
         
 
                                                          
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
ΘΕΜΑ : Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθηµάτων, των Α΄ Β΄ και Γ΄   

               τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010–11. 

 

Σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθηµάτων της Α΄, 
Β΄ τάξης Ηµερήσιου και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.   
 

 

Α΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου 
 

Άλγεβρα 
 

I. Εισαγωγή 
Η Άλγεβρα Α΄ Λυκείου, αλλά και Β΄ Λυκείου περιέχει σηµαντικές έννοιες, όπως της απόλυτης τι-
µής, της συνάρτησης και της ανίσωσης, των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων κλπ, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την µετέπειτα µαθηµατική εξέλιξη των µαθητών. Επειδή οι µαθητές αντιµετωπί-
ζουν σοβαρά προβλήµατα στην κατανόηση των παραπάνω εννοιών, προτείνεται να µην δοθεί βά-
ρος σε θέµατα που έχουν διδαχθεί στο Γυµνάσιο και να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην ε-
µπέδωση των νέων εννοιών µέσα από την ανάπτυξη πολλαπλών αναπαραστάσεων τους, καθώς 
και τη χρήση τους στην επίλυση προβληµάτων. Για την καλύτερη διαχείριση της ύλης η Τριγωνο-
µετρία της Α΄ Λυκείου να διδαχθεί στην αρχή της Β΄ Λυκείου, ώστε να ολοκληρώνεται µε µεγαλύτε-
ρη άνεση η διδασκαλία της ύλης της Α΄ Λυκείου. 
Η συγκεκριµένη ύλη δεν θα αποτελεί εξεταστέα ύλη για τη Β΄ Λυκείου. 
 

 

 

 

 

 

Να διατηρηθεί µέχρι ................ 

Βαθµός Ασφαλείας ................... 
 
Μαρούσι               15-09-2010            

Αριθ. Πρωτ            114361/Γ2 

Βαθ. Προτερ. ........................... 

• ∆/νσεις και Γραφεία ∆/θµιας Εκπ/σης 

• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων 

• Γενικά Λύκεια (µέσω των ∆/νσεων 

και των Γραφείων ∆.Ε.) 

ΠΡΟΣ : 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ   
∆/ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄  
 

----- 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   210-3442238 

• Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης  

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ΚΟΙΝ: 
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II. ∆ιδακτέα ύλη 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυ-
ρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010. 

Εισαγωγικό κεφάλαιο (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη) 

 
E.1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής  
E.2. Σύνολα  

Κεφ. 1
ο
:   Οι Πραγµατικοί Αριθµοί 

 
1.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους (Συνοπτική παρουσίαση) 
1.2. ∆ιάταξη Πραγµατικών Αριθµών (Συνοπτική παρουσίαση) 
1.3. Απόλυτη Τιµή Πραγµατικού Αριθµού  

Να µη διδαχθεί η Ιχ-χ0Ι<ρ⟺χ∈(χ0-ρ, χ0+ρ)⟺ χ0-ρ<χ< χ0+ρ.  

Να διδαχθεί η ΙχΙ < θ ⟺-θ<χ<-θ.  

Να διδαχθεί µόνο ο ορισµός της απόστασης.  

Για καλύτερη εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων η επίλυση απλών εξισώσεων και α-

νισώσεων (κεφάλαια 2 και 3). 
1.4. Ρίζες Πραγµατικών Αριθµών 

Κεφ. 2
ο
:    Εξισώσεις 

 
2.1. Εξισώσεις 1

ου
 Βαθµού 

2.2. Η Εξίσωση 
ν

x α=    

2.3. Εξισώσεις 2
ου

 Βαθµού 
 

Κεφ. 3
ο
:    Ανισώσεις  

 
3.2 Ανισώσεις 2

ου
 Βαθµού 

3.3 Ανισώσεις Γινόµενο & Ανισώσεις Πηλίκο 
 

Κεφ. 4
ο
:    Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων 

 
4.1. Η Έννοια της Συνάρτησης  
4.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Αφαιρούνται απόσταση  σηµείων και  συµµετρία ως 

προς τη διχοτόµο) 

4.3. Η Συνάρτηση ( )f x αx β= +  (Αφαιρούνται κλίση µε το λόγο µεταβολής, σχετικές θέσεις δύο 

ευθειών)  

4.4. Κατακόρυφη – Οριζόντια Μετατόπιση Καµπύλης  

4.5. Μονοτονία – Ακρότατα – Συµµετρίες Συνάρτησης  
 

Κεφ. 5
ο
:    Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων 

 

5.1. Μελέτη της Συνάρτησης : ( ) 2
f x αx=  

5.2. Μελέτη της Συνάρτησης : ( )
α

f x
x

=  

5.3. Μελέτη της Συνάρτησης : ( ) 2
f x αx βx γ= + +  
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Κεφ. 6
ο
:    Γραµµικά Συστήµατα 

 

6.1. Γραµµικά Συστήµατα (Αφαιρούνται τα γραµµικά συστήµατα 2×2) 
6.2. Μη Γραµµικά Συστήµατα 

 

 

4 ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης 
 

Εισαγ. Κεφάλαιο  
∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη. Να αφιερωθούν µόνο 2 ώρες για την διδασκαλία όποιων στοιχείων 
κρίνει απαραίτητα ο διδάσκων 
 

 

Κεφάλαιο 1
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες). 
Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται κατά το µεγαλύτερο µέρος του από επανάληψη βασικών στοιχείων 
του αλγεβρικού λογισµού που έχουν ήδη διδαχθεί στο Γυµνάσιο. Για το λόγο αυτό, και προκειµέ-
νου να µην καθυστερήσει η διδασκαλία, ενδείκνυται η διεξαγωγή µιας διαγνωστικής δοκιµασίας µε 
ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου, ώστε ο διδάσκων να προσδιορίσει τις ανάγκες της τάξης του και 
να προσαρµόσει ανάλογα τη διδασκαλία του.  
 
Ειδικότερα: 
 
§1.1 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες). 
Τα περισσότερα είναι διδαγµένα στο γυµνάσιο. Να δοθεί προτεραιότητα σε ασκήσεις που συµπλη-
ρώνουν τη θεωρία και ενισχύουν την κατανόηση των διδασκοµένων εννοιών. Γενικώς να διδάσκο-
νται επιλεγµένες ασκήσεις µε συγκεκριµένο στόχο η καθεµία, που θα τις επεξεργάζεται µε ενεργη-
τικό τρόπο ολόκληρη η τάξη (και όχι πολλές µε ένα επιφανειακό τρόπο). Συγκεκριµένα να δοθεί ι-
διαίτερη προσοχή στην ιδιότητα: α·β=0⟺α=0 ή β=0 και στην α·β≠0⟺α≠0 και β≠0. Υπενθύµιση 

µόνο ιδιοτήτων δυνάµεων και βασικών ταυτοτήτων. Να γίνει η απόδειξη των νέων ταυτοτήτων 
α

3
±β

3
=… (που έχουν µεταφερθεί από το Γυµνάσιο), και εδώ να γίνει αναφορά στην ευθεία απόδει-

ξη. Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 3,4,5,6,7 Α Οµάδας και η 1 Β οµάδας 
 

§1.2  (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Τα περισσότερα είναι διδαγµένα στο γυµνάσιο. Να γίνει εστίαση στις νέες ιδιότητες που δεν διδά-
χθηκαν στο Γυµνάσιο. Να γίνει η απόδειξη των α>β ⟺ α

ν
>β

ν
 και α=β ⟺ α

ν
=β

ν
 (µε α, β θετικά). 

Εδώ να γίνει αναφορά στην απαγωγή σε άτοπο. 
Προτείνεται να γίνουν οι ασκήσεις από την Α οµάδα, µε προτεραιότητα στις 5,7. 
 

§1.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Να διδαχθεί η ιδιότητα: ΙχΙ < θ ⟺-θ<χ<θ και ΙχΙ > θ ⟺-χ<θ ή χ>θ και όχι η γενικότερη Ιχ-
χ0Ι<ρ⟺χ∈(χ0-ρ, χ0+ρ)⟺ χ0-ρ<χ< χ0+ρ. Να διδαχθεί ο ορισµός της απόστασης µόνο. Να δοθεί έµ-
φαση στις γραφικές αναπαραστάσεις σε συγκεκριµένα µόνο παραδείγµατα µε χρήση της απόστα-
σης σε εξισώσεις και ανισώσεις. Π χ  η εξίσωση Ιχ-2Ι=3 σηµαίνει: «ποιοι αριθµοί απέχουν από το 2 
απόσταση ίση µε 3» ή η ανίσωση Ιχ-2Ι<3 σηµαίνει: «ποιοι είναι οι αριθµοί που απέχουν από το 2 
απόσταση µικρότερη του 3;»

1
. Τα προηγούµενα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην επίλυση της 

άσκησης 7. Για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων προτείνεται η ε-
πίλυση εξισώσεων και ανισώσεων µε απόλυτα από τα κεφάλαια 2 και 3. Προτείνεται να γίνουν κα-
τά προτεραιότητα οι ασκήσεις Α Οµάδας. 
 

§1.4 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 

                                                 
1
  

d(x, 2)<3 Ix-2I<3 -1<x<5 
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Οι 3 ιδιότητες-πορίσµατα του σχολίου σελ. 47-48 µπορούν να αντιµετωπιστούν από τους ίδιους 
τους µαθητές στην τάξη ως  ασκήσεις. Να διδαχθεί η δύναµη µε ρητό εκθέτη που κάνει πιο εύκο-
λη τη διαχείριση των ασκήσεων. Να δίνεται γενικά έµφαση στην εννοιολογική κατανόηση µε τα πα-
ραδείγµατα που ο καθηγητής θεωρεί ότι θα εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό να 
γίνει επιλογή των κατάλληλων ερωτήσεων κατανόησης από το διδάσκοντα διότι είναι πάρα πολλές. 
Για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων προτείνεται η επίλυση αντίστοιχων εξισώ-
σεων από το κεφάλαιο 2. Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις της Α οµάδας και 
η 5 της Β οµάδας. 

Κεφάλαιο 2
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες). 
Στο κεφάλαιο αυτό επιλύονται βασικά εξισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθµού. Οι εξισώσεις αυτές 
και η επίλυση τους είναι ήδη γνωστές από το Γυµνάσιο, αλλά εδώ εξετάζονται στη γενική τους 
µορφή. Επιπλέον επιλύονται εξισώσεις που ανάγονται σε εξισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθµού, 
όπως είναι οι εξισώσεις µε απόλυτες τιµές και οι διτετράγωνες εξισώσεις, χωρίς όµως να αποτε-

λούν ξεχωριστή ενότητα. Ως ιδιαίτερη περίπτωση εξετάζεται η εξίσωση 
ν

x α= , της οποίας η λογική 

και η τεχνική επίλυσης διαφοροποιείται από τις εξισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθµού.  
 
Ειδικότερα: 
 

§2.1 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Να δοθεί έµφαση στη γενική επίλυση της πρωτοβάθµιας, σε προβλήµατα που λύνονται µε πρωτο-
βάθµιες και σε απλές παραµετρικές εξισώσεις (το παράδειγµα και οι ασκήσεις του βιβλίου). Προ-
τείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις Α οµάδας και η 4 Β οµάδας. Η διατύπωση για 
την κατανόηση της παραµετρικής εξίσωσης µπορεί να γίνει ως εξής: πχ για την 3i: ποια είναι η λύ-
ση της εξίσωσης αν α) λ=1; β) αν λ=0; γ) αν λ=2 κλπ, δ) τι συµπέρασµα βγάζετε; µπορείτε να το 
γενικεύσετε; Αυτό θα διευκολύνει το µαθητή να κατανοήσει το ρόλο της παραµέτρου και τη διάκρι-
σή της από τον άγνωστο. Στην 10 φαίνεται η δυνατότητα επίλυσης εξισώσεων µε αναγωγή τους σε 
πρωτοβάθµιες µε κατάλληλη παραγοντοποίηση και εφαρµογή της ιδιότητας α·β=0 ⟺ α=0 ή β=0. 
Απλές εξισώσεις µε απόλυτα προτείνεται να διδαχθούν στις απόλυτες τιµές για καλύτερη κατανόη-
ση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων.  
 

§2.2 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα). 

Η επίλυση εξισώσεων της µορφής 
ν

x α=  θα περιοριστεί σε απλές εξισώσεις Α΄ οµάδας.  

 
 

 

§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Η εξίσωση 2

ου
 βαθµού έχει διδαχθεί στο Γυµνάσιο. Συνεπώς να δοθεί έµφαση σε ασκήσεις που ε-

νισχύουν τη νέα γνώση και στις διτετράγωνη και µε απόλυτο που ανάγονται σε 2
ου

 βαθµού (παρά-
δειγµα 1 και 3). Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 3, 4 (µε διαφορετική διατύ-
πωση: πχ για την 4: α) να βρεθεί η ∆ιακρίνουσα ∆ της εξίσωσης, β) για ποιες τιµές του χ είναι ∆=0; 
γ) για ποιες τιµές του µ η εξίσωση έχει µια διπλή ρίζα;), 6, 7, 10,11,12,14,15 της Α οµάδας και οι 
7,8,9 της Β οµάδας.   
 

 

Κεφάλαιο 3
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες). 
 
Ειδικότερα: 
 
§3.1  
Σαν εισαγωγή στις δευτεροβάθµιες ανισώσεις να αρχίσει το µάθηµα µε τις ασκήσεις 4 και 11 (επα-
νάληψη στις πρωτοβάθµιες) και µε µια ακόµη άσκηση-πρόβληµα, από  όπου να προκύπτει δευτε-
ροβάθµια ανίσωση, οπότε θα φανεί η ανεπάρκεια της µεθόδου των πρωτοβάθµιων και η αναζήτη-
ση µιας νέας µεθόδου για τις δευτεροβάθµιες. Προτείνεται η επίλυση απλών ανισώσεων µε απόλυ-
τα στις απόλυτες τιµές για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων τιµών. 
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§3.2, §3.3  
Προτείνεται οι ανισώσεις β βαθµού να συνδεθούν µε τη γραφική παράσταση και να χρησιµοποιηθεί 
λογισµικό. Να δοθεί έµφαση στην εννοιολογική κατανόηση και όχι στην εξάντληση κάθε ειδικής (υ-
πο)περίπτωσης.  
Οι ασκήσεις είναι πάρα πολλές και αυξάνουν υπερβολικά την ήδη τεράστια ύλη. Προτείνεται κατά 
προτεραιότητα να γίνουν οι ασκήσεις σελ. 88-89 από την Α οµάδα και από τη Β οµάδα οι 4 και 7. 
Από σελ. 93-94 κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις Α οµάδας και µόνο οι 1,5,6 Β οµάδας. Από τις κα-
τανόησης επειδή είναι πολλές να γίνει επιλογή από τον διδάσκοντα, κατά προτεραιότητα η IV. 
 
 

 

Κεφάλαιο 4
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 9 διδακτικές ώρες). 
Ο τρόπος παρουσίασης των εννοιών είναι αυστηρός και ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα 
κατανόησης στους µαθητές Α Λυκείου. Συνεπώς στη σελ. 107 στην έννοια της γραφικής παράστα-
σης συνάρτησης να δοθεί ένα συγκεκριµένο παράδειγµα, να κατασκευαστεί ο πίνακας τιµών, να 
σχεδιαστεί η γραφική παράσταση και στη συνέχεια να υπάρξει σύνδεση του παραδείγµατος µε τον 
ορισµό της γραφικής παράστασης.  Προτείνεται η αποφυγή άσκοπου συµβολισµού και οι έννοιες 
να παρουσιάζονται  επαγωγικά µέσα από παραδείγµατα.  
 
Ειδικότερα: 
 

§4.1 Στην άσκηση 5 προτείνεται και το ερώτηµα (iv) f(x)=g(x). 
 
 

§4.2 ∆εν θα διδαχθούν «απόσταση  σηµείων και  συµµετρία ως προς τη διχοτόµο» (διδάσκονται 
στη Β κατεύθυνση), η εφαρµογή σελ. 107 και οι αναφορές στην –f. Να διδαχθεί η εφαρµογή σελ. 
108 γιατί περιέχει σηµαντικά στοιχεία όπως: ερµηνεία γραφικής παράστασης, σύνδεση αλγεβρικών 
και γραφικών µεθόδων και σύνδεση µε εξίσωση και ανίσωση (µε διαφορετική διατύπωση ερωτηµά-
των).    
Προτείνεται κατά προτεραιότητα να γίνουν οι ασκήσεις 8, 9 και 10. Στις ασκήσεις να γίνει χρήση της 
γνώσης από το γυµνάσιο και να σχεδιαστούν και οι γραφικές παραστάσεις (προτείνεται χρήση λο-
γισµικού) για να γίνει σύνδεση µεταξύ αναπαραστάσεων και να φανεί η συµπληρωµατικότητά τους.   
 
 
§4.3 ∆εν θα διδαχθούν «κλίση µε το λόγο µεταβολής, σχετικές θέσεις δύο ευθειών». Να διδαχθεί η 
γραφική παράσταση της f(x)=IxI (σελ. 115) και η εφαρµογή (σελ. 115) γιατί συνδέει γραφικές µε 
αλγεβρικές µεθόδους.  Ιδιότητες που σχετίζονται µε τις παραµέτρους α και β µπορούν να γίνουν µε 
χρήση λογισµικού. Να δοθεί έµφαση σε προβλήµατα όπου αναδεικνύεται η αξία και η χρησιµότητα 
των µαθηµατικών. 
Προτείνεται κατά προτεραιότητα να γίνουν οι ασκήσεις 5,6,7,8 Α οµάδας, σελ. 117 και έµφαση στις 
ασκήσεις (προβλήµατα) Β οµάδας, σελ. 118. 
 
 

§4.4 Η κατακόρυφη µεταφορά f(x)=φ(x)±c είναι ενδεχοµένως πιο κατανοητή, αλλά η οριζόντια 
f(x)=φ(x±c) είναι πολύ πιο δύσκολη. Η κατανόηση της συναρτησιακής σχέσης φ(x-1), όπου πρέπει 
να τεθεί στο φ(x) στο x το x-1, είναι πολύ δύσκολη όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία. Ακόµα και 
στον συµβολισµό µε συγκεκριµένες τιµές π χ φ(3) οι µαθητές έχουν µεγάλη δυσκολία. Κατά συνέ-
πεια ο συµβολισµός  f(x)=φ(x±c)±d ενδέχεται να προκαλέσει µεγάλη δυσκολία στους περισσότε-
ρους µαθητές. 
Να χρησιµοποιηθεί η γραφική παράσταση f(x)=IxI και µέσα από τις µετατοπίσεις της να προκύ-
ψουν οι άλλες µορφές. Εδώ η χρήση της τεχνολογίας µπορεί να υποστηρίξει τη σύνδεση ανάµεσα 
στις γραφικές παραστάσεις και τους τύπους και να διευκολύνει τους µαθητές σε µια γενίκευση.   
Κατά προτεραιότητα να γίνουν οι ασκήσεις 1,2,3,5 (µε χρήση και της γραφικής παράστασης). 
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§4.5 Μετά τους ορισµούς µονοτονίας, ακρότατων και συµµετρίας τα παραδείγµατα που δίνονται να 
συµπληρωθούν και µε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις (µε χρήση ενδεχοµένως λογισµικού) 
και να γίνει συσχέτιση.  
Να µη διδαχθεί η άσκηση 5. 
 

 

Κεφάλαιο 5
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 7  διδακτικές ώρες). 
 
 
§5.1 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Πολλά στοιχεία έχουν διδαχθεί στο γυµνάσιο, να δοθεί έµφαση στα νέα στοιχεία. Να γίνει, αν είναι 
δυνατόν και χρήση λογισµικού. Να λυθούν κατά προτεραιότητα η άσκηση 4 της Α΄ Οµάδας και η 
άσκηση 3 της Β΄ Οµάδας.  
 
§5.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Πολλά στοιχεία έχουν διδαχθεί στο γυµνάσιο, να δοθεί έµφαση στα νέα στοιχεία. Να γίνει, αν είναι 
δυνατόν και χρήση λογισµικού. Να λυθούν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 4, 5 και 6 της Α΄ Οµά-
δας. 
 

§5.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Πολλά στοιχεία έχουν διδαχθεί στο γυµνάσιο, να δοθεί έµφαση στα νέα στοιχεία. Να γίνει, αν είναι 
δυνατόν και χρήση λογισµικού. Να λυθούν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 3, και 4 της Α΄ Οµά-
δας, τα προβλήµατα της Β΄ Οµάδας και η ερώτηση κατανόησης IV. 

 

 

Κεφάλαιο 6
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 4  διδακτικές ώρες). 
Ειδικότερα: 
 

§6.1 ∆ιδάσκονται µόνο τα συστήµατα 3×3 και οι αντίστοιχες ασκήσεις. 
 
 
 

§6.2 Να δοθεί έµφαση στη γραφική επίλυση και να υποστηριχθεί µε λογισµικό. Να ζητείται πρώτα 
γραφικά µια εκτίµηση της λύσης και µετά να υπολογίζεται και αλγεβρικά.  
Να µη διδαχθούν οι ασκήσεις 4, 5 Β οµάδας. 
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Γεωµετρία 
 

I. Εισαγωγή  
Με αυτό τον διδακτικό προσανατολισµό και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που δίνονται από το 
υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα και το σχολικό βιβλίο, εξαιρέθηκαν από τη διδακτέα ύλη ενότητες 
που περιέχουν έννοιες γνωστές από το Γυµνάσιο (κεφάλαια 2

ο
 και 13

ο
 και §6.4 και §6.7), καθώς 

και τµήµατα που δεν χρησιµοποιούνται στις επόµενες παραγράφους, ώστε να αναδειχθεί η σηµα-
σία τους (§6.5 και §6.6 και εφαρµογή της §4.5). Οι ώρες που προκύπτουν από αυτή τη µείωση της 
ύλης να διατεθούν για τη βαθύτερη κατανόηση της αποδεικτικής διαδικασίας και της δοµής της θε-
ωρητικής γεωµετρίας.  
Στη συνέχεια της διδακτέας ύλης διατυπώνονται προτάσεις µε βάση τα κεφάλαια και τις παραγρά-
φους του βιβλίου που αφορούν τη διδακτική διαχείριση της ύλης, στην κατανοµή των ωρών διδα-
σκαλίας και τα σηµεία στα οποία θεωρείται σηµαντικό να δοθεί έµφαση. Επίσης, προτείνεται µία 
επιλογή ενδεικτικών ασκήσεων για την εµπέδωση των βασικών στοιχείων της κάθε παραγράφου. 
Οι προτάσεις έχουν ως αφετηρία την άποψη ότι κεντρικός στόχος της διδασκαλίας της Ευκλείδειας 
Γεωµετρίας πρέπει να είναι η επαφή των µαθητών µε τη δοµή µιας µαθηµατικής θεωρίας και την 
αποδεικτική διαδικασία, που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης.  
 

II. ∆ιδακτέα ύλη 
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάµου 
Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.  

Κεφ. 1
ο
:   Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία 

 
1.1. Το αντικείµενο της Ευκλείδειας Γεωµετρίας 
1.2. Ιστορική αναδροµή στη γένεση και ανάπτυξη της Γεωµετρίας 

Κεφ. 3
ο
:    Τρίγωνα 

 
3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων 
3.2. 1o Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
3.3. 2o Κριτήριο ισότητας τριγώνων  
3.4. 3o Κριτήριο ισότητας τριγώνων  
3.5. Ύπαρξη και µοναδικότητα καθέτου (χωρίς την απόδειξη του   θεωρήµατος) 
3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων I και II ) 
3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος – ∆ιχοτόµος 
3.8. Κεντρική συµµετρία 
3.9. Αξονική συµµετρία 
3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (χωρίς την απόδειξη του   θεωρήµατος) 
3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών 
3.12. Τριγωνική ανισότητα (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος και την εφαρµογή 4) 
3.13. Κάθετες και πλάγιες (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος II ) 
3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
3.15. Εφαπτόµενα τµήµατα 
3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων 
3.17. Απλές γεωµετρικές κατασκευές 
3.18. Βασικές κατασκευές τριγώνων 

Κεφ. 4
o
:    Παράλληλες ευθείες 

 
4.1. Εισαγωγή 
4.2. Τέµνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτηµα (χωρίς την απόδειξη της πρότασης iv) 
4.3. Κατασκευή παράλληλης ευθείας 
4.4. Γωνίες µε πλευρές παράλληλες 
4.5. Αξιοσηµείωτοι κύκλοι τριγώνου (χωρίς την εφαρµογή) 
4.6. Άθροισµα γωνιών τριγώνου 
4.7. Γωνίες µε πλευρές κάθετες 
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4.8. Άθροισµα γωνιών κυρτού ν-γώνου 

Κεφ. 5
o
:    Παραλληλόγραµµα – Τραπέζια 

 
5.1. Εισαγωγή 
5.2. Παραλληλόγραµµα 
5.3. Ορθογώνιο 
5.4. Ρόµβος 
5.5. Τετράγωνο 
5.6. Εφαρµογές στα τρίγωνα 
5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου 
5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου  
5.10. Τραπέζιο 
5.11. Ισοσκελές τραπέζιο 
5.12. Αξιοσηµείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου 

Κεφ. 6
o
:    Εγγεγραµµένα σχήµατα 

 
6.1. Εισαγωγικά – Ορισµοί 
6.2. Σχέση εγγεγραµµένης και αντίστοιχης επίκεντρης (χωρίς την περίπτωση ii στην απόδειξη 

του θεωρήµατος) 
6.3. Γωνία χορδής και εφαπτοµένης (χωρίς την εφαρµογή 1, σελ. 125) 

Κεφ. 7
o
:    Αναλογίες 

 
7.1. Εισαγωγή 
7.2. ∆ιαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε ν ίσα µέρη 
7.3. Γινόµενο ευθύγραµµου τµήµατος µε αριθµό – Λόγος ευθύγραµµων τµηµάτων 
7.4. Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα – Αναλογίες 
7.5. Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος  
7.6. ∆ιαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσµένο λόγο  
7.7. Θεώρηµα του Θαλή (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
7.8. Θεωρήµατα των διχοτόµων τριγώνου 
 
 

III. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
 

Κεφάλαιο 1
ο
 

(Προτείνεται να διατεθεί 1διδακτική ώρα). 
Προτείνεται να γίνει αναφορά στις ελλείψεις της πρακτικής Γεωµετρίας και την ανάγκη της θεωρητι-
κής Γεωµετρίας. Για παράδειγµα µπορεί να συζητηθεί η έλλειψη ακρίβειας στα αποτελέσµατα µέ-
σω της µέτρησης των γωνιών ενός τριγώνου από τους µαθητές ώστε να διαπιστωθεί ότι κάποιοι 
δεν βρίσκουν ακριβώς 180 µοίρες και η ανάγκη να απαντηθούν µε βεβαιότητα ερωτήµατα όπως 
γιατί από κάθε σηµείο ευθείας άγεται µοναδική κάθετος προς την ευθεία αυτή. Να αναφερθούν οι 
πρωταρχικές έννοιες και τα αξιώµατα – αιτήµατα.  
 

Κεφάλαιο 2
ο
 

(Παραλείπεται). 
Το κεφάλαιο αυτό παραλείπεται επειδή αποτελεί επανάληψη γνώσεων του Γυµνασίου. Αν κατά την 
κρίση του διδάσκοντος το επίπεδο της τάξης απαιτεί να επαναληφθούν ορισµένα σηµεία αυτού του 
κεφαλαίου µπορεί να αφιερώσει 1-2 ώρες για αυτή την επανάληψη. 
 

Κεφάλαιο 3
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 21 διδακτικές ώρες). 
 
§3.1-3.4  (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
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Το περιεχόµενο αυτών των παραγράφων έχει αρκετές οµοιότητες µε την ύλη της Γ΄ Γυµνασίου. 
Προτείνεται να διδαχθούν όλα τα κριτήρια µαζί και µετά τα πορίσµατα που προκύπτουν από αυτά. 
Η απόδειξη του κριτηρίου 1 µπορεί να παραλειφθεί γιατί έχει διδαχθεί ακριβώς η ίδια στην Γ΄ Γυ-
µνασίου. Οι αποδείξεις των κριτηρίων 2 και 3 προτείνεται να γίνουν για να κατανοήσουν οι µαθητές 
τη διαφορά της θεωρητικής απόδειξης από την πρακτική απόδειξη αυτών των κριτηρίων που είδαν 
στην Γ΄ Γυµνασίου. Επίσης η απόδειξη του 2ου κριτηρίου γίνεται µε την εις άτοπον απαγωγή που 
είναι βασική αποδεικτική µέθοδος. Στο 1ο κριτήριο προτείνεται να τονιστεί η αναγκαιότητα της υ-
πόθεσης να είναι οι ίσες γωνίες περιεχόµενες στις ίσες πλευρές µε τη χρήση κατάλληλου αντιπα-
ραδείγµατος.  
Τα πορίσµατα 1 σελ. 37,  1 σελ. 40 και το 1 σελ. 45 (από επόµενες παραγράφους) είναι τα ίδια (το 
ύψος, η διάµεσος και η διχοτόµος που άγονται από την κορυφή ενός ισοσκελούς τριγώνου συµπί-
πτουν). Για αυτό µπορεί να γίνουν ως ένα πόρισµα. Το πόρισµα 2 σελ. 37 οι µαθητές θα το συνα-
ντήσουν στην παράγραφο 4.6 πόρισµα 4 σε πλήρη µορφή και άρα µπορεί να µην αναφερθεί. Το 
πόρισµα 3 σελ. 37 να συνδυαστεί µε το πόρισµα 2 σελ. 40, το οποίο είναι ο αντίστροφος ισχυρι-
σµός, και να διατυπωθεί µε ενιαίο τρόπο ώστε να αναδειχθεί η διαδικασία απόδειξης ισοδυναµιών 
στη Γεωµετρία.  Οµοίως για τα πορίσµατα 4 σελ. 37 και 3 και 4 σελ. 41.  
Για τις ασκήσεις προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην 3 σελ. 38, στην ερώτηση κατανόησης 1 
σελ. 43, στις ασκήσεις εµπέδωσης 2 και 3 σελ. 43 (στην 3 µπορεί να σχολιαστεί ότι το τετράπλευ-
ρο είναι παραλληλόγραµµο – κεφ. 5) και στις αποδεικτικές ασκήσεις 1 και 3 σελ. 43 (στην 3 µπορεί 
να αναφερθεί το σχόλιο, σελ.38). 
 
§3.5-3.6  (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
Να µη διδαχθεί το πόρισµα 1 της σελίδας 45 το οποίο θα διδαχθεί στην παράγραφο 3.4, όπως α-
ναφέρεται παραπάνω και τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 48. Να δοθεί βάρος στις αποδεικτικές 
ασκήσεις.  
 
§3.7-3.9  (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα). 
Η έννοια του γεωµετρικού τόπου είναι βασική για τη θεωρητική Γεωµετρία, αλλά και για άλλους 
κλάδους των µαθηµατικών (για παράδειγµα στα Μαθηµατικά κατεύθυνσης Β΄ και Γ΄ Λυκείου). Μαζί 
µε τους βασικούς γεωµετρικούς τόπους της παραγράφου, να διδαχθεί παράδειγµα της §3.7 και να 
συζητηθεί στην τάξη το σχόλιο της σελίδας 50, που προετοιµάζει τους µαθητές για τις γεωµετρικές 
κατασκευές και δείχνει το σκεπτικό εύρεσης ενός γεωµετρικού τόπου, καθώς και η ερώτηση κατα-
νόησης 1 της σελίδας 50. Οι παράγραφοι 3.8 και 3.9 που αναφέρονται στη συµµετρία, είναι θέµα 
που οι µαθητές έχουν αντιµετωπίσει διεξοδικά στο Γυµνάσιο. Επίσης το συµµετρικό ενός σηµείου 
ως προς ευθεία που χρειάζεται στη Β΄ Λυκείου έχει γίνει στην παράγραφο 2.14 (ερώτηση κατανό-
ησης 1, σελ. 20). Αρκεί µια σύντοµη υπενθύµιση των βασικών σηµείων της θεωρίας και αν υπάρξει 
χρόνος επίλυση της άσκησης 5 που συνδέεται µε τους γεωµετρικούς τόπους. 
 
§3.10-3.12  (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Οι ανισοτικές σχέσεις είναι ένα κεφάλαιο που οι µαθητές δεν έχουν συναντήσει υπό αυτή τη µορφή 
στο Γυµνάσιο. Το θεώρηµα της 3.10 (µε απόδειξη εκτός ύλης) χρειάζεται για την απόδειξη του θε-
ωρήµατος της 4.2 που εξασφαλίζει την ύπαρξη παραλλήλων ευθειών. Με την απόδειξη του θεω-
ρήµατος της 3.11, αφενός οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη µοναδική εντός ύλης απόδειξη στις 
ανισοτικές σχέσεις και αφετέρου µέσα από το αντίστροφο, το πόρισµα 2 της 3.11 και το πόρισµα 1 
της σελίδας 37 που έχουν διδαχθεί, συγκεντρώνονται οι ιδιότητες του ισοσκελούς τριγώνου. Σε αυ-
τό το πνεύµα, προτείνεται να γίνουν οι εφαρµογές των σελίδων 55 και 56.  
Προτεινόµενες ασκήσεις: οι τρείς ερωτήσεις κατανόησης και, από τις ασκήσεις εµπέδωσης, οι 2, 8 
και 10.  
 
§3.13  (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα). 
Το  θεώρηµα Ι να συνδεθεί µε τον γεωµετρικό τόπο της µεσοκαθέτου. 
 
§3.14-3.16  (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες). 
Προτείνεται να δοθεί ως άσκηση το πόρισµα της 3.15. Επίσης να γίνει εισαγωγή στην έννοια της 
γεωµετρικής κατασκευής για την οποία µπορούν να αναφερθούν κάποια ιστορικά στοιχεία. Προτει-
νόµενες ασκήσεις: από τις ερωτήσεις κατανόησης της σελίδας 62 η 2

η
, από τις ασκήσεις εµπέδω-

σης της σελίδας 63 οι 1 και 2, και από τις ασκήσεις εµπέδωσης των σελίδων 65, 66 οι 2 και 3. 
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§3.17-3.18  (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Προτείνεται να γίνουν: το πρόβληµα 2 σελ. 67, 4 σελ.68, εφαρµογή σελ.68, και τα προβλήµατα 2 
(µε το οποίο προετοιµάζονται για το 5ο αίτηµα που θα ακολουθήσει) και 3 (που συνδέεται και µε 
την τριγωνική ανισότητα) της 3.18 στο πνεύµα του Αναλυτικού Προγράµµατος όπου αναφέρεται: 
«Θα επισηµανθεί η αξία της κατασκευής µε κανόνα και διαβήτη και θα αναφερθούν ιστορικά στοι-
χεία σχετικά µε τη µέθοδο αυτή». 
∆ε θα διδαχθούν οι γενικές ασκήσεις του Κεφαλαίου  

 

Κεφάλαιο  4
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες). 
Με το κεφάλαιο αυτό εισάγεται το 5ο αίτηµα του Ευκλείδη. Εδώ µπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά η 
Ιστορία των Μαθηµατικών µε τη χρήση του ιστορικού σηµειώµατος στο τέλος του κεφαλαίου στο 
βιβλίο του µαθητή και τα ιστορικά στοιχεία που παρατίθενται στην αρχή του βιβλίου του καθηγητή 
(προτάσεις ισοδύναµες µε το 5ο αίτηµα, αναφορά σε κάποιες προσπάθειες απόδειξής του, ανα-
φορά στη δηµιουργία µη Ευκλείδειων Γεωµετριών). 
 
§4.1-4.4  (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες). 
Το τελευταίο πόρισµα της σελ. 78 έχει γίνει στην §3.18. Η §4.4 µπορεί να γίνει ως εφαρµογή. 

 
§4.5  (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Να µη γίνει η εφαρµογή της §4.5. Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες από τις 3 προτεινό-
µενες, ώστε να γίνουν οι ερωτήσεις κατανόησης και όποιες από τις ασκήσεις (εµπέδωσης ή απο-
δεικτικές) κρίνει ο διδάσκων. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα, σελ. 83. 

 
§4.6-4.8 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες από τις 3 προτεινόµενες, ώστε να γίνουν οι ερωτήσεις 
κατανόησης και από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 3-7. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 3 - 7, σελ. 
88. 
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου. 
 

Κεφάλαιο  5
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 16  διδακτικές ώρες). 
 
§5.1-5.2  (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Προτείνεται να διατεθούν 2 ώρες για τη θεωρία και 1 επιπλέον ώρα για εφαρµογές µε επιλογή από 
τις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1, 4, 5, σελ. 100. 

 

§5.3-5.5  (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες). 
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1, 2, σελ. 104. 

 
§5.6  (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Προτείνεται να γίνουν και οι δύο εφαρµογές της σελίδας 106 (η εφαρµογή 2 θα συνδεθεί στη συνέ-
χεια µε την παράγραφο 7.2).  

 
§5.7-5.8  (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 

 
§5.9  (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Προτείνεται να διατεθεί η 1 διδακτική ώρα από τις 2 προτεινόµενες για εφαρµογές µε επιλογή από 
τις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 2, 4, 6, 7, σελ. 111. 

 
§5.10-5.12  (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Προτείνεται να διατεθεί η 1 διδακτική ώρα από τις 3 προτεινόµενες για εφαρµογές µε επιλογή από 
τις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου. Προτείνεται να γίνει η εφαρµογή της σελίδας 114, οι δρα-
στηριότητες και η εργασία στο τέλος του κεφαλαίου. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 3, 4, 5, σελ. 
115.  
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου. 
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Κεφάλαιο  6

ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
 

§6.1-6.3  (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).  
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις ασκήσεις εµπέδωσης 1-5. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 2, 3, 
σελ. 130. 
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου. 
 

Κεφάλαιο  7
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες). 
 

§7.1-7.6  (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
Στις παραγράφους αυτές γίνεται πρώτη φορά λόγος για σύµµετρα και ασύµµετρα ευθύγραµµα 
τµήµατα. Η έννοια της ασυµµετρίας µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τους µαθητές να ξεκαθαρίσουν 
την έννοια του αρρήτου αριθµού. Η ανάπτυξη της ύλης στο σχολικό βιβλίο (θεωρία, παρατηρήσεις, 
σηµειώσεις) είναι πλήρης και αν διδαχθεί προσεκτικά θα βοηθήσει τους µαθητές σε σηµαντικές 
περιοχές της Γεωµετρίας που ακολουθεί (Θεώρηµα Θαλή, όµοια τρίγωνα) και της Άλγεβρας (η έν-
νοια του πραγµατικού αριθµού). Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις ερωτήσεις κατανόησης. Επίσης, 
οι τύποι της παραγράφου 7.6 να µην αποµνηµονευθούν. 
 
§7.7  (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες). 
Προτείνεται να γίνουν τα δύο προβλήµατα της σελίδας 154 και να δοθεί έµφαση στις ερωτήσεις κα-
τανόησης 1-3 και στις ασκήσεις εµπέδωσης 3-7. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα, σελ. 157. 
 
§7.8  (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα). 
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα, σελ. 163. 
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου. 
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Β΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου 
 

Μ α θ ή µ α τ α  Γ ε ν ι κ ή ς  Π α ι δ ε ί α ς 
 

Άλγεβρα  Γενικής  Παιδείας 
 

I. ∆ιδακτέα ύλη 
 
A) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπα-

σταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010. 
 
Κεφ. 7

ο
:   Τριγωνοµετρία  (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη) 

 
7.1. Τριγωνοµετρικοί Αριθµοί Γωνίας 
7.2. Βασικές Τριγωνοµετρικές Ταυτότητες 
7.3. Αναγωγή στο 1o  Τεταρτηµόριο 
 
 
B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπα-

σταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010. 
 
Κεφ. 1

ο
 :   Τριγωνοµετρία 

 
1.1. Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις 
1.2. Βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις 
 
Κεφ. 2ο:    Πολυώνυµα - Πολυωνυµικές εξισώσεις 
 
2.1. Πολυώνυµα 
2.2. ∆ιαίρεση πολυωνύµων  
2.3. Πολυωνυµικές εξισώσεις  
2.4. Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυµικές. 

Κεφ. 3
ο
:    Πρόοδοι 

 
3.1. Ακολουθίες 
3.2. Αριθµητική πρόοδος 
3.3. Γεωµετρική πρόοδος 
3.4. Ανατοκισµός – Ίσες καταθέσεις – Χρεολυσία  
3.5. Άθροισµα άπειρων όρων γεωµετρικής προόδου 
 
Κεφ. 4

ο
:    Εκθετική και Λογαριθµική συνάρτηση 

 
4.1. Εκθετική συνάρτηση 
4.2. Λογάριθµοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης) 
4.3. Λογαριθµική συνάρτηση (να διδαχθούν µόνο οι λογαριθµικές συναρτήσεις µε βάση το 10 

και το e.). 
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II. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
 

Κεφάλαιο 7
ο
 Άλγεβρας Α΄ Λυκείου 

(Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες) 
 

§7.1  Να δοθεί έµφαση στην έννοια του ακτινίου, στη σύνδεσή του µε τις µοίρες και την αναπαρά-
στασή του στον τριγωνοµετρικό κύκλο. 
 

§7.2  Προτείνεται να µη διδαχθούν οι ταυτότητες 4. Επίσης, να γίνει επιλογή από τις ασκήσεις 1-6 
και από τις 10-13 της Α΄ Οµάδας.  
 

§7.3  Προτείνεται να µη δοθούν προς λύση οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
 

Κεφάλαιο 1
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες) 
 

§1.1  Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1, 3, 4, 5, 6 και 7(i, ii) της Α΄ Οµάδας 
και οι 1, 2 και 3 της Β΄ οµάδας. 
 

§1.2  Προτείνεται να µη γίνουν η άσκηση 11(ii) της Α΄ Οµάδας και όλες οι ασκήσεις της Β΄ οµάδας. 

 
 

Κεφάλαιο 2
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 13 διδακτικές ώρες) 
 

§2.1  Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα ασκήσεις οι 1 και 2 (i, ii, iii) της Α΄ Οµάδας και οι 2 
και 3 της Β΄ Οµάδας. 
 

§2.2  Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1 (i, iv), 2, 3 και 10 της Α΄ Οµάδας και 
να µη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
 

§2.3  Α) Να µη δοθεί έµφαση στην τυπική διατύπωση του θεωρήµατος (σελ. 77), αλλά στη γεωµε-
τρική ερµηνεία του, στο παράδειγµα που ακολουθεί και στην άσκηση 8. 
Β) Επιπλέον, προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1, 4, 5, 6 και 8 της Α΄ Οµάδας 
και τα προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, τα οποία οδηγούν στην επίλυση πολυωνυµικών εξισώσεων. 
 

§2.4  Α) Να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι η ύψωση των µελών µιας εξίσωσης στο τετράγωνο δεν 
οδηγεί πάντα σε ισοδύναµη εξίσωση. Αυτό µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια των παρακάτω γρα-
φικών παραστάσεων που αναφέρονται στο παράδειγµα 2, σελ. 82. 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β) Επιπλέον, προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 3 και 4 της Β΄ Οµάδας. 

 

Γραφική λύση της 2x x= −  Γραφική λύση της 2( 2)x x= −  
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Κεφάλαιο 3
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες ) 
 

§3.1 Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 

 

§3.2 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1(i, ii, iii), 2(ii), 3(i, ii), 4(i), 5(i), 8(iii, iv), 
9(i), 11(i), και 12 της Α΄ Οµάδας και οι 4, 5, 11, 12, 14, και 16 της Β΄ Οµάδας 
 

§3.3 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1(i, ii), 2(ii), 3(i), 4(i), 5(ii), 6, 9(i, ii), 
10(i, ii), 11(i), 12 και 13 της Α΄ Οµάδας και οι 13 και 14 της Β΄ Οµάδας. 
 

§3.4 
Α) Προτείνεται οι τύποι να δίνονται στους µαθητές για την επίλυση ασκήσεων, ώστε να µην αποτε-
λέσουν αντικείµενο αποµνηµόνευσης. Προτείνεται, επίσης, να χρησιµοποιούνται υπολογιστές τσέ-
πης.  
Β) Επιπλέον, προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις Β΄ Οµάδας.  
 
§3.5 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις της Α΄ Οµάδας και µόνο η 3 της Β΄ 
Οµάδας 
 

Κεφάλαιο  4
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες) 
 

§4.1 Προτείνεται να δοθεί έµφαση στα προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, µε προτεραιότητα στα 6, 7 και 
8. 
 

§4.2 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις της Α΄ Οµάδας µε έµφαση στα προ-
βλήµατα και οι 2, 3, 5 της Β΄ Οµάδας. Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 6, 7 και 8 της Β΄ Οµά-
δας. 
 

§4.3 
Α) Προτείνεται να διδαχθούν µόνο οι συναρτήσεις ( ) logf x x=  και ( ) lnf x x= . 

 
Β) Επιπλέον, προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 2, 5, 6, 7 και 8 της Α΄ Οµάδας 
και οι 1(i, iii), 3, 5, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας. 
 

Ασκήσεις Γ΄ Οµάδας: Να µη διδάσκονται ασκήσεις Γ οµάδας. 
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Γεωµετρία  Γενικής  Παιδείας 
 

I. ∆ιδακτέα ύλη 
 
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου Η, Βλάµου 
Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π. 

Κεφ. 8
ο
:    Οµοιότητα (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη) 

 
8.1. Όµοια ευθύγραµµα σχήµατα 
8.2. Κριτήρια οµοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρµογές 1 και 

2) 

Κεφ. 9
ο
:    Μετρικές σχέσεις 

 
9.1. Ορθές προβολές 
9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρηµα 
9.3. Γεωµετρικές κατασκευές 
9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήµατος (χωρίς την απόδειξη  του θεωρήµατος ΙΙ ) 
9.5. Θεωρήµατα ∆ιαµέσων 
9.7. Τέµνουσες κύκλου 

Κεφ. 10
ο
:    Εµβαδά 

 
10.1. Πολυγωνικά χωρία 
10.2. Εµβαδόν ευθύγραµµου σχήµατος - Ισοδύναµα ευθύγραµµα σχήµατα 
10.3. Εµβαδόν βασικών ευθύγραµµων σχηµάτων 
10.4. Άλλοι τύποι για το εµβαδόν τριγώνου (χωρίς την απόδειξη του τύπου ΙΙΙ) 
10.5. Λόγος εµβαδών όµοιων τριγώνων – πολυγώνων 
10.6. Μετασχηµατισµός πολυγώνου σε ισοδύναµό του 

Κεφ. 11
ο
:    Μέτρηση Κύκλου 

 
11.1. Ορισµός κανονικού πολυγώνου 
11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων) 
11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρµογές 

2,3) 
11.4. Προσέγγιση του µήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 
11.5. Μήκος τόξου 
11.6. Προσέγγιση του εµβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 
11.7. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος 
11.8. Τετραγωνισµός κύκλου 

Κεφ. 12
ο
:    Ευθείες και επίπεδα στο χώρο   (∆ιδακτέα αλλά όχι εξεταστέα ύλη) 

 
12.1. Εισαγωγή 
12.2. Η έννοια του επιπέδου και ο καθορισµός του 
12.3. Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων 
12.4. Ευθείες και επίπεδα παράλληλα - Θεώρηµα του Θαλή 
12.5. Γωνία δύο ευθειών - ορθογώνιες ευθείες (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ) 
12.6. Απόσταση σηµείου από επίπεδο - απόσταση δύο παράλληλων επιπέδων (να δοθούν µόνο 

οι ορισµοί και οι εφαρµογές χωρίς αποδείξεις) 
12.7. ∆ίεδρη γωνία – αντίστοιχη επίπεδη µιας δίεδρης – κάθετα επίπεδα (χωρίς τις αποδείξεις 

των θεωρηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ) 
12.8. Προβολή σηµείου και ευθείας σε επίπεδο - Γωνία ευθείας  και επιπέδου 
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II. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
 

Κεφάλαιο 8
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες). 
 
§8.1-8.2  (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες). 
Επειδή είναι το 1ο κεφάλαιο της Β΄ Λυκείου ίσως χρειασθεί, κατά την κρίση του διδάσκοντος, να γί-
νει µία γρήγορη επανάληψη στις αναλογίες και το Θεώρηµα του Θαλή που διδαχθήκαν στην Α΄ 
Λυκείου. Η εφαρµογή 4 της παραγράφου 8.2 θα χρειασθεί στη συνέχεια για να αποδειχθεί τύπος 
για το εµβαδόν τριγώνου. Το κεφάλαιο προσφέρεται για τη συζήτηση εφαρµογών που ήδη θίγονται 
στο σχολικό βιβλίο (µέτρηση ύψους απρόσιτων σηµείων, χρήση εξάντα).  

Να µη γίνουν οι εφαρµογές 1 και 3 και τα σύνθετα θέµατα 1, 2 και 3, σελ. 178. Να µη γί-
νουν και οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου. 
 

Κεφάλαιο 9
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες). 
 

§9.1-9.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Στις παραγράφους αυτές η άσκοπη ασκησιολογία αλγεβρικού χαρακτήρα δε συνεισφέρει στην κα-
τανόηση της Γεωµετρίας. Προτείνεται να γίνει το σχόλιο της εφαρµογής ως σύνδεση µε την επόµε-
νη παράγραφο.  
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 4, 6, σελ. 186.  
 
§9.3  (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Στην παράγραφο αυτή είναι σκόπιµο να διατεθεί χρόνος ώστε να σχολιαστεί το ιστορικό σηµείωµα 
για την ανακάλυψη των ασύµµετρων µεγεθών και να γίνουν και οι 3 κατασκευές (υποτείνουσα και 
κάθετη πλευρά ορθογωνίου τριγώνου, µέση ανάλογος, άρρητα πολλαπλάσια ευθύγραµµου τµήµα-
τος που δίνουν και τον τρόπο κατασκευής ευθυγράµµων τµηµάτων µε µήκος τετραγωνική ρίζα φυ-
σικού – αφορµή για µία σύντοµη συζήτηση για τη δυνατότητα κατασκευής ή µη των αρρήτων). 
 
§9.4-9.5  (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 

Στην παράγραφο 9.4 προτείνεται να µην αναλωθεί επιπλέον διδακτικός χρόνος για άσκοπη ασκη-
σιολογία αλγεβρικού τύπου. Τα θεωρήµατα των διαµέσων (παράγραφος 9.5) µπορούν να διδα-
χθούν ως εφαρµογές των θεωρηµάτων της οξείας και αµβλείας γωνίας (χωρίς τις ασκήσεις τους), 
αφού και η παράγραφος 9.6 (γεωµετρικοί τόποι) που στηρίζονται στα θεωρήµατα των διαµέσων 
είναι εκτός ύλης. Επίσης, εφαρµογές των θεωρηµάτων των διαµέσων υπάρχουν σε ασκήσεις των 
επόµενων παραγράφων.  
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 194.  

 
§9.7  (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην 3η εφαρµογή και στο σχόλιό της (κατασκευή χρυσής τοµής, ο 
λόγος φ).  
Από τις ασκήσεις µία επιλογή θα µπορούσε να είναι η εξής: οι ερωτήσεις κατανόησης, από τις α-
σκήσεις εµπέδωσης οι 1 και 4 και από τις αποδεικτικές οι 1 και 3. Τα σύνθετα θέµατα θα µπορού-
σαν να εξαιρεθούν από την ύλη καθώς και οι γενικές ασκήσεις.  
Η δραστηριότητα 2 σελ. 205 θα µπορούσε να συνεισφέρει στην κατανόηση της 1-1 αντιστοιχίας µε-
ταξύ των σηµείων της ευθείας και των πραγµατικών αριθµών.  
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 3, 4, σελ. 204 και οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου. 

 
Κεφάλαιο 10

ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες). 
 
§10.1-10.3  (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες). 
Οι διαθέσιµες ώρες αυξάνονται προκειµένου να γίνουν και οι 3 εφαρµογές (µε την παρατήρηση της 
2) και οι 2 δραστηριότητες των σελ. 215 και 217. Επίσης θα µπορούσε να γίνει η απόδειξη του Πυ-
θαγορείου θεωρήµατος µέσω εµβαδών, όπως παρατίθεται στα στοιχεία του Ευκλείδη και αναφέρε-
ται στο ιστορικό σηµείωµα της σελ. 228.  
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Προτεινόµενες ασκήσεις: οι ερωτήσεις κατανόησης, από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 3 και 6 και 
από τις αποδεικτικές ασκήσεις οι 1, 4, 7 και 8. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1 και 5, σελ. 218.  
 
§10.4  (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Να µη γίνει ο τύπος του Ήρωνα και οι αντίστοιχες ασκήσεις (αλλά να εξηγηθεί ο συµβολισµός της 
ηµιπεριµέτρου).  
Μία επιλογή ασκήσεων θα µπορούσε να είναι: οι ερωτήσεις κατανόησης 1 και 2, από τις ασκήσεις 
εµπέδωσης οι 3 και ,4 και από τις αποδεικτικές οι 1, 3 και 5. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1, 2, 
σελ. 221.  
 
§10.5-10.6  (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
Η παράγραφος 10.6 προτείνεται να διδαχθεί αφού χρειάζεται στο πρόβληµα του τετραγωνισµού 
του κύκλου (παράγραφος 11.8).  
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 225.  
 

Κεφάλαιο 11
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 12  διδακτικές ώρες). 
 
§11.1-11.2  (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
Στην παράγραφο 11.1 µπορεί να γίνει µία υπενθύµιση της έννοιας του κυρτού πολυγώνου και των 
στοιχείων του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.20 που είναι εκτός της ύλης της Α΄ Λυκείου. 
Προτείνεται να γίνει η παρατήρηση  και το σχόλιο της σελ.236 (που χρειάζονται για την επόµενη 
παράγραφο). Μπορεί επίσης να γίνει µία αναφορά στο ρόλο των κανονικών πολυγώνων στη φύ-
ση, την τέχνη και τις επιστήµες (βιβλίο καθηγητή για επέκταση της αποδεικτικής άσκησης 1 σελ. 
237 και συσχέτιση µε τη διακόσµηση µε κανονικά πολύγωνα).  
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 237 – 238. 
 
§11.3  (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Βάσει του σχολίου και της παρατήρησης της σελίδας 236 της προηγούµενης παραγράφου, οι µα-
θητές µπορούν µόνοι τους να οδηγηθούν στην εγγραφή των βασικών κανονικών πολυγώνων σε 
κύκλο, όπως προτείνεται και στο βιβλίο του καθηγητή. Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην εφαρµο-
γή 1 και στη συνέχεια να γίνει η δραστηριότητα 1 σελ. 242. Να µη γίνουν οι εφαρµογές 2,3 της πα-
ραγράφου 11.3 και τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 242. 
 
§11.4-11.5  (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Οι παράγραφοι αυτοί µπορούν να προετοιµάσουν τους µαθητές που θα ακολουθήσουν τη θετική 
κατεύθυνση για την εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες µε φυσιολογικό τρόπο. Θα µπορούσαν να 
αναφερθούν κάποια επιπλέον στοιχεία για τον αριθµό π, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι είναι 
αλγεβρικός και τι υπερβατικός αριθµός (για την παράγραφο 11.8).  
Να µη γίνει το σύνθετο θέµα 2 της σελίδας 245. 
 
§11.6-11.8  (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις εφαρµογές (µηνίσκοι του Ιπποκράτη) και στη δραστηριότητα σελ. 
249. Στην παράγραφο 11.8 (το αδύνατο του τετραγωνισµού του κύκλου) να γίνει αναφορά στα µη 
επιλύσιµα προβλήµατα της Γεωµετρίας µε στοιχεία από το ιστορικό σηµείωµα της σελ.254.  
Να µη γίνει το σύνθετο θέµα 4 της σελίδας 251. 
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Μ α θ ή µ α τ α  Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν 

 

 

Μαθηµατικά Θετικής–Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  
 

I. ∆ιδακτέα ύλη 
Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου» 
των Αδαµόπουλου Λ., Βισκαδουράκη Β., Γαβαλά ∆., Πολύζου Γ. και  Σβέρκου Α., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 
2010. 
 
Κεφ. 1

ο
: ∆ιανύσµατα 

1.1. Η Έννοια του ∆ιανύσµατος  
1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση ∆ιανυσµάτων 
1.3. Πολλαπλασιασµός Αριθµού µε ∆ιάνυσµα (χωρίς τις Εφαρµογές 1 και 2 στις σελ. 25-26) 
1.4. Συντεταγµένες στο Επίπεδο (χωρίς την Εφαρµογή 2 στη σελ. 35) 
1.5. Εσωτερικό Γινόµενο ∆ιανυσµάτων 
 

Κεφ. 2
ο
:   Η Ευθεία στο Επίπεδο 

2.1. Εξίσωση Ευθείας 
2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας 
2.3. Εµβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σηµείου από ευθεία, 

του εµβαδού τριγώνου και της Εφαρµογής 1 στη σελ. 73) 
 

Κεφ. 3
ο
:   Κωνικές Τοµές 

3.1. Ο Κύκλος (χωρίς τις παραµετρικές εξισώσεις του κύκλου) 
3.2. Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη  του τύπου 

της εφαπτοµένης και την Εφαρµογή 1 στη σελ. 96) 
3.3. Η Έλλειψη (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραµετρικές εξισώσεις της 

έλλειψης, την Εφαρµογή στη σελ. 107, την Εφαρµογή 1 στη σελ. 109 και την Εφαρµογή 2 
στη σελ. 110) 

3.4. Η Υπερβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής και την απόδειξη  του  τύ-
που των ασυµπτώτων)  

3.5. Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής» και σύµφωνα µε την προτει-
νόµενη διαχείριση. 

 
Κεφ. 4

ο
:   Θεωρία Αριθµών 

4.1. Η Μαθηµατική Επαγωγή  
 
 
 

II. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
 

 

Κεφάλαιο 1
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 26 διδακτικές ώρες). 
Ειδικότερα για την §1.5 προτείνονται τα εξής: 
§1.5 Α) Μετά τη διδασκαλία της υποπαραγράφου «Προβολή διανύσµατος σε διάνυσµα» να δο-
θεί και να συζητηθεί η ερώτηση κατανόησης 13 της σελίδας 54, µε σκοπό να κατανοήσουν οι µα-
θητές: 
� Το ρόλο της προβολής διανύσµατος σε διάνυσµα κατά τον υπολογισµό του εσωτερικού γι-

νοµένου αυτών. 
� Ότι δεν ισχύει η ιδιότητα της διαγραφής στο εσωτερικό γινόµενο. 

Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 8, 9 και 10 της Α΄ Οµάδας (σελ. 47-48), οι ασκήσεις 
1, 3 και 10 της Β΄ Οµάδας (σελ. 48-50) και οι Γενικές Ασκήσεις (σελ. 50-51). 
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Κεφάλαιο 2
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες). 
Ειδικότερα για την §2.3 προτείνονται τα εξής: 
 

§2.3 Α) Πριν δοθούν οι τύποι της απόστασης σηµείου από ευθεία και του εµβαδού τριγώνου, 
προτείνεται να δοθούν στους µαθητές να επεξεργαστούν δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω δύο: 

1
η
: ∆ίνονται η ευθεία : 1 0ε x y− + =  και το σηµείο ( )5,  2A . Να βρεθούν: 

i) Η εξίσωση της ευθείας ζ  που διέρχεται από το A  και είναι κάθετη στην ε . 

ii) Οι συντεταγµένες του σηµείου τοµής της ζ  µε την ε . 

iii) Η απόσταση του A  από την ε . 

Στη συνέχεια, να δηλωθεί στους µαθητές ότι µε ανάλογο τρόπο µπορεί να αποδειχθεί ο τύπος α-
πόστασης ενός σηµείου από µία ευθεία, ο οποίος και να δοθεί. 

2
η
: ∆ίνονται τα σηµεία ( )5,  2A , ( )2,  3B  και ( )3,  4B . Να βρεθούν: 

i) Η εξίσωση της ευθείας ΒΓ . 

ii) Το ύψος Α∆ του τριγώνου ΑΒΓ  και 

iii) Το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ . 
Στη συνέχεια, να δηλωθεί στους µαθητές ότι µε ανάλογο τρόπο µπορεί να αποδειχθεί ο τύπος του 
εµβαδού τριγώνου του οποίου είναι γνωστές οι συντεταγµένες των κορυφών. 

Β) Προτείνεται να µη γίνουν η άσκηση 7 της Β΄ Οµάδας (σελ. 76)και από τις Γενικές Ασκή-
σεις οι 3, 4, 5, 6 και 7 (σελ. 76-77). 
 

Κεφάλαιο 3
ο
 

(Προτείνεται να διατεθούν 30 διδακτικές ώρες). 
 
Ειδικότερα για τις §3.2, 3.3 και 3.5 προτείνουµε: 
§3.2 Πριν δοθεί ο τύπος της εξίσωσης της παραβολής, προτείνεται να λυθεί ένα πρόβληµα εύρε-
σης εξίσωσης παραβολής της οποίας δίνεται η εστία και η διευθετούσα. Για παράδειγµα της παρα-

βολής µε εστία το σηµείο (1,0)E  και διευθετούσα την ευθεία :  1δ x = − .  

Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη βασική ιδέα της απόδειξης. 

Προτείνεται οι ασκήσεις 4 – 8 να γίνουν για συγκεκριµένη τιµή του p , π.χ. για 2p =  

§3.3  Πριν δοθεί ο τύπος της εξίσωσης της έλλειψης, προτείνεται να λυθεί ένα πρόβληµα εύρεσης 

εξίσωσης έλλειψης της οποίας δίνονται οι εστίες και το σταθερό άθροισµα 2α . Για παράδειγµα της 

έλλειψης µε εστίες τα σηµεία Ε΄(-4,0), Ε(4,0) και 2 10α = .  

Προτείνεται να µη δοθεί έµφαση σε ασκήσεις που αναλώνονται σε πολλές πράξεις, όπως είναι, για 
παράδειγµα, οι ασκήσεις 3 και 5 της Β΄ Οµάδας (σελ. 112 – 113) 
§3.5  Από την παράγραφο αυτή θα διδαχθεί µόνο η υποπαράγραφος «Σχετική θέση ευθείας και 
κωνικής» και για κωνικές της µορφής των παραγράφων 3.1 – 3.4. Έτσι, οι µαθητές θα γνωρίσουν 
την αλγεβρική ερµηνεία του γεωµετρικού ορισµού της εφαπτοµένης των κωνικών τοµών και γενικό-
τερα της σχετικής θέσης ευθείας και κωνικής τοµής. 
 
 

Κεφάλαιο 4
ο
  

(Προτείνεται να διατεθούν 4 ώρες). 
§4.1  Η Μαθηµατική Επαγωγή αποτελεί βασική αποδεικτική µέθοδο την οποία πρέπει να γνωρί-
ζουν οι µαθητές που στρέφονται προς τις θετικές σπουδές.  
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Α΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

 
Άλγεβρα 

 

∆ιδακτέα ύλη 
 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυ-
ρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010. 
 
Εισαγωγικό κεφάλαιο  (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη) 
 
E.1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής  
E.2. Σύνολα  
 
 
Κεφ. 1ο:   Οι Πραγµατικοί Αριθµοί 
 
1.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους (Συνοπτική παρουσίαση) 
1.2 ∆ιάταξη Πραγµατικών Αριθµών (Συνοπτική παρουσίαση) 
1.3       Απόλυτη Τιµή Πραγµατικού Αριθµού  

Να µη διδαχθεί η Ιχ-χ0Ι<ρ⟺χ∈(χ0-ρ, χ0+ρ)⟺ χ0-ρ<χ< χ0+ρ.  

Να διδαχθεί η ΙχΙ < θ ⟺-θ<χ<-θ.  

Να διδαχθεί µόνο ο ορισµός της απόστασης.  

Για καλύτερη εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων η επίλυση απλών εξισώσεων και α-

νισώσεων (κεφάλαια 2 και 3). 
 

1.4 Ρίζες Πραγµατικών Αριθµών 
 

Κεφ. 2ο:    Εξισώσεις 
 
2.1 Εξισώσεις 1

ου
 Βαθµού 

2.2 Η Εξίσωση 
ν

x α=    

2.3 Εξισώσεις 2
ου

 Βαθµού 
 

Κεφ. 3ο:    Ανισώσεις  
 
3.1 Ανισώσεις 2

ου
 Βαθµού 

3.2 Ανισώσεις Γινόµενο & Ανισώσεις Πηλίκο 
 

 

Γεωµετρία 
 

∆ιδακτέα ύλη 
 
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάµου 
Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.  
 
Κεφ. 1ο:   Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία 

 
1.1 Το αντικείµενο της Ευκλείδειας Γεωµετρίας 
1.2 Ιστορική αναδροµή στη γένεση και ανάπτυξη της Γεωµετρίας 
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Κεφ. 3ο:    Τρίγωνα 
 
3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων 
3.2 1o Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
3.3 2o Κριτήριο ισότητας τριγώνων  
3.4 3o Κριτήριο ισότητας τριγώνων  
3.5 Ύπαρξη και µοναδικότητα καθέτου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων I και II ) 
3.7 Κύκλος - Μεσοκάθετος – ∆ιχοτόµος 
3.8 Κεντρική συµµετρία 
3.9 Αξονική συµµετρία 
3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών 
3.12 Τριγωνική ανισότητα (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος και την εφαρµογή 4) 
3.13 Κάθετες και πλάγιες (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος II ) 
3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
3.15 Εφαπτόµενα τµήµατα 
3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων 
3.17 Απλές γεωµετρικές κατασκευές 
3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων 
 
Κεφ. 4o:    Παράλληλες ευθείες 
 
4.1 Εισαγωγή 
4.2 Τέµνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτηµα (χωρίς την απόδειξη της πρότασης iv) 
4.3 Κατασκευή παράλληλης ευθείας 
4.4 Γωνίες µε πλευρές παράλληλες 
4.5 Αξιοσηµείωτοι κύκλοι τριγώνου (χωρίς την εφαρµογή) 
4.6 Άθροισµα γωνιών τριγώνου 
4.7 Γωνίες µε πλευρές κάθετες 
4.8 Άθροισµα γωνιών κυρτού ν-γώνου 
 

Η διδασκαλία θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες και την προτεινόµενη διδακτική διαχείριση 

για το ηµερήσιο Γενικό Λύκειο (2010 – 2011) 
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Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

 
Άλγεβρα 

∆ιδακτέα ύλη 
 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυ-
ρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010. 
 

Κεφ. 4
ο
:    Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων 

 
1.1 Η Έννοια της Συνάρτησης  
4.2     Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Αφαιρούνται απόσταση  σηµείων και  συµµετρία ως προς 

τη διχοτόµο) 

4.3     Η Συνάρτηση ( )f x αx β= +  (Αφαιρούνται κλίση µε το λόγο µεταβολής, σχετικές θέσεις δύο 

ευθειών)  

4.4     Κατακόρυφη – Οριζόντια Μετατόπιση Καµπύλης  

4.5      Μονοτονία – Ακρότατα – Συµµετρίες Συνάρτησης  
 

Κεφ. 5
ο
:    Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων 

 

5.1 Μελέτη της Συνάρτησης : ( ) 2
f x αx=  

5.2 Μελέτη της Συνάρτησης : ( )
α

f x
x

=  

5.3 Μελέτη της Συνάρτησης : ( ) 2
f x αx βx γ= + +  

 
Κεφ. 6

ο
:    Γραµµικά Συστήµατα 

 
6.1 Γραµµικά Συστήµατα (αφαιρούνται τα γραµµικά συστήµατα 2x2) 
6.2 Μη Γραµµικά Συστήµατα 
 

Κεφ. 7
ο
:   Τριγωνοµετρία 

 
7.1 Τριγωνοµετρικοί Αριθµοί Γωνίας 
7.2 Βασικές Τριγωνοµετρικές Ταυτότητες 
7.3 Αναγωγή στο 1o  Τεταρτηµόριο 
 

 

Γεωµετρία 
 

∆ιδακτέα ύλη 
 
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάµου 
Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.  

Κεφ. 5
o
:    Παραλληλόγραµµα – Τραπέζια 

 
5.1 Εισαγωγή 
5.2 Παραλληλόγραµµα 
5.3 Ορθογώνιο 
5.4 Ρόµβος 
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5.5 Τετράγωνο 
5.6 Εφαρµογές στα τρίγωνα 
5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου 
5.8 Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
5.9 Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου  
5.10 Τραπέζιο 
5.11 Ισοσκελές τραπέζιο 
5.12 Αξιοσηµείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου 

Κεφ. 6
o
:    Εγγεγραµµένα σχήµατα 

 
6.1 Εισαγωγικά – Ορισµοί 
6.2 Σχέση εγγεγραµµένης και αντίστοιχης επίκεντρης (χωρίς την περίπτωση ii στην απόδειξη 

του θεωρήµατος) 
6.3 Γωνία χορδής και εφαπτοµένης (χωρίς την εφαρµογή 1, σελ. 125) 

Κεφ. 7
o
:    Αναλογίες 

 
7.1 Εισαγωγή 
7.2 ∆ιαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε ν ίσα µέρη 
7.3 Γινόµενο ευθύγραµµου τµήµατος µε αριθµό – Λόγος ευθύγραµµων τµηµάτων 
7.4 Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα – Αναλογίες 
7.5 Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος  
7.6 ∆ιαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσµένο λόγο  
7.7 Θεώρηµα του Θαλή (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος) 
7.8 Θεωρήµατα των διχοτόµων τριγώνου 
 

 

Η διδασκαλία θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες και την προτεινόµενη διδακτική διαχείριση 

για το ηµερήσιο Γενικό Λύκειο (2010 – 2011). 
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Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

 

Μαθήµατα Γενικής Παιδείας 
 

Άλγεβρα 
 

∆ιδακτέα ύλη 
 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυ-
ρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010. 
 
Κεφ. 1

ο
 :   Τριγωνοµετρία 

 
1.1 Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις 
1.2 Βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις 
 
Κεφ. 2ο:    Πολυώνυµα - Πολυωνυµικές εξισώσεις 
 
2.1 Πολυώνυµα 
2.2 ∆ιαίρεση πολυωνύµων  
2.3 Πολυωνυµικές εξισώσεις  
2.4 Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυµικές. 

Κεφ. 3
ο
:    Πρόοδοι 

 
3.1 Ακολουθίες 
3.2 Αριθµητική πρόοδος 
3.3 Γεωµετρική πρόοδος 
3.4 Ανατοκισµός – Ίσες καταθέσεις – Χρεολυσία  
3.5 Άθροισµα άπειρων όρων γεωµετρικής προόδου 
 
Κεφ. 4

ο
:    Εκθετική και Λογαριθµική συνάρτηση 

 
4.1 Εκθετική συνάρτηση 
4.2 Λογάριθµοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης) 
4.3 Λογαριθµική συνάρτηση (να διδαχθούν µόνο οι λογαριθµικές  συναρτήσεις µε βάση το 10 

και το e.). 
 

Γεωµετρία 
 

∆ιδακτέα ύλη 
 
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου Η, Βλάµου 
Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.  
 

Κεφ. 8
ο
:    Οµοιότητα 

 
8.1 Όµοια ευθύγραµµα σχήµατα 
8.2 Κριτήρια οµοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρµογές 1 και 

2) 

Κεφ. 9
ο
:    Μετρικές σχέσεις 
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9.1 Ορθές προβολές 
9.2 Το Πυθαγόρειο θεώρηµα 
9.3 Γεωµετρικές κατασκευές 
9.4 Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήµατος (χωρίς την απόδειξη  του θεωρήµατος ΙΙ ) 
9.5 Θεωρήµατα ∆ιαµέσων 
9.7 Τέµνουσες κύκλου 

Κεφ. 10
ο
:    Εµβαδά 

 
10.1 Πολυγωνικά χωρία 
10.2 Εµβαδόν ευθύγραµµου σχήµατος - Ισοδύναµα ευθύγραµµα σχήµατα 
10.3 Εµβαδόν βασικών ευθύγραµµων σχηµάτων 
10.4 Άλλοι τύποι για το εµβαδόν τριγώνου ( χωρίς την απόδειξη του τύπου ΙΙΙ) 
10.5 Λόγος εµβαδών όµοιων τριγώνων – πολυγώνων 
10.6 Μετασχηµατισµός πολυγώνου σε ισοδύναµό του 

Κεφ. 11
ο
:    Μέτρηση Κύκλου 

 
11.1 Ορισµός κανονικού πολυγώνου 
11.2 Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων) 
11.3 Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρµογές 

2,3) 
11.4 Προσέγγιση του µήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 
11.5 Μήκος τόξου 
11.6 Προσέγγιση του εµβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 
11.7 Εµβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος 
11.8 Τετραγωνισµός κύκλου 

Κεφ. 12
ο
:    Ευθείες και επίπεδα στο χώρο (∆ιδακτέα αλλά όχι εξεταστέα ύλη) 

12.1 Εισαγωγή 
12.2 Η έννοια του επιπέδου και ο καθορισµός του 
12.3 Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων 
12.4 Ευθείες και επίπεδα παράλληλα - Θεώρηµα του Θαλή 
12.5 Γωνία δύο ευθειών - ορθογώνιες ευθείες (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ) 
12.6 Απόσταση σηµείου από επίπεδο - απόσταση δύο παράλληλων επιπέδων (να δοθούν µόνο 

οι ορισµοί και οι εφαρµογές χωρίς αποδείξεις) 
12.7 ∆ίεδρη γωνία – αντίστοιχη επίπεδη µιας δίεδρης – κάθετα επίπεδα (χωρίς τις αποδείξεις 

των θεωρηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ) 
12.8 Προβολή σηµείου και ευθείας σε επίπεδο - Γωνία ευθείας  και επιπέδου 
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Μαθήµατα Κατεύθυνσης 
 

Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 
 

∆ιδακτέα ύλη 
 
Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου» 
των Αδαµόπουλου Λ., Βισκαδουράκη Β., Γαβαλά ∆., Πολύζου Γ. και  Σβέρκου Α., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 
2010. 
Κεφ. 1

ο
: ∆ιανύσµατα 

 
1.1 Η Έννοια του ∆ιανύσµατος  
1.2 Πρόσθεση και Αφαίρεση ∆ιανυσµάτων 
1.3 Πολλαπλασιασµός Αριθµού µε ∆ιάνυσµα (χωρίς τις Εφαρµογές 1 και 2 στις σελ. 25-26) 
1.4 Συντεταγµένες στο Επίπεδο (χωρίς την Εφαρµογή 2 στη σελ. 35) 

1.5 Εσωτερικό Γινόµενο ∆ιανυσµάτων 
 
Κεφ. 2

ο
:   Η Ευθεία στο Επίπεδο 

 
2.1 Εξίσωση Ευθείας 
2.2 Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας 
2.3 Εµβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σηµείου από ευθεία, 

του εµβαδού τριγώνου και της Εφαρµογής 1 στη σελ. 73) 
 

Κεφ. 3
ο
:   Κωνικές Τοµές 

 
3.1 Ο Κύκλος (χωρίς τις παραµετρικές εξισώσεις του κύκλου) 
3.2 Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη  του τύπου 

της εφαπτοµένης και την Εφαρµογή 1 στη σελ. 96) 
3.3 Η Έλλειψη (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραµετρικές εξισώσεις της 

έλλειψης, την Εφαρµογή στη σελ. 107, την Εφαρµογή 1 στη σελ. 109 και την Εφαρµογή 2 
στη σελ. 110) 

3.4 Η Υπερβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής και την απόδειξη  του  τύ-
που των ασυµπτώτων)  

3.5 Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής» και σύµφωνα µε την προτει-
νόµενη διαχείριση. 

 
Κεφ. 4

ο
:   Θεωρία Αριθµών 

 
4.1 Η Μαθηµατική Επαγωγή  
Η διδασκαλία θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες και την προτεινόµενη διδακτική διαχείριση 

για το ηµερήσιο Γενικό Λύκειο (2010 – 2011). 

 

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα 

Εσωτ. ∆ιανοµή 

• Γραφείο Υφυπουργού 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 

• ∆/νση Σπουδών ∆.Ε.,  Τµήµα Α΄ 

• ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 

• ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 

• ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. 

• ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 

• ∆/νση Ειδικής Αγωγής 

• ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων 

• ΣΕΠΕ∆ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 


