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1. Σίηιμξ: «Γεςμεηνηθή ενμεκεία ηςκ ζεςνεμάηςκ Μέζεξ Σημήξ θαη Rolle ημο 

Δηαθμνηθμύ Λμγηζμμύ»  

2. Γμπιεθόμεκεξ γκωζηηθέξ πενημπέξ:  Μαζεμαηηθά Γ’ Λοθείμο , Σ.Π.Ε. 

3. Βαζηθή ηδέα 

  ημ βηβιίμ ηεξ Γ΄Λοθείμο ηα παναπάκς ζεςνήμαηα δεκ απμδεηθκύμκηαη θαη ε  

  γεςμεηνηθή ημοξ ενμεκεία δίκεηαη πςνίξ πεναηηένς δηενεύκεζε. Με ημ  

  πνμηεηκόμεκμ ζεκάνημ μη μαζεηέξ  ζα πεηνηζημύκ ημ ζέμα δοκαμηθά θαη ζα μεηαβμύκ  

  μμαιά από ημ γεκηθόηενμ Θεώνεμα Μέζεξ Σημήξ  ζημ εηδηθόηενμ Θεώνεμα Rolle. 

   4.  θμπόξ θαη ηόπμη 

Ωξ πνμξ ημ γκςζηηθό ακηηθείμεκμ: 

Κύνημξ ζηόπμξ  ημο μαζήμαημξ είκαη μη μαζεηέξ κα δηενεοκήζμοκ θαη κα ενμεκεύζμοκ 

γεςμεηνηθά ηα παναπάκς ζεςνήμαηα. 

Ακαιοηηθά: μη μαζεηέξ κα είκαη ηθακμί κα θαηαζθεοάδμοκ ηεκ εθαπηόμεκε μηαξ C f ζε 

έκα ζεμείμ ηεξ, κα βνίζθμοκ γεςμεηνηθά ηεκ θιίζε θαη αιγεβνηθά ημκ ζοκηειεζηή 

δηεύζοκζεξ μηαξ πμνδήξ ηεξ C f , κα ακαδεημύκ ζεμεία όπμο ε εθαπημμέκε είκαη 

πανάιιειε ζε πμνδή, κα θάκμοκ ηε γεςμεηνηθή ενμεκεία ημο Θ.Μ.Σ., κα θάκμοκ ηηξ 

θαηάιιειεξ μεηαθηκήζεηξ ώζηε ε εθαπηόμεκε κα είκαη πανάιιειε ζημκ x’x, κα θάκμοκ 

ηε γεςμεηνηθή ενμεκεία ημο ζ.Rolle, κα ακαγκςνίδμοκ ηηξ πενηπηώζεηξ ζηηξ μπμίεξ δεκ 

ηζπύμοκ ηα ζεςνήμαηα, κα μπμνμύκ κα θάκμοκ ηηξ ίδηεξ εκένγεηεξ γηα μηα θιαδηθή 

ζοκάνηεζε,  

Ωξ πνμξ ηε πνήζε ηςκ Νέςκ Σεπκμιμγηώκ: 

 Να αλημπμηήζμοκ ημ ιμγηζμηθό Geogebra θαη κα ακηιμύκ θαη κα επελενγάδμκηαη 

πιενμθμνίεξ πνεζημμπμηώκηαξ ημκ Η/Τ. 

    5.  Πνμζηηζέμεκε αλία 

Σμ πνμηεηκόμεκμ ζεκάνημ πανμοζηάδεη έκα θαηκμηόμμ   απέκακηη ζημκ θιαζηθό ηνόπμ 

δηδαζθαιίαξ αιιά θαη επηδνά ζημοξ μαζεηέξ ςξ πνμξ ηεκ ακηημεηώπηζε ηεξ μάζεζεξ.  

 α) Πνμζπαζεί κα ζομβάιεη ζηεκ αιιαγή ηεξ ζηάζεξ ηςκ μαζεηώκ απέκακηη ζηα 

Μαζεμαηηθά θαη ζηε δηαδηθαζία πνμζέγγηζήξ ημοξ 

β) Οη μαζεηέξ ζοκεηδεημπμημύκ όηη ηα Μαζεμαηηθά απμηειμύκ ακηηθείμεκμ 

δηενεύκεζεξ. Κάζε μαζεηήξ δμθημάδεη θαη δηθέξ ημο ηδέεξ θαη  θαηαιήγεη ζε 

ζομπενάζμαηα ηα μπμία πνέπεη μεηά κα ηεθμενηςζμύκ επηζηεμμκηθά. Η πνήζε ηςκ 

ηεπκμιμγηθώκ ενγαιείςκ ακαμέκεηαη κα δηεοθμιύκεη ζεμακηηθά πνμξ αοηή ηε 

θαηεύζοκζε. 



γ) Η ενγαζία ηςκ μαζεηώκ ζε μμάδεξ θαη ε ζοκενγαζία με ημκ θαζεγεηή ζα βμεζήζεη 

ζηεκ αιιαγή ηεξ ζηάζεξ ημοξ απέκακηη ζηε μάζεζε.  

δ) Ο εθπαηδεοηηθόξ ζα δμθημάδεη ζύγπνμκεξ δηδαθηηθέξ θαη παηδαγςγηθέξ μεζόδμοξ μη 

μπμίεξ βειηηώκμοκ ηε ζηάζε ημο απέκακηη ζηε θαζεμενηκή ζπμιηθή δηαδηθαζία. Θα 

δηδάλεη ζεμακηηθέξ έκκμηεξ ηςκ Μαζεμαηηθώκ ζημ πιαίζημ ημο ζεκανίμο ημ μπμίμ 

πνμβιέπεη αημόζθαηνα ενεοκεηηθμύ ενγαζηενίμο. Έηζη από παναδμζηαθόξ θαζεγεηήξ 

μεηςπηθώκ δηδαζθαιηώκ θαη αοζεκηία ηεξ γκώζεξ, γίκεηαη ζοκενγάηεξ ηςκ μαζεηώκ 

ημο,  θαζμδεγεηήξ ηεξ ένεοκαξ αιιά θαη ενεοκεηήξ μ ίδημξ. 

    5. Υώνμξ οιμπμίεζεξ:  

      Θα δηελαπζεί ζημ ενγαζηήνημ πιενμθμνηθήξ με ηε βμήζεηα ηςκ Η/Τ θαη εκόξ  

     πνμηδέθημνα ζοκδεδεμέκμ με θμνεηό οπμιμγηζηή.  

   6. Βμεζεηηθά οιηθά θαη Γνγαιεία:  

      ημοξ μαζεηέξ ζα δμζμύκ θαηάιιεια θύιια ενγαζίαξ γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο ζεκανίμο  

     θαζώξ θαη δύμ ανπεία Geogebra απμζεθεομέκα ζημοξ Η/Τ με ηα μπμία ζα  

     ενγαζημύκ. 

7. Καηεγμνία ιμγηζμηθμύ 

    To Geogebra είκαη έκα δοκαμηθό ιμγηζμηθό μαζεμαηηθώκ, πμο ζοκδοάδεη Γεςμεηνία      

    (Εοθιείδεηα θαη Ακαιοηηθή), Άιγεβνα θαη ιμγηζμό. Καηαζθεοάδμομε εοζείεξ,  

    δηακύζμαηα, θςκηθέξ ημμέξ, ζοκανηήζεηξ θαη  ηα ηνμπμπμημύμε με δοκαμηθό ηνόπμ.  

    Εηζάγμομε εληζώζεηξ θαη  οπμιμγίδμομε  παναγώγμοξ θαη μιμθιενώμαηα.  

    Δεμημονγώκηαξ ζεκάνηα δηενεοκμύμε μαζεμαηηθέξ έκκμηεξ θαη με ηεκ μπηηθμπμίεζε  

    ηςκ ζεςνεμάηςκ ηα ενμεκεύμομε εύθμια γεςμεηνηθά.  

      Σμ ιμγηζμηθό επηηνέπεη, επίζεξ, ηεκ απεοζείαξ εηζαγςγή εληζώζεςκ θαη    

    ζοκηεηαγμέκςκ. Σμ GeoGebra έπεη ηε δοκαηόηεηα κα πεηνίδεηαη μεηαβιεηέξ γηα  

    ανηζμμύξ, δηακύζμαηα θαη ζεμεία, κα βνίζθεη παναγώγμοξ θαη μιμθιενώμαηα  

    ζοκανηήζεςκ θαη κα πανέπεη εκημιέξ γηα ηεκ εύνεζε Ρηδώκ θαη Αθνόηαηςκ.   

  Αοηέξ μη δύμ όρεηξ είκαη παναθηενηζηηθέξ ημο GeoGebra: μηα έθθναζε  

    (ακαπανάζηαζε) ζημ πανάζονμ ηεξ άιγεβναξ ακηηζημηπεί ζε έκα ακηηθείμεκμ ζημ  

    πανάζονμ ηεξ γεςμεηνίαξ θαη ακηίζηνμθα. 

  

 

 



 8. Πνμαπαηημύμεκεξ γκώζεηξ:  

 Παναβμιή, οκέπεηα, πανάγςγμξ ζοκάνηεζεξ 

 Εθαπηόμεκε ζε ζεμείμ γναθηθήξ πανάζηαζεξ, οπμιμγηζμόξ ζοκηειεζηή δηεύζοκζεξ 

 Κιαδηθή ζοκάνηεζε 

 ημηπεηώδεξ πεηνηζμόξ ημο πνμγνάμμαημξ  GeoGebra 

   9. Κμηκωκηθή εκμνπήζηνωζε ηεξ ηάλεξ:  

     Οη μαζεηέξ ενγάδμκηαη ζε μμάδεξ ηςκ δύμ ακά οπμιμγηζηή θαη θαζμδεγμύμεκμη από 

θύιιμ ενγαζίαξ θαη ημκ δηδάζθμκηα  θαηαζθεοάδμοκ θαη ελενεοκμύκ ζπήμαηα θαη   

απακημύκ  ζε ενςηήζεηξ. Γηα κα οπάνπεη θμηκόξ ζηόπμξ θαη θαιή ζοκενγαζία μη μαζεηέξ  

ζομπιενώκμοκ έκα θμηκό θύιιμ ενγαζίαξ πμο πενηέπεη ενςηήζεηξ ζπεηηθέξ με ημ ζέμα. 

Σμ θύιιμ ενγαζίαξ αοηό  αθήκεη μηα ανθεηά μεγάιε ειεοζενία ζημοξ μαζεηέξ ώζηε κα 

ζέημοκ ηα δηθά ημοξ ενςηήμαηα. Ο εθπαηδεοηηθόξ  ειέγπεη ηα ζομπενάζμαηα ηςκ 

μαζεηώκ, ζοκενγάδεηαη μαδί ημοξ, ημοξ θαζμδεγεί ώζηε κα ακηηιαμβάκμκηαη θαιύηενα ηα 

απμηειέζμαηά ημοξ θαη ημοξ εκζαννύκεη ζηε δηενεύκεζε. 

 10. Αλημιόγεζε μεηά ηεκ εθανμμγή 

  Ο εθπαηδεοηηθόξ ειέγπεη θαηά πόζμ επηηεύπζεθε μ ζθμπόξ ημο ζεκανίμο θαη ελεηάδεη 

ηα αδύκαηα ζεμεία ημο. Ειέγπεη ηεκ εοθμιία με ηεκ μπμία μη μαζεηέξ αλημπμίεζακ ηα 

ενγαιεία ημο ιμγηζμηθμύ ζε ζοκδοαζμό με ηε ζαθήκεηα ηςκ μδεγηώκ ημο θαη ηςκ θύιιςκ 

ενγαζίαξ ώζηε κα επέμβεη με ηε μέζμδμ ηεξ ακαηνμθμδόηεζεξ ζηεκ επόμεκε εθανμμγή 

ημο ζεκανίμο. Όηακ εθανμμζηεί ημ ζεκάνημ ζε δηάθμνεξ πενηόδμοξ θαη ζε δηαθμνεηηθά 

ημήμαηα ή ακηαιιάλεη απόρεηξ με άιιμοξ ζοκαδέιθμοξ ημο, ζα έπεη ηηξ θαηάιιειεξ 

πιενμθμνίεξ γηα κα θάκεη ηηξ απαναίηεηεξ πνμζανμμγέξ. 

 

 

 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ 

1) Ακμίληε ημ ανπείμ Geogebra_ΘΜΣ1 

2) Η ζοκάνηεζε f είκαη ζοκεπήξ ζημ [α,β]; Δηθαημιμγείζηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Καηαζθεοάζηε ηεκ εθαπημμέκε ηεξ Cf   ζημ ζεμείμ Μ.  

4) H ζοκάνηεζε f είκαη παναγωγίζημε ζημ δηάζηεμα (α, β);Δηθαημιμγείζηε ηεκ απάκηεζή 

ζαξ γεωμεηνηθά.………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

5) Βνείηε ηεκ θιίζε ηεξ πμνδήξ ΑΒ γεωμεηνηθά με ηεκ βμήζεηα ηωκ ενγαιείωκ ημο 

GeoGebra. Πώξ μνίδεηαη αιγεβνηθά μ ζοκηειεζηήξ δηεύζοκζεξ ηεξ πμνδήξ ΑΒ; 

……………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………… 

6) Ακαδεηείζηε ηε ζέζε ημο ζεμείμο Μ ώζηε ε εθαπημμέκε ζημ ζεμείμ αοηό κα είκαη 

πανάιιειε ζηε πμνδή ΑΒ. Υνεζημμπμηήζηε ημ ενγαιείμ ηεξ ενώηεζεξ 5 γηα ηεκ 

εθαπημμέκε. Πμηα ζοκζήθε πνέπεη κα ηζπύεη γηα κα ελαζθαιίδεηαη ε παναιιειία; 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

7) Τπάνπεη άιιε ζέζε ημο ζεμείμο Μ ζημ μπμίμ ε εθαπηόμεκε είκαη πανάιιειε ζηεκ πμνδή 

ΑΒ; ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

8) Μεηαθηκείζηε ημ α ανηζηενά. Ση άιιαλε ζηε κέα γναθηθή πανάζηαζε; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Τπάνπεη ηώνα άιιε ζέζε ημο ζεμείμο Μ ζημ μπμίμ ε εθαπηόμεκε είκαη πανάιιειε ζηεκ 

πμνδή ΑΒ; …………………………………….………………………….……………………………………………………………………… 

10) Από ημ αιγεβνηθό ημήμα ηεξ GeoGebra βνείηε ηα λ ε (α,β) γηα ηα μπμία ηζπύεη ημ 

παναπάκω ζομπέναζμα. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

11) Ση μνίδμομε ωξ f΄(λ); ε πμημ αιγεβνηθό ζομπέναζμα θαηαιήγμομε γηα ημ f΄(λ); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………..…………………..…….………………………………………………….……… 

12) Δηαηοπώζηε ημ Θεώνεμα Μέζεξ Σημήξ. 

…………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………..……… 

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



13) Μεηαθηκείζηε ηα α, β έηζη ώζηε f(α) = f(β). Πμηα ζοκέπεηα έπεη αοηό αιγεβνηθά ζημ 

Θ.Μ.Σ.;Πμηα ζοκέπεηα έπεη γεωμεηνηθά;  

……………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

14) Δηαηοπώζηε ημ ακηίζημηπμ ζεώνεμα Rolle. 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………….…… 

……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………….…....……. 

………………………………………………………………………………...….…………….…………………………………………………………

…………………………....…………….……………………………………………………………………..……………………………………… 

15) Γθανμόδεηαη ζηηξ παναθάηω πενηπηώζεηξ ημ Θ.Μ.Σ.;  Δηθαημιμγείζηε ηεκ απάκηεζή 

ζαξ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                         

        

16)  Ακμίληε ημ ανπείμ GeoGebra ΘΜΣ2.ggb όπμο f(x)=2*x^(-1)+1*x-0.5.  

α) Πμημ είκαη ημ πεδίμ μνηζμμύ ηεξ ζοκάνηεζεξ; ………………………………….……………………..………… 

β) Γπηιέληε ζέζεηξ γηα ηα Α θαη Β ώζηε όηακ μεηαθηκείηε ημ ζεμείμ Μ κα ηζπύεη ημ 

Θ.Μ.Σ…………………………………………………………………………..………………………….………………….…….…….………. 

γ) Γπηιέληε ζέζεηξ γηα ηα Α θαη Β ώζηε όηακ μεηαθηκείηε ημ ζεμείμ Μ κα ηζπύεη ημ ημ 

ζεώνεμα Rolle; …………………………..……………………………………....………………………………………..….………… 

 δ) Γλεηάζηε ηεκ πενίπηωζε πμο ημ έκα ζεμείμ ακήθεη ζημκ έκα θιάδμ θαη ημ άιιμ ζημκ 

άιιμ. ………………………………………………………………………………………..…………………………………….….….….……… 

ε) ύμθωκα με ηα παναπάκω ζε πμημ ζομπέναζμα θαηαιήγμομε;………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………. 


