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Ι. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

 

1. Ο διδάσκων καθηγητής αναφέρει σύντομα τη βασική θεωρία που είναι  

ι.   Πραγματικοί αριθμοί 

ιι.  Πράξεις στους πραγματικούς αριθμούς. 

ιιι. Αναλογίες ιδιότητες. 

2. Γίνονται επιλεκτικά στη τάξη από τους μαθητές,  με επιβεβαίωση ή διάψευση από τον καθηγητή , οι ερωτήσεις κατανόησης Β1, Β3 

3. Ο διδάσκων καθηγητής αναπτύσσει τα παραδείγματα του Γ΄ μέρους 

4. Ο διδασκόμενος μαθητής επιβλέπεται από τον καθηγητή και αναπτύσσει στο τετράδιο του τις Δ1, Δ2. 

5. Γίνεται σύντομη ανακεφαλαίωση του αντικειμένου από τον διδάσκοντα καθηγητή   

6. Δίνονται στον μαθητή για το σπίτι  

     α) οι υπόλοιπες ερωτήσεις κατανόησης,  

     β) τα θέματα:…. 

 

ΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

 

Α. Βασική Θεωρία (επιγραμματικά)-Παρατηρήσεις-Σχόλια 

α) Άξονας πραγματικών αριθμών 

β) Δενδροδιάγραμμα αριθμών 

γ) Πράξεις και ιδιότητες 

δ) Ουδέτερα στοιχεία 

ε) Αντίθετοι- Αντίστροφοι αριθμοί 

στ) Σύμβολα  1. Συνεπαγωγής 

           2. Ισοδυναμίας 

          3. Ισότητας- Ανισότητας 

ζ) Ιδιότητες αναλογιών 

η) Άρτιοι – Περιττοί αριθμοί 

θ) Διαδοχικοί φυσικοί ή Διαδοχικοί ακέραιοι αριθμοί. 

 

 

 

 

 

Β. Ερωτήσεις κατανόησης τύπου: Σωστού-Λάθους, πολλαπλής 

επιλογής, αντιστοίχησης, διάταξης και συμπλήρωσης. 

 

 

1. Δίνεται η εξίσωση (λ - 2) x = λ
2
 - 4, όπου λ  R. Να 

συμπληρωθεί ο πίνακας: 

 

Τιμές του λ Λύση της εξίσωσης 

λ = 3 x = ......... 

λ = 2 ................ 

λ = - 2 ................ 

λ = 0 ................ 

λ  2 ................ 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες: 

Στήλη Α Στήλη Β 

Α. Φυσικοί αριθμοί  

Β. α+(β+γ) 

Γ. α  .  

Δ.  

Ε. Άρτιος αριθμός 

 

1. 1 

2. 2κ, κ   

3. (α+β)+γ 

4. α δ = β γ 

5. Ν={0,1,2,…} 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Παραμετρικές εξισώσεις  α΄ βαθμού  

ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Γ. Αναπτυγμένα παραδείγματα για εμπέδωση με αντίστοιχους αλγόριθμους(μεθοδολογίες) 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

     Να επιλυθεί η εξίσωση:  λ(λχ-4)=λχ-4 (1) 

Επίλυση 

Η (1) γράφεται λ2χ-4λ=λχ-4   λ2χ-λχ=4λ-4   λ(λ-1)χ = 4(λ-1) (2) 

Εξετάζουμε τις περιπτώσεις: 

1η.Για  λ(λ-1)   0  δηλαδή λ   0 και λ   1 η (2) έχει μοναδική λύση την χ 

= 
λ

4
 

2η.Για  λ(λ-1) = 0  δηλαδή λ = 0 ή λ=1 έχουμε: 

α) Για λ = 0 η (2) δίνει 0 χ = -4  αδύνατη. 

Β) Για  λ = 1 η (2) δίνει 0 χ = 0 ταυτότητα. 
 

Να επιλύσετε και να διερευνήσετε την εξίσωση λ2χ+2 = λ2-5λχ- 2 ( 1+3χ) 

Επίλυση και  διερεύνηση: 

           

Η εξίσωση γράφεται ισοδύναμα λ2x+2=λ2-5λx-2-6x   

λ2x+5λx+6 x=λ2-4 (λ2+5λ+6)x=λ2-22  

[λ2+(2+3)λ+23] x= λ2-22 (λ+2)(λ+3)x= (λ+2)( λ-2)  (1) 

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις 

α) Αν (λ+2)(λ+3) 0 λ+2 0 και λ+3 0 λ -2 και λ -3  

τότε η (1) έχει μοναδική λύση x=
3)2)(λ(λ

2)-2)(λλ(




  x=

3λ

2-λ


 

 

β) Αν (λ+2)(λ+3)=0 λ+2=0 ή λ+3=0 λ=-2 ή λ=-3 τότε 

i) Για λ=-3 η (1)  0x=5   αδύνατη 

ii) Για λ=-2 η (1)  0x=0 ταυτότητα 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

Μ7: Για να επιλύσουμε μια παραμετρική 

εξίσωση α΄ βαθμού ακολουθούμε τα  

επόμενα βήματα: 

1)  Μετατρέπουμε την εξίσωση στη μορφή 

αx=β όπου α, β παραστάσεις της    

παραμέτρου. 

2)  Παραγοντοποιούμε τις παραστάσεις α, 

β και ονομάζουμε (1) τη σχέση που    

καταλήξαμε. 

3)  Διακρίνουμε περιπτώσεις: 

    α)  Αν α 0 (εξετάζουμε για ποιες τιμές 

της παραμέτρου ισχύει το παραπάνω),     

         τότε η  εξίσωση έχει μια λύση την 

x=
α

β
. 

     β)  Αν α=0, τότε παίρνουμε την τιμή της 

παραμέτρου που μηδενίζει την 

παράσταση, τις    

           αντικαθιστούμε στην (1) και 

συμπεραίνουμε αν η εξίσωση   είναι 

αδύνατη ή  αόριστη. 

 

 

Δ. Προτεινόμενα θέματα για ανάπτυξη από τους διδασκόμενους 

 

 

1.Να λύσετε την εξίσωση, λ
2
(χ-1)+3λ=(χ+2) για τις 

διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού λ. 
 διαδοχικοί αριθμοί που έχουν άθροισμα 18. 

 

2. Δίνονται οι εξισώσεις: λ
2
x=4x+2 και λ

2
x–

11=2λx. Να βρείτε το λ ώστε να είναι και οι δύο   

     αδύνατες.                  

       

 

3. Να δείξετε ότι οι παρακάτω εξισώσεις έχουν 

πάντοτε λύση. 

      α) λ(λx–1)=1–2x   

      β) (2α–β)(x+α)–(2α+β)(x–α)=4α(α–β)  

      γ) λ
2
(x–λ)–λ(x–1)=0 

      δ) (x+λ)
2
=2λ(λ–μ)+(x+μ)

2
 

 

 

4.  Δίνεται η εξίσωση λ(x–1)+4=μ(x+1). Να 

βρείτε τα λ, μ ώστε η εξίσωση να είναι: 

    α) Ταυτότητα 

    β) Αδύνατη 

 

5. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση 

λx+5λ=λ
2
+2x+6 

      α) Να έχει μοναδική ρίζα το 1. 

      β) Να έχει ρίζα το 1. 

 

6. Να βρείτε τα λ, μ ώστε η εξίσωση  λx–

2μ=4x+6 να είναι ταυτότητα. 

 

7. Αν η εξίσωση (3–λ)x+2=4+2μ είναι αδύνατη, 

τότε η εξίσωση 2μx+λ=3–2x έχει μοναδική   

      λύση και να λυθεί. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


