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1. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ – ΚΤΡΙΟ ΚΟΠΟ:
 Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο κε 2
αγλώζηνπο.
 Σε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο.
 Σε ιύζε κηαο γξακκηθήο εμίζσζεο,
 αιιά θπξίσο λα θαηαλνήζνπλ όηη
 Αλ έλα ζεκείν αλήθεη ζηελ επζεία, ηόηε νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ επαιεζεύνπλ ηελ εμίζσζε.
 Αλ νη ζπληεηαγκέλεο ελόο ζεκείνπ επαιεζεύνπλ ηελ εμίζσζε κηαο επζείαο, ηόηε ην
ζεκείν αλήθεη ζηελ επζεία.
2. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
Τπελζύκηζε ησλ γξακκηθώλ εμηζώζεσλ ς = αρ θαη ς= αρ+β
3. ΜΕΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ-ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ
-

Κιαζζηθή δηδαζθαιία ζηελ ηάμε θαη ζηνλ πίλαθα.
Υξήζε θύιινπ εξγαζίαο
Υξήζε βηληενπξνβνιέα γηα εθαξκνγή ηνπ ςεθηαθνύ βηβιίνπ.

4. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΚΕΠΣΙΚΟ
Λόγσ ηνπ όηη έρεη πξνεγεζεί δηαγώληζκα ηξηκήλνπ δελ ζα γίλεη έιεγρνο ηεηξαδίσλ, αιιά
κόλν ζύλδεζε κε ηελ ππελζύκηζε γξακκηθώλ εμηζώζεσλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζε
πξνεγνύκελε ηάμε. Μνίξαζκα θύιινπ εξγαζίαο, δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο, έιεγρνο γηα ην αλ
θαηαλνήζεθε ε ελόηεηα ,ζύλδεζε ηεο παιηόηεξεο γλώζεο θαη ηέινο αλάζεζε εξγαζίαο γηα ην
ζπίηη.
5. ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ, ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ,
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΝΩΗ
α. Δξσηάηαη ε ηάμε αλ ζπκάηαη θάπνηνο αλ είλαη γλσζηέο νη έλλνηεο «πίλαθαο ηηκώλ» θαη
«γξαθηθή παξάζηαζε» από ηε πξνεγνύκελε ηάμε θαη βνεζώ λα ζπκεζνύλ ηελ ς = αρ
θάλνληαο (αλ ην ζπκάηαη θάπνηνο καζεηήο θαιείηαη ζηνλ πίλαθα, δηαθνξεηηθά εγώ) θαη ηε
γξαθηθή ηεο παξάζηαζε, ηνλίδνληαο όηη ζε νξζνγώλην ζύζηεκα αμόλσλ είλαη κηα επζεία
πνπ πεξλά από ην 0 θαη όηη αξθνύλ 2 ζεκεία ηεο -έλα θαη ην (0,0)- γηα λα θαηαζθεπαζηεί.
β. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηελ ς = αρ + β.
γ. ( ΔΙΝΕΣΑΙ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ)
δ. Εεηάκε λα ζπκπιεξώζνπλ νη καζεηέο ζην θύιιν εξγαζίαο ηνλ ηύπν ηεο εμίζσζεο, ηα
δεπγάξηα ησλ αξηζκώλ πνπ επαιεζεύνπλ απηή ηελ εμίζσζε θαη λα απαληήζνπλ ζηηο
δηάθνξεο εξσηήζεηο ηνπ.
Με ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ ειέγρνπκε ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ.
ε. Αλνίγσ ην site http://digitalschool.minedu.gov.gr/ θαη πξνρσξνύκε Γπκλάζην/
Γ΄Γπκλαζίνπ/Μαζεκαηηθά (Γ΄Γπκλαζίνπ)/Ζιεθηξνληθό Βηβιίν/εκπινπηηζκέλν/ΠξόινγνοΠεξηερόκελα/Ζ έλλνηα ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο όπνπ θαη θαιώ θάπνην καζεηή λα εθηειέζεη
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ην 1ν κηθξνπείξακα όπνπ θαη πηζηεύσ όηη ζα γίλνπλ θαηαλνεηνί από ηελ πιεηνςεθία ηεο
ηάμεο νη πεξηζζόηεξνη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο.
ζη.

Θα δώζσ ηελ 2ρ+ς=6 ζα ηνπο πσ λα ηελ ιύζνπλ σο πξνο ς, νπόηε ζα πξνθύςεη ε
ς = -2ρ+6 νπόηε έηζη «δέλεηαη» ε παιηά κε ηε λέα γλώζε.

δ. Θα δώζσ ηελ έλλνηα «Γξακκηθή εμίζσζε κε αγλώζηνπο ρ θαη ς νλνκάδεηαη θάζε
εμίζσζε ηεο κνξθήο αρ+βς = γ θαη παξηζηάλεη επζεία όηαλ α≠0 θαη β≠0» , κηα εμίζσζε
πνπ δελ έρεη κόλν κηα ιύζε αιιά παξαπάλσ, πνπ θαζεκηά ηνπο είλαη έλα δηαηεηαγκέλν
δεύγνο (ρ,ς).
ε.

Θα ηνληζηνύλ θαη πάιη ηα εμήο:
- Λύζε κηαο εμίζσζεο αx + βy = γ νλνκάδεηαη θάζε δεύγνο αξηζκώλ (x, y) πνπ
ηελ επαιεζεύεη.
- Αλ έλα ζεκείν αλήθεη ζε κηα επζεία, ηόηε νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ
επαιεζεύνπλ ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο.
- Αλ νη ζπληεηαγκέλεο ελόο ζεκείνπ επαιεζεύνπλ ηελ εμίζσζε κηαο επζείαο,
ηόηε ην ζεκείν αλήθεη ζηελ επζεία απηή.
- Αλ έλα ζεκείν δελ αλήθεη ζε κηα επζεία, ηόηε νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ δελ
επαιεζεύνπλ ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο.
- Αλ νη ζπληεηαγκέλεο ελόο ζεκείνπ δελ επαιεζεύνπλ ηελ εμίζσζε κηαο επζείαο,
ηόηε ην ζεκείν δελ αλήθεη ζηελ επζεία απηή.

ζ. Θα θάλσ απιή αλαθνξά ζην «ηι μάθαμε ζήμεπα». Με θύξηα ζεκεία:
ηι είναι γπαμμική εξίζυζη με αγνώζηοςρ σ και τ
ηι είδοςρ λύζειρ έσει αςηή
πόζερ λύζειρ έσει
πόηε ένα ζημείο ανήκει ή όσι ζηη γπαθική παπάζηαζη ηηρ εςθείαρ
ποια σαπακηηπιζηική ιδιόηηηα έσοςν ηα ζημεία ηηρ γπαθικήρ παπάζηαζηρ
η.

Θα δώζσ εξγαζία γηα ην ζπίηη ηηο αζθήζεηο 2 θαη 8 ηνπ βηβιίνπ ζει 127 θάλνληάο ηνπο
ζρεηηθέο ππνδείμεηο γηα ηε ιύζε ηνπο.

6. Πεγέο
 ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΈΝΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (plan-pi.zip
από http://www.pi-schools.gr/hdtcmaterial/scenaria.htm)
 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ (εθδ 2012 ΟΑΔΓ .122-127)
 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ (εθδ 2001 ΟΑΔΓ .111-112)
 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ (εθδ 1986 ΟΑΔΓ .123-125)
 ΜΑΘΖΜ. Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ Σ.Β΄ Α.Σξαγαλίηε εθδ 1996 .35 θ.ε.)
 Μαζεκαηηθά-Γ΄-Γπκλαζίνπ- ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ ΟΡΓΑΝ.
.http://www.scribd.com/doc/105178519)
 http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΒΛΖΜΑ: Αλ ζην δηπιάζην ελόο αξηζκνύ ρ πξνζζέζνπκε έλαλ αξηζκό ς, βξίζθνπκε
άζξνηζκα 6. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηνπο αξηζκνύο ρ θαη ς;
ΑΠΑΝΣΖΖ:
……………………………………………………………………………………………………..
Να ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο ηηκώλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ ζρέζε
Υ
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ς
Γξάςηε ηνλ ηύπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ππνινγίζεηε ην ς.
…………………………………………………………ς=………
Μεηαθέξεηε ηηο ηηκέο ησλ δεπγώλ ρ, ς ζην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ πνπ αθνινπζεί:
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Ση γξακκή παξαηεξείηε όηη εκθαλίδεηαη όηαλ ελώζνπκε ηα ζεκεία πνπ νξίζαηε;
ΑΠΑΝΣΖΖ:
…………………………………………………………………………………………….
Αλ δηαιέμσ έλα ζεκείν πάλσ ζ’ απηή ηε γξακκή επαιεζεύεη ηελ εμίζσζε;
ΑΠΑΝΣΖΖ:
…………………………………………………………………………………………….
Αλ έλα ζεκείν είλαη εθηόο απηήο ηεο επζείαο -π.ρ. ην (3,5)- νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ είλαη ιύζεηο ηεο
εμίζσζεο;
ΑΠΑΝΣΖΖ:
…………………………………………………………………………………………….
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