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∆ιδακτικοί στόχοι
Με τη διδασκαλία της ενότητας αυτής επιδιώκεται, οι µαθητές:
1. Να µπορούν να προσδιορίζουν το πρόσηµο των τιµών οποιουδήποτε τριωνύµου ax 2 + β x + γ , a ≠ 0 για τις διάφορες τιµές του x ∈ IR.
2. Να µπορούν να αποδεικνύουν τον προσδιορισµό του προσήµου των τιµών του
τριωνύµου ax 2 + β x + γ , a ≠ 0 για τις διάφορες τιµές του x ∈ IR µε τη βοήθεια
του αλγεβρικού µετασχηµατισµού του ax 2 + β x + γ , a ≠ 0 µε τη µέθοδο της
«συµπλήρωσης τετραγώνου».

Χαρακτηριστικά στοιχεία των µαθητών
Οι µαθητές1 γνωρίζουν την έννοια του τριωνύµου ax 2 + β x + γ , a ≠ 0 και τη διαδικασία του αλγεβρικού µετασχηµατισµού του µε την µέθοδο της «συµπλήρωσης τετραγώνου», όπως και τις δυνατές µορφές που µπορεί να πάρει ανάλογα µε το
πρόσηµο της διακρίνουσάς του ∆.
Ακόµη, οι µαθητές γνωρίζουν από το γυµνάσιο τι λέµε αριθµητική τιµή ενός πολυωνύµου για µια συγκεκριµένη τιµή του x ∈ IR. Επίσης, γνωρίζουν ότι η γραφική
παράσταση µιας τετραγωνικής συνάρτησης είναι παραβολή και µπορούν να χαράζουν
τη γραφική παράσταση µιας τέτοιας συνάρτησης.

∆ιδακτικές ενέργειες και µέσα διδασκαλίας
Καταρχάς θα υπενθυµίσουµε στους µαθητές τι λέµε αριθµητική τιµή ενός πολυωνύµου για µια συγκεκριµένη τιµή του x ∈ IR. Στη συνέχεια θα δώσουµε το τριώνυµο:
P( x) = x 2 − 6 x + 5
και θα ζητήσουµε από τους µαθητές να υπολογίσουν µε τη σειρά τις τιµές:
P(-1), P(0), P(1), P(2), P(3), P(5), P(6) & P(7)
1

Ιδιαίτερα στοιχεία µαθητών δεν µπορούµε να αναφέρουµε στο σχέδιο αυτό, διότι δεν αναφερόµαστε
σε συγκεκριµένο τµήµα µαθητών.

και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους.
Οι µαθητές θα παρατηρήσουν (αν δυσκολευτούν θα τους καθοδηγήσουµε ανάλογα)
ότι:
• οι αριθµοί 1 και 5 είναι ρίζες του παραπάνω τριωνύµου,
• οι τιµές P(-1), P(0), P(6) και P(7) έχουν θετικό πρόσηµο και
• οι τιµές P(2) και P(3) αρνητικό.
Στη συνέχεια, µε αφορµή τις παραπάνω παρατηρήσεις, θα τεθεί ο προβληµατισµός
(εικασία), αν για όλες τις τιµές της µεταβλητής x που είναι ανάµεσα στις ρίζες 1 και 5
οι τιµές του τριωνύµου P( x) = x 2 − 6 x + 5 έχουν αρνητικό πρόσηµο και για όλες τις
τιµές του x που είναι έξω από το διάστηµα των ριζών θετικό.
Αµέσως µετά θα ενηµερώσουµε τους µαθητές ότι κατά τη διάρκεια του µαθήµατος
θα µελετήσουµε το πρόσηµο των τιµών του τριωνύµου ax 2 + β x + γ , a ≠ 0 για τις
διάφορες τιµές του x ∈ IR εξετάζοντας όλες τις περιπτώσεις και έτσι θα δούµε αν
ισχύει η παραπάνω εικασία (ενηµέρωση των µαθητών σχετικά µε τους στόχους της
διδασκαλίας).
Κατόπιν θα προχωρήσουµε στην θεωρητική µελέτη του προσήµου του τριωνύµου
ax + β x + γ , a ≠ 0 ακολουθώντας τα βήµατα του σχολικού βιβλίου, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε την ενεργό εµπλοκή των µαθητών σε επίπεδο ολοµέλειας της τάξης
απευθύνοντας κατάλληλα αλυσιδωτά ερωτήµατα συγκλίνουσας σκέψης (µία ορθή
απάντηση).
Κατά την µελέτη του προσήµου, στην περίπτωση που το τριώνυµο έχει δύο διακεκριµένες ρίζες, θα χρησιµοποιηθούν έγχρωµες κιµωλίες ή µαρκαδόροι προκειµένου να
τονιστεί η θέση µιας τιµής της µεταβλητής x σε σχέση µε τις ρίζες του τριωνύµου,
όπως φαίνεται στα σχήµατα που ακολουθούν:
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Για να έχουν οι µαθητές και µια εποπτική εικόνα των συµπερασµάτων, µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε το εφαρµογίδιο (applet) GeoGebra:
https://www.geogebratube.org/student/m285969 ,
αφού οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι από το γυµνάσιο µε τη γραφική παράσταση µιας
τετραγωνικής συνάρτησης.

Ως εφαρµογή θα δώσουµε το τριώνυµο:
P ( x ) = −2 x 2 + 7 x − 5
και θα ζητήσουµε από τους µαθητές να προσδιορίσουν το πρόσηµο των παραστάσεων:
P(-2)·P(4) και
P(2)·P(3),
χωρίς να υπολογίσουν τις επιµέρους τιµές P(-2), P(4), P(2) και P(3).
Θα γίνει συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος και µε
την καθοδήγησή µας (αν χρειαστεί) οι µαθητές θα οδηγηθούν στην ορθή απάντηση.
Να σηµειωθεί ότι µε την εφαρµογή αυτή θα γίνει και ενδιάµεση (διαµορφωτική)
αξιολόγηση της διδασκαλίας και η αναγκαία ανατροφοδότηση.
Τέλος, θα κλείσουµε την διδασκαλία µε την ανακεφαλαίωση και τον έλεγχο µε
απλές ερωτήσεις και ασκήσεις αν επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι.

Συµπληρωµατικές παρατηρήσεις
Η παρούσα διδακτική ενότητα είναι πολύ σηµαντική και εντάσσεται στο πλαίσιο
µιας ευρύτερης διδακτικής ενότητας µαθηµάτων για την οποία πρέπει να υπάρχει
ενιαίος σχεδιασµός και στην οποία περιλαµβάνονται ακόµη η λύση ανισώσεων 1ου
βαθµού, ο µετασχηµατισµός του τριωνύµου µε την µέθοδο της «συµπλήρωσης τετραγώνου», η επίλυση ανισώσεων 2ου βαθµού και η µοντελοποίηση και επίλυση
προβληµάτων µε χρήση ανισώσεων 2ου βαθµού (δείτε Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών:
http://www.p-theodoropoulos.gr/YLH/aps_mathimat_A_Lyk.pdf , σελ. 16678).
Θα πρέπει να δοθεί η απαιτούµενη προσοχή στον δεύτερο διδακτικό στόχο, ώστε
οι µαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο προσδιορισµού του προσήµου των τιµών ενός
τριωνύµου. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να δοθούν τα συµπεράσµατα της ενότητας αυτής απ’ ευθείας και να εφαρµόζονται από τους µαθητές µηχανικά.
Τα συµπεράσµατα θα τα δώσουµε σε ενιαία µορφή, όπως ακριβώς διατυπώνονται
και στο σχολικό βιβλίο, για να θυµούνται οι µαθητές ότι η µοναδική περίπτωση που
οι τιµές ενός τριωνύµου είναι ετερόσηµες του α είναι η περίπτωση όπου το τριώνυµο
έχει δύο διακεκριµένες ρίζες (∆ > 0) και µόνο για τις τιµές του x που είναι µεταξύ των
ριζών.
Για εµπέδωση των συµπερασµάτων θα δοθούν στους µαθητές οι ασκήσεις 3 και 4
(σελ. 112) του σχολικού βιβλίου. Επίσης, θα δοθεί και µία δική µας άσκηση υψηλότερου βαθµού δυσκολίας, όπως η παρακάτω:
Άσκηση: ∆ίνεται το τριώνυµο (λ − 1) x 2 − 3 x + 2, λ ≠ 1 .
Να βρείτε τις τιµές του λ ∈ IR για τις οποίες οι τιµές του παραπάνω τριωνύµου είναι
θετικές για κάθε x ∈ IR.
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