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Β΄ Σάξη Γςμναζίος 
 

Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α  
 

Ι. Γιδακηέα ύλη 
 

 Από ην βηβιίν «Μαθημαηικά Α΄ Γςμναζίος» ησλ Ισάλλε Βαλδνπιάθε, Χαξάιακπνπ Καιιηγά, 
Νηθεθόξνπ Μαξθάθε, πύξνπ Φεξεληίλνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010. 
 

ΜΔΡΟ Α΄  
 
Κεθ. 7ο: Θεηικοί και Απνηηικοί Απιθμοί (Γεν αποηελεί εξεηαζηέα ύλη) 
7.8  Γπλάκεηο ξεηώλ αξηζκώλ κε εθζέηε θπζηθό 
7.9  Γπλάκεηο ξεηώλ αξηζκώλ κε εθζέηε αθέξαην 
7.10  Σππνπνηεκέλε κνξθή κεγάισλ θαη κηθξώλ αξηζκώλ 
 

 Από ην βηβιίν «Μαθημαηικά Β΄ Γςμναζίος» ησλ Παλαγηώηε Βιάκνπ, Παλαγηώηε Γξνύηζα, 
Γεσξγίνπ Πξέζβε, Κσλζηαληίλνπ Ρεθνύκε, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010 

 

ΜΔΡΟ Α΄  
 
Κεθ. 1ο: ΔΞΙΩΔΙ - ΑΝΙΩΔΙ 
1.1  Η έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο –  Αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο 
1.2  Δμηζώζεηο α' βαζκνύ 
1.4  Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε εμηζώζεσλ  
1.5  Αληζώζεηο α' βαζκνύ  
 
Κεθ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
2.1  Σεηξαγσληθή ξίδα ζεηηθνύ αξηζκνύ  
2.2  Άξξεηνη αξηζκνί –  Πξαγκαηηθνί αξηζκνί  
2.3  Πξνβιήκαηα  
 
 
Κεθ. 3ο: ΤΝΑΡΣΗΔΙ  
3.1  Η έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο 
3.2  Καξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο –  Γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο  
3.3  Η ζπλάξηεζε  y α x    

3.4 Η ζπλάξηεζε y α x β    ( ρσξίο ηηο ππνπαξαγξάθνπο: «Η εμίζσζε ηεο κνξθήο «

α x β y γ    » θαη «εκεία ηνκήο ηεο επζείαο  α x β y γ     κε ηνπο άμνλεο»). 

3.5  Η ζπλάξηεζε 
α

y
x

   –  Η ππεξβνιή  

 
Κεθ. 4ο: ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
4.1  Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο: Πιεζπζκόο –  Γείγκα  
4.2  Γξαθηθέο Παξαζηάζεηο 
4.3  Καηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ 
4.5  Μέζε ηηκή –  Γηάκεζνο (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «Μέζε ηηκή νκαδνπνηεκέλεο θαηαλν-

κήο») 

ΜΔΡΟ Β΄  

 
Κεθ. 1ο: ΔΜΒΑΓΑ ΔΠΙΠΔΓΩΝ ΥΗΜΑΣΩΝ – ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟ ΘΔΩΡΗΜΑ 
1.1  Δκβαδόλ επίπεδεο επηθάλεηαο  
1.2  Μνλάδεο κέηξεζεο επηθαλεηώλ 
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1.3  Δκβαδά επίπεδσλ ζρεκάησλ  
1.4  Ππζαγόξεην ζεώξεκα  
 
Κεθ. 2ο: ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΑ – ΓΙΑΝΤΜΑΣΑ 
2.1  Δθαπηνκέλε νμείαο γσλίαο  
2.2  Ηκίηνλν θαη ζπλεκίηνλν νμείαο γσλίαο  

2.4  Οη ηξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί ησλ γσληώλ 30 , 45 θαη 60  

 
Κεθ. 3ο: ΜΔΣΡΗΗ ΚΤΚΛΟΤ 
3.1  Δγγεγξακκέλεο γσλίεο  
3.2  Καλνληθά πνιύγσλα  
3.3  Μήθνο θύθινπ  
3.5  Δκβαδόλ θπθιηθνύ δίζθνπ 
 
Κεθ. 4ο: ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΑ ΣΔΡΔΑ – ΜΔΣΡΗΗ ΣΔΡΔΩΝ 
4.1 Δπζείεο θαη επίπεδα ζην ρώξν  
4.2 ηνηρεία θαη εκβαδόλ πξίζκαηνο θαη θπιίλδξνπ 
4.3  Όγθνο πξίζκαηνο θαη θπιίλδξνπ 
4.4  Η ππξακίδα θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
4.6  Η ζθαίξα θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
 
 

ΙΙ. Γιασείπιζη Γιδακηέαρ ύληρ 
 

ΜΔΡΟ Α΄  
 
Κεθάλαιο 7ο Α΄ ΜΔΡΟΤ Μαθημαηικών Α΄ Γςμναζίος (Να διαηεθούν 9 ώπερ) 
Δπαλάιεςε βαζηθώλ ελλνηώλ (αξλεηηθνί αξηζκνί, απόιπηε ηηκή, αληίζεηνο αξηζκνύ) θαη δηαδηθαζηώλ 
(πξάμεηο) από ηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο (3 ώξεο) 
§7.8 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
§7.9 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§7.10 (Να δηαηεζεί 1 ώξα) 
Δδώ ζα δηδαρζεί γηα πξώηε θνξά ζην Γπκλάζην θαη ε ηππνπνηεκέλε κνξθή κεγάισλ αξηζκώλ. 
 
Κεθάλαιο 1ο (Να διαηεθούν 12 ώπερ)  
§1.1 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ηόζν ζε αζθήζεηο αιγεβξηθήο έθθξαζεο πνζνηήησλ πνπ είλαη ιεθηηθά δηα-
ηππσκέλεο θαη αληηζηξόθσο, όζν θαη ζηηο αλαγσγέο νκνίσλ όξσλ – απινπνηήζεηο αιγεβξηθώλ πα-
ξαζηάζεσλ κε ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηόηεηαο. 
§1.2 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 
ηηο εμηζώζεηο ν ρσξηζκόο γλσζηώλ από άγλσζηνπο λα κελ γίλεηαη από ηελ αξρή κε ηνλ πξαθηηθό 
θαλόλα «αιιάδσ κέινο – αιιάδσ πξόζεκν», πνπ κνηάδεη καγηθόο ζην καζεηή θαη ηνλ νδεγεί ζε 
κεραληζηηθνύο θαη άλεπ λνήκαηνο ρεηξηζκνύο, αιιά κε βάζε ηηο ηδηόηεηεο ησλ πξάμεσλ. Η ηδηόηεηεο 
απηέο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ην κνληέιν ηεο δπγαξηάο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεηηθώλ αξηζκώλ. 
Δμάιινπ, νη ζύγρξνλεο απόςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο, δίλνπλ έκθαζε ζην λόεκα ησλ 
αιγεβξηθώλ εθθξάζεσλ θαη ζηελ δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ, παξάιιεια 
κε ηελ αλάπηπμε αιγνξηζκηθώλ δεμηνηήησλ. Η δηδαζθαιία ησλ εμηζώζεσλ ζα πξέπεη λα μεθηλάεη 
από πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη δπζθνιόηεξν λα ιπζνύλ κε πξαθηηθή αξηζκεηηθή θαη λα επηιύνληαη 
εμηζώζεηο πνπ είλαη κνληέια ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Έηζη, δελ έρεη λόεκα ε δηδαζθαιία πνιύπιν-
θσλ εμηζώζεσλ πνπ απαηηνύλ κεγάιε επρέξεηα ζηνλ αιγεβξηθό ινγηζκό, όπσο νη αζθήζεηο 6, 7 θαη 
9 (εμίζσζε κε παξάκεηξν). 
§1.4 (Να διαηεθούν 4 ώπερ) 
§1.5 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 
Ιζρύνπλ αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο κε εθείλεο πνπ έγηλαλ ζηηο εμηζώζεηο, αιιά ζηελ πεξίπησζε απ-
ηή ρξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε ζην όηη ε ιύζε αλίζσζεο, ζπλήζσο, δελ είλαη κηα ηηκή αιιά έλα ζύ-
λνιν από ηηκέο. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα κε ζπδεηεζεί ε άζθεζε 7 (αλίζσζε κε παξάκεηξν) θαη 
λα γίλεη επηινγή (από ηνλ δηδάζθνληα) ησλ αζθήζεσλ κε αληζώζεηο θαη ζπλαιήζεπζε αληζώζεσλ. 
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Κεθάλαιο 2ο (Να διαηεθούν 8 ώπερ)  
Σν πεξηερόκελν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο θαη ππάξρνπλ πνιιέο πηπρέο πνπ είλαη 
πεγή δπζθνιηώλ (δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε αξξήησλ, έλλνηα πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ, θ.ν.θ.). 
§2.1 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 
Η παξάγξαθνο απηή ζα πξέπεη λα δηδαρζεί ακέζσο κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο §1.4 (Ππζαγόξεην 
ζεώξεκα) ηεο Γεσκεηξίαο. 
§2.2 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 
Πξνηείλεηαη λα ζπδεηεζνύλ ζηελ ηάμε ζέκαηα ζρεηηθά κε βαζηθέο ηδηόηεηεο ζπλέρεηαο ησλ πξαγκα-
ηηθώλ θαη ηεο επζείαο, κε απιά εξσηήκαηα όπσο: Πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο ζεηηθόο πξαγκαηηθόο; 
Πνηνο είλαη ν “επόκελνο” πξαγκαηηθόο ηνπ 1; Μπνξνύκε πάληα λα βξίζθνπκε έλαλ ξεηό/άξξεην 
αλάκεζα ζε δύν άιινπο;  
§2.3 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
 
Κεθάλαιο 3ο (Να διαηεθούν 13 ώπερ)  
Παξά ην όηη νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ηα αλάινγα θαη ηα αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά, ε έλλνηα ηεο 
ζπλάξηεζεο, θαη νη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο (ιεθηηθή δηαηύπσζε, γξαθηθή παξάζηαζε, αι-
γεβξηθόο ηύπνο, πίλαθαο ηηκώλ) δελ έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο δηαπξαγκά-
ηεπζεο. 
§3.1 (Να διαηεθούν 2 ώπερ)  
Η ρξήζε γξάκκαηνο σο κεηαβιεηήο θαη όρη κόλν σο άγλσζηνπ ζε κηα εμίζσζε είλαη θάηη πνπ δελ 
έρεη γίλεη επαξθώο αληηθείκελν ζπδήηεζεο κέρξη ηώξα. Γηα ην ζθνπό απηό είλαη ρξήζηκε ηόζν ε δε-
κηνπξγία αιγεβξηθώλ ηύπσλ ζπλαξηήζεσλ από ιεθηηθέο δηαηππώζεηο πνζνηήησλ, όζν θαη ε ζπ-
κπιήξσζε ηηκώλ ζε πίλαθα (κε αληηθαηάζηαζε αξηζκεηηθώλ ηηκώλ ζηνλ ηύπν). 
§3.2 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 
Να δνζνύλ αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη νη καζεηέο λα 
"δηαβάζνπλ" γηα λα βξνπλ πνηεο ηηκέο ηνπ y  αληηζηνηρνύλ ζε δεδνκέλεο ηηκέο ηνπ x  θαη αληηζηξό-

θσο, Σέηνηεο είλαη ε εξώηεζε 5, ε θακπύιε ζεξκνθξαζίαο ελόο ηόπνπ (§4.5 ηνπ λένπ ζρνιηθνύ βη-
βιίνπ ηεο Α΄ Λπθείνπ) θαη άιιεο πνπ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζην δηαδίθηπν. 
Να κε δηδαρζνύλ νη εθαξκνγέο 2 (ζπκκεηξηθό ζεκείνπ) θαη 3 (ηύπνο απόζηαζεο ζεκείσλ), νη εξσ-
ηήζεηο θαηαλόεζεο 3, 4 θαη νη αζθήζεηο 3, 5 θαη 6. ηηο αζθήζεηο 4 θαη 7 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα θαη όρη ν ηύπνο απόζηαζεο ζεκείσλ. Αληίζεηα, λα δνζεί έκθαζε ζηελ ε-
θαξκνγή 4 θαη ζηηο αζθήζεηο 8, 9 θαη 10. 
§3.3 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 
Σν ζρόιην 1 ηεο §2.1 ηνπ Β΄ Μέξνπο (ζει. 137) λα αλαθεξζεί ζηε δηδαζθαιία ηεο παξαγξάθνπ απ-
ηήο. 
§3.4 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 

Να κε δηδαρζνύλ νη ππνπαξάγξαθνη «ε εμίζσζε x y    » θαη «ζεκεία ηνκήο ηεο επζείαο 

x y     κε ηνπο άμνλεο» θαη νη αληίζηνηρεο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη αζθήζεηο. Να δνζεί έκ-

θαζε ζε πξνβιήκαηα πνπ κνληεινπνηνύληαη κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο θαη ζε εξσηήκαηα πνπ ν-
δεγνύλ ζε εμίζσζε θαη αλίζσζε θαη κπνξνύλ λα ιπζνύλ κέζσ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ζπλάξηεζεο 
(δειαδή είηε κε πίλαθα ηηκώλ, είηε κε γξαθηθή ή γξαθηθέο παξαζηάζεηο, είηε κε ηνπο ηύπνπο πνπ 
νδεγνύλ ζε εμίζσζε ή αλίζσζε). Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη νη αζθήζεηο 8, 9 ζει. 71, νη 5, 9, 10 ζει. 
78, θαη νη 4, 5 ζει 82 (ππεξβνιή), αθνύ ζπκπιεξσζνύλ κε θαηάιιεια εξσηήκαηα από ηνλ δηδά-
ζθνληα. 
§3.5 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
 
Κεθάλαιο 4ο (Να διαηεθούν 8 ώπερ)  
Οη καζεηέο έρνπλ, ήδε, επεμεξγαζηεί ζην Γεκνηηθό ζρνιείν δεδνκέλα (ηαμηλόκεζε, αλαπαξάζηαζε 
δεδνκέλσλ θαη ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ). Σν λέν ζην θεθάιαην απηό είλαη νη έλλνηεο ηνπ πιε-
ζπζκνύ, ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο δηακέζνπ θαζώο θαη ε θαηαλνκή ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ. ην θεθά-
ιαην απηό ζα κπνξνύζαλ νη ίδηνη νη καζεηέο λα εκπιαθνύλ ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέ-
λσλ θαζώο θαη ζηελ εξκελεία γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ 
ηνπο ίδηνπο.  
§4.1 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
§4.2 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
§4.3 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
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§4.5 (Να διαηεθούν 2 ώπερ)  
Να κε δηδαρζεί ε ππνπαξάγξαθνο «κέζε ηηκή νκαδνπνηεκέλεο θαηαλνκήο» θαη νη αζθήζεηο 6, 7 
θαη 8. 
 
 

ΜΔΡΟ Β΄  
 
Κεθάλαιο 1ο (Να διαηεθούν 14 ώπερ)  
§1.1 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 
Η ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελλνηώλ πνπ αθνινπζνύλ ζηηο 
επόκελεο παξαγξάθνπο. 
Απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζνύλ από ηνπο καζεηέο πξηλ πεξάζνπλ αξγόηεξα 
ζηνπο ηύπνπο ππνινγηζκνύ ησλ εκβαδώλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαζώο θαη ζηηο κεηαηξνπέο κν-
λάδσλ είλαη ηα εμήο: 
 Η ζύγθξηζε επηθαλεηώλ (πνιπγσληθώλ θαη κε) κέζα από δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο (επηθάιπ-

ςε, δηαίξεζε, ζύλζεζε θ.ι.π.) 
 Η έλλνηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο επηθάλεηαο. 
 Η δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην γεσκεηξηθό κέγεζνο (επηθάλεηα) θαη ζηε κέηξεζή ηνπ  (εκβα-

δόλ). 
 Η έλλνηα ηεο κνλάδαο κέηξεζεο (άηππε ή ηππνπνηεκέλε), ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κνλά-

δαο, ε ρξήζε ηεο γηα ηελ επηθάιπςε κηαο επηθάλεηαο θαη ε ζύκβαζε ηεο ρξήζεο ηεο ηεηξαγσ-
ληθήο κνλάδαο. 

 Η δηάθξηζε αλάκεζα ζηε κέηξεζε ηεο επηθάλεηαο (εκβαδόλ) από ηηο κεηξήζεηο άιισλ κεγε-
ζώλ (π.ρ. ηκήκαηα θαη ηα  κήθε ηνπο  ή ε πεξίκεηξνο θαη ην κήθνο ηεο)  

 Η πξνζεγγηζηηθή θύζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κέηξεζεο. 
 Ο ηξόπνο κεηαβνιήο ηνπ εκβαδνύ όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε πνιιαπιάζηα ή ππνπνιιαπιάζηα 

κηαο αξρηθήο κνλάδαο. 
Γηα παξάδεηγκα: Η ζύγθξηζε ησλ επηθαλεηώλ ησλ δηπιαλώλ 
ζρεκάησλ, ε εύξεζε δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ ζύγθξηζεο, ε 
πξνζπάζεηα ππνινγηζκνύ ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ (π.ρ. πόζν 
κεγαιύηεξε είλαη ε κία ζε ζρέζε κε ηελ άιιε) θηι., ζπκβάι-
ινπλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θάπνησλ ελλνηώλ. 
Όκνηα, δξαζηεξηόηεηεο ή αζθήζεηο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ 
λα αλαπηύμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο κεηαζρεκαηηζκνύ 
ησλ ζρεκάησλ ζε άιια ηζνδύλακα, ζπκβάιινπλ θαη απηέο 
θαηά έλα κέξνο ζηνπο πξνεγνύκελνπο ζηόρνπο, γη’ απηό 
πξνηείλεηαη ε έληαμε ηεο άζθεζεο  11 (εξσηήκαηα 1 έσο 6) 
ηεο ζειίδαο 125 ηεο §1.3 ζ’ απηή ηελ ελόηεηα (ρσξίο λα γίλε-
ηαη ρξήζε ησλ ηύπσλ ππνινγηζκνύ ηνπ εκβαδνύ). Η άζθεζε 
3 ηεο ζειίδαο 115 λα εκπινπηηζζεί κε εξσηήκαηα πνπ ζα 
αθνξνύλ ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κε κνλάδα πνπ ζα θαζνξίζεη ν δηδάζθσλ. 
Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα δνζεί ε άζθεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζειίδα 115 θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηα 
δηαζθέδαζε» θαη λα ηεζνύλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδό. 
§1.2 (Να διαηεθούν 2 ώπερ)  
Οη καζεηέο γλσξίδνπλ από ην Γεκνηηθό ηηο δεθαδηθέο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ επηθαλεηώλ θαη ην λέν 
ζηνηρείν είλαη ν δηεζλήο ζπκβνιηζκόο ηνπο. Η αηζζεηνπνίεζε ηεο ηππηθήο κνλάδαο, ησλ ππνδηαηξέ-
ζεσλ θαη ησλ πνιιαπιάζησλ απηήο, νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο, θαζώο επίζεο ε επηινγή ηεο θαηάιιε-
ιεο κνλάδαο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε (άζθεζε 6 ζει 118), ζπκβάι-
ινπλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε, απ’ όηη κόλνλ ε ζπλερήο εμάζθεζε κε αζθήζεηο κεηαηξνπήο από 
ηελ κία κνλάδα κέηξεζεο ζε άιιε. 
§1.3 (Να διαηεθούν 6 ώπερ)  
Σν πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο δελ είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο. 
Χξεζηκνπνηώληαο σο βάζε ην εκβαδόλ ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ αλαπηύζζνληαη κέζα 
από κεηαζρεκαηηζκνύο ην εκβαδόλ ησλ άιισλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ εκβα-
δνύ ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ γίλεηαη κέζα από ηε κέηξεζε ησλ ηεηξαγσληθώλ κνλά-
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δσλ πνπ ην επηθαιύπηνπλ όπνπ ην πιήζνο ηνπο εθθξάδεηαη από ην γηλόκελν ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 
νξζνγσλίνπ.  
Θα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ επίζεο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο1, όπσο όηη: 
 ρήκαηα κε κεγαιύηεξε πεξίκεηξν έρνπλ κεγαιύηεξν εκβαδό  
 Ο δηπιαζηαζκόο, ηξηπιαζηαζκόο θηι. ησλ δηαζηάζεσλ δηπιαζηάδεη, ηξηπιαζηάδεη θιπ. ην εκ-

βαδόλ. 
 Βάζε (ή βάζεηο) ζηα ζρήκαηα, είλαη κόλνλ ε πιεπξά (ή νη πιεπξέο) πνπ έρεη (ή έρνπλ) νξηδό-

ληην πξνζαλαηνιηζκό. 
 Ύςνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ή ηνπ ηξαπεδίνπ είλαη κόλνλ απηό πνπ άγεηαη από κία θνξπθή 

ηνπ ή απηό πνπ έρεη θαηαθόξπθν πξνζαλαηνιηζκό.2 
Ο ππνινγηζκόο ηνπ εκβαδνύ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηύπσλ ππνινγηζκνύ 
είλαη ζεκαληηθό λα ζπλδέεηαη κε ην γεσκεηξηθό ρεηξηζκό ηεο έλλνηαο ηνπ εκβαδνύ  (π.ρ.  κέζα από 
ηε δηακέξηζε θαη ζύλζεζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ). Γεληθόηεξα ε γεσκεηξηθή ζπιινγηζηηθή θαη ε 
παξάιιειε κεηάθξαζε ζε αιγεβξηθέο ζρέζεηο κπνξεί λα δώζεη λόεκα ζηηο αιγεβξηθέο έλλνηεο θαη 
δηαδηθαζίεο. 
Καηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο κε πξνγξάκκαηα δπλακηθήο γεσκεηξίαο ή applets πνπ ππάξρνπλ ζην 
δηαδίθηπν, κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηάθηεζε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ.  
Η εθαξκνγή 6 θαη ε άζθεζε 9 ζα κπνξνύζαλ λα ζπδεηεζνύλ ζηελ §1.4 ηεο Άιγεβξαο (επίιπζε 
πξνβιεκάησλ κε ηελ ρξήζε εμηζώζεσλ). 
Οη αζθήζεηο 11 (ζρήκα 10) θαη 15 ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε 
ηεο επόκελεο ελόηεηαο (Ππζαγόξεην Θεώξεκα). 
§1.4  (Να διαηεθούν 3 ώπερ)  
Να γίλεη θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκόο ώζηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ελόηεηαο 
λα αθνινπζήζεη ε δηδαζθαιία ηεο §2.1 ηεο Άιγεβξαο (ηεηξαγσληθή ξίδα ζεηηθνύ αξηζκνύ). Να δνζεί 
έκθαζε θαη ζηελ ζρέζε εκβαδώλ θαη όρη κόλν πιεπξώλ πνπ εθθξάδεη ην ζεώξεκα (αζθήζεηο 1, 4, 
5). 
 
Κεθάλαιο 2ο (Να διαηεθούν 5 ώπερ)  
§2.1 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Σν ζρόιην 1 (ζει. 137) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θιίζε κηαο επζείαο, λα αλαθεξζεί ηόηε πνπ ζα γίλεηαη 
ε δηδαζθαιία ηεο §3.3 ηεο Άιγεβξαο.  
ηελ εθαξκνγή 2, λα επηζεκαλζεί όηη γηα ηελ θαηαζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νπνηαδήπνηε 
κήθε πιεπξώλ αξθεί ν ιόγνο λα είλαη 1/5, θαη όρη κόλν ηα κήθε 1 θαη 5. 
§2.2 (Να διαηεθούν 2 ώπερ)  

Να κελ δηδαρζεί ε παξαηήξεζε β, ζει. 143 (





 ) θαη ε άζθεζε θαηαλόεζεο 4, γηαηί είλαη 

εθηόο ησλ ζηόρσλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη επηπιένλ νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ηξηγσλνκε-
ηξηθώλ αξηζκώλ ηεο ίδηαο γσλίαο αλαπηύζζνληαη δηεμνδηθά ζηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ.  
Η άζθεζε 3γ ηεο ζειίδαο 146 λα παξαιεηθζεί, δηόηη ρξεζηκνπνηεί κηαλ άγλσζηε γηα ηνπο καζεηέο 
ηδηόηεηα (πξόζζεζε θαηά κέιε αληζνηήησλ). 
Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηή ηζέπεο (επηζηεκνληθνύ ή απινύ), θαηά ηελ ιύζε πξνβιεκάησλ 
ώζηε λα γίλεη θαιύηεξε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ελλνηώλ. 
ηελ εθαξκνγή 2, λα επηζεκαλζεί όηη γηα ηελ θαηαζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νπνηαδήπνηε 

κήθε πιεπξώλ αξθεί ν ιόγνο λα 
3

5
 θαη όρη κόλν ηα  κήθε 3 θαη 5 . 

§2.4 (Να διαηεθεί 1 ώπα)  
Να κελ δηδαρζνύλ νη εθαξκνγέο 1 θαη 3 ηεο  ζειίδαο 153 θαη νη αζθήζεηο 3 θαη 4 ηεο ζειίδαο 154 (ν 
ζηόρνο ηεο παξαγξάθνπ δελ είλαη ν ινγηζκόο κε ηξηγσλνκεηξηθνύο αξηζκνύο, αιιά ε ζύλδεζε 
πιεπξώλ θαη γσληώλ ηξηγώλνπ). 

                                                 
1
 Η άρζε ηφλ δσζθοιηώλ ηφλ καζεηώλ  είλαη κηα αργή θαη δύζθοιε δηαδηθαζία. Μπορεί λα προθιεζεί κέζα από ηελ ελερ-

γεηηθή ζσκκεηοτή ηοσς ζε έλα θαηάιιειο δηδαθηηθό περηβάιιολ, ηο οποίο ζα ηοσς οδεγεί ζηης απαραίηεηες γλφζηηθές ζσ-
γθρούζεης θαη ότη κόλολ κέζα από ηελ παράζεζε ηες ορζής άπουες – γλώζες.  
2
 Ο προζαλαηοιηζκός κε ηολ οποίο παροσζηάδοληαη ηα ζτήκαηα ζηα βηβιία, αιιά θαη οη παραζηάζεης ποσ έτοσλ από ηο 

περηβάιιολ ζηελ θαζεκερηλή ηοσς δφή, ζσκβάιοσλ ζε ασηές ηης δσζθοιίες. Η έθζεζή ηοσς ζε ζτήκαηα κε αζσλήζηζηο 
προζαλαηοιηζκό ή ζτήκαηα «καθρόζηελα» (π.τ. ηρίγφλα κε ζεκαληηθά κηθρόηερε ηελ κία πιεσρά ζε ζτέζε κε ηης άιιες) 
θιπ. κπορεί λα ζσκβάιιεη, θαηά έλα κέρος,  ζηελ θαηεύζσλζε αληηκεηώπηζες ασηώλ ηφλ δσζθοιηώλ. 
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Η εθαξκνγή 2 λα δεηρζεί όηη κπνξεί λα ιπζεί ελαιιαθηηθά κε ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα. Να δνζεί 
πξνηεξαηόηεηα ζηηο αζθήζεηο  5, 12 θαη 7, δηόηη θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαη νη 5 θαη 12 δεί-
ρλνπλ ηελ ρξήζε ησλ Μαζεκαηηθώλ ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 
 
Κεθάλαιο 3ο (Να διαηεθούν 10 ώπερ)  
§3.1 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Λόγσ ηεο εμαίξεζεο από ηελ δηδαθηέα ύιε ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηεο §1.12 (επίθεληξε γσλία, ζρέζε ε-
πίθεληξεο γσλίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηόμνπ, κέηξεζε ηόμνπ) λα δνζεί ν νξηζκόο ηεο επίθεληξεο 
γσλίαο, ηνπ αληίζηνηρνπ ηόμνπ απηήο θαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε.  
Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηηο αζθήζεηο θαηαλόεζεο θαη ζηηο αζθήζεηο  1, 3, 5, 6 θαη 7. 
§3.2 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Να αλαθεξζεί ην ζεώξεκα όηη ζηνλ ίδην θύθιν ζε ίζα ηόμα αληηζηνηρνύλ ίζεο ρνξδέο θαη αληηζηξό-
θσο, δηόηη απηό δελ απνηειεί πξνεγνύκελε γλώζε θαη είλαη απαξαίηεηε γηα νξηζκέλεο αηηηνινγή-
ζεηο. 
Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη επηινγή αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 1α), β), γ), 2α), β), γ), 3α), β), 
γ), ε) θαη ζηελ άζθεζε 1, ιόγσ ηνπ επαλαιεπηηθνύ ραξαθηήξα ηνπο. 
§3.3 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 

Να δνζεί έκθαζε ζηελ αλαινγία ησλ κεγεζώλ L  θαη δ  ή L  θαη ρ  θαη λα γίλεη ζύλδεζε κε ηηο γλώ-

ζεηο πνπ έρνπλ από ηελ δηδαζθαιία ηεο §3.3 ηεο Άιγεβξαο (ε ζπλάξηεζε y x ), κέζα από ηνπο 

πίλαθεο ηηκώλ θαη ηελ γξαθηθή παξάζηαζε. Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηηο εξσηήζεηο θα-
ηαλόεζεο 1, 2 θαη 3 θαη ζηηο αζθήζεηο 1, 3, 4, 5 θαη 7. 
Λόγσ ηεο αθαίξεζεο από ηελ δηδαζθαιία ηεο §3.4 (κήθνο ηόμνπ), λα αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 
απηή ε έλλνηα ηνπ κήθνπο ηόμνπ. πγθεθξηκέλα, λα δνζεί έκθαζε ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην κέηξν 
ηνπ ηόμνπ θαη ζην κήθνο ηνπ ηόμνπ, θαη γηα ην ιόγν απηό λα δνζνύλ γηα ιύζε ζηελ ηάμε ε άζθεζε 7 
ηεο ζειίδαο 192 θαη ε εθαξκνγή 3 ηεο ζει. 191. Σν κήθνο ηόμνπ δελ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 
ηύπν ηεο §3.4, αιιά κε βάζε ηελ αλαινγηθή ζπιινγηζηηθή, όπσο γηα παξάδεηγκα:  

«Σν ηόμν 90 , πνπ αλήθεη ζε θύθιν αθηίλαο 10 cm  , ζα έρεη κήθνο ίζν κε ην 
1

4
 ηνπ κήθνπο ηνπ 

θύθινπ, γηαηί 
90 1

360 4
 . Σν κήθνο ηνπ θύθινπ είλαη 20  cm , άξα ην ηόμν ζα έρεη κήθνο 5  cm ».  

§3.5 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 
Να δνζεί έκθαζε ζην όηη ην εκβαδόλ ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ θαη ε αθηίλα ηνπ  δελ είλαη αλάινγα κεγέ-
ζε (αζθήζεηο θαηαλόεζεο 3, 4, 5). Λόγσ ηεο αθαίξεζεο από ηελ δηδαζθαιία ηεο §3.6 (Δκβαδόλ θπ-
θιηθνύ ηνκέα) λα αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν απηή ε έλλνηα ηνπ θπθιηθνύ ηνκέα θαη ηνπ εκβαδνύ 
ηνπ. Σν εκβαδόλ ηνπ θπθιηθνύ ηνκέα δελ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηύπν ηεο §3.6, αιιά κε βάζε 
ηελ αλαινγηθή ζπιινγηζηηθή, όπσο γηα παξάδεηγκα: 

«Ο θπθιηθόο ηνκέαο γσλίαο 45  πνπ αλήθεη ζε θύθιν αθηίλαο 7 cm  , ζα έρεη εκβαδόλ ίζν κε ην 

1

8
 ηνπ εκβαδνύ ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ, γηαηί 

45 1

360 8

o

o
 . Σν εκβαδόλ ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ είλαη 

249π cm , άξα ν θπθιηθόο ηνκέαο ζα έρεη εκβαδόλ 
249

8

π
cm ». 

Μπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ νη αζθήζεηο θαηαλόεζεο 4 θαη 5 θαη νη αζθήζεηο 1, 3, 4 θαη 6 ησλ ζει. 
197 – 198. 
 
Κεθάλαιο 4ο (Να διαηεθούν 11 ώπερ)  
Η αληίιεςε θαη ε γλώζε ηνπ ρώξνπ παίδνπλ θξίζηκν ξόιν αθόκα θαη ζηηο πην ζπλεζηζκέλεο αλ-
ζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Η θαηαλόεζε θαη ε γλώζε ησλ ελλνηώλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ είλαη πνιύ 
ζεκαληηθή γηα όινπο ηνπο καζεηέο, αθνύ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, αιιά θαη ηηο εθαξκν-
γέο ηεο Γεσκεηξίαο ηνπ ρώξνπ ζε άιιεο επηζηήκεο (όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην εηζαγσ-
γηθό ζεκείσκα ηνπ θεθαιαίνπ ζην βηβιίν ηνπ καζεηή). 
Παξόιν πνπ νη καζεηέο γλσξίδνπλ από ην Γεκνηηθό ηελ έλλνηα ηνπ θύβνπ, ηνπ νξζνγσλίνπ πα-
ξαιιειεπηπέδνπ,  ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηνπο ηξόπνπο ππνινγηζκνύ ηνπ εκβαδνύ ησλ επηθαλεηώλ ηνπο 
θαη ηνπ όγθνπ  ηνπο, εληνύηνηο κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 
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Οη δπζθνιίεο πξνέξρνληαη από ην γεγνλόο όηη απαηηνύληαη από ηνπο καζεηέο ηθαλόηεηεο θαηαλόε-
ζεο ηνπ ρώξνπ θαη ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ησλ νπηηθώλ πιεξνθνξηώλ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 
θαηαλνήζνπλ ηηο αθεξεκέλεο γεσκεηξηθέο έλλνηεο ηεο ζηεξενκεηξίαο. 
Αλ θαη ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εκπεηξίαο, ε αλαπαξάζηαζή 
ηνπο από δηζδηάζηαηα ζρήκαηα είλαη πεγή δπζθνιίαο. Η ρξήζε δηάθνξσλ κέζσλ, όπσο ηξηζδηά-
ζηαηα κνληέια, ε ζύλδεζε ησλ δηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ κε αληηθείκελα από ηελ θαζεκεξηλή 
ηνπο εκπεηξία, ε ζρεδίαζε ζην ραξηί ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ, ε εμεξεύλεζε ησλ αλαπηπγκά-
ησλ ησλ επηθαλεηώλ πξαγκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ν ζρεδηαζκόο ζε ραξηόλη ηνπ αλαπηύγκαηνο ησλ 
επηθαλεηώλ θάπνησλ ζηεξεώλ θαη θαηόπηλ ε δεκηνπξγία απηώλ ησλ ζηεξεώλ, όπσο επίζεο πξν-
γξάκκαηα ηξηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηζηξνθή ησλ ζρεδηαζκέλσλ ζηεξεώλ 
θαη παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζέαζήο ηνπο από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θηι. κπνξνύλ λα ηνπο 
βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ. 
§4.1 (Να διαηεθούν 2 ώπερ)  
§4.2 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 
Γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ θαη ησλ ηύπσλ ππνινγηζκνύ ηνπ εκβαδνύ ηνπ πξίζκαηνο θαη ηνπ 
θπιίλδξνπ πξνηείλεηαη λα δνζνύλ ζηνπο καζεηέο θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο, π.ρ. κειέηε ηνπ αλα-
πηύγκαηνο ηεο επηθάλεηαο ελόο πξίζκαηνο ή ελόο θπιίλδξνπ ή αληίζηξνθα, ε ζρεδίαζε ζε ραξηόλη 
ηνπ αλαπηύγκαηνο ηεο επηθάλεηαο ελόο νξζνύ ηξηγσληθνύ πξίζκαηνο θαη ελόο θπιίλδξνπ κε ζπγθε-
θξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζηεξενύ. Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηα πξνβιήκαηα 
(αζθήζεηο 4, 6, 9).   
§4.3 (Να διαηεθούν 2 ώπερ)  
ην Γεκνηηθό νη καζεηέο έρνπλ δηδαρηεί ηηο έλλνηεο ηνπ όγθνπ θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηνύ, ε-
θηόο από ηνλ δηεζλή ζπκβνιηζκό ηνπο.  
Οη καζεηέο ζπρλά πηζηεύνπλ όηη ν δηπιαζηαζκόο, ηξηπιαζηαζκόο θηι. όισλ ησλ δηαζηάζεσλ ελόο 
ζηεξενύ νδεγεί ζηνλ δηπιαζηαζκό, ηξηπιαζηαζκό θηι. ηνπ όγθνπ.  
Να δεηείηαη από ηνπο καζεηέο ν ζρεδηαζκόο ζρεκάησλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηα ζηεξεά ησλ α-
ζθήζεσλ πνπ δίλνληαη γηα ιύζε.  
§4.4 (Να διαηεθούν  2 ώπερ)  
§4.6 (Να διαηεθούν  2 ώπερ)  


