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Γ΄ Σάξη Γςμναζίος 
 

Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α  
 

Ι. Γιδακηέα ύλη 
 

Από ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Γ΄ Γπκλαζίνπ» ησλ Γεκεηξίνπ Αξγπξάθε, Παλαγηώηε Βνπξγά-
λα, Κσλζηαληίλνπ Μεληή, ηακαηνύιαο Σζηθνπνύινπ, Μηραήι Χξπζνβέξγε, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010 

 
ΜΔΡΟ Α΄ 
 
Κεθ. 1ο: ΑΛΓΔΒΡΙΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
1.1  Πξάμεηο κε πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο (επαλαιήςεηο –  ζπκπιεξώζεηο) 

Α. Οη πξαγκαηηθνί αξηζκνί θαη νη πξάμεηο ηνπο 
Β. Γπλάκεηο πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ 
Γ. Σεηξαγσληθή ξίδα πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ 

1.2  Μνλώλπκα –  Πξάμεηο κε κνλώλπκα 
Α. Αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο – Μνλώλπκα 
Β. Πξάμεηο κε κνλώλπκα  

1.3 Πνιπώλπκα –  Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε πνιπσλύκσλ  
1.4  Πνιιαπιαζηαζκόο πνιπσλύκσλ  
1.5 Αμηνζεκείσηεο ηαπηόηεηεο [ρσξίο ηηο ππνπαξαγξάθνπο: ε) «Γηαθνξά θύβσλ – Άζξνηζκα 

θύβσλ» 
1.6 Παξαγνληνπνίεζε αιγεβξηθώλ παξαζηάζεσλ (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «δ) Γηαθνξά – 

άζξνηζκα θύβσλ») θαη ζη) «Παξαγνληνπνίεζε ηξησλύκνπ ηεο κνξθήο 
2 ( )x α β x αβ   »]. 

1.8  Δ.Κ.Π. θαη Μ.Κ.Γ. αθεξαίσλ αιγεβξηθώλ παξαζηάζεσλ 
1.9  Ρεηέο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο 
1.10  Πξάμεηο ξεηώλ παξαζηάζεσλ   

Α. Πνιιαπιαζηαζκόο – Γηαίξεζε ξεηώλ παξαζηάζεσλ 
Β. Πξόζζεζε – Αθαίξεζε ξεηώλ παξαζηάζεσλ 

 
Κεθ. 2ο: ΔΞΙΩΔΙ - ΑΝΙΩΔΙ 
2.2 Δμηζώζεηο δεπηέξνπ βαζκνύ 

Α. Δπίιπζε εμηζώζεσλ δεπηέξνπ βαζκνύ κε αλάιπζε ζε γηλόκελν παξαγόλησλ 
Β. Δπίιπζε εμηζώζεσλ δεπηέξνπ βαζκνύ κε ηε βνήζεηα ηύπνπ 

2.3  Πξνβιήκαηα εμηζώζεσλ δεπηέξνπ βαζκνύ   
2.4   Κιαζκαηηθέο εμηζώζεηο 
2.5   Αληζόηεηεο –  Αληζώζεηο κ' έλαλ άγλσζην 

Α. Γηάηαμε πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ 
Β. Ιδηόηεηεο ηεο δηάηαμεο 
Γ. Αληζώζεηο πξώηνπ βαζκνύ κ' έλαλ άγλσζην 

 
Κεθ. 3ο: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΞΙΩΔΩΝ 
3.1  Η έλλνηα ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο 
3.2  Η έλλνηα ηνπ γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε γξαθηθή επίιπζή ηνπ 
3.3  Αιγεβξηθή επίιπζε γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο  
 
Κεθ. 4ο: ΤΝΑΡΣΗΔΙ 

4.1  Η ζπλάξηεζε 
2y α x   κε 0α    

4.2  Η ζπλάξηεζε 
2y α x β x γ      κε 0α    

 
Κεθ. 5ο : ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ 
5.1  ύλνια (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «Πξάμεηο κε ζύλνια»)  
5.2  Γεηγκαηηθόο ρώξνο – Δλδερόκελα (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «Πξάμεηο κε ελδερόκελα») 



Σχολικό Έτος : 2010 -2011 

 2 

5.3  Έλλνηα ηεο πηζαλόηεηαο (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «Βαζηθνί θαλόλεο ινγηζκνύ ησλ πηζα-
λνηήησλ») 

 
 

ΜΔΡΟ Β΄ 
 
Κεθ. 1ο: ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ 
1.1  Ιζόηεηα ηξηγώλσλ 
1.2  Λόγνο επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ  
1.5  Οκνηόηεηα 

Α. Όκνηα πνιύγσλα 
Β. Όκνηα ηξίγσλα 

1.6  Λόγνο εκβαδώλ νκνίσλ ζρεκάησλ 
 
Κεθ. 2ο: ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΑ 

2.1  Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί γσλίαο ωκε 0 180ω    

2.2  Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί παξαπιεξσκαηηθώλ γσληώλ  
2.3  ρέζεηο κεηαμύ ηξηγσλνκεηξηθώλ αξηζκώλ κηαο γσλίαο  
2.4 Νόκνο ησλ εκηηόλσλ –  Νόκνο ησλ ζπvεκηηόλσλ 
 
  

ΙΙ. Γιασείπιζη Γιδακηέαρ ύληρ 
 

ΜΔΡΟ Α΄ 
 
Κεθάλαιο 1ο (Να διαηεθούν 29 ώπερ) 
Με ηηο επηκέξνπο πξνηάζεηο αλά ελόηεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ν ππεξβνιηθά δύζθν-
ινο αιγεβξηθόο ρεηξηζκόο ζε βάξνο ηεο θαηαλόεζεο.  
§1.1Α (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
 Ο ραξαθηήξαο ηεο παξαγξάθνπ είλαη επαλαιεπηηθόο. Πξνηεξαηόηεηα ζε εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 
θαη αζθήζεηο ελλνηνινγηθνύ θαη ππνινγηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη όρη ζε αζθήζεηο αιγνξηζκηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ κε απμεκέλε δπζθνιία. Πξνηείλεηαη λα κε ζπδεηεζνύλ νη αζθήζεηο 8, 9, 10, 11. 
§1.1Β (Να διαηεθεί 1 ώπα) 
Όπσο γηα ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.  
§1.1Γ  (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Δπεηδή ν ινγηζκόο κε ξίδεο δελ είλαη απηνζθνπόο, λα κε δηδαρζνύλ ε εθαξκνγή 1 (όζνλ αθνξά ηε 

γελίθεπζε ηεο 
2α β α β ), ε εθαξκνγή 3 (κεηαηξνπή θιάζκαηνο ζε ηζνδύλακν κε ξεηό παξν-

λνκαζηή) θαη νη αζθήζεηο 6 θαη 8. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε απνθπγή αζθήζεσλ πνπ απαηηνύλ επρέ-
ξεηα ζην ινγηζκό κε ξίδεο, όπσο νη 2δ), 3 θαη 7. 
Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζε εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη αζθήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ έλλνηα θαη ηηο ηδηό-
ηεηεο ησλ ξηδώλ θαη ζε πξνβιήκαηα [αζθήζεηο 1, 2α), β), γ), 9, 10, 11].  
§1.2Α (Να διαηεθεί 1 ώπα) 
Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη ζηα πξνβιήκαηα (αζθήζεηο 5, 6, 7).  
§1.2Β (Να διαηεθεί 1 ώπα) 
Πξνηεξαηόηεηα ζηηο αζθήζεηο 1α), β), δ), 2α), β), γ), 3α), β), γ), 5, 6. 
§1.3 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζεί ε εθαξκνγή 3, νύηε ε έλλνηα ηεο ηζόηεηαο πνιπσλύκσλ [εθαξκνγή 1β) 
θαη άζθεζε 9]. Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηηο αζθήζεηο 2, 4, 5(α, β, γ θαη δ), 7 θαη 10. 
§1.4 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη ηηο αζθήζεηο 1, 2, 3α), 7, 8. Πξνηείλεηαη λα 
κε δηαπξαγκαηεπζνύλ νη αζθήζεηο 4, 5, 6. 
§1.5 (Να διαηεθούν 6 ώπερ)  

Να κε δηδαρζνύλ νη ηαπηόηεηεο   2 2 3 3-α β α αβ β α β     (δηαθνξά θύβσλ) θαη 

  2 2 3 3α β α αβ β α β      (άζξνηζκα θύβσλ) θαη νη αληίζηνηρεο αζθήζεηο (ηόζν εδώ όζν θαη 

ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο).  
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Να κε δηδαρζνύλ νη εθαξκνγέο 4 (κεηαηξνπή θιάζκαηνο ζε ηζνδύλακν κε ξεηό παξνλνκαζηή) θαη 
7 (ηαπηόηεηα Lagrange) θαη νη αζθήζεηο 9 θαη 10.  
Όζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο 11, 12, 13, 14, 15 θαη 17 λα γίλεη επηινγή κόλν θάπνησλ (ιίγσλ) εξσηε-
κάησλ αλ ν δηδάζθσλ ην ζεσξεί ρξήζηκν. Σν ηξίγσλν ηνπ Pascal κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο η-
ζηνξηθό ζεκείσκα ή σο δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ ηάμε, αιιά όρη σο άζθεζε γηα ην ζπίηη θαη λα ζπδε-
ηεζεί, κόλν αλ ν δηδάζθσλ ην θξίλεη θαηάιιειν γηα ην επίπεδν ηεο ηάμεο.  
§1.6 (Να διαηεθούν 6 ώπερ) 
Να κε δηδαρζεί ε παξαγνληνπνίεζε κε άζξνηζκα θαη δηαθνξά θύβσλ θαη ε παξαγνληνπνίεζε ηξη-

σλύκνπ ηεο κνξθήο 
2 ( )x α β x αβ   . Να εμαηξεζνύλ νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 6, 7, 10, 11 θαη νη 

αζθήζεηο 12, 13, 14, 19, 20 θαη 21. Καηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο, ζα κπνξνύζαλ λα δνζνύλ 
θάπνηα απιά ηξηώλπκα γηα παξαγνληνπνίεζε κε δηάζπαζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ όξνπ θαη θνηλό πα-
ξάγνληα. Όζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο 1-5, 7-16, 22 θαη 23 λα γίλεη επηινγή κόλν εθείλσλ ησλ εξσηε-
κάησλ πνπ θξίλεη ν δηδάζθσλ. ε απηή ηελ παξάγξαθν λα εμεγεζνύλ νη εθθξάζεηο «ην πνιπώλπκν 
Α δηαηξεί / είλαη παξάγνληαο / είλαη δηαηξέηεο ηνπ Β», εθόζνλ ε §1.7 δελ ζα δηδαρζεί. 
Αλ ν δηδάζθσλ ην θξίλεη ζθόπηκν, ε δηδαζθαιία ησλ ηαπηνηήησλ θαη ηεο παξαγνληνπνίεζεο (§§1.5 
θαη 1.6) ζα κπνξνύζε λα ζρεδηαζηεί θαη λα γίλεη παξάιιεια, ώζηε λα αλαδεηρζεί ην γεγνλόο όηη ζε 
κεγάιν βαζκό ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ίδηα «εξγαιεία» γηα δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο. ε θάζε πεξίπησ-
ζε πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη κεηώζεηο ηεο ύιεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ. 
§1.8 (Να διαηεθεί 1 ώπα) 
Να πεξηνξηζηεί ε εύξεζε Δ.Κ.Π. θαη Μ.Κ.Γ. ζε παξαζηάζεηο κηαο κεηαβιεηήο. 
§1.9 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Να κε γίλεη δηαπξαγκάηεπζε ηνπ παξαδείγκαηνο 2γ) θαη ησλ αζθήζεσλ 3ε), 4, 5α). 
§1.10Α (Να διαηεθεί 1 ώπα)  
Να εμαηξεζνύλ νη αζθήζεηο 3δ), ε) θαη 4ζη). Από ηηο ππόινηπεο, λα γίλεη επηινγή κόλν εθείλσλ ησλ 
εξσηεκάησλ πνπ θξίλεη ν δηδάζθσλ. 
§1.10Β (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Να εμαηξεζνύλ νη αζθήζεηο 2ζη), 4γ), 6 θαη 7. 
Γεληθέο αζθήζεηο θεθαιαίνπ (ηζρύεη γηα ηηο γεληθέο αζθήζεηο όισλ ησλ θεθαιαίσλ): Απεπζύλνληαη 
ζε καζεηέο κε ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά. Γελ πξέπεη λα δεηείηαη ε δη-
απξαγκάηεπζή ηνπο από όινπο ηνπο καζεηέο. Αλ ν δηδάζθσλ εθηηκά όηη είλαη ρξήζηκν, κπνξεί θά-
πνηα από απηά ηα ζέκαηα λα ηα πξνηείλεη ζε θάπνηνπο καζεηέο. 
 
Κεθάλαιο 2ο (Να διαηεθούν 13 ώπερ)  
Οη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ηηο εμηζώζεηο 1νπ βαζκνύ θαη ηηο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ιύζε πξν-

βιεκάησλ. Δπίζεο έρνπλ αληηκεησπίζεη εμηζώζεηο ηεο κνξθήο 
2x α  ζην 2ν θεθάιαην ηεο Β΄ Γπ-

κλαζίνπ. Σν ππόινηπν πεξηερόκελν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λέν θαη ζπλδέεηαη κε ην πξνεγνύκελν θε-
θάιαην. 
§2.1 Να μη διδασθεί. 
Η ππελζύκηζε ησλ εμηζώζεσλ 1νπ βαζκνύ ζα γίλεη κε αθνξκή ηελ επίιπζε εμίζσζεο 2νπ βαζκνύ κε 
παξαγνληνπνίεζε. 
§2.2Α (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 

Καηά ηελ επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ 
2 0αx βx   θαη 

2 0αx γ   λα απνθεπρζεί ε απνκλεκόλεπζε 

ζηεγλήο κεζνδνινγίαο θαη λα ελζαξξπλζνύλ νη καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο εμηζώζεηο κε 

όζα ήδε γλσξίδνπλ. Καηά ηελ επίιπζε ηεο 
2 0αx βx γ    κε παξαγνληνπνίεζε, λα κε δηδαρζεί ε 

κέζνδνο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ κε 4α , αιιά λα ελζαξξπλζνύλ νη καζεηέο λα επηρεηξήζνπλ ηελ 

παξαγνληνπνίεζε κε δηάζπαζε ηνπ όξνπ βx . Γηα παξάδεηγκα: 
2 15 16 0x x    ή 

2 16 16 0x x x     ή ( 1) 16( 1) 0x x x     ή ( 1)( 16) 0x x    Όζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο 1 έσο 

6, λα γίλεη επηινγή κόλν εθείλσλ ησλ εξσηεκάησλ πνπ θξίλεη ν δηδάζθσλ. Να κε δηδαρζεί ε άζθε-
ζε 7. 
§2.2Β (Να διαηεθούν 3 ώπερ)  
α) Να κε δηδαρζεί ε απόδεημε ηνπ ηύπνπ ιύζεσλ. Αληί γηα ηελ απόδεημε κπνξνύλ λα δνζνύλ παξα-

δείγκαηα δεπηεξνβάζκησλ εμηζώζεσλ πνπ ζα ιπζνύλ κε παξαγνληνπνίεζε γηα λα θαλεί ε ηαύ-
ηηζε ησλ ιύζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ, κε εθείλεο (ηηο ιύζεηο) ηνπ ηύπνπ ιύζεσλ. 

β) Να κε ζπδεηεζεί ε δηεξεύλεζε παξακεηξηθώλ εμηζώζεσλ 2νπ βαζκνύ (αζθήζεηο 7 θαη 8). 
γ) Η παξαγνληνπνίεζε ηξησλύκνπ κπνξεί λα βαζηζηεί ηελ εθαξκνγή 3 ηεο ζει. 95. 
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§2.3 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
§2.4 (Να διαηεθούν 3 ώπερ) 
Πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζεί ε άζθεζε 5. Όζνλ αθνξά ηηο ππόινηπεο αζθήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα, 
λα γίλεη επηινγή κόλν εθείλσλ πνπ θξίλεη ν δηδάζθσλ. Από ηελ άζθεζε 6 λα γίλεη δηαπξαγκάηεπζε 
κόλν ησλ εξσηεκάησλ α, β, δ, ε, αθνύ εμεγεζεί ε ζεκαζία απηώλ ησλ ηύπσλ.  
§2.5 (Να διαηεθούν 3 ώπερ)  
Όζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο 6 έσο 12 λα γίλεη επηινγή κόλν εθείλσλ πνπ θξίλεη ν δηδάζθσλ, αθνύ ζε 
κεγάιν βαζκό αλαθέξνληαη ζηηο ηδηόηεηεο ηεο δηάηαμεο, πνπ είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην 
Λύθεην. 
 
Κεθάλαιο 3ο (Να διαηεθούν 7 ώπερ)   
Σν πεξηερόκελν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη εμνινθιήξνπ λέν γηα ηνπο καζεηέο. 
Γεληθά γηα ηα ζπζηήκαηα πξνηείλεηαη: α) λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν νη γξαθηθέο όζν θαη νη αιγεβξη-
θέο κέζνδνη, β) λα δίλεηαη έκθαζε ζε πξνβιήκαηα.  
Όια ηα παξαπάλσ (θαη όρη κόλν νη αιγεβξηθέο κέζνδνη) λα απνηεινύλ αληηθείκελν εμέηαζεο. 
§3.1 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 

Δηζαγσγηθά, κπνξνύλ λα ιπζνύλ κία ή δύν αζθήζεηο ηεο κνξθήο: Να ιπζεί σο πξνο y  ν ηύπνο 

2 3 5x y   γηα λα αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο όηη είλαη ηεο κνξθήο y αx β  , άξα παξηζηάλεη επ-

ζεία. Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζε αζθήζεηο ράξαμεο επζείαο από ηελ εμίζσζε θαη αληηζηξόθσο. 
Η έλλνηα ηεο παξακέηξνπ μεπεξλά ην γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη γη΄απηό 
πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζεί ε εθαξκνγή 2 θαη νη αζθήζεηο 2 θαη 6 (γξακκηθέο εμηζώζεηο κε παξακέ-
ηξνπο). 
§3.2 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Να επηδησρζεί ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ αζθήζεσλ 3 θαη 4 ζηελ ηάμε.  
§3.3 (Να διαηεθούν 3 ώπερ)  
Να δνζεί έκθαζε ζε πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε άζθεζε 8 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
αλάγθε εηζαγσγήο ησλ αιγεβξηθώλ κεζόδσλ επίιπζεο ζπζηήκαηνο. Να δηδαρζνύλ νη εξσηήζεηο 
θαηαλόεζεο, αιιά λα γίλεη επηινγή ιίγσλ κόλν από ηα 14 εξσηήκαηα ησλ αζθήζεσλ 1, 2, 3, 5. 
Πξνηείλεηαη λα εμαηξεζνύλ νη αζθήζεηο 4, 6 θαη 12. 
 
Κεθάλαιο 4ο (Να διαηεθούν 4 ώπερ) 
Οη ηεηξαγσληθέο ζπλαξηήζεηο εκθαλίδνληαη γηα πξώηε θνξά, αιιά ππάξρεη ην ππόβαζξν ησλ γλώ-
ζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλαξηήζεηο από ηε Β΄ Γπκλαζίνπ. 
§4.1 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζνύλ ε εθαξκνγή 1 (όπσο είλαη δηαηππσκέλε) θαη νη αζθήζεηο 5 θαη 6. Η 
εθαξκνγή 1, ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί ζηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ 
ηνπ α ζηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο, κόλν αλ απηό γηλόηαλ κε ρξήζε ππνινγηζηή θαη θαηάιιεινπ ιν-
γηζκηθνύ. 
§4.2 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 

Πξνηείλεηαη ε ζρεδίαζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο 
2y αx βx γ    λα ζηεξηρηεί ζηελ εηζαγσ-

γηθή δξαζηεξηόηεηα απηήο ηεο παξαγξάθνπ (δειαδή ζε πίλαθα ηηκώλ θαη ζηε ζύγθξηζε κε ηελ 
2y αx ) θαη λα παξαιεηθζεί ηόζν ε ρξήζε ησλ κεηαηνπίζεσλ (πνπ είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκά-

ηεπζεο ζην Λύθεην), όζν θαη ε δηδαζθαιία ησλ ηύπσλ ηεο ζειίδαο 151 γηα ηελ θνξπθή θαη ην αθξό-
ηαην (πνπ επλνεί ηελ απνκλεκόλεπζε ηύπσλ ρσξίο θαηαλόεζε). Οη αζθήζεηο λα πεξηνξηζηνύλ ζηηο 
1, 3 θαη 4. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθό γηα ηε ζρεδίαζε ηεο παξαβν-
ιήο, ηε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ησλ ζπληειεζηώλ θαη ηελ εύξεζε ηεο θνξπθήο θαη ηνπ άμνλα ζπκκε-
ηξίαο.  
Κεθάλαιο 5ο (Να διαηεθούν 6 ώπερ)  
Σν πεξηερόκελν είλαη εμνινθιήξνπ λέν. Η δηδαζθαιία ηνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θπξίσο ιόγσ ησλ 
εθαξκνγώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ «ηξόπνπ ζθέςεο» 
πνπ απαηηεί (ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε ύιε ησλ καζεκαηηθώλ απηήο ηεο ηάμεο). 
§5.1 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Να κελ δηδαρζεί ε ππνπαξάγξαθνο «πξάμεηο κε ζύλνια», ε εθαξκνγή 2, νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 
2ε), 2ζη), 3, 4, 5 θαη νη αζθήζεηο 6, 7, 8 θαη 9. 
§5.2 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
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Να κε δηδαρζνύλ νη πξάμεηο κε ελδερόκελα θαη ηα αζπκβίβαζηα ελδερόκελα. Να εμαηξεζνύλ ε εξώ-
ηεζε 8 θαη ε άζθεζε 6. 
§5.3 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Να κε δηδαρζνύλ ε ππνπαξάγξαθνο «βαζηθνί θαλόλεο ινγηζκνύ ησλ πηζαλνηήησλ», ε εθαξκνγή 
2, νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 4, 5 θαη νη αζθήζεηο 9, 10, 11, 12, 13.  
 

ΜΔΡΟ Β΄ 
 
Κεθάλαιο 1ο (Να διαηεθούν 17 ώπερ) 
 
§1.1 (Να διαηεθούν 5 ώπερ) 
Η ελόηεηα πξνζθέξεηαη γηα επαθή ησλ καζεηώλ κε πηπρέο ηεο καζεκαηηθήο απνδεηθηηθήο δηαδηθα-
ζίαο (επζεία απόδεημε, αλαιπηηθή κέζνδνο,  αληηπαξαδείγκαηα,  απαγσγή ζε άηνπν). Πξνηείλεηαη 
ζην εηζαγσγηθό θνκκάηη ηεο ελόηεηαο, πξηλ από ηελ έλλνηα ηεο ηζόηεηαο ησλ ηξηγώλσλ, λα γίλεη ε-
παλάιεςε ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ (π.ρ. νη θαηαθνξπθήλ γσλίεο είλαη ίζεο, 
νη παξά ηε βάζε γσλίεο ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ είλαη ίζεο θηι.) 
Πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα όιεο νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη νη αζθήζεηο 1, 2, 
3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17 θαη 21. Δηδηθά γηα ηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο λα δεηείηαη από ηνπο κα-
ζεηέο λα αηηηνινγήζνπλ ηηο  επηινγέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα  ζηελ εξώηεζε 7α) λα θέξνπλ παξά-
δεηγκα ηξηγώλσλ πνπ έρνπλ γσλίεο ίζεο κηα πξνο κία θαη δελ είλαη ίζα (π.ρ. ηα ηζόπιεπξα ηξίγσλα), 
νκνίσο ζηελ εξώηεζε 7ζη) λα δώζνπλ θάπνην αληηπαξάδεηγκα (π.ρ. δύν ηζνζθειή ηξίγσλα κε ίζα 
ηα δεύγε ησλ ίζσλ πιεπξώλ θαη ην έλα λα είλαη νξζνγώλην θαη ην άιιν λα είλαη νμπγώλην ή ακβιπ-
γώλην). ηηο εξσηήζεηο 4 θαη 9 λα δεηεζεί ε αηηηνιόγεζε ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ ηξίηνπ ηξηγώλνπ.  
§1.2 (Να διαηεθούν 2 ώπερ)  
§1.5 (Να διαηεθούν 4 ώπερ)  
§1.5Α (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Η νκνηόηεηα δύν πνιπγώλσλ λα νξηζηεί όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο 2 ηειεπηαίεο ζεηξέο ηεο ζειίδαο 
215 (κέζα ζην πιαίζην). 
Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηηο αζθήζεηο θαηαλόεζεο θαη ζηηο αζθήζεηο 1, 2, 3 θαη 6. Οη 
αζθήζεηο 4 θαη 5 ιύλνληαλ εύθνια κε ηελ νκνηνζεζία, κπνξνύλ λα ιπζνύλ θαη ρσξίο απηή, όκσο κε 
πην πνιύπινθν ηξόπν θαη ίζσο λα είλαη θαηάιιειεο  γηα ιίγνπο καζεηέο. 
§1.5Β. (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Να κελ αλαθεξζεί ε αηηηνιόγεζε ηνπ θξηηεξίνπ νκνηόηεηαο δύν ηξηγώλσλ (ζει. 220, επάλσ κέξνο) 
γηαηί έρεη εμαηξεζεί ην ζεώξεκα ηνπ Θαιή θαη ε νκνηνζεζία. Θα κπνξνύζε λα ζπδεηεζεί ην όηη ε 
ζκίθξπλζε ή κεγέζπλζε ελόο ηξηγώλνπ δηαηεξεί ην κέηξν ησλ γσληώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζύ-
κπησζε ησλ γσληώλ. Να κελ δηδαρζεί ε άζθεζε 3. 
§1.6 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
Γενικέρ αζκήζειρ κεθαλαίος: Απεςθύνονηαι ζε μαθηηέρ με ιδιαίηεπερ δεξιόηηηερ και ενδιαθέπον για 
ηα μαθημαηικά. Δεν ππέπει να ζηηείηαι η διαππαγμάηεςζή ηοςρ από όλοςρ ηοςρ μαθηηέρ. Αν ο διδά-
ζκων εκηιμά όηι είναι σπήζιμο, μποπεί κάποια από αςηά ηα θέμαηα να ηα πποηείνει ζε κάποιοςρ μα-
θηηέρ. 
Κεθάλαιο 2ο (Να διαηεθούν 12 ώπερ) 
§2.1 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
§2.2 (Να διαηεθούν 2 ώπερ) 
§2.3 (Να διαηεθούν 4 ώπερ) 
ηνπο ζηόρνπο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη όηη ζα πξέπεη νη καζεηέο λα ρξεζηκν-
πνηνύλ  ηηο βαζηθέο ηαπηόηεηεο γηα ηελ απόδεημε απιώλ ηξηγσλνκεηξηθώλ ηαπηνηήησλ.  Έηζη, πξν-
ηείλνπκε λα εμαηξεζνύλ από ηελ δηδαζθαιία νη αζθήζεηο 5, 7, 9β θαη 10 γηαηί είλαη εθηόο ζηόρσλ ηνπ 
αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα ηηο δηαπξαγκαηεπηνύλ κόλνη ηνπο νη πεξηζζόηε-
ξνη καζεηέο. 
§2.4 (Να διαηεθούν 4 ώπερ) 
Να αλαδεηρζνύλ νη εθαξκνγέο ησλ λόκσλ εκηηόλσλ – ζπλεκηηόλσλ ζηνλ ππνινγηζκό απνζηάζεσλ 
ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, όπσο ζηηο αζθήζεηο 5, 8, 13 θαη 14. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηή 
ηζέπεο (επηζηεκνληθνύ ή απινύ), θαηά ηελ ιύζε πξνβιεκάησλ ώζηε λα γίλεη  θαιύηεξε δηαπξαγ-
κάηεπζε ησλ ελλνηώλ.  
Γενικέρ αζκήζειρ 2ος Κεθαλαίος: Ιζσύει η ίδια παπαηήπηζη όπωρ και ππιν για ηιρ Γενικέρ Αζκήζειρ 
ηος πποηγούμενος κεθαλαίος. 
 


