
         
 
                                                          
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηµατικών των 
Επαγγελµατικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2012-13 

Σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδακτέα ύλη των Μαθηµατικών των 
Επαγγελµατικών Λυκείων. Συγκεκριµένα: 

1. Άλγεβρα 
Α΄ τάξης Ηµερησίου Επαγγελµατικού Λυκείου 

Η προτεινόµενη διαχείριση της ύλης των Μαθηµατικών της Α΄ Επαγγελµατικού Λυκείου 
έχει σκοπό να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων του ΑΠΣ, 
αναδεικνύοντας µέσα από συγκεκριµένες αναφορές και παραδείγµατα, το πνεύµα της 
διδασκαλίας που το διέπει. Στόχος είναι ο εκπαιδευτικός να βοηθηθεί να σχεδιάσει ο ίδιος 
κατάλληλες για την τάξη του διδακτικές παρεµβάσεις συµβατές µε το ΑΠΣ. Ο προτεινόµενος 
διδακτικός χρόνος για το κάθε κεφάλαιο είναι ενδεικτικός για να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στο 
διδακτικό του σχεδιασµό, ώστε να ολοκληρωθεί η ύλη µέσα στη σχολική χρονιά. Η διδακτική 
διαχείριση που προτείνεται δίνει τη δυνατότητα ορισµένα τµήµατα της διδακτέας ύλης να 
µπορούν να ολοκληρωθούν και οι αντίστοιχοι διδακτικοί στόχοι να επιτευχθούν, σε χρόνο 
µικρότερο από τον χρόνο που θα απαιτείτο µε µια παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση. Για 
παράδειγµα, η παράγραφος που αφορά στη µελέτη της συνάρτησης f(x)= αx2+βx+γ µπορεί, µε 
µια καλά σχεδιασµένη δραστηριότητα και κατάλληλη διδακτική διαχείριση, να ολοκληρωθεί 
πλήρως µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο µε τρόπο συµβατό µε το ΑΠΣ. Αντίθετα, σε άλλες 
περιπτώσεις είναι σαφές ότι ο διατιθέµενος χρόνος δεν είναι επαρκής για να γίνει η διδακτική 
διαχείριση ολόκληρης της διδακτέας ύλης µιας ενότητας σύµφωνα µε το πνεύµα διδασκαλίας που 
διέπει το ΑΠΣ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
της τάξης του και τον διατιθέµενο χρόνο, θα πρέπει να οργανώσει µε τέτοιο τρόπο τη διδασκαλία 
ώστε να αναδείξει στον καλύτερο δυνατό βαθµό τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΑΠΣ. Για 
παράδειγµα, κατά τη διδασκαλία των κριτηρίων ισότητας τριγώνων ένας εκπαιδευτικός µπορεί να 
επιλέξει να εµπλέξει τους µαθητές της τάξης του σε µια δραστηριότητα που οδηγεί στην εικασία 
και στην απόδειξη του 2ου κριτηρίου ισότητας τριγώνων, ενώ αντίθετα να παραλείψει την απόδειξη 
του 3ου κριτηρίου ισότητας, η οποία, αν και παρουσιάζει µαθηµατικό ενδιαφέρον, κρίνει ότι δεν θα 
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προσφέρει ιδιαίτερα στην τάξη του γιατί θα προκαλέσει σηµαντική δυσκολία.  Άλλος 
εκπαιδευτικός µπορεί να κρίνει διαφορετικά γιατί θεωρεί ότι η τάξη του έχει άλλες δυνατότητες. Το 
σηµαντικό σε κάθε περίπτωση είναι να επιδιωχθεί η εννοιολογική κατανόηση µέσα από την 
ανάπτυξη ουσιαστικής µαθηµατικής δραστηριότητας των ίδιων των µαθητών στην τάξη και 
όχι απλά η εξάσκηση σε τεχνικές. 

 
Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων 
 

I. Εισαγωγή 

Το µάθηµα «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων» περιέχει σηµαντικές µαθηµατικές 
έννοιες, όπως της πιθανότητας, της απόλυτης τιµής, των προόδων, της συνάρτησης κ.α., οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την µετέπειτα µαθηµατική εξέλιξη των µαθητών. Οι µαθητές έχουν 
έρθει σε µια πρώτη επαφή µε αυτές τις έννοιες σε προηγούµενες τάξεις. Στην Α΄ Επαγγελµατικού 
Λυκείου θα τις αντιµετωπίσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, το οποίο δηµιουργεί 
ιδιαίτερες δυσκολίες στους µαθητές. Για την αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών προτείνεται να 
αφιερωθεί ικανός χρόνος στην εµπέδωση των νέων εννοιών, µέσω της ανάπτυξης και σύνδεσης 
πολλαπλών αναπαραστάσεών τους και στη χρήση τους στην επίλυση προβληµάτων.  Επίσης, να 
αφιερωθεί χρόνος ώστε οι µαθητές να εµπλακούν στην αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών 
µεταξύ ιδιοτήτων και διαδικασιών καθώς και σε διαδικασίες γενίκευσης. Οι πολλαπλές 
αναπαραστάσεις και η σύνδεση τους µπορούν υποστηριχθούν από ψηφιακά περιβάλλοντα, µε τη 
βοήθεια των οποίων οι µαθητές µπορούν να εµπλακούν σε ουσιαστικές µαθηµατικές 
δραστηριότητες. Μέσα από τη διερεύνηση οµοιοτήτων και διαφορών - για παράδειγµα η 
συσχέτιση των διαδικασιών επίλυσης ή της µορφής των λύσεων εξισώσεων και ανισώσεων, η 
συσχέτιση ορισµένων ιδιοτήτων των ριζών και των αποδείξεών τους µε αντίστοιχες των 
απολύτων τιµών - οι µαθητές µπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις σχετικές έννοιες και 
διαδικασίες.  

ΙΙ. ∆ιδακτέα ύλη 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2012) 

Εισαγωγικό κεφάλαιο  
E.2. Σύνολα  

Κεφ.1ο:  Πιθανότητες 
1.1 ∆ειγµατικός Χώρος-Ενδεχόµενα 
1.2 Έννοια της Πιθανότητας (εκτός της υποπαραγράφου «Αξιωµατικός Ορισµός 

Πιθανότητας») 

Κεφ.2ο:  Οι Πραγµατικοί Αριθµοί 
2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους 
2.2       ∆ιάταξη Πραγµατικών Αριθµών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4) 
2.3       Απόλυτη Τιµή Πραγµατικού Αριθµού  
2.4       Ρίζες Πραγµατικών Αριθµών (εκτός των αποδείξεων των ιδιοτήτων 3 και 4) 

Κεφ.3ο:  Εξισώσεις 
3.1       Εξισώσεις 1ου Βαθµού 
3.2       Η Εξίσωση νx α=    
3.3       Εξισώσεις 2ου Βαθµού 

Κεφ.4ο:  Ανισώσεις  
4.1      Ανισώσεις 1ου Βαθµού 
4.2      Ανισώσεις 2ου Βαθµού 

Κεφ.5ο:  Πρόοδοι 
5.1 Ακολουθίες 
5.2 Αριθµητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν) 
5.3 Γεωµετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν) 
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Κεφ.6ο:  Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων 
6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης  
6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (εκτός της υποπαραγράφου «Απόσταση σηµείων»)  
6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος µεταβολής) 

Κεφ.7ο:  Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων 
7.1       Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2 
7.3       Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2+βx+γ 

 

ΙΙΙ. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
Εισαγωγικό  Κεφάλαιο (Να διατεθούν 2 δ.ω.) 
Ε.1 Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στους συνδέσµους «ή» και «και». 
Ε.2 Οι µαθητές αντιµετωπίζουν για πρώτη φορά την έννοια του συνόλου , των 

σχέσεων και των πράξεων µεταξύ συνόλων. Να δοθεί έµφαση στη µετάβαση από τη µία 
µορφή αναπαράστασης στην άλλη. 

 
Κεφάλαιο 1ο :Πιθανότητες (Να διατεθούν 6 δ.ω.) 
 Η Θεωρία των Πιθανοτήτων προσφέρει  ένα µέτρο βεβαιότητας, µε την οποία 

αναµένεται να πραγµατοποιηθεί ή να µην πραγµατοποιηθεί ένα ενδεχόµενο.  
 §1.1 Εξηγούνται οι έννοιες του πειράµατος τύχης, του δειγµατικού χώρου και του 

ενδεχοµένου.  Οι µαθητές πρέπει να εξοικειωθούν µε τις πράξεις µεταξύ των συνόλων, τις 
οποίες και να ερµηνεύουν ως αντίστοιχες πράξεις µε ενδεχόµενα. 

Επίσης θα πρέπει να κατανοήσουν την αντιστοιχία ανάµεσα στις διάφορες σχέσεις 
των ενδεχοµένων που είναι διατυπωµένες στην οµιλούµενη γλώσσα και στη διατύπωση των 
ίδιων σχέσεων στη γλώσσα των συνόλων. Για το ξεπέρασµα των δυσκολιών οι διδάσκοντες 
προτείνεται να κάνουν  εποπτική παρουσίαση χρησιµοποιώντας τα δεντροδιαγράµµατα, τους 
πίνακες διπλής εισόδου, τα διαγράµµατα Venn κτλ., ώστε να οδηγούν τους µαθητές στο να 
οργανώνουν τη σκέψη τους µε συστηµατικό και παραστατικό τρόπο.  

§1.2 Εισάγεται η έννοια της πιθανότητας-η οποία είναι και η βασικότερη  του 
κεφαλαίου- και διαµορφώνεται µε βάση την έννοια της σχετικής συχνότητας. Η παράγραφος 
αυτή ολοκληρώνεται µε τους κανόνες λογισµού των πιθανοτήτων, οι οποίοι αποδεικνύονται 
για δειγµατικούς χώρους µε ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα. Είναι σκόπιµο να δοθεί έµφαση 
στην εποπτική ερµηνεία των κανόνων αυτών. 

Προτείνεται να µη λυθούν οι ασκήσεις 2 έως 6 από τη Β΄ οµάδα. 
 
Κεφάλαιο 2ο :Οι Πραγµατικοί αριθµοί (Να διατεθούν14  δ.ω.) 
§2.1, §2.2 Οι µαθητές επαναλαµβάνουν και εµβαθύνουν τις πράξεις και ιδιότητές  τους 

καθώς και τη διάταξη των πραγµατικών αριθµών. Να µη διδαχθεί η απόδειξη της ιδιότητας 4 
της παραγράφου §2.2.      

§2.3  Να δοθεί έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία  της απόλυτης τιµής ενός αριθµού 
καθώς και της απόλυτης τιµής της διαφοράς δυο αριθµών. Προτείνεται η διαπραγµάτευση 
απλών ασκήσεων.  

§2.4  Οι µαθητές από το Γυµνάσιο γνωρίζουν την τετραγωνική ρίζα πραγµατικού 
αριθµού και τις ιδιότητες τους. Σ΄ αυτή τη παράγραφο γίνεται επέκταση στη ν-οστή ρίζα. Να 
επισηµανθεί η διατήρηση των ιδιοτήτων των δυνάµεων µε ακέραιο εκθέτη και στην  
περίπτωση του ρητού εκθέτη. Να µη διδαχθεί η απόδειξη των ιδιοτήτων 3,4 της παραγράφου 
§2.4.      

Προτείνεται η διαπραγµάτευση απλών  ασκήσεων.  
 
Κεφάλαιο 3ο : Εξισώσεις (Να διατεθούν  7  δ.ω.)  
§3.1 Οι µαθητές  έχουν διαπραγµατευτεί την επίλυση των εξισώσεων της µορφής 

αx+β=0.΄Ετσι, δυσκολεύονται να διαχωρίσουν την παράµετρο από τη µεταβλητή καθώς και το 
ρόλο του καθενός. Να δοθεί προτεραιότητα του ρόλου αυτού. Να ζητηθεί για επίλυση απλή 
µορφή  παραµετρικών εξισώσεων.  
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§3.2  Να ζητηθούν απλές εξισώσεις της µορφής  xν =α. 
§3.3 Οι µαθητές γνωρίζουν από την προηγούµενη τάξη επίλυση 2ου βαθµού 

εξισώσεων. Να επισηµανθεί η σχέση του πρόσηµου της διακρίνουσας και του πλήθους των  
ριζών της δευτεροβάθµιας εξίσωσης. 

Επιπλέον οι µαθητές να µπορούν να χρησιµοποιούν αλλά και να αποδεικνύουν τους 
τύπους του Vieta. Τέλος να µπορούν να επιλύουν απλές εξισώσεις που ανάγονται σε 
εξισώσεις 2ου βαθµού. 

 
Κεφάλαιο 4ο : Ανισώσεις (Να διατεθούν 6  δ.ω.)  
§4.1 Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευτεί ανισώσεις 1ου βαθµού. Συστήνεται η 

απεικόνιση της λύσης  να δίνεται εκτός από τη χρήση αριθµογραµµής και σε µορφή 
διαστήµατος. Προτείνεται να  γίνουν κάποιες από τις ασκήσεις 1 έως 8 της Α΄ οµάδας. 

§4.2  Οι µαθητές διαπραγµατεύονται πρώτη φορά ανισώσεις 2ου βαθµού. Να δοθεί 
έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία του πρόσηµου. Επίσης παρατηρείται συχνά, οι µαθητές  να 
συγχέουν το πρόσηµο της διακρίνουσας µε το πρόσηµο του τριωνύµου. 

Προτείνεται να µη λυθούν  οι ασκήσεις της Β΄Οµάδας. 
 
Κεφάλαιο 5ο : Πρόοδοι (Να διατεθούν  7  δ.ω.) 
§5.1 - §5.3 Οι µαθητές να µπορούν να διακρίνουν, µε βάση τον ορισµό, αν µια 

ακολουθία είναι αριθµητική ή  γεωµετρική  πρόοδος. Να βρίσκουν το ν-οστό όρο όταν δίνονται 
επαρκή στοιχεία. Να καταλάβουν τις έννοιες αριθµητικός µέσος –γεωµετρικός µέσος και να 
επιλύουν σχετικές ασκήσεις.  

Να µη διδαχθούν οι αποδείξεις  για το Sν και της Αριθµητικής και της Γεωµετρικής 
προόδου. 

Προτείνεται  να  µη  λυθούν   ασκήσεις  από τη   Β΄ Οµάδα. 
 
Κεφάλαιο 6ο :Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων  (Να διατεθούν 3  δ.ω.) 
      §6.1  Να διαπραγµατευτούν οι µαθητές µε την έννοια της συνάρτησης και να 

εµπλακούν στη διαδικασία εύρεσης πεδίου ορισµού απλών συναρτήσεων. 
      §6.2 Να µπορούν οι µαθητές να επαληθεύουν τον τύπο απόστασης δύο σηµείων. 

Να δοθεί έµφαση στις ασκήσεις 4, 5, 7, 8, 9 και 10.  
      §6.3 Θα ήταν σκόπιµο να γίνουν πολλά παραδείγµατα κατασκευής γραφικής 

παράστασης µε διάφορες τιµές του  α και β, αν είναι δυνατόν και σε συνδυασµό µε χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Προτείνεται να λυθούν οι ασκήσεις 1 έως 4 από την Α΄ Οµάδα. 
 
Κεφάλαιο 7ο :Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων (Να διατεθούν 4 δ.ω.) 
      §7.1  Οι µαθητές έχουν µελετήσει τη συνάρτηση ψ=αx2 στο γυµνάσιο. Να δώσετε 

έµφαση στη µονοτονία και τα ακρότατα αυτής. Προτείνεται να γίνουν µόνο η 2  και 3 άσκηση 
από την  Α΄ Οµάδα. 

      §7.3  Οι µαθητές έχουν µελετήσει τη συνάρτηση ψ =αx2+βx+γ στο γυµνάσιο. Να 
δώσετε έµφαση στη µονοτονία και τα ακρότατα αυτής. Προτείνεται να γίνουν µόνο η 2  και 3 
άσκηση από την  Α΄ Οµάδα. 

 Θα ήταν σκόπιµο να γίνουν πολλά παραδείγµατα κατασκευής γραφικής παράστασης 
µε διάφορες τιµές του  α και β, αν είναι δυνατόν και σε συνδυασµό µε χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 

 
Α΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου  

 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2012) 
Να ακολουθηθούν οι οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών της Α΄ Τάξης 

Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ µε την επισήµανση ότι οι διδάσκοντες θα πρέπει να κάνουν τις κατάλληλες 
τροποποιήσεις, σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµατικών της Α΄ Τάξης 
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης 
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Β΄ Τάξη Ηµερησίου Επαγγελµατικού Λυκείου  
 
I. ∆ιδακτέα ύλη 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2012) 
 
Κεφ. 1ο: Γραµµικά Συστήµατα 

1.1  Γραµµικά Συστήµατα 
1.2  Μη Γραµµικά Συστήµατα 

 
Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων 

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συµµετρίες Συνάρτησης 
2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καµπύλης 

 
Κεφ. 3ο: Τριγωνοµετρία 
3.1.   Τριγωνοµετρικοί Αριθµοί Γωνίας 

3.2.   Βασικές Τριγωνοµετρικές Ταυτότητες 
3.3.   Αναγωγή στο 1o Τεταρτηµόριο 

3.4        Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις 
3.5        Βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις 

 
Κεφ. 4ο: Πολυώνυµα - Πολυωνυµικές εξισώσεις 
4.1.  Πολυώνυµα 

4.2.   ∆ιαίρεση πολυωνύµων  
4.3.  Πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις  
4.4.   Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυµικές. 

 
Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθµική συνάρτηση 

5.1. Εκθετική συνάρτηση 
5.2. Λογάριθµοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης) 
5.3. Λογαριθµική συνάρτηση (να διδαχθούν µόνο οι λογαριθµικές συναρτήσεις µε βάση το 10 
και το e.). 

 
II. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
 
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες) 
§1.1  Γίνεται επανάληψη των γνωστών από το Γυµνάσιο µεθόδων επίλυσης 

γραµµικών συστηµάτων 2x2.  Εισάγεται η έννοια της ορίζουσας, η επίλυση συστηµάτων µε 
χρήση οριζουσών και η διερεύνηση παραµετρικών συστηµάτων µε µια παράµετρο.  Γίνεται 
επίλυση απλών συστηµάτων 3x3. 

§1.2  Προτείνεται η επίλυση απλών µη γραµµικών συστηµάτων µε 2 αγνώστους.  Να 
µη διδαχθούν οι ασκήσεις 4,5 της Β΄ Οµάδας.        

 
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες) 
Στην Α΄ Λυκείου οι µαθητές µελέτησαν την f(x)=αx2+βx+γ, µέσω µετατοπίσεων της 

g(x)=αx2 και εξέτασαν τη µονοτονία και τα ακρότατα αυτής.  Στο κεφάλαιο αυτό 
διατυπώνονται οι γενικοί ορισµοί των παραπάνω εννοιών και εξετάζονται αυτές και για άλλες 
συναρτήσεις  µέσω των γραφικών παραστάσεών τους.  

 
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 16 διδακτικές ώρες) 
§3.1  Να δοθεί έµφαση στην έννοια του ακτινίου, στη σύνδεσή του µε τις µοίρες και την 

αναπαράστασή του στον τριγωνοµετρικό κύκλο. 
§3.2Α) Προτείνεται να µη διδαχθούν οι ταυτότητες 4.  

Β) Να γίνει επιλογή από τις ασκήσεις 1-6 και από τις 10-13 της Α΄ Οµάδας. 
 §3.3 Προτείνεται να µη δοθούν προς λύση οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
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§3.4 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις: 
1, 3, 4, 5, 6 και 7(i, ii) της Α΄ Οµάδας B) 1, 2 και 3 της Β΄ Οµάδας. 

§3.5Προτείνεται να µη γίνουν: Α) Η άσκηση 11(ii) της Α΄ Οµάδας.  
Β) Όλες οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 

 
Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες) 

§4.1 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις: 
Α) 1 και 2 (i, ii, iii) της Α΄ Οµάδας  

Β) 2 και 3 της Β΄ Οµάδας.  
§4.2 Προτείνεται: 

Α) Να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1 (i, iv), 2, 3 και 10 της Α΄ Οµάδας.  
Β) Να µη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 

§4.3  Στην ενότητα αυτή εισάγονται νέα εργαλεία για την παραγοντοποίηση 
πολυωνύµων µέσω της οποίας επιλύονται στη συνέχεια πολυωνυµικές εξισώσεις και 
ανισώσεις βαθµού µεγαλύτερου από 2 

Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα:  Oι ασκήσεις 1, 4, 5, 6 και 8 της Α΄ Οµάδας 
και προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, τα οποία οδηγούν στην επίλυση πολυωνυµικών εξισώσεων. 

 
 
 
 
 

§4.4 Στην ενότητα αυτή επιλύονται εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε 
πολυωνυµικές, όπως άρρητες και κλασµατικές εξισώσεις και ανισώσεις. 

Α) Να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι η ύψωση των µελών µιας εξίσωσης στο 
τετράγωνο δεν οδηγεί πάντα σε ισοδύναµη εξίσωση. Αυτό µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια 
των παρακάτω γραφικών παραστάσεων 

Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 3 και 4 της Β΄ Οµάδας. 
 
Κεφάλαιο  5ο (Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες) 
§5.1 Προτείνεται να δοθεί έµφαση στα προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, µε προτεραιότητα 

στις 6, 7 και 8. 
§5.2 Α)Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα: 

        Oι ασκήσεις της Α΄ Οµάδας µε έµφαση στα προβλήµατα.  
        Oι ασκήσεις 2, 3, 5 της Β΄ Οµάδας.  

        Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 6, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας. 
§5.3  Α) Προτείνεται να διδαχθούν µόνο οι συναρτήσεις f(x)=logx και f(x)=lnx. 
          Β) Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις: 2, 5, 6, 7 και 8 της Α΄ 

Οµάδας και  1(i, iii), 3, 5, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας. 
Ασκήσεις Γ΄ Οµάδας: Να µη διδάσκονται ασκήσεις Γ΄ Οµάδας. 
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Β΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου  
 

I. ∆ιδακτέα ύλη 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2012) 
 
Κεφ. 1ο: Γραµµικά Συστήµατα  

1.1 Γραµµικά Συστήµατα 
1.2  Μη Γραµµικά Συστήµατα 
 
Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων 

2.1  Μονοτονία-Ακρότατα-Συµµετρίες Συνάρτησης 
2.2  Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καµπύλης 

 
Κεφ. 3ο: Τριγωνοµετρία 
3.1. Τριγωνοµετρικοί Αριθµοί Γωνίας 

3.2. Βασικές Τριγωνοµετρικές Ταυτότητες 
3.3. Αναγωγή στο 1o Τεταρτηµόριο 

3.4  Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις 
3.5  Βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις 

 
II. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες) 
§1.1  Γίνεται επανάληψη των γνωστών από το Γυµνάσιο µεθόδων επίλυσης 

γραµµικών συστηµάτων 2x2.  Εισάγεται η έννοια της ορίζουσας, η επίλυση συστηµάτων µε 
χρήση οριζουσών και η διερεύνηση παραµετρικών συστηµάτων µε µια παράµετρο.  Γίνεται 
επίλυση απλών συστηµάτων 3x3. 

§1.2  Προτείνεται η επίλυση απλών µη γραµµικών συστηµάτων µε 2 αγνώστους.  Να 
µη διδαχθούν οι ασκήσεις 4, 5 της Β΄ Οµάδας.        

 
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες) 
Στην Α΄ Λυκείου οι µαθητές µελέτησαν την f(x)=αx2+βx+γ, µέσω µετατοπίσεων της 

g(x)=αx2 και εξέτασαν τη µονοτονία και τα ακρότατα αυτής.  Στο κεφάλαιο αυτό 
διατυπώνονται οι γενικοί ορισµοί των παραπάνω εννοιών και εξετάζονται αυτές και για άλλες 
συναρτήσεις  µέσω των γραφικών παραστάσεών τους.  

 
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 16 διδακτικές ώρες) 
§3.1  Να δοθεί έµφαση στην έννοια του ακτινίου, στη σύνδεσή του µε τις µοίρες και την 

αναπαράστασή του στον τριγωνοµετρικό κύκλο. 
§3.2  Α) Προτείνεται να µη διδαχθούν οι ταυτότητες 4.  

        Β) Να γίνει επιλογή από τις ασκήσεις 1-6 και από τις 10-13 της Α΄ Οµάδας. 
§3.3 Προτείνεται να µη δοθούν προς λύση οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
§3.4 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις: 

        Α) 1, 3, 4, 5, 6 και 7(i, ii) της Α΄ Οµάδας  
        B) 1, 2 και 3 της Β΄ Οµάδας. 

§3.5 Προτείνεται να µη γίνουν: 
       Α) Η άσκηση 11(ii) της Α΄ Οµάδας.  
       Β) Όλες οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
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Γ΄ Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου 
(µόνο για το τρέχον σχολικό έτος)  

 
I. ∆ιδακτέα ύλη 
 
α) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. 

Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β., 2011. 
 
Κεφ. 3Ο: Πρόοδοι 
3.1   Ακολουθίες 
3.2   Αριθµητική πρόοδος 
3.3   Γεωµετρική πρόοδος 
3.4   Ανατοκισµός – Ίσες καταθέσεις – Χρεωλυσία  
3.5   Άθροισµα άπειρων όρων γεωµετρικής προόδου 
 
Κεφ. 4Ο: Εκθετική και Λογαριθµική συνάρτηση 
4.1   Εκθετική συνάρτηση 
4.2   Λογάριθµοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης) 
4.3   Λογαριθµική συνάρτηση (να διδαχθούν µόνο οι λογαριθµικές συναρτήσεις µε 

βάση το 10 και το e.) 
 
β) Από το νέο βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2012) 
 
Κεφ. 1ο: Γραµµικά Συστήµατα 

1.1 Γραµµικά Συστήµατα 
1.2  Μη Γραµµικά Συστήµατα 

 
Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων 

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συµµετρίες Συνάρτησης 
2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καµπύλης 

 
II. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
 
α) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση Ο.Ε.∆.Β., 2011). 
 
Κεφάλαιο 3ο : (Να διατεθούν 7  δ.ω.) 
§3.1 - §3.3 Οι µαθητές να µπορούν να διακρίνουν, µε βάση τον ορισµό, αν µια 

ακολουθία είναι αριθµητική ή  γεωµετρική  πρόοδος. Να βρίσκουν το ν-οστό όρο όταν δίνονται 
επαρκή στοιχεία. Να καταλάβουν τις έννοιες αριθµητικός µέσος –γεωµετρικός µέσος και να 
επιλύουν σχετικές ασκήσεις.  

Να µη διδαχθούν οι αποδείξεις  για το Sν και της Αριθµητικής και της Γεωµετρικής 
προόδου. 

Προτείνεται  να  µη  λυθούν   ασκήσεις  από τη   Β΄ Οµάδα. 
§3.4 Α) Προτείνεται οι τύποι να δίνονται στους µαθητές για την επίλυση ασκήσεων, 

ώστε να µην αποτελέσουν αντικείµενο αποµνηµόνευσης.  
Β)Προτείνεται, επίσης, να χρησιµοποιούνται υπολογιστές τσέπης.  
Γ) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις Β΄ Οµάδας.  
§3.5 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα: 
Α)Οι ασκήσεις της Α΄ Οµάδας  
Β) Μόνο η άσκηση 3 της Β΄ Οµάδας 
 
Κεφάλαιο  4ο: (Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες) 
§4.1 Προτείνεται να δοθεί έµφαση στα προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, µε προτεραιότητα 
        στις 6, 7 και 8. 
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§4.2  Α) Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα: 
             Oι ασκήσεις της Α΄ Οµάδας µε έµφαση στα προβλήµατα.  
             Oι ασκήσεις 2, 3, 5 της Β΄ Οµάδας.  

         Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 6, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας. 
§4.3  Α) Προτείνεται να διδαχθούν µόνο οι συναρτήσεις f(x)=logx και f(x)=lnx. 
         Β) Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις: 2, 5, 6, 7 και 8 της 
             Α΄ Οµάδας και  1(i, iii), 3, 5, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας. 
Ασκήσεις Γ΄ Οµάδας: Να µη διδάσκονται ασκήσεις Γ΄ Οµάδας. 
 
β) Από το νέο βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2012) 
 
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες) 
§1.1  Γίνεται επανάληψη των γνωστών από το Γυµνάσιο µεθόδων επίλυσης 

γραµµικών συστηµάτων 2x2.  Εισάγεται η έννοια της ορίζουσας, η επίλυση συστηµάτων µε 
χρήση οριζουσών και η διερεύνηση παραµετρικών συστηµάτων µε µια παράµετρο.  Γίνεται 
επίλυση απλών συστηµάτων 3x3. 

§1.2  Προτείνεται η επίλυση απλών µη γραµµικών συστηµάτων µε 2 αγνώστους.  Να 
µη διδαχθούν οι ασκήσεις 4,5 της Β΄ Οµάδας.        

 
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες) 
Στην Α΄ Επαγγελµατικού Λυκείου οι µαθητές µελέτησαν την f(x)=αx2+βx+γ, µέσω 

µετατοπίσεων της g(x)=αx2 και εξέτασαν τη µονοτονία και τα ακρότατα αυτής.  Στο κεφάλαιο 
αυτό διατυπώνονται οι γενικοί ορισµοί των παραπάνω εννοιών και εξετάζονται αυτές και για 
άλλες συναρτήσεις  µέσω των γραφικών παραστάσεών τους.  
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3 Γεωµετρία 

Α΄ Ηµερησίου Επαγγελµατικού Λυκείου  

I. Εισαγωγή 

Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στην Α΄ Επαγγελµατικού Λυκείου εστιάζει στο πέρασµα από 
τον εµπειρικό στο θεωρητικό τρόπο σκέψης, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µαθηµατική απόδειξη. Οι 
µαθητές έχουν έρθει σε επαφή µε στοιχεία θεωρητικής γεωµετρικής σκέψης και στο Γυµνάσιο, όπου 
έχουν αντιµετωπίσει ασκήσεις που απαιτούν θεωρητική απόδειξη. Στην Α΄ Επαγγελµατικού Λυκείου, 
πρέπει  αυτή η εµπειρία των µαθητών να αξιοποιηθεί µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της 
θεωρητικής τους σκέψης. Η διατύπωση ορισµών γεωµετρικών εννοιών είναι κάτι δύσκολο για τους 
µαθητές, ακόµα και αυτής της τάξης, καθώς απαιτεί  τη συνειδητοποίηση των κρίσιµων και 
ελάχιστων ιδιοτήτων που απαιτούνται για τον καθορισµό µιας έννοιας. Επίσης οι µαθητές χρειάζεται 
να διερευνούν ιδιότητες και σχέσεις των γεωµετρικών εννοιών και να δηµιουργούν εικασίες τις 
οποίες να προσπαθούν να τεκµηριώσουν. Η αντιµετώπιση της µαθηµατικής απόδειξης απλά ως 
περιγραφή µιας σειράς λογικών βηµάτων που παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό, δεν είναι 
κατάλληλη ώστε να µυηθούν οι µαθητές στη σηµασία και την κατασκευή µιας απόδειξης. Αντίθετα, 
είναι σηµαντικό να εµπλακούν οι µαθητές σε αποδεικτικές διαδικασίες, να προσπαθούν να 
εντοπίζουν τη βασική αποδεικτική ιδέα, µέσω πειραµατισµού και διερεύνησης, και να χρησιµοποιούν 
µετασχηµατισµούς και αναπαραστάσεις, που υποστηρίζουν την ανάπτυξη γεωµετρικών 
συλλογισµών. Η κατασκευή από τους µαθητές αντιπαραδειγµάτων και η συζήτηση για το ρόλο τους 
είναι µια σηµαντική διαδικασία, ώστε να αρχίσουν να αποκτούν µια πρώτη αίσθηση της σηµασίας 
του αντιπαραδείγµατος στα Μαθηµατικά.  Η απαγωγή σε άτοπο είναι επίσης µια µέθοδος που συχνά 
συναντούν οι µαθητές στην απόδειξη αρκετών θεωρηµάτων. Ο ρόλος του «άτοπου» στην 
τεκµηρίωση του αρχικού ισχυρισµού αλλά και το κατά πόσο η άρνηση του συµπεράσµατος οδηγεί 
τελικά στην τεκµηρίωσή του, δηµιουργούν ιδιαίτερη δυσκολία στους µαθητές. Σε όλα τα παραπάνω 
ουσιαστικό ρόλο µπορεί να παίξει η αξιοποίηση λογισµικών ∆υναµικής Γεωµετρίας.   

 

II. ∆ιδακτέα Ύλη  
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., 

Βλάµου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π. (έκδοση 2012) 
 

Κεφ.1ο:  Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία 
1.1    Το αντικείµενο της Ευκλείδειας Γεωµετρίας 
1.2    Ιστορική αναδροµή στη γένεση και ανάπτυξη της Γεωµετρίας 

Κεφ.2ο:  Τα βασικά γεωµετρικά σχήµατα 
2.1 Σηµεία, γραµµές και επιφάνειες 
2.2 Το επίπεδο 
2.3 Η ευθεία 
2.4 Η ηµιευθεία 
2.5 Το ευθύγραµµο τµήµα 
2.6 Μετατοπίσεις στο επίπεδο 
2.7 Σύγκριση ευθυγράµµων τµηµάτων 
2.8 Πράξεις µεταξύ ευθυγράµµων τµηµάτων 
2.9 Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος 
2.10 Σηµεία συµµετρικά ως προς κέντρο 
2.11 Ηµιεπίπεδα 
2.12 Η γωνία 
2.13 Σύγκριση γωνιών 
2.14 Ευθεία κάθετη από σηµείο σε ευθεία 
2.15 Πράξεις µεταξύ γωνιών 
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2.16 Είδη και απλές σχέσεις γωνιών 
2.17 Έννοια και στοιχεία του κύκλου 
2.18 Επίκεντρη γωνία – Σχέση επίκεντρης γωνίας και τόξου 
2.19 Μέτρο τόξου και γωνίας 
2.20 Τεθλασµένη γραµµή – Πολύγωνο – στοιχεία πολυγώνων 

Κεφ.3ο: Τρίγωνα 
3.1   Είδη και στοιχεία τριγώνων  
3.2   1ο  Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήµατος) 
3.3   2ο  Κριτήριο ισότητας τριγώνων 
3.4   3ο  Κριτήριο ισότητας τριγώνων  
3.5   Ύπαρξη και µοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήµατος) 
3.6   Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων  
3.7   Κύκλος - Μεσοκάθετος – ∆ιχοτόµος 
3.8   Κεντρική συµµετρία 
3.9   Αξονική συµµετρία 
3.10   Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήµατος) 
3.11   Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών  
3.12   Tριγωνική ανισότητα   
3.13   Κάθετες και πλάγιες  
3.14   Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου  
3.15   Εφαπτόµενα τµήµατα 
3.16   Σχετικές θέσεις δύο κύκλων 
3.17   Απλές γεωµετρικές κατασκευές 
3.18   Βασικές κατασκευές τριγώνων 

Κεφ.4ο:  Παράλληλες ευθείες 
4.1.    Εισαγωγή 
4.2.    Τέµνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτηµα  
4.3.    Κατασκευή παράλληλης ευθείας 
4.4.    Γωνίες µε πλευρές παράλληλες 
4.5.    Αξιοσηµείωτοι κύκλοι τριγώνου 
4.6.    Άθροισµα γωνιών τριγώνου 
4.7.    Γωνίες µε πλευρές κάθετες 
4.8. Άθροισµα γωνιών κυρτού ν-γώνου 

Κεφ.5ο:  Παραλληλόγραµµα - Τραπέζια 
5.1.    Εισαγωγή 
5.2.    Παραλληλόγραµµα 
5.3.    Ορθογώνιο 
5.4.    Ρόµβος 
5.5.    Τετράγωνο 
5.6.    Εφαρµογές στα τρίγωνα 
5.7.    Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης τους θεωρήµατος) 
5.8.    Το ορθόκεντρο τριγώνου 
5.9.    Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου  
5.10.    Τραπέζιο 
5.11.    Ισοσκελές τραπέζιο 
5.12.    Αξιοσηµείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου 

Κεφ.6ο:  Εγγεγραµµένα σχήµατα 
6.1.    Εισαγωγικά – Ορισµοί 
6.2.    Σχέση εγγεγραµµένης και αντίστοιχης επίκεντρης  
6.3.    Γωνία χορδής και εφαπτοµένης  
6.5    Το εγγεγραµµένο τετράπλευρο 
6.6          Το εγγράψιµο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήµατος) 
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ΙΙΙ. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 

Κεφ.1ο : Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία. (Να διατεθεί 1  δ.ω.) 

Οι µαθητές εισάγονται στην έννοια του αξιωµατικού συστήµατος και στη διαφορά της 
Θεωρητικής από την Πρακτική Γεωµετρία. Προτείνεται  να διδαχθεί  περιληπτικά. 

Κεφ.2ο :  Βασικά Γεωµετρικά σχήµατα. (Να διατεθούν 2  δ.ω.) 

Προτείνεται  να δοθεί έµφαση µόνο στις παραγράφους  §2.15,  §2.16, §2.17 και 2.18 και τις 
αντίστοιχες ασκήσεις.        

Κεφ.3ο : Τρίγωνα.  (Να διατεθούν 15 δ.ω.) 

Οι µαθητές έχουν  διαπραγµατευτεί το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου των 
παραγράφων αυτών στο Γυµνάσιο. Να δοθεί έµφαση λοιπόν στο σχεδιασµό σχηµάτων µε βάση τις 
λεκτικές διατυπώσεις των γεωµετρικών προτάσεων και αντίστροφα, στη διατύπωση των 
γεωµετρικών συλλογισµών των µαθητών και στην ισότητα τριγώνων ως στρατηγική απόδειξης 
ισότητας ευθύγραµµων τµηµάτων  ή γωνιών.  

Οι παράγραφοι §3.5, §3.8 ,§3.9, §3.10, §3.11 ,§3.13, §3.14 ,§3.16 προτείνεται να διδαχθούν 
περιληπτικά.  

Να µη ζητηθούν οι αποδείξεις των παραγράφων: §3.2, §3.3, §3.4, §3.5, από §3.6 θεώρηµα 
1 και 2,   §3.10, §3.11, §3.12,  §3.13 και  §3.14. 

Προτείνεται να µη ζητηθούν ασκήσεις από τα σύνθετα θέµατα. 

Κεφ. 4ο :  Παράλληλες ευθείες. (Να διατεθούν  8  δ.ω.) 

Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευθεί την έννοια της παραλληλίας ευθειών σε προηγούµενες 
τάξεις.  

Προτείνεται να  µη ζητηθούν οι αποδείξεις  των θεωρηµάτων, παρά µόνο της §4.2, §4.6 και 
§4.8. Επίσης προτείνεται να µη ζητηθούν ασκήσεις από τα σύνθετα. 

Κεφ. 5ο :  Παραλληλόγραµµα − Τραπέζια. (Να διατεθούν  17 δ.ω.) 

Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές διαπραγµατεύονται τα διάφορα είδη παραλληλογράµµων και 
τραπεζίων και µελετούν τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες. Να επισηµανθεί η διαφορά µεταξύ 
ιδιοτήτων και κριτηρίων των τετραπλεύρων και την εφαρµογή τους στις ασκήσεις. 

Να µη ζητηθούν οι αποδείξεις των θεωρηµάτων από τις παραγράφους §5.6 τα θεωρήµατα ΙΙ 
και ΙΙΙ, §5.7, §5.8. Προτείνεται να µη ζητηθούν ασκήσεις από τα σύνθετα θέµατα. 

Κεφ.6ο :  Εγγεγραµµένα σχήµατα. (Να διατεθούν  5 δ.ω.) 

Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές µελετούν τις ιδιότητες των τετραπλεύρων που είναι 
εγγεγραµµένα σε κύκλο και διερευνούν τις ικανές ιδιότητες που επιτρέπουν ένα τετράπλευρο να 
εγγραφεί σε κύκλο. Να µη ζητηθούν οι αποδείξεις των Θεωρηµάτων. Προτείνεται να µη ζητηθούν οι 
«αποδεικτικές ασκήσεις» και τα «σύνθετα θέµατα». 

Α΄ Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου  

 
Να ακολουθηθούν οι οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών της Α΄ Τάξης 

Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ µε την επισήµανση ότι οι διδάσκοντες θα πρέπει να κάνουν τις κατάλληλες 
τροποποιήσεις, σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµατικών της Α΄ Τάξης 
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης 
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Β΄ Ηµερησίου και Β΄ Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου  

 
I. ∆ιδακτέα ύλη 

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου 
Η, Βλάµου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π. 

Κεφ. 7o: Αναλογίες (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη) 
7.1. Εισαγωγή 
7.2. ∆ιαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε ν ίσα µέρη 
7.3. Γινόµενο ευθύγραµµου τµήµατος µε αριθµό – Λόγος ευθύγραµµων τµηµάτων 
7.4. Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα – Αναλογίες 
7.5. Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος  
7.6. ∆ιαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσµένο λόγο  
7.7. Θεώρηµα του Θαλή (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
7.8. Θεωρήµατα των διχοτόµων τριγώνου 

Κεφ. 8ο: Οµοιότητα (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη) 
8.1. Όµοια ευθύγραµµα σχήµατα 
8.2. Κριτήρια οµοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρµογές 

1 και 2) 

Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις 
9.1. Ορθές προβολές 
9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρηµα 
9.3. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήµατος (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος ΙΙ ) 
9.4. Θεωρήµατα ∆ιαµέσων 
9.7. Τέµνουσες κύκλου 

Κεφ. 10ο: Εµβαδά 
10.1. Πολυγωνικά χωρία 
10.2. Εµβαδόν ευθύγραµµου σχήµατος - Ισοδύναµα ευθύγραµµα σχήµατα 
10.3. Εµβαδόν βασικών ευθύγραµµων σχηµάτων 
10.4. Άλλοι τύποι για το εµβαδόν τριγώνου (χωρίς την απόδειξη του τύπου ΙΙΙ) 
10.5. Λόγος εµβαδών όµοιων τριγώνων – πολυγώνων 

Κεφ. 11ο: Μέτρηση Κύκλου 
11.1. Ορισµός κανονικού πολυγώνου 
11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων) 
11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις 

εφαρµογές 2,3) 
11.4. Προσέγγιση του µήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 
11.5. Μήκος τόξου 
11.6. Προσέγγιση του εµβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 
11.7. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος 

 
II. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
Κεφάλαιο 7ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
 
§7.1-7.6   
Στις παραγράφους αυτές γίνεται πρώτη φορά λόγος για σύµµετρα και ασύµµετρα 
ευθύγραµµα τµήµατα. Η έννοια της ασυµµετρίας µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τους µαθητές 
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να ξεκαθαρίσουν την έννοια του αρρήτου αριθµού. Η ανάπτυξη της ύλης στο σχολικό βιβλίο 
(θεωρία, παρατηρήσεις, σηµειώσεις) είναι πλήρης και αν διδαχθεί προσεκτικά θα βοηθήσει 
τους µαθητές σε σηµαντικές περιοχές της Γεωµετρίας που ακολουθεί (Θεώρηµα Θαλή, όµοια 
τρίγωνα) και της Άλγεβρας (η έννοια του πραγµατικού αριθµού). Προτείνεται να δοθεί έµφαση 
στις ερωτήσεις κατανόησης. Επίσης, οι τύποι της παραγράφου 7.6 να µην αποµνηµονευθούν. 
 
§7.7   
Προτείνεται να γίνουν τα δύο προβλήµατα της σελίδας 154 και να δοθεί έµφαση στις 
ερωτήσεις κατανόησης 1-3 και στις ασκήσεις εµπέδωσης 3-7. Να µη γίνουν τα σύνθετα 
θέµατα, σελ. 157. 
 
§7.8   
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα, σελ. 163. 
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου. 
 
Κεφάλαιο 8ο 
(Προτείνεται να διατεθούν  3 διδακτικές ώρες). 
 
§8.1-8.2  
Α) Επειδή είναι το 1ο Κεφάλαιο της Β΄ Λυκείου ίσως χρειασθεί, κατά την κρίση του 
διδάσκοντος, να γίνει µία γρήγορη επανάληψη στις αναλογίες και το Θεώρηµα του Θαλή που 
διδαχθήκαν στην Α΄ Λυκείου.  
Β) Η εφαρµογή 4 της παραγράφου 8.2 θα χρειασθεί στη συνέχεια για να αποδειχθεί τύπος για 
το εµβαδόν τριγώνου.  
Γ) Το Κεφάλαιο προσφέρεται για τη συζήτηση εφαρµογών που ήδη θίγονται στο σχολικό 
βιβλίο (µέτρηση ύψους απρόσιτων σηµείων, χρήση εξάντα).  
∆) Να µη γίνουν: 

� Oι εφαρµογές 1 και 3 
� Tα σύνθετα θέµατα 1, 2 και 3, σελ. 178.  
� Oι γενικές ασκήσεις του Κεφαλαίου. 

 
Κεφάλαιο 9ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες). 
 
§ 9.1-9.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 

Α) Στις παραγράφους αυτές η άσκοπη ασκησιολογία αλγεβρικού χαρακτήρα δε 
συνεισφέρει στην κατανόηση της Γεωµετρίας.  

Β) Προτείνεται να γίνει το σχόλιο της εφαρµογής ως σύνδεση µε την επόµενη 
παράγραφο.  

Γ) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 4, 6, σελ. 186.  
 

§ 9.3 (προτείνεται να διατεθεί 1 ώρα): 
 Στην παράγραφο αυτή είναι σκόπιµο να διατεθεί χρόνος ώστε να σχολιαστεί το 

ιστορικό σηµείωµα για την ανακάλυψη των ασύµµετρων µεγεθών και να γίνουν και οι 3 
κατασκευές (υποτείνουσα και κάθετη πλευρά ορθογωνίου τριγώνου, µέση ανάλογος, άρρητα 
πολλαπλάσια ευθύγραµµου τµήµατος που δίνουν και τον τρόπο κατασκευής ευθυγράµµων 
τµηµάτων µε µήκος τετραγωνική ρίζα φυσικού – αφορµή για µία σύντοµη συζήτηση για τη 
δυνατότητα κατασκευής ή µη των αρρήτων). 
 
§9.4-9.5 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Α) Στην παράγραφο 9.4 προτείνεται να µην αναλωθεί επιπλέον διδακτικός χρόνος για άσκοπη 
ασκησιολογία αλγεβρικού τύπου.  
Β) Τα θεωρήµατα των διαµέσων (παράγραφος 9.5) µπορούν να διδαχθούν ως εφαρµογές 
των θεωρηµάτων της οξείας και αµβλείας γωνίας (χωρίς τις ασκήσεις τους), αφού και η 
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παράγραφος 9.6 (γεωµετρικοί τόποι) που στηρίζονται στα θεωρήµατα των διαµέσων είναι 
εκτός ύλης.  
Γ) Εφαρµογές των θεωρηµάτων των διαµέσων υπάρχουν σε ασκήσεις των επόµενων 
παραγράφων.  
∆) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 194.  

 
§9.7 (Προτείνεται να διατεθούν 3 2 διδακτικές ώρες). 
Α) Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην 3η εφαρµογή και στο σχόλιό της (κατασκευή χρυσής 
τοµής, ο λόγος φ).  
Β) Από τις ασκήσεις µία επιλογή θα µπορούσε να είναι η εξής:  

� Οι ερωτήσεις κατανόησης. 
� Από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 1 και 4  
� Από τις αποδεικτικές οι 1 και 3.  

Γ) Τα σύνθετα θέµατα θα µπορούσαν να εξαιρεθούν από την ύλη καθώς και οι γενικές 
ασκήσεις.  
∆) Η δραστηριότητα 2 σελ. 205 θα µπορούσε να συνεισφέρει στην κατανόηση της 1-1 
αντιστοιχίας µεταξύ των σηµείων της ευθείας και των πραγµατικών αριθµών.  
Ε) Να µη γίνουν: 

� Τα σύνθετα θέµατα 3, 4, σελ. 204 
� Οι γενικές ασκήσεις του Κεφαλαίου. 

 
Κεφάλαιο 10ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
 
§10.1-10.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3  διδακτικές ώρες). 

Α) Οι διαθέσιµες ώρες αυξάνονται προκειµένου να γίνουν: 
� Οι 3 εφαρµογές (µε την παρατήρηση της 2) 
� Οι 2 δραστηριότητες των σελ. 215 και 217.  

Β) Θα µπορούσε να γίνει η απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήµατος µέσω εµβαδών, 
όπως παρατίθεται στα στοιχεία του Ευκλείδη και αναφέρεται στο ιστορικό σηµείωµα της σελ. 
228.  

Γ) Προτεινόµενες ασκήσεις:  
� Οι ερωτήσεις κατανόησης 
� Από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 3 και 6  
� Από τις αποδεικτικές ασκήσεις οι 1, 4, 7 και 8.  

∆) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1 και 5, σελ. 218.  
 

§10.4 (Προτείνεται να διατεθούν 1 διδακτική ώρα). 
Α) Να µη γίνει ο τύπος του Ήρωνα και οι αντίστοιχες ασκήσεις (αλλά να εξηγηθεί ο 

συµβολισµός της ηµιπεριµέτρου).  
Β) Μία επιλογή ασκήσεων θα µπορούσε να είναι:  

� Οι ερωτήσεις κατανόησης 1 και 2. 
� Από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 3 και 4. 
� Από τις αποδεικτικές οι 1, 3 και 5.  

Γ) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1, 2, σελ. 221.  
 

§10.5 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα). 
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 225.  

 
Κεφάλαιο 11ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες). 
 
§11.1-11.2 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
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Α) Στην παράγραφο 11.1 µπορεί να γίνει µία υπενθύµιση της έννοιας του κυρτού 
πολυγώνου και των στοιχείων του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.20 που είναι εκτός 
της ύλης της Α΄ Λυκείου.  

Β) Προτείνεται να γίνει η παρατήρηση και το σχόλιο της σελ.236 (που χρειάζονται για 
την επόµενη παράγραφο).  

Γ) Μπορεί να γίνει µία αναφορά στο ρόλο των κανονικών πολυγώνων στη φύση, την 
τέχνη και τις επιστήµες (βιβλίο καθηγητή για επέκταση της αποδεικτικής άσκησης 1 σελ. 237 
και συσχέτιση µε τη διακόσµηση µε κανονικά πολύγωνα).  

∆) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα των σελίδων 237 – 238. 
 

§11.3 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Α) Βάσει του σχολίου και της παρατήρησης της σελίδας 236 της προηγούµενης 

παραγράφου, οι µαθητές µπορούν µόνοι τους να οδηγηθούν στην εγγραφή των βασικών 
κανονικών πολυγώνων σε κύκλο, όπως προτείνεται και στο βιβλίο του καθηγητή.  

Β) Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην εφαρµογή 1 και στη συνέχεια να γίνει η 
δραστηριότητα 1 σελ. 242.  

Γ) Να µη γίνουν: 
� Oι εφαρµογές 2, 3 της παραγράφου 11.3. 
� Tα σύνθετα θέµατα της σελίδας 242. 

 
§11.4-11.5 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Α) Οι παράγραφοι αυτοί µπορούν να προετοιµάσουν τους µαθητές που θα ακολουθήσουν τη 
θετική κατεύθυνση για την εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες µε φυσιολογικό τρόπο.  
Β) Να µη γίνει το σύνθετο θέµα 2 της σελίδας 245. 
 
§11.6-11.7 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική  ώρα). 

Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 251. 
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3.Μαθηµατικά Θετικής –Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 

Μάθηµα επιλογής Β΄ Ηµερησίου και Γ΄ Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου 
 

I. ∆ιδακτέα ύλη 
Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού 

Λυκείου» των Αδαµόπουλου Λ., Βισκαδουράκη Β., Γαβαλά ∆., Πολύζου Γ. και  Σβέρκου Α., 
(έκδοση 2012). 

 
Κεφ. 1ο: ∆ιανύσµατα 

1.1. Η Έννοια του ∆ιανύσµατος  
1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση ∆ιανυσµάτων 
1.3. Πολλαπλασιασµός Αριθµού µε ∆ιάνυσµα (χωρίς τις Εφαρµογές 1 και 2 στις σελ. 25-

26) 
1.4. Συντεταγµένες στο Επίπεδο (χωρίς την Εφαρµογή 2 στη σελ. 35) 
1.5. Εσωτερικό Γινόµενο ∆ιανυσµάτων 

 
Κεφ. 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο 

2.1. Εξίσωση Ευθείας 
2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας 
2.3. Εµβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σηµείου από 

ευθεία, του εµβαδού τριγώνου και της Εφαρµογής 1 στη σελ. 73) 
 
Κεφ. 3ο: Κωνικές Τοµές 

3.1. Ο Κύκλος (χωρίς τις παραµετρικές εξισώσεις του κύκλου) 
3.2. Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη του 

τύπου της εφαπτοµένης και την Εφαρµογή 1 στη σελ. 96) 
3.3. Η Έλλειψη (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραµετρικές 

εξισώσεις της έλλειψης, την Εφαρµογή στη σελ. 107, την Εφαρµογή 1 στη σελ. 109 
και την Εφαρµογή 2 στη σελ. 110) 

3.4. Η Υπερβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής και την απόδειξη του  
τύπου των ασυµπτώτων)  

3.5. Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής» και σύµφωνα µε την 
προτεινόµενη διαχείριση. 

 
Κεφ. 4ο: Θεωρία Αριθµών 

4.1. Η Μαθηµατική Επαγωγή  
 

II. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
 
Κεφάλαιο 1ο  (Προτείνεται να διατεθούν 17 διδακτικές ώρες). 
Ειδικότερα για την  §1.5 προτείνονται τα εξής:  
Α) Μετά τη διδασκαλία της υποπαραγράφου «Προβολή διανύσµατος σε διάνυσµα» να 

δοθεί και να συζητηθεί η ερώτηση κατανόησης 13 της σελίδας 54, µε σκοπό να κατανοήσουν 
οι µαθητές: 
� Το ρόλο της προβολής διανύσµατος σε διάνυσµα κατά τον υπολογισµό του εσωτερικού 

γινοµένου αυτών. 
� Ότι δεν ισχύει η ιδιότητα της διαγραφής στο εσωτερικό γινόµενο. 

Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις: 
o 8, 9 και 10 της Α΄ Οµάδας (σελ. 47-48). 
o Οι ασκήσεις 1, 3 και 10 της Β΄ Οµάδας (σελ. 48-50). 
o Οι Γενικές Ασκήσεις (σελ. 50-51). 
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Κεφάλαιο 2ο  (Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες).  
Ειδικότερα για την §2.3 προτείνονται τα εξής:  
Α) Πριν δοθούν οι τύποι της απόστασης σηµείου από ευθεία και του εµβαδού 

τριγώνου, προτείνεται να δοθούν στους µαθητές να επεξεργαστούν δραστηριότητες, όπως οι 
παρακάτω δύο: 

1η: ∆ίνονται η ευθεία : 1 0ε x y− + =  και το σηµείο ( )5,  2A . Να βρεθούν: 

α) Η εξίσωση της ευθείας ζ  που διέρχεται από το A  και είναι κάθετη στην ε . 
β) Οι συντεταγµένες του σηµείου τοµής της ζ  µε την ε . 
γ) Η απόσταση του A  από την ε . 
Στη συνέχεια, να δηλωθεί στους µαθητές ότι µε ανάλογο τρόπο µπορεί να αποδειχθεί 

ο τύπος απόστασης ενός σηµείου από µία ευθεία, ο οποίος και να δοθεί. 
2η: ∆ίνονται τα σηµεία ( )5,  2A , ( )2,  3B  και ( )3,  4B . Να βρεθούν: 

α) Η εξίσωση της ευθείας ΒΓ . 
β) Το ύψος Α∆ του τριγώνου ΑΒΓ  και 
γ) Το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ . 
Στη συνέχεια, να δηλωθεί στους µαθητές ότι µε ανάλογο τρόπο µπορεί να αποδειχθεί 

ο τύπος του εµβαδού τριγώνου του οποίου είναι γνωστές οι συντεταγµένες των κορυφών. 
Β) Προτείνεται να µη γίνουν: 

� Η άσκηση 7 της Β΄ Οµάδας (σελ. 76). 
� Από τις Γενικές Ασκήσεις οι 3, 4, 5, 6 και 7 (σελ. 76-77). 

 
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 20 διδακτικές ώρες). 
Ειδικότερα για τις §3.2. 3.3 και 3.5 προτείνονται τα εξής: 
§3.2 Α) Πριν δοθεί ο τύπος της εξίσωσης της παραβολής, προτείνεται να λυθεί ένα 

πρόβληµα εύρεσης εξίσωσης παραβολής της οποίας δίνεται η εστία και η διευθετούσα. Για 
παράδειγµα της παραβολής µε εστία το σηµείο (1,0)E  και διευθετούσα την ευθεία :  1δ x = − . 
Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη βασική ιδέα της απόδειξης. 

Β) Προτείνονται οι ασκήσεις 4-8 να γίνουν για συγκεκριµένη τιµή του p , π.χ. για 

2p =  
§3.3 Α) Πριν δοθεί ο τύπος της εξίσωσης της έλλειψης, προτείνεται να λυθεί ένα 

πρόβληµα εύρεσης εξίσωσης έλλειψης της οποίας δίνονται οι εστίες και το σταθερό άθροισµα 
2α . Για παράδειγµα της έλλειψης µε εστίες τα σηµεία Ε΄(-4,0), Ε(4,0) και 2 10α = .  

Β) Προτείνεται να µη δοθεί έµφαση σε ασκήσεις που αναλώνονται σε πολλές πράξεις, 
όπως είναι, για παράδειγµα, οι ασκήσεις 3 και 5 της Β΄ Οµάδας (σελ. 112 – 113) 

§3.5 Από την παράγραφο αυτή θα διδαχθεί µόνο η υποπαράγραφος «Σχετική θέση 
ευθείας και κωνικής» και για κωνικές της µορφής των παραγράφων 3.1 – 3.4. Έτσι, οι 
µαθητές θα γνωρίσουν την αλγεβρική ερµηνεία του γεωµετρικού ορισµού της εφαπτοµένης 
των κωνικών τοµών και γενικότερα της σχετικής θέσης ευθείας και κωνικής τοµής. 

 
Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεθούν 4 ώρες). 
§4.1Η Μαθηµατική Επαγωγή αποτελεί βασική αποδεικτική µέθοδο την οποία πρέπει 

να γνωρίζουν οι µαθητές που στρέφονται προς τις θετικές σπουδές.  
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4. Μαθηµατικά Ι  

Γ΄ Τάξη Ηµερήσιου και ∆΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

Ι. ∆ιδακτέα ύλη  

Από το βιβλίο “Μαθηµατικά”, Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Π. Βλάµος, Α. 
∆ούναβης, ∆. Ζέρβας), έκδοση 2012 

 

Α/Α Κεφάλαιο / Περιεχόµενο Σελίδες 
( από … έως) 

1 Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική  

 

Παράγρ. 2.1, 2.2, 2.3 (χωρίς την κατανοµή συχνοτήτων 
σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ. 75-76) 

Παράγρ. 2.4 και 2.5 (εκτός της µέσης απόλυτης 
απόκλισης στις σελίδες 84 – 86) 

Παράγρ. 2.6 
Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη 

σελ.102. 

59- 102 

2 Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης  
Α. Παράγρ. 3.1, 3.2, 3.3 
Παράγρ. 3.4 (µόνο µελέτη απροσδιόριστης µορφής 0/0 

για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά µόνο την 
πρώτη περίπτωση του πίνακα συζυγών παραστάσεων της 
σελ. 115). 

Εξαιρούνται οι εφαρµογές: 1β και 1γ στις σελίδες 118 
και 119, 4δ στις σελίδες 122 και 123, 5 στις σελ. 123 και 
124, 6 στις σελίδες 124 και 125, και 7 στις σελίδες 125 και 
126. 

     107-132 

 

Β. Παράγρ. 3.6, 3.7, 3.8 και 3.9. 
Εξαιρούνται οι εφαρµογές : 2 στις σελίδες 142 και 143, 

5 στη σελ.145 και 7 στις σελίδες 147 και 148. 
 

     133-151 

3 Κεφ. 4: Στοιχεία ∆ιαφορικού Λογισµού  
Α. Παράγρ. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6.      173 - 200  

 Β. Παράγρ. 4.8 και 4.9.       210 - 222 
4 Κεφ. 5: Στοιχεία Ολοκληρωτικού Λογισµού  

 

Παράγρ. 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4. 
Εξαιρούνται οι εφαρµογές: 7 και 8 στις σελίδες 238 και 

239, 9 και 10 στις σελίδες 246 και 247, 
οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249 και 250,  
η απόδειξη του τύπου της παραγοντικής ολοκλήρωσης 

στη σελ. 242 και οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στις 
σελ.258-261. 

231 -258 

Γενική Παρατήρηση: 
Α)   Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα του βιβλίου µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. 
Β)  Εφαρµογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο, καθώς και σε 

παραγράφους ή τµήµατα παραγράφων  που έχουν εξαιρεθεί, δεν αποτελούν µέρος της 
εξεταστέας ύλης.  

 
ΙΙ. ∆ιδακτική διαχείριση 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΙΝΑΚΕΣ – ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
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Το κεφάλαιο αυτό δε θα διδαχθεί. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Προτείνεται να διατεθούν µέχρι 22 

διδακτικές ώρες.)  
Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται οι µαθητές: 

• Να γνωρίζουν τις διαδοχικές φάσεις µίας στατιστικής έρευνας 
• Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής και να χρησιµοποιούν 
σωστά τη σχετική ορολογία. 

• Να µπορούν να διαβάσουν και να κατασκευάσουν πίνακες κατανοµής συχνοτήτων. 
• Να µπορούν να διαβάζουν τις διάφορες µορφές των γραφικών παραστάσεων κατανοµών 
συχνοτήτων. 

• Να µπορούν να παριστάνουν γραφικά µία κατανοµή συχνοτήτων. 
• Να γνωρίζουν και να µπορούν να υπολογίζουν: 

� τις παραµέτρους θέσης µίας κατανοµής συχνοτήτων και 
� τις παραµέτρους διασποράς µιας κατανοµής συχνοτήτων. 

Μεγάλο µέρος του περιεχοµένου της ενότητας της Περιγραφικής Στατιστικής έχει 
διδαχθεί στο Γυµνάσιο. Εδώ γίνεται συστηµατικότερη παράσταση και συµπλήρωση των 
σχετικών εννοιών. 

Για να µην καθυστερεί η διδασκαλία, οι στατιστικοί πίνακες και τα διαγράµµατα 
κρίνεται σκόπιµο να ετοιµάζονται σε φωτοτυπίες ή διαφάνειες πριν από το µάθηµα. Αν αυτό 
δεν είναι εφικτό, συνιστάται να γίνεται επεξεργασία τους µέσα από το βιβλίο. 

Να καταβληθεί προσπάθεια µε κατάλληλα παραδείγµατα να κατανοήσουν οι µαθητές 
τις έννοιες πληθυσµός, µεταβλητή και δείγµα. Είναι σηµαντικό να αναγνωρίζουν οι µαθητές τη 
χρησιµότητα του δείγµατος από το οποίο µπορούν να προκύψουν αξιόπιστες πληροφορίες 
για ολόκληρο τον πληθυσµό. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Κατά τη διδασκαλία του 2ου κεφαλαίου 

• Από την παράγραφο 2.3 δε θα διδαχθεί η κατανοµή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου 
πλάτους στις σελ. 75-76. 

• Από την παράγραφο 2.5 δε θα διδαχθεί η µέση απόλυτη απόκλιση στις σελίδες 84 – 
86. 

• ∆ε θα διδαχθούν οι Γενικές Ασκήσεις του Κεφαλαίου. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ (Προτείνεται να διατεθούν µέχρι 28 

διδακτικές ώρες.)  
Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται οι µαθητές: 

• Να µπορούν να βρίσκουν το όριο µίας συνάρτησης στο xo, όταν δίνεται η γραφική της 
παράσταση. 

• Να γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες του ορίου συνάρτησης και µε τη βοήθειά του να 
υπολογίζουν το όριο πολλών συναρτήσεων. 

• Να κατανοήσουν την έννοια της συνέχειας συνάρτησης σε ένα σηµείο xo του πεδίου 
ορισµού της. 

Η έννοια του ορίου συνάρτησης στο xo, εισάγεται είτε εποπτικά µε την βοήθεια της 
γραφικής παράστασης, είτε µε παρατήρηση κατάλληλου πίνακα τιµών της συνάρτησης. Τόσο 
τα σχήµατα όσο και οι πίνακες, για οικονοµία χρόνου, να δίδονται στους µαθητές είτε µε 
διαφάνειες, είτε µε φωτοτυπίες ή ακόµα να γίνονται οι παρατηρήσεις µέσα από ανοικτά 
βιβλία. 

Η διδασκαλία του ορίου δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά στοχεύει στην προετοιµασία 
για την εισαγωγή στις έννοιες της παραγώγου και του ολοκληρώµατος. ∆εν θα γίνουν 
ασκήσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 2 και 3 του πίνακα συζυγών παραστάσεων της 
σελίδας 115. 
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Η έννοια της συνέχειας συνάρτησης εισάγεται εποπτικά και ακολουθεί ο ορισµός µε 
την βοήθεια του ορίου. 
∆ιευκρινίζεται ότι στην αρχή του κεφαλαίου αυτού πρέπει να γίνει µία επανάληψη στην έννοια 
της συνάρτησης, µε επιδίωξη οι µαθητές να µπορούν: 

• να βρίσκουν το πεδίο ορισµού µιας συνάρτησης 
• να σχεδιάζουν τις γραφικές παραστάσεις των βασικών συναρτήσεων (αχ, αχ2, α/χ, ηµ, 

συν, εφ, eχ, lnχ) 
• από τη γραφική παράσταση µιας συνάρτησης να βρίσκουν την τιµή της σ’ ένα σηµείο 

0x , τη µονοτονία της κατά διαστήµατα και τα ακρότατα. 

• να βρίσκουν το άθροισµα, το γινόµενο και το πηλίκο απλών συναρτήσεων. 
Επειδή οι µαθητές δεν έχουν διδαχθεί την έννοια της σύνθετης συνάρτησης, θα 

πρέπει ο διδάσκων να αφιερώσει τον αναγκαίο χρόνο για την κατανόηση της έννοιας 
αυτής πριν τη διδασκαλία του θεωρήµατος της συνέχειας σύνθετης συνάρτησης, σελ. 141. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Κατά τη διδασκαλία του 3ου κεφαλαίου 

• Από την παράγρ. 3.4 θα διδαχθεί µόνο η µελέτη απροσδιόριστης µορφής 0/0 για 
ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά µόνο η πρώτη περίπτωση του πίνακα 
συζυγών παραστάσεων της σελ. 115. 

• ∆ε θα διδαχθούν οι παράγραφοι 3.5, 3.10 και 3.11. 
• ∆ε θα διδαχθούν οι εφαρµογές: 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119, 4δ στις σελίδες 

122 και 123, 5 στις σελ. 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 125, 7 στις σελίδες 125 και 
126, 2 στις σελίδες 142 και 143, 5 στη σελ.145, και 7 στις σελίδες 147 και 148. 
. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Προτείνεται να διατεθούν 

µέχρι 40 διδακτικές ώρες.)  
Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται οι µαθητές: 

• Να κατανοήσουν την έννοια της παραγώγου σε ένα σηµείο του πεδίου ορισµού µιας 
συνάρτησης και να την ερµηνεύουν ως ρυθµό µεταβολής. 

• Να γνωρίζουν του κανόνες παραγώγισης  βασικών συναρτήσεων. 
• Να µπορούν να προσδιορίζουν τα διαστήµατα στα οποία µία συνάρτηση είναι σταθερή, 
γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα. 

• Να µπορούν να βρίσκουν τα ακρότατα (αν υπάρχουν) µίας συνάρτησης. 
Για την εύρεση του ρυθµού µεταβολής να χρησιµοποιηθούν παραδείγµατα από τη 

µέτρηση στερεών έτσι, ώστε οι µαθητές να επαναλάβουν τους αντίστοιχους τύπους. Να 
λυθούν προβλήµατα στα οποία να ζητείται το µέγιστο ή το ελάχιστο µιας συνάρτησης. 

 Να γίνουν πολλές εφαρµογές του ∆ιαφορικού Λογισµού τόσο στην Γεωµετρία, όσο 
και σε άλλες επιστήµες. 

∆ιευκρινίζεται ότι: 
α) Στην Παράγραφο 4.4, η παράγωγος σύνθετης συνάρτησης αποτελεί µέρος της 

διδακτέας  και εξεταστέας ύλης. ∆ηλαδή, δεν εξαιρείται ο κανόνας της αλυσίδας. 
β) Η παράγραφος 4.6 της παράγουσας συνάρτησης να διδαχθεί µαζί µε τα 

ολοκληρώµατα (Αν µείνει στη θέση της, θα ξεχαστεί από τους µαθητές, αφενός γιατί 
ακολουθούν η µονοτονία και τα ακρότατα που είναι ιδιαίτερης βαρύτητας, αφετέρου επειδή 
δεν υπάρχουν ασκήσεις στο σχολικό βιβλίο που να υποστηρίζουν τη διδασκαλία της.) 

β) Στην Παράγραφο 4.9, το κριτήριο της 2ης παραγώγου αποτελεί µέρος της 
διδακτέας και εξεταστέας ύλης.  

Με τη διδασκαλία του κριτηρίου της 2ης παραγώγου, προσφέρεται στους µαθητές η 
δυνατότητα να χρησιµοποιούν εναλλακτικούς τρόπους για την εύρεση των ακρότατων της 
συνάρτησης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
∆ε θα διδαχθεί η παράγραφος 4.7. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Προτείνεται να 
διατεθούν µέχρι 35 διδακτικές ώρες.) 

Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται οι µαθητές: 
• Να κατανοήσουν την έννοια της παράγουσας ή αρχικής συνάρτησης. 
• Να κατανοήσουν την έννοια και τις ιδιότητες του ορισµένου ολοκληρώµατος. 
• Να υπολογίζουν ολοκληρώµατα διαφόρων συναρτήσεων. 
• Να µπορούν να υπολογίζουν το ολοκλήρωµα για την επίλυση διάφορων προβληµάτων 
και για τον υπολογισµό εµβαδών. 

Ο υπολογισµός των ολοκληρωµάτων θα γίνεται µε την ανακάλυψη της παράγουσας ή 
µε την παραγοντική ολοκλήρωση. 

Να λυθούν προβλήµατα στα οποία δίνεται ο ρυθµός µεταβολής ενός µεγέθους ως 
προς ένα άλλο και ζητείται η συνάρτηση που εκφράζει τη σχέση των δύο µεγεθών. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Κατά τη διδασκαλία του 5ου κεφαλαίου 

∆ε θα διδαχθούν: 
• Η απόδειξη του τύπου της παραγοντικής ολοκλήρωσης στη σελ. 242. 
• Οι εφαρµογές: 7 και 8 στις σελίδες 238 και 239, 9 και 10 στις σελίδες 246 και 247. 
• Οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249 και 250.  
• Οι Γενικές Ασκήσεις του Κεφαλαίου. 

Γενική Παρατήρηση: 

 Εφαρµογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο καθώς και σε 
παραγράφους ή τµήµατα παραγράφων  που έχουν εξαιρεθεί δεν αποτελούν µέρος της 
εξεταστέας ύλης. 
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5 . Μαθηµατικά ΙΙ – Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. 

Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 
 
Ι. Εισαγωγή 
Η ύλη στα Μαθηµατικά κατεύθυνσης Γ' Επαγγελµατικού Λυκείου, στο µεγαλύτερο 

µέρος της, αποτελεί µια εισαγωγή των µαθητών στις βασικές έννοιες της Μαθηµατικής 
Ανάλυσης. Όπως έχει προκύψει από διεθνείς έρευνες αλλά και από έρευνες που έχουν γίνει 
στη χώρα µας, οι µαθητές αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα στην κατανόηση των 
εννοιών της Ανάλυσης.  

Ο σχηµατισµός σωστών εικόνων για µια µαθηµατική έννοια αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την κατανόηση της. Οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν ως στόχο τη 
σωστή διαισθητική κατανόηση των βασικών εννοιών και των βασικών θεωρηµάτων, µε την 
ανάπτυξη σωστών εικόνων και αντιλήψεων, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη λύση 
προβληµάτων.  

 
ΙΙ. ∆ιδακτέα ύλη 
Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» Γ΄ Τάξης Γενικού 

Λυκείου των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση 2012 
 

ΜΕΡΟΣ  Α 

Κεφ. 2ο : Μιγαδικοί αριθµοί 

2.1. Η έννοια του Μιγαδικού Αριθµού 
2.2. Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών 
2.3. Μέτρο Μιγαδικού Αριθµού 

 

ΜΕΡΟΣ  Β 

Κεφ. 1ο :  Όριο - Συνέχεια συνάρτησης 

1.1. Πραγµατικοί αριθµοί  
1.2. Συναρτήσεις. 
1.3. Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση. 
1.4. Όριο συνάρτησης στο x0∈R 
1.5. Ιδιότητες των ορίων (χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου: «Τριγωνοµετρικά 

όρια») 
1.6. Μη πεπερασµένο όριο στο x0∈R 
1.7. Όριο συνάρτησης στο άπειρο 
1.8. Συνέχεια συνάρτησης 

 

Κεφ.  2ο:  ∆ιαφορικός Λογισµός 

2.1. Η έννοια της παραγώγου (χωρίς την υποπαράγραφο: «Κατακόρυφη εφαπτοµένη»).  
2.2. Παραγωγίσιµες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση. 
2.3. Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος που αναφέρεται στην 

παράγωγο γινοµένου συναρτήσεων. 
2.4. Ρυθµός µεταβολής. 
2.5. Θεώρηµα Μέσης Τιµής ∆ιαφορικού  Λογισµού. 
2.6. Συνέπειες του Θεωρήµατος Μέσης Τιµής. 
2.7. Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς το θεώρηµα της σελίδας 264 («Κριτήριο της 2ης 

παραγώγου»). 
2.8. Κυρτότητα-Σηµεία καµπής συνάρτησης (Θα µελετηθούν µόνο οι συναρτήσεις που είναι 

δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιµες στο εσωτερικό του πεδίου ορισµού τους). 
2.9. Ασύµπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital. 
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2.10. Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης µιας συνάρτησης. 
 

Κεφ.  3ο: Ολοκληρωτικός Λογισµός 

3.1. Αόριστο ολοκλήρωµα (Μόνο η υποπαράγραφος «Αρχική συνάρτηση», που θα 
συνοδεύεται από πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος περιλαµβάνεται στην 
προτεινόµενη διδακτική διαχείριση. 

3.4. Ορισµένο ολοκλήρωµα. 

3.5. Η συνάρτηση ( ) ( )
x

α
F x f t dt= ∫ . 

3.7. Εµβαδόν επίπεδου χωρίου (χωρίς την εφαρµογή 3 της σελίδας 348). 
 

Παρατηρήσεις: 

1. Τα θεωρήµατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε 
διδάσκονται  και δεν εξετάζονται. 

2. Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως 
ασκήσεις. Μπορούν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή 
την απόδειξη άλλων προτάσεων. 

3. Εξαιρούνται από την διδακτέα - εξεταστέα ύλη οι εφαρµογές και οι ασκήσεις που 
αναφέρονται σε λογαρίθµους µε βάση διαφορετική του e και του 10. 

 

ΙΙ. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
ΜΕΡΟΣ Α΄: Άλγεβρα 
 
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες)  
 
Ειδικότερα: 
§2.1 -  §2.2 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες)  
§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).  
 
Κατά τη διδασκαλία των τριών παραπάνω παραγράφων προτείνεται να δοθεί έµφαση 

στη γεωµετρική ερµηνεία των µιγαδικών αριθµών και των ιδιοτήτων τους σε συνδυασµό µε 
γνώσεις από τα µαθηµατικά κατεύθυνσης της Β' Λυκείου και την Ευκλείδεια Γεωµετρία.  

Οι δύο (2) ώρες που αποµένουν  από τον συνολικό αριθµό των προτεινόµενων ωρών 
να διατεθούν για ασκήσεις από το σύνολο του κεφαλαίου. 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄: Ανάλυση 
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 33 διδακτικές ώρες). 
Ειδικότερα: 
 
§1.1 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα). 
Το περιεχόµενο της παραγράφου αυτής είναι σηµείο αναφοράς για τα επόµενα. Οι 

περισσότερες από τις έννοιες που περιέχονται είναι ήδη γνωστές στους µαθητές. Γι’ αυτό η 
διδασκαλία δεν πρέπει να στοχεύει στην εξ’ υπαρχής αναλυτική παρουσίαση γνωστών 
εννοιών, αλλά στο να δίνει “αφορµές” στους µαθητές να ανατρέχουν στα βιβλία των 
προηγούµενων τάξεων και να επαναφέρουν στη µνήµη τους γνωστές έννοιες και προτάσεις 
που θα τις χρειαστούν στα επόµενα.  

 
§1.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).  
Να δοθεί έµφαση στις έννοιες της ισότητας και της σύνθεσης συναρτήσεων και στη 

χρήση και ερµηνεία των γραφικών παραστάσεων.  
 
§1.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
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α) Να γίνουν ασκήσεις ελέγχου της ιδιότητας 1-1 µέσα από γραφήµατα.  
β) Στην άσκηση 3 (σελ. 156) να µελετηθεί η µονοτονία των συναρτήσεων που δίδονται 

οι γραφικές τους παραστάσεις. Να γίνουν και άλλες τέτοιου τύπου ασκήσεις. 
 
§1.4 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Με δεδοµένο ότι ο τυπικός ορισµός του ορίου (σελ. 161) δεν συµπεριλαµβάνεται στην 

ύλη, να δοθεί βάρος στη διαισθητική προσέγγιση της έννοιας του ορίου. ∆ηλαδή, να γίνει 
προσπάθεια, µέσα από γραφικές παραστάσεις κατάλληλων συναρτήσεων, να αποκτήσουν οι 
µαθητές µια καλή εικόνα και να αποφευχθούν παρανοήσεις, που από τη βιβλιογραφία έχει 
προκύψει ότι δηµιουργούνται συχνά στους µαθητές, για την έννοια του ορίου. Να τονιστεί 
ιδιαίτερα, µέσα από κατάλληλες γραφικές παραστάσεις, ότι η συµπεριφορά της συνάρτησης 
στο σηµείο 0x  δεν επηρεάζει το όριο της όταν το x τείνει στο 0x , καθώς και ότι η τιµή του 

0

lim ( )
x x

f x
→

 καθορίζεται, από τις τιµές που παίρνει η συνάρτηση κοντά στο 0x . ∆ηλαδή, δύο 

συναρτήσεις που έχουν τις ίδιες τιµές σε ένα διάστηµα γύρω από το 0x  αλλά µπορεί να 

διαφέρουν στο 0x  (παίρνουν διαφορετικές τιµές ή η µια ορίζεται και η άλλη δεν ορίζεται ή 

καµία δεν ορίζεται) έχουν το ίδιο όριο όταν το x τείνει στο 0x (σχολικό βιβλίο, σελ. 158-160). 

Να τονιστεί, επίσης, ότι η ύπαρξη του ορίου δεν συνεπάγεται µονοτονία, κάτι που όπως 
προκύπτει από τη βιβλιογραφία είναι συνηθισµένη παρανόηση των µαθητών, ούτε όµως και 
τοπική µονοτονία δεξιά και αριστερά του 0x , δηλαδή µονοτονία σε ένα διάστηµα αριστερά του 

0x  και σε ένα διάστηµα δεξιά του 0x . Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

γραφικές παραστάσεις κατάλληλων συναρτήσεων, που θα σχεδιαστούν µε τη βοήθεια 

λογισµικού, όπως είναι για παράδειγµα η  
1

( )f x x ηµ
x

= ⋅  (Σχήµα 1).  

 
Σχήµα 1. 

 
Επίσης, επειδή πολλοί µαθητές θεωρούν ότι όταν ένα όριο δεν υπάρχει τα πλευρικά 

όρια υπάρχουν και είναι διαφορετικά, να δοθούν γραφικά και να συζητηθούν παραδείγµατα 

που δεν υπάρχουν τα πλευρικά όρια, όπως για παράδειγµα η 
1

( )f x ηµ
x

=  (Σχήµα 2). 
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Σχήµα 2. 

 
§1.5 (Προτείνεται να διατεθούν 6 ώρες).  
Στην ενότητα αυτή δεν έχει νόηµα µια άσκοπη ασκησιολογία που οι µαθητές 

υπολογίζουν όρια, κάνοντας χρήση αλγεβρικών δεξιοτήτων. Στη λύση των ασκήσεων να 
ζητείται από τους µαθητές να τονίζουν τις ιδιότητες των ορίων που χρησιµοποιούν, ώστε οι 
ασκήσεις αυτές να αποκτούν ουσιαστικό περιεχόµενο από πλευράς Ανάλυσης, κάτι που θα 
βοηθήσει στην ανάπτυξη της κατανόησης από τους µαθητές της έννοιας του ορίου. Για 

παράδειγµα σε ερωτήσεις όπως «να βρεθεί το 
4

32

16
lim

8x

x

x→

−
−

» (άσκηση 3 ί) θα πρέπει να 

ζητείται από τους µαθητές να αιτιολογήσουν ποιες ιδιότητες των ορίων χρησιµοποιούνται στα 

ενδιάµεσα στάδια µέχρι τον τελικό υπολογισµό, να προβληµατιστούν αν οι 
4

3

16
( )

8

x
f x

x

−
=

−
 και 

2

2

( 4) ( 2)
( )

2 4

x x
g x

x x

+ ⋅ +
=

+ +
 είναι ίσες και, αφού διαπιστώσουν ότι δεν είναι ίσες, να 

δικαιολογήσουν γιατί έχουν ίσα όρια. Επίσης σε ασκήσεις όπου η συνάρτηση ορίζεται µε 
διαφορετικό τύπο σε δύο συνεχόµενα διαστήµατα, όπως π.χ. η άσκηση 5 (σελ. 175), να 
ζητείται αιτιολόγηση γιατί στο σηµείο αλλαγής του τύπου είµαστε υποχρεωµένοι να ελέγχουµε 
τα πλευρικά όρια, ενώ στα άλλα σηµεία του πεδίου ορισµού µπορούµε να βρούµε το όριο 
χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο τύπο. ∆ηλαδή, να φαίνεται ότι οι µαθητές κατανοούν ότι το 
όριο καθορίζεται από τις τιµές της συνάρτησης κοντά στο 0x  και εκατέρωθεν αυτού. Αυτό µας 

επιτρέπει στα σηµεία τα διαφορετικά από το 0x  να χρησιµοποιούµε τον ένα τύπο, ενώ στο 0x  

πρέπει να πάρουµε πλευρικά όρια.  
 
§1.6 (Προτείνεται να διατεθούν 4  διδακτικές ώρες).  
Να δοθεί βάρος στη διαισθητική προσέγγιση της έννοιας µε τη χρήση γραφικών 

παραστάσεων. Εκτός από τα παραδείγµατα του βιβλίου να δοθούν, µέσα από κατάλληλες 
γραφικές παραστάσεις, που θα σχεδιαστούν µε τη βοήθεια λογισµικού, παραδείγµατα όπου 

το όριο δεν είναι πεπερασµένο αλλά δεν υπάρχει µονοτονία, όπως π.χ. 
22

1 1
lim ηµ 2
x x x→

 ⋅ + 
 

 

(Σχήµα 3), ώστε να αποφευχθεί η παρανόηση που συνδέει την ύπαρξη µη πεπερασµένου 
ορίου στο 0x  µε τη µονοτονία.  
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Σχήµα 3. 

 
§1.7 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).  
Να δοθεί βάρος στη διαισθητική προσέγγιση της έννοιας. Να δοθούν, µέσα από 

κατάλληλες γραφικές παραστάσεις, παραδείγµατα συναρτήσεων των οποίων το όριο, όταν το 
x τείνει στο +∞, υπάρχει αλλά οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι µονότονες, όπως είναι για 

παράδειγµα η ( )
ηµx

f x
x

=  (Σχήµα 4), καθώς και συναρτήσεων των οποίων το όριο δεν 

υπάρχει, όταν το x τείνει στο +∞,  όπως είναι για παράδειγµα η ( )f x ηµx= . 

 
Σχήµα 4. 

 
Τα όρια: 

lim n

x
x

→+∞
,       lim n

x
x

→−∞
,       

1
lim

nx x→+∞
 και       

1
lim

nx x→−∞
 

να συζητηθούν µε τη χρήση γραφικών παραστάσεων, που θα σχεδιαστούν µε τη 
βοήθεια λογισµικού, και πινάκων τιµών, µε στόχο να αντιληφθούν διαισθητικά οι µαθητές ποια 
είναι τα όρια αυτά.  
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Η τελευταία παράγραφος, πεπερασµένο όριο ακολουθίας, να συζητηθεί γιατί θα 
χρειαστεί για το ορισµένο ολοκλήρωµα. 

 
§1.8 (Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες). 
Στην πρώτη ενότητα (ορισµός της συνέχειας) να συζητηθούν και γραφικά 

παραδείγµατα συνεχών συναρτήσεων µε πεδίο ορισµού ένωση ξένων διαστηµάτων, όπως 

είναι για παράδειγµα οι συναρτήσεις  
1

( )f x
x

=  (Σχήµα 5) και  2( ) 1g x x= −  (Σχήµα 6) 

 

               
                      Σχήµα 5                                             Σχήµα 6 
 
και να συζητηθεί γιατί το γράφηµα των συναρτήσεων αυτών διακόπτεται, παρόλο που 

είναι συνεχείς. Να δοθούν στους µαθητές και σχετικές ασκήσεις.  
Επίσης, κατά τη διδασκαλία των θεωρηµάτων Bolzano, ενδιάµεσων τιµών και µέγιστης 

και ελάχιστης τιµής, καθώς και της πρότασης ότι η συνεχής εικόνα διαστήµατος είναι 
διάστηµα, να δοθεί έµφαση και να συζητηθούν οι γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν τις 
τυπικές διατυπώσεις αυτών, ώστε οι µαθητές να βοηθηθούν στην ουσιαστική κατανόηση τους.  

Το θεώρηµα Bolzano είναι το πρώτο ουσιαστικά θεώρηµα που συναντάνε οι µαθητές 
στην Ανάλυση. Για αυτό είναι καλό να γίνει µια συζήτηση που να αφορά την αναγκαιότητα των 
υποθέσεων του θεωρήµατος ανάλογη µε το σχόλιο του θεωρήµατος των ενδιάµεσων τιµών 
(σελ. 194). Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν ισχύει το αντίστροφο. ∆ηλαδή ενδέχεται οι 
τιµές µιας συνάρτησης στα άκρα ενός κλειστού διαστήµατος [ ,  ]α β  του πεδίου ορισµού της να 

έχουν το ίδιο πρόσηµο, η συνάρτηση να µην είναι συνεχής στο [ ,  ]α β  και όµως να παίρνει την 

τιµή 0 σε ένα εσωτερικό σηµείο του [ ,  ]α β .  
Οι ώρες που αποµένουν να διατεθούν για την επίλυση επαναληπτικών ασκήσεων από 

ολόκληρο το κεφάλαιο. 
 
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 38 διδακτικές ώρες) 
 
§2.1 (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες). 
Να δοθεί έµφαση στην εισαγωγή της έννοιας µέσω του προβλήµατος της στιγµιαίας 

ταχύτητας και της εφαπτοµένης. Μετά τον ορισµό της παραγώγου και της εφαπτοµένης 
γραφικής παράστασης συνάρτησης (σελ214) να συζητηθεί αναλυτικότερα η έννοια της 
εφαπτοµένης. Επίσης, να δοθούν παραδείγµατα που θα βοηθήσουν τον µαθητή να 
ανακατασκευάσει την εικόνα της εφαπτοµένης που έχει από τον κύκλο (η εφαπτοµένη έχει ένα 
κοινό σηµείο και δεν κόβει την καµπύλη) και να σχηµατίσει µια γενικότερη εικόνα για την 
εφαπτοµένη ευθεία. Για παράδειγµα, προτείνεται να συζητηθούν και να δοθούν στους 
µαθητές γραφικά: 
i) Η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης 3( )f x x=  στο σηµείο Ο, 
ώστε να καταλάβουν ότι η εφαπτοµένη µιας καµπύλης µπορεί να   διαπερνά την καµπύλη και  
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ii) Η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης 
2,  0

( )
0,   0

x αν x
g x

αν x

 ≤
= 

>
 στο 

σηµείο Ο, ώστε να καταλάβουν ότι µια ηµιευθεία της εφαπτοµένης µιας καµπύλης µπορεί να 
συµπίπτει µε ένα τµήµα της καµπύλης και επιπλέον ότι η εφαπτοµένη µιας ευθείας σε κάθε 
σηµείο της συµπίπτει µε την ευθεία.  

 
§2.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Να προσεχθεί ιδιαίτερα το θέµα της κατανόησης από τους µαθητές των ρόλων του h  

και του x  στην έκφραση 
0

( ) ( )
'( ) lim

h

f x h f x
f x

h→

+ −
=  που χρησιµοποιείται στο βιβλίο για τον 

υπολογισµό της παραγώγου των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων (σελ 225). Να τονιστεί η 
διαφορά παραγώγου σε σηµείο και παραγώγου συνάρτησης.  

 
§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).  
Να δοθεί βάρος στην παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης καθώς και στην παρατήρηση 

της σελίδας 234 σχετικά µε το ότι το σύµβολο 
dy

dx
 δεν είναι πηλίκο.  

Στην εφαρµογή 2 (σελ 236) που αφορά στην εφαπτοµένη του κύκλου να τονιστεί ότι η 
εξίσωση της ευθείας που βρέθηκε µε βάση τον αναλυτικό ορισµό της εφαπτοµένης είναι ίδια 
µε αυτή που γνωρίζουµε από την αναλυτική γεωµετρία. Αυτό για να σταθεροποιηθεί στους 
µαθητές η αντίληψη ότι η έννοια της εφαπτοµένης που πραγµατεύονται στην ανάλυση 
συνδέεται και επεκτείνει την έννοια της εφαπτοµένης που γνωρίσανε στη γεωµετρία.  

 
§2.4 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Η έννοια του ρυθµού µεταβολής είναι σηµαντική και δείχνει τη σηµασία της έννοιας της 

παραγώγου στις εφαρµογές. Για το λόγο αυτό καλό είναι να γίνει προσπάθεια οι µαθητές να 
κατανοήσουν την έννοια και να δουν ορισµένες χρήσιµες εφαρµογές.  

 
§2.5 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Να δοθεί έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία των θεωρηµάτων Rolle και Μέσης Τιµής 

που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο µετά τη διατύπωση των θεωρηµάτων αυτών. Επειδή οι 
µαθητές έχουν χρησιµοποιήσει το θεώρηµα του Bolzano, σε ασκήσεις όπως η εφαρµογή 1 ii) 
µπορεί να συζητηθεί πρώτα η δυνατότητα απόδειξης µε χρήση του θεωρήµατος Bolzano και 
να φανεί ότι δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε αυτό το θεώρηµα. Έτσι φαίνεται ότι το θεώρηµα 
Rolle αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο και για τέτοιες περιπτώσεις. Στην εφαρµογή 3 να γίνει 

συζήτηση τι εκφράζει το πηλίκο 
(2,5) (0)

2,5

S S−
 (µέση ταχύτητα της κίνησης) µε στόχο να 

κατανοήσουν οι µαθητές ότι αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι κατά τη διάρκεια της κίνησης 
υπάρχει τουλάχιστον µια χρονική στιγµή κατά την οποία η στιγµιαία ταχύτητα θα είναι ίση µε 
τη µέση ταχύτητα που είχε το αυτοκίνητο σε όλη την κίνηση.  

Εναλλακτικά θα µπορούσε να συζητηθεί στην αρχή του κεφαλαίου, το γεγονός ότι 
κατά τη διάρκεια της κίνησης ενός αυτοκινήτου κάποια στιγµή της διαδροµής η στιγµιαία 
ταχύτητά του θα είναι ίση µε τη µέση ταχύτητά του (κάτι που οι µαθητές το αντιλαµβάνονται 
διαισθητικά). Στη συνέχεια να διατυπωθεί η µαθηµατική σχέση που εκφράζει το γεγονός αυτό, 
και να τεθεί το ερώτηµα αν το συµπέρασµα µπορεί να γενικευθεί και για άλλες συναρτήσεις. Η 
απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι το θεώρηµα Μέσης Τιµής.  

 
§2.6 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες). 
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Στην αρχή της διδασκαλίας αυτού του κεφαλαίου µπορεί να συνδεθεί η µονοτονία µιας 
συνάρτησης f σε ένα διάστηµα ∆ του πεδίου ορισµού της µε την διατήρηση του λόγου 

µεταβολής 2 1

2 1

( ) ( )f x f x

x x

−
−

 στο διάστηµα αυτό. Συγκεκριµένα, να αποδειχτεί ότι η f  είναι: 

i) γνησίως αύξουσα στο ∆, αν και µόνο αν 2 1

2 1

( ) ( )
0

f x f x

x x

−
>

−
, δηλαδή, αν και µόνο αν 

όλες οι χορδές της γραφικής της παράστασης της f στο ∆ έχουν θετική κλίση.  

ii)  γνησίως φθίνουσα στο ∆, αν και µόνο αν 2 1

2 1

( ) ( )
0

f x f x

x x

−
<

−
, δηλαδή, αν και µόνο αν 

όλες οι χορδές της γραφικής της παράστασης της f στο ∆ έχουν αρνητική κλίση. 
Με τον τρόπο αυτό θα συνδεθεί η µονοτονία µε την παράγωγο και θα δικαιολογηθεί το 

γιατί στην απόδειξη του θεωρήµατος της σελίδας 253 χρησιµοποιούµε το λόγο µεταβολής 

2 1

2 1

( ) ( )f x f x

x x

−
−

.  

 
§2.7 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
 
§2.8 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
 
§2.9 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες). 
Για µια διαισθητική κατανόηση του κανόνα De L’ Hospital προτείνεται, πριν τη 

διατύπωση του, να δοθεί στους µαθητές να υπολογίσουν το 
20

ln
lim

1x

x

x→ −
, το οποίο είναι της 

µορφής «
0

0
». Οι µαθητές θα διαπιστώσουν ότι αδυνατούν να υπολογίσουν το όριο αυτό µε τις 

µεθόδους που γνωρίζουν µέχρι τώρα. Για να τους βοηθήσουµε να υπολογίσουν το 
παραπάνω όριο προτείνουµε να δοθεί σε αυτούς η ακόλουθη δραστηριότητα. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

i) Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο σύστηµα συντεταγµένων τις συναρτήσεις 

( ) lnf x x=  και ( ) 21g x x= − . 

 

         
                                  Σχήµα 7                                                       Σχήµα 8  
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ii) Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόµενες των γραφικών παραστάσεων των f και g στο κοινό 
τους σηµείο A(1,0) είναι οι ευθείες : 1ε y x= −  και : 2 2ζ y x= − +  αντιστοίχως και να τις 
χαράξετε.  
iii) Να κάνετε χρήση του ότι «κοντά» στο 0 1x =  οι τιµές των συναρτήσεων ( ) lnf x x=  

και ( ) 21g x x= −  προσεγγίζονται από τις τιµές των εφαπτοµένων τους 1y x= −  και 

2 2y x= − +  για να καταλήξετε στο συµπέρασµα ότι «κοντά» στο 0 1x =  η τιµή του πηλίκου 

2

ln

1

x

x−
 είναι κατά προσέγγιση ίση µε την τιµή του πηλίκου 

1

2 2

x

x

−
− +

, δηλαδή ότι «κοντά» στο 

0 1x =  ισχύει:  

2

1

)1(2

1

22

1

1

ln
2 −

=
−−

−
=

+−
−

≈
− xx

x

x

x

x

x
 

που είναι το πηλίκο των κλίσεων των παραπάνω ευθειών.  

Εποµένως, «κοντά» στο 0 1x =  ισχύει 
)1('

)1('

)(

)(

g

f

xg

xf
≈ , το οποίο υπό µορφή ορίου 

γράφεται: 
( )
( )

( )
( )1

1
lim

1x

f x f

g x g→

′
=

′
. 

ΣΧΟΛΙΟ 

Η διαπίστωση του ότι «κοντά» στο 0 1x =  οι τιµές των συναρτήσεων ( ) lnf x x=  και 

( ) 21g x x= −  προσεγγίζονται από τις τιµές των εφαπτοµένων τους 1y x= −  και 2 2y x= − +  

µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια ενός δυναµικού λογισµικού (πχ. Geogebra), ως εξής: 
� Παριστάνουµε γραφικά τις συναρτήσεις 2ln   και  1y x y x= = −  και στη συνέχεια 

χαράσσουµε τις εφαπτόµενες τους 1y x= −  και 2 2y x= − +  αντιστοίχως (σχήµα 7). 

� Έπειτα, κάνουµε αλλεπάλληλα ZOOM κοντά στο σηµείο (1,0)A . Θα παρατηρήσουµε ότι 

η lny x=  θα συµπέσει µε την ευθεία 1y x= − , ενώ η 21y x= −  θα συµπέσει µε την 

ευθεία 2 2y x= − + . (σχήµα 8). 
 
§2.10 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα) 
 
Οι δύο (2) διδακτικές ώρες που αποµένουν από τον συνολικό αριθµό των 

προτεινοµένων ωρών να διατεθούν για επίλυση επαναληπτικών ασκήσεων. 
 
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 20 διδακτικές ώρες). 
 
§3.1 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Α) Να δοθεί έµφαση στα προβλήµατα που διατυπώνονται στο σχολικό βιβλίο στην 

αρχή της ενότητας και να τονιστεί η σηµασία της αντίστροφης διαδικασίας της παραγώγισης. 
Θα ήταν καλό να συζητηθούν διεξοδικά ορισµένα από αυτά ή άλλα ανάλογα, ώστε να 
προκύψει η σηµασία της αρχικής συνάρτησης.  

Β) Να συζητηθεί µόνο η πρώτη παράγραφος που αφορά στην παράγουσα 
συνάρτηση. Το αόριστο ολοκλήρωµα παραλείπεται και αντί του πίνακα αόριστων 
ολοκληρωµάτων (σελ. 305) να δοθεί ο παρακάτω πίνακας των παραγουσών µερικών 
βασικών συναρτήσεων. 
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Α/Α Συνάρτηση Παράγουσες 

1 ( ) 0f x =  ( ) ,G x c c= ∈R , 

2 ( ) 1f x =  ( ) ,G x x c c= + ∈R  

3 
1

( )f x
x

=
 

( ) ln ,G x x c c= + ∈R
 

4 ( ) αf x x=  

1

( ) ,
1

αx
G x c c

α

+

= + ∈
+

�

 

5 ( )f x συνx=  ( ) ,G x ηµx c c= + ∈�  

6 ( )f x ηµx=  ( ) ,G x συνx c c= − + ∈�  

7 2

1
( )f x

συν x
=

 
( ) ,G x εφx c c= + ∈R  

8 2

1
( )f x

ηµ x
=

 
( ) ,G x σφx c c= − + ∈R  

9 ( ) xf x e=  ( ) ,xG x e c c= + ∈R  

10 ( ) xf x α=  ( ) ,
ln

xα
G x c c

α
= + ∈�  

 
Σηµείωση: 
Οι τύποι του πίνακα αυτού ισχύουν σε κάθε διάστηµα στο οποίο οι παραστάσεις του x 

που εµφανίζονται έχουν νόηµα. 
 
Οι δύο ιδιότητες των αόριστων ολοκληρωµάτων στο τέλος της σελίδας 305 µπορούν 

να αναδιατυπωθούν ως εξής:  
Αν οι συναρτήσεις F  και G  είναι παράγουσες των f  και g  αντιστοίχως και ο λ  είναι 

ένας πραγµατικός αριθµός, τότε:  
i) Η συνάρτηση F G+  είναι µια παράγουσα της συνάρτησης f g+  και 

ii) Η συνάρτηση λF  είναι µια παράγουσα της συνάρτησης λf . 
 
Οι εφαρµογές των σελίδων 306 και 307 να γίνουν µε τη χρήση των αρχικών 

συναρτήσεων. Να λυθούν µόνο οι ασκήσεις 2, 4, 5 και 7 της Α΄ Οµάδας.  
 
§3.4 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).  
Να γίνει αναλυτικά το πρώτο µέρος που αφορά στον υπολογισµό του εµβαδού 

παραβολικού χωρίου. Στη συνέχεια να γίνει διαισθητική προσέγγιση της έννοιας του 
ορισµένου ολοκληρώµατος και να συνδεθεί µε το εµβαδόν όταν η συνάρτηση δεν παίρνει 
αρνητικές τιµές και µε τον υπολογισµό του παραβολικού χωρίου που προηγήθηκε. Να γίνει η 
εφαρµογή του βιβλίου για το ολοκλήρωµα σταθερής συνάρτησης και οι ιδιότητες που 
ακολουθούν.  

 
§3.5 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).  
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Να δοθεί έµφαση στο σχόλιο που αφορά στην εποπτική απόδειξη του 
συµπεράσµατος. 

 
§3.7 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες). 
Οι 4 διδακτικές ώρες που αποµένουν (από τον συνολικό αριθµό των ωρών που 

προτείνεται να διατεθούν για το κεφάλαιο αυτό), προτείνεται να διατεθούν για επίλυση 
επαναληπτικών ασκήσεων. 
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6 . Μαθηµατικά ΙΙ – ∆΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
Η διαχείριση είναι η ίδια µε την προτεινόµενη για τη Γ΄ Τάξη του Ηµερησίου 

Επαγγελµατικού  Λυκείου, µε την ακόλουθη διαφοροποίηση ως προς τις ώρες διδασκαλίας 
ανά κεφάλαιο και παράγραφο: 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄: Άλγεβρα 
 
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες) 
Ειδικότερα: 
 
§2.1 - §2.2 (Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες)  
§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες).  
 
Οι δύο (2) ώρες που αποµένουν από τον συνολικό αριθµό των προτεινόµενων ωρών 

να διατεθούν για επίλυση ασκήσεων από το σύνολο του κεφαλαίου. 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄: Ανάλυση 
 
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 38 διδακτικές ώρες) 
 
Ειδικότερα: 
 
§1.1 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες) 
 
§1.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες) 
 
§1.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες) 
 
§1.4 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες) 
 
§1.5 (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες) 
 
§1.6 (Προτείνεται να διατεθούν 4  διδακτικές ώρες) 
 
§1.7 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες) 
 
§1.8 (Προτείνεται να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες) 
 
 
Κεφάλαιο 2ο  (Προτείνεται να διατεθούν 46 διδακτικές ώρες) 
 
§2.1 (Προτείνεται να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες) 
 
§2.2 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες) 
 
§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες) 
 
§2.4 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες) 
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§2.5 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες) 
 
§2.6 (Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες) 
 
§2.7 (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες) 
 
§2.9 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες) 
 
Οι δύο (2) διδακτικές ώρες που αποµένουν από τον συνολικό αριθµό των 

προτεινοµένων ωρών να διατεθούν για επίλυση επαναληπτικών ασκήσεων. 
 
Επισήµανση 

1. Οι τύποι ( )΄ηµχ συνχ=  (σελ. 224) και ( )΄συνχ ηµχ= − (σελ. 225) να δοθούν χωρίς 

απόδειξη καθώς και  
2. Η Άσκηση 8α της Β΄ Οµάδας (σελ. 96-97) να διδαχθεί ως εφαρµογή για να µπορεί να 

χρησιµοποιείται στην επίλυση ασκήσεων, χωρίς απόδειξη. 
3. Στο εισαγωγικό κείµενο (σελ. 233) της παρουσίασης της έννοιας της παραγώγου 

σύνθετης συνάρτησης, η συνάρτηση 2=y xηµ  να αντικατασταθεί από µια άλλη, για 
παράδειγµα την ln 2=y x  

( ) ( ) ( ) ( ) 1 1
ln 2 ln 2 ln ln 2 ln 0 ′ ′ ′ ′= + = + = + = 

 
x x x

x x
. 

4. Από τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη εξαιρούνται οι Ασκήσεις του σχολικού βιβλίου που 
αναφέρονται σε τύπους τριγωνοµετρικών αριθµών αθροίσµατος γωνιών, διαφοράς 
γωνιών και διπλάσιας γωνίας. 

 

Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής  

Μάθηµα Επιλογής Γ΄ τάξης Ηµερησίων και ∆΄ Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 

Ι. ∆ιδακτέα ύλη 

Από το βιβλίο «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου 
των Λ. Αδαµόπουλου κ.α., έκδοση 2012 

 

Κεφ. 1ο: ∆ιαφορικός Λογισµός 

1.1. Συναρτήσεις 
1.2. Η έννοια της παραγώγου 
1.3. Παράγωγος συνάρτησης 
1.4. Εφαρµογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου 

 

Κεφ. 2ο:    Στατιστική 

2.1. Βασικές έννοιες 
2.2. Παρουσίαση Στατιστικών ∆εδοµένων, χωρίς την υποπαράγραφο «Κλάσεις   άνισου  

πλάτους» 
2.3. Μέτρα Θέσης και ∆ιασποράς, χωρίς τις υποπαραγράφους: «Εκατοστηµόρια», 

«Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος» και «Επικρατούσα τιµή» 
 

Κεφ. 3ο:  Πιθανότητες 

3.1. ∆ειγµατικός Χώρος-Ενδεχόµενα 
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3.2. Έννοια της Πιθανότητας 
 

Παρατηρήσεις: 

1. Τα θεωρήµατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε 
διδάσκονται και δεν εξετάζονται. 
2. Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως 
ασκήσεις. Μπορούν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την 
απόδειξη άλλων προτάσεων.  
3. Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής» 
θα δίνονται στους µαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεµάτων των 
οποίων η αντιµετώπιση απαιτεί τη χρήση τους. 

 
ΙΙ. ∆ιδακτική διαχείριση 
 

Κεφάλαιο 1. Προτείνεται να διατεθούν µέχρι 15 διδακτικές ώρες. 
Σε όλο το κεφάλαιο γίνεται ευρεία χρήση της εποπτείας και των παραδειγµάτων για την 

ερµηνεία και για την κατανόηση των διάφορων εννοιών και προτάσεων.  
Στην αρχή της §1.1 γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην έννοια της συνάρτησης και των 

ιδιοτήτων της. Πολλές από τις έννοιες και τους συµβολισµούς αυτού του κεφαλαίου είναι ήδη 
γνωστά στους µαθητές από προηγούµενες τάξεις γι’ αυτό και η διδασκαλία τους δεν πρέπει 
να στοχεύει στην αναλυτική παρουσίασή τους, αλλά στο να τα επαναφέρουν οι µαθητές στη 
µνήµη τους, επειδή θα τους χρειαστούν στα επόµενα κεφάλαια.  

Στην ίδια παράγραφο παρουσιάζεται µέσω παραδειγµάτων και χωρίς µαθηµατική 
αυστηρότητα η έννοια του ορίου και γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην έννοια της συνεχούς 
συνάρτησης. Επισηµαίνεται ότι η διδασκαλία των εννοιών αυτών δεν αποτελεί αυτοσκοπό, 
αλλά στοχεύει στην προετοιµασία για την εισαγωγή της έννοιας της παραγώγου. ∆εν πρέπει 
εποµένως να καθυστερήσει η διδασκαλία µε άσκοπη "ασκησιολογία". Κατά τη διδασκαλία των 
εννοιών της παραγράφου αυτής, για εξοικονόµηση χρόνου, συνιστάται οι πίνακες, τα σχήµατα 
και η ερµηνεία τους να προσφέρονται σε διαφάνειες ή σε φωτοτυπίες ή, στην περίπτωση που 
αυτό είναι αδύνατον, οι µαθητές να χρησιµοποιούν τα βιβλία τους.  

Σχετικά µε την έννοια της συνεχούς συνάρτησης αξίζει να παρατηρήσουµε ότι η πρόταση 

0
0lim ( ) ( )

x x
f x f x

→
=  µας πληροφορεί ότι οι τιµές του f x( )  είναι πολύ κοντά στο 0( )f x , όταν το 

x είναι πολύ κοντά στο 0x . Αυτό σηµαίνει ότι µικρές µεταβολές στο x έχουν ως αποτέλεσµα 

µόνο µικρές µεταβολές στις τιµές µιας συνεχούς συνάρτησης.      
Στην §1.2 εισάγεται η έννοια της παραγώγου µιας συνάρτησης σε ένα σηµείο της. Η 

παράγωγος είναι ένα από τα θεµελιώδη εργαλεία των Μαθηµατικών και χρησιµοποιείται σε 
ένα ευρύ φάσµα επιστηµών.  

 Για τον ορισµό της παραγώγου ακολουθείται η ιστορική πορεία της εξέλιξης της έννοιας. 
Παρατηρούµε κατ’ αρχάς ότι ως εφαπτοµένη ενός κύκλου (Ο, R) σε ένα σηµείο του Α θα 
µπορούσαµε να ορίσουµε την οριακή θέση µιας τέµνουσας ΑΜ, καθώς το Μ κινούµενο πάνω 
στον κύκλο τείνει να συµπέσει µε το Α. Με βάση την παρατήρηση αυτή ορίζουµε ως 
εφαπτοµένη της καµπύλης µιας συνάρτησης f σε ένα σηµείο της ( )0 0, ( )A x f x  την ευθεία η 

οποία διέρχεται από το Α και έχει ως συντελεστή διεύθυνσης τον αριθµό λ= 
( ) ( )

h

xfhxf
h

00

0
lim

−+
→

. ∆ε δίνεται ο τύπος της εξίσωσης της εφαπτοµένης της καµπύλης µιας 

συνάρτησης  f σε ένα σηµείο της )(,( 00 xfx ). Όµως, µέσα από εφαρµογές, εξηγείται ο 

τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζεται κάθε φορά η εφαπτοµένη αυτή, αφού γνωρίζουµε ένα 
σηµείο της και µπορούµε να βρούµε το συντελεστή διεύθυνσής της. ∆ε γίνεται επίσης 
αναφορά στην έννοια της κατακόρυφης εφαπτοµένης. Μαθητές µε αυξηµένη µαθηµατική 
περιέργεια θα ικανοποιήσουν τις αναζητήσεις τους αυτές στα Μαθηµατικά της Θετικής και της 
Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου.  
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Στη συνέχεια, διαπιστώνεται ότι και άλλα παραδείγµατα, όπως ο προσδιορισµός της 
στιγµιαίας ταχύτητας ενός κινητού, του οριακού κόστους στην Οικονοµία, της ταχύτητας µιας 
αντίδρασης στη Χηµεία κτλ., οδηγούν στον υπολογισµό ενός ορίου της µορφής 

h

tfhtf
h

)()(
lim 00

0

−+
→

. Το όριο αυτό, όταν υπάρχει, ονοµάζεται παράγωγος της f στο 0t . 

Φυσικά το πρόβληµα της εφαπτοµένης και το πρόβληµα της στιγµιαίας ταχύτητας έχουν 
προετοιµάσει το έδαφος, ώστε να γίνει αποδεκτός και κατανοητός ο ορισµός της παραγώγου 
µιας συνάρτησης σε ένα σηµείο της και η ερµηνεία της ως ρυθµού µεταβολής. 

Στην §1.3 ορίζεται η (πρώτη) παράγωγος µιας συνάρτησης f. Με τον όρο παράγωγος 
της f εννοείται η συνάρτηση f ' , η οποία σε κάθε σηµείο x του πεδίου ορισµού της f, όπου 
αυτή είναι παραγωγίσιµη, αντιστοιχίζει την παράγωγό της στο σηµείο αυτό. Με ανάλογο 
τρόπο ορίζεται και η δεύτερη παράγωγος της f και ως παραδείγµατα αναφέρονται η 
ταχύτητα υ( t )=x'( t )  και η επιτάχυνση α( t )=x" ( t )  στην ευθύγραµµη κίνηση ενός σώµατος. 
Ακολουθεί η παραγώγιση βασικών συναρτήσεων και οι κανόνες παραγώγισης αθροίσµατος, 
γινοµένου, πηλίκου και σύνθετης συνάρτησης. Αναφέρονται µόνο οι αποδείξεις όσων τύπων 
και κανόνων είναι απλές. 

Επισηµαίνεται ότι στις τριγωνοµετρικές συναρτήσεις ,  x xηµ συν   και xεφ  το x  εκφράζει 
το µέτρο µιας γωνίας σε ακτίνια (rad). Αν θ είναι το µέτρο της ίδιας γωνίας σε µοίρες, τότε  

x οηµ ηµθ=  και 
180

x
π

θ= . Εποµένως,  

( ) ( ) ( )
180 180xx x x xο ο

θ θ θ

π π
ηµθ ηµ ηµ συν συνθ′ ′ ′= = ⋅ ′ = ⋅ = . 

Ανάλογα συµπεράσµατα ισχύουν και για τις άλλες τριγωνοµετρικές συναρτήσεις.   
Στην §1.3 υλοποιείται ο κύριος στόχος της διδασκαλίας του κεφαλαίου, που είναι η 

χρησιµοποίηση των παραγώγων στον προσδιορισµό των ακροτάτων. Όπως και στις 
προηγούµενες παραγράφους, έτσι και εδώ για την κατανόηση των ιδιοτήτων κυριαρχεί η 
γεωµετρική εποπτεία. Για να συνδεθεί καλύτερα η σχέση του προσήµου της πρώτης 
παραγώγου µε τα ακρότατα, µπορεί ο διδάσκων να αναφέρει παραδείγµατα και από τη 
Φυσική. Έτσι, στο παράδειγµα της σελίδας 39 του βιβλίου µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι 
όταν το σώµα φτάσει στο υψηλότερο σηµείο, η ταχύτητά του πρέπει να µηδενιστεί, διότι 
διαφορετικά το σώµα θα εξακολουθούσε να ανεβαίνει. Εποµένως, βρίσκουµε ότι η χρονική 
στιγµή t που θα έχουµε το µέγιστο ύψος, δηλαδή το µέγιστο της συνάρτησης h(t)=20t-5t2, 
είναι όταν υ(t)= h'(t)=20-10t=0. Άρα για t=2 έχουµε το µέγιστο ύψος, που είναι ίσο µε h(2)=40-
20=20.  

Οι µέθοδοι του ∆ιαφορικού Λογισµού για τον προσδιορισµό των ακρότατων τιµών ενός 
µεταβαλλόµενου µεγέθους έχουν πρακτική εφαρµογή σε πολλές περιοχές των επιστηµών 
αλλά και της καθηµερινής ζωής. Για την επίλυση τέτοιων προβληµάτων αυτό που κυρίως 
προέχει είναι η µετατροπή του προβλήµατος που είναι διατυπωµένο στην καθηµερινή 
γλώσσα σε πρόβληµα µεγίστου ή ελαχίστου µε τον ορισµό µιας συνάρτησης, της οποίας 
πρέπει να βρεθούν τα ακρότατα. Είναι σκόπιµο εποµένως να τονιστούν µε τη βοήθεια 
κατάλληλου προβλήµατος οι αρχές "επίλυσης προβλήµατος", τις οποίες έχουν γνωρίσει οι 
µαθητές σε προηγούµενες τάξεις, και να προσαρµοστούν στη συγκεκριµένη κατάσταση. 
Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία επίλυσης προβλήµατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια 
συλλογή στρατηγικών, τις οποίες κάθε λογικά σκεπτόµενος άνθρωπος πρέπει να 
χρησιµοποιήσει προκειµένου να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα. 

Σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια του ∆ιαφορικού Λογισµού πρέπει να 
αναφερθεί ότι πολλά προβλήµατα µεγίστου ή ελαχίστου περιέχουν διακριτές µεταβλητές. Για 
παράδειγµα, ο αριθµός των παραγόµενων µονάδων ενός προϊόντος, καθώς και ο αριθµός των 
εργαζοµένων σε ένα εργοστάσιο πρέπει να είναι µη αρνητικοί ακέραιοι αριθµοί. Ο ∆ιαφορικός 
Λογισµός όµως δεν εφαρµόζεται απευθείας σε προβλήµατα που περιέχουν διακριτές 
µεταβλητές. Ωστόσο, µπορούµε µερικές φορές να οδηγηθούµε στη λύση ενός τέτοιου 
προβλήµατος υποθέτοντας ότι κάθε µεταβλητή παίρνει τιµές σε όλο το σύνολο των 
πραγµατικών αριθµών ή σε κάποιο διάστηµά του, ακόµα και αν η φυσική ερµηνεία της 
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µεταβλητής έχει νόηµα µόνο για διακριτές τιµές. Έτσι, χρησιµοποιώντας το ∆ιαφορικό Λογισµό 
βρίσκουµε µια λύση για το µαθηµατικό µοντέλο, η οποία ελπίζουµε ότι προσεγγίζει τη λύση 
του πραγµατικού προβλήµατος.  

 
Γενικά, µε τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται οι µαθητές: 

• Να κατανοήσουν την έννοια της παραγώγου και να µπορούν να την ερµηνεύουν ως ρυθµό 
µεταβολής. 

• Να µπορούν να βρίσκουν τις παραγώγους συναρτήσεων. 
• Να κατανοήσουν ότι η γνώση του ρυθµού µεταβολής ενός µεταβαλλόµενου µεγέθους µας 

δίνει χρήσιµες πληροφορίες για το ίδιο το µέγεθος. 
Να µπορούν µε τη βοήθεια των παραγώγων να επιλύουν προβλήµατα ακροτάτων. 

 
Κεφάλαιο 2 Προτείνεται να διατεθούν µέχρι 16 διδακτικές ώρες. 

Στην §2.1 πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε µε κατάλληλα παραδείγµατα να 
κατανοήσουν οι µαθητές τις έννοιες πληθυσµός, µεταβλητή (ποσοτική, ποιοτική), 
απογραφή και δείγµα. Να διευκρινιστεί ότι δε συµπίπτει το σύνολο των τιµών µιας 
µεταβλητής µε τις παρατηρήσεις από την εξέταση ενός πληθυσµού ως προς τη µεταβλητή 
αυτή. Για παράδειγµα, οι τιµές της µεταβλητής “οµάδα αίµατος” είναι Α, Β, ΑΒ και Ο, ενώ οι 
παρατηρήσεις από την εξέταση δέκα ατόµων µπορεί να είναι Α, Α, Β, Β, Β, ΑΒ, Α, ΑΒ, Ο, Β.  

Όταν είναι πρακτικά αδύνατο ή οικονοµικά ασύµφορο να εξετάσουµε κάθε µέλος ενός 
πληθυσµού, οδηγούµαστε στην εξέταση ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος. Είναι σηµαντικό 
να αναγνωρίσουν οι µαθητές τη χρησιµότητα του δείγµατος, από το οποίο µπορούν να 
προκύψουν αξιόπιστες πληροφορίες για ολόκληρο τον πληθυσµό.  

Στην §2.2 παρουσιάζονται οι κατανοµές συχνοτήτων και οι γραφικές παραστάσεις τους. 
Μια από τις απλούστερες διαδικασίες για την οργάνωση και τη συνοπτική παρουσίαση των 
δεδοµένων είναι η κατανοµή συχνοτήτων. Η κατανοµή συχνοτήτων θεωρείται ως το πρώτο 
βήµα σε κάθε ανάλυση δεδοµένων. Ανάλογα ορίζονται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων, η 
κατανοµή αθροιστικών συχνοτήτων και η κατανοµή αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων.  

Οι µαθητές πρέπει να κατανοήσουν ότι: 
• Η (απόλυτη) συχνότητα νi µιας τιµής ix  δηλώνει πόσες φορές εµφανίζεται η τιµή ix  στο 

δείγµα.  
• Η σχετική συχνότητα f i εκφράζει το ποσοστό (επί τοις %) µιας τιµής ix , η οποία 

εµφανίζεται στο δείγµα των ν παρατηρήσεων. Γι’ αυτό η σχετική συχνότητα προσφέρεται 
για τη σύγκριση πληθυσµών, όταν εξετάζονται ως προς την ίδια µεταβλητή. Βέβαια µε τις 
σχετικές συχνότητες χάνουµε τις απόλυτες συχνότητες. Αν όµως ν είναι το µέγεθος του 
δείγµατος, τότε ν νi if= ⋅ . 

• Η αθροιστική συχνότητα Ni και η αθροιστική σχετική συχνότητα Fi, οι οποίες έχουν 
νόηµα µόνο για ποσοτικές µεταβλητές, εκφράζουν το πλήθος και το ποσοστό αντιστοίχως 
των παρατηρήσεων που είναι µικρότερες ή ίσες µε ix .  

• Οι µαθητές πρέπει να µπορούν να παραστήσουν γραφικά τα δεδοµένα που έχουν 
συλλέξει, χρησιµοποιώντας κάθε φορά το κατάλληλο διάγραµµα. Ακόµη πρέπει να είναι σε 
θέση να «διαβάζουν» τα διάφορα διαγράµµατα τα οποία παρουσιάζουν µε άµεσο και 
οργανωµένο τρόπο τα στατιστικά δεδοµένα και επιτρέπουν ορισµένες φορές να φανούν 
αµέσως οι σχέσεις που ενδεχοµένως υπάρχουν. Πρέπει όµως να επιστήσουµε την 
προσοχή των µαθητών, δίνοντας κατάλληλα παραδείγµατα, για τον κίνδυνο 
παραπλάνησης που υπάρχει από την ανάγνωση ενός στατιστικού διαγράµµατος. Για 
παράδειγµα, στο σχήµα 1 τα δυο διαγράµµατα (α) και (β) αναφέρονται στο ποσοστό των 
εργαζοµένων γυναικών στο σύνολο του γυναικείου πληθυσµού µιας χώρας άνω των 16 
ετών. ∆ίνουν όµως εντελώς διαφορετική εικόνα για το πως µεταβάλλεται το ποσοστό αυτό. 
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Σχήµα 1 

 
Το διάγραµµα (β) προκύπτει από το (α), αν απλώς µεγεθύνουµε την κλίµακα στον άξονα 

των y, σµικρύνουµε την κλίµακα στον άξονα των x και θεωρήσουµε ως αρχή µετρήσεων στον 
άξονα των y την ένδειξη 30. Ανάλογες παραποιήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε το 
ραβδόγραµµα κατασκευάζοντας τα ορθογώνια µε διαφορετικό πλάτος. Με τον τρόπο αυτό η 
οποιαδήποτε διαφορά στις συχνότητες εµφανίζεται πολλαπλάσια από ό,τι πραγµατικά είναι. 
Για παράδειγµα, αν για την άσκηση 9 σελ. 80 παραστήσουµε το ιστόγραµµα συχνοτήτων 
όπως παρακάτω, 
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τότε η απεικόνιση της κατάστασης είναι παραπλανητική, σε βάρος του Παναθηναϊκού και 
υπέρ του Ολυµπιακού. 

Όταν το µέγεθος του δείγµατος είναι µεγάλο, επιβάλλεται να γίνεται οµαδοποίηση. 
Στην οµαδοποίηση το πλήθος των κλάσεων ορίζεται αυθαίρετα από τον ερευνητή σύµφωνα 
µε την πείρα του. Μπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί και ο εµπειρικός τύπος του Sturges: κ 
=1+3,32⋅logν, όπου κ είναι ο αριθµός των κλάσεων και ν είναι το µέγεθος του δείγµατος. 

Με την οµαδοποίηση έχουµε απώλεια πληροφοριών, η οποία είναι τόσο µεγαλύτερη όσο 
µικρότερος είναι ο αριθµός των κλάσεων. Όµως, µε την οµαδοποίηση διευκολύνεται η 
επεξεργασία των δεδοµένων και η παρουσίασή τους είναι εποπτικότερη. 

Στην § 2.3 εξετάζονται τα µέτρα θέσης και διασποράς µιας κατανοµής. 
Ένας µεγάλος αριθµός δεδοµένων µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να περιγραφεί µε ένα 

µέτρο κεντρικής τάσης και µε ένα µέτρο διασποράς. Οι µαθητές πρέπει να ενηµερωθούν για 
τους περιορισµούς και τις επιπτώσεις από τη χρήση καθενός από τα µέτρα θέσης και 
διασποράς. Είναι επίσης σηµαντικό να κατανοήσουν ότι µε την αντικατάσταση των δεδοµένων 
από ένα µέτρο θέσης έχουµε µεν µια σύντοµη πληροφόρηση, αλλά συγχρόνως έχουµε και µια 
σηµαντική απώλεια πληροφοριών. Αν, για παράδειγµα, θέλουµε να πληροφορήσουµε 
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κάποιον για τη θερµοκρασία µιας πόλης θα ήταν κατάχρηση να του δώσουµε πλήρη 
κατάλογο των καθηµερινών θερµοκρασιών. ∆ίνοντάς του όµως για συντοµία µόνο τη µέση 
ετήσια θερµοκρασία οπωσδήποτε δεν του δίνουµε πλήρη εικόνα της µεταβολής της 
θερµοκρασίας στη διάρκεια του έτους.  

Η µέση τιµή είναι ο µέσος όρος των παρατηρήσεων µιας κατανοµής. Η µέση τιµή ενός 
πληθυσµού συµβολίζεται µε µ, ενώ ενός δείγµατος µε x . Στη στατιστική συµπερασµατολογία 
γίνεται διάκριση µεταξύ της µέσης τιµής πληθυσµού και της µέσης τιµής δείγµατος. Όµως στο 
βιβλίο χρησιµοποιείται µόνο η µέση τιµή δείγµατος και συµβολίζεται µε x  . Η µέση τιµή είναι 
το µέτρο της κεντρικής τάσης, το οποίο χρησιµοποιείται συχνότερα από τα άλλα, κυρίως 
επειδή έχει τις δύο ακόλουθες ιδιότητες: 

α.Το άθροισµα των αποκλίσεων όλων των τιµών από τη µέση τιµή είναι ίσο µε µηδέν, 

δηλαδή ( ) 0
1

=−∑
=

ν

i
i xx . Η ιδιότητα αυτή είναι σηµαντική για την παραγωγή και την 

απλοποίηση πολλών τύπων της Στατιστικής. Την ερµηνεία αυτή της µέσης τιµής µπορούµε να 
τη δούµε και µε το παρακάτω παράδειγµα: 

Για καθένα από τα παρακάτω σύνολα δεδοµένων υπολογίζουµε τη µέση τιµή τους και 
κατασκευάζουµε το ιστόγραµµα συχνοτήτων. Στον άξονα 0x σηµειώνουµε µε “▲” τη µέση 
τιµή. 

 
 ∑ −( )x xi

  ( )X  Παρατηρήσεις(xi)  Μέση τιµή   
 
    1   2   3  2       0 
 
    1   2   6  3       0 
 
 
   1  2  2  5             2,5       0   
    
 
  1 3 3 3 8 8            4,333       0 
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Το ίδιο αποτέλεσµα ισχύει προφανώς και στην περίπτωση που έχουµε συχνότητες, όταν 

η παρατήρηση ix  εµφανίζεται iv  φορές. Τότε ισχύει η σχέση 

∑
=

=−
κ

i
ii vxx

1
0)( , 

η οποία σύµφωνα µε όσα ξέρουµε από τη Φυσική δείχνει ότι το x  είναι η θέση του 
κέντρου βάρους κ σωµατιδίων µε βάρη κvvv ,...,, 21  τοποθετηµένα στις θέσεις κxxx ,...,, 21 . 

Αυτό ακριβώς φαίνεται και στα παραπάνω ιστογράµµατα συχνοτήτων, όπου η µέση τιµή 
παριστάνεται µε “▲”. Αν θεωρήσουµε δηλαδή τον άξονα 0x να µην έχει βάρος και 
τοποθετήσουµε τα βάρη iv  στις θέσεις ix  και το υποστήριγµα ▲ στη θέση x , τότε θα έχουµε 

ισορροπία, όπως π.χ. σε µία “τραµπάλα”. 
 
β.Το άθροισµα των τετραγώνων των αποκλίσεων από τη µέση τιµή είναι µικρότερο από 

το άθροισµα των τετραγώνων των αποκλίσεων από οποιαδήποτε άλλη τιµή στην κατανοµή       
(εφαρµογή 2, σελίδα 98). Η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 
διασποράς και της τυπικής απόκλισης. 

 
Στο βιβλίο αναφέρεται και ο σταθµικός µέσος, ο οποίος χρησιµοποιείται στην περίπτωση 

που οι τιµές έχουν διαφορετική αξία. Μπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί και για τον 
προσδιορισµό της µέσης τιµής περισσότερων οµάδων δεδοµένων µε διαφορετικό µέγεθος 
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των οποίων γνωρίζουµε τις µέσες τιµές. Για παράδειγµα, αν η µέση τιµή της βαθµολογίας 80 
κοριτσιών είναι 17 και η µέση τιµή της βαθµολογίας 50 αγοριών είναι 15, τότε η µέση τιµή της 
βαθµολογίας των 80+50=130 παιδιών είναι 

23.16
130

2110

5080

50158017
≈=

+
⋅+⋅

=x . 

 
Η διάµεσος είναι το σηµείο του άξονα των δεδοµένων κάτω από το οποίο βρίσκεται το 

πολύ το 50% των παρατηρήσεων και συγχρόνως πάνω από αυτό το πολύ το 50% των 
παρατηρήσεων. Όταν ο αριθµός των παρατηρήσεων είναι µεγάλος , τότε γίνεται οµαδοποίηση 
των δεδοµένων και η διάµεσος προσδιορίζεται µε τη βοήθεια του ιστογράµµατος των 
αθροιστικών συχνοτήτων. 

Υποθέτοντας ότι οι παρατηρήσεις σε κάθε κλάση κατανέµονται οµοιόµορφα, 
αποδεικνύεται (µε απλή µέθοδο των τριών) ότι ο τύπος που δίνει τη διάµεσο σε 
οµαδοποιηµένα δεδοµένα είναι: 

i

i

i v

N
v

Lδ
12 −−

+=  ⋅ ci  

 

 
όπου 

 iL   το κατώτερο όριο της κλάσης που περιέχει τη διάµεσο 

 iv     η συχνότητα της κλάσης 

 ic     το πλάτος της κλάσης 

      1−iN   η αθροιστική συχνότητα της προηγούµενης κλάσης, και 

 ν      το πλήθος των παρατηρήσεων. 
 Εφαρµόζοντας, για παράδειγµα, τον τύπο της διαµέσου για τα δεδοµένα του πίνακα 9 της 

σελίδας 73 του βιβλίου, βρίσκουµε ότι η διάµεσος βρίσκεται στην τρίτη κλάση, επειδή εδώ 
αντιστοιχούν αθροιστικά οι 202/ =v  παρατηρήσεις. Συνεπώς, 

δ = +
−

= +
−

⋅ =
−

L

v
N

v
ci

i

i
i

2 168

40

2
10

12
6 173

1
cm, 

όπως (περίπου) και στη γραφική µέθοδο. 
Ποιο είναι όµως το καλύτερο µέτρο θέσης µιας κατανοµής; Σύµφωνα µε ένα πρώτο 

κριτήριο η απάντηση εξαρτάται από το αν η µεταβλητή είναι ποιοτική ή ποσοτική. Αν η 
µεταβλητή είναι ποιοτική, τότε προσφέρεται µόνο η επικρατούσα τιµή, αν όµως η µεταβλητή 
είναι ποσοτική, τότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τα τρία µέτρα θέσης. Σύµφωνα µε ένα 
δεύτερο κριτήριο, η επιλογή του καταλληλότερου µέτρου θέσης εξαρτάται από το σκοπό για 
τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί. Αν επιθυµούµε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία, τότε η µέση 
τιµή προσφέρεται περισσότερο. Αν όµως ο σκοπός είναι βασικά περιγραφικός, τότε πρέπει να 
χρησιµοποιείται το µέτρο που περιγράφει καλύτερα τα δεδοµένα. Η παρουσία ακραίων 
παρατηρήσεων (πολύ µικρών ή πολύ µεγάλων αναφορικά µε τις άλλες παρατηρήσεις) είναι 
συχνά ένα από τα βασικότερα κριτήρια για την επιλογή κατάλληλου µέτρου θέσης. Η 

i  Κλάσεις 
iv  iN  %iF  

1 
2 
3 
3 
5 
6 

156-162 
262-168 
168-174 
174-180 
180-186 
186-192 

2 
8 

12 
11 
5 
2 

2 
10 
22 
33 
38 
40 

5,0 
25,0 
55,0 
82,5 
95,0 

100,0 
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επικρατούσα τιµή και η διάµεσος µένουν γενικά ανεπηρέαστες από τις ακραίες τιµές του 
δείγµατος. Η µέση τιµή όµως επηρεάζεται σηµαντικά από τις τιµές αυτές, εποµένως δεν 
ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, για παράδειγµα, στη διαπραγµάτευση για τους 
µισθούς των εργαζοµένων σε µια εταιρεία, οι εργαζόµενοι θα επικαλούνται ως 
αντιπροσωπευτικό µισθό τη διάµεσο ή την επικρατούσα τιµή, ενώ οι εκπρόσωποι της 
εταιρείας τη µέση τιµή που επηρεάζεται σηµαντικά από τους µισθούς των υψηλόβαθµων 
στελεχών της. 

Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα πόσο διασπαρµένες είναι οι τιµές µιας κατανοµής, 
χρησιµοποιούµε τα µέτρα διασποράς. Από τα µέτρα αυτά αναφέρονται στο βιβλίο το εύρος, 
το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος, η διακύµανση και η τυπική απόκλιση.  

Από τα µέτρα διασποράς το εύρος χρησιµοποιείται αρκετά συχνά σε περιπτώσεις 
ελέγχου ποιότητας βιοµηχανικών προϊόντων, όταν εργαζόµαστε µε πολλά ισοµεγέθη 
δείγµατα. Αυτό οφείλεται στον εύκολο υπολογισµό του και στην εύκολη ερµηνεία του. Το 
εύρος όµως έχει το µειονέκτηµα να εξαρτάται µόνο από τις δύο ακραίες τιµές και έχει την τάση 
να αυξάνεται, καθώς το µέγεθος του δείγµατος µεγαλώνει. Αυτό έχει ως συνέπεια να µην είναι 
συγκρίσιµα ως προς το εύρος δύο δείγµατα διαφορετικού µεγέθους. 

Η διακύµανση ενός πληθυσµού µεγέθους Ν συµβολίζεται µε σ2 και ο τύπος της είναι  

( )

N

µt
σ

N

i
i∑ −

1=

2

2 =        (1), 

όπου ∑
=

=
N

i
itN

µ
1

1
 η µέση τιµή του πληθυσµού, ενώ η διακύµανση ενός δείγµατος µεγέθους ν 

συµβολίζεται µε 
2*s και ο τύπος της είναι 

( )

1
1

2

*2

ν-

x-t
s

ν

i=
i∑

=         (2). 

Στατιστικές διαδικασίες που χρησιµοποιούνται στις διάφορες επιστήµες συνήθως 

προσδιορίζουν τη διακύµανση 
2*s  ενός δείγµατος, η οποία στη συνέχεια χρησιµοποιείται για 

την εκτίµηση της διακύµανσης σ
2 του πληθυσµού. Η δειγµατική διακύµανση που 

προσδιορίζεται µε τον τύπο (2) αποδεικνύεται ότι είναι µια αµερόληπτη εκτιµήτρια. Αν 

πάρουµε δηλαδή όλα τα δυνατά δείγµατα µεγέθους ν και υπολογίσουµε τις διασπορές 
2*s  

από τη σχέση (2), τότε η µέση τιµή τους θα ισούται µε την πληθυσµιακή διασπορά 2σ . 

Αντίθετα, η δειγµατική διακύµανση, όπως ορίζεται από τη σχέση 
( )

ν

x-t
s

ν

i=
i∑

= 1

2

2 , τείνει να 

υποεκτιµά τη πληθυσµιακή διακύµανση 2σ . Ωστόσο, στο βιβλίο για διδακτικούς λόγους 

χρησιµοποιούµε για τη δειγµατική διακύµανση τον τύπο 
( )

ν

x-t
s

ν

i=
i∑

= 1

2

2 , αφού δεν πρόκειται να 

ασχοληθούµε µε στατιστική συµπερασµατολογία. 
Η τυπική απόκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης. Το µέτρο αυτό 

διασποράς ικανοποιεί την απαίτηση να εκφράζεται στην ίδια µονάδα µέτρησης µε τις 
παρατηρήσεις. 

Στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις είναι µεγάλοι αριθµοί, µπορούµε να 
απλοποιήσουµε τους υπολογισµούς χρησιµοποιώντας την εφαρµογή 3 (σελίδα 99 του 
βιβλίου), σύµφωνα µε την οποία αν βaxy += , τότε βxαy ++++====  και xy sαs ⋅⋅⋅⋅==== . 

 Για την ερµηνεία της τυπικής απόκλισης ως µέτρου διασποράς, ας υποθέσουµε ότι ο 
µέσος µισθός των υπαλλήλων µιας εταιρείας Α είναι 000.250=Ax  δρχ. µε τυπική απόκλιση 
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000.42=As  δρχ. Μια ερµηνεία της µεταβλητότητας των απολαβών των εργαζοµένων έγκειται 
στον καθορισµό του ποσοστού των εργαζοµένων που αναµένεται να βρίσκονται στο διάστηµα 

),( sxsx +− , ή µε δύο τυπικές αποκλίσεις στο διάστηµα )2,2( sxsx +−  κτλ. Αν υποθέσουµε 
ότι έχουµε περίπου κανονική κατανοµή, τότε έχουµε την ερµηνεία του σχήµατος 15, σελ. 95. 
Αντίθετα, για οποιοδήποτε σύνολο παρατηρήσεων, ανεξάρτητα από την κατανοµή που 
έχουµε, εφαρµόζεται το θεώρηµα του Chebyshev, το οποίο λέει ότι “το ποσοστό των 
παρατηρήσεων που περιλαµβάνονται στο διάστηµα ),( sκxsκx +− , 1≥κ , είναι τουλάχιστον 

2

1
1
κ

− ”. Συνεπώς, στο διάστηµα )2,2( sxsx +−  έχουµε τουλάχιστον το 75% των 

παρατηρήσεων, ενώ στο διάστηµα )3,3( sxsx +−  έχουµε τουλάχιστον το 89% των 
παρατηρήσεων. Εποµένως, για το παραπάνω παράδειγµα, αν υποθέσουµε ότι ο µισθός των 
υπαλλήλων ακολουθεί κανονική κατανοµή, τότε αναµένεται το: 
• 68% των υπαλλήλων να έχουν µισθό στο διάστηµα (208.000, 292.000) 
• 95% των υπαλλήλων να έχουν µισθό στο διάστηµα (166.000, 334.000) 
• 99,7% των υπαλλήλων να έχουν µισθό στο διάστηµα (124.000, 376.000), 
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά, όταν δεν υποθέτουµε κανονική κατανοµή, γίνονται τουλάχιστον 
0%, 75% και 89%. 

Μερικές φορές σε στατιστικούς υπολογισµούς είναι αναγκαίο όχι µόνο να υπολογίσουµε 
απλώς τις τυπικές αποκλίσεις, αλλά να συγκρίνουµε µεταξύ τους τα µεγέθη των τυπικών 
αποκλίσεων σε διαφορετικές στατιστικές συλλογές. ∆ε φτάνουµε όµως στο σκοπό µας µε το 
να παραλληλίσουµε µεταξύ τους τις τυπικές αποκλίσεις. Αυτό θα µας έδινε στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων µια εσφαλµένη εικόνα. 

Ας υποθέσουµε ότι ο µέσος µισθός x  και η τυπική απόκλιση s των υπαλλήλων δύο 
εταιρειών Α και Β δίνονται στον παρακάτω πίνακα για 3 διαφορετικές περιπτώσεις: 

Στην περίπτωση 1 έχουµε την ίδια µέση τιµή, οπότε η σύγκριση της µεταβλητότητας 
µπορεί να γίνει αµέσως, συνεπώς µπορούµε να πούµε ότι η µεταβλητότητα των µισθών στην 
εταιρεία Β είναι µεγαλύτερη από την µεταβλητότητα των µισθών στην εταιρεία Α. ∆ηλαδή οι 
εργαζόµενοι στην εταιρεία Α παρουσιάζουν µεγαλύτερη οµοιογένεια στις µηνιαίες αποδοχές 
τους από ό,τι στην εταιρεία Β. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση δεν µπορούµε να πούµε ότι 
έχουµε µεγαλύτερη µεταβλητότητα στην εταιρεία Β από ό,τι στην Α. Η τυπική απόκλιση 

δρχ.000.42=Αs  έχει υπολογιστεί θεωρώντας τις αποκλίσεις των παρατηρήσεων από τη µέση 

τιµή δρχ.000.250=Ax , ενώ η δρχ.000.50=Βs  υπολογίστηκε θεωρώντας τις αποκλίσεις των 

παρατηρήσεων από τη µέση τιµή δρχ.000.350=Βx  Ανάλογη είναι και η τρίτη περίπτωση, 
όπου έχουµε διαφορετικές µονάδες µέτρησης. 

Στις δύο αυτές περιπτώσεις η µεταβλητότητα των δεδοµένων µπορεί να συγκριθεί, αφού 
πρώτα εκφράσουµε τις σχετικές ποσότητες σε µια κοινή βάση. Γι ’αυτό υπάρχει ανάγκη 
ορισµού µέτρων σχετικής µεταβλητότητας, τα οποία να συνδυάζουν µέτρα θέσης µε µέτρα 
διασποράς. Το πιο γνωστό µέτρο σχετικής µεταβλητότητας είναι ο συντελεστής µεταβολής ή 

συντελεστής µεταβλητότητας, ο οποίος ορίζεται από τον τύπο 
x

s
cv =  και συνήθως 

εκφράζεται ως ποσοστό. 

 Εταιρεία Α Εταιρεία Β 
Περίπτωση 1 δρχ.000.250=Ax  

δρχ.000.42=Αs  

δρχ.000.250=Βx  

δρχ.000.60=Βs  

Περίπτωση 2 δρχ.000.250=Ax  

δρχ.000.42=Αs  

δρχ.000.350=Βx  

δρχ.000.50=Βs  

Περίπτωση 3 δρχ.000.250=Ax  

δρχ.000.42=Αs  

1400$=Βx  

350$=Αs  
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Σύγκριση µέσης τιµής, διαµέσου 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Μέση τιµή 
• Για τον υπολογισµό της 
χρησιµοποιούνται όλες οι τιµές. 

• Είναι µοναδική για κάθε σύνολο 
δεδοµένων. 

• Είναι εύκολα κατανοητή. 
• Ο υπολογισµός της είναι σχετικά 
εύκολος. 

• Έχει µεγάλη εφαρµογή για περαιτέρω  

• Επηρεάζεται πολύ από ακραίες τιµές. 
• Μπορεί να µην αντιστοιχεί σε δυνατή 
τιµή της µεταβλητής. Όταν η Χ είναι 
διακριτή, µε ακέραιες τιµές, τότε η 
µέση τιµή µπορεί να µην είναι 
ακέραιος. 

• ∆εν υπολογίζεται για ποιοτικά 
δεδοµένα. 

• στατιστική ανάλυση. • Είναι δύσκολος ο υπολογισµός της σε 
οµαδοποιηµένα δεδοµένα µε ανοικτές 
τις ακραίες κλάσεις. 

 

∆ιάµεσος 
• Είναι εύκολα κατανοητή. 
• ∆εν επηρεάζεται από ακραίες τιµές. 
• Υπολογίζεται και στην περίπτωση που 
οι ακραίες κλάσεις είναι ανοικτές. 

• Ο υπολογισµός της είναι απλός. 
• Είναι µοναδική σε κάθε σύνολο 
δεδοµένων. 

• ∆ε χρησιµοποιούνται όλες οι τιµές για 
τον υπολογισµό της. 

• Είναι δύσκολη η εφαρµογή της για 
περαιτέρω στατιστική ανάλυση. 

• ∆εν υπολογίζεται για ποιοτικά 
δεδοµένα. 

• Για τον υπολογισµό της µπορεί να 
χρειαστεί παρεµβολή. 

 
 

Σύγκριση µέτρων διασποράς 
Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Εύρος 
• Είναι πολύ απλό στον υπολογισµό. 
• Χρησιµοποιείται αρκετά στον έλεγχο 
ποιότητας. 

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
εκτίµηση της τυπικής απόκλισης. 

• ∆ε θεωρείται αξιόπιστο µέτρο 
διασποράς, επειδή βασίζεται µόνο στις 
δυο ακραίες παρατηρήσεις. 

• ∆ε χρησιµοποιείται για περαιτέρω 
στατιστική ανάλυση. 

 
∆ιασπορά και τυπική απόκλιση 

• Λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό 
τους όλες οι παρατηρήσεις. 

• Έχουν µεγάλη εφαρµογή στη στατιστική 
συµπερασµατολογία. 

• Σε κανονικούς πληθυσµούς το 68%, 95%, 
99,7% των παρατηρήσεων βρίσκονται 
στα διαστήµατα sx ± , sx 2±  και sx 3±  
αντίστοιχα. 

• Το κυριότερο µειονέκτηµα της 
διασποράς είναι ότι δεν εκφράζεται στις 
ίδιες µονάδες µε το χαρακτηριστικό. Το 
µειονέκτηµα αυτό παύει να υπάρχει µε 
τη χρησιµοποίηση της τυπικής 
απόκλισης 

• Απαιτούνται περισσότερες αλγεβρικές 
πράξεις για τον υπολογισµό τους παρά 
στα άλλα µέτρα. 

•  
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Συντελεστής µεταβολής 

• Είναι καθαρός αριθµός. 
 

• ∆εν ενδείκνυται στην περίπτωση που η 
µέση τιµή είναι κοντά στο µηδέν. 

 
• Χρησιµοποιείται ως µέτρο σύγκρισης της 
µεταβλητότητας, όταν έχουµε ίδιες ή και 
διαφορετικές µονάδες µέτρησης. 

• Χρησιµοποιείται ως µέτρο οµοιογένειας 

ενός πληθυσµού. 

 

  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
• Από το κεφάλαιο 2 δε θα διδαχτούν: 

α) Οι κλάσεις άνισου πλάτους (σελ. 74)  
 β) Τα εκατοστηµόρια (σελ. 89) και το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος (σελ. 92) 
γ) Η επικρατούσα τιµή (σελ. 90,91) 
δ) Η γραµµική παλινδρόµηση, §2.4 
ε) Η γραµµική συσχέτιση, §2.5 
στ) Η άσκηση 4 της σελ. 81.  

• Κατά την εξέταση ασκήσεων που αναφέρονται σε οµαδοποίηση παρατηρήσεων, οι 
κλάσεις θα δίδονται υποχρεωτικά. 

• Κατά τη διδασκαλία του ιστογράµµατος συχνοτήτων να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι οι 
παρατηρήσεις στις  κλάσεις κατανέµονται οµοιόµορφα. Εποµένως, αν σε µια κλάση 
πλάτους c αντιστοιχούν iν παρατηρήσεις, τότε σε ένα υποδιάστηµα αυτής πλάτους d 

αντιστοιχούν i

d
c

ν παρατηρήσεις. Έτσι για παράδειγµα στην άσκηση 5 της σελ. 103 οι 

πωλητές που έκαναν πωλήσεις από 5 χιλιάδες ευρώ µέχρι 6 χιλιάδες ευρώ είναι 
1

14 7
2

⋅ = . 

• Κατά τη διδασκαλία της διακύµανσης να δίνονται οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 & 94 
αντιστοίχως. 
 

Κεφάλαιο 3. Προτείνεται να διατεθούν µέχρι 19 διδακτικές ώρες. 
 
Η Θεωρία των Πιθανοτήτων προσφέρει τις µεθόδους µε τις οποίες προσδιορίζουµε ένα 

µέτρο της βεβαιότητας, µε την οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί ή να µην 
πραγµατοποιηθεί ένα ενδεχόµενο. Η κατοχή εποµένως των βασικών στοιχείων της Θεωρίας 
των Πιθανοτήτων θα καταστήσει τους αυριανούς πολίτες ικανούς να συλλογίζονται µε 
ψυχραιµία, να κρίνουν και να εκτιµούν µε αντικειµενικότητα τα γεγονότα, αφού θα έχουν 
κατανοήσει ότι υπάρχουν τρόποι για να βρούµε αν κάποια από αυτά είναι περισσότερο 
πιθανά από κάποια άλλα.  

Στην §3.1 εξηγούνται οι έννοιες του πειράµατος τύχης, του δειγµατικού χώρου και του 
ενδεχοµένου. Για τα ενδεχόµενα, αφού είναι υποσύνολα του δειγµατικού χώρου Ω, ισχύει η 
γνωστή από την Α΄ Λυκείου άλγεβρα των συνόλων. Πρέπει εποµένως οι µαθητές να 
εξοικειωθούν µε τις πράξεις µεταξύ των συνόλων, τις οποίες και να ερµηνεύουν ως 
αντίστοιχες πράξεις µε ενδεχόµενα. Πρέπει επίσης οι µαθητές να κατανοήσουν την αντιστοιχία 
ανάµεσα στις διάφορες σχέσεις των ενδεχοµένων που είναι διατυπωµένες στην κοινή γλώσσα 
και στη διατύπωση των ίδιων σχέσεων στη γλώσσα των συνόλων. Για το ξεπέρασµα των 
δυσκολιών που παρουσιάζονται στον προσδιορισµό του δειγµατικού χώρου και των 
ενδεχοµένων πρέπει οι διδάσκοντες για την εποπτική παρουσίασή τους να χρησιµοποιούν τα 
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δεντροδιαγράµµατα, τους πίνακες διπλής εισόδου, τα διαγράµµατα Venn κτλ., ώστε να 
οδηγούν τους µαθητές στο να οργανώνουν τη σκέψη τους µε συστηµατικό και παραστατικό 
τρόπο. 

Για να κατανοήσουν οι µαθητές ότι στη ρίψη δύο νοµισµάτων τα αποτελέσµατα ΚΓ και ΓΚ 
είναι διαφορετικά, να εξεταστεί για παράδειγµα το πείραµα στην περίπτωση της ρίψης ενός 
δεκάρικου και ενός εικοσάρικου. 

Τέλος, επειδή σηµαντικό ρόλο στον υπολογισµό των πιθανοτήτων παίζει ο διαµερισµός 
ενός συνόλου σε ανά δύο ξένα µεταξύ τους ενδεχόµενα, πρέπει να κατανοήσουν οι µαθητές 
τις σχέσεις: 

                 )()()()( BABABABAA ∩∪′∩=∩∪−= , 

                 )()()()( ABABABABB ∩∪′∩=∩∪−=  και 

                 )()()( ABBABABA ′∩∪∩∪′∩=∪ . 
 Στην §3.2 εισάγεται η έννοια της πιθανότητας, η οποία είναι και η βασικότερη έννοια του 

κεφαλαίου. Επειδή η έννοια αυτή διαµορφώνεται µε βάση την έννοια της σχετικής συχνότητας, 
κρίνεται σκόπιµο να γίνει αναφορά και στην αντίστοιχη έννοια στο κεφάλαιο της Στατιστικής 
(σελ. 65 του βιβλίου). 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πειράµατος τύχης είναι η αβεβαιότητα για το ποιο 
αποτέλεσµα του πειράµατος θα εµφανιστεί σε µια συγκεκριµένη εκτέλεσή του. Εποµένως, αν 
Α είναι ένα ενδεχόµενο, δεν µπορούµε µε βεβαιότητα να προβλέψουµε αν το Α θα 
πραγµατοποιηθεί ή όχι. Γι’ αυτό είναι χρήσιµο να συνδυάσουµε µε κάθε ενδεχόµενο Α έναν 
αριθµό, που θα είναι ένα µέτρο της “προσδοκίας” µε την οποία αναµένουµε την 
πραγµατοποίηση του Α. Τον αριθµό αυτό τον ονοµάζουµε πιθανότητα του Α. Πώς θα γίνει 
όµως η “εκχώρηση” των πιθανοτήτων στα διάφορα ενδεχόµενα του πειράµατος τύχης; Πώς 
δηλαδή θα κατασκευάσουµε µια κλίµακα πιθανότητας, µε τη βοήθεια της οποίας σε κάθε 
ενδεχόµενο θα εκχωρούµε την αντίστοιχη πιθανότητα, όπως ακριβώς κάνουµε για τη µέτρηση 
της θερµοκρασίας κατασκευάζοντας, για παράδειγµα, τη θερµοµετρική κλίµακα Κελσίου; 

 Συµφωνούµε ότι στην κλίµακα της πιθανότητας στο αδύνατο ενδεχόµενο θα αντιστοιχεί ο 
αριθµός 0, ενώ στο βέβαιο ενδεχόµενο ο αριθµός 1 (όπως και στην κοινή γλώσσα λέµε για το 
αδύνατο ενδεχόµενο ότι έχει πιθανότητα 0%, ενώ το βέβαιο 100%). Είναι λογικό να δεχτούµε 
ότι η πιθανότητα κάθε άλλου ενδεχοµένου θα βρίσκεται ανάµεσα στο 0 και στο 1. Πώς θα 
γίνει όµως η εκχώρηση της πιθανότητας σε ένα οποιοδήποτε ενδεχόµενο; Σε ένα πείραµα 
που υπάρχει το στοιχείο της “συµµετρίας” είναι λογικό να υποθέσουµε ότι τα απλά 
ενδεχόµενα του πειράµατος είναι ισοπίθανα, οπότε η σχετική συχνότητα ενός ενδεχοµένου Α 

µε κ στοιχεία θα τείνει στον αριθµό 
v

κ
 και το όριο αυτό το ορίζουµε και ως πιθανότητα του Α, 

δηλαδή 
v

κ
AP =)( , που αποτελεί και τον κλασικό ορισµό της πιθανότητας. Η )(AP  που 

ορίζεται µε αυτό τον τρόπο ικανοποιεί τις απαιτήσεις µιας κλίµακας πιθανότητας, αφού 
ισχύουν: 

• 1)(0 ≤≤ AP  

• 1)( =ΩP  

• 0)( =∅P . 
Πώς όµως γίνεται η εκχώρηση των πιθανοτήτων, όταν ο δειγµατικός χώρος αποτελείται 

από µη ισοπίθανα αποτελέσµατα ή έχει άπειρο πλήθος στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές η 
Θεωρία των Πιθανοτήτων χρησιµοποιεί τον ορισµό που αναφέρεται στην αξιωµατική 
θεµελίωση της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, η οποία έγινε από τον A.N. Kolmogoroff. Σύµφωνα 
µε τη θεµελίωση αυτή, αν Ω είναι ένας δειγµατικός χώρος και D η αντίστοιχη κλάση των 

ενδεχοµένων, τότε µέτρο πιθανότητας ονοµάζεται κάθε συνάρτηση 
P : D → R 

για την οποία ισχύουν οι ιδιότητες: 
 



 47 

• 1)(0 ≤≤ AP , για κάθε A ∈ D 

• 1)( =ΩP  

• )()()( BPAPBAP +=∪ , αν ∅=∩ BA . 
Η θεωρία του Kolmogoroff έχει το πλεονέκτηµα να είναι φυσική, απλή και να ικανοποιεί τις 

σύγχρονες απαιτήσεις της αυστηρότητας. Συνδέει τη Θεωρία των Πιθανοτήτων µε τη Θεωρία 
του Μέτρου και της Ολοκλήρωσης και έτσι εφοδιάζεται µε ισχυρά εργαλεία και τεχνικές από 
άλλους αναπτυγµένους κλάδους των Μαθηµατικών. Πέραν τούτου η αυστηρή θεµελίωση ήταν 
αυτή που επέτρεψε την αλµατώδη ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων. 

Όµως, στο διδακτικό βιβλίο υιοθετήθηκε για διδακτικούς λόγους ο απλούστερος 
αξιωµατικός ορισµός που αναφέρεται στη σελίδα 149, άµεση συνέπεια του οποίου είναι και οι 
παραπάνω ιδιότητες, οι οποίες αναφέρονται στον ορισµό κατά Kolmogoroff. 

Η παράγραφος 3.2 ολοκληρώνεται µε τους κανόνες λογισµού των πιθανοτήτων, οι 
οποίοι αποδεικνύονται για δειγµατικούς χώρους µε ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα. Είναι 
σκόπιµο να δοθεί έµφαση στην εποπτική ερµηνεία των κανόνων αυτών. 

 

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 
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