναι ότι
αποτελεί το συντομότερο δρόμο μεταξύ δυο σημείων
του επιπέδου. Μπορεί να αποδειχθεί ότι ο συντομό−
τερος δρόμος μεταξύ δυο σημείων Α, Β της σφαίρας
είναι σ’ ένα μέγιστο κύκλο της σφαίρας (τον κύκλο με
κέντρο το κέντρο της σφαίρας που διέρχεται από τα
Α,Β). Θεωρούμε μια νέα Γεωμετρία, που την ονομάζουμε
σφαιρική Γεωμετρία, με «επίπεδο» την επιφάνεια της
σφαίρας και «ευθείες» τους μέγιστους κύκλους της. Στη
σφαιρική Γεωμετρία θεωρήστε μια «ευθεία» (μέγιστο
κύκλο) και ένα σημείο Α της σφαίρας εκτός αυτής. Πό−
σες παράλληλες «ευθείες» διέρχονται από το σημείο Α
προς την «ευθεία»;
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Δ.17 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΕ2)
Να διερευνήσετε πότε από τρία διαφορετικά σημεία
Α, Β και Γ διέρχεται κύκλος.
Μπορούν δυο διαφορετικοί κύκλοι να διέρχονται από
τρία διαφορετικά σημεία;
Δ.18 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ1)
Ποιες ιδιότητες του παραλληλογράμμου γνωρίζετε;
Ποιές είναι οι ελάχιστες δυνατές που εξασφαλίζουν ότι
ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο; Αιτιολογεί−
στε την απάντησή σας.
Δ.19 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ1)
Σ’ ένα μαθητή δόθηκε η εξής άσκηση: «Δίνεται παραλ−
ληλόγραμμο ΑΒΓΔ και στις προεκτάσεις των πλευρών
ΔΑ και ΔΓ θεωρούμε σημεία Ζ και Ε αντίστοιχα ώστε
ΑΖ = ΔΑ και ΓΕ = ΔΓ. Να δείξετε ότι τα σημεία Ζ, Β, Ε
είναι συνευθειακά». Ο μαθητής, αφού σχεδίασε το παρα−
ˆ  (*%
ˆ  *%(
ˆ
κάτω σχήμα, έγραψε: «*(%
180$ (ως
άθροισμα των γωνιών του τριγώνου ΕΓΒ) και επειδή
ˆ
ˆ
(ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων
$%*
(*%
ˆ
ˆ
ΑΒ και ΔΓ που τέμνονται από τη ΒΓ) και *(%
=%$
(ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλή−
λων ΑΒ και ΔΕ που τέμνονται από την ΖΕ) έχουμε:
ˆ  $%*
ˆ  *%(
ˆ
ˆ
=%$
180$ . Δηλαδή =%(
180$ .
Οπότε τα σημεία Ζ, Β, Ε είναι συνευθειακά».
Είναι σωστός ο συλλογισμός του μαθητή; Πως θα
λύνατε εσείς την παραπάνω άσκηση;

Δ.20 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2)
Να σχεδιάσετε: α) τετράπλευρο με ίσες διαγώνιες
που δεν είναι ορθογώνιο β) τετράπλευρο με κάθετες
διαγώνιες που δεν είναι ρόμβος.
Δ.21 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2)
Με κανόνα και διαβήτη να κατασκευάσετε παραλληλό−
γραμμο με διαγωνίους δεδομένα ευθύγραμμα τμήματα.

Σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας να κατασκευ−
άσετε παραλληλόγραμμο με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά
τη μετακίνηση μιας εκ των κορυφών του να παραμένει
παραλληλόγραμμο.
Δ.22 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2)
Να σχεδιάσετε τετράπλευρο ΑΒΓΔ και να βρείτε το
είδος του τετραπλεύρου με κορυφές τα μέσα Κ, Λ, Μ, Ν
των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ του ΑΒΓΔ αντίστοιχα, αιτιο−
λογώντας την απάντησή σας. Αν το αρχικό τετράπλευρο
ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο, ρόμβος ή τετράγωνο, ποιό είναι
το είδος του τετρπλεύρου ΚΛΜΝ; Να αποδείξτε τους
ισχυρισμούς σας.
(Στη διερεύνηση της δραστηριότητας αυτής μπορεί να
βοηθήσει η χρήση λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας).
Δ.23 (αντιστοιχεί στο στόχο Εγ2)
Γνωρίζετε ότι κάθε τρίγωνο είναι εγγεγραμμένο σε
κύκλο με κέντρο το σημείο τομής των μεσοκαθέτων
των πλευρών του.
α) Είναι κάθε τετράπλευρο εγγράψιμο σε κύκλο;
β) Διέρχονται οι μεσοκάθετοι κάθε τετραπλεύρου από
το ίδιο σημείο;
Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, να
σχεδιάσετε σε περιβάλλον δυναμικής Γεωμετρίας τε−
τράπλευρο ΑΒΓΔ και να ονομάσετε Κ, Λ, Μ, Ν τα σημεία
τομής των μεσοκαθέτων των πλευρών του ΑΒΓΔ. Παρα−
τηρήστε ότι αν μεταβάλλεται μια από τις κορυφές του
ΑΒΓΔ τότε ένα από τα σημεία Κ, Λ, Μ, Ν παραμένει στα−
θερό. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό;
Να γράψετε κύκλο με κέντρο αυτό το σταθερό σημείο
και ακτίνα την απόσταση του σημείου αυτού από μια
από τις σταθερές κορυφές του ΑΒΓΔ. Αν μετατοπίσου−
με το μεταβλητό σημείο του ΑΒΓΔ ώστε να (φαίνεται
ότι) διέρχεται από τον κύκλο, τι παρατηρείτε για τις
μεσοκάθετες των πλευρών του ΑΒΓΔ;
Μπορείτε να διατυπώσετε ένα κριτήριο εγγραψιμό−
τητας τετραπλεύρων και να ελέγξετε αποδεικτικά την
ισχύ του;
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το Σχολικό Έτος
2011−2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Μαΐου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

