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Εισαγωγή 
 Πανελλαδικές εξετάσεις στα Μαθηματικά 
 μεγάλο ενδιαφέρον από μαθητές, γονείς, 

εκπαιδευτικούς, πολιτική ηγεσία, έντυπος και 
ηλεκτρονικός τύπος, διαδίκτυο, συγγραφείς βιβλίων-
εκδόσεις … 

 Συστημική προσέγγιση (εμπλοκή κράτους, υπουργείου 
Παιδείας, καθηγητών, μαθητών, γονέων, ΜΜΕ, …) 
 Εξεταστικό σύστημα 
 Εξεταστέα ύλη 
 Διδακτικές οδηγίες – διευκρινήσεις – τροποποιήσεις 
 Διδακτικό υλικό 
 Διδασκαλία σε σχολείο – φροντιστήριο 
 Επιτροπές εξετάσεων – θεματοδότες – βαθμολογικά 

κέντρα 
 



Εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά 

 Σχολικό βιβλίο 

 Ψηφιακά βοηθήματα υπουργείου 

 Τράπεζα θεμάτων ΕΜΕ 

 Περιοδικά Ευκλείδης Β’ και Γ’ της ΕΜΕ 

 Διάφορα βοηθήματα και ιστοσελίδες 

 Forum για Μαθηματικά  

 Θέματα προηγουμένων ετών 

 Οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης 



Ύλη Γ΄ Λυκείου 
• Ανάλυση: Συναρτήσεις – Όρια – Συνέχεια, Διαφορικός 

Λογισμός, Ολοκληρωτικός Λογισμός 

Κατανομή και σημαντικότητα  
• Πλήθος αποδείξεων προτάσεων: 25 
 1ο κεφάλαιο: 3 (2 με όρια και 1 το Θ.Ε.Τ.) 
 2ο κεφάλαιο: 20 (13 εργαλειακά θεωρήματα για παραγώγιση 

συναρτήσεων και κανόνες και 7 βασικά θεωρήματα) 
 3ο κεφάλαιο: 2 βασικά θεωρήματα 

• Πλήθος ορισμών: 26 
 19 πιο πιθανοί (κάποιοι μοιάζουν ανά δύο), οπότε ουσιαστικά 

λιγότεροι 

• Επίσης, 18 ακόμη βασικά θεωρήματα, όπου απαιτείται  
διατύπωση, εφαρμογή και παραλλαγές τους σε ερωτήματα Σ-Λ 

• Αρκετά εργαλειακά θεωρήματα που αφορούν κανόνες ορίων, 

παραγώγισης και ολοκλήρωσης (δηλαδή Λογισμός…)  



Στατιστικά για το 1ο Θέμα (Θεωρία) 

Δείγμα: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2000 – 2016  

(όχι Επαναληπτικές) 

• Απόδειξη «βασικού θεωρήματος» : 13 φορές (τα περισσότερα 

από 2 φορές) 

• Απόδειξη «εργαλειακού θεωρήματος» :  4 φορές 

• Ορισμός: 18 φορές 

• Διατύπωση θεωρήματος: 2 φορές 

• Γεωμετρική ερμηνεία: 2 φορές 

Πανελλαδικές Εξετάσεις στα Μαθηματικά 



Διδακτικές οδηγίες 2016-17 

• Παράγραφοι – αποδείξεις εκτός διδακτέας – εξεταστέας ύλης 

 (κατακόρυφη εφαπτομένη, παράγωγος γινομένου, ημιτόνου-

συνημιτόνου, αόριστο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκλήρωμα, …) 

• Χρήση προτάσεων χωρίς απόδειξη 

• Χρήση εφαρμογών σχολικού βιβλίου χωρίς απόδειξη 

• Γεωμετρικές ερμηνείες με χρήση λογισμικών στη διδασκαλία 

 

 Τι προβλήματα δημιουργούν και τι προβλήματα λύνουν; 

 Διευκολύνουν την λύση ή την παρουσίαση της λύσης μιας άσκησης; 

 Ανοίγουν δρόμους για κάποια θέματα εκτός σχολικού βιβλίου; 

 Δυσχεραίνουν την κατανόηση άλλων εννοιών εντός ύλης; 



Θέματα Πανελλαδικών 2016 
Κατηγοριοποίηση και κατανομή μονάδων 

• Θέμα Α – Θεωρία 

Α1: Απόδειξη βασικού θεωρήματος (κριτήριο τ. μεγίστου) : 7Μ 

Α2: Ορισμός (ισότητα συναρτήσεων) : 4Μ 

Α3: Διατύπωση και γεωμετρική ερμηνεία θεωρήματος (ΘΜΤ): 4Μ 

Α4: 5 ερωτήματα Σωστό – Λάθος: 5 · 2 = 10Μ 

α. Λάθος διατύπωση του Θ.Θ.Ο.Λ. 

β. Σωστή διατύπωση θεωρήματος διάταξης ορίων 

γ. Λάθος εφαρμογή βασικού θεωρήματος (σταθερής συνάρτησης 
αλλά σε ένωση διαστημάτων … - σχόλιο βιβλίου) 

δ. Σωστή διατύπωση  εναλλακτικού ορισμού 1-1(σχόλιο βιβλίου) 

ε. Σωστή διατύπωση βασικού θεωρήματος  (μέγιστης - ελάχιστης 
τιμής) 



• Θέμα Β – Δεδομένη ρητή συνάρτηση με πεδίο ορισμού το R 

B1: Μονοτονία – ακρότατα : 6Μ 

B2: Κυρτότητα – σημεία καμπής: 9Μ 

B3: Ασύμπτωτες: 7Μ 

B4: Σχεδίαση γραφικής παράστασης: 3Μ 

Σχόλια: Κλασικό θέμα μελέτης συνάρτησης με σχετικά εύκολο τύπο και 
συχνή παρουσία στο σχολικό βιβλίο. Απαιτούσε και αλγεβρικές 
δεξιότητες από προηγούμενες τάξεις. Ξάφνιασε η σχεδίαση γραφ. παρ. 
 

• Θέμα Γ – Ξεκινούσε αμέσως με ερωτήματα 

Γ1: Επίλυση περίεργης εξίσωσης: 4Μ 

Γ2: Εύρεση τύπου συνάρτησης: 8Μ 

Γ3: Μελέτη κυρτότητας: 4Μ 

Γ4: Επίλυση περίεργης εξίσωσης: 9Μ 

Σχόλια: Ερωτήματα που θύμιζαν κλασικές μεθοδολογίες. Μπορούσε να 
οδηγήσει όμως και σε άλλες σχετικές αλλά ακατάλληλες τεχνικές 
επίλυσης. Έξυπνες παραλλαγές και προσθήκες ασκήσεων σχολικού 
βιβλίου. Χρειαζόταν παρατηρητικότητα, προσοχή και ψυχραιμία … 



• Θέμα Δ – Δεδομένες συνθήκες με  ολοκλήρωμα, σύνολο 
τιμών, όριο και συναρτησιακή σχέση που απαιτούσαν 
μετάφραση … 

 

Δ1: Υπολογισμός τιμών συνάρτησης και παραγώγου: 4 + 3 = 7Μ 

Δ2: α) μη ύπαρξη ακρότατων (με άτοπο και Fermat): 4Μ 

 β) εύρεση μονοτονίας (με διατήρηση προσήμου παραγώγου): 2Μ 

Δ3: Υπολογισμός ορίου (εμφάνιση φραγμένης-ορισμού παραγώγου και 
άλλες τεχνικές ορίων): 6Μ 

Δ4: Απόδειξη διπλής ανισότητας με ολοκλήρωμα (κατασκευαστικά): 6Μ 
 

Σχόλια: Σύνθετο θέμα, απόλυτα συμβατό όμως με τις οδηγίες για τη 
μορφή του 4ου θέματος. Απαιτούσε γνώσεις θεωρίας, διάφορες 
τεχνικές,  ορισμένα ερωτήματα λυνόντουσαν με λιγότερο συνηθισμένες 
μεθόδους και όχι τις κλασικές που γνωρίζουν οι περισσότεροι μαθητές 
οπότε χρειαζόταν  και κριτική ικανότητα και έπρεπε να συνδυάσουν 
κατάλληλα τα συμπεράσματα από προηγούμενα ερωτήματα με 
διάφορους τρόπους … 



Σχετικές  εργασίες σε Συνέδρια και Ημερίδες 

Θεματολογία 

• Γνωστικό αντικείμενο – προτάσεις διδασκαλίας 
• Γνωστικά εμπόδια – μελέτη και προτάσεις εξάλειψης 
• Εφαρμογές σε άλλες επιστήμες 
• Επιδόσεις μαθητών, βαθμολόγηση  και στατιστική 

επεξεργασία αποτελεσμάτων καθώς και ερμηνεία 
τους 

• Μελέτη θεμάτων προηγούμενων ετών – φιλοσοφία 
των θεμάτων, ποιότητα και επίπεδο δυσκολίας,  

• Γνωστικές απαιτήσεις Πανεπιστημιακών τμημάτων 
• Αντιλήψεις μαθητών και καθηγητών 
• Προαπαιτούμενες γνώσεις από προηγούμενες τάξεις 
• … 



32ο Συνέδριο ΕΜΕ - Καστοριά 2015 

• Σύνολο εισηγήσεων: 109 

• Εισηγήσεις σχετικές με Πανελλαδικές: 7 

 Γνωστικό αντικείμενο: 3 

 Στατιστικά επιδόσεων: 3 

 Αντιλήψεις μαθητών: 1 
 

33ο Συνέδριο ΕΜΕ - Χανιά 2016 

• Σύνολο εισηγήσεων: 98 

• Εισηγήσεις σχετικές με Πανελλαδικές: 11 

 Γνωστικό αντικείμενο: 9 

 Στατιστικά επιδόσεων - αντιλήψεις: 2 



ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 32ου Συνεδρίου ΕΜΕ 

• Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθηματικών: επιλογή των θεμάτων, 

επίδοση των μαθητών και επιπτώσεις στη διδασκαλία 

• Η επίδοση των μαθητών στο θέμα της θεωρίας. Στατιστική 

επεξεργασία της επίδοσης των μαθητών του 2ου ΓΕΛ Κιλκίς στα 

θέματα θεωρίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων τα τελευταία 4 

χρόνια 

• Μια ματιά στις επιδόσεις των Εισαγωγικών Εξετάσεων 2002 – 

2015 με χρήση των καμπυλών Andrew 



• Οι πρότερες αλγεβρικές και γεωμετρικές ικανότητες των 

υποψηφίων φοιτητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

• Η χρήση της «Διακρίνουσας» με αφορμή το Δ1 θέμα των 

Εξετάσεων του 2015 

• Διδασκαλία των Μαθηματικών και Τεχνολογία –  

Το Θεώρημα Μέσης  Τιμής του Διαφορικού Λογισμού 

• Η διδασκαλία της έννοιας της παραγώγου σε διάφορα 

Ευρωπαϊκά συστήματα 



ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 33ου Συνεδρίου ΕΜΕ 
• Το 1ο και 2ο θέμα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθηματικών. 

Η επιτυχής αντιμετώπιση θεμάτων με σαφή αναφορά στο 
σχολικό βιβλίο 

• Η διδασκαλία της Ανάλυσης στη Γ Λυκείου: Είναι δυνατό να 
συνδυάσουμε θεωρητική εμβάθυνση και Μεθοδολογία; 

 Μέρος 1ο: Μια ανάλυση του προβλήματος 

• Μέρος 2ο: Μια διδακτική πρόταση 

• Πώς επηρεάζουν οι επιδόσεις στα Μαθηματικά Λυκείου την 
επιλογή Σχολής; 

• Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθηματικών 2016: «Η εκδίκηση του 
γνωστού». Στατιστική επεξεργασία της βαθμολογίας των 
γραπτών δοκιμίων των Μαθηματικών του 31ου Βαθμολογικού 
Κέντρου ως προς την επίδοση των υποψηφίων στο θέμα Α της 
θεωρίας καθώς και σε επιλεγμένα ερωτήματα των θεμάτων Γ 
και Δ. 



• Μέθοδοι αντιμετώπισης ασκήσεων που περιέχουν 

ανισοισότητες στην ύλη της Γ Λυκείου 

• Αναζητώντας τις ρίζες της παραγώγου 

• Το Θεώρημα Darboux στη διδασκαλία του Διαφορικού 

Λογισμού στο Λύκειο 

• Παραγοντοποίηση και Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού 

Λογισμού. Ποια σχέση τα συνδέει; 

• Οι εξηγήσεις στη διδασκαλία – παράγοντας ανάπτυξης της 

σκέψης. Το Θ.Θ.Ο.Λ.  

• Εξερευνώντας και εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Τ.Ο.Λ. 



Επιλεγμένες ερευνητικές εργασίες 
Οι συγγραφείς αυτοί έχουν κάνει και άλλες ανάλογες εργασίες σε άλλα 

συνέδρια και ημερίδες, οπότε έχουν εμπειρία. 

• Το 1ο και 2ο θέμα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθηματικών.  

 Η επιτυχής αντιμετώπιση θεμάτων με σαφή αναφορά στο σχολικό 
βιβλίο.      (Απλακίδης, 2016) 

 

• Η διδασκαλία της Ανάλυσης στη Γ Λυκείου: Είναι δυνατό να 
συνδυάσουμε θεωρητική εμβάθυνση και Μεθοδολογία; 

 Μέρος 1ο: Μια ανάλυση του προβλήματος 

 Μέρος 2ο: Μια διδακτική πρόταση 

(Θωμαΐδης, Μπαρούτης, Σαράφης, Συγκελάκης, 2016) 
 

• Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθηματικών 2016: «Η εκδίκηση του 
γνωστού». Στατιστική επεξεργασία της βαθμολογίας των γραπτών 
δοκιμίων των Μαθηματικών του 31ου Βαθμολογικού Κέντρου ως 
προς την επίδοση των υποψηφίων στο θέμα Α της θεωρίας καθώς 
και σε επιλεγμένα ερωτήματα των θεμάτων Γ και Δ. 

(Καρκάνης, Μπερσίμης, Κόσυβας, 2016) 



Επιλεγμένες ερευνητικές εργασίες 
 Ορολογία που χρησιμοποιήθηκε: 

«Θέματα με σαφή αναφορά στο σχολικό βιβλίο» 

«Η εκδίκηση του γνωστού θέματος» 

Οι συγγραφείς εννοούν:  

• θέματα θεωρίας 

• θέματα με κλασική εκφώνηση όπως ερωτήματα μελέτης, … 

• Θέματα παρόμοια με το σχολικό  

όπως π.χ. η συνθήκη του 4ου θέματος 

που υπάρχει στο σχολικό σε άσκηση 

 

 



Σχολικό βιβλίο 



Σχολικό βιβλίο 



Σχολικό βιβλίο 



Σχολικό βιβλίο 



Ερευνητικά ερωτήματα 

• Πώς αντιμετώπισαν οι μαθητές θέματα με «σαφή αναφορά 

στο σχολικό βιβλίο» ή αλλιώς «γνωστά θέματα»;  

• Τι δείχνουν οι επιδόσεις τους; 

• Γιατί υπάρχει μεγάλη αποτυχία στο 1ο θέμα της θεωρίας; 

• Ποια προβλήματα δημιουργεί η επιμονή στην «μεθοδολογία»; 

• Ποιες παρεμβάσεις θα αναβαθμίσουν τη διδασκαλία της 

θεωρίας; 

• Η ενσωμάτωση της θεωρίας στα θέματα των εξετάσεων μείωσε 

ή αύξησε την αποτυχία; 
 



Ερωτήματα που προέκυψαν και από τις έρευνες 
• Γιατί οι μαθητές δεν μπορούν να αναπαραγάγουν γνώσεις που 

απαιτούν μόνο απομνημόνευση; 

• Τι αξιολογούμε με την απόδειξη και τον ορισμό; 

• Τι αξιολογούμε με τις ερωτήσεις Σωστό – Λάθος και πόσο αξιόπιστη 
είναι η βαθμολογία τους; 

• Ποιες παθογένειες της σχέσης των Εξετάσεων με τη διδασκαλία των 
Μαθηματικών εμφανίζονται από την αδυναμία διαπραγμάτευσης 
θεμάτων που απαιτούν γνώσεις προηγούμενων τάξεων; 

• Πόσο επηρεάζει η διδασκαλία των μαθηματικών στις άλλες τάξεις 
του λυκείου το είδος των θεμάτων στις Πανελλαδικές; 

• Πώς θα βελτιώσουμε το αλγεβρικό υπόβαθρο των μαθητών; 

• Πώς θα αποκτήσουν οι μαθητές κατανόηση της αποδεικτικής 
διαδικασίας; 

• Πώς θα εξαλείψουμε την απόλυτη εξάρτηση των μαθητών από τις 
αλγοριθμικές διαδικασίες (μεθοδολογία – ασκησιολογία) προς 
όφελος της εννοιολογικής κατανόησης; 

 



Ευρήματα επιλεγμένων ερευνών 

• Για το 1ο  θέμα (θεωρία) 

 Περίπου 1 στους 3 
μαθητές δεν μπορεί να 
αποδείξει θεώρημα που 
αναγράφεται στο σχολικό 
βιβλίο 

 Δυσκολεύονται επίσης 
στη διατύπωση ορισμών 

 Περίπου 12% των 
μαθητών παίρνουν πάνω 
από το 50% των μονάδων 
από τα θέματα Σωστό - 
Λάθος 



Τα ερωτήματα απαιτούσαν στοιχειώδεις γνώσεις Διαφορικού 
Λογισμού και γνώσεις στοιχειώδους Άλγεβρας Α’ Λυκείου, 
δηλαδή, θέματα με «σαφή αναφορά στο σχολικό βιβλίο» – 
«γνωστά θέματα» 

Β1: 53% πήρε και τις 6 μονάδες – 27% πήρε 0 μονάδες 

Β2: 42,6%  έως 3 μονάδες και 44,8% πάνω από 6 μονάδες 



Γενικά συμπεράσματα των ερευνών… 
• 1 στους 3 μαθητές δεν γράφει την απόδειξη στο 1ο Θέμα 

• Ορισμοί και ερωτήσεις Σ–Λ δεν συγκεντρώνουν την 
αναμενόμενη βαθμολογία όποτε οι μαθητές δεν 
εκμεταλλεύονται ικανοποιητικά το «δώρο» του συστήματος 

• 30% των μαθητών δεν έχει στοιχειώδεις γνώσεις Διαφορικού 
Λογισμού 

• Από αυτούς που έχουν γνώσεις Διαφορικού Λογισμού ένα 
μεγάλο μέρος δεν ολοκληρώνει την άσκηση γιατί δεν έχει 
βασικές γνώσεις Άλγεβρας 

• Πολλοί μαθητές ακολουθούν με «θρησκευτική ευλάβεια» 
συνταγές και μεθοδολογίες ακόμη και εκεί όπου απλές 
αλγεβρικές κινήσεις λύνουν το πρόβλημα (π.χ. για πρόσημο 
δευτεροβάθμιας έθεταν συνάρτηση και έψαχναν πρόσημο με 
1η ή και 2η παράγωγο - μονοτονία – προφανείς ρίζες !!!) 

• Μεγάλο πρόβλημα υπήρχε στην σχεδίαση γραφικής 
παράστασης 



Και ορισμένες προτάσεις … 

• Να αλλάξει η φιλοσοφία του 1ου θέματος 

• Να ενταχθούν στη διδασκαλία αλλά όχι στην εξεταστέα ύλη 
αποδείξεις προτάσεων που αναδεικνύουν βασικές μεθόδους 
της Ανάλυσης (προτείνονται και παραδείγματα) και οδηγούν σε 
θεωρητική εμβάθυνση και ουσιαστική κατανόηση της 
μεθοδολογίας 

• Να διατηρηθεί η μορφή του 2ου θέματος του 2016 

• Να μελετηθούν οι επιδόσεις των μαθητών σε συγκεκριμένες 
ενότητες και να ανατροφοδοτήσουν το σύστημα αξιολόγησης 

• Να αποκτήσουν τα θέματα μια σταθερή μορφή και ο μαθητής 
να αξιολογείται σε οικείο περιβάλλον χωρίς εκπλήξεις 

• Να γίνει σωστή κατάρτιση και επιμόρφωση όσων εμπλέκονται 
στο ευρύ φάσμα της μαθηματικής εκπαίδευσης και ειδικότερα 
στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 



Ευχαριστώ … 



Παράρτημα – Αποσπάσματα από εργασίες 







Παράρτημα – Αποσπάσματα από εργασίες 





Παραδείγματα αποδείξεων για εμβάθυνση 














