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Γενικές Παρατηρήσεις

Οι απόψεις των παιδιών

Τα ϑέµατα, ιδίως της Α Λυκείου και της Β Λυκείου, κρίθηκαν κάπως δύσκολα.

Μια κοινή διαπύστωση

Είναι κοινός τόπος πλέον η διαπύστωση ότι χρονιά µε την χρονιά η γεωµετρία υποχωρεί απο τα
ενδιαφέροντα των µαθητών. Προσωρινά δεν µου κάνει µεγαλύτερη εντύπωση απο το ότι δεν συναντώ
πλέον στην Ελλάδα αριθµό γνησίων υποψηφίων στα Μαθηµατικά τµήµατα περισσότερους απο τα
δάκτυλα του ενός χεριού, άσχετα αν το τµήµα τελικά γεµίζει απο ϕοιτητές. Αυτό είναι µια γενική
παρατήρηση, ισχύει δηλαδή και για τις άλλες χώρες ακόµα και αυτές που τροφοδοτούν την έρευνα
και την τεχνολογία τους µε µαθηµατικά αποτελέσµατα.

Οι µαθητές µας που ενδιαφέρονται για τα µαθηµατικά αγαπούν τους παραδοσιακούς κλάδους
της γεωµετρίας και της αριθµητικής. ∆εν είναι όµως ο ικανός αριθµός µαθητών που ϑα µπορούσε να
στηρίξει τις επιλογές ενός εκπαιδευτικού συστήµατος. Στο εκπαιδευτικό σύστηµα ϕοιτούν µαθητές
που µπορεί να κάνουν µαθηµατικά αλλά και µαθητές οι οποίοι µπορεί να χρησιµοποιήσουν µαθη-
µατικά. Για παράδειγµα: άλλη µαθηµατική εργαλειοθήκη ϑέλει ο µαθηµατικός, άλλη ο ϕυσικός,
άλλη ο οικονοµολόγος και άλλη ο πληροφορικός.

Η αποδεικτική διαδικασία που υποστηρίζετε στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα απο την γεωµετρία,
είναι το κύριο εργαλείο στην εργαλειοθήκη του µαθηµατικού, ίσως σηµαντικό στην εργαλειοθήκη του
ϕυσικού, αλλά στον οικονοµολόγο και στον πληροφορικό µπορεί και να µην είναι.

∆εν είµαι σε ϑέση να µπορώ να εκφράσω την προσωπική γνώµη που να έχει µια κάποια ϐαρύτητα
ώστε να συµµετέχω σε έναν διάλογο. Νοµίζω ότι η στάση µας απέναντι στους παραδοσιακούς κλάδους
των µαθηµατικών είναι λίγο πολύ συναισθηµατική, µε τον γνωστότατο ελληνικό αυτοαναφορικό λόγο.
Θα µπορούσαµε να έχουµε µια περισσότερο τεκµηριωµένη και εφικτή ϑέση της γεωµετρίας στο
εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Αλλά αυτό ϑέλει µια ανοικτή µατιά µέσα στην ίδια την γεωµετρία ...
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Τα Θέµατα της Α Λυκείου

1. Είναι απλά ένα σύστηµα της Β Λυκείου.

2. Πρόκειται πάλυ για την λύση ενός συστήµατος. Γεωµετρικά πρόκειται για την εύρεση των
σηµείων τοµής µιας σφαίρας x2+y2+z2 = 680 µε δύο επίπεδα z−2(x+y) = 0 και z−3(x−y) =
0.

Σχήµα 1: Η άσκηση Ϲητάει την τοµή της σφαίρας και των 2 επιπέδων.

΄Οπως ϐλέπετε από το σχήµα, υπάρχουν 2 τέτοια (x, y, z), για να προσδιορίσει η άσκηση ποιά
ϑα ϐρείτε σας Ϲητά εξ αρχής τα ϑετικά.

Το ϑέµα απαιτεί αλγεβρικές δεξιότητες για την απαλοιφή των µεταβλητών.

3. ∆εν έχουµε να προτείνουµε µια άλλη λύση. ∆είτε µόνο την κατασκευή στο Geogebra που
υπάρχει µέσα στην eclass, οδηγίες ϑα ϐρείτε στην παράγραφο Είσοδος στην ηλεκτρονική Τάξη

στον ΄Οµιλο Μαθηµατικών.

4. Το ϑέµα της Γεωµετρίας ϑα γίνει εκτενέστερα στον όµιλο µε την χρήση των συστηµάτων αυ-
τοµάτων αποδείξεων. Προς το παρόν η ϐιβλιοθήκη του συστήµατος δίνει πληροφορίες για τα
εξής :
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(α΄) Κάθετες ευθείες : (AF ;BE), (GF ;CE)

(ϐ΄) Κύκλοι (A,BCE), (ACEF ), (E,ADF )

(γ΄) ΄Ισα τµήµατα AB = AC = AE = DE = BF = EF = FD, AD = BC, AF = CE,
CD = CF

(δ΄) ΄Ισες γωνίες (ή παραπληρωµατικές)

i. ABC = BCA = BAE = FEA = EFB = EAC = ADE = AF,CE = BE,DF ,
FAE = AFB = AEC = ECA = EFA = BAF = BCE,

ii. BEA = EBC = ABE = FEB = BFD = FDA = AE,DF ,
iii. AB,CE = CED = FEC = FAC,
iv. DE,AB = DEF , EFD = FDE = AB,DF ,
v. AFD = BEC

(ε΄) ΄Οµοια Τρίγωνα [ABF,AEF ], [BFE,DCF,BAE]

(ϝ΄) ΄Ισα τρίγωνα [AED,CAB], [AFE,FAB,ECA], [EFC,EDC,ACF ].

Σχήµα 2: Το 4ο Θέµα Γεωµετρίας

Μπορείτε να υπολογίσετε την γωνία χρησιµοποιώντας δύο σχέσεις FD = BF και DC = CF .

Οι επιπλέον πληροφορίες είναι περισσότερο χρήσιµες.
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Τα Θέµατα της Β Λυκείου

1. ΄Ενα κλασικό σχολικό ϑέµα της Β Λυκείου. Χωρίς δυσκολία.

2. Το ίδιο όπως το πρώτο. ∆εν έχει δυσκολία ιδαίτερη. Υπάρχει αντίστοιχο ϑέµα στο ϕυλλάδιο των
ασκήσεων της Α Λυκείου.

3. Με προσοχή, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

4. Στο ϑέµα γεωµετρίας ϑα δώσουµε µια άλλη απόδειξη. Το σχήµα έχει πάρα πολλές ιδιότητες και
έτσι έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε µια σορεία απο διαφορετικές αποδείξεις.
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