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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθηµάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ηµε-

ρήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2012-2013 

Σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθηµάτων της 

Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ηµερησίων και Εσπερινών Γυµνασίων.   

 
Α΄ Τάξη Γυµνασίου 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α 
 

Ι. ∆ιδακτέα ύλη 
 
Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαµπου Καλλιγά, Νικη-
φόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου, έκδοση 2012.  

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
Κεφ. 1ο: Οι φυσικοί αριθµοί  
1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασµός φυσικών αριθµών  
1.3 ∆υνάµεις φυσικών αριθµών    
1.4 Ευκλείδεια διαίρεση – ∆ιαιρετότητα 
1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.∆. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθµού σε γινόµενο πρώτων πα-

ραγόντων  
 
Κεφ. 2ο: Τα κλάσµατα    
2.1 Η έννοια του κλάσµατος   
2.2 Ισοδύναµα κλάσµατα 
2.3 Σύγκριση κλασµάτων 
2.4 Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασµάτων 
2.5 Πολλαπλασιασµός κλασµάτων 
2.6 ∆ιαίρεση κλασµάτων 
 
Κεφ. 3ο: ∆εκαδικοί αριθµοί 
3.1 ∆εκαδικά κλάσµατα, ∆εκαδικοί αριθµοί, ∆ιάταξη δεκαδικών αριθµών, Στρογγυλοποίηση 
3.3 Υπολογισµοί µε τη βοήθεια υπολογιστή τσέπης 

Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  
 
 
Αθήνα,          07-09-2012 
Αρ. Πρωτ.      102717/Γ2 

• ∆/νσεις ∆/θµιας Εκπ/σης 
• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων 
• Γυµνάσια (µέσω των ∆/νσεων ∆.Ε.) 

ΠΡΟΣ: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄  

 
----- 

Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:   210-3442238 

ΚΟΙΝ: Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

----- 



 2 

 
Κεφ. 4ο: Εξισώσεις και προβλήµατα  
4.1 Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις: α x β+ = , x α β− = , α x β− = , α x β⋅ = , :α x β=  

και :x α β=  
 
Κεφ. 5ο: Ποσοστά 
5.1 Ποσοστά 
5.2 Προβλήµατα µε ποσοστά 
 
Κεφ. 6ο: Ανάλογα ποσά – Αντιστρόφως ανάλογα ποσά 
6.1 Παράσταση σηµείων στο επίπεδο 
6.2 Λόγος δύο αριθµών – Αναλογία 
6.3 Ανάλογα ποσά – Ιδιότητες αναλόγων ποσών 
6.4 Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας 
6.5 Προβλήµατα αναλογιών 
6.6 Αντιστρόφως ανάλογα ποσά 
 
Κεφ. 7ο: Θετικοί και Αρνητικοί Αριθµοί 
7.1 Θετικοί και Αρνητικοί Αριθµοί (Ρητοί αριθµοί) – Η ευθεία των ρητών – Τετµηµένη σηµείου 
7.2 Απόλυτη τιµή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών 
7.3 Πρόσθεση ρητών αριθµών 
7.4 Αφαίρεση ρητών αριθµών 
7.5 Πολλαπλασιασµός ρητών αριθµών 
7.6 ∆ιαίρεση ρητών αριθµών 
7.7 ∆εκαδική µορφή ρητών αριθµών 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
Κεφ. 1ο: Βασικές γεωµετρικές έννοιες  
1.1 Σηµείο – Ευθύγραµµο τµήµα – Ευθεία – Ηµιευθεία – Επίπεδο – Ηµιεπίπεδο 
1.2 Γωνία – Γραµµή – Επίπεδα σχήµατα – Ευθύγραµµα σχήµατα – Ίσα σχήµατα 
1.3 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράµµων τµηµάτων – Απόσταση σηµείων – Μέσο ευ-

θυγράµµου τµήµατος 
1.4 Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράµµων τµηµάτων 
1.5 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – ∆ιχοτόµος γωνίας 
1.6 Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες 
1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισµα γωνιών 
1.8 Παραπληρωµατικές και Συµπληρωµατικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες 
1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο 
1.10 Απόσταση σηµείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων 
1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου 
1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου 
 
Κεφ. 2ο: Συµµετρία 
2.1 Συµµετρία ως προς άξονα 
2.2 Άξονας συµµετρίας 
2.3 Μεσοκάθετος ευθυγράµµου τµήµατος 
2.4 Συµµετρία ως προς σηµείο 
2.5 Κέντρο συµµετρίας 
2.6 Παράλληλες ευθείες που τέµνονται από µία άλλη ευθεία 
 
Κεφ. 3ο: Τρίγωνα – Παραλληλόγραµµα – Τραπέζια 
3.1 Στοιχεία τριγώνου – Άθροισµα γωνιών τριγώνου 
3.2 Είδη τριγώνων – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου 
3.3 Παραλληλόγραµµο – Ορθογώνιο – Ρόµβος – Τετράγωνο – Τραπέζιο – Ισοσκελές τραπέζιο 
3.4 Ιδιότητες Παραλληλογράµµου – Ορθογωνίου – Ρόµβου – Τετραγώνου – Τραπεζίου – Ισο-

σκελούς τραπεζίου 
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ΙΙ. ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
Κεφάλαια 1ο, 2ο, 3ο (Φυσικοί αριθµοί, Κλάσµατα, ∆εκαδικοί) 
Στο ∆ηµοτικό έχουν διδαχθεί τόσο οι έννοιες όσο και οι διαδικασίες που αναφέρονται στα κεφάλαια 
αυτά. Έτσι, η διδασκαλία στην Α΄ Γυµνασίου πρέπει να έχει δύο στόχους: 
1ο. Tην επανάληψη – υπενθύµιση εννοιών και διαδικασιών και 
2ο. Tην εµβάθυνση σε κάποιες πλευρές που κρίνονται σηµαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη 

των µαθηµατικών εννοιών.  
Πιο συγκεκριµένα πρέπει να έχει ως στόχους:  
� Την αντιµετώπιση εµποδίων και δυσκολιών που συναντούν οι µαθητές (π.χ. το γινόµενο δύο 

αριθµών είναι πάντα µεγαλύτερο από τους παράγοντές του, οι δεκαδικοί αριθµοί είναι άλλο εί-
δος αριθµών απ’ ότι τα κλάσµατα). 

� Την ανάπτυξη των ικανοτήτων των µαθητών να χρησιµοποιούν αναπαραστάσεις και να µετα-
βαίνουν από το ένα είδος στο άλλο (π.χ. αναπαράσταση στην ευθεία των αριθµών, οι γεωµε-
τρικές αναπαραστάσεις των κλασµάτων, οι δεκαδικοί και τα δεκαδικά κλάσµατα ως διαφορετι-
κές αναπαραστάσεις των ίδιων αριθµών). 

� Την εµβάθυνση σε ιδιότητες των πράξεων και αλγοριθµικών διαδικασιών που υποστηρίζουν 
τη µετάβαση από την αριθµητική στην άλγεβρα (π.χ. επιµεριστική και αντιµεταθετική ιδιότητα, 
η αφαίρεση ως αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης κτλ.). 

� Την εισαγωγή αλγεβρικών συµβόλων και τη νοηµατοδότηση τους µέσα από την ανάγκη δια-
τύπωσης σχέσεων και ιδιοτήτων (π.χ. ιδιότητες πράξεων), από την ανάγκη περιγραφής προ-
βληµάτων ή ποσοτήτων που είναι λεκτικά διατυπωµένες (π.χ. άσκηση 1 της §4.1), από την 
παραγωγή αλγεβρικών εκφράσεων που περιγράφουν γεωµετρικά ή αριθµητικά µοτίβα (π.χ. 
άσκηση 15 της §4.1, αλλά και γενίκευση του παραδείγµατος 3 της §1.1). 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η µείωση των ωρών, που θα αφιερωθούν για διδασκαλία των 
τριών πρώτων κεφαλαίων, από 27 σε 18.  
 
Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 6 ώρες) 
Να δοθεί έµφαση στα παρακάτω: 
� Αναπαράσταση των αριθµών στην ευθεία. 
� Κατανόηση και χρήση της επιµεριστικής ιδιότητας (παρ. 3 και ασκήσεις  6, 7 της §1.2). 
� Υπολογισµοί δυνάµεων και κατανόηση των συµβολισµών (ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 8, 9 της §1.3). 
� Εφαρµογή της προτεραιότητας των πράξεων στον υπολογισµό αριθµητικών παραστάσεων 

(ασκήσεις 6, 7, 11 και 12 της §1.3). 
� Ταυτότητα της ευκλείδειας διαίρεσης και χρήση των εννοιών «διαιρεί», «πολλαπλάσιο». 
� Κριτήρια διαιρετότητας, ανάλυση ενός αριθµού σε γινόµενο πρώτων παραγόντων και εύρεση 

Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.∆. 
� Λεκτικά προβλήµατα που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο. 

 
Κεφάλαιο 2ο (Να διατεθούν 8 ώρες) 
Να δοθεί έµφαση στα παρακάτω: 
� Έννοια κλάσµατος και οι διαφορετικές πτυχές της όπως µέρος του όλου, πηλίκο και λόγος (οι 

εισαγωγικές δραστηριότητες της §2.1, ασκήσεις 1, 2, 3, σελ. 36, δραστηριότητα 2, σελ. 37 και 
προβλήµατα αναγωγής στη µονάδα). 

� Ισοδύναµα κλάσµατα και µετατροπές τους  
� Σύγκριση κλασµάτων µέσα από διαφορετικούς τρόπους (µετατροπή σε οµώνυµα, χρήση γεω-

µετρικών αναπαραστάσεων, χρήση προσεγγιστικών µεθόδων π.χ. σύγκριση µε τη µονάδα ή 
µε ένα τρίτο αριθµό) 

� ∆ιαδικασίες που συνδέονται εµµέσως µε την έννοια της πυκνότητας των ρητών (να επεκταθεί 
το παράδειγµα 4 στην §2.3 στην περίπτωση παρεµβολής περισσότερων του ενός κλασµά-
των). 

� Ανάγκη µετατροπής ετερώνυµων κλασµάτων σε οµώνυµα στην περίπτωση της πρόσθεσης 
και αφαίρεσης, χρησιµοποιώντας ασκήσεις πράξεων απλών κλασµάτων µε παρονοµαστές µέ-
χρι το 10. 
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� Έννοια των πράξεων στα κλάσµατα και η εφαρµογή τους στην επίλυση προβληµάτων (π.χ. ότι 

η έκφραση «τα 
2

5
 του 

3

8
» αποδίδεται αριθµητικά µε τον πολλαπλασιασµό 

2 3

5 8
⋅ , ότι οι αντί-

στροφοι αριθµοί είναι αυτοί που έχουν γινόµενο τη µονάδα, ότι το άθροισµα και η διαφορά 
κλασµάτων αναφέρεται στο ίδιο όλο, ότι τα σύνθετα κλάσµατα εκφράζουν τη διαίρεση κλασµά-
των) 

� Παραστάσεις  και προτεραιότητα πράξεων  
� ∆ιαφορετικές αναπαραστάσεις κλασµάτων (ευθεία, γεωµετρικά σχήµατα)  
 
Κεφάλαιο 3ο (Να διατεθούν 4 ώρες) 
Η παράγραφος 3.2 δεν συµπεριλαµβάνεται στη διδακτέα ύλη. Όµως, στην διδασκαλία της παρα-
γράφου 3.3 να αναφερθεί ότι οι δυνάµεις των δεκαδικών ορίζονται µε τον ίδιο τρόπο και έχουν τις 
ίδιες ιδιότητες µε εκείνες των δυνάµεων των φυσικών αριθµών. 
Η παράγραφος 3.4 δεν συµπεριλαµβάνεται στη διδακτέα ύλη, αλλά θα συζητηθεί στην διδασκαλία 
της παραγράφου 7.10. 
Να δοθεί έµφαση στα παρακάτω: 
� Ότι οι δεκαδικοί και τα δεκαδικά κλάσµατα είναι διαφορετικές αναπαραστάσεις των ίδιων αριθ-

µών 
� Στη διαδικασία σύγκρισης δεκαδικών αριθµών και την τοποθέτησή τους στην ευθεία των 

πραγµατικών αριθµών. 
� Στον τρόπο µε τον οποίο εκφράζεται η προτεραιότητα των πράξεων στον υπολογισµό µιας 

παράστασης µε τον υπολογιστή τσέπης. 
Σχετικά µε τις δυνάµεις, να συζητηθεί το γεγονός ότι µεταξύ δύο δυνάµεων µε ίδια βάση, µεγαλύτε-
ρη του 1, µεγαλύτερη είναι η δύναµη που έχει το µεγαλύτερο εκθέτη (π.χ. 2 32,52 (2,52) (2,52)< < ), 

ενώ συµβαίνει το αντίθετο, αν η βάση είναι µικρότερη του 1 (π.χ. 2 30, 22 (0,22) (0,22)> > ). Να γίνει 
χρήση του υπολογιστή τσέπης. 
 
Κεφάλαιο 4ο (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Η έννοια της εξίσωσης και η εύρεση της λύσης µε την αντίθετη – αντίστροφη πράξη έχει συζητηθεί 
στην ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Επιπλέον, η επίλυση των εξισώσεων πρώτου βαθµού θα αντιµετωπισθεί ανα-
λυτικά στη Β΄ Γυµνασίου. Ο ρόλος του κεφαλαίου αυτού στην Α΄ Γυµνασίου είναι επαναληπτικός, 
καθόσον οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν απλές εξισώσεις στην αντιµετώπιση προβληµάτων σε 
επόµενα κεφάλαια.  
§4.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να µην διδαχθούν οι έννοιες της ταυτότητας και της αδύνατης εξίσωσης. Να µην ζητείται η απο-
µνηµόνευση των λύσεων (τελευταία παράγραφος του «µαθαίνουµε»). Να δοθεί έµφαση στη µετα-
τροπή λεκτικών εκφράσεων σε µαθηµατικές (δραστηριότητες 1, 2, 3 και ασκήσεις 1, 2, 3), στην έν-
νοια της λύσης εξίσωσης (δραστηριότητα 4 και ασκήσεις 7, 8) και στην επίλυση εξίσωσης µόνο µε 
τον ορισµό των πράξεων. Η άσκηση 15 µπορεί να συµβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης της αλ-
γεβρικής σκέψης και γι' αυτό να δοθεί στους µαθητές ως δραστηριότητα στην τάξη. 
 
 
Κεφάλαιο 5ο (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Η έννοια του ποσοστού και προβλήµατα µε ποσοστά έχουν διδαχθεί στο ∆ηµοτικό. Το καινούριο 
που υπάρχει είναι το πλαίσιο των προβληµάτων (π.χ. προβλήµατα µε τόκους, Φ.Π.Α.). 
 
§5.1 (Να διατεθεί 1 ώρα)  
Να δοθεί έµφαση στα ποσοστά ως διαφορετικής αναπαράστασης των δεκαδικών και των κλασµά-
των, αλλά και να επισηµανθεί το γεγονός ότι δεν γράφονται όλα τα κλάσµατα µε ακρίβεια στη µορ-

φή ποσοστού (π.χ. ενώ 
3

0,75 75%
4
= = , είναι 

1
0,33... 33,33...%

3
= = ). Να δοθεί προτεραιότητα σε 

ασκήσεις µετατροπής ποσοστών σε κλάσµατα και δεκαδικούς και αντίστροφα και σε απλά προ-
βλήµατα. 
§5.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να γίνει διαπραγµάτευση µόνο απλών προβληµάτων τόκου, Φ.Π.Α. και προβληµάτων που αντιµε-
τωπίζει ο καταναλωτής. 
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Κεφάλαιο 6ο (Να διατεθούν 11 ώρες) 
Οι έννοιες των ανάλογων και αντιστρόφως ανάλογων ποσών έχουν διδαχθεί στο ∆ηµοτικό. Το νέο 
για τους µαθητές στην Α΄ Γυµνασίου είναι η εµπλοκή των µεταβλητών, η συµµεταβολή (χωρίς να 
γίνεται λόγος για συνάρτηση) και η παράσταση σε σύστηµα συντεταγµένων. 
§6.1 (Να διατεθεί 1 ώρα)  
§6.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§6.3 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να επισηµανθεί ότι η ταυτόχρονη αύξηση (ή µείωση) δύο ποσών δεν αρκεί για να είναι ανάλογα 
(π.χ. το βάρος των βρεφών και η ηλικία τους που περιγράφεται στη δραστηριότητα της σελ. 89, η 
πλευρά και το εµβαδόν τετραγώνου κ.ο.κ.). 
§6.4 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Όσον αφορά στις συναρτήσεις, ένας από τους σηµαντικότερους στόχους είναι η ικανότητα µετάβα-
σης από ένα είδος αναπαράστασης στο άλλο. Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιµο να γίνει διαπραγµά-
τευση των ασκήσεων 3 και 4 στην τάξη. 
§6.5 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να τονιστεί ότι η αριθµητική και η γραφική επίλυση του προβλήµατος 1 είναι ισοδύναµες και εξίσου 
χρήσιµες.  
§6.6 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
 
Κεφάλαιο 7ο (Να διατεθούν 14 ώρες) 
Το περιεχόµενο του κεφαλαίου είναι εξολοκλήρου νέο για τους µαθητές, αν και υπάρχει άτυπη 
γνώση των αρνητικών αριθµών (θερµοκρασία κτλ.) που µπορεί να αξιοποιηθεί. 
§7.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§7.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Το γεγονός ότι ο αντίθετος του 2−  είναι ο 2  ίσως είναι προφανές για τους µαθητές, αλλά δεν συµ-
βαίνει το ίδιο για τον αντίθετο ενός αριθµού α . Στην κατεύθυνση αυτή ίσως είναι αποτελεσµατική η 
χρήση της ευθείας των αριθµών, όπου ο α  µπορεί να τοποθετηθεί τόσο δεξιά από το 0  (αν α  θε-
τικός), όσο και αριστερά του (αν α  αρνητικός). Έτσι, µπορεί να αναδειχθεί το γεγονός ότι στην έκ-
φραση α−  το «−» δηλώνει τον αντίθετο του α , αλλά όχι το πρόσηµο.  
§7.3 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Για την εισαγωγή της πρόσθεσης θετικών και αρνητικών αριθµών, παράλληλα µε τη δραστηριότητα 
του βιβλίου του µαθητή µπορεί να γίνει χρήση και της µετατόπισης πάνω στον άξονα: στο άθροι-
σµα δύο αριθµών, ο πρώτος προσθετέος δείχνει το σηµείο εκκίνησης πάνω στο άξονα, ενώ ο δεύ-
τερος δείχνει τη µετακίνηση (το πρόσηµό του την κατεύθυνση και η απόλυτη τιµή του την απόστα-
ση). 
§7.4 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Μια πηγή δυσκολιών για τους µαθητές είναι η τριπλή σηµασία του συµβόλου «–»: ως πρόσηµο 
(π.χ. στον αριθµό 2− ), ως δηλωτικό του αντίθετου (π.χ. στο ( )3− −  ή στο α− ) και ως σύµβολο της 

αφαίρεσης (π.χ. στο 3 8− ). Είναι λοιπόν χρήσιµο να γίνει συζήτηση στην τάξη µε στόχο την ανά-
πτυξη της ικανότητας χρήσης όλων αυτών των σηµασιών και την ευχέρεια στην µετάβαση από τη 
µία σηµασία στην άλλη. Επιπλέον, ίσως χρειάζεται να ξαναγίνει συζήτηση για την έννοια του αντί-
θετου (βλ. την §7.2). Επειδή στην απαλοιφή των παρενθέσεων εµφανίζονται δυσκολίες, καλό είναι 
να δοθεί περισσότερος χρόνος για την κατανόησή της από τους µαθητές. Ένας τρόπος να αποδο-
θεί νόηµα στους κανόνες απαλοιφής παρενθέσεων είναι ο υπολογισµός µε δύο τρόπους των απο-
τελεσµάτων (άσκηση 8). Ένας ακόµη τρόπος (ο οποίος είναι ίσως περισσότερο αποδοτικός) είναι η 
χρήση της επιµεριστικής ιδιότητας. Αυτό σηµαίνει ότι η απαλοιφή παρενθέσεων δεν θα διδαχθεί σε 
αυτή την παράγραφο αλλά στην επόµενη (βλ. παρακάτω) 
§7.5 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Για την κατανόηση του πρόσηµου του γινοµένου δύο ρητών είναι καλό να χρησιµοποιηθεί η εισα-
γωγική δραστηριότητα του βιβλίου. 
Εδώ προτείνεται να διδαχθεί και η απαλοιφή παρενθέσεων, µε τη χρήση της επιµεριστικής ιδιότη-
τας. Αυτό θα επιτρέψει την κατανόηση και αιτιολόγηση των κανόνων. Για παράδειγµα, η έκφραση 

( )2 5− −  µπορεί να σηµαίνει 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )(2 5) 1 2 5 1 2 1 5 ( 2) ( 5) 2 5− − = − ⋅ + + − = − ⋅ + + − ⋅ − = − + + = − +    
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και αυτό µπορεί να γενικευθεί και σε παραστάσεις µε µεταβλητές, (π.χ. ( ) ...α β− − = ). Βέβαια, θα 

πρέπει να προηγηθεί µια συζήτηση για να εξηγηθεί ότι ο αντίθετος ενός αριθµού είναι το γινόµενό 
του µε το 1− , πράγµα που µπορεί να γίνει µέσω παραδειγµάτων, όπως ( ) ( )1 2 2− ⋅ + = − , 

( ) ( )1 5 5− ⋅ − = +  κ.ο.κ. 

§7.6 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§7.7 (Να διατεθεί 1 ώρα) 
§ 7.8, 7.9 και 7.10 (Θα διδαχθούν στη Β΄ Γυµνασίου). 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 24 ώρες) 
Στην εισαγωγή γεωµετρικών εννοιών χρειάζεται να δοθεί έµφαση στο να µπορούν οι µαθητές να τις 
αναγνωρίζουν, να τις περιγράφουν (άτυπα ή τυπικά) και να τις αναπαριστάνουν. 
§1.1  (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§1.2  (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Η έννοια της γωνίας είναι γνωστή στους µαθητές από το ∆ηµοτικό αλλά δηµιουργεί αρκετές δυσκο-
λίες. Ο τυπικός ορισµός της εισάγεται πρώτη φορά αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία από τους 
µαθητές, ώστε να µπορούν οι ίδιοι να τον κατανοήσουν και να τον περιγράψουν. Η δε αναγνώριση 
γωνιών µέσα σε σχήµατα είναι µια πιο απαιτητική γνωστική λειτουργία απ’ ότι η αναγνώριση µεµο-
νωµένων γωνιών.  
Η δραστηριότητα 2 προτείνεται να αντικατασταθεί µε µία απλούστερη.  
§1.3  (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Η έννοια της µέτρησης, η σύγκριση τµηµάτων, οι διαφορετικοί τρόποι σύγκρισης (µε διαβήτη ή µε 
µέτρηση), η διαφοροποίηση ανάµεσα στο ευθύγραµµο τµήµα και στο µήκος του, η έννοια της µο-
νάδας µέτρησης (άτυπη, τυποποιηµένη), η προσεγγιστική φύση της διαδικασίας της µέτρησης, η 
χρήση των οργάνων µέτρησης, ο τρόπος µεταβολής του αποτελέσµατος της µέτρησης όταν χρησι-
µοποιούµε πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια µιας αρχικής µονάδας είναι απαραίτητα στοιχεία που 
πρέπει  να κατανοηθούν από τους µαθητές.  
§1.4  (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Προτείνεται να γίνεται επιλογή κάποιων ασκήσεων από τις 5, 6, 7, 9, 10 και 11, διότι έχουν παρεµ-
φερές περιεχόµενο. Η άσκηση 8 είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς απαιτεί παράλληλα ο µαθητής να 
κάνει συσχετίσεις, να σχεδιάζει, να πειραµατίζεται και να αναθεωρεί τις επιλογές του. Προτείνεται 
λοιπόν αν θα γίνει να αντιµετωπιστεί στην τάξη µέσα από συζήτηση. 
§1.5 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Οι µαθητές έχουν γνωρίσει τις άλλες έννοιες στο ∆ηµοτικό, εκτός από την έννοια της διχοτόµου 
γωνίας, όµως αντιµετωπίζουν δυσκολίες σχετικά µ’ αυτές. Συγκεκριµένα συγχέουν ποιό ακριβώς 
είναι το γεωµετρικό αντικείµενο που µετριέται (η γωνία) µε άλλα και/ή τις µετρήσεις τους, όπως τα 
µήκη των τµηµάτων που είναι οι πλευρές της γωνίας, την επιφάνεια ανάµεσα στις ηµιευθείες κλπ. 
Επίσης ταυτίζουν το γεωµετρικό αντικείµενο (γωνία) µε την µέτρησή του (µέτρο της γωνίας). 
Προτείνεται η σύγκριση γωνιών να γίνεται και µε την χρήση διαφανούς χαρτιού (παραδείγµατα 1, 2 
και άσκηση 6) και όχι αποκλειστικά και µόνο µέσω του µέτρου τους µε την µέτρηση µε µοιρογνω-
µόνιο. Γενικά, διαφορετικά µέσα αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές των εννοιών που διαπραγµα-
τευόµαστε. Για παράδειγµα, η εύρεση - κατασκευή της διχοτόµου µιας γωνίας (σελ. 167) µε δίπλω-
ση του χαρτιού αναδεικνύει την ισότητα των γωνιών αλλά και την διχοτόµο ως άξονα συµµετρίας, 
ενώ η κατασκευή µε το µοιρογνωµόνιο αναδεικνύει την ισότητα των γωνιών µέσω του µέτρου τους. 
§1.6 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Το περιεχόµενο της ενότητας είναι γνωστό στους µαθητές από το ∆ηµοτικό, εκτός από την µηδενι-
κή, την ευθεία, την µη κυρτή και την πλήρη γωνία.  
Παρόλα αυτά η έννοια της καθετότητας µπορεί να µην έχει κατακτηθεί από πολλούς µαθητές και 
µια από τις συνηθισµένες δυσκολίες που έχουν είναι η αναγνώριση της καθετότητας σε ευθείες που 
δεν έχουν τον συνήθη οριζόντιο και κατακόρυφο προσανατολισµό. Κάποιες από τις αιτίες αυτής της 
δυσκολίας είναι ο τρόπος προσανατολισµού των σχηµάτων στα σχολικά βιβλία (π.χ. ορθογώνια ή 
τετράγωνα µε πλευρές παράλληλες προς τις ακµές των σελίδων του βιβλίου), οι παραστάσεις που 
έχουν από το περιβάλλον γύρω τους (π.χ. οριζόντιος και κατακόρυφος προσανατολισµός των κου-
φωµάτων των σπιτιών, των παραθύρων κλπ), αλλά και από τον τρόπο προσανατολισµού των 
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σχηµάτων στον πίνακα, κατά την διδασκαλία. Το φαινόµενο αυτό δεν περιορίζεται µόνον στην έν-
νοια της καθετότητας αλλά επεκτείνεται και στην αναγνώριση σχηµάτων π.χ. δεν αναγνωρίζουν ως 
τρίγωνο κάποιο «µακρόστενο» στο οποίο µία πλευρά είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τις άλλες. Θα 
πρέπει ο διδάσκων, λαµβάνοντας υπόψη τα προηγούµενα, να εµπλουτίζει την ποικιλία των σχηµά-
των που χρησιµοποιεί κατά την διάρκεια της διδασκαλίας. 
Κατά την διδασκαλία του παραδείγµατος 1 (σελ. 171) η διαπίστωση της καθετότητας να γίνει εκτός 
από την δίπλωση και µε την χρήση γνώµονα. 
Προτείνεται ο διδάσκων να κάνει κάποια επιλογή στις ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7 λόγω παρεµφερούς 
περιεχοµένου. 
§ 1.7 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Οι έννοιες είναι νέες για τους µαθητές. Να αναφερθεί η έννοια της διαφοράς δύο γωνιών. Να δοθεί 
προτεραιότητα κατά σειρά στις ασκήσεις 1, 4 (περιπτώσεις 3 και 2) και 3 και να εµπλουτισθούν οι 
ασκήσεις µε ερωτήµατα για τον προσδιορισµό της γωνίας που είναι το άθροισµα των ζευγαριών 
των εφεξής που βρίσκουν οι µαθητές, όπως και ερωτήµατα προσδιορισµού της διαφοράς δύο γω-
νιών. 
§ 1.8 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Οι έννοιες είναι νέες για τους µαθητές. Να µην διδαχθεί η εφαρµογή 5 της σελίδας 178. Στα παρα-
δείγµατα 1 και 2 να διευκρινιστεί ότι δύο γωνίες µπορεί να είναι παραπληρωµατικές ή συµπληρω-
µατικές χωρίς να είναι εφεξής.  
§ 1.9 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Η έννοια της παραλληλίας είναι γνωστή στους µαθητές από το ∆ηµοτικό. Προτείνεται να δοθεί ως 
άσκηση ο σχεδιασµός ενός παραλληλογράµµου (είναι γνωστή έννοια από το ∆ηµοτικό) µε στοιχεία 
που θα καθορίσει ο διδάσκων. 
§ 1.10 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Προτείνεται ο διδάσκων να κάνει κάποια επιλογή  στις ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7 λόγω παρεµφερούς 
περιεχοµένου. 
§ 1.11 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Λόγω εξαίρεσης από την διδακτέα ύλη της επόµενης παραγράφου οι εφαρµογές 2 και 3 της §1.12 
θα διδαχθούν σε αυτή την παράγραφο, µαζί µε την εφαρµογή της σελ. 189. Ο διδάσκων θα µπο-
ρούσε να ζητήσει οι κατασκευές να γίνουν σε ένα πρόγραµµα δυναµικής γεωµετρίας και µε κατάλ-
ληλες δραστηριότητες και ερωτήσεις οι µαθητές να διερευνήσουν π.χ. τις συνθήκες κατασκευής ε-
νός τριγώνου, όταν δίνονται τρία ευθύγραµµα τµήµατα (εφαρµογή, σελ. 189, δραστηριότητα για το 
σπίτι, αριθ. 2). 
§ 1.13 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Το περιεχόµενο της ενότητας είναι νέο για τους µαθητές. 
 
Κεφάλαιο 2ο (Να διατεθούν 12 ώρες) 
Γενικά για την διδασκαλία του κεφαλαίου 2 ενδείκνυται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, πα-
ράλληλα µε τη χρήση άλλων µέσων (όπως το διαφανές χαρτί, τα γεωµετρικά όργανα κτλ.) µε σκο-
πό όχι µόνο την κατασκευή συµµετρικών σχηµάτων αλλά και την κατανόηση και την αξιοποίηση 
των ιδιοτήτων της συµµετρίας.  
Προτείνεται να προηγηθεί η διδασκαλία της §2.2 (άξονας συµµετρίας) και να ακολουθήσει η διδα-
σκαλία της §2.1 (συµµετρία ως προς άξονα) µε σκοπό να προηγηθεί το διαισθητικό µέρος της αξο-
νικής συµµετρίας και κατόπιν να ακολουθήσει το κατασκευαστικό και τα συµµετρικά σχήµατα. 
Να επισηµανθεί ότι η ταύτιση των δύο µερών του σχήµατος, όπως αυτό χωρίζεται από τον άξονα 
συµµετρίας και η δίπλωση του σχήµατος κατά το µήκος αυτού, σηµαίνει την ισότητα των δύο µε-
ρών και προτείνεται να δοθούν για ανακάλυψη και αιτιολόγηση οι ιδιότητες του ισοσκελούς τριγώ-
νου1 (δεν θα αναφέρονται σε ύψος, διάµεσο και διχοτόµο του τριγώνου ως προς την βάση, αλλά θα 
συνάγουν ότι ο άξονας συµµετρίας διχοτοµεί την γωνία που είναι απέναντι από την βάση, τέµνει 
κάθετα την βάση κτλ.), του ισόπλευρου, του ορθογωνίου, του ρόµβου και του τετραγώνου (οι µαθη-
τές τα σχεδιάζουν σε διαφανές χαρτί ή τους δίνονται έτοιµα τα σχήµατα και µε την χάραξη των αξό-
νων συµµετρίας και την δίπλωση των σχηµάτων κατά µήκος αυτών ανακαλύπτουν και δικαιολο-
γούν τις ιδιότητες τους).  

                                                 
1 Οι έννοιες του ισοσκελούς και του ισόπλευρου τριγώνου τους είναι γνωστές από το ∆ηµοτικό, οµοίως του παραλληλο-
γράµµου, του ορθογωνίου, του ρόµβου και του τετραγώνου. 
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Προτείνεται επίσης να προηγηθεί η διδασκαλία της §2.5 (κέντρο συµµετρίας) και να ακολουθήσει η 
διδασκαλία της §2.4 (συµµετρία ως προς σηµείο) µε σκοπό να προηγηθεί το διαισθητικό µέρος της 
κεντρικής συµµετρίας και κατόπιν να ακολουθήσει το κατασκευαστικό και τα συµµετρικά σχήµατα. 
§ 2.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§ 2.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§ 2.3 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στις εφαρµογές 1, 2 και 5 και στις ασκήσεις 1, 3, 4, 5, 7 και 9. 
§ 2.5 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§ 2.4 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Προτείνεται να δοθεί για δραστηριότητα η ανακάλυψη και η αιτιολόγηση των ιδιοτήτων του παραλ-
ληλογράµµου, µε την σχεδίαση δύο ίσων παραλληλογράµµων σε δύο διαφορετικά φύλλα, που το 
ένα θα είναι διαφανές χαρτί. 
§ 2.6 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Κατά την διδασκαλία της ενότητας να διευκρινιστεί ότι δύο γωνίες ορίζονται ως εντός εναλλάξ, ε-
ντός και επί τα αυτά κτλ., ανεξάρτητα από το αν οι δύο ευθείες ε1 και ε2 (τεµνόµενες από µία τρίτη 
ευθεία), είναι παράλληλες µεταξύ τους ή όχι. Όµως, µόνο όταν οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες, 
οι παραπάνω γωνίες θα είναι αντιστοίχως ίσες, παραπληρωµατικές κτλ.  
 
Κεφάλαιο 3ο (Να διατεθούν 8 ώρες) 
§ 3.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)   
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, διαφορετικά µέσα αναδεικνύουν διαφορετικές 
πτυχές µιας έννοιας. Ταυτόχρονα, σε κάποιες περιπτώσεις αυτά απαιτούν και διαφορετικό βαθµό 
συνειδητοποίησης και κατανόησης κάποιων εννοιών, εκ µέρους των µαθητών. 
Τα προγράµµατα δυναµικής γεωµετρίας επιτρέπουν στο χρήστη να δηµιουργήσει µία κατασκευή 
µέσα από µία σειρά ενεργειών που ορίζονται γεωµετρικά (π.χ. κατασκευή ευθείας παράλληλης 
προς µία άλλη, από σηµείο εκτός αυτής). Όταν στο αποτέλεσµα αυτής της κατασκευής, επιλέξουµε 
κάποιο σηµείο και το σύρουµε, µε την βοήθεια του ποντικιού, το γεωµετρικό αντικείµενο µεταβάλλε-
ται, ενώ όλες οι γεωµετρικές σχέσεις που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή διατηρούνται. 
Έτσι, η κατασκευή βασίζεται και συµπεριφέρεται µε βάση τις γεωµετρικές σχέσεις και τις ιδιότητες 
που απορρέουν απ’ αυτές. Αυτή η συµπεριφορά του σχήµατος δεν συµβαίνει όταν ο µαθητής έχει 
δηµιουργήσει ένα σχέδιο βασισµένο σε επιφανειακά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα η ανάθεση 
στους µαθητές να βρουν τρόπο (ή τρόπους) να σχεδιάσουν σε ένα πρόγραµµα δυναµικής γεωµε-
τρίας, ένα ισοσκελές τρίγωνο το οποίο να µπορεί να µεταβάλλεται και να αντέχει στην δοκιµασία 
του συρσίµατος των κορυφών, απαιτεί εκ µέρους τους τη συνειδητοποίηση και την κατανόηση των 
γεωµετρικών ιδιοτήτων που θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν έτσι ώστε το τρίγωνο να παραµένει ι-
σοσκελές κάτω απ’ όλες τις περιστάσεις. Η σχεδίαση ενός ισοσκελούς τριγώνου, βασισµένη στις 
µετρήσεις των πλευρών, δεν «αντέχει» στην δοκιµασία του συρσίµατος, ενώ η κατασκευή ισοσκε-
λούς που βασίζεται π.χ. στην ιδιότητα των σηµείων της µεσοκαθέτου «αντέχει». Ταυτόχρονα η δυ-
ναµική µεταβολή της κατασκευής, τους επιτρέπει να διερευνήσουν και να κατανοήσουν (µε κατάλ-
ληλες δραστηριότητες και ερωτήσεις) άλλες σχέσεις, όπως ότι τα ισόπλευρα τρίγωνα είναι και ισο-
σκελή, χωρίς όµως να ισχύει και το αντίστροφο. 
Προτείνεται να δοθούν ως δραστηριότητες για το σπίτι, οι κατασκευές σε ένα πρόγραµµα δυναµι-
κής γεωµετρίας ισοσκελούς, ισόπλευρου και σκαληνού τριγώνου, όπως επίσης ορθογωνίου, αµ-
βλυγωνίου και οξυγωνίου, που να «αντέχουν» στην διαδικασία συρσίµατος2 και µε συζήτηση στην 
τάξη, των προσεγγίσεων των µαθητών, µέσα από  κατάλληλες ερωτήσεις, να αναδειχθούν πτυχές 
των υπό διαπραγµάτευση εννοιών ή να αποτελέσουν την βάση προβληµατισµού για την ανάπτυξη 
της επόµενης ενότητας. 
§ 3.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Οι µαθητές γνωρίζουν από το ∆ηµοτικό ότι το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180o , ενώ 
τις ιδιότητες του ισοσκελούς και του ισοπλεύρου µπορεί να τις έχουν διαπραγµατευτεί σε προηγού-
µενες ενότητες, όπως έχει προταθεί. Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στα παραδείγµατα – ε-
φαρµογές και στις ασκήσεις 1, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Η άσκηση 10 είναι πολύ δύσκολη γι’ αυτή την ηλι-
κία και αν αντιµετωπιστεί να µη γίνει µε τη βοήθεια του αλγεβρικού λογισµού.   
§ 3.3 (Να διατεθούν 2 ώρες) 

                                                 
2 Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή την δραστηριότητα είναι οι µαθητές να είναι εξοικειωµένοι µε κάποιο πρόγραµµα δυ-
ναµικής γεωµετρίας και να µπορούν να δουλεύουν αυτόνοµα σ’ αυτό.  
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Προτείνεται να δοθούν κατάλληλες δραστηριότητες κατασκευής παραλληλογράµµου, ορθογωνίου 
κτλ. σε πρόγραµµα δυναµικής γεωµετρίας, µε βάση αυτά που αναφέρθηκαν στην §3.1. 
§ 3.4 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Τα περιεχόµενο της ενότητας είναι νέο για τους µαθητές, εκτός αν διαπραγµατεύτηκαν µέρος του 
σε προηγούµενες ενότητες, όπως έχει προταθεί. 

  
Β΄ Τάξη Γυµνασίου  

 
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α 

 
Ι. ∆ιδακτέα ύλη 

 
• Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαµπου Καλλιγά, 

Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου, έκδοση 2012. 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄  
 
Κεφ. 7ο: Θετικοί και Αρνητικοί Αριθµοί (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη) 
7.8  ∆υνάµεις ρητών αριθµών µε εκθέτη φυσικό 
7.9  ∆υνάµεις ρητών αριθµών µε εκθέτη ακέραιο 
7.10  Τυποποιηµένη µορφή µεγάλων και µικρών αριθµών 
 
• Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Β΄ Γυµνασίου» των Παναγιώτη Βλάµου, Παναγιώτη ∆ρούτσα, 

Γεωργίου Πρέσβη, Κωνσταντίνου Ρεκούµη, έκδοση 2012 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄  
 
Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 
1.1  Η έννοια της µεταβλητής –  Αλγεβρικές παραστάσεις 
1.2  Εξισώσεις α' βαθµού 
1.4  Επίλυση προβληµάτων µε τη χρήση εξισώσεων  
1.5  Ανισώσεις α' βαθµού  
 
Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
2.1  Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθµού  
2.2  Άρρητοι αριθµοί –  Πραγµατικοί αριθµοί  
2.3  Προβλήµατα  
 
 
Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  
3.1  Η έννοια της συνάρτησης 
3.2  Καρτεσιανές συντεταγµένες –  Γραφική παράσταση συνάρτησης  
3.3  Η συνάρτηση  y α x= ⋅   

3.4 Η συνάρτηση y α x β= ⋅ +  ( χωρίς τις υποπαραγράφους: «Η εξίσωση της µορφής 

«α x β y γ⋅ + ⋅ = » και «Σηµεία τοµής της ευθείας  α x β y γ⋅ + ⋅ =  µε τους άξονες»). 

3.5  Η συνάρτηση 
α

y
x

=   –  Η υπερβολή  

 
Κεφ. 4ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
4.1  Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσµός –  ∆είγµα  
4.2  Γραφικές Παραστάσεις 
4.3  Κατανοµή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων 
4.5  Μέση τιµή –  ∆ιάµεσος (χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιµή οµαδοποιηµένης κατανο-

µής») 
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ΜΕΡΟΣ Β΄  
 
Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑ∆Α ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 
1.1  Εµβαδόν επίπεδης επιφάνειας  
1.2  Μονάδες µέτρησης επιφανειών 
1.3  Εµβαδά επίπεδων σχηµάτων  
1.4  Πυθαγόρειο θεώρηµα  
 
Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 
2.1  Εφαπτοµένη οξείας γωνίας  
2.2  Ηµίτονο και συνηµίτονο οξείας γωνίας  
2.4  Οι τριγωνοµετρικοί αριθµοί των γωνιών 30o , 45o

και 60o  
 
Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 
3.1  Εγγεγραµµένες γωνίες  
3.2  Κανονικά πολύγωνα  
3.3  Μήκος κύκλου  
3.5  Εµβαδόν κυκλικού δίσκου 
 
Κεφ. 4ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
4.1 Ευθείες και επίπεδα στο χώρο  
4.2 Στοιχεία και εµβαδόν πρίσµατος και κυλίνδρου 
4.3  Όγκος πρίσµατος και κυλίνδρου 
4.4  Η πυραµίδα και τα στοιχεία της 
4.6  Η σφαίρα και τα στοιχεία της 
 
 

ΙΙ. ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄  
 
Κεφάλαιο 7ο Α΄ ΜΕΡΟΥΣ Μαθηµατικών Α΄ Γυµνασίου (Να διατεθούν 9 ώρες) 
Επανάληψη βασικών εννοιών (αρνητικοί αριθµοί, απόλυτη τιµή, αντίθετος αριθµού) και διαδικασιών 
(πράξεις) από τις προηγούµενες παραγράφους (3 ώρες) 
§7.8 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
§7.9 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§7.10 (Να διατεθεί 1 ώρα) 
Εδώ θα διδαχθεί για πρώτη φορά στο Γυµνάσιο και η τυποποιηµένη µορφή µεγάλων αριθµών. 
 
Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 12 ώρες)  
§1.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να δοθεί προτεραιότητα τόσο σε ασκήσεις αλγεβρικής έκφρασης ποσοτήτων που είναι λεκτικά δια-
τυπωµένες και αντιστρόφως, όσο και στις αναγωγές οµοίων όρων – απλοποιήσεις αλγεβρικών πα-
ραστάσεων µε χρήση της επιµεριστικής ιδιότητας. 
§1.2 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Στις εξισώσεις ο χωρισµός γνωστών από άγνωστους να µην γίνεται από την αρχή µε τον πρακτικό 
κανόνα «αλλάζω µέλος – αλλάζω πρόσηµο», που µοιάζει µαγικός στο µαθητή και τον οδηγεί σε 
µηχανιστικούς και άνευ νοήµατος χειρισµούς, αλλά µε βάση τις ιδιότητες των πράξεων. Η ιδιότητα 
αυτή µπορεί να υποστηριχθεί µε το µοντέλο της ζυγαριάς στην περίπτωση των θετικών αριθµών. 
Εξάλλου, οι σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία της άλγεβρας, δίνουν έµφαση στο νόηµα των 
αλγεβρικών εκφράσεων και στην δυνατότητα χειρισµού πολλαπλών αναπαραστάσεων, παράλληλα 
µε την ανάπτυξη αλγοριθµικών δεξιοτήτων. Η διδασκαλία των εξισώσεων θα πρέπει να ξεκινάει 
από προβλήµατα, τα οποία είναι δυσκολότερο να λυθούν µε πρακτική αριθµητική και να επιλύονται 
εξισώσεις που είναι µοντέλα τέτοιων προβληµάτων. Έτσι, δεν έχει νόηµα η διδασκαλία πολύπλο-
κων εξισώσεων που απαιτούν µεγάλη ευχέρεια στον αλγεβρικό λογισµό, όπως οι ασκήσεις 6, 7 και 
9 (εξίσωση µε παράµετρο). 
§1.4 (Να διατεθούν 4 ώρες) 
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§1.5 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Ισχύουν αντίστοιχες παρατηρήσεις µε εκείνες που έγιναν στις εξισώσεις, αλλά στην περίπτωση αυ-
τή χρειάζεται να δοθεί έµφαση στο ότι η λύση ανίσωσης, συνήθως, δεν είναι µια τιµή αλλά ένα σύ-
νολο από τιµές. Επιπλέον, προτείνεται να µη συζητηθεί η άσκηση 7 (ανίσωση µε παράµετρο) και 
να γίνει επιλογή (από τον διδάσκοντα) των ασκήσεων µε ανισώσεις και συναλήθευση ανισώσεων. 
 
Κεφάλαιο 2ο (Να διατεθούν 8 ώρες)  
Το περιεχόµενο του κεφαλαίου είναι νέο για τους µαθητές και υπάρχουν πολλές πτυχές που είναι 
πηγή δυσκολιών (δεκαδική αναπαράσταση αρρήτων, έννοια πραγµατικών αριθµών, κ.ο.κ.). 
§2.1 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Η παράγραφος αυτή θα πρέπει να διδαχθεί αµέσως µετά τη διδασκαλία της §1.4 (Πυθαγόρειο 
θεώρηµα) της Γεωµετρίας. 
§2.2 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Προτείνεται να συζητηθούν στην τάξη θέµατα σχετικά µε βασικές ιδιότητες συνέχειας των πραγµα-
τικών και της ευθείας, µε απλά ερωτήµατα όπως: Ποιος είναι ο µικρότερος θετικός πραγµατικός; 
Ποιος είναι ο “επόµενος” πραγµατικός του 1; Μπορούµε πάντα να βρίσκουµε έναν ρητό/άρρητο 
ανάµεσα σε δύο άλλους;  
§2.3 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
 
Κεφάλαιο 3ο (Να διατεθούν 13 ώρες)  
Παρά το ότι οι µαθητές έχουν διδαχθεί τα ανάλογα και τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά, η έννοια της 
συνάρτησης, και οι πολλαπλές αναπαραστάσεις της (λεκτική διατύπωση, γραφική παράσταση, αλ-
γεβρικός τύπος, πίνακας τιµών) δεν έχουν γίνει µέχρι τώρα αντικείµενο συστηµατικής διαπραγµά-
τευσης. 
§3.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Η χρήση γράµµατος ως µεταβλητής και όχι µόνο ως άγνωστου σε µια εξίσωση είναι κάτι που δεν 
έχει γίνει επαρκώς αντικείµενο συζήτησης µέχρι τώρα. Για το σκοπό αυτό είναι χρήσιµη τόσο η δη-
µιουργία αλγεβρικών τύπων συναρτήσεων από λεκτικές διατυπώσεις ποσοτήτων, όσο και η συ-
µπλήρωση τιµών σε πίνακα (µε αντικατάσταση αριθµητικών τιµών στον τύπο). 
§3.2 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Να δοθούν ασκήσεις και προβλήµατα µε γραφικές παραστάσεις τις οποίες θα πρέπει οι µαθητές να 
"διαβάσουν" για να βρουν ποιες τιµές του y  αντιστοιχούν σε δεδοµένες τιµές του x  και αντιστρό-
φως. Τέτοιες είναι η ερώτηση 5, η καµπύλη θερµοκρασίας ενός τόπου (§4.5 του σχολικού βιβλίου 
της Α΄ Λυκείου) και άλλες που µπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο. 
Να µη διδαχθούν οι εφαρµογές 2 (συµµετρικό σηµείου) και 3 (τύπος απόστασης σηµείων), οι ερω-
τήσεις κατανόησης 3, 4 και οι ασκήσεις 3, 5 και 6. Στις ασκήσεις 4 και 7 µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
το Πυθαγόρειο Θεώρηµα και όχι ο τύπος απόστασης σηµείων. Αντίθετα, να δοθεί έµφαση στην ε-
φαρµογή 4 και στις ασκήσεις 8, 9 και 10. 
§3.3 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Το σχόλιο 1 της §2.1 του Β΄ Μέρους (σελ. 137) να αναφερθεί στη διδασκαλία της παραγράφου αυ-
τής. 
§3.4 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Να µη διδαχθούν οι υποπαράγραφοι «η εξίσωση x yα β γ+ = » και «σηµεία τοµής της ευθείας 

x yα β γ+ =  µε τους άξονες» και οι αντίστοιχες ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις. Να δοθεί έµ-
φαση σε προβλήµατα που µοντελοποιούνται µε γραµµικές συναρτήσεις και σε ερωτήµατα που ο-
δηγούν σε εξίσωση και ανίσωση και µπορούν να λυθούν µέσω αναπαραστάσεων της συνάρτησης 
(δηλαδή είτε µε πίνακα τιµών, είτε µε γραφική ή γραφικές παραστάσεις, είτε µε τους τύπους που 
οδηγούν σε εξίσωση ή ανίσωση). Τέτοια προβλήµατα είναι οι ασκήσεις 8, 9 σελ. 71, οι 5, 9, 10 σελ. 
78, και οι 4, 5 σελ 82 (υπερβολή), αφού συµπληρωθούν µε κατάλληλα ερωτήµατα από τον διδά-
σκοντα. 
§3.5 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
 
Κεφάλαιο 4ο (Να διατεθούν 8 ώρες)  
Οι µαθητές έχουν, ήδη, επεξεργαστεί στο ∆ηµοτικό σχολείο δεδοµένα (ταξινόµηση, αναπαράσταση 
δεδοµένων και υπολογισµό του µέσου όρου). Το νέο στο κεφάλαιο αυτό είναι οι έννοιες του πλη-
θυσµού, του δείγµατος και της διαµέσου καθώς και η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων. Στο κεφά-
λαιο αυτό θα µπορούσαν οι ίδιοι οι µαθητές να εµπλακούν στη συλλογή και επεξεργασία δεδοµέ-
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νων καθώς και στην ερµηνεία γραφικών παραστάσεων αναφορικά µε θέµατα που ενδιαφέρουν 
τους ίδιους.  
§4.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§4.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§4.3 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§4.5 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Να µη διδαχθεί η υποπαράγραφος «µέση τιµή οµαδοποιηµένης κατανοµής» και οι ασκήσεις 6, 7 
και 8. 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄  
 
Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 14 ώρες)  
§1.1 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Η συγκεκριµένη ενότητα έχει µεγάλη σηµασία για την ανάπτυξη των εννοιών που ακολουθούν στις 
επόµενες παραγράφους. 
Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να κατανοηθούν από τους µαθητές πριν περάσουν αργότερα 
στους τύπους υπολογισµού των εµβαδών γεωµετρικών σχηµάτων καθώς και στις µετατροπές µο-
νάδων είναι τα εξής: 
� Η σύγκριση επιφανειών (πολυγωνικών και µη) µέσα από διαφορετικές διαδικασίες (επικάλυ-

ψη, διαίρεση, σύνθεση κ.λ.π.) 
� Η έννοια της διατήρησης της επιφάνειας. 
� Η διαφοροποίηση ανάµεσα στο γεωµετρικό µέγεθος (επιφάνεια) και στη µέτρησή του (εµβα-

δόν). 
� Η έννοια της µονάδας µέτρησης (άτυπη ή τυποποιηµένη), η επιλογή της κατάλληλης µονά-

δας, η χρήση της για την επικάλυψη µιας επιφάνειας και η σύµβαση της χρήσης της τετραγω-
νικής µονάδας. 

� Η διάκριση ανάµεσα στη µέτρηση της επιφάνειας (εµβαδόν) από τις µετρήσεις άλλων µεγε-
θών (π.χ. τµήµατα και τα  µήκη τους  ή η περίµετρος και το µήκος της)  

� Η προσεγγιστική φύση της διαδικασίας της µέτρησης. 
� Ο τρόπος µεταβολής του εµβαδού όταν χρησιµοποιούµε πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια 

µιας αρχικής µονάδας. 
Για παράδειγµα: Η σύγκριση των επιφανειών των διπλανών 
σχηµάτων, η εύρεση διαφορετικών τρόπων σύγκρισης, η 
προσπάθεια υπολογισµού της σχέσης που έχουν (π.χ. πόσο 
µεγαλύτερη είναι η µία σε σχέση µε την άλλη) κτλ., συµβάλ-
λουν στην καλύτερη κατανόηση κάποιων εννοιών. 
Όµοια, δραστηριότητες ή ασκήσεις, που θα τους επιτρέψουν 
να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές µετασχηµατισµού 
των σχηµάτων σε άλλα ισοδύναµα, συµβάλλουν και αυτές 
κατά ένα µέρος στους προηγούµενους στόχους, γι’ αυτό 
προτείνεται η ένταξη της άσκησης 11 (ερωτήµατα 1 έως 6) 
της σελίδας 125 της §1.3 σ’ αυτή την ενότητα (χωρίς να γίνε-
ται χρήση των τύπων υπολογισµού του εµβαδού). Η άσκηση 
3 της σελίδας 115 να εµπλουτισθεί µε ερωτήµατα που θα 
αφορούν το εµβαδό των σχηµάτων που θα προκύψουν µε µονάδα που θα καθορίσει ο διδάσκων. 
Επίσης, προτείνεται να δοθεί η άσκηση που αναφέρεται στην σελίδα 115 και φέρει τον τίτλο «Για 
διασκέδαση» και να τεθούν ερωτήµατα σχετικά µε την περίµετρο και το εµβαδό. 
§1.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Οι µαθητές γνωρίζουν από το ∆ηµοτικό τις δεκαδικές µονάδες µέτρησης των επιφανειών και το νέο 
στοιχείο είναι ο διεθνής συµβολισµός τους. Η αισθητοποίηση της τυπικής µονάδας, των υποδιαιρέ-
σεων και των πολλαπλάσιων αυτής, οι µεταξύ τους σχέσεις, καθώς επίσης η επιλογή της κατάλλη-
λης µονάδας ανάλογα µε την επιφάνεια που θέλουµε να µετρήσουµε (άσκηση 6 σελ 118), συµβάλ-
λουν στην καλύτερη κατανόηση, απ’ ότι µόνον η συνεχής εξάσκηση µε ασκήσεις µετατροπής από 
την µία µονάδα µέτρησης σε άλλη. 
§1.3 (Να διατεθούν 6 ώρες)  
Το περιεχόµενο της ενότητας δεν είναι νέο για τους µαθητές. 
Χρησιµοποιώντας ως βάση το εµβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράµµου αναπτύσσονται µέσα 
από µετασχηµατισµούς το εµβαδόν των άλλων γεωµετρικών σχηµάτων. Ο υπολογισµός του εµβα-
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δού του ορθογωνίου παραλληλογράµµου γίνεται µέσα από τη µέτρηση των τετραγωνικών µονά-
δων που το επικαλύπτουν όπου το πλήθος τους εκφράζεται από το γινόµενο των διαστάσεων του 
ορθογωνίου.  
Θα πρέπει να αντιµετωπιστούν επίσης δυσκολίες που έχουν οι µαθητές3, όπως ότι: 
� Σχήµατα µε µεγαλύτερη περίµετρο έχουν µεγαλύτερο εµβαδό  
� Ο διπλασιασµός, τριπλασιασµός κτλ. των διαστάσεων διπλασιάζει, τριπλασιάζει κλπ. το εµ-

βαδόν. 
� Βάση (ή βάσεις) στα σχήµατα, είναι µόνον η πλευρά (ή οι πλευρές) που έχει (ή έχουν) οριζό-

ντιο προσανατολισµό. 
� Ύψος του παραλληλογράµµου ή του τραπεζίου είναι µόνον αυτό που άγεται από µία κορυφή 

του ή αυτό που έχει κατακόρυφο προσανατολισµό.4 
Ο υπολογισµός του εµβαδού γεωµετρικών σχηµάτων µε την εφαρµογή των τύπων υπολογισµού 
είναι σηµαντικό να συνδέεται µε το γεωµετρικό χειρισµό της έννοιας του εµβαδού (π.χ.  µέσα από 
τη διαµέριση και σύνθεση γεωµετρικών σχηµάτων). Γενικότερα η γεωµετρική συλλογιστική και η 
παράλληλη µετάφραση σε αλγεβρικές σχέσεις µπορεί να δώσει νόηµα στις αλγεβρικές έννοιες και 
διαδικασίες. 
Κατάλληλες δραστηριότητες µε προγράµµατα δυναµικής γεωµετρίας ή applets που υπάρχουν στο 
διαδίκτυο, µπορεί να βοηθήσουν στην κατάκτηση των παραπάνω στόχων.  
Η εφαρµογή 6 και η άσκηση 9 θα µπορούσαν να συζητηθούν στην §1.4 της Άλγεβρας (επίλυση 
προβληµάτων µε την χρήση εξισώσεων). 
Οι ασκήσεις 11 (σχήµα 10) και 15 θα µπορούσαν να αποτελέσουν βάση για την διαπραγµάτευση 
της επόµενης ενότητας (Πυθαγόρειο Θεώρηµα). 
§1.4  (Να διατεθούν 3 ώρες)  
Να γίνει κατάλληλος προγραµµατισµός ώστε µετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της ενότητας 
να ακολουθήσει η διδασκαλία της §2.1 της Άλγεβρας (τετραγωνική ρίζα θετικού αριθµού). Να δοθεί 
έµφαση και στην σχέση εµβαδών και όχι µόνο πλευρών που εκφράζει το θεώρηµα (ασκήσεις 1, 4, 
5). 
 
Κεφάλαιο 2ο (Να διατεθούν 5 ώρες)  
§2.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Το σχόλιο 1 (σελ. 137) που αναφέρεται στην κλίση µιας ευθείας, να αναφερθεί τότε που θα γίνεται 
η διδασκαλία της §3.3 της Άλγεβρας.  
Στην εφαρµογή 2, να επισηµανθεί ότι για την κατασκευή µπορεί να χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε 
µήκη πλευρών αρκεί ο λόγος να είναι 1/5, και όχι µόνο τα µήκη 1 και 5. 
§2.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)  

Να µην διδαχθεί η παρατήρηση β, σελ. 143 (
ηµω

εϕω
συνω

= ) και η άσκηση κατανόησης 4, γιατί είναι 

εκτός των στόχων του αναλυτικού προγράµµατος και επιπλέον οι σχέσεις µεταξύ των τριγωνοµε-
τρικών αριθµών της ίδιας γωνίας αναπτύσσονται διεξοδικά στην Γ΄ Γυµνασίου.  
Η άσκηση 3γ της σελίδας 146 να παραλειφθεί, διότι χρησιµοποιεί µιαν άγνωστη για τους µαθητές 
ιδιότητα (πρόσθεση κατά µέλη ανισοτήτων). 
Προτείνεται η χρήση υπολογιστή τσέπης (επιστηµονικού ή απλού), κατά την λύση προβληµάτων 
ώστε να γίνει καλύτερη διαπραγµάτευση των εννοιών. 
Στην εφαρµογή 2, να επισηµανθεί ότι για την κατασκευή µπορεί να χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε 

µήκη πλευρών αρκεί ο λόγος να είναι 
3

5
 και όχι µόνο τα µήκη 3 και 5 . 

§2.4 (Να διατεθεί 1 ώρα)  

                                                 
3 Η άρση των δυσκολιών των µαθητών  είναι µια αργή και δύσκολη διαδικασία. Μπορεί να προκληθεί µέσα από την ενερ-
γητική συµµετοχή τους σε ένα κατάλληλο διδακτικό περιβάλλον, το οποίο θα τους οδηγεί στις απαραίτητες γνωστικές συ-
γκρούσεις και όχι µόνον µέσα από την παράθεση της ορθής άποψης – γνώσης.  
4 Ο προσανατολισµός µε τον οποίο παρουσιάζονται τα σχήµατα στα βιβλία, αλλά και οι παραστάσεις που έχουν από το 
περιβάλλον στην καθηµερινή τους ζωή, συµβάλουν σε αυτές τις δυσκολίες. Η έκθεσή τους σε σχήµατα µε ασυνήθιστο 
προσανατολισµό ή σχήµατα «µακρόστενα» (π.χ. τρίγωνα µε σηµαντικά µικρότερη την µία πλευρά σε σχέση µε τις άλλες) 
κλπ. µπορεί να συµβάλλει, κατά ένα µέρος, στην κατεύθυνση αντιµετώπισης αυτών των δυσκολιών. 
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Να µην διδαχθούν οι εφαρµογές 1 και 3 της  σελίδας 153 και οι ασκήσεις 3 και 4 της σελίδας 154 (ο 
στόχος της παραγράφου δεν είναι ο λογισµός µε τριγωνοµετρικούς αριθµούς, αλλά η σύνδεση 
πλευρών και γωνιών τριγώνου). 
Η εφαρµογή 2 να δειχθεί ότι µπορεί να λυθεί εναλλακτικά µε το Πυθαγόρειο Θεώρηµα. Να δοθεί 
προτεραιότητα στις ασκήσεις 5, 12 και 7, διότι καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και οι 5 και 12 δεί-
χνουν την χρήση των Μαθηµατικών σε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής. 
 
Κεφάλαιο 3ο (Να διατεθούν 10 ώρες)  
§3.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Λόγω της εξαίρεσης από την διδακτέα ύλη της Α΄ Γυµνασίου της §1.12 (επίκεντρη γωνία, σχέση ε-
πίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου, µέτρηση τόξου) να δοθεί ο ορισµός της επίκεντρης 
γωνίας, του αντίστοιχου τόξου αυτής και η µεταξύ τους σχέση.  
Να δοθεί προτεραιότητα στις ασκήσεις κατανόησης και στις ασκήσεις 1, 3, 5, 6 και 7. 
§3.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να αναφερθεί το θεώρηµα ότι στον ίδιο κύκλο σε ίσα τόξα αντιστοιχούν ίσες χορδές και αντιστρό-
φως, διότι αυτό δεν αποτελεί προηγούµενη γνώση και είναι απαραίτητη για ορισµένες αιτιολογή-
σεις. 
Προτείνεται να γίνεται επιλογή ανάµεσα στις ερωτήσεις κατανόησης 1α), β), γ), 2α), β), γ), 3α), β), 
γ), ε) και στην άσκηση 1, λόγω του επαναληπτικού χαρακτήρα τους. 
§3.3 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Να δοθεί έµφαση στην αναλογία των µεγεθών L  και δ  ή L  και ρ  και να γίνει σύνδεση µε τις γνώ-
σεις που έχουν από την διδασκαλία της §3.3 της Άλγεβρας (η συνάρτηση y xα= ), µέσα από τους 
πίνακες τιµών και την γραφική παράσταση. Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στις ερωτήσεις κα-
τανόησης 1, 2 και 3 και στις ασκήσεις 1, 3, 4, 5 και 7. 
Λόγω της αφαίρεσης από την διδασκαλία της §3.4 (µήκος τόξου), να αναφερθεί στην παράγραφο 
αυτή η έννοια του µήκους τόξου. Συγκεκριµένα, να δοθεί έµφαση στη διάκριση ανάµεσα στο µέτρο 
του τόξου και στο µήκος του τόξου, και για το λόγο αυτό να δοθούν για λύση στην τάξη η άσκηση 7 
της σελίδας 192 και η εφαρµογή 3 της σελ. 191. Το µήκος τόξου δεν θα υπολογίζεται µε βάση τον 
τύπο της §3.4, αλλά µε βάση την αναλογική συλλογιστική, όπως για παράδειγµα:  

«Το τόξο 90o , που ανήκει σε κύκλο ακτίνας 10 cmρ = , θα έχει µήκος ίσο µε το 1

4
 του µήκους του 

κύκλου, γιατί 
90 1

360 4
=

o

o
. Το µήκος του κύκλου είναι 20  cmπ , άρα το τόξο θα έχει µήκος 5  cmπ ».  

§3.5 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Να δοθεί έµφαση στο ότι το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου και η ακτίνα του  δεν είναι ανάλογα µεγέ-
θη (ασκήσεις κατανόησης 3, 4, 5). Λόγω της αφαίρεσης από την διδασκαλία της §3.6 (Εµβαδόν κυ-
κλικού τοµέα) να αναφερθεί στην παράγραφο αυτή η έννοια του κυκλικού τοµέα και του εµβαδού 
του. Το εµβαδόν του κυκλικού τοµέα δεν θα υπολογίζεται µε βάση τον τύπο της §3.6, αλλά µε βάση 
την αναλογική συλλογιστική, όπως για παράδειγµα: 
«Ο κυκλικός τοµέας γωνίας 45o  που ανήκει σε κύκλο ακτίνας 7 cmρ = , θα έχει εµβαδόν ίσο µε το 

1

8
 του εµβαδού του κυκλικού δίσκου, γιατί 

45 1

360 8

o

o
= . Το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου είναι 

249π cm , άρα ο κυκλικός τοµέας θα έχει εµβαδόν 249

8

π
cm ». 

Μπορούν να αξιοποιηθούν οι ασκήσεις κατανόησης 4 και 5 και οι ασκήσεις 1, 3, 4 και 6 των σελ. 
197 – 198. 
 
Κεφάλαιο 4ο (Να διατεθούν 11 ώρες)  
Η αντίληψη και η γνώση του χώρου παίζουν κρίσιµο ρόλο ακόµα και στις πιο συνηθισµένες αν-
θρώπινες δραστηριότητες. Η κατανόηση και η γνώση των εννοιών του κεφαλαίου αυτού είναι πολύ 
σηµαντική για όλους τους µαθητές, αφού σχετίζονται µε την καθηµερινή ζωή, αλλά και τις εφαρµο-
γές της Γεωµετρίας του χώρου σε άλλες επιστήµες (όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εισαγω-
γικό σηµείωµα του κεφαλαίου στο βιβλίο του µαθητή). 



 15 

Παρόλο που οι µαθητές γνωρίζουν από το ∆ηµοτικό την έννοια του κύβου, του ορθογωνίου πα-
ραλληλεπιπέδου, του κυλίνδρου και τους τρόπους υπολογισµού του εµβαδού των επιφανειών τους 
και του όγκου  τους, εντούτοις µπορεί να αντιµετωπίζουν δυσκολίες. 
Οι δυσκολίες προέρχονται από το γεγονός ότι απαιτούνται από τους µαθητές ικανότητες κατανόη-
σης του χώρου και συστηµατική οργάνωση των οπτικών πληροφοριών, ώστε να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν τις αφηρηµένες γεωµετρικές έννοιες της στερεοµετρίας. 
Αν και τα τρισδιάστατα αντικείµενα είναι µέρος της καθηµερινής τους εµπειρίας, η αναπαράστασή 
τους από δισδιάστατα σχήµατα είναι πηγή δυσκολίας. Η χρήση διάφορων µέσων, όπως τρισδιά-
στατα µοντέλα, η σύνδεση των δισδιάστατων αναπαραστάσεων µε αντικείµενα από την καθηµερινή 
τους εµπειρία, η σχεδίαση στο χαρτί τρισδιάστατων αντικειµένων, η εξερεύνηση των αναπτυγµά-
των των επιφανειών πραγµατικών αντικειµένων, ο σχεδιασµός σε χαρτόνι του αναπτύγµατος των 
επιφανειών κάποιων στερεών και κατόπιν η δηµιουργία αυτών των στερεών, όπως επίσης προ-
γράµµατα τρισδιάστατης γεωµετρίας που επιτρέπουν την περιστροφή των σχεδιασµένων στερεών 
και παρέχουν την δυνατότητα θέασής τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες κτλ. µπορούν να τους 
βοηθήσουν στην κατανόηση των εννοιών. 
§4.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
§4.2 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Για την κατανόηση των εννοιών και των τύπων υπολογισµού του εµβαδού του πρίσµατος και του 
κυλίνδρου προτείνεται να δοθούν στους µαθητές κατάλληλες δραστηριότητες, π.χ. µελέτη του ανα-
πτύγµατος της επιφάνειας ενός πρίσµατος ή ενός κυλίνδρου ή αντίστροφα, η σχεδίαση σε χαρτόνι 
του αναπτύγµατος της επιφάνειας ενός ορθού τριγωνικού πρίσµατος και ενός κυλίνδρου µε συγκε-
κριµένα χαρακτηριστικά και η κατασκευή του στερεού. Να δοθεί προτεραιότητα στα προβλήµατα 
(ασκήσεις 4, 6, 9).   
§4.3 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
Στο ∆ηµοτικό οι µαθητές έχουν διδαχτεί τις έννοιες του όγκου και τις µονάδες µέτρησης αυτού, ε-
κτός από τον διεθνή συµβολισµό τους.  
Οι µαθητές συχνά πιστεύουν ότι ο διπλασιασµός, τριπλασιασµός κτλ. όλων των διαστάσεων ενός 
στερεού οδηγεί στον διπλασιασµό, τριπλασιασµό κτλ. του όγκου.  
Να ζητείται από τους µαθητές ο σχεδιασµός σχηµάτων που αντιπροσωπεύουν τα στερεά των α-
σκήσεων που δίνονται για λύση.  
§4.4 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
§4.6 (Να διατεθούν 2 ώρες)  

 
Γ΄ Τάξη Γυµνασίου 

 
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α 

 
Ι. ∆ιδακτέα ύλη 

 
Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασίου» των ∆ηµητρίου Αργυράκη, Παναγιώτη Βουργά-

να, Κωνσταντίνου Μεντή, Σταµατούλας Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργη, έκδοση 2012. 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1.1  Πράξεις µε πραγµατικούς αριθµούς (επαναλήψεις –  συµπληρώσεις) 

Α. Οι πραγµατικοί αριθµοί και οι πράξεις τους 
Β. ∆υνάµεις πραγµατικών αριθµών 
Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγµατικού αριθµού 

1.2  Μονώνυµα –  Πράξεις µε µονώνυµα 
Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυµα 
Β. Πράξεις µε µονώνυµα  

1.3 Πολυώνυµα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύµων  
1.4  Πολλαπλασιασµός πολυωνύµων  
1.5 Αξιοσηµείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «∆ιαφορά κύβων – Άθροισµα 

κύβων»] 
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1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) ∆ιαφορά – 
άθροισµα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύµου της µορφής 2 ( )x α β x αβ+ + + »]. 

1.8  Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.∆. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων 
1.9  Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις 
1.10  Πράξεις ρητών παραστάσεων   

Α. Πολλαπλασιασµός – ∆ιαίρεση ρητών παραστάσεων 
Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων 

 
Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 
2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθµού 

Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθµού µε ανάλυση σε γινόµενο παραγόντων 
Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθµού µε τη βοήθεια τύπου 

2.3  Προβλήµατα εξισώσεων δευτέρου βαθµού   
2.4   Κλασµατικές εξισώσεις 
2.5   Ανισότητες – Ανισώσεις µ' έναν άγνωστο 

Α. ∆ιάταξη πραγµατικών αριθµών 
Β. Ιδιότητες της διάταξης 
Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθµού µ' έναν άγνωστο 

 
Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
3.1  Η έννοια της γραµµικής εξίσωσης 
3.2  Η έννοια του γραµµικού συστήµατος και η γραφική επίλυσή του 
3.3  Αλγεβρική επίλυση γραµµικού συστήµατος  
 
Κεφ. 4ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
4.1  Η συνάρτηση 2y α x= ⋅  µε 0α ≠   

4.2  Η συνάρτηση 2y α x β x γ= ⋅ + ⋅ +  µε 0α ≠   
 
Κεφ. 5ο : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 
5.1  Σύνολα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις µε σύνολα»)  
5.2  ∆ειγµατικός χώρος – Ενδεχόµενα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις µε ενδεχόµενα») 
5.3  Έννοια της πιθανότητας (χωρίς την υποπαράγραφο: «Βασικοί κανόνες λογισµού των πιθα-

νοτήτων») 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
Κεφ. 1ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
1.1  Ισότητα τριγώνων 
1.2  Λόγος ευθυγράµµων τµηµάτων  
1.5  Οµοιότητα 

Α. Όµοια πολύγωνα 
Β. Όµοια τρίγωνα 

1.6  Λόγος εµβαδών οµοίων σχηµάτων 
 
Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 
2.1  Τριγωνοµετρικοί αριθµοί γωνίας ωµε 0 180ω≤ ≤o o   

2.2  Τριγωνοµετρικοί αριθµοί παραπληρωµατικών γωνιών  
2.3  Σχέσεις µεταξύ τριγωνοµετρικών αριθµών µιας γωνίας  
2.4 Νόµος των ηµιτόνων – Νόµος των συvηµιτόνων 

ΙΙ. ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 29 ώρες) 
Με τις επιµέρους προτάσεις ανά ενότητα γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί ο υπερβολικά δύσκο-
λος αλγεβρικός χειρισµός σε βάρος της κατανόησης.  
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§1.1Α (Να διατεθούν 2 ώρες) 
 Ο χαρακτήρας της παραγράφου είναι επαναληπτικός. Προτεραιότητα σε ερωτήσεις κατανόησης 
και ασκήσεις εννοιολογικού και υπολογιστικού περιεχοµένου και όχι σε ασκήσεις αλγοριθµικού 
προσανατολισµού µε αυξηµένη δυσκολία. Προτείνεται να µη συζητηθούν οι ασκήσεις 8, 9, 10, 11. 
§1.1Β (Να διατεθεί 1 ώρα) 
Όπως για την προηγούµενη παράγραφο.  
§1.1Γ (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Επειδή ο λογισµός µε ρίζες δεν είναι αυτοσκοπός, να µη διδαχθούν η εφαρµογή 1 (όσον αφορά τη 

γενίκευση της 2α β α β= ), η εφαρµογή 3 (µετατροπή κλάσµατος σε ισοδύναµο µε ρητό παρο-

νοµαστή) και οι ασκήσεις 6 και 8. Επιπλέον προτείνεται η αποφυγή ασκήσεων που απαιτούν ευχέ-
ρεια στο λογισµό µε ρίζες, όπως οι 2δ), 3 και 7. 
Να δοθεί προτεραιότητα σε ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις σχετικές µε την έννοια και τις ιδιό-
τητες των ριζών και σε προβλήµατα [ασκήσεις 1, 2α), β), γ), 9, 10, 11].  
§1.2Α (Να διατεθεί 1 ώρα) 
Να δοθεί προτεραιότητα στις ερωτήσεις κατανόησης και στα προβλήµατα (ασκήσεις 5, 6, 7).  
§1.2Β (Να διατεθεί 1 ώρα) 
Προτεραιότητα στις ασκήσεις 1α), β), δ), 2α), β), γ), 3α), β), γ), 5, 6. 
§1.3 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Προτείνεται να µη διδαχθεί η εφαρµογή 3, ούτε η έννοια της ισότητας πολυωνύµων [εφαρµογή 1β) 
και άσκηση 9]. Να δοθεί προτεραιότητα στις ασκήσεις 2, 4, 5 (α, β, γ και δ), 7 και 10. 
§1.4 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να δοθεί προτεραιότητα στις ερωτήσεις κατανόησης και τις ασκήσεις 1, 2, 3α), 7, 8. Προτείνεται να 
µη διαπραγµατευθούν οι ασκήσεις 4, 5, 6. 
§1.5 (Να διατεθούν 6 ώρες)  

Να µη διδαχθούν οι ταυτότητες ( )( )2 2 3 3-α β α αβ β α β+ + = −  (διαφορά κύβων) και 

( )( )2 2 3 3α β α αβ β α β+ − + = +  (άθροισµα κύβων) και οι αντίστοιχες ασκήσεις (τόσο εδώ όσο και 

στις επόµενες παραγράφους).  
Να µη διδαχθούν οι εφαρµογές 4 (µετατροπή κλάσµατος σε ισοδύναµο µε ρητό παρονοµαστή) και 
7 (ταυτότητα Lagrange) και οι ασκήσεις 9 και 10.  
Όσον αφορά τις ασκήσεις 11, 12, 13, 14, 15 και 17 να γίνει επιλογή µόνο κάποιων (λίγων) ερωτη-
µάτων αν ο διδάσκων το θεωρεί χρήσιµο. Το τρίγωνο του Pascal µπορεί να αντιµετωπιστεί ως ι-
στορικό σηµείωµα ή ως δραστηριότητα για την τάξη, αλλά όχι ως άσκηση για το σπίτι και να συζη-
τηθεί, µόνο αν ο διδάσκων το κρίνει κατάλληλο για το επίπεδο της τάξης.  
§1.6 (Να διατεθούν 6 ώρες) 
Να µη διδαχθεί η παραγοντοποίηση µε άθροισµα και διαφορά κύβων και η παραγοντοποίηση τρι-
ωνύµου της µορφής 2 ( )x α β x αβ+ + + . Να εξαιρεθούν οι ερωτήσεις κατανόησης 6, 7, 10, 11 και οι 
ασκήσεις 12, 13, 14, 19, 20 και 21. Κατά την κρίση του διδάσκοντος, θα µπορούσαν να δοθούν 
κάποια απλά τριώνυµα για παραγοντοποίηση µε διάσπαση του πρωτοβάθµιου όρου και κοινό πα-
ράγοντα. Όσον αφορά τις ασκήσεις 1-5, 7-16, 22 και 23 να γίνει επιλογή µόνο εκείνων των ερωτη-
µάτων που κρίνει ο διδάσκων. Σε αυτή την παράγραφο να εξηγηθούν οι εκφράσεις «το πολυώνυµο 
Α διαιρεί / είναι παράγοντας / είναι διαιρέτης του Β», εφόσον η §1.7 δεν θα διδαχθεί. 
Αν ο διδάσκων το κρίνει σκόπιµο, η διδασκαλία των ταυτοτήτων και της παραγοντοποίησης (§§1.5 
και 1.6) θα µπορούσε να σχεδιαστεί και να γίνει παράλληλα, ώστε να αναδειχθεί το γεγονός ότι σε 
µεγάλο βαθµό χρησιµοποιούνται τα ίδια «εργαλεία» για διαφορετικούς στόχους. Σε κάθε περίπτω-
ση πρέπει να τηρηθούν οι µειώσεις της ύλης που έχουν αναφερθεί παραπάνω. 
§1.8 (Να διατεθεί 1 ώρα) 
Να περιοριστεί η εύρεση Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.∆. σε παραστάσεις µιας µεταβλητής. 
 
§1.9 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να µη γίνει διαπραγµάτευση του παραδείγµατος 2γ) και των ασκήσεων 3η), 4, 5α). 
§1.10Α (Να διατεθεί 1 ώρα)  
Να εξαιρεθούν οι ασκήσεις 3δ), ε) και 4στ). Από τις υπόλοιπες, να γίνει επιλογή µόνο εκείνων των 
ερωτηµάτων που κρίνει ο διδάσκων. 
§1.10Β (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να εξαιρεθούν οι ασκήσεις 2στ), 4γ), 6 και 7. 
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Γενικές ασκήσεις κεφαλαίου (ισχύει για τις γενικές ασκήσεις όλων των κεφαλαίων): Απευθύνονται 
σε µαθητές µε ιδιαίτερες δεξιότητες και ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά. ∆εν πρέπει να ζητείται η δι-
απραγµάτευσή τους από όλους τους µαθητές. Αν ο διδάσκων εκτιµά ότι είναι χρήσιµο, µπορεί κά-
ποια από αυτά τα θέµατα να τα προτείνει σε κάποιους µαθητές. 
 
Κεφάλαιο 2ο (Να διατεθούν 13 ώρες)  
Οι µαθητές έχουν διδαχθεί τις εξισώσεις 1ου βαθµού και τις έχουν χρησιµοποιήσει στη λύση προ-
βληµάτων. Επίσης έχουν αντιµετωπίσει εξισώσεις της µορφής 2x α=  στο 2ο κεφάλαιο της Β΄ Γυ-
µνασίου. Το υπόλοιπο περιεχόµενο του κεφαλαίου είναι νέο και συνδέεται µε το προηγούµενο κε-
φάλαιο. 
§2.1 Να µη διδαχθεί. 
Η υπενθύµιση των εξισώσεων 1ου βαθµού θα γίνει µε αφορµή την επίλυση εξίσωσης 2ου βαθµού µε 
παραγοντοποίηση. 
§2.2Α (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Κατά την επίλυση των εξισώσεων 2 0αx βx+ =  και 2 0αx γ+ =  να αποφευχθεί η αποµνηµόνευση 
στεγνής µεθοδολογίας και να ενθαρρυνθούν οι µαθητές να αντιµετωπίσουν αυτές τις εξισώσεις µε 
όσα ήδη γνωρίζουν. Κατά την επίλυση της 2 0αx βx γ+ + =  µε παραγοντοποίηση, να µη διδαχθεί η 

µέθοδος του πολλαπλασιασµού µε 4α , αλλά να ενθαρρυνθούν οι µαθητές να επιχειρήσουν την 

παραγοντοποίηση µε διάσπαση του όρου βx . Για παράδειγµα: 2 15 16 0x x+ − =  ή 
2 16 16 0x x x− + − =  ή ( 1) 16( 1) 0x x x− + − =  ή ( 1)( 16) 0x x− + =  Όσον αφορά τις ασκήσεις 1 έως 

6, να γίνει επιλογή µόνο εκείνων των ερωτηµάτων που κρίνει ο διδάσκων. Να µη διδαχθεί η άσκη-
ση 7. 
§2.2Β (Να διατεθούν 3 ώρες)  
α) Να µη διδαχθεί η απόδειξη του τύπου λύσεων. Αντί για την απόδειξη µπορούν να δοθούν παρα-

δείγµατα δευτεροβάθµιων εξισώσεων που θα λυθούν µε παραγοντοποίηση για να φανεί η ταύ-
τιση των λύσεων που θα προκύψουν, µε εκείνες (τις λύσεις) του τύπου λύσεων. 

β) Να µη συζητηθεί η διερεύνηση παραµετρικών εξισώσεων 2ου βαθµού (ασκήσεις 7 και 8). 
γ) Η παραγοντοποίηση τριωνύµου µπορεί να βασιστεί στην εφαρµογή 3 της σελ. 95. 
§2.3 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§2.4 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Προτείνεται να µη διδαχθεί η άσκηση 5. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ασκήσεις και τα προβλήµατα, 
να γίνει επιλογή µόνο εκείνων που κρίνει ο διδάσκων. Από την άσκηση 6 να γίνει διαπραγµάτευση 
µόνο των ερωτηµάτων α, β, δ, ε, αφού εξηγηθεί η σηµασία αυτών των τύπων.  
§2.5 (Να διατεθούν 3 ώρες)  
Όσον αφορά τις ασκήσεις 6 έως 12 να γίνει επιλογή µόνο εκείνων που κρίνει ο διδάσκων, αφού σε 
µεγάλο βαθµό αναφέρονται στις ιδιότητες της διάταξης, που είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο 
Λύκειο. 
 
Κεφάλαιο 3ο (Να διατεθούν 7 ώρες)   
Το περιεχόµενο του κεφαλαίου είναι εξολοκλήρου νέο για τους µαθητές. 
Γενικά για τα συστήµατα προτείνεται: α) να χρησιµοποιούνται τόσο οι γραφικές όσο και οι αλγεβρι-
κές µέθοδοι, β) να δίνεται έµφαση σε προβλήµατα.  
Όλα τα παραπάνω (και όχι µόνο οι αλγεβρικές µέθοδοι) να αποτελούν αντικείµενο εξέτασης. 
§3.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Εισαγωγικά, µπορούν να λυθούν µία ή δύο ασκήσεις της µορφής: Να λυθεί ως προς y  ο τύπος 
2 3 5x y+ =  για να αναγνωρίσουν οι µαθητές ότι είναι της µορφής y αx β= + , άρα παριστάνει ευ-
θεία. Να δοθεί προτεραιότητα σε ασκήσεις χάραξης ευθείας από την εξίσωση και αντιστρόφως. 
Η έννοια της παραµέτρου ξεπερνά το γνωστικό επίπεδο των µαθητών του Γυµνασίου και γι΄ αυτό 
προτείνεται να µη διδαχθεί η εφαρµογή 2 και οι ασκήσεις 2 και 6 (γραµµικές εξισώσεις µε παραµέ-
τρους). 
§3.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να επιδιωχθεί η διαπραγµάτευση των ασκήσεων 3 και 4 στην τάξη.  
§3.3 (Να διατεθούν 3 ώρες)  
Να δοθεί έµφαση σε προβλήµατα. Για παράδειγµα, η άσκηση 8 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
ανάγκη εισαγωγής των αλγεβρικών µεθόδων επίλυσης συστήµατος. Να διδαχθούν οι ερωτήσεις 
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κατανόησης, αλλά να γίνει επιλογή λίγων µόνο από τα 14 ερωτήµατα των ασκήσεων 1, 2, 3, 5. 
Προτείνεται να εξαιρεθούν οι ασκήσεις 4, 6 και 12. 
 
Κεφάλαιο 4ο (Να διατεθούν 4 ώρες) 
Οι τετραγωνικές συναρτήσεις εµφανίζονται για πρώτη φορά, αλλά υπάρχει το υπόβαθρο των γνώ-
σεων σχετικά µε τις συναρτήσεις από τη Β΄ Γυµνασίου. 
§4.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Προτείνεται να µη διδαχθούν η εφαρµογή 1 (όπως είναι διατυπωµένη) και οι ασκήσεις 5 και 6. Η 
εφαρµογή 1, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί στη συζήτηση στην τάξη για την κατανόηση του ρόλου 
του α στον τύπο της συνάρτησης, µόνο αν αυτό γινόταν µε χρήση υπολογιστή και κατάλληλου λο-
γισµικού. 
§4.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Προτείνεται η σχεδίαση της γραφικής παράστασης της 2y αx βx γ= + +  να στηριχτεί στην εισαγω-
γική δραστηριότητα αυτής της παραγράφου (δηλαδή σε πίνακα τιµών και στη σύγκριση µε την 

2y αx= ) και να παραλειφθεί τόσο η χρήση των µετατοπίσεων (που είναι αντικείµενο διαπραγµά-
τευσης στο Λύκειο), όσο και η διδασκαλία των τύπων της σελίδας 151 για την κορυφή και το ακρό-
τατο (που ευνοεί την αποµνηµόνευση τύπων χωρίς κατανόηση). Οι ασκήσεις να περιοριστούν στις 
1, 3 και 4. Εναλλακτικά, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί λογισµικό για τη σχεδίαση της παραβο-
λής, τη διερεύνηση του ρόλου των συντελεστών και την εύρεση της κορυφής και του άξονα συµµε-
τρίας.  
 
Κεφάλαιο 5ο (Να διατεθούν 6 ώρες)  
Το περιεχόµενο είναι εξολοκλήρου νέο. Η διδασκαλία του κρίνεται απαραίτητη κυρίως λόγω των 
εφαρµογών σε δραστηριότητες εκτός των µαθηµατικών και του διαφορετικού «τρόπου σκέψης» 
που απαιτεί (σε σχέση µε την υπόλοιπη ύλη των µαθηµατικών αυτής της τάξης). 
§5.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να µην διδαχθεί η υποπαράγραφος «πράξεις µε σύνολα», η εφαρµογή 2, οι ερωτήσεις κατανόησης 
2ε), 2στ), 3, 4, 5 και οι ασκήσεις 6, 7, 8 και 9. 
§5.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να µη διδαχθούν οι πράξεις µε ενδεχόµενα και τα ασυµβίβαστα ενδεχόµενα. Να εξαιρεθούν η ερώ-
τηση 8 και η άσκηση 6. 
§5.3 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να µη διδαχθούν η υποπαράγραφος «βασικοί κανόνες λογισµού των πιθανοτήτων», η εφαρµογή 
2, οι ερωτήσεις κατανόησης 4, 5 και οι ασκήσεις 9, 10, 11, 12, 13.  
 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 17 ώρες) 
§1.1 (Να διατεθούν 5 ώρες) 
Η ενότητα προσφέρεται για επαφή των µαθητών µε πτυχές της µαθηµατικής αποδεικτικής διαδικα-
σίας (ευθεία απόδειξη, αναλυτική µέθοδος,  αντιπαραδείγµατα,  απαγωγή σε άτοπο). Προτείνεται 
στο εισαγωγικό κοµµάτι της ενότητας, πριν από την έννοια της ισότητας των τριγώνων, να γίνει ε-
πανάληψη των απαραίτητων γνώσεων που θα χρειαστούν (π.χ. οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες, 
οι παρά τη βάση γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες κτλ.) 
Προτείνεται να διδαχθούν κατά προτεραιότητα όλες οι ερωτήσεις κατανόησης και οι ασκήσεις 1, 2, 
3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17 και 21. Ειδικά για τις ερωτήσεις κατανόησης να ζητείται από τους µα-
θητές να αιτιολογήσουν τις  επιλογές τους. Για παράδειγµα  στην ερώτηση 7α) να φέρουν παρά-
δειγµα τριγώνων που έχουν γωνίες ίσες µια προς µία και δεν είναι ίσα (π.χ. τα ισόπλευρα τρίγωνα), 
οµοίως στην ερώτηση 7στ) να δώσουν κάποιο αντιπαράδειγµα (π.χ. δύο ισοσκελή τρίγωνα µε ίσα 
τα ζεύγη των ίσων πλευρών και το ένα να είναι ορθογώνιο και το άλλο να είναι οξυγώνιο ή αµβλυ-
γώνιο). Στις ερωτήσεις 4 και 9 να ζητηθεί η αιτιολόγηση του αποκλεισµού του τρίτου τριγώνου.  
§1.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)  
§1.5 (Να διατεθούν 4 ώρες)  
§1.5Α (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Η οµοιότητα δύο πολυγώνων να οριστεί όπως περιγράφεται στις 2 τελευταίες σειρές της σελίδας 
215 (µέσα στο πλαίσιο). 
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Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στις ασκήσεις κατανόησης και στις ασκήσεις 1, 2, 3 και 6. Οι 
ασκήσεις 4 και 5 λύνονταν εύκολα µε την οµοιοθεσία, µπορούν να λυθούν και χωρίς αυτή, όµως µε 
πιο πολύπλοκο τρόπο και ίσως να είναι κατάλληλες για λίγους µαθητές. 
§1.5Β. (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Να µην αναφερθεί η αιτιολόγηση του κριτηρίου οµοιότητας δύο τριγώνων (σελ. 220, επάνω µέρος) 
γιατί έχει εξαιρεθεί το θεώρηµα του Θαλή και η οµοιοθεσία. Θα µπορούσε να συζητηθεί το ότι η 
σµίκρυνση ή µεγέθυνση ενός τριγώνου διατηρεί το µέτρο των γωνιών, χρησιµοποιώντας τη σύ-
µπτωση των γωνιών. Να µην διδαχθεί η άσκηση 3. 
§1.6 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Γενικές ασκήσεις κεφαλαίου: Απευθύνονται σε µαθητές µε ιδιαίτερες δεξιότητες και ενδιαφέρον για 
τα µαθηµατικά. ∆εν πρέπει να ζητείται η διαπραγµάτευσή τους από όλους τους µαθητές. Αν ο διδά-
σκων εκτιµά ότι είναι χρήσιµο, µπορεί κάποια από αυτά τα θέµατα να τα προτείνει σε κάποιους µα-
θητές. 
 
Κεφάλαιο 2ο (Να διατεθούν 12 ώρες) 
§2.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§2.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§2.3 (Να διατεθούν 4 ώρες) 
Στους στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος αναφέρεται ότι θα πρέπει οι µαθητές να χρησιµο-
ποιούν τις βασικές ταυτότητες για την απόδειξη απλών τριγωνοµετρικών ταυτοτήτων. Έτσι, προτεί-
νουµε να εξαιρεθούν από την διδασκαλία οι ασκήσεις 5, 7, 9β και 10 γιατί είναι εκτός στόχων του 
αναλυτικού προγράµµατος και δεν είναι σε θέση να τις διαπραγµατευτούν µόνοι τους οι περισσότε-
ροι µαθητές. 
§2.4 (Να διατεθούν 4 ώρες) 
Να αναδειχθούν οι εφαρµογές των νόµων ηµιτόνων – συνηµιτόνων στον υπολογισµό αποστάσεων 
σε πραγµατικά προβλήµατα, όπως στις ασκήσεις 5, 8, 13 και 14. Προτείνεται η χρήση υπολογιστή 
τσέπης (επιστηµονικού ή απλού), κατά την λύση προβληµάτων ώστε να γίνει καλύτερη διαπραγµά-
τευση των εννοιών.  
Γενικές ασκήσεις 2ου Κεφαλαίου: Ισχύει η ίδια παρατήρηση όπως και πριν για τις Γενικές Ασκήσεις 
του προηγούµενου κεφαλαίου. 

 
Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 

 

 

 
 
 
 
 

Εσωτ. ∆ιανοµή 

• Γραφείο Υφυπουργού 
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
• ∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµα Α΄ 
• ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 
• ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
• ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. 
• ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 
• ∆/νση Ειδικής Αγωγής 
• ΣΕΠΕ∆ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 


