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ΙΙ) ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης  

Εισαγωγικό Κεφάλαιο 

(Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)  

Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές διαπραγµατεύονται την έννοια του συνόλου καθώς και σχέσεις και 

πράξεις µεταξύ συνόλων. Ειδικότερα:  

Όσον αφορά στην §Ε.1, αυτή να µη διδαχθεί ως αυτόνοµο κεφάλαιο αλλά να συζητηθεί το νόηµα 

και η χρήση των στοιχείων της Λογικής στις ιδιότητες και προτάσεις που διατρέχουν τη διδακτέα 

ύλη (για παράδειγµα στην ιδιότητα α·β≠0 ⇔ α≠0 και β≠0 της §2.1 µπορεί να διερευνηθεί το νόηµα 

της ισοδυναµίας και του συνδέσµου «και»). 

§Ε.2    

Οι µαθητές αντιµετωπίζουν για πρώτη φορά µε συστηµατικό τρόπο την έννοια του συνόλου και 

των σχέσεων και πράξεων µεταξύ συνόλων. Επειδή η έννοια του συνόλου είναι πρωταρχική, 

δηλαδή δεν ορίζεται, χρειάζεται να τονισθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να θεωρηθεί 

µια συλλογή αντικειµένων σύνολο µέσα από κατάλληλα παραδείγµατα (π.χ. το σύνολο που 

αποτελείται από τα θρανία και τους µαθητές της τάξης, το «σύνολο» των ψηλών µαθητών της 

τάξης).   

Η αναπαράσταση συνόλων, σχέσεων και πράξεων αυτών καθώς και η µετάβαση από τη µία 

αναπαράσταση στην άλλη, µπορούν να υποστηρίξουν την κατανόηση της έννοιας του συνόλου.   

Οι πράξεις µεταξύ συνόλων είναι ένα πλαίσιο στο οποίο οι µαθητές µπορούν να δώσουν νόηµα 

στους συνδέσµους «ή» και «και». Ειδικά, όσον αφορά στο σύνδεσµο «ή», να επισηµανθεί η 

διαφορετική του σηµασία στα Μαθηµατικά από εκείνη της αποκλειστικής διάζευξης που του 

αποδίδεται συνήθως στην καθηµερινή χρήση του. Οι δραστηριότητες ∆.1, ∆.2 και ∆.3 του ΑΠΣ 

είναι ενδεικτικές για την εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας του συνόλου.  

 

Κεφάλαιο 1
ο 



(Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες) 

Οι µαθητές έχουν έλθει σε επαφή µε την έννοια της πιθανότητας στις προηγούµενες τάξεις µε 

εµπειρικό τρόπο. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται στην έννοια της πιθανότητας µε τον κλασικό 

ορισµό και εξασκούνται στο βασικό λογισµό πιθανοτήτων µε χρήση της θεωρίας συνόλων. 

Ειδικότερα: 

§1.1  

Είναι σηµαντικό οι µαθητές να µπορούν να αναγνωρίζουν ένα πείραµα τύχης και να διακρίνουν τις 

διαφορές που έχει από ένα αιτιοκρατικό πείραµα (προτείνεται η δραστηριότητα ∆.4 του ΑΠΣ), µε 

στόχο να µπορέσουν στη συνέχεια να αντιληφθούν την ανάγκη εισαγωγής της έννοιας της 

πιθανότητας για τη µελέτη τέτοιων πειραµάτων.  

Ο προσδιορισµός και η αναπαράσταση του δειγµατικού χώρου ενός πειράµατος τύχης είναι µια 

διαδικασία δύσκολη για τους µαθητές, ειδικά όταν αντιµετωπίζουν ένα πείραµα τύχης που 

πραγµατοποιείται σε δυο ή περισσότερα στάδια. Εργαλεία, όπως το δενδροδιάγραµµα και ο 

πίνακας διπλής εισόδου, βοηθούν στη µοντελοποίηση ενός πειράµατος τύχης και στην κατασκευή 

του δειγµατικού χώρου (προτείνεται η ∆.5 του ΑΠΣ).   

Σηµαντική για την κατανόηση και την επίλυση προβληµάτων είναι επίσης η µετάφραση σχέσεων 

µεταξύ ενδεχοµένων από τη φυσική γλώσσα στη γλώσσα των συνόλων και αντίστροφα 

(προτείνονται οι δραστηριότητες ∆.6 και ∆.7 του ΑΠΣ).  

§1.2  

Ο κλασικός ορισµός της πιθανότητας προτείνεται να είναι η κατάληξη της µελέτης της σχετικής 

συχνότητας και όχι να δοθεί απλά ο τυπικός ορισµός (προτείνεται η δραστηριότητα που 

αντιστοιχεί στο στόχο Πθ4 του ΑΠΣ). Οι κανόνες λογισµού των πιθανοτήτων εισάγονται για 

πρώτη φορά και, εκτός από τον απλό χειρισµό τους, είναι σηµαντικό να χρησιµοποιηθούν στην 

επίλυση προβληµάτων που δε θα µπορούσαν να λυθούν µε τον κλασικό ορισµό (π.χ. 

δραστηριότητα ∆.8 του ΑΠΣ ) 

Να µην διδαχθεί η εφαρµογή 3 στη σελίδα 36, καθώς και ασκήσεις µε ανισότητες 

Να µην γίνουν οι ασκήσεις της Β Οµάδας της παραγράφου 1.2 

 

Κεφάλαιο 2ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες) 

Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές επαναλαµβάνουν και εµβαθύνουν στις ιδιότητες του συνόλου των 

πραγµατικών αριθµών µε στόχο να βελτιώσουν την κατανόηση της δοµής του. Η επανάληψη και 

περαιτέρω εξάσκηση των µαθητών στον αλγεβρικό λογισµό (αλγεβρικές πράξεις, 

παραγοντοποίηση, ταυτότητες κ.λπ) δεν αποτελεί τον κύριο στόχο αυτού του κεφαλαίου. 

Ειδικότερα: 

§2.1  

Οι µαθητές συναντούν δυσκολίες στη διάκριση των ρητών από τους άρρητους και γενικότερα στην 

ταξινόµηση των πραγµατικών αριθµών σε φυσικούς, ακέραιους ρητούς και άρρητους. Οι 

διαφορετικές αναπαραστάσεις των πραγµατικών αριθµών επηρεάζουν τις παραπάνω διεργασίες. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διάκριση των ρητών από τους άρρητους µε 

χρήση κατάλληλων παραδειγµάτων, όπως οι αριθµοί 3

4

, 1.333…, 1,010101…, 1,1010010001…, 

καθώς και στην ταξινόµηση αριθµών στα βασικά υποσύνολα των πραγµατικών αριθµών (όπως 

2

4

, 5

3

, 6

π

, -1.333 κ.ά.). Παράλληλα, και µε αφορµή τα παραπάνω παραδείγµατα, µπορεί να γίνει 

συζήτηση αν το άθροισµα και το γινόµενο δύο ρητών ή δύο άρρητων ή ρητού και άρρητου είναι 

ρητός ή άρρητος.  

Σηµαντικό για τον αλγεβρικό λογισµό είναι οι µαθητές να κατανοήσουν τις ιδιότητες των πράξεων. 

Σε αυτό θα βοηθήσει η λεκτική διατύπωση και η διερεύνηση των ιδιοτήτων καθώς και η 

αναγνώριση της σηµασίας της ισοδυναµίας, της συνεπαγωγής και των συνδέσµων «ή» και «και», 

µε ιδιαίτερη έµφαση στις ιδιότητες: α·β=0 ⇔ α=0 ή β=0, α·β≠0 ⇔ α≠0 και β≠0.   



Να δοθεί έµφαση στις µεθόδους απόδειξης και ιδιαίτερα σε αυτές µε τις οποίες δεν είναι 

εξοικειωµένοι οι µαθητές, όπως η χρήση της απαγωγής σε άτοπο για την απόδειξη ότι ο 2  είναι 

άρρητος και του αντιπαραδείγµατος στην απόρριψη του ισχυρισµού: α
2
=β

2
 ⇒ α=β. 

§2.2  

Οι µαθητές, επηρεασµένοι από τη διαδοχικότητα των ακεραίων, συναντούν δυσκολίες στην 

κατανόηση της πυκνότητας των ρητών αριθµών. Προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διερεύνηση της 

έννοιας της πυκνότητας και της διαδοχικότητας στα βασικά υποσύνολα των πραγµατικών αριθµών 

(προτείνεται η δραστηριότητα ∆.9 του ΑΠΣ) καθώς και στις οµοιότητες και διαφορές των 

ιδιοτήτων της ισότητας και της ανισότητας, µε έµφαση στις ισοδυναµίες: α2
+β

2
=0 ⇔ α=0 και β=0, 

ενώ α
2
+β

2
>0 ⇔ α≠0 ή β≠0 και στα σχόλια 1 και 2 της σελ. 56. 

§2.3  

Οι µαθητές έχουν αντιµετωπίσει, στο Γυµνάσιο, την απόλυτη τιµή ενός αριθµού ως την απόστασή 

του από το µηδέν στον άξονα των πραγµατικών αριθµών. Στην ενότητα αυτή δίνεται ο τυπικός 

ορισµός της απόλυτης τιµής και αποδεικνύονται οι βασικές ιδιότητές της. Να επισηµανθεί η 

µέθοδος απόδειξης των ιδιοτήτων των απολύτων τιµών (ότι η ζητούµενη σχέση είναι ισοδύναµη 

µε µία σχέση που γνωρίζουµε ότι είναι αληθής) και να συζητηθεί η αναγκαιότητα του «πρέπει» 

(⇒) και του «αρκεί» (⇐) σε αυτές. 

Η γεωµετρική ερµηνεία της απόλυτης τιµής ενός αριθµού και της απόλυτης τιµής της διαφοράς 

δύο αριθµών είναι σηµαντική, γιατί βοηθά τους µαθητές να αποδώσουν νόηµα στην έννοια. Η 

σύνδεση, όµως, της αλγεβρικής σχέσης και της γεωµετρικής της αναπαράστασης δεν είναι κάτι που 

γίνεται εύκολα από τους µαθητές και για αυτό απαιτείται να δοθεί σε αυτό ιδιαίτερη έµφαση.  

Με αυτήν την έννοια προτείνεται να µη διδαχθούν, στη γενική τους µορφή, οι:  

Ix-x0I<ρ ⇔ x ∈(x0-ρ, x0+ρ) ⇔ x0-ρ<x<x0+ρ καθώς και Ix-x0I>ρ ⇔ x ∈(-∝, x0-ρ) ∪ (x0+ρ, +∝) ⇔ 

x<x0-ρ ή x>x0+ρ καθώς και η γεωµετρική ερµηνεία αυτών, επειδή είναι πολύ δύσκολο να γίνουν 

κατανοητά από τους µαθητές σ’ αυτή τη φάση της αλγεβρικής τους εµπειρίας. Αντίθετα, οι 

µαθητές µπορούν να ασχοληθούν µε τα παραπάνω µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα (π.χ. η 

ανίσωση Ιx-2Ι<3 σηµαίνει: «ποιοι είναι οι αριθµοί που απέχουν από το 2 απόσταση µικρότερη του 

3;» δηλ.  

Ix-2I<3 ⇔ d (x, 2) <3 ⇔ -1<x<5).  

 

 

 

 

 

 

Προτείνεται, όµως, να γίνει διαπραγµάτευση των σχέσεων  IxI<ρ ⇔-ρ<x<ρ και IxI>ρ ⇔ x<-ρ ή 

x>ρ. H δραστηριότητα ∆.10 του ΑΠΣ υποστηρίζει την παραπάνω προσέγγιση. 

§2.4  

Οι µαθητές έχουν ήδη αντιµετωπίσει, στο Γυµνάσιο, τις τετραγωνικές ρίζες και δυνάµεις µε 

ακέραιο εκθέτη καθώς και τις ιδιότητες αυτών. Στην ενότητα αυτή γίνεται επέκταση στη ν-οστή 

ρίζα και στη δύναµη µε ρητό εκθέτη. Να επισηµανθεί η διατήρηση των ιδιοτήτων των δυνάµεων 

µε ακέραιο εκθέτη και στην περίπτωση του ρητού εκθέτη. Προτείνεται η διαπραγµάτευση απλών 

ασκήσεων. Για να αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των ιδιοτήτων των ριζών, έναντι της 

χρήσης του υπολογιστή τσέπης, προτείνεται µια δραστηριότητα σαν τη ∆.11 του ΑΠΣ.   

 

Κεφάλαιο 3
ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες) 



Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές µελετούν συστηµατικά και διερευνούν εξισώσεις 1
ου

 και 2
ου

 

βαθµού. Ως ιδιαίτερη περίπτωση εξετάζεται η εξίσωση x
ν 
=α. Ειδικότερα: 

§3.1  

Οι µαθητές, στο Γυµνάσιο, έχουν διαπραγµατευθεί αναλυτικά την επίλυση εξισώσεων της µορφής 

αx+β=0, της οποίας οι συντελεστές α και β είναι συγκεκριµένοι αριθµοί. Συναντούν δυσκολίες στη 

µετάβαση από την επίλυση µιας τέτοιας µορφής εξίσωσης στην επίλυση της γενικής µορφής 

αx+β=0, για δυο κυρίως λόγους: α) είναι δύσκολος ο διαχωρισµός της έννοιας της παραµέτρου 

από την έννοια της µεταβλητής και β) δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη διαδικασία της διερεύνησης 

γενικά.   

Για το λόγο αυτό, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην αναγνώριση του ρόλου της 

παραµέτρου σε µια παραµετρική εξίσωση 1ου
 βαθµού µέσα από τη διαπραγµάτευση της 

παραµετρικής εξίσωσης που περιλαµβάνεται στη θεωρία αυτής της παραγράφου (σχολικό βιβλίο, 

σελ. 80). Για παράδειγµα, µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να λύσουν την εξίσωση για 

συγκεκριµένες τιµές του λ ( π.χ. λ=2, λ=5, λ=1, λ=-1) και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να 

διατυπώσουν γενικά συµπεράσµατα για κάθε τιµή της παραµέτρου λ. Προτείνεται, επίσης, προς 

διαπραγµάτευση η δραστηριότητα ∆.12 του ΑΠΣ καθώς και η επίλυση απλών παραµετρικών 

εξισώσεων και απλών εξισώσεων που ανάγονται σε εξισώσεις 1ου
 βαθµού (όπως η άσκηση 10 της 

Α’ Οµάδας).   

Για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων τιµών, προτείνεται να δοθεί 

ιδιαίτερη έµφαση σε εξισώσεις, όπως η Ix-5I=-3, την οποία δύσκολα χαρακτηρίζουν οι µαθητές 

από την αρχή ως αδύνατη. 

§3.2  

Η επίλυση εξισώσεων της µορφής xν 
=α να περιοριστεί σε απλές εξισώσεις.  

§3.3  

Η επίλυση της εξίσωσης αx
2+βx+γ=0, α≠0 στη γενική της µορφή µε τη µέθοδο «συµπλήρωσης 

τετραγώνου» είναι µια διαδικασία που δυσκολεύει τους µαθητές. Προτείνεται να χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές τη µέθοδο της «συµπλήρωσης τετραγώνου» πρώτα σε εξισώσεις 2ου βαθµού µε 

συντελεστές συγκεκριµένους αριθµούς και στη συνέχεια µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να 

γενικεύσουν τη διαδικασία.   

Επίσης, προτείνεται η επίλυση απλών εξισώσεων που ανάγονται σε εξισώσεις 2
ου

 βαθµού (όπως τα 

παραδείγµατα 1 και 3) και να δοθεί έµφαση στη µοντελοποίηση και επίλυση προβληµάτων µε 

χρήση εξισώσεων 2
ου

 βαθµού (προτείνονται οι δραστηριότητες ∆.13 και ∆.14 του ΑΠΣ).   

Οι τύποι του Vieta επιτρέπουν στους µαθητές είτε να κατασκευάσουν µια εξίσωση 2ου βαθµού µε 

δεδοµένο το άθροισµα και το γινόµενο ριζών της είτε να προσδιορίσουν απευθείας τις ρίζες της 

(βρίσκοντας δυο αριθµούς που να έχουν άθροισµα S και γινόµενο P). Προτείνεται να ζητηθεί από 

τους µαθητές, υπό µορφή άσκησης, να προσδιορίσουν αυτούς τους τύπους και να τους 

χρησιµοποιήσουν στην επίλυση σχετικών προβληµάτων.   

 

Κεφάλαιο 4ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες) 

Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές µελετούν συστηµατικά και διερευνούν ανισώσεις 1ου και 2ου βαθµού 

Ειδικότερα: 

§4.1  

Οι µαθητές, στο Γυµνάσιο, έχουν διαπραγµατευθεί αναλυτικά την επίλυση ανισώσεων 1ου βαθµού 

µε συγκεκριµένους συντελεστές. Εκτός από τη χρήση της αριθµογραµµής, για την απεικόνιση του 

συνόλου λύσεων µιας ανίσωσης, προτείνεται να δοθεί έµφαση και στη χρήση των διαστηµάτων 

των πραγµατικών αριθµών για την παραπάνω απεικόνιση, ως εφαρµογή της αντίστοιχης 

υποπαραγράφου της §2.2. Να συζητηθούν οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στην εξίσωση και την 

ανίσωση, ως προς τη διαδικασία της επίλυσης τους και το σύνολο των λύσεών τους.  

Για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων τιµών, προτείνεται να 

λυθούν από τους µαθητές και ανισώσεις όπως οι Ix-5I<-3 ή Ix-5I>-3, των οποίων τη λύση, αν και 

προκύπτει από απλή παρατήρηση, δεν την αναγνωρίζουν άµεσα οι µαθητές. Προτείνεται επίσης να 



δοθεί προτεραιότητα στη µοντελοποίηση προβληµάτων µε χρήση ανισώσεων 1
ου

 βαθµού, όπως για 

παράδειγµα η άσκηση 11 της Α΄ Οµάδας και οι ασκήσεις 3 και 4 της Β΄ Οµάδας.  

§4.2  

Η διαπραγµάτευση ανισώσεων 2
ου

 βαθµού γίνεται για πρώτη φορά στην Α΄ Λυκείου. Προτείνεται 

να δοθεί έµφαση στη διερεύνηση της παραγοντοποίησης του τριωνύµου, όπου γίνεται ξανά χρήση 

της µεθόδου «συµπλήρωσης τετραγώνου», ώστε να µη δοθούν απευθείας τα συµπεράσµατα αυτής. 

Στον προσδιορισµό του πρόσηµου του τριωνύµου, παρατηρείται συχνά οι µαθητές να 

παραβλέπουν το πρόσηµο του συντελεστή του δευτεροβάθµιου όρου ή να συγχέουν το πρόσηµο 

της διακρίνουσας µε το πρόσηµο του τριωνύµου (π.χ. όταν ∆<0, θεωρούν ότι και το τριώνυµο 

παίρνει αρνητικές τιµές).   

Τα παραπάνω προβλήµατα συχνά αντιµετωπίζονται µε διάφορα «τεχνάσµατα» µε τα σύµβολα «+» 

και «-», ώστε να προσδιορίσουν οι µαθητές το πρόσηµο του τριωνύµου και να επιλύσουν 

ανισώσεις 2ου
 βαθµού. Τέτοιες προσεγγίσεις δε συνδέονται µε την κατανόηση του πότε ένα 

τριώνυµο παίρνει θετικές και πότε αρνητικές τιµές.  

Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοθεί έµφαση στην κατανόηση της διαδικασίας προσδιορισµού 

του πρόσηµου του τριωνύµου (π.χ. µέσα από τη µελέτη του πρόσηµου των παραγόντων του και 

του συντελεστή του δευτεροβάθµιου όρου, όταν αυτό παραγοντοποιείται) και στη συνέχεια στη 

χρήση των συµπερασµάτων για την επίλυση ανισώσεων 2ου 
βαθµού. Η µοντελοποίηση και επίλυση 

προβληµάτων µε χρήση ανισώσεων 2ου 
βαθµού (π.χ. η δραστηριότητα ∆.15 του ΑΠΣ και η άσκηση 

7 της Β’ Οµάδας) λειτουργούν προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

 


