
Σσεδιαζμόρ ηος ειζαγωγικού μέποςρ ηων ζςναπηήζεων (Β΄ Γςμναζίος) 

Κώζηαο Σηνπξαΐηεο 

1η ώπα: Η έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο, ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη ζπλάξηεζε. Σηε ζπδήηεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε, ν ηύπνο θαη ν πίλαθαο ηηκώλ.  

 Σηόρνη: Να δηαηππσζεί έλαο νξηζκόο ηεο ζπλάξηεζεο, Να κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ αλ κηα 

ζρέζε είλαη ζπλάξηεζε. Να κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ έλαλ πίλαθα ηηκώλ θαη λα ηνλ 

θαηαζθεπάζνπλ από ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο.  

Δεπηεξεπόλησο: Να "δηαβάδνπλ" ηε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο ε νπνία 

εθθξάδεη έλα πξόβιεκα. Να βξίζθνπλ ηελ ηηκή ηνπ y από δεδνκέλν x θαη αληηζηξόθσο. 

Υιηθό: Φύιιν εξγαζίαο 

 

2η ώπα: Έκθαζε ζηε κνληεινπνίεζε (πεξηγξαθή θαηαζηάζεσλ κέζσ ζπλάξηεζεο). Από 

ιεθηηθή δηαηύπσζε ζε ηύπν, εύξεζε ηηκώλ ηνπ x θαη ηνπ y. Πεδίν νξηζκνύ από ην 

πξόβιεκα.  

 Σηόρνη: Να κπνξνύλ λα δηαηππώλνπλ κηα ζπλάξηεζε ε νπνία λα πεξηγξάθεη κηα 

θαηάζηαζε. Να ιύλνπλ πξνβιήκαηα εύξεζεο ηηκώλ, ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζπλάξηεζε 

(εύξεζε ηνπ x από ην y, εύξεζε ηνπ y από ην x). Να βξίζθνπλ ην πεδίν νξηζκνύ ηεο 

ζπλάξηεζεο (ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε x) από ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο 

Υιηθό: Αζθήζεηο 4 θαη 5 ζει 57 ηνπ βηβιίνπ (εκπινπηηζκέλεο κε επηπιένλ εξσηήζεηο) 

 

3η ώπα: έκθαζε ζηε γξαθηθή παξάζηαζε, ράξαμε γξαθηθήο παξάζηαζεο, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ κε ρξήζε γξαθηθήο παξάζηαζεο. 

 Σηόρνη: Να δηαηππσζεί έλαο νξηζκόο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο (όια ηα ζεκεία πνπ ην y 

ηνπο είλαη ην αληίζηνηρν ηνπ x ηνπο κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο). Να θάλνπλ ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε απιώλ ζπλαξηήζεσλ. Να ιύλνπλ πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε.  

Υιηθό: εθαξκνγή 5 ζει 64 ηνπ βηβιίνπ, πξόβιεκα γηα κνληεινπνίεζε, ράξαμε γξαθηθήο 

παξάζηαζεο θαη εύξεζε ηηκώλ (ελαιιαθηηθά αζθ. 6 ζει 66)  

 

4η και 5η ώπα: εκπέδσζε κε ηε ιύζε αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ. Έκθαζε ζηε 

κνληεινπνίεζε θαηαζηάζεσλ, ζηε ζύλδεζε κε άιιεο ελόηεηεο (εμηζώζεηο, εκβαδά, 

ππζαγόξεην) θαη ζην ζπλδπαζκό – κεηάθξαζε κεηαμύ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο 

ζπλάξηεζεο (ιεθηηθή δηαηύπσζε, ηύπνο, γξάθεκα, πίλαθαο ηηκώλ) 

 

 

 

 

 

 



Σσέδιο μαθήμαηορ για ηην 1η ώπα (ειζαγωγή ζηην έννοια ηηρ ζςνάπηηζηρ) 

 

Σηόσοι: Να δηαηππσζεί έλαο νξηζκόο ηεο ζπλάξηεζεο. Να αλαγλσξίδνπλ κηα ζπλάξηεζε. Να 

δηαβάδνπλ έλα πίλαθα ηηκώλ θαη λα ηνλ θαηαζθεπάδνπλ από ηνλ ηύπν. Να βξίζθνπλ ηνλ 

ηύπν από ηνλ πίλαθα ηηκώλ. 

 Γεληθόηεξνη ζηόρνη πνπ εκπιέθνληαη ζε απηό ην κάζεκα (αιιά ην κάζεκα δελ έρεη απηνύο 

σο θύξηνπο ζηόρνπο): Να δηαβάδνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο θαη λα 

βξίζθνπλ ην y από ην x θαη αληηζηξόθσο. Να θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ κηαο ζπλάξηεζεο (ηύπνο, γξαθηθή παξάζηαζε, πίλαθαο ηηκώλ, ιεθηηθή 

πεξηγξαθή) θαη λα κεηαθξάδνπλ από ηε κηα αλαπαξάζηαζε ζηελ άιιε. Να θάλνπλ 

ζπλδέζεηο κε ηηο εμηζώζεηο. Να κνληεινπνηνύλ θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα κε κηα 

ζπλάξηεζε.  

 

Πποαπαιηούμενα: Σύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (έρεη ζπδεηεζεί κε επθαηξίεο πνπ δόζεθαλ ζε 

άιιεο ελόηεηεο: ππζαγόξεην ζεώξεκα, κέηξεζε θύθινπ). Πξάμεηο ξεηώλ αξηζκώλ (κεξηθνί 

καζεηέο κπνξεί λα έρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζε θάπνηα ζεκεία). Εμνηθείσζε ζηε ρξήζε 

κεηαβιεηώλ (έρεη πξνεγεζεί ζπδήηεζε γηα ηελ αιγεβξηθή παξάζηαζε, ηηο εμηζώζεηο θαη ηε 

ιύζε πξνβιεκάησλ κε εμηζώζεηο) 

 

Υλικό: Φύιιν εξγαζίαο 

 

Διασείπιζη ηηρ ηάξηρ: Δίλεηαη ρξόλνο ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνύλ κε θαζεκηά από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. Ελζαξξύλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο. Γηα θάζε 

δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη ζπδήηεζε κε όιε ηελ ηάμε θαη βγαίλνπλ ζπκπεξάζκαηα.  

 

Πιθανή ποπεία ηος μαθήμαηορ: Η πξώηε δξαζηεξηόηεηα (5') έρεη ζηόρν λα δνπλ νη καζεηέο 

έλα παξάδεηγκα αιιειεμάξηεζεο κεγεζώλ. Αλακέλεηαη λα κελ έρνπλ δπζθνιία, ιόγσ 

εμνηθείσζεο ησλ καζεηώλ κε γξαθήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Η δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα 

(15') έρεη σο ζηόρν ηελ αλάδεημε ελόο παξαδείγκαηνο κε – ζπλάξηεζεο. Λόγσ ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο (πνιιέο θακπύιεο πνπ ππνλννύλ έλα θάζκα πεξηπηώζεσλ) ίζσο 

ρξεηαζηνύλ δηεπθξηλίζεηο. Μεηά από ηε ζπδήηεζε γίλεηαη αλάγλσζε ηνπ νξηζκνύ ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη ίζσο κηα κηθξή ζπδήηεζε. Η ηξίηε δξαζηεξηόηεηα (10') έρεη σο ζηόρν λα 

"δνπλ" ηνλ πίλαθα ηηκώλ θαη ηνλ ηύπν κηαο ζπλάξηεζεο κέζα από κηα νηθεία θαηάζηαζε 

δηαηππσκέλε ιεθηηθά. Η ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα (10') έρεη σο ζηόρν ηελ θαηαζθεπή 

πίλαθα ηηκώλ από ηύπν θαη αληηζηξόθσο. Η εηθόλα ηεο ζπλάξηεζεο σο κεραλή κε είζνδν 

θαη έμνδν αλακέλεηαη λα βνεζήζεη. 

 

 



 

1. Μηα θξύα κέξα ηνπ ρεηκώλα, ν κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο 

έζηεηιε ην δηπιαλό 

δηάγξακκα πνπ δείρλεη 

ηε ζεξκνθξαζία Τ (ζε 

βαζκνύο Κειζίνπ) θαηά 

ηε δηάξθεηα ελόο 

24ώξνπ. 

α) Πνηα είλαη ε ειάρηζηε 

θαη πνηα ε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία; Πνηα ώξα 

ηνπ 24ώξνπ 

ζπκβαίλνπλ; Πνηα 

ζεκεία ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο δείρλνπλ ηελ ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία; 

β)  Πνηα είλαη ε ζεξκνθξαζία ζηηο 2 ηε λύρηα, ζηηο 2 ην κεζεκέξη θαη ζηηο 11 ην 

βξάδπ; 

γ)  Πνηα ώξα ε ζεξκνθξαζία είλαη C6 ; 

δ) Τν δηάγξακκα καο δείρλεη ην πώο κεηαβάιινληαη δύν κεγέζε. Πνηα είλαη απηά; 

Εμαξηάηαη ην έλα από ην άιιν ή είλαη αλεμάξηεηα; 

 

2. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλνληαη ηα ύςε ησλ θνξηηζηώλ ειηθίαο 0 έσο 18 εηώλ, 

από έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ειιάδα ην 2000 – 01. 

α) Πνην είλαη ην ύςνο ελόο θνξηηζηνύ 10 εηώλ; 14 εηώλ; 

β) Πνην είλαη ην ύςνο ηεο Ειέλεο Ψεινπνύινπ ε νπνία είλαη 14 εηώλ; 

γ) Πνηα είλαη ηα κεγέζε πνπ κεηαβάιινληαη ζην δηάγξακκα απηό;  Εμαξηάηαη ην έλα 

από ην άιιν ή είλαη αλεμάξηεηα; Σε ηη δηαθέξεη ε αιιειεμάξηεζή ηνπο από ηελ 

αιιειεμάξηεζε ζεξκνθξαζίαο – ρξόλνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ παξαδείγκαηνο;  

 



 

Σρέζεηο κεηαμύ δύν πνζνηήησλ (ή κεγεζώλ) κε 

ηηο νπνίεο θάζε ηηκή ηεο κηαο πνζόηεηαο 

αληηζηνηρεί μόνο ζε μία ηηκή ηεο άιιε, 

ιέγνληαη ζςναπηήζειρ. Σηα παξαδείγκαηά καο, 

ε ζρέζε ρξόλνπ – ζεξκνθξαζίαο είλαη 

ζπλάξηεζε, ελώ ε ζρέζε ειηθίαο – ύςνπο δελ 

είλαη. 

 

3. Όηαλ κεηαθηλνύκαζηε κε ην ηαμί 

πιεξώλνπκε 2,5€ γηα ηε ζεκαία θαη 0,70€  γηα 

θάζε ρηιηόκεηξν. Σπκπιεξώζηε ηνλ πίνακα 

ηιμών:  

αξηζκόο ρηιηνκέηξσλ 2 4 5 8,5 10,2 x 

θόζηνο δηαδξνκήο        y= 

 

Επεηδή ε κεηαβιεηή y (θόζηνο δηαδξνκήο) εμαξηάηαη από ηε κεηαβιεηή x (αξηζκόο 

ρηιηνκέηξσλ), ην x νλνκάδεηαη ανεξάπηηηη κεηαβιεηή θαη ην y εξαπηημένη 

κεηαβιεηή. 

 

4. Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε ηε ζπλάξηεζε ζαλ κηα κεραλή ζηελ νπνία 

εηζάγνπκε ηηκέο, ηηο επεμεξγάδεηαη κε βάζε θάπνηνλ ηξόπν θαη σο απνηέιεζκα 

καο δίλεη άιιεο ηηκέο. Μπνξεί λα μέξνπκε ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο κε ηε κνξθή 

ελόο ηύπος. 

Γηα παξάδεηγκα, κηα ζπλάξηεζε πεξηγξάθεηαη από ηνλ ηύπν y=2x+3. Μπνξείηε 

λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηηκώλ; 

x 2 –5 1/3 3,5  –8  

y     5  12,8 

 

Κάληε ην ίδην γηα ηε ζπλάξηεζε κε ηύπν 3xy 2   ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

x –2 2 0 1,5  –8  

y     6  8 



 

Μπνξείηε λα βξείηε ηνπο ηύπνπο κε ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ νη παξαθάησ 

πίλαθεο ηηκώλ; 

α)  

      

 β) 

 

 

 

 

εξγαζίεο γηα ην ζπίηη: §3.1, εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 4,5, αζθ 1α, 2α, 6, 7 ζει. 57 

 

 

x 1 2 5 8 

y 2 3 6 9 

x 1 2 4 7 

y 2 5 17 50 


