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Σν ελ ιφγσ βηβιίν απνηειεί απηνέθδνζε. Γελ απνηειεί βνήζεκα κε αζθήζεηο 

εθγχκλαζεο φπσο ηα ζπλήζε ηνπ εκπνξίνπ, αιιά είλαη έλα ζχγρξνλν βηβιίν, 

επηζηεκνληθά θαη δηδαθηηθά κειεηεκέλν. Πεξηέρεη εθηελή βηβιηνγξαθία, 

αλαπηχζζεη πιήξσο ηε ζεσξία θαη απεπζχλεηαη ζε καζεκαηηθνχο, θνηηεηέο θαη 

καζεηέο. 

Σν ελ ιφγσ έξγν είλαη δηδαθηηθφ βηβιίν 337 ζειίδσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ 

χιε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Μπαθαινξεά θαη απεπζχλεηαη θαηά βάζε 

ζηνπο καζεηέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ ρνιείνπ (έθηε 

θαη εβδφκε ηάμε). Η χιε πνπ αλαπηχζζεηαη δελ δηδάζθεηαη ζηα Λχθεηα ηεο 

εκεδαπήο. Μπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί λαη απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ 

θαη δεχηεξνπ έηνπο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ (θπξίσο ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ).   

 Σν βηβιίν πξαγκαηεχεηαη ηελ νκνξθηά ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο. ήκεξα ε 

Αλαιπηηθή Γεσκεηξία είλαη βαζηθφο θιάδνο ηνπ καζεκαηηθνχ ζηεξεψκαηνο κε 

πνηθίιεο εθαξκνγέο ζηηο επηζηήκεο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Η Δπθιείδεηα 

Γεσκεηξία κειεηά ηηο ηδηφηεηεο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ κε ηε ζεψξεζε 

απιψλ ζρέζεσλ πνπ ζπζρεηίδνπλ ηα κέξε ησλ ζρεκάησλ. Η πξνζέγγηζε απηή, 

πνπ ρξεζηκνπνηεί σο κέζνδν επαιήζεπζεο ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, 

απνθαιείηαη ζπρλά θαη σο «ζπλζεηηθή γεσκεηξία». Η Αλαιπηηθή Γεσκεηξία 
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ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ ρψξνπ ζπλδπάδεη ηελ επνπηεία θαη ην γεσκεηξηθφ 

ζπιινγηζκφ ηεο  Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο κε ηηο αιγεβξηθέο κεζφδνπο.  

Παξφηη νη απαξρέο ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο βξίζθνληαη ζηηο εξγαζίεο ησλ 

Διιήλσλ γεσκεηξψλ ηεο Αιεμαλδξηλήο πεξηφδνπ, ε ζεκειίσζή ηεο νθείιεηαη 

ζηνλ θηιφζνθν θαη καζεκαηηθφ Rene Descartes (1596-1650), ν νπνίνο κε ην 

έξγν ηνπ La Géométrie κεηέθεξε φιν ην πεδίν ηεο θιαζηθήο γεσκεηξίαο ζηελ 

νπηηθή ησλ αιγεβξηζηψλ θαη ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ καζεκαηηθνχ 

θιάδνπ ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο. Έηζη δηεχξπλε ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο 

ηνπο Άιγεβξαο. Μηα επζεία ή κηα θακπχιε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

ζεκεηνζχλνια, ηα νπνία βξίζθνληαη απείξσο θνληά ηνπνζεηεκέλα κεηαμχ ηνπο. 

Σα ζεκεία απηά κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε βνήζεηα κηαο εμίζσζεο, ε 

νπνία εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηεο γξακκήο. Η Αλαιπηηθή Γεσκεηξία έρεη σο 

αληηθείκελν ηε ιχζε γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηε βνήζεηα αιγεβξηθψλ 

κεζφδσλ ή αθξηβέζηεξα ηελ αλαγσγή ηνπο ζε πξνβιήκαηα ηεο Άιγεβξαο. 

Η κέζνδνο ησλ ζπληεηαγκέλσλ είλαη ε ζεκειηψδεο αλαθάιπςε, πνπ νθείιεη 

ηελ πξνέιεπζή ηεο ζηνλ Descartes θαη ζεκαηνδφηεζε ηελ αλάπηπμε ηεο 

Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο. Δίλαη ε κέζνδνο πνπ καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε ηε 

ζέζε ελφο ζεκείνπ, ζρήκαηνο ή ζηεξενχ ζψκαηνο κε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο ή 

άιια ζχκβνια. Η πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ αλαθνξάο θαη νη δηαηεηαγκέλεο 

ηξηάδεο αξηζκψλ κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ζεκείσλ ή πιηθψλ 

ζσκάησλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν νλνκάδνληαη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ 

θαη ζπκβάιινπλ ζηελ «αιγεβξνπνίεζε» ηεο Γεσκεηξίαο, δειαδή ζηε κειέηε 

ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ κε αιγεβξηθέο κεζφδνπο.  

Η δηαλπζκαηηθή αλάιπζε είλαη έλα εξγαιείν πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ 

πεξηγξαθή δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ. ηελ αξρή ν δηαλπζκαηηθφο ινγηζκφο 

ρξεζίκεπζε ζηελ πεξηγξαθή θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. ήκεξα ηα δηαλχζκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πιεζψξα θαηαζηάζεσλ. Με ηελ επηλφεζε ηεο άιγεβξαο 

ησλ δηαλπζκάησλ ε κέζνδνο ησλ ζπληεηαγκέλσλ θαη γεληθφηεξα νη αλαιπηηθέο 

κέζνδνη απνθηνχλ θνκςφηεηα θαη απζηεξφηεηα θαη βξίζθνπλ γφληκν πεδίν 

εθαξκνγήο ζην δηαλπζκαηηθφ ινγηζκφ εκπινπηίδνληαο ηηο πξνζεγγίζεηο. Ωο 

ζπληζηακέλε ησλ πξνεγνχκελσλ κνξθνπνηείηαη ε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο 

Αλαιπηηθήο-Γηαλπζκαηηθήο Γεσκεηξίαο.  

Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ 5 πεξηφδσλ ηελ εβδνκάδα 

ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ησλ Δπξσπατθψλ ζρνιείσλ απνδίδεη ζηελ 

Αλαιπηηθή Γεσκεηξία βαξχλνπζα ζεκαζία αλαδεηθλχνληαο δχν θχξηνπο 

ζηφρνπο: 



 Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη φηη απνηειεί κέζν έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ίδησλ ησλ καζεκαηηθψλ ή ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο θαη, 

 Ο δεχηεξνο φηη απνηειεί εξγαιείν κάζεζεο ζηελ ππεξεζία άιισλ 

επηζηεκψλ. 

  Έηζη απφ ηε κηα πιεπξά ηα καζήκαηα ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο ηεο έθηεο 

θαη ηεο εβδφκεο επηδηψθνπλ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηθαλνχο φρη λα 

απνξξνθνχλ παζεηηθά εηνηκνπαξάδνηεο γλψζεηο, αιιά λα θαηαλννχλ θαη λα 

επηλννχλ καζεκαηηθέο ηδέεο θαη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ κε αθξίβεηα θαη ινγηθή 

ζπλνρή ζηελ επηζηεκνληθή γιψζζα λα ζέηνπλ εξσηήκαηα ή πξνβιήκαηα θαη 

λα θαηαγίλνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ή ηε ζχλζεζε ησλ ιχζεσλ. Γίλνληαη 

κηθξνί εξεπλεηέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα γλσζηηθά εκπφδηα θαη πξνάγνπλ ην 

επηζηεκνληθφ πλεχκα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη καζεηέο ζπκπιένπλ ζε έλα ηαμίδη κε δηεπηζηεκνληθέο 

πξνεθηάζεηο φπνπ ηα καζεκαηηθά έρνπλ έλα ηεξάζηην εχξνο εθαξκνγήο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Έηζη 

ζα ηνπο είλαη απαξαίηεηα φηαλ ζα θνηηήζνπλ ζην παλεπηζηήκην. 

Σα πξναλαθεξφκελα ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ εηδηθφ θιάδν ησλ καζεκαηηθψλ, ηελ 

Αλαιπηηθή Γεσκεηξία, πνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 

ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ» ζθηαγξαθνχκε κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπο. 

Παηδαγσγηθνί καο ζηφρνη γηα απηά ηα καζήκαηα είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ λέσλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ε αλάπηπμε ηεο 

απηνλνκίαο φισλ ησλ καζεηψλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ έρνπλ καζεζηαθά θελά. 

Η ελεξγεηηθή αλαθάιπςε ηεο γλψζεο δελ εμαζθαιίδεη κφλν ηελ επηηπρία ζηηο 

εμεηάζεηο, αιιά επηπιένλ ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο καζεκαηηθήο 

ζθέςεο ηνπο.  

Σν βηβιίν απηφ γξάθηεθε κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ 

ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ησλ Δπξσπατθψλ ζρνιείσλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο 

κεζφδνπο ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ρψξνπ, ε νπνίεο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην επίζεκν Αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Καηά βάζε ε χιε 

πεξηιακβάλεη: ζεκεία, επζείεο, επίπεδα, ζθαίξεο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

Πξνεμάξρνπζα ζέζε ζηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ηεο Αλαιπηηθήο 

Γεσκεηξίαο έρνπλ ηα δηαλχζκαηα. Η έλλνηα ηνπ δηαλχζκαηνο είλαη ζεκειηψδεο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επφκελσλ ελλνηψλ ηεο Αλαιπηηθήο 

Γεσκεηξίαο. Σν εζσηεξηθφ, ην εμσηεξηθφ θαη ην κεηθηφ γηλφκελν, θαη 

γεληθφηεξα ην ζχλνιν ηνπ δηαλπζκαηηθνχ ινγηζκνχ αλαδεηθλχνληαη σο ηα 

βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο.  



Η θαηαλφεζε ηεο χιεο ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο ηνπ Υψξνπ θαη ε 

ζπλαθφινπζε επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Απνιπηεξίνπ, 

πξναπαηηνχλ ηελ θαιή θαηνρή ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ πνπ δηδάρηεθαλ 

ζηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο θαη ηε κεηαθεξζηκφηεηά ηνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. 

Απαξαίηεηεο είλαη νη γλψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αθφινπζα καζεκαηηθά 

πεδία:  

 Δπθιείδεηα Γεσκεηξία ηνπ ρψξνπ. 

 Γηαλπζκαηηθφο ινγηζκφο. 

 Αλαιπηηθή Γεσκεηξία ησλ δχν δηαζηάζεσλ. 

 Σξηγσλνκεηξία. 

 Γξακκηθή Άιγεβξα. 

 Αιγεβξηθφο ινγηζκφο. 

Αλ ππάξρνπλ θελά ή δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ζηα πξνεγνχκελα πεδία ε 

πξνζθπγή ζηα βηβιία ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ θξίλεηαη αλαγθαία. ηελ 

παξνχζα εξγαζία θαηαβιήζεθε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ψζηε ε παξνπζίαζε ησλ 

ελλνηψλ λα είλαη ζαθήο θαη δηεμνδηθή θαη πξνπάλησλ θαηαλνεηή απφ ην 

καζεηή.  Η χιε ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ, δηαξζξψλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα 

ζηα νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί επηιεγκέλα ζέκαηα εμεηάζεσλ ΒΑC 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, ηα νπνία δφζεθαλ ζην Δπξσπατθφ ζρνιείν. Πεξηέρεη ηξία 

ζπζηαηηθά κέξε: ηα καζήκαηα ζεσξίαο, ηηο ιπκέλεο αζθήζεηο θαη ηηο άιπηεο 

αζθήζεηο. 

  Σα καζήκαηα ζεσξίαο : Δπηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ ζην πιαίζην ησλ γεληθψλ 

επηδηψμεσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Δπξσπατθψλ ζρνιείσλ. 

Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα δνζνχλ νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο Αλαιπηηθήο 

Γεσκεηξίαο, ρσξίο πεξηηηέο καζεκαηηθέο ιεπηνκέξεηεο ή απζηεξφ ζπκβνιηζκφ 

έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε ηεο δηαίζζεζεο ησλ καζεηψλ. Γίλεηαη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζε 

θάζε καζεηή λα πξνζεγγίζεη απνηειεζκαηηθά ηε κειέηε ησλ λέσλ ελλνηψλ. 

Όιεο νη έλλνηεο αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά κε θαηάιιειεο εμεγήζεηο θαη 

πξφζθνξα παξαδείγκαηα, απιά θαη εχζηνρα, πνπ ειπίδνπκε καδί κε ηε 

καζεκαηηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ζα επλνήζνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ καζεκαηηθψλ 

παξαζηάζεσλ ζηε ζθέςε ησλ παηδηψλ. 

  Οη ιπκέλεο αζθήζεηο : Μηα ηδηαηηεξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν ηεο 

Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο είλαη ε ηεξάζηηα πνηθηιία κεζφδσλ. Οη 

αληηπξνζσπεπηηθέο  αζθήζεηο θαη ηα ιπκέλα πξνβιήκαηα εηζάγνπλ ηνπο 



καζεηέο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ εηδηθή κεζνδνινγία πνπ βνεζά ζηε 

ιχζε αζθήζεσλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. Οη αζθήζεηο πνπ παξαηίζεληαη είλαη 

πνιπάξηζκεο θαη πινχζηεο, ηαμηλνκεκέλεο θαηά ζέκαηα θαη εκθαλίδνπλ 

απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο. Τπάξρνπλ πνηθίιεο αζθήζεηο ηφζν άκεζεο 

εθαξκνγήο ησλ καζεκάησλ φζν θαη άιιεο πνπ θηλνχληαη ζηε ζηάζκε πνπ 

απαηηνχλ νη εμεηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Απνιπηεξίνπ. Αληαπνθξίλνληαη ζε φια 

ηα επίπεδα ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ελδείθλπληαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Με ηηο ιπκέλεο αζθήζεηο νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ ρσξίο άγρνο, λα δηεπθνιπλζνχλ ζηε ζχληαμε ηεο δηθήο ηνπο ιχζεο 

θαη λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. Δπαιεζεχνληαο ηελ 

ελδηαθέξνπζα  πξνζπάζεηά ηνπο αλαπηχζζνπλ σθέιηκεο θαη γφληκεο εκπεηξίεο 

θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απηνδηφξζσζε θαη ηελ απηναμηνιφγεζή 

ηνπο. Δίλαη θαιχηεξα νη καζεηέο λα επηρεηξήζνπλ λα ιχζνπλ κφλνη ηνπο ηηο 

ιπκέλεο αζθήζεηο. Αλ δελ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ, ηφηε πξέπεη λα 

θαηαπηαζηνχλ πην ζπζηεκαηηθά κε ηε ζεσξία θαη λα ζπκπιεξψζνπλ πξψηα ηα 

θελά θαη ηηο ειιείςεηο πνπ ίζσο ππάξρνπλ. Μφλν αλ ζπλαληήζνπλ 

αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο θαη εμαληιήζνπλ θάζε πεξηζψξην πξνζπάζεηαο 

κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ ζηελ αλάγλσζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ιχζεο πνπ ηνπο 

ρξεηάδεηαη γηα λα ζπλερίζνπλ κφλνη.  

  Οη άιπηεο αζθήζεηο : Κάζε ελφηεηα ζπλνδεχεηαη κε άιπηεο αζθήζεηο, νη 

νπνίεο επηδεηνχλ ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. Δίλαη πνιπάξηζκεο θαη 

επηπιένλ δίλνπλ ζην δηδάζθνληα, θάζε ζρνιηθή ρξνληά θαη αλάινγα κε ηε 

γλσζηηθή ππνδνκή ησλ καζεηψλ, κεγάιε ειεπζεξία επηινγψλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο ζπλνδεχνληαη κε απαληήζεηο θαη έηζη νη καζεηέο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα επαιεζεχνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. 

  Πξνηείλεηαη ε πξνζεθηηθή κειέηε ηεο ζεσξίαο θαη ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ 

αλαπηχζζεηαη δηεμνδηθά ζηα παξαδείγκαηα θαη ζηηο ππνδεηγκαηηθά ιπκέλεο 

αζθήζεηο. Η γλψζε κφλν ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο κε κνξθή «εηνηκνπαξάδνησλ ζπληαγψλ» δελ νδεγνχλ ζηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Σν αληίζεην κάιηζηα: παγηψλνπλ ηελ αληίιεςε φηη ηα 

καζεκαηηθά είλαη κφλν απνκλεκφλεπζε θαη θαλφλσλ θαη ρεηξηζκφο ηππηθψλ 

ηερληθψλ. Έηζη ράλεηαη ην βαζχηεξν λφεκα ησλ ελλνηψλ, ε νκνξθηά ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηεγλψλεη θαη καδί εμαρλψλεηαη θαη ε ραξά ηεο πξνζσπηθήο 

δεκηνπξγίαο. Γηαηί ηζρχνπλ νη θαλφλεο θαη νη ηχπνη κε ηελ πνηθηιία ησλ 

ζπκβφισλ; Πψο αλαθαιχθηεθαλ; Πψο ιχλεηαη έλα αλνηρηφ ή αζπλήζηζην 

πξφβιεκα πνπ δελ ηαηξηάδεη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο γλψξηκνπο ηχπνπο; Ση πξέπεη 

λα θάλεη ν καζεηήο γηα λα επηλνήζεη πξσηφηππεο ιχζεηο;  


