
Γ΄ Τάξη Γυµνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α

Ι. ∆ιδακτέα ύλη

Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασίου» των ∆ηµητρίου Αργυράκη, Παναγιώτη Βουρ-
γάνα, Κωνσταντίνου Μεντή, Σταµατούλας Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργη, έκδοση 2012.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.1 Πράξεις µε πραγµατικούς αριθµούς (επαναλήψεις –  συµπληρώσεις)

Α. Οι πραγµατικοί αριθµοί και οι πράξεις τους
Β. ∆υνάµεις πραγµατικών αριθµών
Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγµατικού αριθµού

1.2 Μονώνυµα –  Πράξεις µε µονώνυµα
Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυµα
Β. Πράξεις µε µονώνυµα 

1.3 Πολυώνυµα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύµων 
1.4 Πολλαπλασιασµός πολυωνύµων 
1.5 Αξιοσηµείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «∆ιαφορά κύβων – Άθροισµα κύ-

βων»]
1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) ∆ιαφορά –

άθροισµα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύµου της µορφής 2
( )xα β x αβ+ + + »].

1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.∆. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων
1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων  

Α. Πολλαπλασιασµός – ∆ιαίρεση ρητών παραστάσεων
Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθµού

Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθµού µε ανάλυση σε γινόµενο παραγόντων
Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθµού µε τη βοήθεια τύπου

2.3 Προβλήµατα εξισώσεων δευτέρου βαθµού  
2.4  Κλασµατικές εξισώσεις
2.5  Ανισότητες – Ανισώσεις µ' έναν άγνωστο

Α. ∆ιάταξη πραγµατικών αριθµών
Β. Ιδιότητες της διάταξης
Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθµού µ' έναν άγνωστο

Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
3.1 Η έννοια της γραµµικής εξίσωσης
3.2 Η έννοια του γραµµικού συστήµατος και η γραφική επίλυσή του
3.3 Αλγεβρική επίλυση γραµµικού συστήµατος 

Κεφ. 4ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

4.1 Η συνάρτηση 
2

yα xΧ=  µε 0αΉ  

4.2 Η συνάρτηση 
2

yα x β x γΧ Χ= + +  µε 0αΉ  

Κεφ. 5ο : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
5.1 Σύνολα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις µε σύνολα») 
5.2 ∆ειγµατικός χώρος – Ενδεχόµενα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις µε ενδεχόµενα»)
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5.3 Έννοια της πιθανότητας (χωρίς την υποπαράγραφο: «Βασικοί κανόνες λογισµού των πιθα-
νοτήτων»)

ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφ. 1ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1.1 Ισότητα τριγώνων
1.2 Λόγος ευθυγράµµων τµηµάτων 
1.5 Οµοιότητα

Α. Όµοια πολύγωνα
Β. Όµοια τρίγωνα

1.6 Λόγος εµβαδών οµοίων σχηµάτων

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

2.1 Τριγωνοµετρικοί αριθµοί γωνίας ωµε 0 180ω≤ ≤
o o  

2.2 Τριγωνοµετρικοί αριθµοί παραπληρωµατικών γωνιών 
2.3 Σχέσεις µεταξύ τριγωνοµετρικών αριθµών µιας γωνίας 
2.4 Νόµος των ηµιτόνων – Νόµος των συvηµιτόνων

ΙΙ. ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 29 ώρες)
Με τις επιµέρους προτάσεις ανά ενότητα γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί ο υπερβολικά δύσκο-
λος αλγεβρικός χειρισµός σε βάρος της κατανόησης. 
§1.1Α (Να διατεθούν 2 ώρες)
 Ο χαρακτήρας της παραγράφου είναι επαναληπτικός. Προτεραιότητα  σε ερωτήσεις κατανόησης
και  ασκήσεις  εννοιολογικού  και  υπολογιστικού  περιεχοµένου  και  όχι  σε  ασκήσεις  αλγοριθµικού
προσανατολισµού µε αυξηµένη δυσκολία. Προτείνεται να µη συζητηθούν οι ασκήσεις 8, 9, 10, 11.
§1.1Β (Να διατεθεί 1 ώρα)
Όπως για την προηγούµενη παράγραφο. 
§1.1Γ (Να διατεθούν 2 ώρες)
Επειδή ο λογισµός µε ρίζες δεν είναι αυτοσκοπός, να µη διδαχθούν η εφαρµογή 1 (όσον αφορά τη

γενίκευση της 2α β α β= ), η εφαρµογή 3 (µετατροπή κλάσµατος σε ισοδύναµο µε ρητό παρονο-

µαστή) και οι ασκήσεις 6 και 8. Επιπλέον προτείνεται η αποφυγή ασκήσεων που απαιτούν ευχέρεια
στο λογισµό µε ρίζες, όπως οι 2δ), 3 και 7.
Να  δοθεί  προτεραιότητα  σε  ερωτήσεις  κατανόησης  και  ασκήσεις  σχετικές  µε  την  έννοια  και  τις
ιδιότητες των ριζών και σε προβλήµατα [ασκήσεις 1, 2α), β), γ), 9, 10, 11]. 
§1.2Α (Να διατεθεί 1 ώρα)
Να δοθεί προτεραιότητα στις ερωτήσεις κατανόησης και στα προβλήµατα (ασκήσεις 5, 6, 7). 
§1.2Β (Να διατεθεί 1 ώρα)
Προτεραιότητα στις ασκήσεις 1α), β), δ), 2α), β), γ), 3α), β), γ), 5, 6.
§1.3 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Προτείνεται να µη διδαχθεί η εφαρµογή 3, ούτε η έννοια της ισότητας πολυωνύµων [εφαρµογή 1β)
και άσκηση 9]. Να δοθεί προτεραιότητα στις ασκήσεις 2, 4, 5 (α, β, γ και δ), 7 και 10.
§1.4 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να δοθεί προτεραιότητα στις ερωτήσεις κατανόησης και τις ασκήσεις 1, 2, 3α), 7, 8. Προτείνεται να
µη διαπραγµατευθούν οι ασκήσεις 4, 5, 6.
§1.5 (Να διατεθούν 6 ώρες) 

Να  µη  διδαχθούν  οι  ταυτότητες  ( )( )2 2 3 3
-α β α αβ β α β+ + = −  (διαφορά  κύβων)  και

( ) ( )2 2 3 3α β α αβ β α β+ − + = +  (άθροισµα κύβων) και οι αντίστοιχες ασκήσεις (τόσο εδώ όσο και

στις επόµενες παραγράφους). 
Να µη διδαχθούν οι εφαρµογές 4 (µετατροπή κλάσµατος σε ισοδύναµο µε ρητό παρονοµαστή) και
7 (ταυτότητα Lagrange) και οι ασκήσεις 9 και 10. 

2



Όσον αφορά τις ασκήσεις 11, 12, 13, 14, 15 και 17 να γίνει επιλογή µόνο κάποιων (λίγων) ερωτη-
µάτων αν ο  διδάσκων  το θεωρεί χρήσιµο. Το τρίγωνο  του  Pascal µπορεί να  αντιµετωπιστεί  ως
ιστορικό σηµείωµα ή ως δραστηριότητα για την τάξη, αλλά όχι ως άσκηση για το σπίτι και να συζη-
τηθεί, µόνο αν ο διδάσκων το κρίνει κατάλληλο για το επίπεδο της τάξης. 
§1.6 (Να διατεθούν 6 ώρες)
Να µη διδαχθεί η παραγοντοποίηση µε άθροισµα και διαφορά κύβων και η παραγοντοποίηση τριω-

νύµου της µορφής 
2

( )xα β x αβ+ + + . Να εξαιρεθούν οι ερωτήσεις κατανόησης 6, 7, 10, 11 και οι

ασκήσεις 12, 13, 14, 19, 20 και 21. Κατά την κρίση του διδάσκοντος, θα µπορούσαν να δοθούν
κάποια απλά τριώνυµα για παραγοντοποίηση µε διάσπαση του πρωτοβάθµιου όρου και κοινό πα-
ράγοντα. Όσον αφορά τις ασκήσεις 1-5, 7-16, 22 και 23 να γίνει επιλογή µόνο εκείνων των ερωτη-
µάτων που κρίνει ο διδάσκων. Σε αυτή την παράγραφο να εξηγηθούν οι εκφράσεις «το πολυώνυµο
Α διαιρεί / είναι παράγοντας / είναι διαιρέτης του Β», εφόσον η §1.7 δεν θα διδαχθεί.
Αν ο διδάσκων το κρίνει σκόπιµο, η διδασκαλία των ταυτοτήτων και της παραγοντοποίησης (§§1.5
και 1.6) θα µπορούσε να σχεδιαστεί και να γίνει παράλληλα, ώστε να αναδειχθεί το γεγονός ότι σε
µεγάλο βαθµό χρησιµοποιούνται τα ίδια «εργαλεία» για διαφορετικούς στόχους. Σε κάθε περίπτω-
ση πρέπει να τηρηθούν οι µειώσεις της ύλης που έχουν αναφερθεί παραπάνω.
§1.8 (Να διατεθεί 1 ώρα)
Να περιοριστεί η εύρεση Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.∆. σε παραστάσεις µιας µεταβλητής.

§1.9 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να µη γίνει διαπραγµάτευση του παραδείγµατος 2γ) και των ασκήσεων 3η), 4, 5α).
§1.10Α (Να διατεθεί 1 ώρα) 
Να εξαιρεθούν οι ασκήσεις 3δ), ε) και 4στ). Από τις υπόλοιπες, να γίνει επιλογή µόνο εκείνων των
ερωτηµάτων που κρίνει ο διδάσκων.
§1.10Β (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να εξαιρεθούν οι ασκήσεις 2στ), 4γ), 6 και 7.
Γενικές ασκήσεις κεφαλαίου (ισχύει για τις γενικές ασκήσεις όλων των κεφαλαίων): Απευθύνονται
σε µαθητές µε ιδιαίτερες δεξιότητες και ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά. ∆εν πρέπει να ζητείται η δια-
πραγµάτευσή  τους  από  όλους  τους  µαθητές.  Αν  ο  διδάσκων  εκτιµά  ότι  είναι  χρήσιµο,  µπορεί
κάποια από αυτά τα θέµατα να τα προτείνει σε κάποιους µαθητές.

Κεφάλαιο 2ο (Να διατεθούν 13 ώρες) 
Οι µαθητές έχουν διδαχθεί τις εξισώσεις 1ου βαθµού και τις έχουν χρησιµοποιήσει στη λύση προ-

βληµάτων. Επίσης έχουν αντιµετωπίσει εξισώσεις της µορφής  2
xα=  στο 2ο κεφάλαιο της Β΄ Γυ-

µνασίου. Το υπόλοιπο περιεχόµενο του κεφαλαίου είναι νέο και συνδέεται µε το προηγούµενο κε-
φάλαιο.
§2.1 Να µη διδαχθεί.
Η υπενθύµιση των εξισώσεων 1ου βαθµού θα γίνει µε αφορµή την επίλυση εξίσωσης 2ου βαθµού µε
παραγοντοποίηση.
§2.2Α (Να διατεθούν 2 ώρες)

Κατά την επίλυση των εξισώσεων  2
0αx βx+ =  και  2

0αx γ+ =  να αποφευχθεί η αποµνηµόνευση

στεγνής µεθοδολογίας και να ενθαρρυνθούν οι µαθητές να αντιµετωπίσουν αυτές τις εξισώσεις µε

όσα ήδη γνωρίζουν. Κατά την επίλυση της 
2

0αx βx γ+ + =  µε παραγοντοποίηση, να µη διδαχθεί η

µέθοδος του πολλαπλασιασµού µε  4α , αλλά να  ενθαρρυνθούν  οι µαθητές να  επιχειρήσουν την

παραγοντοποίηση  µε  διάσπαση  του  όρου  βx .  Για  παράδειγµα:  2
15 16 0x x+ − =  ή

2
16 16 0x x x− + − =  ή  ( 1) 16( 1) 0x x x− + − =  ή ( 1)( 16) 0x x− + =  Όσον αφορά τις ασκήσεις 1 έως

6, να γίνει επιλογή µόνο εκείνων των ερωτηµάτων που κρίνει ο διδάσκων. Να µη διδαχθεί η άσκη-
ση 7.
§2.2Β (Να διατεθούν 3 ώρες)
α) Να µη διδαχθεί η απόδειξη του τύπου λύσεων. Αντί για την απόδειξη µπορούν να δοθούν παρα-

δείγµατα δευτεροβάθµιων εξισώσεων που θα λυθούν µε παραγοντοποίηση για να φανεί η ταύ-
τιση των λύσεων που θα προκύψουν, µε εκείνες (τις λύσεις) του τύπου λύσεων.

β) Να µη συζητηθεί η διερεύνηση παραµετρικών εξισώσεων 2ου βαθµού (ασκήσεις 7 και 8).
γ) Η παραγοντοποίηση τριωνύµου µπορεί να βασιστεί στην εφαρµογή 3 της σελ. 95.
§2.3 (Να διατεθούν 2 ώρες)
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§2.4 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Προτείνεται να µη διδαχθεί η άσκηση 5. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ασκήσεις και τα προβλήµατα,
να γίνει επιλογή µόνο εκείνων που κρίνει ο διδάσκων. Από την άσκηση 6 να γίνει διαπραγµάτευση
µόνο των ερωτηµάτων α, β, δ, ε, αφού εξηγηθεί η σηµασία αυτών των τύπων. 
§2.5 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Όσον αφορά τις ασκήσεις 6 έως 12 να γίνει επιλογή µόνο εκείνων που κρίνει ο διδάσκων, αφού σε
µεγάλο βαθµό αναφέρονται στις ιδιότητες της διάταξης, που είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο
Λύκειο.

Κεφάλαιο 3ο (Να διατεθούν 7 ώρες)  
Το περιεχόµενο του κεφαλαίου είναι εξολοκλήρου νέο για τους µαθητές.
Γενικά για τα συστήµατα προτείνεται: α) να χρησιµοποιούνται τόσο οι γραφικές όσο και οι αλγεβρι-
κές µέθοδοι, β) να δίνεται έµφαση σε προβλήµατα. 
Όλα τα παραπάνω (και όχι µόνο οι αλγεβρικές µέθοδοι) να αποτελούν αντικείµενο εξέτασης.
§3.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)

Εισαγωγικά, µπορούν να λυθούν µία ή δύο ασκήσεις της µορφής: Να λυθεί ως προς  y  ο τύπος

2 3 5x y+ =  για να αναγνωρίσουν οι µαθητές ότι είναι της µορφής yαx β= + , άρα παριστάνει ευ-

θεία. Να δοθεί προτεραιότητα σε ασκήσεις χάραξης ευθείας από την εξίσωση και αντιστρόφως.
Η έννοια της παραµέτρου ξεπερνά το γνωστικό επίπεδο των µαθητών του Γυµνασίου και γι΄ αυτό
προτείνεται να µη διδαχθεί η εφαρµογή 2 και οι ασκήσεις 2 και 6 (γραµµικές εξισώσεις µε παρα-
µέτρους).
§3.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να επιδιωχθεί η διαπραγµάτευση των ασκήσεων 3 και 4 στην τάξη. 
§3.3 (Να διατεθούν 3 ώρες) 
Να δοθεί έµφαση σε προβλήµατα. Για παράδειγµα, η άσκηση 8 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
ανάγκη  εισαγωγής των αλγεβρικών µεθόδων επίλυσης συστήµατος. Να διδαχθούν οι ερωτήσεις
κατανόησης, αλλά να γίνει επιλογή λίγων µόνο από τα 14 ερωτήµατα των ασκήσεων 1, 2, 3, 5.
Προτείνεται να εξαιρεθούν οι ασκήσεις 4, 6 και 12.

Κεφάλαιο 4ο (Να διατεθούν 4 ώρες)
Οι  τετραγωνικές  συναρτήσεις  εµφανίζονται  για  πρώτη  φορά,  αλλά  υπάρχει  το  υπόβαθρο  των
γνώσεων σχετικά µε τις συναρτήσεις από τη Β΄ Γυµνασίου.
§4.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Προτείνεται να µη διδαχθούν η εφαρµογή 1 (όπως είναι διατυπωµένη) και οι ασκήσεις 5 και 6. Η
εφαρµογή 1, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί στη συζήτηση στην τάξη για την κατανόηση του ρόλου
του α στον τύπο της συνάρτησης, µόνο αν αυτό γινόταν µε χρήση υπολογιστή και κατάλληλου λογι-
σµικού.
§4.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)

Προτείνεται η σχεδίαση της γραφικής παράστασης της 
2

yαx βx γ= + +  να στηριχτεί στην εισαγωγι-

κή  δραστηριότητα  αυτής  της  παραγράφου  (δηλαδή  σε  πίνακα  τιµών  και  στη  σύγκριση  µε  την
2

yαx= )  και  να  παραλειφθεί  τόσο  η  χρήση  των  µετατοπίσεων  (που  είναι  αντικείµενο  διαπραγ-

µάτευσης στο Λύκειο), όσο και η διδασκαλία των τύπων της σελίδας 151 για την κορυφή και το
ακρότατο (που ευνοεί την αποµνηµόνευση τύπων χωρίς κατανόηση). Οι ασκήσεις να περιοριστούν
στις 1, 3 και 4. Εναλλακτικά, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί λογισµικό για τη σχεδίαση της παρα-
βολής, τη διερεύνηση του ρόλου των συντελεστών και την εύρεση της κορυφής και του άξονα συµ-
µετρίας. 

Κεφάλαιο 5ο (Να διατεθούν 6 ώρες) 
Το περιεχόµενο  είναι εξολοκλήρου νέο. Η διδασκαλία του κρίνεται απαραίτητη  κυρίως λόγω των
εφαρµογών  σε  δραστηριότητες  εκτός  των  µαθηµατικών  και του  διαφορετικού  «τρόπου  σκέψης»
που απαιτεί (σε σχέση µε την υπόλοιπη ύλη των µαθηµατικών αυτής της τάξης).
§5.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να µην διδαχθεί η υποπαράγραφος «πράξεις µε σύνολα», η εφαρµογή 2, οι ερωτήσεις κατανόησης
2ε), 2στ), 3, 4, 5 και οι ασκήσεις 6, 7, 8 και 9.
§5.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)
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Να  µη  διδαχθούν  οι  πράξεις  µε  ενδεχόµενα  και  τα  ασυµβίβαστα  ενδεχόµενα.  Να  εξαιρεθούν  η
ερώτηση 8 και η άσκηση 6.
§5.3 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να µη διδαχθούν η υποπαράγραφος «βασικοί κανόνες λογισµού των πιθανοτήτων», η εφαρµογή
2, οι ερωτήσεις κατανόησης 4, 5 και οι ασκήσεις 9, 10, 11, 12, 13. 

ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 17 ώρες)
§1.1 (Να διατεθούν 5 ώρες)
Η ενότητα προσφέρεται για επαφή των µαθητών µε πτυχές της µαθηµατικής αποδεικτικής διαδικα-
σίας (ευθεία απόδειξη, αναλυτική µέθοδος,  αντιπαραδείγµατα,  απαγωγή σε άτοπο). Προτείνεται
στο εισαγωγικό κοµµάτι της ενότητας, πριν από την έννοια  της ισότητας των τριγώνων, να γίνει
επανάληψη των απαραίτητων γνώσεων που θα χρειαστούν (π.χ. οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες,
οι παρά τη βάση γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες κτλ.)
Προτείνεται να διδαχθούν κατά προτεραιότητα όλες οι ερωτήσεις κατανόησης και οι ασκήσεις 1, 2,
3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17 και 21. Ειδικά για τις ερωτήσεις κατανόησης να ζητείται από τους µα-
θητές  να  αιτιολογήσουν τις   επιλογές  τους.  Για  παράδειγµα   στην  ερώτηση  7α) να  φέρουν  πα-
ράδειγµα τριγώνων που έχουν γωνίες ίσες µια προς µία και δεν είναι ίσα (π.χ. τα ισόπλευρα τρίγω-
να), οµοίως στην ερώτηση 7στ) να δώσουν κάποιο αντιπαράδειγµα (π.χ. δύο ισοσκελή τρίγωνα µε
ίσα τα ζεύγη των ίσων πλευρών και το ένα να είναι ορθογώνιο και το άλλο να είναι οξυγώνιο ή αµ-
βλυγώνιο). Στις ερωτήσεις 4 και 9 να ζητηθεί η αιτιολόγηση του αποκλεισµού του τρίτου τριγώνου. 
§1.2 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
§1.5 (Να διατεθούν 4 ώρες) 
§1.5Α (Να διατεθούν 2 ώρες)
Η οµοιότητα δύο πολυγώνων να οριστεί όπως περιγράφεται στις 2 τελευταίες σειρές της σελίδας
215 (µέσα στο πλαίσιο).
Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στις ασκήσεις κατανόησης και στις ασκήσεις 1, 2, 3 και 6. Οι
ασκήσεις 4 και 5 λύνονταν εύκολα µε την οµοιοθεσία, µπορούν να λυθούν και χωρίς αυτή, όµως µε
πιο πολύπλοκο τρόπο και ίσως να είναι κατάλληλες για λίγους µαθητές.
§1.5Β. (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να µην αναφερθεί η αιτιολόγηση του κριτηρίου οµοιότητας δύο τριγώνων (σελ. 220, επάνω µέρος)
γιατί έχει εξαιρεθεί το θεώρηµα του Θαλή και η οµοιοθεσία. Θα µπορούσε να συζητηθεί το ότι η σµί-
κρυνση ή µεγέθυνση ενός τριγώνου διατηρεί το µέτρο των γωνιών, χρησιµοποιώντας τη σύµπτωση
των γωνιών. Να µην διδαχθεί η άσκηση 3.
§1.6 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Γενικές ασκήσεις κεφαλαίου: Απευθύνονται σε µαθητές µε ιδιαίτερες δεξιότητες και ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά. ∆εν πρέπει να ζητείται η διαπραγµάτευσή τους από όλους τους µαθητές. Αν ο δι-
δάσκων εκτιµά ότι είναι χρήσιµο, µπορεί κάποια από αυτά τα θέµατα να τα προτείνει σε κάποιους
µαθητές.

Κεφάλαιο 2ο (Να διατεθούν 12 ώρες)
§2.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)
§2.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)
§2.3 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Στους στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος αναφέρεται ότι θα πρέπει οι µαθητές να χρησιµο-
ποιούν τις βασικές ταυτότητες για την απόδειξη απλών τριγωνοµετρικών ταυτοτήτων. Έτσι, προτεί-
νουµε να εξαιρεθούν από την διδασκαλία οι ασκήσεις 5, 7, 9β και 10 γιατί είναι εκτός στόχων του
αναλυτικού προγράµµατος και δεν είναι σε θέση να τις διαπραγµατευτούν µόνοι τους οι περισσότε-
ροι µαθητές.
§2.4 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Να αναδειχθούν οι εφαρµογές των νόµων ηµιτόνων – συνηµιτόνων στον υπολογισµό αποστάσεων
σε πραγµατικά προβλήµατα, όπως στις ασκήσεις 5, 8, 13 και 14. Προτείνεται η χρήση υπολογιστή
τσέπης (επιστηµονικού ή απλού), κατά την λύση προβληµάτων ώστε να γίνει καλύτερη διαπραγ-
µάτευση των εννοιών. 
Γενικές ασκήσεις 2ου Κεφαλαίου: Ισχύει η ίδια παρατήρηση όπως και πριν για τις Γενικές Ασκήσεις
του προηγούµενου κεφαλαίου.
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