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ΠΡΟΛΟΓΟ 

θνπφο ηνπ βηβιίνπ είλαη λα πξνηείλνπκε έλα λέν είδνο καζεκαηηθψλ πξνβιεκά-

ησλ, ηα Πξνβιήκαηα κε Δπηινγή Γεδνκέλσλ. Να εμεηάζνπκε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη λα παξνπζηάζνπκε κηα ζεηξά 50 ηέηνησλ 

πξνβιεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο χιεο ησλ Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζί-

νπ θαη Λπθείνπ. 

Απεπζχλεηαη, θπξίσο, ζε φζνπο εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Ζ θχζε ησλ ελ ιφγσ πξνβιεκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελζσκάησζε ελφο δνκηθνχ 

ζηνηρείνπ ησλ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, απηνχ ηεο επηινγήο δεδνκέλσλ. 

Ζ γεληθή αξρή ηεο θαηαζθεπήο ηνπο είλαη: νξηζκέλα απφ ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχ-

ληαη γηα ηελ επίιπζή ηνπο, επηιέγνληαη κέζα απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ απφ ηνπο ίδη-

νπο ηνπο καζεηέο. Σα πξνο επηινγήλ δεδνκέλα είλαη ηέηνηα ψζηε δηαθνξεηηθνί ζπλδπ-

αζκνί επηινγψλ επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο θαη, κάιηζηα, θάζε 

ζηξαηεγηθή επίιπζεο ζεκαηνδνηεί θαη δηαθνξεηηθφ επίπεδν καζεκαηηθήο ζθέςεο. 

Σα πξνβιήκαηα κε επηινγή δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ σο εξγαιείν κάζεζεο, δηφηη: 

• πλεηζθέξνπλ ζηε κεηαγλψζε κε ηε κνξθή κεηά-δεμηνηήησλ: ην ζηνηρείν ηεο επη-

ινγήο δεδνκέλσλ δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ ησλ γλψζε-

σλ, ζθφπηκεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. 

• πκβάιινπλ ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε: βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ρεηξίδνληαη 

ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο κε βάζε ηα δνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

• Δγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη νη πνιιαπινί ηξφπνη επίιπζεο. Καη νη πνιια-

πινί ηξφπνη επίιπζεο ζπλδένληαη κε ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. 

• Ζ πνξεία επίιπζεο δελ πξνθαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην πξφβιεκα, αιιά ν καζεηήο 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο. Γελ ππάξρεη θάπνπ «έμσ» θαη «πάλσ» 

απφ ην καζεηή θαη ν ίδηνο θαιείηαη λα ηελ αλαθαιχςεη. Αληίζεηα, πξνζπαζεί λα 

ηελ επηλνήζεη θαη λα ηε ραξάμεη. 
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• Όζεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ εκπινθή ηνπο κε 

ηα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα, ζηελ νπζία ηφζα δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα ελ κέξεη θα-

ηαζθεπάδνπλ θαη επηιχνπλ. Έηζη, ε θαηαζθεπή θαη ε επίιπζε δηελεξγνχληαη ηαπ-

ηφρξνλα, κε απνηέιεζκα, νη καζεηέο λα κελ ηηο βιέπνπλ σο δχν δηαθξηηέο δηαδη-

θαζίεο φπσο γίλεηαη ζπλήζσο. Γελ θαηαπηάλνληαη κφλν κε ηε κία, ηελ επίιπζε, 

αιιά θαη κε ηηο δχν σο αιιεινεμαξηψκελεο δηθέο ηνπο δξάζεηο. 

• Πξνζζέηνπλ ζηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηε δηάζηαζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, πνπ θαηά βάζε απνπζηάδεη. 

• Οη πνιιαπινί ηξφπνη επίιπζεο δηαβαζκηζκέλνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ, επηηξέπνπλ 

λα αληηκεησπηζηεί επηηπρψο ην πξφβιεκα απφ έλα επξχ θάζκα καζεηψλ. 

• Δμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ζε ζπλζήθεο νκαδνζπλεξγαηη-

θήο δηδαζθαιίαο. Σα δηδαθηηθά νθέιε ησλ καζεηψλ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηε καζεκαηηθή επηθνηλσλία πνπ ζα αλαπηπρζεί ζε επίπεδν νκάδαο. 

Ο θχξηνο θνξκφο ηνπ βηβιίνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία θεθάιαηα: 

 ην θεθάιαην I παξνπζηάδνπκε ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

πξνβιεκάησλ. Πεξηγξάθνπκε ηε κεηάβαζε απφ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζηα 

πξνβιήκαηα κε επηινγή δεδνκέλσλ, εηζάγνληαο ηε ζχκβαζε ηνπ «θφζηνπο πξφ-

ζβαζεο» ησλ πξνο επηινγήλ δεδνκέλσλ θαη ην «θφζηνο επίιπζεο» ηνπ πξνβιήκα-

ηνο. Δμεηάδνπκε πψο ηα πξνβιήκαηα απηά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγα-

ιείν κάζεζεο θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο. 

 Σν θεθάιαην II πεξηιακβάλεη 50 πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο. Κάζε πξφβιεκα 

απνηειεί θαη κηα μερσξηζηή ελφηεηα. Κάζε ελφηεηα πεξηέρεη ηελ εθθψλεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ηηο ηηκέο ησλ πξνο επηινγήλ δεδνκέλσλ, ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν, ηηο 

πξναπαηηνχκελεο βαζηθέο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη δηεμνδηθά αλεπηπγκέλεο ηηο 

δπλαηέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο. 

 ην θεθάιαην III αζρνινχκαζηε κε ηξία ζεκαληηθά δεηήκαηα: νξηνζεηνχκε ηνλ 

ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνβιεκάησλ, εηζάγνπκε ην γξάθεκα 

ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο – έλα εξγαιείν αλαπαξάζηαζεο ηεο δνκήο ηνπ πξνβιήκα-

ηνο – θαη πξνηείλνπκε έλαλ ηξφπν κεηαηξνπήο ηνπ θφζηνπο επίιπζεο ζε αξηζκεηη-

θή βαζκνινγία. 

Βαζίιεο Γ. Καξαγηάλλεο 

http://www.vkaragiannis.gr 

e-mail: maths@vkaragiannis.gr 
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Σηπαηηγικέρ επίλςζηρ: Σν πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηαδφκαζηε, εμαξηάηαη απφ 

ην θαηά πφζν ζα αμηνπνηήζνπκε ηνλ παξαθάησ θαλφλα. 

Γηα ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ x ηζρχεη: 

 Αλ 1x   ηφηε 2xxx1   

 Αλ 1x0   ηφηε 1xxx0 2   

• Οη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο κε πξφζβαζε ζε δχν δεδνκέλα είλαη λα δεηήζνπκε ζε 

πνην ζεκείν αληηζηνηρεί έλαο εθ ησλ αξηζκψλ α, 2α , α  θαη έλαλ εθ ησλ β, 2β , β  

κε θφζηνο επίιπζεο απφ 4 έσο 8. 

• Αλ αμηνπνηήζνπκε ζην έπαθξν ηνλ θαλφλα, ηφηε ρξεηαδφκαζηε κφλν έλα απφ ηα 6 

πξνο επηινγήλ δεδνκέλα. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο έρνπλ ειάρηζην θφζηνο 2 θαη 

κέγηζην 4. 

Οη βέληιζηερ ζηπαηηγικέρ επίλςζηρ είλαη δχν θαη έρνπλ θφζηνο 2: Nα δεηήζνπκε ζε 

πνην ζεκείν αληηζηνηρεί ν αξηζκφο α  ή ν αξηζκφο β . Έζησ φηη δεηάκε ην δεδνκέ-

λν 5. Αθνχ ν αξηζκφο α  αληηζηνηρεί ζην ζεκείν Δ, ζπκπεξαίλνπκε φηη α>1 θαη επη-

πιένλ, φηη ηζρχεη 
2ααα1  . Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ππάξρνπλ ηξεηο α-

ξηζκνί ζην δηάζηεκα (0,1), καο νδεγεί ζην φηη ζα πξέπεη 0<β<1, άξα ζα ηζρχεη 

1βββ0 2  . πλεπψο, είκαζηε πιένλ ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε ζε πνην ζε-

κείν αληηζηνηρεί θάζε αξηζκφο. 

 

 

 

7. ΚΤΛΙΟΜΕΝΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ 

Διδακηικόρ ζηόσορ: Οη καζεηέο λα αζθεζνχλ ζηε δηαρείξηζε ηεο πνιππινθφηεηαο, 

ζηε δηάθξηζε θαη ζηελ επηινγή γηα λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα. Να ρξεζηκνπνηνχλ δηα-

ηεηαγκέλα δεχγε γηα λα αλαπαξηζηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, λα εξ-

κελεχνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο γηα λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα, λα 

αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ην δηάγξακκά ηεο, λα ηηο κεηαθξάδνπλ θαη λα ηηο κεηαηξέ-

πνπλ ζε δεδνκέλα κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη αληίζηξνθα. Να βνεζεζνχλ ζην 

λα ρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ζπλάξηεζεο – ηχπνο θαη γξαθηθή 

παξάζηαζε – λα ηηο αληηιακβάλνληαη σο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ καζεκαηηθνχ αληηθεηκέ-

λνπ, ηεο ζπλάξηεζεο θαη λα κπνξνχλ λα κεηαβαίλνπλ απφ ηε κία ζηελ άιιε. Να αλα-

γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ζπληειεζηή δηεχζπλζεο ηεο επζείαο xαy  .  

Απεςθύνεηαι: ζε καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη ηεο Α΄ Λπθείνπ. 
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Πποαπαιηούμενερ μαθημαηικέρ γνώζειρ: Οη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ έλ-

λνηα ησλ θαξηεζηαλψλ ζπληεηαγκέλσλ, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηε-

ζεο θαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο επζείαο xαy  . Να ππνινγίδνπλ ηελ θιίζε επζείαο, είηε ε-

θαξκφδνληαο ην ιφγν κεηαβνιήο (αθνξά ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ), είηε αμην-

πνηψληαο φηη ε θιίζε εθθξάδεη ηε ζηαζεξή κεηαβνιή ηνπ y γηα νπνηαδήπνηε κνλα-

δηαία αχμεζε ηνπ x. 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΜΔ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα απφζηαζε – ρξφλνο ζπγθξίλεη ηελ θίλεζε δχν αηφκσλ, φηαλ 

ην 1
ν
 άηνκν βαδίδεη πάλσ ζε έλαλ θπιηφκελν δηάδξνκν, ελψ ην 2

ν
 βαδίδεη δίπια απφ 

ηνλ θπιηφκελν δηάδξνκν. Αλ ηα δχν άηνκα βαδίδνπλ κε ηνλ ίδην «βεκαηηζκφ», λα π-

πνινγίζεηε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θηάζεη ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ έλα 3
ν
 

άηνκν πνπ ζηέθεηαη αθίλεην πάλσ ζηνλ θπιηφκελν δηάδξνκν. 

 

Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζείηε: 

1. Σν κήθνο ηνπ θπιηφκελνπ δηαδξφκνπ: ……..    (θφζηνο 5) 

2. Σν ρξφλν ηνπ 1
νπ

 αηφκνπ: ……..  (θφζηνο 7) 

3. Σν ρξφλν ηνπ 2
νπ

 αηφκνπ: …….. (θφζηνο 7) 

4. Σνλ αξηζκφ δ: ……    (θφζηνο 3) 
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5. Σνλ αξηζκφ α: ……    (θφζηνο 6) 

6. Σνλ αξηζκφ β: ……    (θφζηνο 6) 

7. Σνλ ηχπν ηεο επζείαο ηεο θίλεζεο ηνπ 1
νπ

  αηφκνπ: ……………  (θφζηνο 4) 

8. Σνλ ηχπν ηεο επζείαο ηεο θίλεζεο ηνπ 2
νπ

  αηφκνπ: ……………  (θφζηνο 4) 

9. Σνλ αξηζκφ θ: ……    (θφζηνο 3) 

10. Σνλ αξηζκφ ι: ……    (θφζηνο 3) 

11. Σε δηαθνξά θ‒ι: ……   (θφζηνο 2) 

12. Σνλ αξηζκφ κ: ……    (θφζηνο 3) 

13. Σνλ αξηζκφ λ: ……    (θφζηνο 3) 

14. Σε δηαθνξά κ‒λ: ……   (θφζηνο 2). 

Να ιχζεηε ην πξφβιεκα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

 

Τιμέρ ηυν ππορ επιλογήν δεδομένυν: 

1. Μήθνο ηνπ θπιηφκελνπ δηαδξφκνπ: 19,2m 

2. Υξφλνο ηνπ 1
νπ

 αηφκνπ: 16sec 

3. Υξφλνο ηνπ 2
νπ

 αηφκνπ: 24sec 

4. δ=19,2 

5. α=16 

6. β=24 

7. Σχπνο ηεο επζείαο ηεο θίλεζεο ηνπ 1
νπ

 αηφκνπ: y=1,2x 

8. Σχπν ηεο επζείαο ηεο θίλεζεο ηνπ 2
νπ

 αηφκνπ: y=0,8x 

9. θ=13,2 

10. ι=12 

11. θ‒ι=1,2 

12. κ=8,8 

13. λ=8 

14. κ‒λ=0,8 

Σηπαηηγικέρ επίλςζηρ: Σν πξφβιεκα έρεη πνιιέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο. Γελ ζα α-

λαθεξζνχκε ζηελ θαζεκία μερσξηζηά, ζα πεξηγξάςνπκε απηέο πνπ απαηηνχλ δηαθνξε-

ηηθέο καζεκαηηθέο γλψζεηο ή αμηνπνηνχλ ηηο ίδηεο γλψζεηο, αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ζε ζρέζε κε ην πιαίζην ηνπ πξνβιήκαηνο. 

• Μπνξνχκε λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πιεξνθνξίεο 

απφ ην δηάγξακκα κε θφζηνο 19. Εεηάκε ην κήθνο ηνπ θπιηφκελνπ δηαδξφκνπ, ην 
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ρξφλν ηνπ 1
νπ

 αηφκνπ θαη ην ρξφλν ηνπ 2
νπ

 αηφκνπ. Τπνινγίδνπκε ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

1
νπ

 αηφκνπ: 19,2/16=1,2m/sec. Τπνινγίδνπκε θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ 2
νπ

 αηφκνπ: 

19,2/24=0,8m/sec. Ζ δηαθνξά ησλ δχν ηαρπηήησλ είλαη 0,4m/sec θαη εθθξάδεη ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ θπιηφκελνπ δηαδξφκνπ, δειαδή ηελ ηαρχηεηα ηνπ 3
νπ

 αηφκνπ, άξα ην 3
ν
 

άηνκν ζα θηάζεη ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ ζε 19,2/0,4=48sec. 

• Μπνξνχκε λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα κε ηνλ ίδην ηξφπν, αλ ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηαζηήθακε πξηλ, ηηο αληιήζνπκε απφ ην δηάγξακκα. πγθεθξηκέλα, δεηάκε 

ηνπο αξηζκνχο δ, α, β, θαη ην θφζηνο επίιπζεο κεηψλεηαη ζε 15. 

Οη επφκελνη ηξφπνη επίιπζεο απαηηνχλ ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ. 

• Έλαο ηξφπνο επίιπζεο κε θφζηνο 11, είλαη λα δεηήζνπκε ηνπο ηχπνπο ησλ δχν ζπ-

λαξηήζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ δ. Θέηνπκε ζε θάζε ζπλάξηεζε ζηε κεηαβιεηή y ηελ ηηκή 

ηνπ δ, ππνινγίδνπκε ηνπο αξηζκνχο α θαη β, δειαδή ηηο ηαρχηεηεο ησλ δχν αηφκσλ θαη 

αλαγφκαζηε ζηε ιχζε πνπ πεξηγξάςακε αξρηθά. 

• Έλαο παξεκθεξήο ηξφπνο επίιπζεο είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο ηχπνπο ησλ ζπ-

λαξηήζεσλ απφ άιια δεδνκέλα.  

Οη ζπλαξηήζεηο είλαη επζείεο πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ, άξα ζα είλαη 

ηεο κνξθήο xαy  . Αλ γλσξίδνπκε έλαλ εθ ησλ αξηζκψλ θ, ι, κπνξνχκε λα βξνχκε 

ην ζπληειεζηή δηεχζπλζεο α ηεο ζπλάξηεζεο θίλεζεο ηνπ 1
νπ

 αηφκνπ είηε απφ ην πε-

ιίθν θ/11 ή ι/10, είηε ζέηνληαο ζηνλ ηχπν ηεο ζπλάξηεζεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζε-

κείνπ (θ,11) ή (ι,10).   

Με ηνλ ίδην ηξφπν, γλσξίδνληαο έλαλ εθ ησλ αξηζκψλ κ, λ, πξνζδηνξίδνπκε ηε ζπλάξ-

ηεζε θίλεζεο ηνπ 2
νπ

 αηφκνπ.  

πλεπψο, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή επίιπζεο ρξεηαδφκαζηε ηνλ αξηζκφ δ, έλαλ 

εθ ησλ αξηζκψλ θ, ι θαη έλαλ εθ ησλ αξηζκψλ κ, λ, θφζηνο επίιπζεο 9. 

• Γηα ηε βέληιζηη ζηπαηηγική επίλςζηρ ρξεηαδφκαζηε ηνλ αξηζκφ δ, θαη ηηο δηα-

θνξέο θ‒ι θαη κ‒λ, θφζηνο επίιπζεο 7.  

Αθνχ ε δηαθνξά θ‒ι=1,2 εθθξάδεη ηε κεηαβνιή ηεο κεηαβιεηήο y φηαλ ε κεηαβιεηή 

x απμάλεηαη θαηά κία κνλάδα, ζα ηζνχηαη κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ θίλεζε ηνπ 1
νπ

 αηφκνπ, ζπλεπψο ε ηαρχηεηα ηνπ 1
νπ

 αηφκνπ είλαη 1,2m/sec. Δ-

λαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ θιίζε ρξεζηκνπνηψληαο ην ιφγν κεηα-

βνιήο, 2,1
1011

λκ
α 




 .  

Με ηνλ ίδην ηξφπν, βξίζθνπκε φηη ε ηαρχηεηα ηνπ 2
νπ

 αηφκνπ είλαη 0,8m/sec. Ζ δηα-

θνξά ησλ δχν ηαρπηήησλ είλαη 0,4m/sec θαη εθθξάδεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ θπιηφκελνπ 
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33. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

Διδακηικόρ ζηόσορ: Οη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ εθ-

ζεηηθήο κεηαβνιήο, λα εξκελεχζνπλ θαη λα κεηαθξάζνπλ ζηνηρεία ηεο γξαθηθήο πα-

ξάζηαζεο ζπλάξηεζεο, λα ζπλδπάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηδηφηεηεο εθζεηηθήο ζπ-

λάξηεζεο θαη ηδηφηεηεο ινγαξίζκσλ.  

Απεςθύνεηαι: ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ. 

Πποαπαιηούμενερ μαθημαηικέρ γνώζειρ: Οη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ έλ-

λνηα ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο, ηε κνλνηνλία ηεο, ην λφκν εθζεηηθήο κεηαβνιήο, ηηο 

ηδηφηεηεο ινγαξίζκσλ θαη λα κπνξνχλ λα ιχλνπλ εθζεηηθέο εμηζψζεηο θαη αληζψζεηο. 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΜΔ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Μηα θαξκαθεπηηθή νπζία, θαζψο απνβάιιεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, αθν-

ινπζεί ην λφκν εθζεηηθήο απφζβεζεο   kt
0 eQtQ   ηνπ δηαγξάκκαηνο, φπνπ  tQ  

είλαη ε πνζφηεηα ηεο νπζίαο ζε gr, t ψξεο κεηά ηελ εηζαγσγή αξρηθήο πνζφηεηαο 0Q  

ζηνλ νξγαληζκφ θαη k αξλεηηθή ζηαζεξά. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα επεξγεηηθά απνηε-

ιέζκαηα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ζπληεινχληαη φηαλ ε πνζφηεηα ηεο νπζίαο 

ζηνλ νξγαληζκφ είλαη κηθξφηεξε απφ gr4gre 4,1  θαη κεγαιχηεξε απφ 

gr25,0gre 4,1  . Αλ εηζαρζεί ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ πνζφηεηα θαξκαθεπηηθήο 

νπζίαο 0Q gr, λα πξνζδηνξίζεηε πνην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζα 

ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

 



ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 
 

108 
 

Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζείηε: 

1. Σελ αξρηθή πνζφηεηα 0Q = …….   (θφζηνο 8) 

2. Σε ζηαζεξά k= …….  (θφζηνο 8) 

3. Σνλ αξηζκφ α= …….  (θφζηνο 6) 

4. Σνλ αξηζκφ κ= …….  (θφζηνο 4) 

5. Σνλ αξηζκφ ι= …….  (θφζηνο 4) 

6. Σελ ηηκή lnγβln  = …….  (θφζηνο 2). 

Να ιχζεηε ην πξφβιεκα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

 

Τιμέρ ηυν ππορ επιλογήν δεδομένυν: 

greQ 6,1
0  , 2k  , 6,1eα  , eμ  , 1λ  , 1,4lnγβln  . 

Σηπαηηγικέρ επίλςζηρ: 

• Έλαο ηξφπνο επίιπζεο είλαη λα δεηήζνπκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 1, 2, θφζηνο 

επίιπζεο 16, γηα λα κάζνπκε ηνλ ηχπν ηεο ζπλάξηεζεο   t26,1t26,1 eeetQ    θαη ζηε 

ζπλέρεηα, λα ιχζνπκε ηε δηπιή αλίζσζε  

  5,1t1,04,1t26,14,1eeeetQe 4,1t26,14,14,14,1   . 

πλεπψο, ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα δηαξθνχλ απφ 6 min κέρξη 1,5 ψξα κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηεο νπζίαο. 

• Σνλ ηχπν ηεο ζπλάξηεζεο κπνξνχκε λα ηνλ πξνζδηνξίζνπκε δεηψληαο πξφζβαζε 

ζηα δεδνκέλα 2, 3, θφζηνο επίιπζεο 14. Δίλαη   6,1
0

6,10
0 eQeeQα0Q  , άξα, 

  t26,1t26,1 eeetQ   . ηε ζπλέρεηα ιχλνπκε ηε δηπιή αλίζσζε φπσο πξηλ. 

• Εεηάκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 3 θαη 4 ή 5, θφζηνο επίιπζεο 10.  

Απφ ηελ ηηκή ηνπ α έρνπκε 
1,6

0 eαQ  .  

Απφ ηελ ηηκή ηνπ κ έρνπκε   2k1k3,06,1eeee3,0Q k3,06,1  .  

Οπφηε, γλσξίδνπκε ηνλ ηχπν ηεο ζπλάξηεζεο θαη ζπλερίδνπκε φπσο ζηνλ πξψην ηξφ-

πν επίιπζεο. 

• Έλαο άιινο ηξφπνο επίιπζεο είλαη λα δεηήζνπκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 4, 5, 

θφζηνο επίιπζεο 8. ’ απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε ηηο ζρέζεηο 

 
 








1eQ18,0Q

eeQe3,0Q
k8,0

0

k3,0
0  

Γηαηξψληαο θαηά κέιε πξνθχπηεη 2kee k5,0 
. 
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Απφ ηε ζρέζε   e3,0Q   ή   18,0Q   πξνζδηνξίδνπκε ηελ ηηκή Q0, νπφηε γλσξί-

δνπκε ηνλ ηχπν ηεο ζπλάξηεζεο θαη ιχλνπκε ηε δηπιή αλίζσζε φπσο ζηνλ πξψην 

ηξφπν. 

• Ζ βέληιζηη ζηπαηηγική επίλςζηρ είλαη λα δεηήζνπκε πξφζβαζε ζε έλα απφ ηα 

δεδνκέλα 4, 5 θαη ζην δεδνκέλν 6, θφζηνο επίιπζεο 6. Έζησ φηη δεηάκε ηα δεδνκέλα 

4, 6. Έρνπκε ηηο ζρέζεηο 

 
 








γeQγ2,1Q

βeQβ5,0Q
k2,1

0

k5,0
0  

Γηαηξψληαο θαηά κέιε πξνθχπηεη 

  2k1,40,7klnγβlnk7,0
γ

β
lneln

γ

β
e k7,0k7,0 








  . 

Απφ ηε ζρέζε   e3,0Q   πξνζδηνξίδνπκε ηελ ηηκή Q0, νπφηε γλσξίδνπκε ηνλ ηχπν 

ηεο ζπλάξηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα, ιχλνπκε ηε δηπιή αλίζσζε. 

 

 

 

34. ΡΙΧΗ ΓΟΝΟΤ Ε ΘΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ 

Διδακηικόρ ζηόσορ: Οη καζεηέο λα εξκελεχζνπλ θαη λα κεηαθξάζνπλ ζηνηρεία ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο, λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

ινγαξίζκσλ θαη λα εμαζθεζνχλ ζην λα ηηο ζπλδπάδνπλ θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ.  

Απεςθύνεηαι: ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ. 

Πποαπαιηούμενερ μαθημαηικέρ γνώζειρ: Οη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ έλ-

λνηα ηνπ ινγάξηζκνπ, ηηο ηδηφηεηεο ινγαξίζκσλ θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ινγαξηζκη-

θήο ζπλάξηεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 
 

160 
 

 

 

 

49. ΚΙΝΗΗ ΚΑΣΑ ΜΗΚΟ ΟΡΙΖΟΝΣΙΟΤ ΑΞΟΝΑ 

Διδακηικόρ ζηόσορ: Οη καζεηέο λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα θίλεζεο εξκελεχνληαο ην 

δηάγξακκα ηαρχηεηαο ρξφλνπ θαη ζπλδπάδνληαο θαηάιιεια γλψζεηο δηαθνξηθνχ θαη 

νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ.  

Απεςθύνεηαι: ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. 

Πποαπαιηούμενερ μαθημαηικέρ γνώζειρ: Οη καζεηέο λα βξίζθνπλ ηελ παξάγσγν 

θαη ηελ παξάγνπζα ζπλάξηεζεο, λα γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ νξηζκέλνπ νινθιεξψ-

καηνο, ην ζεκειηψδεο ζεψξεκα νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ θαη λα μέξνπλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο παξαβνιήο. Δπίζεο, λα γλσξίδνπλ φηη ε επηηάρπλζε, σο ξπζκφο κεηαβν-

ιήο ηεο ηαρχηεηαο, είλαη ε παξάγσγνο ηεο ηαρχηεηαο θαη ε ηαρχηεηα, σο ξπζκφο κε-

ηαβνιήο ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη ε παξάγσγνο ηεο ζπλάξηεζεο ζέζεο. 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΜΔ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Κηλεηφ εθηειεί θίλεζε θαηά κήθνο νξηδφληηνπ άμνλα απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 sec 

έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t=κ sec. Σν ηκήκα ηεο παξαβνιήο ηνπ ζρήκαηνο δείρλεη ηε ζπ-

λάξηεζε ηεο πξνζεκαζκέλεο ηαρχηεηάο ηνπ π(t) ζε m/sec, σο πξνο ην ρξφλν t. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t=1 sec ην θηλεηφ βξίζθεηαη ζηε ζέζε 0 ηνπ άμνλα. Να ππνινγίζεηε 

ηελ απφζηαζε ηεο αξηζηεξφηεξεο απφ ηε δεμηφηεξε ζέζε πνπ βξέζεθε ην θηλεηφ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ ζηνλ άμνλα. 
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Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζείηε: 

1. Σε ζπλάξηεζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηλεηνχ, α(t)= …………..      (θφζηνο 5) 

2. Σελ επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνχ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=1 sec, α(1)=……..   (θφζηνο 2) 

3. Σελ ηεηκεκέλε ηεο θνξπθήο Κ ηεο παξαβνιήο: ……..       (θφζηνο 3) 

4. Σελ ηεηαγκέλε ηεο θνξπθήο Κ ηεο παξαβνιήο: ……..       (θφζηνο 3) 

5.  Σνλ αξηζκφ κ: ……    (θφζηνο 2) 

6. Σνλ αξηζκφ λ: ……    (θφζηνο 2) 

7. Σνλ αξηζκφ ι: ……    (θφζηνο 3) 

8. Σν εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ Ω1: ………..    (θφζηνο 1) 

9. Σν εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ Ω2: ………..    (θφζηνο 1) 

10. Σν εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ Ω3: ………..    (θφζηνο 1). 

Να ιχζεηε ην πξφβιεκα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

 

Τιμέρ ηυν ππορ επιλογήν δεδομένυν: 

1.   2ttα   

2.   1tα   

3. Σεηκεκέλε ηνπ Κ: 2 

4. Σεηαγκέλε ηνπ Κ: 4,5 

5. κ=7 

6. λ=5 

7. ι=2,5 

8.  
3

10
E 1   

9.  
3

40
E 2   

10.  
3

22
E 3   

Σηπαηηγικέρ επίλςζηρ: 

Δξκελεχνληαο ην δηάγξακκα ζπκπεξαίλνπκε φηη: ην δηάζηεκα [0,λ) ε ηαρχηεηα είλαη 

ζεηηθή, άξα ην θηλεηφ θηλείηαη πξνο ηα δεμηά, ελψ ζην δηάζηεκα (λ,κ] ε ηαρχηεηα είλαη 

αξλεηηθή, άξα ην θηλεηφ θηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά. Αλ S(t) είλαη ε ζπλάξηεζε ζέζεο 

ηνπ θηλεηνχ, γηα λα θαηαιάβνπκε πνηα είλαη ε αξηζηεξφηεξε θαη πνηα ε δεμηφηεξε ζέ-

ζε ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ, πξέπεη λα μέξνπκε ηε ζέζε ηνπ ηηο ρξνλη-

θέο ζηηγκέο 0, λ, κ, Γειαδή, πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο ηηκέο S(0), S(λ), S(κ). 

• Εεηάκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 3, 4, 5, 6, 7, θφζηνο επίιπζεο 13. 

Έζησ φηη   rqtpttυ 2  . Ζ γξαθηθή ηεο παξάζηαζε δηέξρεηαη απφ ηα ζεκεία (0,ι), 

Κ, (λ,0). Αληηθαζηζηψληαο ζηνλ ηχπν ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο, βξίζθνπκε φηη 

5,0p  , 2q   θαη 5,2r  , άξα   5,2t2t5,0tυ 2  . 

        ct
2

5
t

6

t
tS5,2t2t5,0tStυtS 2

3
2  . 
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Απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα ηζρχεη  
3

10
c01S  , άξα  

3

10
t
2

5
t

6

t
tS 2

3

 . 

Δίλαη  
3

10
0S  ,  

3

40
5S   θαη   67S  . Ζ αξηζηεξφηεξε ζέζε ηνπ θηλεηνχ είλαη ε 

3

10
  θαη ε δεμηφηεξε ε 

3

40
.  

πλεπψο, ε απφζηαζή ηνπο ηζνχηαη κε 
3

50

3

40

3

10
 m. 

• Εεηάκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 3, 4, 5, 7, θφζηνο επίιπζεο 11. 

Ζ παξαβνιή π(t) είλαη ε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ηεο παξαβνιήο 

  2ptxg   θαηά Kx  δεμηά θαη θαηά Ky επάλσ, άξα     5,42xptυ
2
 . 

Δίλαη   5,0p5,20υ  , νπφηε       5,2t2t5,0tυ5,42x5,0tυ 22
 . 

ηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδνπκε ηελ S(t), φπσο ζηνλ πξψην ηξφπν επίιπζεο, θαη ππνιν-

γίδνπκε φηη ε απφζηαζε ηεο αξηζηεξφηεξεο απφ ηε δεμηφηεξε ζέζε είλαη 
3

50
m. 

• Εεηψληαο πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 3, 4, 5, 6, θφζηνο επίιπζεο 10, ιχλνπκε ην 

πξφβιεκα αθξηβψο φπσο ζηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν. 

• Άιινο ηξφπνο επίιπζεο είλαη λα δεηήζνπκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 1, 5, 6, θφ-

ζηνο επίιπζεο 9. 

        ct2t5,0tυ2ttυtαtυ 2  .   5,2c05υ  . 

Άξα   5,2t2t5,0tυ 2  . Αθνινπζψληαο ηνλ πξψην ηξφπν επίιπζεο, πξνζδηνξίδνπκε 

ηε ζπλάξηεζε ζέζεο S(t) θαη ζηε ζπλέρεηα, ηελ απφζηαζε ηεο αξηζηεξφηεξεο απφ ηε 

δεμηφηεξε ζέζε ηνπ θηλεηνχ. 

• Εεηάκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 3, 5, 6 θαη ζε έλα απφ ηα δεδνκέλα 8, 9, 10, θφ-

ζηνο επίιπζεο 8. Έζησ φηη δεηάκε ην δεδνκέλν 8, δειαδή  
3

10
E 1  . 

Ζ ζπλάξηεζε ηεο ηαρχηεηαο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο παξαβνιήο ζην δηάζηεκα [0,κ]. 

Ζ παξαβνιή ζε φιν ην R, ηέκλεη ηνλ άμνλα x΄x ζε δχν ζεκεία, δειαδή έρεη δχν ξίδεο. 

Ζ κία είλαη ν αξηζκφο λ=5. Αλ ε άιιε είλαη ε t1, ηφηε, γηα ηελ ηεηκεκέλε ηεο θνξπθήο 

Κ ζα ηζρχεη 1t
2

5t
2

2

νt
x 1

11
K 





 . Άξα ε ζπλάξηεζε ηαρχηεηαο γξάθε-

ηαη         5t4tptυ5t1tptυ 2  . Δπίζεο είλαη 

     

5,0p
3

10
t5t2

3

t
p

3

10
dt5t4tp

3

10
dtt

3

10
E

1

0

2
3

1

0

2
1

0

1
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Άξα, είλαη   5,2t2t5,0tυ 2  . πλερίδνπκε φπσο ζηνλ πξψην ηξφπν επίιπζεο. 

• Άιινο ηξφπνο επίιπζεο είλαη λα δεηήζνπκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 2, 5, 6 θαη ζε 

έλα απφ ηα δεδνκέλα 8, 9, 10, θφζηνο επίιπζεο 7. Έζησ φηη δεηάκε ην δεδνκέλν 9, 

δειαδή  
3

10
E 1  . 

Έζησ   rqtpttυ 2  , ηφηε   qpt2tα  . Δίλαη   p21q11α  , νπφηε ε 

ζπλάξηεζε ηαρχηεηαο γξάθεηαη     rtp21pttυ 2  . 

Δπίζεο, είλαη   p155r05υ  . Άξα     p155tp21pttυ 2  . 

       5,0p
3

10
dtp155tp21pt

3

10
dttυ

3

10
E

1

0

2
1

0

1   . 

Οπφηε   5,2t2t5,0tυ 2  . πλερίδνπκε αθνινπζψληαο ηνλ πξψην ηξφπν επίιπζεο. 

• Έλαο άιινο ηξφπνο επίιπζεο είλαη λα δεηήζνπκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 5, 6 θαη 

ζε δχν απφ ηα δεδνκέλα 8, 9, 10, θφζηνο επίιπζεο 6. Έζησ φηη δεηάκε ηα δεδνκέλα 8 

θαη 9, δειαδή  
3

10
E 1   θαη  

3

40
E 2  . 

Έζησ   rqtpttυ 2  . 

  0rq3p2505υ    (1). 

      20r6q3p2
3

10
dtrqtpt

3

10
dttυ

3

10
E

1

0

2
1

0

1     (2) 

      20r6q15p5
3

40
dtrqtpt

3

40
dttυ

3

40
E

5

1

2
5

1

2     (3) 

Ζ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο (1), (2), (3) δίλεη 5,0p  , 2q  , 5,2r  . 

Άξα,   5,2t2t5,0tυ 2   θαη αλαγφκαζηε πάιη ζηνλ πξψην ηξφπν επίιπζεο. 

• Ζ βέληιζηη ζηπαηηγική επίλςζηρ είλαη λα δεηήζνπκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

8, 9, 10, θφζηνο επίιπζεο 3. 

Ζ νηθνγέλεηα ζπλαξηήζεσλ  
t

a

dxxυ , κε  μ,0a  είλαη παξάγνπζεο ηεο ζπλάξηε-

ζεο ηαρχηεηαο π(t). 

Αθνχ ε ζέζε ηνπ θηλεηνχ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=1 είλαη 0, ε ζπλάξηεζε ζέζεο ηνπ θη-

λεηνχ είλαη    
t

1

dxxυtS . Άξα, ε ζέζε ηνπ θηλεηνχ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 0, λ, κ εί-

λαη: 
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3

10
Edxxυ0S 1

0

1

  , 

     
3

40
EdxxυνS 2

ν

1

  , 

            6
3

22

3

40
EEdxxυdxxυdxxυμS 32

μ

ν

ν

1

μ

1

  . 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε αξηζηεξφηεξε ζέζε ηνπ θηλεηνχ είλαη ε 
3

10
  θαη ε 

δεμηφηεξε ε 
3

40
. πλεπψο, ε απφζηαζή ηνπο ηζνχηαη κε 

3

50

3

40

3

10
 m. 

 

 

 

50. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΕΜΙΜΑΣΟ ΤΔΡΑΓΨΓΕΙΟΤ 

Διδακηικόρ ζηόσορ: Οη καζεηέο λα κνληεινπνηήζνπλ έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα. Να 

απνθαζίζνπλ πνηεο γλψζεηο ηνπ δηαθνξηθνχ θαη νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ είλαη νη 

θαηάιιειεο γηα λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα, πψο ζα ηηο ζπλδπάζνπλ θαη πψο ζα ηηο ε-

θαξκφζνπλ.  

Απεςθύνεηαι: ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. 

Πποαπαιηούμενερ μαθημαηικέρ γνώζειρ: Οη καζεηέο λα βξίζθνπλ ηελ παξάγσγν 

θαη ηελ παξάγνπζα ζπλάξηεζεο, λα γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ νξηζκέλνπ νινθιεξψ-

καηνο, ην ζεκειηψδεο ζεψξεκα νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ θαη λα μέξνπλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο παξαβνιήο. 
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