
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Πρόγραµµα Σπουδών Μαθηµατικών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 

167), όπως  τροποποιήθηκε 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 Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα               

Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 

98). 

3. Την 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης  και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Καθορισµός 

αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων». 

4. Την εισήγηση  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε µε την αριθµ. 

9/2011 πράξη του Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου. 

5. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 

 

 
 
 

ΦΕΚ:  1168 / τ. Β’ / 08-06-2011 

Να διατηρηθεί µέχρι ................ 

Βαθµός Ασφαλείας ................... 
 
Μαρούσι                 25-05-2011 
Αριθ. Πρωτ.               59614/Γ2 
Βαθ. Προτερ. ........................... 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

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 µαθηµατικής εκπαίδευσης που οι µαθητές απέκτησαν στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο και 

ταυτόχρονα το πέρασµα σε έναν πιο προωθηµένο, θεωρητικό µαθηµατικό τρόπο 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 γνώσεων των µαθητών σ’ ένα θεωρητικό 

      πλαίσιο, η επέκταση και η εµβάθυνση τους. 

• Η ενεργητική εµπλοκή των µαθητών στη διερεύνηση προβληµάτων, στη δηµιουργία και 

      τον έλεγχο εικασιών, στην ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήµατος και πολλαπλών 

      αποδεικτικών προσεγγίσεων, στην ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγική, 

      παραγωγική). 

• Η κατανόηση και χρήση της µαθηµατικής γλώσσας, των συµβόλων και των 

      αναπαραστάσεων των µαθηµατικών αντικειµένων, η ανάπτυξη της ικανότητας 

      µετάφρασης 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, ιστορικά εξελισσόµενο ανθρώπινο 

      δηµιούργηµα.   

Η υποβάθµιση της διδασκαλίας των Μαθηµατικών σε απλή εκµάθηση διαδικασιών και τεχνικών 

επίλυσης ασκήσεων δεν είναι συµβατή µε τους παραπάνω στόχους.  Αντίθετα, αναγκαία 

προϋπόθεση για την προσέγγιση αυτών των στόχων είναι η προσπάθεια για εννοιολογική 

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-Στοιχεία Πιθανοτήτων» και «Γεωµετρία».  
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Η ενότητα «Άλγεβρα-Στοιχεία Πιθανοτήτων» διαπραγµατεύεται έννοιες µε τις περισσότερες 

από τις οποίες οι µαθητές έχουν έλθει σε επαφή σε προηγούµενες τάξεις.  Στην Α΄ Λυκείου οι 

µαθητές αντιµετωπίζουν αυτές τις έννοιες σε υψηλότερο επίπεδο, εµβαθύνουν και 

γενικεύουν.  Ειδικότερα, αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:  

α) Εισαγωγή στη θεωρία συνόλων.  Οι µαθητές διαπραγµατεύονται την έννοια του συνόλου 

καθώς και σχέσεις και πράξεις µεταξύ συνόλων. 

β) Στοιχεία πιθανοτήτων.  Οι µαθητές έχουν έλθει σε επαφή µε την έννοια της πιθανότητας 

στις προηγούµενες τάξεις µε εµπειρικό τρόπο.  Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται στην έννοια 

της πιθανότητας µε τον κλασικό ορισµό και εξασκούνται στο βασικό λογισµό πιθανοτήτων 

µε χρήση της θεωρίας συνόλων. 

γ)  Πραγµατικοί αριθµοί.  Οι µαθητές στις προηγούµενες τάξεις έχουν αναπτύξει την έννοια 

του πραγµατικού αριθµού σταδιακά, µέσα από την εισαγωγή των φυσικών, των ακεραίων, 

των ρητών και των άρρητων αριθµών. Στο κεφάλαιο αυτό επαναλαµβάνουν και εµβαθύνουν 

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 ∆ηµοτικό και στο Γυµνασιο 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 

γεωµετρική 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 παράσταση 

µιας συνάρτησης. 

η) Μελέτη βασικών συναρτήσεων.  Οι µαθητές σε προηγούµενες τάξεις έχουν µελετήσει 

γραµµικές συναρτήσεις και παραβολές της µορφής ψ = αx2.  Στο κεφάλαιο αυτό µελετούν και 

άλλες ιδιότητες γραµµικών συναρτήσεων 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. 
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Η ενότητα «Γεωµετρία» αποτελεί την εισαγωγή των µαθητών στη Θεωρητική Γεωµετρία, η 

οποία είναι το κατεξοχήν 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 προηγούµενων 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 προβληµάτων.  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 τεχνολογίας και ιδιαίτερα τα παρεχόµενα λογισµικά ∆υναµικής Γεωµετρίας.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση τέτοιων λογισµικών µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη της ικανότητας των µαθητών να διερευνούν, να δηµιουργούν εικασίες και 

γενικότερα στην κατανόηση 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 κατάλληλων 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 αντιµετωπίζουν τις πρωταρχικές γεωµετρικές 

έννοιες και τα θεµελιώδη γεωµετρικά σχήµατα τα οποία έχουν συναντήσει σε προηγούµενες 

τάξεις, εστιάζοντας κυρίως στην απόδειξη των βασικών τους ιδιοτήτων. 

γ) Τρίγωνα.  Οι µαθητές γνωρίζουν την έννοια του τριγώνου 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 διαπραγµατευθεί την έννοια της παραλληλίας 

ευθειών σε προηγούµενες τάξεις.  Στο κεφάλαιο αυτό συνδέεται η παραλληλία µε το 5ο 

αίτηµα και µε βάση αυτό και τα άλλα αιτήµατα οι µαθητές αποδεικνύουν τις βασικές σχέσεις 

παραλλήλων ευθειών. 
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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 εκπαιδευτικός, 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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ΑΛΓΕΒΡΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 
 

                                                 
Στόχοι 

Θεµατικές 
Ενότητες 

(∆ιατιθέµενος 
χρόνος) 

                          
Ενδεικτικές 

δραστηριότητες 

Σύνολα (Σ) (2 ώρες) 

Σ1.  Αποφασίζουν αν ένα στοιχείο 
ανήκει ή όχι σε ένα σύνολο και 
εκφράζουν αυτή τη σχέση συµβολικά. 
 
Σ2.  Αναπαριστούν τα σύνολα µε 
διάφορους τρόπους (αναγραφή, 
περιγραφή στοιχείων, διαγράµµατα 
Venn). 
 
Σ3.  Αναγνωρίζουν και εφαρµόζουν 
σχέσεις και πράξεις µεταξύ συνόλων µε 
χρήση  διαφορετικών αναπαραστάσεων 
(και λεκτικά µε κατάλληλη χρήση των 
συνδέσµων «ή» και «και»). 

Σύνολα. 
 

Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.1 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.2 
 
 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.2 
και ∆.3 
 
 

Πιθανότητες (Πθ) (6 ώρες) 

Πθ1.  Αναγνωρίζουν αν ένα πείραµα 
είναι πείραµα τύχης  
 
 
 
Πθ2.  Προσδιορίζουν το δειγµατικό 
χώρο ενός πειράµατος τύχης και 
ενδεχόµενα αυτού µε διάφορους 
τρόπους (π.χ. δενδροδιαγράµµατα, 
διαγράµµατα Venn, πίνακες διπλής 
εισόδου). 
 
Πθ3.  Μεταφράζουν διάφορες σχέσεις 
ενδεχοµένων που είναι διατυπωµένες σε 
φυσική γλώσσα στη γλώσσα των 
συνόλων και αντίστροφα. 
 
Πθ4.  Με τη βοήθεια της σχετικής 
συχνότητας, συνδέουν ένα ενδεχόµενο 
µε έναν αριθµό που αποτελεί µέτρο της 
«προσδοκίας» πραγµατοποίησής του 
και καταλήγουν στον κλασικό ορισµό 
της πιθανότητας.  Επιλύουν 
προβλήµατα χρησιµοποιώντας τον 
κλασικό ορισµό.  
 

∆ειγµατικός χώρος – 
Ενδεχόµενα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η έννοια της 
πιθανότητας. 

 
 
 
 
 
 
 

Οι µαθητές διαχωρίζουν ένα 
αιτιοκρατικό πείραµα από ένα 
πείραµα τύχης (παράδειγµα 
δραστηριότητας είναι η ∆.4) 
 
Το δενδροδιάγραµµα και ο 
πίνακας διπλής εισόδου ως 
τρόπος οργάνωσης ενός 
πειράµατος τύχης 
(παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.5) 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.6 
και ∆.7 

 

Στη διεύθυνση:    
http://www.shodor.org/interac
tivate/activities/Coin/   µπορεί 
ο µαθητής να εµπλακεί 
διαδραστικά µε την έννοια της 
σχετικής συχνότητας  
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Πθ5.  Αναπαριστούν τους κανόνες 
λογισµού των πιθανοτήτων µε 
διαγράµµατα Venn, τους αιτιολογούν 
και τους χρησιµοποιούν στην επίλυση 
προβληµάτων. 
 

Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.8 
 
 

Πραγµατικοί αριθµοί (Πρ) (14 ώρες) 

Πρ1.  ∆ιακρίνουν τους ρητούς από τους 
άρρητους αριθµούς µέσα από τις 
διάφορες αναπαραστάσεις τους και 
ταξινοµούν µε ευχέρεια 
συγκεκριµένους αριθµούς στα βασικά 
υποσύνολα των πραγµατικών αριθµών 
(Ν, Ζ,Q, R-Q) που ανήκουν. 
 
Πρ2.  ∆ιερευνούν τις ιδιότητες των 
πράξεων των πραγµατικών αριθµών.  
Αναγνωρίζουν τη σηµασία της 
ισοδυναµίας, της συνεπαγωγής και των 
συνδέσµων «ή» , «και» στις ιδιότητες.  
Αιτιολογούν µε αντιπαραδείγµατα γιατί 
δεν ισχύει η ισοδυναµία σε ορισµένες 
ιδιότητες. 
 
 
 
 
Πρ3.  Αποδεικνύουν και εφαρµόζουν 
τις ιδιότητες αναλογιών στην επίλυση 
προβληµάτων. 
  
Πρ4.  Εφαρµόζουν διάφορες 
αποδεικτικές µεθόδους  (ευθεία 
απόδειξη, απαγωγή σε άτοπο, 
αντιπαράδειγµα κ.λ.π.) για να δείξουν 
την ισχύ  απλών  αλγεβρικών 
προτάσεων.  
 
Πρ5.  ∆ιερευνούν την έννοια της 
πυκνότητας και της διαδοχικότητας στα 
βασικά υποσύνολα των πραγµατικών 
αριθµών. Αναπαριστούν στον άξονα 
των πραγµατικών αριθµών σύνολα που 
προσδιορίζονται από ανισοτικές σχέσεις 
και τα συµβολίζουν χρησιµοποιώντας 
διαστήµατα. 
 
 
 
 

Οι πράξεις και οι 
ιδιότητες των 
πραγµατικών 
αριθµών. 
(5 ώρες) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάταξη των 
πραγµατικών 
αριθµών. 
(4 ώρες) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Γιατί ο 2  είναι άρρητος; 
 
 
 
 
 
 
Συζητούν το νόηµα της 
συνεπαγωγής  
(α=β ⇒  α²=β² )και 
διερευνούν την ισχύ του 
αντιστρόφου. [π.χ. 
α²=β²⇒ (α=β ή α=-β), ή 
αντιπαράδειγµα για α=2,  
β=-2]   
Προβληµατίζονται σχετικά µε 
τους τρόπους µε τους οποίους 
αποδεικνύεται  ότι ένας 
ισχυρισµός δεν ισχύει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.9 
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Πρ6.  ∆ιερευνούν και προσδιορίζουν 
οµοιότητες και διαφορές των ιδιοτήτων 
της ισότητας και της ανισότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
Πρ7.  Χρησιµοποιούν την έννοια της 
διάταξης των πραγµατικών αριθµών και 
των ιδιοτήτων της για να επιλύσουν 
προβλήµατα αναπτύσσοντας 
κατάλληλες στρατηγικές. 
 
Πρ8.  Ορίζουν αλγεβρικά την απόλυτη 
τιµή συνδέοντας τη µε τη γεωµετρική 
της ερµηνεία.  
 
Πρ9.  ∆ιερευνούν και αποδεικνύουν τις 
βασικές ιδιότητες της απόλυτης τιµής, 
τις ερµηνεύουν γεωµετρικά και τις 
χρησιµοποιούν στην επίλυση 
προβληµάτων.  
 
Πρ10.  Ορίζουν τη ν-οστή ρίζα µη 
αρνητικού αριθµού και µέσω αυτής τη 
δύναµη θετικού αριθµού µε ρητό 
εκθέτη. 
 
Πρ11.  Αποδεικνύουν και 
χρησιµοποιούν τις βασικές ιδιότητες 
των ριζών και δυνάµεων.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απόλυτη τιµή 
πραγµατικού αριθµού. 

(3 ώρες) 
 
 
 
 
 
 
 

Ρίζες πραγµατικών 
αριθµών. 
(2ώρες) 

 
 

Αποδεικνύουν µε κατάλληλο 
αντιπαράδειγµα. ότι η 
διαίρεση κατά µέλη 
ανισοτήτων (µε θετικούς 
όρους) δεν ισχύει. 
∆ιαπιστώνουν τη σηµασία του 
αντιπαραδείγµατος στην 
απόρριψη µαθηµατικών 
ισχυρισµών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.11 
 

Εξισώσεις (Ε) (9 ώρες) 

Ε1.  ∆ιερευνούν τη διαδικασία 
επίλυσης της εξίσωσης αχ+β=0.   
 
 
Ε2.  Αναγνωρίζουν το ρόλο της 
παραµέτρου σε µία παραµετρική 
εξίσωση 1ου βαθµού. 
 
Ε3.  Επιλύουν απλές παραµετρικές 
εξισώσεις (µε µία παράµετρο) 1ου  
βαθµού. 
 
 
 

Εξισώσεις 1ου  
βαθµού.  Η εξίσωση 

χ
ν=α. 

(4ώρες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.12 
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Ε4.  Επιλύουν εξισώσεις που ανάγονται 
σε εξισώσεις 1ου βαθµού (π.χ. ρητές, µε 
απόλυτες τιµές) εφαρµόζοντας τις 
ιδιότητες των πράξεων και της ισότητας 
των πραγµατικών αριθµών.  ∆ιερευνούν 
και επιλύουν εξισώσεις της µορφής 
χ
ν=α.  

 
Ε5.  ∆ιερευνούν τη διαδικασία 
επίλυσης της εξίσωσης αχ²+βχ+γ=0 και 
καταλήγουν σε συµπεράσµατα τα οποία 
χρησιµοποιούν στην επίλυση 
δευτεροβάθµιων εξισώσεων. 
 
Ε6.  Προσδιορίζουν τους τύπους Vieta 
για το άθροισµα και το γινόµενο των 
ριζών µιας δευτεροβάθµιας εξίσωσης 
και τους χρησιµοποιούν για να 
κατασκευάσουν εξισώσεις  των οποίων 
οι ρίζες ικανοποιούν δεδοµένες σχέσεις.  
 
Ε7.  Επιλύουν εξισώσεις που ανάγονται 
σε  εξισώσεις 2ου βαθµού.  
Μοντελοποιούν και επιλύουν 
προβλήµατα µε χρήση εξισώσεων 2ου  
βαθµού. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Εξισώσεις 2ου 
βαθµού. 
(5 ώρες) 

 

Να λυθεί η εξίσωση: 

ωω

ω

ωω

ω 1

1

55
2

=
−

+
−

−

+
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.13 
και ∆.14 
 

Ανισώσεις (Α) (6 ώρες) 

Α1.  Επιλύουν ανισώσεις 1ου βαθµού 
και προβλήµατα που ανάγονται σε 
ανισώσεις 1ου βαθµού. 
 
Α2.  ∆ιερευνούν την παραγοντοποίηση 
τριωνύµου και καταλήγουν σε 
συµπεράσµατα τα οποία χρησιµοποιούν 
για να προσδιορίσουν το πρόσηµο των 
τιµών του. 
 
Α3.  Μοντελοποιούν και επιλύουν 
προβλήµατα µε χρήση ανισώσεων 2ου  
βαθµού. 
 

Ανισώσεις 1ου 
βαθµού. 
(2 ώρες) 

 
Ανισώσεις 2ου 
βαθµού. 
(4 ώρες) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.15 
 

Πρόοδοι (Π) (7 ώρες) 

Π1.  Αναγνωρίζουν την ακολουθία ως 
αντιστοιχία των φυσικών στους 
πραγµατικούς αριθµούς και 
χρησιµοποιούν τον κατάλληλο 
συµβολισµό.  
 

Ακολουθίες. 
(1 ώρα) 

 
 
 
 

Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.16 
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Π2.  Υπολογίζουν όρους ακολουθίας 
που εκφράζεται µε γενικό ή  
αναδροµικό τύπο.     
 
Π3.  ∆ιερευνούν ακολουθίες µε 
σταθερή διαφορά διαδοχικών όρων και 
ορίζουν την αριθµητική πρόοδο. 
  
Π4.  Εξετάζουν αν µια ακολουθία είναι 
αριθµητική πρόοδος τεκµηριώνοντας το 
συλλογισµό τους. 
 
Π5.  Υπολογίζουν το ν-οστό όρο και το 
άθροισµα των πρώτων ν όρων µιας 
αριθµητικής προόδου.  
 
Π6.  ∆ιερευνούν, προσδιορίζουν και 
εφαρµόζουν τη σχέση τριών διαδοχικών 
όρων αριθµητικής προόδου . 
  
Π7.  Μοντελοποιούν και επιλύουν 
προβλήµατα µε χρήση του ν-οστού 
όρου και του αθροίσµατος ν-πρώτων 
όρων αριθµητικής προόδου. 
  
Π8.  ∆ιερευνούν ακολουθίες µε 
σταθερό λόγο διαδοχικών όρων και 
ορίζουν τη γεωµετρική πρόοδο.  
 
Π9.  Εξετάζουν αν  µια ακολουθία είναι 
γεωµετρική πρόοδος τεκµηριώνοντας 
το συλλογισµό τους. 
 
Π10.  Υπολογίζουν το ν-οστό όρο και 
το άθροισµα των πρώτων ν όρων µιας 
γεωµετρικής προόδου.  
 
Π11.  ∆ιερευνούν, προσδιορίζουν και 
εφαρµόζουν τη σχέση τριών διαδοχικών 
όρων γεωµετρικής προόδου .  
 
Π12.  Μοντελοποιούν και επιλύουν 
προβλήµατα µε χρήση του ν-οστού 
όρου και του αθροίσµατος ν-πρώτων 
όρων γεωµετρικής προόδου.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Αριθµητική πρόοδος. 
(4 ώρες) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωµετρική πρόοδος. 
(4 ώρες) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.17 
και ∆.18 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.17 
και ∆.18 
 
 
 
 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.17 
και ∆.18 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.19, 
∆.20 και ∆.21 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.19, 
∆.20 και ∆.21 
 
 
 
 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.19, 
∆.20 και ∆.21 
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Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων (ΒΣ) (6 ώρες) 

ΒΣ1.  Εισάγονται στην έννοια της 
συνάρτησης µέσα από πραγµατικές 
καταστάσεις αντιστοίχησης διαφόρων 
ειδών ώστε να αποκτήσει νόηµα ο 
τυπικός ορισµός της συνάρτησης. 
  
ΒΣ2.  Επιχειρηµατολογούν αν µία 
αντιστοιχία είναι συνάρτηση ή όχι και 
εξοικειώνονται µε το συµβολισµό και 
την ορολογία. 
 
ΒΣ3.  Μοντελοποιούν και επιλύουν 
προβλήµατα µε τη βοήθεια 
συναρτήσεων (και δίκλαδων). 
 
ΒΣ4.  ∆ιερευνούν αν µια γραµµή σε 
σύστηµα συντεταγµένων είναι γραφική 
παράσταση συνάρτησης.  
 
ΒΣ5.  Συνδέουν διαφορετικές 
αναπαραστάσεις µιας συνάρτησης 
(τύπος, πίνακας τιµών και γραφική 
παράσταση). 
 
ΒΣ6.  Ερµηνεύουν µία δεδοµένη 
γραφική παράσταση συνάρτησης για να 
επιλύσουν ένα πρόβληµα. 
 
ΒΣ7.  Προσδιορίζουν τα σηµεία τοµής 
της γραφικής παράστασης µιας 
συνάρτησης µε τους άξονες και τη 
σχετική της θέση µε το χ΄χ, επιλύοντας 
εξισώσεις και ανισώσεις.  

Η έννοια της 
συνάρτησης. 

(3 ώρες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφική παράσταση 
συνάρτησης. 

(3 ώρες) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.22 
και ∆.23 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.15 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.24 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.25 
 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.26 
 
 
 
 

Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων (ΜΣ) (8 ώρες) 

ΜΣ1.  ∆ιερευνούν τη γραφική 
παράσταση της f(χ)=αχ+β για 
συγκεκριµένες τιµές των παραµέτρων α 
και  β. 
 
ΜΣ2.  Καταλήγουν σε γενικότερα 
συµπεράσµατα που αφορούν στη 
µονοτονία και τα εκφράζουν 
συµβολικά. 
 
ΜΣ3.  Χρησιµοποιούν την f(χ)=αχ+β  
στη µοντελοποίηση και επίλυση 
προβληµάτων. 
 

Η συνάρτηση 
f(χ)=αχ+β. 
(2 ώρες) 

 
 
 
 
 
 
 

Μελέτη της 
συνάρτησης f(χ)=αχ². 

(2ώρες) 
 

Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.28 
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ΜΣ4.  Αναπαριστούν γραφικά και 
διερευνούν τις συναρτήσεις g(χ)= χ² και 
h(χ)= - χ² ως προς τη µονοτονία.  
Καταλήγουν σε γενικότερα 
συµπεράσµατα που αφορούν στα 
ακρότατα και στις συµµετρίες και τα 
εκφράζουν συµβολικά. 
 
ΜΣ5.  Γενικεύουν τα συµπεράσµατά 
τους για τη συνάρτηση f(χ)=αχ². 
 
ΜΣ6.  Αναπαριστούν και διερευνούν τη 
γραφική παράσταση συγκεκριµένων 
πολυωνυµικών συναρτήσεων της 
µορφής  f(χ)=αχ²+βχ+γ. 
 
ΜΣ7.  Χρησιµοποιούν τη γραφική 
παράσταση της συνάρτησης 
f(χ)=αχ²+βχ+γ στη διερεύνηση των 
ριζών και του προσήµου του τριωνύµου 
αχ²+βχ+γ, α≠0. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Μελέτη της 
συνάρτησης 

f(χ)=αχ²+βχ+γ. 
(4 ώρες) 

 

Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.29 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.29 
 
Παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων είναι οι ∆.30 
και ∆.31 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας 
είναι η ∆.32 
 
 
 

 
 

Ενδεικτικές δραστηριότητες  
 
∆.1 (αντιστοιχεί στο στόχο Σ1) 

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τα σύµβολα ∈ και ∉, αν ο κάθε αριθµός ανήκει 

ή δεν ανήκει στο αντίστοιχο σύνολο. 

 ℕ ℤ ℚ ℝ 
-5,5     

π     

2

2
 

    

144      

3

13
−  

    

5

40
 

    

2      

3,0      
 

-4     
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∆.2 (αντιστοιχεί στους στόχους Σ2 και Σ3) 

Έστω Ω={1,2,3,…,10} ένα βασικό σύνολο και τρία υποσύνολα 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 διάγραµµα 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 

 
∆.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) Á 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆.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 καταστήµατος µια συγκεκριµένη ηµέρα. 

δ)  ο αριθµός των αεροπλάνων που φθάνουν σε ένα αεροδρόµιο 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. 
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∆.5 (αντιστοιχεί στο στόχο Πθ2) 

∆ύο φίλοι παίζουν το γνωστό παιχνίδι «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί».  Με χρήση 

δενδροδιαγράµµατος ή πίνακα διπλής εισόδου να προσδιορίσετε όλα τα δυνατά 

αποτελέσµατα του πειράµατος και να δηµιουργήσετε έτσι το δειγµατικό χώρο του πειράµατος 

αυτού.  Να προσδιορίσετε το ενδεχόµενο «ισοπαλία».  

 
∆.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 διάγραµµα 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. 

 
∆.7 (αντιστοιχεί στο στόχο Πθ3) 

Από τους µαθητές ενός λυκείου κάποιοι µιλούν πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα.  Επιλέγουµε 

τυχαία ένα µαθητή 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 

 
∆.8 (αντιστοιχεί στο στόχο Πθ5) 

Από 120 µαθητές ενός Λυκείου, 32 µαθητές συµµετέχουν 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; 

 
∆.9 (αντιστοιχεί στο στόχο Πρ5) 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αιτιολογώντας τον ισχυρισµό σας. 

α)  Πόσοι αριθµοί υπάρχουν ανάµεσα στο  
8

3
 και το 

8

5
; 

β)  Υπάρχει αριθµός ανάµεσα στον 1,2 και στον 1,3;  Αν ναι, γράψτε έναν. 

γ)  Υπάρχει πραγµατικός αριθµός α µεγαλύτερος του 
8

5
 µε την ιδιότητα: «ανάµεσα στον 

8

5
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 και τον α να µην υπάρχει άλλος αριθµός»; 

δ)  Υπάρχει ο µικρότερος θετικός πραγµατικός αριθµός;  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; 

 
∆.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 βοήθεια της έννοιας της απόλυτης τιµής.  

γ)  Να βρείτε τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή της D. 

 
∆.11 (αντιστοιχεί στο στόχο Πρ11) 

∆ίνεται η παράσταση: 

 

 

α)  Να υπολογίσετε την παράσταση µε χρήση υπολογιστή τσέπης. 

β)  Να υπολογίσετε την παράσταση χρησιµοποιώνας αλγεβρικές ιδιότητες. 

γ)  Να συγκρίνετε τις δυο µεθόδους ως προς την ακρίβεια του αποτελέσµατος. 

 
∆.12 (αντιστοιχεί στο στόχο Ε2) 

Ο τιµοκατάλογος των ΤΑΧΙ στην Αθήνα περιλαµβάνει 1,19€ για την εκκίνηση και 0,68€ για 

κάθε χιλιόµετρο 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 χιλιόµετρο 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€. 
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∆.13 (αντιστοιχεί στο στόχο Ε7) 

Στο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου µιας χώρας κάθε οµάδα έδωσε µε όλες τις υπόλοιπες οµάδες 

δυο αγώνες (εντός και εκτός έδρας).  Αν έγιναν συνολικά 240 αγώνες, πόσες ήταν οι οµάδες 

που συµµετείχαν στο πρωτάθληµα;   

 
∆.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 διαπίστωσαν ότι, αν η 

µέση ταχύτητά του ήταν 1
h

km
 µεγαλύτερη, θα τερµάτιζε σε 

10

1
 της ώρας νωρίτερα και θα 

έπαιρνε το χρυσό µετάλλιο.  Ποια ήταν η µέση ταχύτητα µε την οποία έτρεξε; 

 
∆.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.  

 
∆.16 (αντιστοιχεί στο στόχο Π1) 

Η ακολουθία 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,… ονοµάζεται ακολουθία Fibonacci (Leonardo di Pisa 

(Fibonacci), 1175-1250).  

α)  Ας αντιστοιχίσουµε, λοιπόν, τους φυσικούς αριθµούς ν µε τους όρους της παραπάνω 

     ακολουθίας xν, συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:  
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ν 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

xν 0 1          

 

β)  Παρατηρήστε πως προκύπτουν οι όροι της ακολουθίας 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.   

 
∆.17 (αντιστοιχεί στους στόχους Π4, Π5 και Π7) 

∆έκα 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; 

 
∆.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 δευτερόλεπτο 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 δευτερολέπτων, µε  ν≤60, είναι: ν·(ν+2) cm.  
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∆.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 τετράγωνα.   

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 κόκκους 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 σιταριού θα είχαν τοποθετηθεί στο ν-οστό 

     τετράγωνο; 

γ)  Αποτελεί το πλήθος των κόκκων σε κάθε τετράγωνο διαδοχικούς όρους γεωµετρικής 

     προόδου;  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

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 σκακιέρας; 

ε)   Αν η σκακιέρα είχε ν τετράγωνα, προσπαθήστε να εικάσετε πόσοι θα ήταν στην 

      περίπτωση αυτή συνολικά οι κόκκοι πάνω στη σκακιέρα;  

 
∆.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;  
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∆.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; 

 
∆.22 (αντιστοιχεί στο στόχο ΒΣ2) 

Ας υποθέσουµε ότι στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία για την 

πόλη της Θεσσαλονίκης το έτος 2003. 

 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ∆ΕΚ 

-0,3°C -0,8°C 4°C 11°C 13°C 20°C 20°C 25°C 20°C 15°C 12°C 7°C 

                                

Είναι η αντιστοιχία: Μήνας → Θερµοκρασία συνάρτηση;  Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας.   

 
∆.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.  
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∆.24 (αντιστοιχεί στο στόχο ΒΣ4) 

Είναι τα παρακάτω διαγράµµατα γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων;  Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

 

 

α)         β) 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ)       δ)  
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∆.25 (αντιστοιχεί στο στόχο ΒΣ5) 

∆ίνονται οι παρακάτω παραβολές (σε κάθε σχήµα η παραβολή που παριστάνεται µε 

διακεκοµµένη γραµµή είναι η y=x2).  

          

 

(Α)      (Β) 

 

                                                                                 

 

 

 

                 

  

 

 

(Γ)       (∆) 

 

 

  

 

                                                                 

 

 

 

 

 

Ι)  Να βρείτε ποια παραβολή είναι η γραφική παράσταση καθεµιάς από τις παρακάτω 

συναρτήσεις, αιτιολογώντας την επιλογή σας: 

α)  f(x)= (2-x)2 

β)  g(x)= x2+2 

γ)  h(x)= (2-x)(x+2) 

ΙΙ)  Να βρείτε τη συνάρτηση στην οποία αντιστοιχεί η παραβολή που δεν είναι γραφική 

παράσταση µιας από τις συναρτήσεις f, g και h. 
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∆.26 (αντιστοιχεί στο στόχο ΒΣ6) 

Ένα κινητό που κινείται έτσι ώστε η απόστασή του (σε km) από ένα σηµείο Α (που το 

θεωρούµε αρχή της µέτρησης) σε σχέση µε το χρόνο (σε ώρες) φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραµµα.  Από τις πληροφορίες του διαγράµµατος να απαντήσετε στα ερωτήµατα: 

α)  Ποια ήταν η διάρκεια της κίνησης; 

β)  Πόσα χιλιόµετρα είναι η συνολική απόσταση; 

γ)  Πόσες φορές το κινητό έκανε στάση και για πόση ώρα; 

δ)  Πόσος χρόνος πέρασε µέχρι να κάνει την πρώτη στάση, τι απόσταση διήνυσε και ποιά 

     ήταν η ταχύτητά του σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα; 

ε)  Σε τι απόσταση από το Α θα βρίσκεται: 45 λεπτά, 1 ώρα και 15 λεπτά , 1 ώρα και 33 

     λεπτά, 3 ώρες και 30 λεπτά και 4 ώρες µετά την αρχή της µέτρησης.  

στ)  Προσπαθήστε να βρείτε  τον τύπο της συνάρτησης που περιγράφεται στο διάγραµµα. 
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∆.27 (αντιστοιχεί στο στόχο ΜΣ1) 

Με χρήση λογισµικού δυναµικής γεωµετρίας να µεταβάλλετε τις τιµές στα α και β και να 

διερευνήσετε τις µεταβολές της ευθείας y=αx+β.  Προσπαθήστε να ερµηνεύσετε το ρόλο των 

παραµέτρων α και β. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∆.28 (αντιστοιχεί στο στόχο ΜΣ3) 

Ο Στέφανος ζεσταίνει νερό µε χρήση ενός θερµοµέτρου.  Η θερµοκρασία του νερού 

αυξάνεται γραµµικά κατά 15°C κάθε 2 λεπτά.  Αν στην αρχή το νερό έχει θερµοκρασία 10°C:  

α)  Είναι η αντιστοιχία χρόνου – θερµοκρασίας συνάρτηση;  Να αιτιολογήσετε την  

     απάντησή σας. 

β)  Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιµών:  

Χρόνος  (t) σε min  1 2 3   

Θερµοκρασία (θ) σε °C  10    40 55 

 

β)  Να παραστήσετε γραφικά την αντιστοιχία χρόνου – θερµοκρασίας. 

γ)  Με χρήση της γραφικής παράστασης, να εκτιµήσετε µετά από πόσα λεπτά θα βράσει το 

     νερό. 

δ)  Προσπαθήστε να εκφράσετε αλγεβρικά τη σχέση που περιγράφει την αντιστοιχία  

     χρόνου – θερµοκρασίας και υπολογίστε µετά από πόσα λεπτά θα βράσει το νερό. 
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∆.29 (αντιστοιχεί στους στόχους ΜΣ4 και ΜΣ5) 

Στο παρακάτω σύστηµα αξόνων δίνονται έξι παραβολές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α)  Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις των οποίων οι γραφικές παραστάσεις είναι οι 

     παραπάνω παραβολές. 

β)  Τι συµπεραίνετε για τη µονοτονία των συναρτήσεων του ερωτήµατος (α); 

     Μπορείτε να γενικεύσετε τα συµπεράσµατά σας για τις συναρτήσεις αυτής της µορφής; 

γ)  Για κάθε µία από τις παραπάνω συναρτήσεις, υπάρχει τιµή της µεταβλητής x για την 

     οποία η συνάρτηση παίρνει τη µεγαλύτερη ή τη µικρότερη τιµή της; Εκφράστε αλγεβρικά 

     τα συµπεράσµατά σας.  Μπορείτε να γενικεύσετε αυτά τα συµπεράσµατα για τις 

     συναρτήσεις αυτής της µορφής; 

δ)  Έχει η καθεµιά από τις παραπάνω παραβολές άξονα ή κέντρο συµµετρίας; Εκφράστε 

     αλγεβρικά τις συµµετρίες αυτές.  Μπορείτε να γενικεύσετε τα συµπεράσµατά σας για τις 

     συναρτήσεις αυτής της µορφής; 

ε)  Από τι εξαρτάται το «άνοιγµα» µιας παραβολής και µε ποιόν τρόπο;  

στ) Παρατηρήστε τις παραβολές y = αx2 και y = -αx2.  Είναι συµµετρικές µεταξύ τους;       

 
∆.30 (αντιστοιχεί στο στόχο ΜΣ6) 

α)  Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστηµα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των ψ = x² και  

     ψ = x² + κ  για διάφορες τιµές του πραγµατικού αριθµού κ.  Πώς µπορούν να προκύψουν 

     από τη γραφική παράσταση της ψ = x² οι άλλες γραφικές παραστάσεις; 
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β)  Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστηµα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των ψ = x² και  

     ψ = (x+λ)² για διάφορες τιµές του πραγµατικού αριθµού λ.  Πώς µπορούν να προκύψουν 

     από τη γραφική παράσταση της ψ = x² οι άλλες γραφικές παραστάσεις; 

γ)  ∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = x² - 4x + 5.  Αφού τη γράψετε στη µορφή f(x) = (x+λ)² + κ 

     προσπαθήστε να την παραστήσετε γραφικά ξεκινώντας από την ψ = x² µε βάση τα 

     συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα προηγούµενα ερωτήµατα. 

δ)  Σε ποιά διαστήµατα η f(χ) = x² - 4x + 5 είναι αύξουσα και σε ποιά φθίνουσα;  Για ποιά  

     τιµή του x παρουσιάζει η f ελάχιστη τιµή και ποιά είναι αυτή;  Έχει η γραφική παράσταση 

     της f άξονα συµµετρίας;         

(Για την παραπάνω δραστηριότητα ενδείκνυται η χρήση λογισµικού δυναµικής γεωµετρίας). 

 
∆.31 (αντιστοιχεί στο στόχο ΜΣ6) 

Ένας µαθητής πειραµατίζεται παριστάνοντας γραφικά συναρτήσεις της µορφής 

f(x) = αx²+ 2βx + γ.  Ως τιµές των α, β και γ διαλέγει διαδοχικούς όρους της γεωµετρικής 

προόδου: 1, 2, 4, 8, 16, 32,….  

α)  Με τη βοήθεια λογισµικού δυναµικής γεωµετρίας, να χαράξετε κάποιες γραφικές 

     παραστάσεις των παραπάνω συναρτήσεων.  Τι παρατηρείτε;  Μπορείτε να γενικεύσετε την 

     παρατήρησή σας και να αποδείξετε την ισχύ της γενίκευσης αυτής; 

β)  Τι θα συµβεί αν µε της ίδιας µορφής συναρτήσεις χρησιµοποιήσουµε άλλες γεωµετρικές  

     προόδους;  Μπορείτε να αποδείξετε τον ισχυρισµό σας; 

 
∆.32 (αντιστοιχεί στο στόχο ΜΣ7) 

∆ίνεται η συνάρτηση φ(x)= 2x2-4x-6.   

α)  Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιµών: 

x -2 -1 0 1 2 3 4 

φ(x)        

 

β)  Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης φ(x). 

γ)  Με χρήση της παραπάνω γραφικής παράστασης, να προσδιορίσετε τις λύσεις των 

     εξισώσεων φ(x)=0, φ(x)=2 και της ανίσωσης φ(x)>0.   

δ)  Να επιλύσετε αλγεβρικά τις φ(x)=0, φ(x)=2 και την φ(x)>0 και να συγκρίνετε τις 

     απαντήσεις σας µε εκείνες του ερωτήµατος (γ). 
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 

                                      
Στόχοι 

Θεµατικές 
ενότητες 

(∆ιατιθέµενος 
χρόνος) 

                                          
Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία (ΕΓ) (2 ώρες) 

ΕΓ1.  ∆ιακρίνουν την  
αναγκαιότητα της  
µετάβασης από την 
Πρακτική στη Θεωρητική 
Γεωµετρία.  
 
 
ΕΓ2.  Αποκτούν µια 
πρώτη αίσθηση της 
ιστορικής εξέλιξης και 
θεµελίωσης της 
Θεωρητικής  
Γεωµετρίας και των 
βασικών αρχών 
ανάπτυξης της 
Ευκλείδειας Γεωµετρίας 
ως αξιωµατικό σύστηµα. 

Πρακτική και 
Θεωρητική 
Γεωµετρία. 

 
 
 

 
Βασικές αρχές της 
Ευκλείδειας 
Γεωµετρίας ως 
αξιωµατικό 
σύστηµα. 

 

Να σχεδιάσετε τρία τρίγωνα και, µετρώντας 
τις γωνίες τους, να υπολογίσετε το άθροισµα 
των γωνιών τους. Από τις µετρήσεις αυτές 
µπορείτε να εξάγετε ένα συµπέρασµα για το 
άθροισµα των γωνιών κάθε τριγώνου;  
Μπορείτε να διαπιστώσετε κάποια βασική 
αδυναµία στη διαδικασία της µέτρησης; 
 

Βασικά Γεωµετρικά Σχήµατα (Σχ) (5 ώρες) 

Σχ1.  Αντιλαµβάνονται 
τις γεωµετρικές έννοιες 
σηµείο, ευθεία και 
επίπεδο ως πρωταρχικές 
και αναγνωρίζουν τις 
ιδιότητες και τις 
παραδοχές που τις 
διέπουν.  
 
Σχ2.  Αναγνωρίζουν τα 
βασικά χαρακτηριστικά, 
τις σχέσεις και τις πράξεις 
ευθύγραµµων τµηµάτων, 
γωνιών και τόξων µέσω 
των αντίστοιχων 
ορισµών. 
 
Σχ3.  ∆ιερευνούν και 
διατυπώνουν βασικές 
ιδιότητες των 
ευθυγράµµων τµηµάτων, 
γωνιών και τόξων. 
  

Πρωταρχικές 
έννοιες και 
παραδοχές 

 
 
 
 
 
 
Ευθύγραµµο τµήµα, 
Γωνία, Κύκλος – 

Τόξο. 
(Χαρακτηριστικά, 

Ορισµοί, 
Συγκρίσεις, 

Πράξεις, Βασικά 
θεωρήµατα). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να σχεδιάσετε δυο γωνίες: 
α) µόνο µε κοινή κορυφή, β) µόνο µε κοινή 
πλευρά γ) µε κοινή κορυφή, κοινή πλευρά και 
άλλα κοινά σηµεία, δ) µε κοινή πλευρά, κοινή 
κορυφή και κανένα άλλο κοινό σηµείο.  
 
 
 
Επιδιώκουµε οι µαθητές να κάνουν εικασίες 
για ιδιότητες των γωνιών και να τις ελέγξουν 
αποδεικτικά.  Μια δραστηριότητα που θα  
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί είναι η ∆.1 
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Σχ4. Αποδεικνύουν 
βασικές γεωµετρικές 
προτάσεις 
χρησιµοποιώντας 
διάφορες αποδεικτικές 
µεθόδους.  Ελέγχουν την 
ορθότητα δεδοµένων 
συλλογισµών 
 
Σχ5.  ∆ιατυπώνουν το  
αντίστροφο πρότασης και 
διερευνούν την ισχύ του.  
 
Σχ6.  Συνδέουν 
χαρακτηριστικά και 
διαδικασίες στα βασικά 
γεωµετρικά σχήµατα 
(ευθύγραµµο τµήµα, 
γωνία, τόξο) µε στόχο να 
διακρίνουν και να 
αναπτύσσουν κοινές 
στρατηγικές απόδειξης 
σχετικών προτάσεων. 

 
 
 
 
 

 

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων είναι οι ∆.1 
∆.2 και ∆.3 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων είναι οι ∆.1 
και ∆.2 
 
 
Κοινή διαπραγµάτευση ασκήσεων µε µέσο 
ευθύγραµµου τµήµατος, διχοτόµο γωνίας, 
µέσο τόξου.  Μια δραστηριότητα που θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί είναι η ∆.4 
 
 
 
 
 
 

Τρίγωνα (Τ) (19 ώρες) 

Τ1.  Ταξινοµούν τα 
τρίγωνα µε βάση τις 
σχέσεις των πλευρών και 
το είδος των γωνιών του, 
αναγνωρίζουν τα 
δευτερεύοντα στοιχεία 
του τριγώνου (διάµεσος, 
διχοτόµος ύψος) µε βάση 
τους αντίστοιχους 
ορισµούς, τα σχεδιάζουν 
και τα συµβολίζουν.  
 
Τ2.  ∆ιακρίνουν πότε 
σχέσεις µεταξύ βασικών 
στοιχείων τριγώνων από- 
τελούν κριτήριο ισότητας 
των τριγώνων. 
Αποδεικνύουν κριτήρια 
ισότητας τριγώνων καθώς 
και αυτά που αφορούν 
στα ορθογώνια τρίγωνα. 
Χρησιµοποιούν τα 
κριτήρια ισότητας 
τριγώνων για να 
αποδεικνύουν ισότητες  
 

Είδη και στοιχεία 
τριγώνου. 
(1 ώρα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικά κριτήρια 
ισότητας τριγώνων 

και κριτήρια 
ισότητας 

ορθογωνίων 
τριγώνων. 
(6 ώρες) 

 
 
 
 
 
 
 

Να διερευνήσετε τη θέση των υψών σε 
διάφορα είδη  τριγώνου.  Να σχεδιάσετε µε 
γνώµονα τα ύψη σε αµβλυγώνιο τρίγωνο.  
(Η διαπραγµάτευση του πρώτου µέρους της  
δραστηριότητας σε περιβάλλον  δυναµικής 
γεωµετρίας µπορεί να βοηθήσει τους 
µαθητές.) 
  
 
 
 
 
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων είναι οι ∆.5, 
∆.6 και ∆.7 
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τριγώνων, ευθυγράµµων 
τµηµάτων και γωνιών. 
 
Τ3.  ∆ιερευνούν 
(χρησιµοποιώντας και 
λογισµικά δυναµικής 
γεωµετρίας), 
προσδιορίζουν και 
αποδεικνύουν σε ποιες 
γραµµές ανήκουν σηµεία 
που ικανοποιούν 
συγκεκριµένες 
γεωµετρικές ιδιότητες. 
Αναγνωρίζουν τον κύκλο, 
τη µεσοκάθετο τµήµατος 
και τη διχοτόµο γωνίας 
ως γεωµετρικούς τόπους.  
 
Τ4.  ∆ιερευνούν, 
προσδιορίζουν και 
αποδεικνύουν βασικές 
ανισοτικές σχέσεις 
στοιχείων του τριγώνου, 
µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
τριγωνική ανισότητα. 
Εφαρµόζουν τις σχέσεις 
αυτές στην επίλυση 
προβληµάτων. 
 
Τ5.  Προσδιορίζουν και 
αιτιολογούν τις σχετικές 
θέσεις ευθείας και 
κύκλου, καθώς και τις 
σχετικές θέσεις δύο 
κύκλων. 
 
Τ6.  Πραγµατοποιούν 
απλές γεωµετρικές 
κατασκευές. 
 

 
 

Βασικοί 
γεωµετρικοί τόποι 

(κύκλος, 
µεσοκάθετος, 
διχοτόµος). 

(2 ώρες) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ανισοτικές σχέσεις 
στο τρίγωνο – 

Κάθετα και πλάγια 
τµήµατα σε ευθεία. 

(4ώρες) 
 
 
 
 
 
 
Σχετικές θέσεις 

ευθείας και κύκλου 
– Σχετικές θέσεις 

κύκλων. 
(3 ώρες) 

 
 

Γεωµετρικές 
κατασκευές. 

(3 ώρες) 

 
 
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων είναι οι ∆.8, 
∆.9 και ∆.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων είναι οι ∆.11,  
∆.12 και ∆.13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων είναι οι ∆.14 
και ∆.15 
 
 
 
 
∆ίνονται δυο τεµνόµενες ευθείες ε1, ε2 και ένα 
σηµείο Α της ε1.  Να κατασκευάσετε µόνο µε 
κανόνα και διαβήτη κύκλο που εφάπτεται στις 
δυο ευθείες και έχει µε την ε1 σηµείο επαφής 
το Α.  

Παράλληλες ευθείες (ΠΕ) (10 ώρες) 

ΠΕ1.  ∆ιερευνούν, 
προσδιορίζουν και 
αποδεικνύουν κριτήρια 
παραλληλίας δύο ευθειών 
µέσω των σχέσεων 
γωνιών που σχηµατίζουν 
αυτές µε µια τέµνουσα.  
Αποκτούν µια πρώτη  
 

Κριτήριο 
παραλληλίας 

ευθειών – αίτηµα 
παραλληλίας και 

ιδιότητες 
παραλλήλων. 

(4 ώρες) 
 
 

Ο καθηγητής θα µπορούσε να προκαλέσει µια 
συζήτηση µε τους µαθητές σχετικά µε τη 
σηµασία του «αιτήµατος παραλληλίας».  
Παράδειγµα µιας τέτοιας προσέγγισης, είναι η 
∆.16. 
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αίσθηση του ρόλου του 
«αιτήµατος παραλληλίας» 
στην ιστορική εξέλιξη και 
τη φύση της Γεωµετρίας.  
Αποδεικνύουν και 
χρησιµοποιούν βασικές 
ιδιότητες των 
παραλλήλων.  
 
ΠΕ2.  ∆ιερευνούν την 
ύπαρξη και 
κατασκευάζουν 
γεωµετρικά τον 
περιγεγραµµένο και τον 
εγγεγραµµένο κύκλο  
τριγώνου.  
 
ΠΕ3.  Αποδεικνύουν και 
χρησιµοποιούν στην 
επίλυση προβληµάτων 
την πρόταση για το 
άθροισµα γωνιών 
τριγώνου.  
 
ΠΕ4.  Βρίσκουν το 
άθροισµα των γωνιών 
κυρτού τετραπλεύρου, 
πενταγώνου και 
γενικεύοντας το 
συλλογισµό βρίσκουν το 
άθροισµα των γωνιών 
κυρτού ν-γώνου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Περιγεγραµµένος 
και εγγεγραµµένος 
κύκλος τριγώνου. 

(2 ώρες) 
 

 
 
 
Άθροισµα γωνιών 

τριγώνου. 
(3 ώρες) 

 
 
 
 
Άθροισµα γωνιών 
κυρτού ν-γώνου. 

(1 ώρα)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγµα δραστηριότητας είναι η ∆.17 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρήστε τρίγωνο ΑΒΓ και µεταφέρετε (µε 
κανόνα και διαβήτη) τις γωνίες Α και Β του 
τριγώνου ώστε οι γωνίες Α, Β, Γ να γίνουν 
διαδοχικές.  Τι παρατηρείτε για το άθροισµα 
τους;  Μπορείτε να αιτιολογήσετε 
αποδεικτικά την παρατήρησή σας; 
 
Να σχεδιάσετε ένα κυρτό πολύγωνο, για 
παράδειγµα, τετράπλευρο, πεντάγωνο ή 
εξάγωνο και να υπολογίσετε το πλήθος των 
τριγώνων που σχηµατίζονται αν ενώσουµε 
µια κορυφή του πολυγώνου µε κάθε µια από 
τις µη γειτονικές κορυφές της.  Να εξετάσετε 
τι συµβαίνει στην περίπτωση του ν-γώνου. 
Πόσα είναι τότε τα αντίστοιχα τρίγωνα;  Να 
υπολογίσετε το άθροισµα των γωνιών του 
τετραπλεύρου, πενταγώνου, εξαγώνου, ν-
γώνου. 

Παραλληλόγραµµα –Τραπέζια (ΠΤ) (17 ώρες)  

ΠΤ1.  Αναγνωρίζουν 
παραλληλόγραµµα µε 
βάση τον ορισµό και τα 
κριτήρια. 
Χρησιµοποιούν τις 
ιδιότητες του 
παραλληλογράµµου στην 
επίλυση προβληµάτων.  
 
 
 
 
 
 
 

Παραλληλόγραµµο 
(3 ώρες) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων είναι οι ∆.18 
και ∆.19 
 
. 
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ΠΤ2.  Αναγνωρίζουν τα 
είδη των 
παραλληλογράµµων 
(ορθογώνιο, ρόµβος, 
τετράγωνο) µε βάση τον 
ορισµό τους και τα 
αντίστοιχα κριτήρια. 
Χρησιµοποιούν τις 
ιδιότητες τους στην 
επίλυση προβληµάτων.  
 
ΠΤ3.  ∆ιερευνούν, 
προσδιορίζουν και 
αποδεικνύουν ιδιότητες 
στα τρίγωνα 
χρησιµοποιώντας ιδιό- 
τητες των παραλληλο- 
γράµµων. Χρησιµοποιούν 
αυτές τις ιδιότητες στην 
επίλυση προβληµάτων. 
 
 
 
 
ΠΤ4.  Αναγνωρίζουν 
τραπέζια και ισοσκελή 
τραπέζια.  
∆ιερευνούν και 
αποδεικνύουν ιδιότητες 
των τραπεζίων και 
ισοσκελών τραπεζίων και 
τις χρησιµοποιούν στην 
επίλυση προβληµάτων. 

Είδη 
παραλληλογράµµων 

(Ορθογώνιο – 
Ρόµβος – 

Τετράγωνο). 
(4 ώρες) 

 
 
 
 
 
Εφαρµογές των 

παραλληλογράµµων 
(7 ώρες) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Τραπέζια 
(3 ώρες) 

 

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων είναι οι ∆.20,  
∆.21και ∆.22 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ίνονται δυο ευθύγραµµα τµήµατα, το ένα 
διπλάσιο του άλλου.  Προσπαθήστε να 
κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ του οποίου η 
µεγαλύτερη πλευρά ΒΓ ισούται µε το 
µεγαλύτερο από τα δοθέντα τµήµατα και η 
διάµεσος ΑΜ ισούται µε το µικρότερο από τα 
δοθέντα τµήµατα.  Τι τρίγωνο 
δηµιουργήθηκε;  Αιτιολογήστε την απάντησή 
σας.  
(Η διαπραγµάτευση της δραστηριότητας σε 
περιβάλλον  δυναµικής γεωµετρίας µπορεί να 
βοηθήσει τους µαθητές.) 
 
Θεωρήστε τρίγωνο ΑΒΓ και το ύψος του Α∆.  
Αν Κ, Λ, Μ είναι τα µέσα των πλευρών του 
ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ αντίστοιχα,  
α) Να δείξετε ότι αν ΑΒ ≠ ΑΓ και η γωνία Β 
δεν είναι ορθή τότε το τετράπλευρο ΚΛΜ∆ 
είναι ισοσκελές τραπέζιο.  
β) Να εξετάσετε το είδος του σχήµατος µε 
κορυφές ΚΛΜ∆, αν i) ΑΒ=ΑΓ, ii) η γωνία Β 
είναι ορθή. 

Εγγεγραµµένα σχήµατα (Εγ) (6 ώρες) 

Εγ1.  ∆ιερευνούν και 
αποδεικνύουν τις σχέσεις 
εγγεγραµµένης και 
αντίστοιχης επίκεντρης 
γωνίας καθώς και τη 
σχέση τους µε τη γωνία 
χορδής και εφαπτοµένης.  
Χρησιµοποιούν τις 
παραπάνω σχέσεις στην 
επίλυση προβληµάτων. 
 
 
 
 
 
 

Σχέση 
εγγεγραµµένης - 
επίκεντρης και 

γωνίας χορδής και 
εφαπτοµένης. 

(3 ώρες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεωρούµε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ 
εγγεγραµµένο σε κύκλο και Μ σηµείο του 
κυρτού τόξου ΒΓ.  Να συγκρίνετε το τµήµα 
ΜΑ µε το άθροισµα ΜΒ+ΜΓ, αν:  
α) το Μ είναι κάποιο από τα άκρα του τόξου 
ΒΓ 
β) το Μ είναι το µέσο του τόξου ΒΓ 
γ) το Μ είναι τυχαίο σηµείο του τόξου ΒΓ 
(Η διαπραγµάτευση της δραστηριότητας σε 
περιβάλλον  δυναµικής γεωµετρίας µπορεί να 
βοηθήσει τους µαθητές.) 
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Εγ2.  ∆ιερευνούν, 
προσδιορίζουν  και 
αποδεικνύουν βασικές 
ιδιότητες των 
εγγεγραµµένων και τα 
κριτήρια εγγραψιµότητας 
τετραπλεύρων. 
Χρησιµοποιούν τις 
σχετικές προτάσεις στην 
επίλυση προβληµάτων. 

Εγγεγραµµένα και 
εγγράψιµα 
τετράπλευρα. 

(3 ώρες) 
 

Παράδειγµα δραστηριότητας είναι η ∆.23 

 
 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
 

∆.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 παραπληρωµατικής της; 

(Η διαπραγµάτευση της δραστηριότητας σε περιβάλλον δυναµικής γεωµετρίας µπορεί να 

βοηθήσει τους µαθητές. 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.) 

∆.2 (αντιστοιχεί στους στόχους Σχ4 και Σχ5)     

∆ίνονται 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.  
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γ) Αν κάποια από τις προτάσεις Α, Β ισχύει η ίδια και η αντίστροφή της να τη διατυπώσετε 

σαν ενιαία πρόταση.  

∆.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: 

 

 

 

ˆ ˆ ˆ' ' ' 'δ δ δ ψ ψ δΟ = Ο + Ο = ˆ ˆ'δ ψ ψ δΟ + Ο = ˆ'ψ ψΟ  

( ˆ ˆ' 'δ ψ δ ψΟ = Ο , ως κατακορυφήν) 

Άρα Οδ΄, Οδ αντικείµενες ηµιευθείες. 

 

 

 

Μπορείτε να σχολιάσετε το συλλογισµό του µαθητή; Θα µπορούσατε να δώσετε µια δική σας 

απόδειξη για τη συγκεκριµένη πρόταση;  

∆.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; 

∆.5 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2) 

Στο παρακάτω σχήµα στα τρίγωνα ΑΒ∆ και ΑΒΓ είναι η ΑΒ κοινή πλευρά, Β∆ = 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; 

 

 

 

 

 

∆.6 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2) 

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ<ΑΓ) και στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ θεωρούµε 

σηµεία ∆, Ε αντίστοιχα ώστε Α∆ = ΑΓ και ΑΕ = ΒΑ.  Αν Μ το κοινό σηµείο των ευθειών Ε∆ 

και ΒΓ: 
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α) Να βρείτε στο σχήµα αυτό όσα ζεύγη ίσων τριγώνων 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

∆.7 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ2) 

Στο παρακάτω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ˆ 90Α = o ) το Α∆ είναι ύψος.  Έτσι τα τρίγωνα ΑΒΓ 

και ΑΒ∆ είναι ορθογώνια έχουν την ΑΒ κοινή και τη γωνία Β κοινή αλλά προφανώς δεν 

είναι ίσα.  Γιατί συµβαίνει αυτό; 

 

 

 

 

 

 

 

∆.8 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ3)  

∆ίνεται 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 περιβάλλον δυναµικής γεωµετρίας µπορεί να 

βοηθήσει τους µαθητές.) 

∆.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 περιβάλλον δυναµικής γεωµετρίας µπορεί να 

βοηθήσει τους µαθητές.) 
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∆.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 περιβάλλον δυναµικής γεωµετρίας µπορεί να 

βοηθήσει τους µαθητές.) 

∆.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 ικανοποιούν τα µήκη τριών δεδοµένων 

ευθυγράµµων τµηµάτων για να αποτελούν αυτά πλευρές τριγώνου;  

∆.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 πρέπει να δούµε αν ικανοποιούνται οι εξής 3 ανισότητες α < β + γ, β < α + γ,  

γ < α + β».  Η Ειρήνη ρωτά:  «∆εν αρκεί ο έλεγχος να γίνει µόνο για µια πλευρά;».  Τι θα 

απαντούσατε στην Ειρήνη;  Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  

∆.13 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ4) 

∆ίνονται 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.) 

∆.14 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ5)   

∆ίνεται 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 ∆ αντίστοιχα.  Μεταβάλλεται η περίµετρος του 

τριγώνου ΡΓ∆ όταν µεταβάλλεται η θέση του σηµείου Ε;  Αιτιολογήστε τον ισχυρισµό σας. 

(Η χρήση λογισµικού δυναµικής Γεωµετρίας µπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του 

θέµατος.) 
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∆.15 (αντιστοιχεί στο στόχο Τ5) 

∆υο σταθεροί κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά ενώ ένας τρίτος κύκλος µεταβάλλεται έτσι ώστε 

να εφάπτεται στον µεγαλύτερο εσωτερικά και στον µικρότερο εξωτερικά.  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.  

∆.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 συντοµότερος 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.  Πόσες παράλληλες «ευθείες» διέρχονται 

από το σηµείο Α προς την «ευθεία»; 

∆.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; 

∆.18 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ1) 

Ποιες ιδιότητες του παραλληλογράµµου γνωρίζετε;  Ποιές είναι οι ελάχιστες δυνατές που 

εξασφαλίζουν ότι ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραµµο;  Αιτιολογείστε την απάντησή 

σας.  

∆.19 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ1) 

Σ’ ένα µαθητή δόθηκε η εξής άσκηση: «∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και στις 

προεκτάσεις των πλευρών ∆Α και ∆Γ θεωρούµε σηµεία Ζ και Ε αντίστοιχα ώστε ΑΖ = ∆Α 

και ΓΕ = ∆Γ.  Να δείξετε ότι τα σηµεία Ζ, Β, Ε είναι συνευθειακά».  Ο µαθητής, αφού 

σχεδίασε το παρακάτω σχήµα, έγραψε: « ˆ ˆ ˆ 180ΓΕΒ+ΕΓΒ+ΓΒΕ = o  (ως άθροισµα των γωνιών 

του τριγώνου ΕΓΒ) και επειδή ˆ ˆΑΒΓ = ΕΓΒ  (ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ και ∆Γ 

που τέµνονται από τη ΒΓ) και ˆ ˆΓΕΒ = ΖΒΑ  (ως εντός εκτός και επί τα αυτά µέρη των 

παραλλήλων ΑΒ και ∆Ε που τέµνονται από την ΖΕ) έχουµε: ˆ ˆ ˆ 180ΖΒΑ+ΑΒΓ+ΓΒΕ = o . 

∆ηλαδή ˆ 180ΖΒΕ = o .  Οπότε τα σηµεία Ζ, Β, Ε είναι συνευθειακά».  

Είναι σωστός ο συλλογισµός του µαθητή;  Πως θα λύνατε εσείς την παραπάνω άσκηση; 
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∆.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. 

∆.21 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2) 

Με κανόνα και διαβήτη να κατασκευάσετε παραλληλόγραµµο µε διαγωνίους δεδοµένα 

ευθύγραµµα τµήµατα.   

Σε περιβάλλον δυναµικής γεωµετρίας να κατασκευάσετε παραλληλόγραµµο µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε κατά τη µετακίνηση µιας εκ των κορυφών του να παραµένει παραλληλόγραµµο.  

∆.22 (αντιστοιχεί στο στόχο ΠΤ2) 

Να σχεδιάσετε τετράπλευρο ΑΒΓ∆ και να βρείτε το είδος του τετραπλεύρου µε κορυφές τα 

µέσα Κ, Λ, Μ, Ν των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, Γ∆, ∆Α του ΑΒΓ∆ αντίστοιχα, αιτιολογώντας την 

απάντησή σας.  Αν το αρχικό τετράπλευρο ΑΒΓ∆ 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). 

∆.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) ∆ιέρχονται οι µεσοκάθετοι κάθε τετραπλεύρου από το ίδιο σηµείο;  

Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτηµάτων, να σχεδιάσετε σε περιβάλλον δυναµικής 

Γεωµετρίας τετράπλευρο ΑΒΓ∆ και να ονοµάσετε Κ, Λ, Μ, Ν τα σηµεία τοµής των 

µεσοκαθέτων των πλευρών του ΑΒΓ∆.  Παρατηρήστε ότι αν µεταβάλλεται µια από τις 

κορυφές του ΑΒΓ∆ τότε ένα από τα σηµεία Κ, Λ, Μ, Ν παραµένει σταθερό.  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 ΑΒΓ∆.  Αν µετατοπίσουµε το µεταβλητό 

σηµείο του ΑΒΓ∆ ώστε να (φαίνεται ότι) διέρχεται από τον κύκλο, τι παρατηρείτε για τις 

µεσοκάθετες των πλευρών του ΑΒΓ∆; 

Μπορείτε να διατυπώσετε ένα κριτήριο εγγραψιµότητας τετραπλεύρων και να ελέγξετε 

αποδεικτικά την ισχύ του; 
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 Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το Σχολικό Έτος 2011-2012. 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
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