
Φύλλο Δπγαζίαρ 

Μάθημα: Άλγεβπα Α΄ Λςκείος 

Η γπαμμική ζςνάπηηζη y= ασ -  Σςνηελεζηήρ διεύθςνζηρ εςθείαρ 

Ονομαηεπώνςμα Μαθηηών:…………………………………….. 

                                               ……………………………………… 

                                               ……………………………………… 

Το ππόβλημα 

Έναρ πωληηήρ ζηο ηέλορ ηηρ μέπαρ δίνει ζηον πποϊζηάμενο ηος ηον παπακάηω πίνακα  με ηιρ πωλήζειρ πος 

ππαγμαηοποίηζε ζηη διάπκεια  ηηρ ημέπαρ για ηα Α, Β και Γ πποϊόνηα ηηρ εηαιπείαρ. Σηην ππώηη ζηήλη 

αναγπάθονηαι οι ποζόηηηερ πος πούληζε ενώ ζηη δεύηεπη ηα σπήμαηα πος ειζέππαξε από ηην κάθε πώληζη. 

ποζόηηηα ηιμή 
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1. Άλνημε ην αξρείν «fillo_ergasias.ggb» πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο  ηνπ ππνινγηζηή ζνπ. 

Επέιεμε ηηο δύν ζηήιεο ηνπ πίλαθα θαη κε δεξί κλικ → Γημιοςπγία Λίζηαρ ζημείων  εκθάληζε  ηα ζεκεία κε 

ζπληεηαγκέλεο ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ πίλαθα, ζην θαξηεζηαλό επίπεδν. Με επηινγή όισλ θαη δεμί θιηθ 

εκθαλίζηε ηηο εηηθέηεο ηνπο. 

Μπνξείηε λα νκαδνπνηήζεηε ηα ζεκεία ; (Χξεζηκνπνίεζε ηνλ ράξαθα γηα βνήζεηα.). Πνην ην ραξαθηεξηζηηθό θάζε 

νκάδαο; ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

../AppData/Local/Temp/fillo_ergasias.ggb


2. Εκθάληζε ηελ επζεία y = ax. Με ηελ βνήζεηα ηνπ δξνκέα a λα βξεηο πνηεο νκάδεο ζεκείσλ εθαξκόδνπλ πάλσ 

ζηελ επζεία y =ax γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ a. 

       Καηαζθεύαζε ηηο επζείεο θαη γξάςε ηηο εμηζώζεηο ηνπο. 

a) ……………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Μπνξείο λα βξεηο ηελ ηηκή ησλ πξντόλησλ (ηηκή κνλάδαο) Α, Β θαη Γ ηεο εηαηξείαο αλ είλαη γλσζηό όηη ην Α 

είλαη ην θζελόηεξν θαη ην Γ είλαη ην αθξηβόηεξν;……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Πόζα ήηαλ ηα έζνδα από ηηο πσιήζεηο ηνπ πξντόληνο Α; ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Όκνηα λα βξεηο ηα έζνδα από ηηο πσιήζεηο ηνπ πξντόληνο Γ…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο κπνξείο λα βξεηο πόζνη πειάηεο αγόξαζαλ ην πξντόλ Α; ……………………….. 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Πόζνη αγόξαζαλ ην πξντόλ Β;…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Ο πξντζηάκελνο ζέιεη λα ειέγμεη ηπρόλ ππνινγηζηηθά ιάζε ζηηο πσιήζεηο. Μπνξείο λα ηνλ βνεζήζεηο ζηνλ 

έιεγρν κε βάζε ηα πξνεγνύκελα ζπκπεξάζκαηα πνπ έβγαιεο;…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

        Αλ  ζπλήζσο ην πξντόλ Α έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο πσιήζεηο  κπνξείο λα δηνξζώζεηο ηελ ηηκή γηα λα κελ  

        ππάξρνπλ ιάζε; …………………………………………………………………………………………………. 

        ……………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


