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ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

ΣΤΑ  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ §3.2 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Μάθημα: ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Τίτλος μαθήματος( ενότητας):    Παραβολή 

Ημερομηνία: 07-12-2018 

Τάξη: Β΄ Λυκείου    Σχολείο: 1o Γενικό Λύκειο Βόλου 

Ώρα: 1
η
  

Τμήμα: Β1 ( 15 μαθητές) 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Να μπορούν οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος να 

 γνωρίζουν τις εξισώσεις της εφαπτομένης της παραβολής σ΄ ένα σημείο της Μ(χ1,ψ1) και να 

 διατυπώνουν την ανακλαστική ιδιότητα  της παραβολής 

Επίσης να γνωρίζουν την χρήση της ανακλαστικής ιδιότητας της παραβολής . 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Να είναι σε θέση στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές να  

1) βρίσκουν την εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής με κορυφή το Ο(0,0) και άξονα 

συμμετρίας τον χ΄χ ή τον ψ΄ψ. 

2) φέρνουν την εφαπτομένη μιας παραβολής στο σημείο της Μ(χ1,ψ1), αρκεί να ενώνουν το 

σημείο Ν(-χ1,0) με το Μ. 

3) γνωρίζουν ότι οι ακτίνες φωτός που προσπίπτουν στο παραβολικό κάτοπτρο παράλληλα 

προς τον άξονά του,  ανακλώμενες, συγκεντρώνονται στην εστία της παραβολής. 

ΜΕΣΑ: Πίνακας, κιμωλίες ή μαρκαδόροι, Η/Υ , φωτοτυπίες. 

ΥΛΙΚΑ: CD, σλάιντς, σχολικό βιβλίο , φανάρι αυτοκινήτου.  

 ΥΛΗ: Σχολικό βιβλίο – σελίδες 93- 97 και 100. 

Κριτήρια Υπουργείου. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ: Διερευνητική καθοδηγούμενη ανακάλυψη. 

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ   

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Με κατάλληλες ερωτήσεις ερευνούμε αν οι μαθητές κατέχουν προηγούμενες γνώσεις από την 

εμπειρία τους 

1) Τον σχεδιασμό της εφαπτομένης σε ένα σημείο της παραβολής 

2) Τις συνθήκες παραλληλίας και καθετότητας δύο ευθειών 

3) Πως λειτουργεί το φανάρι του αυτοκινήτου και ότι παρόμοια λειτουργία έχουν τα 

παραβολικά τηλεσκόπια, τα ραντάρ, οι προβολείς των οδοντιάτρων, κ. ά. 
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( τους δείχνουμε το φανάρι στη θέση της λάμπας ) 

 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 

                   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ( Παράδοση) 

Ζητάμε από τους μαθητές μας να γράψουν στα τετράδιά τους 

 Τις εξισώσεις  (ε1): yy1=p(x+x1) και (ε2): x1x =p(y+ y1), που είναι οι εφαπτόμενες  της 

παραβολής C1:y
2 

= 2p x ή της παραβολής C2: x
2 

= 2p y στο σημείο της Μ(χ1,ψ1). 

 

 Τον σχεδιασμό της C1:y
2 

= 2p x  ( p > 0) και την εφαπτομένη της στο σημείο Μ(χ1,ψ1) που 

είναι η (ε1): yy1=p(x+x1), αφού ενώσουμε το Μ(χ1,ψ1) με το σημείο Ν(-χ1, 0) του άξονα χ΄χ. 

 Την διατύπωση της ανακλαστικής ιδιότητας της παραβολής , την απόδειξή της και το 

σχεδιασμό του αντίστοιχου σχήματος 

 Την σχηματική παράσταση που ακολουθούν οι φωτεινές ακτίνες των λαμπτήρων ενός 

φαναριού των αυτοκινήτων. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Ζητάμε από τους μαθητές μας να εφαρμόσουν τους τύπους της εφαπτομένης και να βρουν 

1) Την εφαπτομένη της C: y 
2 

= -4 x στο σημείο Μ(-1,2) 

2) Την εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής C: y = - 
1

4
x

2
 που είναι παράλληλη στην 

ευθεία (ε): ψ = -2 χ. 

3) Να αποδείξουν ότι οι εφαπτόμενες της παραβολής χ
2
=4ψ στα σημεία Α(4,4) και Β(-1, 

1

4
) 

τέμνονται κάθετα και μάλιστα πάνω στην διευθετούσα της. 
Εδώ, λειτουργούμε υποστηρικτικά καθοδηγώντας τους μαθητές μας, επιλύουμε τις απορίες τους, 

επαναδιατυπώνουμε την ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής, τις συνθήκες παραλληλίας και 

καθετότητας αντίστοιχα λ1=λ2 και λ1.λ2=-1 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

 

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες 4 ατόμων ( 4 ομάδες). 

Ζητείται από τους μαθητές , στους οποίους δίνουμε από μια φωτοτυπία να απαντήσουν στις 

παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

1.Η εφαπτομένη της παραβολής ψ
2
=16χ στο σημείο της Μ(1,4) είναι παράλληλη στην ευθεία 

Α. ψ = -χ,   Β. ψ = χ,   Γ. ψ=χ+2,   Δ. ψ=2χ+1 

 

2.  Οι εφαπτόμενες της παραβολής ψ
2
=2ρχ στα σημεία Α(χ1,ψ1) και Β(χ1,-ψ1): 

Α. είναι παράλληλες     Β. είναι πάντα κάθετες. 

 Γ. τέμνονται σε σημείο του χ΄χ   Δ.  τέμνονται σε σημείο του ψ΄ψ. 

 

3.Η εξίσωση ψ
2
 = 16 x  παριστάνει 

Α. μια παραβολή  Β. δύο παραβολές 

Γ. παραβολή όταν χ > 0 Δ. δύο ευθείες. 

 

 

Εδώ είμαστε αμέτοχοι και ελέγχουμε  τους μαθητές μας, διορθώνοντας τον καθένα χωριστά σε 

τυχόντα λάθη του όταν μας δηλώσουν ότι έχουν τελειώσει.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

Σε χρόνο 2-3 λεπτών  λέμε έναν αστείο συνειρμό  ή  σχολιάζουμε μια επίκαιρη  ευχάριστη είδηση . 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  

 

1) Εφαρμογή  σελίδα 98 σχολικό βιβλίο 

2)Ασκήσεις 5ι) 5ιιι), α΄ ομάδα σχολικού βιβλίου σελίδες 92. 

2) Ασκήσεις 2, 3  β΄ ομάδα σχολικού βιβλίου σελίδες 92. 


