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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΣΙ Αϋ, Βϋ, Γϋ ΣΑΞΕΙ ΛΤΚΕΙΟΤ
Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Τα Μακθματικά αναγνωρίηονται ωσ ζνασ από τουσ πλζον κρίςιμουσ τομείσ του
ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, εξαιτίασ του ιςχυροφ τρόπου ερμθνείασ του κόςμου που
προςφζρουν και τθσ ςθμαντικισ, ωσ ςυνζπεια, ςυνειςφοράσ τουσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ
ατομικισ αλλά και τθσ ςυλλογικισ ςκζψθσ. Αυτι θ παρατιρθςθ αιτιολογεί τθν κεντρικι
κζςθ που κατζχουν διαχρονικά ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν (ΡΣ) όλων των εκπαιδευτικϊν
ςυςτθμάτων, κακιςτϊντασ τθν επιτυχθμζνθ ςχολικι μακθτεία ςε αυτά κακοριςτικό
παράγοντα τθσ γνωςτικισ και τθσ ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ, τθσ επαγγελματικισ ανζλιξθσ
και τθσ κοινωνικισ επιτυχίασ κάκε πολίτθ και κατ’ επζκταςθ τθσ εξζλιξθσ των κοινοτιτων
ςτισ οποίεσ αυτόσ ςυμμετζχει.
Αντικείμενο των Μακθματικϊν είναι θ μελζτθ δομϊν και ςχζςεων, θ κατανόθςθ των
οποίων χαρακτθρίηει αυτό που ονομάηεται μακθματικόσ τρόποσ ςκζψθσ και ςυλλογιςμοφ.
Θ μακθματικι ςκζψθ προχποκζτει τθν ικανότθτα διαχείριςθσ των βαςικϊν δομικϊν
ςτοιχείων των Μακθματικϊν, κακϊσ και των τρόπων τεκμθρίωςθσ και «νομιμοποίθςθσ»
του μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ. Οι μακθματικοί ςυλλογιςμοί κακιςτοφν φανερζσ τισ
ςχζςεισ των μακθματικϊν οντοτιτων και των μεταξφ τουσ ςυνδζςεων, δθλαδι τθ κζςθ
τουσ ςε ζνα δίκτυο ιδεϊν που δομείται ςτθ βάςθ διαφανϊν, αυςτθρά και λογικά
κακοριςμζνων ςυνδζςεων. Θ ςυνεκτικότθτα και θ ςυνοχι που χαρακτθρίηουν τθ
μακθματικι επιςτιμθ και ςυνειςφζρουν ςτθν ιςχφ και ςτο εφροσ των εφαρμογϊν τθσ
οφείλονται ςε αυτιν ακριβϊσ τθ διαπίςτωςθ.
Τα Μακθματικά ςτο παρόν ΡΣ γίνονται αντιλθπτά ωσ ανκρϊπινο δθμιοφργθμα που
μπορεί να προςφζρει ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τισ γνϊςεισ και τα εργαλεία
ϊςτε να γίνουν ενεργοί, χειραφετθμζνοι και κριτικοί πολίτεσ του αφριο, που κα είναι ςε
κζςθ να λειτουργοφν δυναμικά και αποτελεςματικά τόςο ωσ άτομα όςο και ωσ μζλθ μιασ
ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθσ κοινωνίασ.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Το νζο ΡΣ φιλοδοξεί να προςφζρει ςε όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τθν ευκαιρία να είναι
ςε κζςθ, μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα μακιματα, να:
− εκτιμοφν και να αποδίδουν αξία ςτα Μακθματικά μζςα από τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ
φφςθσ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ και των κρίςιμων/μεγάλων ιδεϊν τθσ, που ςυνδζουν και
ενοποιοφν τα επιμζρουσ πεδία τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ με τρόπουσ που ςυμβάλλουν
ςε μια βακφτερθ και πιο ιςχυρι κατανόθςι τθσ.
− αναπτφςςουν μακθματικζσ διεργαςίεσ και πρακτικζσ, όπωσ ο ςυλλογιςμόσ, θ
μοντελοποίθςθ, θ επικοινωνία και ο αναςτοχαςμόσ, που ενδυναμϊνουν τθ μάκθςθ των
Μακθματικϊν και υποςτθρίηουν ςθμαντικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ για τον πολίτθ του
21ου αιϊνα.
− αξιοποιοφν ποικιλία πόρων και εργαλείων, όπωσ θ γλϊςςα, τα ςφμβολα, τα χειραπτικά
και ψθφιακά εργαλεία, για να διαχειριςτοφν κατάλλθλα μζςα από προςεγγίςεισ
διερεφνθςθσ αλλά και μακθτείασ, αλλαγζσ, κρίςεισ και προκλιςεισ ςτο ακαδθμαϊκό,
προςωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον δράςθσ τουσ. Τα διάφορα
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«εργαλεία» ενζχουν πολλαπλζσ ερμθνείεσ και είναι απαραίτθτα για ζναν ενεργό διάλογο
με το περιβάλλον.
− αναγνωρίηουν ςυνδζςεισ μεταξφ των Μακθματικϊν και άλλων πεδίων τθσ ανκρϊπινθσ
γνϊςθσ και δράςθσ και να εκτιμοφν τα Μακθματικά ωσ προςπελάςιμο και ενδιαφζρον
πεδίο μελζτθσ.
− χρθςιμοποιοφν με αυτοπεποίκθςθ και εμπιςτοςφνθ τα Μακθματικά για να κατανοοφν
με κριτικό τρόπο τον κόςμο γφρω τουσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι ςυλλζγουν, αναλφουν,
οργανϊνουν και αξιολογοφν δεδομζνα ελζγχοντασ τισ πθγζσ προζλευςισ τουσ και
υπεραςπίηονται τισ απόψεισ τουσ. Ζτςι, δρουν ωσ υπεφκυνοι πολίτεσ ςτουσ χϊρουσ
δράςθσ τουσ, ςυμβάλλοντασ δυναμικά ςτθ δθμοκρατικι και ιςότιμθ ανάπτυξθ των
κοινωνιϊν ςε μικρο- και μακρο - επίπεδο.
− κατανοοφν και είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν τον μακθματικό λόγο εντοπίηοντασ
κρίςιμεσ μακθματικζσ ιδζεσ, αναλφοντασ και ερμθνεφοντασ διαφορετικά
αναπαραςταςιακά ςυςτιματα. Μια τζτοια προςζγγιςθ τουσ/τισ βοθκά να αναπτφςςουν
πολυτροπικζσ προςεγγίςεισ ςτθν επικοινωνία και να χρθςιμοποιοφν τθ μακθματικι
γλϊςςα με ακρίβεια και ευελιξία.
Ειδικότερα για το Λφκειο το νζο ΡΣ ζχει δφο κεντρικοφσ ςτόχουσ. Ο πρϊτοσ, που
επιδιϊκεται μζςα από τα μακιματα γενικισ παιδείασ, αφορά τθν ολοκλιρωςθ τόςο των
μακθματικϊν γνϊςεων όςο και τθν ανάπτυξθ του μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ, που
αμφότερα είναι αναγκαία ςε ζναν κοινωνικά ενεργό πολίτθ. Ο δεφτεροσ, που επιδιϊκεται
μζςα από τα μακιματα προςανατολιςμοφ, αφορά τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του
μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ και των μακθματικϊν γνϊςεων εκείνων των μακθτϊν/-τριϊν
που επικυμοφν να ςυνεχίςουν ςπουδζσ κετικοφ και οικονομικοφ προςανατολιςμοφ, ϊςτε
να αποκτιςουν τα απαραίτθτα εφόδια για τθ ςυνζχεια των ςπουδϊν τουσ ςτθν
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Τα τρία Κεματικά Ρεδία που περιλαμβάνει το ΡΣ είναι τα εξισ:
Αρικμόσ, Άλγεβρα και Ανάλυςθ
Θ ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ από τθν
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ζωσ και το Λφκειο περιλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ τθσ
εννοιολογικισ και τθσ διαδικαςτικισ αρικμθτικισ γνϊςθσ για τθ μοντελοποίθςθ
καταςτάςεων, τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν επικοινωνία με τουσ άλλουσ. Θ μάκθςθ
των αρικμϊν περιλαμβάνει τθν προοδευτικι μελζτθ των φυςικϊν, των ακεραίων, των
ρθτϊν και των άρρθτων αρικμϊν και ολοκλθρϊνεται με τθ μελζτθ του ςυνόλου των
πραγματικϊν αρικμϊν.
Τα ςτοιχεία και οι κανόνεσ τθσ άλγεβρασ αποτελοφν αφαιρζςεισ των αντίςτοιχων
ςτοιχείων και κανόνων τθσ αρικμθτικισ και επομζνωσ θ κατανόθςι τουσ ζχει ιδιαίτερεσ
απαιτιςεισ. Οι μακθτζσ/-τριεσ αναπτφςςουν τθν αλγεβρικι κατανόθςι τουσ μζςα από τθ
μελζτθ μεταβλθτϊν, κανονικοτιτων, εξιςϊςεων, ανιςοτιτων και επίλυςθ προβλθμάτων
που θ επίλυςι τουσ βαςίηεται ςτα παραπάνω εργαλεία. Ραράλλθλα ειςάγονται ςτθν ζννοια
τθσ ςυμμεταβολισ, κακϊσ και τθσ ςυνάρτθςθσ και χρθςιμοποιοφν διαφορετικά ςυςτιματα
αναπαράςταςισ τθσ. Στο Λφκειο οι μακθτζσ/-τριεσ, αξιοποιϊντασ αλγεβρικά εργαλεία,
μελετοφν τισ βαςικζσ κατθγορίεσ ςυναρτιςεων.
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Στθν Ανάλυςθ, με τθν ειςαγωγι τθσ ςφγκλιςθσ, τθσ διαφόριςθσ και τθσ ολοκλιρωςθσ
ςυναρτιςεων δίνεται θ δυνατότθτα τθσ πλιρουσ και ακριβοφσ μελζτθσ των ςυναρτιςεων,
κακϊσ και τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων τα οποία δεν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με
πεπεραςμζνεσ διαδικαςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ Άλγεβρασ και τθσ Γεωμετρίασ.

Γεωμετρία, Μζτρθςθ και Αναλυτικι Γεωμετρία
Θ μελζτθ του πεδίου Γεωμετρία, Μζτρθςθ και Αναλυτικι Γεωμετρία ςυμβάλλει ςτθν
ανάπτυξθ τθσ χωρικισ αντίλθψθσ, προςφζροντασ δυνατότθτεσ ερμθνείασ και παρζμβαςθσ
ςτο φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον. Επιπλζον, υποςτθρίηει τθν αξιοποίθςθ εργαλείων
μελζτθσ άλλων κεμάτων ςτα Μακθματικά και τθν επιςτιμθ. Το πιο ςθμαντικό, ωςτόςο,
είναι ότι με τθ μελζτθ τθσ γεωμετρίασ αναπτφςςεται θ μακθματικι ςυλλογιςτικι, με τθν
οποία αναπτφςςεται με τθ ςειρά τθσ τόςο θ λογικι επιχειρθματολογία και τεκμθρίωςθ, θ
οποία είναι ςθμαντικι για κάκε πολίτθ, όςο και θ δθμιουργικι ςκζψθ ςε πολλοφσ τομείσ.
Το περιεχόμενο τθσ Γεωμετρίασ που αναπτφςςεται ςτο Δθμοτικό αφορά κυρίωσ τθ μη
τυπική Γεωμετρία. Στο Γυμνάςιο οι μακθτζσ/-τριεσ ειςάγονται ςτθν προςζγγιςθ των
χωρικϊν και των γεωμετρικϊν εννοιϊν ςε αφαιρετικό επίπεδο, ενϊ ςτο Λφκειο θ Γεωμετρία
και θ μζτρθςθ αναπτφςςονται ςε επαρκζσ επίπεδο πλθρότθτασ, ςυνδζοντασ τον χωρικό,
γεωμετρικό και οπτικοποιημένο ςυλλογιςμό με τθν τυπικι αποδεικτικι διαδικαςία. Θ
Αναλυτικι Γεωμετρία αναπτφςςεται κυρίωσ ςτο Λφκειο ςτα μακιματα κετικοφ
προςανατολιςμοφ και ολοκλθρϊνεται με τθ μελζτθ των γεωμετρικϊν μεταςχθματιςμϊν με
χριςθ πινάκων.
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τοχαςτικά Μακθματικά (τατιςτικι – Πικανότθτεσ)
Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Στατιςτικισ και των Ρικανοτιτων είναι να
αναπτφξει τθν ικανότθτα του/τθσ μακθτι/-τριασ –μελλοντικοφ πολίτθ– να αξιολογεί κριτικά
πλθροφορίεσ, να εξάγει ςυμπεράςματα, να κάνει προβλζψεισ και να λαμβάνει αποφάςεισ
κάτω από αβζβαιεσ ςυνκικεσ. Θ βαςικι διαφορά των Στοχαςτικϊν Μακθματικϊν από τισ
άλλεσ κεματικζσ περιοχζσ των Μακθματικϊν είναι ότι μελετά προβλιματα που ςχετίηονται
με τθ μεταβλθτότθτα δεδομζνων, δθλαδι με τθ διαφορετικότθτα που υπάρχει γφρω μασ
(π.χ. τα άτομα διαφζρουν, οι ςυνκικεσ ενόσ πειράματοσ διαφζρουν).
Το περιεχόμενο τθσ Στατιςτικισ εξελίςςεται από τθ ςυλλογι και παρουςίαςθ
δεδομζνων από μικρζσ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ ςτο Δθμοτικό, ςτθ μελζτθ ςυνεχϊν ποςοτικϊν
δεδομζνων και μζτρων κζςθσ και μεταβλθτότθτασ ςτο Γυμνάςιο, μζχρι τθ μελζτθ ςχζςεων
εξάρτθςθσ μεταξφ δφο μεταβλθτϊν ςτο Λφκειο.
Το περιεχόμενο των Ρικανοτιτων αναπτφςςεται από τθν αβεβαιότθτα διαφόρων
γεγονότων και τθν ζννοια τθσ πικανότθτασ ςτο Δθμοτικό, ςτον υπολογιςμό πικανοτιτων με
τον κλαςικό οριςμό ςτο Γυμνάςιο και ςτισ ζννοιεσ τθσ δεςμευμζνθσ πικανότθτασ ςτο
Λφκειο.
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Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Το ΡΣ για τα Μακθματικά υποςτθρίηει τθ γνωςτικι-ατομικι και τθν
κοινωνικοπολιτιςμικι-ςυμμετοχικι προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ, αντιμετωπίηοντάσ τεσ ωσ
ςυμπλθρωματικζσ και ςε ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυηιτθςθ και τθν
ζρευνα που διεξάγεται διεκνϊσ αναφορικά με τισ αρχζσ που κα πρζπει να διζπουν ζνα
ςφγχρονο ΡΣ για τα Μακθματικά, υιοκετείται θ άποψθ ότι, ςε μια τάξθ Μακθματικϊν, θ
μάκθςθ και θ διδαςκαλία εξελίςςονται τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο.
Το ΡΣ, αναγνωρίηοντασ τθν κριςιμότθτα τθσ μακθματικισ γνϊςθσ ςε όλουσ τουσ
τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ, επενδφει ςτθ δθμιουργία περιβαλλόντων μάκθςθσ που
δίνουν τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ ςυνδζςεων μεταξφ τθσ γνϊςθσ του περιεχομζνου των
Μακθματικϊν και τθσ εφαρμογισ των εννοιϊν και των διαδικαςιϊν που το χαρακτθρίηουν.
Επιπλζον, υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ υψθλοφ επιπζδου μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ,
μακθματικϊν ικανοτιτων διατφπωςθσ και επίλυςθσ ολοζνα και πιο περίπλοκων
προβλθμάτων, τθ διαμόρφωςθ ςτάςεων και πεποικιςεων που βοθκοφν τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να αντιμετωπίςουν με αποτελεςματικό τρόπο προβλιματα ςτα
Μακθματικά, όπωσ και εκτόσ αυτϊν. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, το ΡΣ για τα Μακθματικά
αναγνωρίηει ωσ ςθμαντικι τθν ανάδειξθ των μακθματικϊν πρακτικϊν ταυτόχρονα με τθ
μάκθςθ του μακθματικοφ περιεχομζνου. Οι διαδικαςίεσ μάκθςθσ που λαμβάνουν χϊρα
ςτθν τάξθ ςυνδζονται ςτενά με τθν ζννοια του μακθματικοφ γραμματιςμοφ. Ρρόκειται για
τθν ικανότθτα του ατόμου α) να αναλφει, να ερμθνεφει και να επεμβαίνει ςτο κοινωνικό
του περιβάλλον, χρθςιμοποιϊντασ ωσ εργαλείο τα Μακθματικά και β) να αναλφει και
ερμθνεφει τον τρόπο που χρθςιμοποιοφνται τα Μακθματικά για τθ λιψθ αποφάςεων ςτο
κοινωνικό περιβάλλον. Τζλοσ, το ΡΣ επιδιϊκει να προςφζρει ευκαιρίεσ για πολλαπλοφσ
τρόπουσ ςυμμετοχισ ςτθ μακθματικι δραςτθριότθτα μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ
αναδεικνφοντασ τα Μακθματικά που είναι «χριςιμα», αλλά «παραμζνουν Μακθματικά»,
δθλαδι πλοφςια ςε μακθματικά νοιματα.
Το ΡΣ των Μακθματικϊν αναγνωρίηει ότι θ μάκθςθ των Μακθματικϊν είναι μια
δυναμικι, ςταδιακι και ςυνεχισ διαδικαςία, ςτθν οποία ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ
είναι κακοριςτικόσ και καίριασ ςθμαςίασ. Επιπρόςκετα ςτοχεφει ςε όλουσ/-εσ τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτοί/ζσ νοθματοδοτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ και τισ μακθματικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ ςτισ
τάξεισ των Μακθματικϊν, αλλά και τισ διαφορετικζσ τουσ κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ και
ςυναιςκθματικζσ αφετθρίεσ. Το ΡΣ υποςτθρίηει διδακτικζσ ςτρατθγικζσ ςυμπερίλθψθσ και
διαφοροποίθςθσ αναγνωρίηοντασ ότι οι μακθτζσ/-τριεσ διαφζρουν μεταξφ τουσ ωσ προσ
τον τρόπο και τον ρυκμό που μακαίνουν, τα ενδιαφζροντά τουσ, τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ
και τισ εμπειρίεσ τουσ, τθν κουλτοφρα και τθ γλϊςςα τουσ. Συνεπϊσ, κάκε μακθτισ/-τρια,
ανάλογα με τισ γνωςτικζσ ι άλλεσ ανάγκεσ του/τθσ, προςκαλείται να εμπλακεί ςε ζργα
μάκθςθσ που οδθγοφν ςε αυκεντικι μακθματικι δραςτθριότθτα, θ οποία προςφζρει
προκλιςεισ ανάπτυξθσ τθσ μακθματικισ του/τθσ ςκζψθσ και ςυμβάλλουν ςτθ ςυλλογικι
ςυγκρότθςθ του μακθματικοφ νοιματοσ μζςα από τθ ςυμμετοχι του/τθσ ςτα δρϊμενα τθσ
τάξθσ. Το ΡΣ ενκαρρφνει τθν προςζγγιςθ τθσ πολιτιςμικά ευαιςκθτοποιθμζνθσ
διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν, που ςυνδζεται με τθν επίγνωςθ των διαφορετικϊν
πολιτιςμικϊν αξιϊν, παραδόςεων και κατανοιςεων που κάκε μακθτισ/-τρια «φζρνει» ςτθν
τάξθ.
Μια κεντρικι διδακτικι πρακτικι του/τθσ εκπαιδευτικοφ αφορά τθν επιλογι και
διαχείριςθ του κατάλλθλου μακθματικοφ ζργου που κα πυροδοτιςει τθν επικυμθτι
μακθματικι δραςτθριότθτα. Ρρόκειται για τθν εργαςία που ανακζτει ο/θ εκπαιδευτικόσ
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ και ςτα μακθματικά χαρακτθριςτικά τθσ δράςθσ που
αναδεικνφεται ςτθν πορεία εκπόνθςισ τθσ. Το μακθματικό ζργο ςυνδζεται άμεςα, αλλά όχι
αποκλειςτικά, με τισ μακθματικζσ πρακτικζσ που κα αναπτφξει ο/θ μακθτισ/-τρια. Ο/Θ
Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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εκπαιδευτικόσ καλείται να μθν περιορίηει τισ επιλογζσ του ςε ζργα που εςτιάηουν ςτθν
εφαρμογι αλγορίκμων και μακθματικϊν τφπων, αλλά να επιλζγει ζργα που
ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα ι/και τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν/-τριϊν, αντλοφν
προβλθματιςμοφσ από πραγματικζσ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ, επιδζχονται
διαφορετικζσ μεκόδουσ επίλυςθσ και απαιτοφν τεκμθριωμζνεσ επεξθγιςεισ και παραδοχζσ.
Γενικότερα, το ηθτοφμενο είναι ζργα που εμπλζκουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτθν
αναηιτθςθ ιδιοτιτων και ςχζςεων, ςτθ δθμιουργία ςυνδζςεων και ςε δράςεισ διερεφνθςθσ,
πειραματιςμοφ και αναςτοχαςμοφ.
Το μακθματικό ζργο μπορεί να είναι ζνα παιχνίδι ι μια άςκθςθ ι ζνα πρόβλθμα ι
ακόμα και μια ερϊτθςθ που κα κζςει ο/θ εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ. Ωςτόςο, θ απλι
εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςε ζνα μακθματικό ζργο (π.χ. επίλυςθ εξίςωςθσ) δεν είναι
αρκετι για να κεωρθκεί ότι αναπτφςςουν μια πλοφςια μακθματικι δραςτθριότθτα, θ
οποία τουσ προςφζρει τθν ευκαιρία να
αναπτφξουν ποικιλία μακθματικϊν και
κοινωνικοπολιτιςμικϊν πρακτικϊν που κα τουσ/τισ οδθγιςουν ςτισ μεγάλεσ ιδζεσ των
Μακθματικϊν (όπωσ είναι θ απόδειξθ, θ ιςοδυναμία και οι μεταςχθματιςμοί), ςτθν
ανάπτυξθ των αντίςτοιχων μακθματικϊν νοθμάτων και, τελικά, αυκεντικισ μακθματικισ
ςκζψθσ.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Μια από τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ του νζου ΡΣ των Μακθματικϊν αποτελεί θ
αναβάκμιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αξιολόγθςθσ. Θ αξιολόγθςθ διατρζχει όλθ τθ διδακτικι
διαδικαςία, ελζγχει τθν πορεία επίτευξθσ των ΡΜΑ και ανατροφοδοτεί τθν πορεία μάκθςθσ
των μακθτϊν/-τριϊν ςε ατομικό αλλά και ςε ςυλλογικό επίπεδο. Δεν πρόκειται για
«βακμολογία», «μζτρθςθ», «ςυμπλιρωμα διδαςκαλίασ», αλλά για μια πολφπλοκθ
διαδικαςία, πλιρωσ ενςωματωμζνθ ςτθ διδαςκαλία, που ςυνιςτά μθχανιςμό ςυνεχοφσ
αποτίμθςθσ και ανατροφοδότθςθσ των δφο κεντρικϊν όψεων τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ,
δθλαδι τθσ μάκθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ. Με αυτι τθν ζννοια, θ πρόταςθ που υιοκετείται
από το ΡΣ είναι θ διαμορφωτικι προςζγγιςθ ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ και
ειδικότερα τθσ «αξιολόγθςθσ για μάκθςθ».
Θ ςαφισ οργάνωςθ των ΡΜΑ ςε διακριτζσ ομάδεσ και θ εξελικτικι πορεία ανάπτυξισ
τουσ ςε κάκε τάξθ, από τάξθ ςε τάξθ και από βακμίδα ςε βακμίδα εκπαίδευςθσ επιτρζπει
ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό, με τθν αξιοποίθςθ διαγνωςτικϊν εργαλείων αξιολόγθςθσ, να
καταγράφει και να ενθμερϊνεται για τον βακμό κατάκτθςθσ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, να εντοπίηει τισ δυςκολίεσ και τισ
ελλείψεισ τουσ και να ςχεδιάηει τον τρόπο ςτιριξθσ και ανατροφοδότθςισ τουσ.
Θ αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ μάκθςθσ που ζχουν επιτφχει οι μακθτζσ/-τριεσ
πραγματοποιείται τόςο ανεπίςθμα (άτυπα) κατά τθν εξζλιξθ του μακιματοσ μζςα ςτθ
ςχολικι τάξθ όςο και επίςθμα (τυπικά: τεςτ, διαγωνίςματα, ζργα, ςυνκετικζσ εργαςίεσ).
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ καλείται να προςαρμόηει τθν αξιολογικι διαδικαςία ςτισ
«ιδιαιτερότθτεσ» και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν τθσ τάξθσ του/τθσ, να διαμορφϊνει
ανάλογα το πϊσ και το τι προτίκεται να αξιολογιςει και να αξιοποιεί τα κατάλλθλα
εργαλεία αξιολόγθςθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Βϋ Μζροσ
Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

ΑΛΓΕΒΡΑ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
ΑΡΙΘΜΟΙ

Ρραγματικοί αρικμοί.

Αρ.Ρ.10.1. Διακρίνουν
τουσ ρθτοφσ από τουσ
άρρθτουσ αρικμοφσ
μζςα από τισ
διάφορεσ
αναπαραςτάςεισ τουσ
και ταξινομοφν
ςυγκεκριμζνουσ
αρικμοφσ ςτα βαςικά
υποςφνολα των
πραγματικϊν
αρικμϊν (Ν, Η, Q, RQ).
Αρ.Ρ.10.2.
Διερευνοφν τθν
ζννοια τθσ
«πυκνότθτασ» και τθσ
«διαδοχικότθτασ» ςτα
βαςικά υποςφνολα
των πραγματικϊν
αρικμϊν.
Αρ.Ρ.10.3.
Συμβολίηουν με
διαςτιματα τα
ςφνολα των
πραγματικϊν
αρικμϊν που
προςδιορίηονται από
ανιςοτικζσ ςχζςεισ.
Αρ.Ρ.10.4. Ορίηουν
αλγεβρικά τθν
απόλυτθ τιμι
πραγματικοφ αρικμοφ
και τθ ςυνδζουν με
τθν απόςταςθ του
αρικμοφ από το
μθδζν. Ερμθνεφουν
γεωμετρικά τθν
απόλυτθ τιμι τθσ
διαφοράσ δφο
πραγματικϊν
αρικμϊν.
Αρ.Ρ.10.5.
Αποδεικνφουν τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Για τθν κατάταξθ των
αρικμϊν ςτα διάφορα
αρικμθτικά ςφνολα
προτείνεται να ερωτθκοφν
ςε ποια από τα βαςικά
αρικμθτικά ςφνολα
ανικουν ςυγκεκριμζνοι
περιοδικοί δεκαδικοί όπωσ
ο 0,999… και να εξθγιςουν
τθ ςκζψθ τουσ.
 Ρροτείνονται ζργα που
εξετάηουν τθν αρρθτότθτα
κάποιων αρικμϊν, όπωσ για
παράδειγμα ο √2.
 Ρεριγράφουν ζναν τρόπο
για να εντοπίςουν κάποιον
ρθτό αρικμό ανάμεςα ςτο
1/100 και ςτο 1/99 και
γενικεφουν τθ μζκοδό τουσ
για δφο τυχαίουσ κετικοφσ
ρθτοφσ.
 Ρροτείνονται ζργα που
αφοροφν τθ διαδοχικότθτα
ι μθ ςτα βαςικά
υποςφνολα των
πραγματικϊν αρικμϊν. Για
παράδειγμα εξθγοφν εάν
ζχουν ι δεν ζχουν νόθμα
οι φράςεισ: α) ο
«επόμενοσ» ρθτόσ του 1/3
και β) ο «επόμενοσ»
ακζραιοσ του -200.
 Για τθν απόλυτθ τιμι και τισ
ιδιότθτζσ τθσ προτείνεται
αρχικά να τεκοφν
ερωτιματα ςε γεωμετρικι
γλϊςςα, χρθςιμοποιϊντασ
τθν ζννοια τθσ απόςταςθσ
ενόσ αρικμοφ από το 0.
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ΑΡΙΘΜΟΙ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Σφνολα.

Αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ.

βαςικζσ ιδιότθτεσ τθσ
απόλυτθσ τιμισ.
Αρ.Ρ.10.6. Ορίηουν τθ
ν-οςτι ρίηα μθ
αρνθτικοφ αρικμοφ
ωσ τθ μοναδικι μθ
αρνθτικι λφςθ τθσ
ν
εξίςωςθσ x = α.
Αρ.Ρ.10.7. Ορίηουν
δυνάμεισ με ρθτό
εκκζτθ και
διερευνοφν τισ
ιδιότθτζσ τουσ.
Αρ.Ρ.10.8.
Χρθςιμοποιοφν τον
οριςμό και τισ
ιδιότθτεσ των ν-οςτϊν
ριηϊν και γενικότερα
των δυνάμεων με
ρθτό εκκζτθ ςτον
υπολογιςμό τθσ τιμισ
αρικμθτικϊν
παραςτάςεων.
Αλ.Σν.10.1.
Αναγνωρίηουν αν μια
ιδιότθτα ορίηει ζνα
ςφνολο.
Αλ.Σν.10.2.
Αναπαριςτοφν τα
ςφνολα με διάφορουσ
τρόπουσ (αναγραφι,
περιγραφι ςτοιχείων,
διάγραμμα Venn).
Αλ.Σν.10.3. Εξετάηουν
αν ζνα αντικείμενο
ανικει ι όχι ςε ζνα
ςφνολο και δθλϊνουν
αυτι τθ ςχζςθ
ςυμβολικά.
Αλ.Σν.10.4.
Αναγνωρίηουν και
δθλϊνουν ςχζςεισ και
πράξεισ μεταξφ
ςυνόλων με χριςθ
διαφορετικϊν
αναπαραςτάςεων και
λεκτικά με κατάλλθλθ
χριςθ των
ςυνδζςμων «ι» και
«και».
Αλ.Ρ.10.1.
Αποδεικνφουν τισ
ταυτότθτεσ που
ςχετίηονται με τισ
3
παραςτάςεισ (αβ)
3
3
και α β .

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ρροτείνονται ζργα που
ειςάγουν ςτισ ιδιότθτεσ των
πράξεων των ριηϊν, με
ςυγκεκριμζνα αρικμθτικά
παραδείγματα, π.χ. το
√3×√75 είναι ρθτόσ ι όχι;

 Ρροτείνονται ζργα τα οποία
κζτουν «λογικοφσ
γρίφουσ», που θ λφςθ τουσ
διευκολφνεται με τα
διαγράμματα Venn και τθν
αντίςτοιχθ απεικόνιςθ των
πράξεων ςυνόλων, όπωσ το
ακόλουκο
https://www.geogebra.org/
m/FpXjxyJJ

 Ρροτείνονται ζργα μζςα
από τα οποία κα
εξοικειωκοφν με
απλοποιιςεισ αλγεβρικϊν
παραςτάςεων που
περιζχουν ν-οςτζσ ρίηεσ.
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ΑΛΓΕΒΡΑ

Αλγεβρικζσ ςχζςεισ.

Αλ.Ρ.10.2.
Χρθςιμοποιοφν τισ
ταυτότθτεσ και τισ
ιδιότθτεσ των
ν-οςτϊν ριηϊν και
γενικότερα των
δυνάμεων με ρθτό
εκκζτθ ςτον
μεταςχθματιςμό
αλγεβρικϊν
παραςτάςεων.
Αλ.Σχ.10.1. Επιλφουν
απλζσ παραμετρικζσ
εξιςϊςεισ 1ου
βακμοφ και
ρεαλιςτικά
προβλιματα που
ανάγονται ςε
εξιςϊςεισ αυτισ τθσ
μορφισ.
Αλ.Σχ.10.2. Επιλφουν
αλγεβρικά και
γεωμετρικά απλζσ
εξιςϊςεισ, ανιςϊςεισ
και προβλιματα
χρθςιμοποιϊντασ τισ
ιδιότθτεσ τθσ
απόλυτθσ τιμισ.
Αλ.Σχ.10.3. Επιλφουν
απλζσ εξιςϊςεισ τθσ
ν
μορφισ x = α.
Αλ.Σχ.10.4. Επιλφουν
αλγεβρικά εξιςϊςεισ
2ου βακμοφ.
Αλ.Σχ.10.5. Επιλφουν
απλζσ εξιςϊςεισ που
ανάγονται ςε
εξιςϊςεισ 2ου
βακμοφ.
Αλ.Σχ.10.6.
Χρθςιμοποιοφν
εξιςϊςεισ 2ου
βακμοφ ςτθ
μοντελοποίθςθ και
επίλυςθ
προβλθμάτων.
Αλ.Σχ.10.7. Επιλφουν
ανιςϊςεισ δευτζρου
βακμοφ αλγεβρικά
ι/και γραφικά.
Αλ.Σχ.10.8.
Αξιοποιοφν ανιςϊςεισ
2ου βακμοφ ςτθ
μοντελοποίθςθ και
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ρροτείνεται οι μακθτζσ/τριεσ να βρουν τισ ρίηεσ
τριωνφμου μζςω τθσ
ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου
και τθσ μοντελοποίθςισ τθσ
με αλγεβρικά πλακίδια
(algebra tiles), ςε
ςυγκεκριμζνθ
δευτεροβάκμια εξίςωςθ,
2
όπωσ θ x +4x+3=0.
 Στισ δευτεροβάκμιεσ
εξιςϊςεισ/ανιςϊςεισ
μποροφν να αξιοποιθκοφν
προβλιματα που
αναφζρονται ςτθν
ελάχιςτθ/μζγιςτθ τιμι
τριωνφμου και θ επίλυςι
τουσ διευκολφνεται
γραφικά.
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ΑΛΓΕΒΡΑ

Συναρτιςεισ.

Αλ.Σχ.10.9.
Καταςκευάηουν δικά
τουσ προβλιματα που
επιλφονται με
εξιςϊςεισ ι/και
ανιςϊςεισ δευτζρου
βακμοφ.
Αλ.Σρ.10.1.
Αναγνωρίηουν
ςυναρτιςεισ μζςα
από καταςτάςεισ
ςυμμεταβολισ τθσ
κακθμερινισ ηωισ και
τισ διακρίνουν από
άλλεσ ςχζςεισ
ςυμμεταβολισ.
Αλ.Σρ.10.2.
Χρθςιμοποιοφν τον
οριςμό τθσ
ςυνάρτθςθσ για να
εξετάςουν αν μία
ςχζςθ ι αντιςτοιχία
είναι ςυνάρτθςθ ι
όχι.
Αλ.Σρ.10.3. Συνδζουν
διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ μιασ
ςυνάρτθςθσ (τφποσ,
πίνακασ τιμϊν και
γραφικι παράςταςθ).
Αλ.Σρ.10.4.
Ερμθνεφουν μία
δεδομζνθ γραφικι
παράςταςθ
ςυνάρτθςθσ για να
επιλφςουν ζνα
πρόβλθμα.
Αλ.Σρ.10.5.
Ερμθνεφουν τον ρόλο
των παραμζτρων α
και β ςτθ γραφικι
παράςταςθ τθσ
ςυνάρτθςθσ
f(x)=αx+β.
Αλ.Σρ.10.6. Αντλοφν
από τθ γραφικι
παράςταςθ μιασ
ςυνάρτθςθσ τθσ
μορφισ f(x)=αx+β
πλθροφορίεσ για τθ
ςυνάρτθςθ, όπωσ θ
κλίςθ/μονοτονία τθσ
και θ εξίςωςι τθσ.
Αλ.Σρ.10.7.
Χρθςιμοποιοφν
πολυωνυμικζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ρροτείνεται οι μακθτζσ/τριεσ να αςχολθκοφν με
προβλιματα που
επιλφονται τόςο αλγεβρικά,
όςο και γραφικά για να
αναδειχκοφν οι ςυνδζςεισ
των γραφικϊν και
αλγεβρικϊν ςτοιχείων των
ςυναρτιςεων.
 Ρροτείνονται μακθματικά
ζργα ςτα οποία οι
μακθτζσ/-τριεσ εντοπίηουν
ςυνευκειακά ςθμεία και
προςδιορίηουν τισ
εξιςϊςεισ των ευκειϊν.
 Ρροτείνονται ανοιχτά
προβλιματα που
μοντελοποιοφνται με
δευτεροβάκμια ςυνάρτθςθ
και περιλαμβάνουν
ερωτιματα που εςτιάηουν
ςτο μζγιςτο ι ελάχιςτο τθσ
ςυνάρτθςθσ. Ενδεικτικά
είναι τα «pen problems»
https://extranet.education.
unimelb.edu.au/DSME/RITE
MATHS/general_access/cur
riculum_resources/quadrati
c_functions/index.shtml#Pe
nProbs ι το «πρόβλθμα με
το μαντρί» που αναφζρεται
εδϊ:
http://mathlab.mysch.gr/te
aching/maths/algebra/2014
-15_catalans/index.html
 Ρροτείνονται ζργα όπου ο
τριγωνομετρικόσ κφκλοσ
είναι το εργαλείο για να
εντοπίςουν άμεςα οι
μακθτζσ/-τριεσ τουσ
τριγωνομετρικοφσ
αρικμοφσ μιασ γωνίασ από
ο
ο
0 ζωσ 360 και να
διερευνιςουν τισ μεταξφ
τουσ ςχζςεισ (δθμιουργία
εικαςίασ για τισ
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ΑΛΓΕΒΡΑ

ςυναρτιςεισ 1ου και
2ου βακμοφ ςτθ
μοντελοποίθςθ και
επίλυςθ
προβλθμάτων.
Αλ.Σρ.10.8.
Αναγνωρίηουν ότι οι
τετμθμζνεσ των
ςθμείων τομισ τθσ
γραφικισ
παράςταςθσ τθσ
ςυνάρτθςθσ
( )
με τον άξονα xϋx είναι
οι ρίηεσ τθσ εξίςωςθσ

τριγωνομετρικζσ
ταυτότθτεσ).

Αλ.Σρ.10.9.
Χρθςιμοποιοφν τθ
γραφικι παράςταςθ
τθσ ςυνάρτθςθσ
( )
για τθν εφρεςθ του
προςιμου τθσ f.
Αλ.Σρ.10.10. Ορίηουν
τουσ
τριγωνομετρικοφσ
αρικμοφσ γωνίασ
ο
ο
μεταξφ 0 και 360 με
τθ βοικεια του
τριγωνομετρικοφ
κφκλου και των
αξόνων των
εφαπτομζνων και
ςυνεφαπτομζνων.
Αλ.Σρ.10.11.
Αποδεικνφουν τισ
βαςικζσ
τριγωνομετρικζσ
ταυτότθτεσ
(

)
αξιοποιϊντασ τον
τριγωνομετρικό κφκλο
και υπολογίηουν τουσ
τριγωνομετρικοφσ
αρικμοφσ μιασ γωνίασ
όταν ζνασ από αυτοφσ
είναι γνωςτόσ.

ΣΟΧΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
ΣΑΣΙΣΙΚΗ

Διαχείριςθ δεδομζνων.

Σ.Δ.10.1.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Συλλογι ποιοτικϊν και
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ

Μζτρα κζςθσ και
μεταβλθτότθτασ.

Διατυπϊνουν
ερωτιματα που
αφοροφν ςχζςεισ
εξάρτθςθσ μεταξφ
ενόσ ποςοτικοφ και
ενόσ κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ του
πλθκυςμοφ.
Σ.Δ.10.2.
Καταςκευάηουν
πολλαπλά
κθκογράμματα,
υπολογίηοντασ και
οριακζσ τιμζσ, για να
περιγράψουν τισ τιμζσ
ενόσ ποςοτικοφ
χαρακτθριςτικοφ ςε
κάκε ςτάκμθ ενόσ
κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ του
υπό μελζτθ
πλθκυςμοφ.
Σ.Μ.10.1.
Ρεριγράφουν και
προςδιορίηουν τθ
διαςπορά και τθν
τυπικι απόκλιςθ
ποςοτικϊν
δεδομζνων
χρθςιμοποιϊντασ
τετραγωνικζσ και
απόλυτεσ αποκλίςεισ.
Σ.Μ.10.2. Διερευνοφν
πϊσ επθρεάηεται θ
διαςπορά και το
ενδοτεταρτθμοριακό
εφροσ από τθν
φπαρξθ απόμακρων
τιμϊν.
Σ.Μ.10.3.
Ρεριγράφουν και
προςδιορίηουν τθ
μζςθ τιμι και τθ
διάμεςο, κακϊσ και
τθ διαςπορά, τθν
τυπικι απόκλιςθ και
το
ενδοτεταρτθμοριακό
εφροσ των τιμϊν ενόσ
ποςοτικοφ
χαρακτθριςτικοφ ςε
κάκε ςτάκμθ ενόσ
κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ του
υπό μελζτθ
πλθκυςμοφ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ποςοτικϊν δεδομζνων για
τθν επίλυςθ αυκεντικϊν
ςτατιςτικϊν προβλθμάτων.
 Ρεριγραφι των τιμϊν ενόσ
ποςοτικοφ χαρακτθριςτικοφ
ςτισ ςτάκμεσ ενόσ
κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ του υπό
μελζτθ πλθκυςμοφ μζςω
τθσ καταςκευισ πολλαπλϊν
κθκογραμμάτων.
 Ρ.χ. Ροιεσ είναι οι
επιδόςεισ των εφιβων
αγοριϊν και κοριτςιϊν
ακλθτϊν/-τριϊν ςτο
αγϊνιςμα του μικουσ;

 Υπολογιςμόσ και ερμθνεία
ςτατιςτικϊν μζτρων κζςθσ
και μεταβλθτότθτασ των
τιμϊν ενόσ ποςοτικοφ
χαρακτθριςτικοφ ςτισ
ςτάκμεσ ενόσ κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ του υπό
μελζτθ πλθκυςμοφ.
 Διερεφνθςθ του τρόπου με
τον οποίο επθρεάηονται τα
μζτρα κζςθσ και
μεταβλθτότθτασ των τιμϊν
ενόσ ποςοτικοφ
χαρακτθριςτικοφ του υπό
μελζτθ πλθκυςμοφ, όταν
υπάρχουν απόμακρεσ τιμζσ.
Ραράδειγμα 1: Για ζνα
ςφνολο δεδομζνων, οι
μακθτζσ/-τριεσ
υπολογίηουν τα μζτρα
κζςθσ και μεταβλθτότθτασ
και ςτθ ςυνζχεια, αφοφ
αφαιρζςουν μια απόμακρθ
τιμι, επανυπολογίηουν τα
μζτρα κζςθσ και
μεταβλθτότθτασ του νζου,
πλζον, ςυνόλου
δεδομζνων, ςυγκρίνουν τα
αποτελζςματα,
καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και τα
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ

Σχζςεισ εξάρτθςθσ
μεταξφ δφο
μεταβλθτϊν.

Σ.Μ.10.4.
Ρεριγράφουν και
προςδιορίηουν τον
ςυντελεςτι
μεταβλθτότθτασ των
τιμϊν ενόσ ποςοτικοφ
χαρακτθριςτικοφ ςε
κάκε ςτάκμθ ενόσ
κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ του
υπό μελζτθ
πλθκυςμοφ.
Σ.Μ.10.5.
Αναγνωρίηουν τθ
χρθςιμότθτα του
ςυντελεςτι
μεταβλθτότθτασ ςτθ
ςφγκριςθ
μεταβλθτότθτασ
ποςοτικϊν
δεδομζνων
διαφορετικϊν
μονάδων μζτρθςθσ.
Σ.Μ.10.6. Επιλζγουν
κατάλλθλα μζτρα
κζςθσ και μζτρα
μεταβλθτότθτασ
ποςοτικϊν
δεδομζνων ανάλογα
με τθν φπαρξθ
απόμακρων τιμϊν.
Σ.Ε.10.1. Με τθ
βοικεια των
κθκογραμμάτων
κάνουν ςυγκρίςεισ
και εξάγουν
ςυμπεράςματα
ςχετικά με τα μζτρα
κζςθσ και
μεταβλθτότθτασ που
ζχουν οι τιμζσ του
ποςοτικοφ
χαρακτθριςτικοφ ςε
κάκε ςτάκμθ του
κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ του
υπό μελζτθ
πλθκυςμοφ.
Σ.Ε.10.2.
Ανακαλφπτουν και
εξθγοφν με
παραδείγματα ότι ζνα
ποςοτικό και ζνα
κατθγορικό
χαρακτθριςτικό δε
διζπονται απαραίτθτα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παρουςιάηουν ςτθν
ολομζλεια του τμιματόσ
τουσ.
Ραράδειγμα 2: Σε δφο
διαφορετικά τμιματα του
ςχολείου που διδάςκεται το
ίδιο μάκθμα, π.χ. Άλγεβρα,
οι βακμοί του ίδιου
διαγωνίςματοσ ζχουν μζςθ
τιμι 16 και ςτα δφο
τμιματα, ενϊ οι τυπικζσ
αποκλίςεισ των βακμϊν ςτα
δφο τμιματα είναι 1,8 και
4,8, αντίςτοιχα. Οι
μακθτζσ/-τριεσ ερωτϊνται
ποιο από τα δφο τμιματα
παρουςιάηει περιςςότερθ
ομοιογζνεια ςτουσ
βακμοφσ του,
δικαιολογϊντασ τθν
απάντθςι τουσ.

 Στουσ/Στισ μακθτζσ/-τριεσ
δίνονται ζτοιμα (πολλαπλά)
κθκογράμματα των τιμϊν
ενόσ ποςοτικοφ
χαρακτθριςτικοφ για κάκε
ςτάκμθ του κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ (π.χ.
κθκογράμματα των τιμϊν
των επιδόςεων των εφιβων
αγοριϊν και κοριτςιϊν
ακλθτϊν/-τριϊν ςτο
αγϊνιςμα του μικουσ). Με
τθ βοικεια αυτϊν,
ςυγκρίνουν τα
διαγράμματα ςχετικά με τα
μζτρα κζςθσ και
μεταβλθτότθτασ των τιμϊν
του ποςοτικοφ
χαρακτθριςτικοφ ςε κάκε
ςτάκμθ του κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ, εξάγουν
ςυμπεράςματα και τα
παρουςιάηουν ςτθν
ολομζλεια του τμιματοσ.
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ

Ρειράματα τφχθσ και
Ρικανότθτεσ.

από μια ςχζςθ αιτίασαιτιατοφ.
Ρ.Ρ.10.1.
Ρεριγράφουν
πειράματα τφχθσ και
αναγνωρίηουν τθ
χρθςιμότθτα των
πικανοκεωρθτικϊν
μοντζλων για τθ
μελζτθ πολφπλοκων
φαινομζνων.
Ρ.Ρ.10.2.
Μεταγράφουν
ενδεχόμενα και
ςχζςεισ ενδεχομζνων
που είναι
διατυπωμζνεσ ςε
φυςικι γλϊςςα, ςτθ
γλϊςςα των ςυνόλων
και αντίςτροφα.
Ρ.Ρ.10.3.
Ρεριγράφουν
πειράματα τφχθσ και
με μθ ιςοπίκανα
απλά ενδεχόμενα.
Ρ.Ρ.10.4.
Διατυπϊνουν
υποκζςεισ για τουσ
κανόνεσ που
αναμζνεται να
ιςχφουν ςτον λογιςμό
των πικανοτιτων.
Ρ.Ρ.10.5.
Διατυπϊνουν τον
αξιωματικό οριςμό
πικανότθτασ για ζναν
πεπεραςμζνο
δειγματικό χϊρο.
Ρ.Ρ.10.6.
Αναγνωρίηουν
διαφορζσ και
ςυνδζςεισ μεταξφ
γενικοφ και κλαςικοφ
οριςμοφ πικανότθτασ.
Ρ.Ρ.10.7.
Αποδεικνφουν τουσ
κανόνεσ λογιςμοφ
πικανοτιτων ςτο
πλαίςιο του
αξιωματικοφ οριςμοφ
πικανότθτασ.
Ρ.Ρ.10.8. Λφνουν
προβλιματα
χρθςιμοποιϊντασ
τουσ κανόνεσ
λογιςμοφ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ρεριγραφι πειραμάτων
τφχθσ με ιςοπίκανα
ενδεχόμενα και
υπολογιςμόσ των
αντίςτοιχων πικανοτιτων.
 Ρεριγραφι πειραμάτων
τφχθσ με μθ ιςοπίκανα
ενδεχόμενα και
υπολογιςμόσ των
αντίςτοιχων πικανοτιτων.
 Επίλυςθ προβλθμάτων με
τθ χριςθ των κανόνων
λογιςμοφ πικανοτιτων.
Ραράδειγμα 1: ίχνουμε
δφο ηάρια και
καταγράφουμε το
άκροιςμα των ενδείξεϊν
τουσ. Ροιο άκροιςμα ζχει
τθ μεγαλφτερθ πικανότθτα
εμφάνιςθσ;
 Ραράδειγμα 2: Στο
παρακάτω ςχιμα φαίνεται
ζνασ δίςκοσ, χωριςμζνοσ ςε
χρωματιςμζνουσ κυκλικοφσ
τομείσ. Ο δίςκοσ χρθςιμεφει
ςε ζνα παιχνίδι με τουσ
εξισ κανόνεσ: Κάκε
παίκτθσ/-κτρια επιλζγει ζνα
χρϊμα και ζνασ/μία από
όλουσ περιςτρζφει το βζλοσ
με δφναμθ. Το βζλοσ
ςταματάει τθν περιςτροφι
του. Νικθτισ είναι ο/θ
παίκτθσ/-κτρια που είχε
επιλζξει το χρϊμα του
τομζα που ςταμάτθςε το
βζλοσ. Αν το βζλοσ
ςταματιςει μεταξφ δφο
τομζων, τότε κεωροφμε ότι
βρίςκεται ςτον τομζα που
είναι το μεγαλφτερο μζροσ
του. Αν ςταματιςει ζτςι
ϊςτε να μθν είναι φανερό
ςε ποιον τομζα βρίςκεται
το μεγαλφτερο μζροσ του, θ
περιςτροφι του βζλουσ
επαναλαμβάνεται.
Ρροςπακιςτε να
μοντελοποιιςετε το
πείραμα τφχθσ που
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πικανοτιτων.

περιγράφεται παραπάνω,
ορίηοντασ κατάλλθλο
δειγματοχϊρο και ςτθ
ςυνζχεια βρείτε τθν
πικανότθτα να κερδίςει
κάκε παίκτθσ/-κτρια, ςε
ςχζςθ με το χρϊμα που
επζλεξε.

Ραράδειγμα 3: Οι
μακθτζσ/-τριεσ
πειραματίηονται με ζναν
κφβο ο οποίοσ ζχει τρεισ
κόκκινεσ, δφο κίτρινεσ και
μία πράςινθ ζδρα.
Μποροφμε π.χ. να
βάψουμε κόκκινεσ τισ ζδρεσ
ενόσ ηαριοφ με ζνδειξθ 1-3,
κίτρινεσ τισ ζδρεσ με
ζνδειξθ 4-5 και πράςινθ τθν
ζδρα με ζνδειξθ 6. Οι
μακθτζσ/-τριεσ μποροφν να
περιγράψουν το παραπάνω
πείραμα ςε ζναν
απλοφςτερο δειγματικό
χϊρο με 9 εκβάςεισ (το
καρτεςιανό γινόμενο του
ςυνόλου {κόκκινο, κίτρινο,
πράςινο} με τον εαυτό του),
να αποδϊςουν πικανότθτα
ςε αυτζσ τισ εκβάςεισ και
να υπολογίςουν π.χ. τθν
πικανότθτα τουλάχιςτον
μία ζδρα να είναι κόκκινθ
χρθςιμοποιϊντασ λογιςμό
πικανοτιτων και όχι
απαρίκμθςθ.
Ραράδειγμα 4: Θ
πικανότθτα να πάει μια
οικογζνεια για διακοπζσ
ςτθν Κφπρο είναι 0,2, να
πάει ςτθν Ελλάδα είναι 0,3
και θ πικανότθτα να πάει
τουλάχιςτον ςε μία από τισ
δφο χϊρεσ είναι 0,4. Να
βρείτε τθν πικανότθτα θ
οικογζνεια:

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ

α) να πάει και ςτισ δφο
χϊρεσ,
β) να πάει μόνο ςτθν
Ελλάδα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

Γεωμετρία του
επιπζδου.

Γ.Ε.10.1.
Αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία του 5ου
Ευκλείδειου
Αιτιματοσ ςτθν
εξζλιξθ τθσ
Γεωμετρίασ.
Γ.Ε.10.2.
Αποδεικνφουν τισ
ςχζςεισ γωνιϊν που
ςχθματίηουν
παράλλθλεσ ευκείεσ
όταν τζμνονται από
τρίτθ και
διατυπϊνουν
κριτιρια για τθν
παραλλθλία δφο
ευκειϊν του
επιπζδου.
Γ.Ε.10.3.
Αποδεικνφουν ότι το
άκροιςμα γωνιϊν
τριγϊνου είναι ίςο με
μία ευκεία γωνία.
Γ.Ε.10.4.
Αναγνωρίηουν γωνίεσ
με πλευρζσ κάκετεσ ι
παράλλθλεσ,
διερευνοφν και
αποδεικνφουν τισ
μεταξφ τουσ ςχζςεισ.
Γ.Ε.10.5. Σχεδιάηουν
με γεωμετρικά
όργανα από ςθμείο
εκτόσ ευκείασ, ευκεία
παράλλθλθ προσ
αυτιν και
αιτιολογοφν τθ
διαδικαςία.
Γ.Ε.10.6.
Χρθςιμοποιοφν
ιδιότθτεσ των
παράλλθλων ευκειϊν
για τθν επίλυςθ
μακθματικϊν και
ρεαλιςτικϊν
προβλθμάτων.
Γ.Ε.10.7.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Διερεφνθςθ του 5ου
Ευκλείδειου Αιτιματοσ και
βαςικϊν προτάςεων τθσ
κεωρίασ των παραλλιλων
ςτθ ςφαιρικι γεωμετρία.
 Μζκοδοσ του Ερατοςκζνθ
για τον υπολογιςμό τθσ
περιμζτρου τθσ Γθσ.
 Σχζςθ γωνιϊν που
ορίηονται από ςτοιχεία
τριγϊνου με τισ γωνίεσ του
τριγϊνου, όπωσ γωνία δφο
διχοτόμων, γωνία φψουσ
και διχοτόμου κ.λπ.
 Συςχζτιςθ των γωνιϊν που
προκφπτουν κατά τθν
ανάλυςθ δυνάμεων ςτθ
Φυςικι, όπωσ π.χ. ςτο
κεκλιμζνο επίπεδο.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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Ανακαλφπτουν και
αποδεικνφουν τον
τφπο για το άκροιςμα
γωνιϊν κυρτοφ νγϊνου.
Γ.Ε.10.8. Ελζγχουν
πότε ςχζςεισ μεταξφ
βαςικϊν ςτοιχείων
τριγϊνων και
ορκογϊνιων
τριγϊνων αποτελοφν
κριτιριο ιςότθτασ
αυτϊν.
Γ.Ε.10.9.
Καταςκευάηουν με
κανόνα και διαβιτθ
τρίγωνα για τα οποία
δίνονται βαςικά τουσ
ςτοιχεία (γωνίεσ,
πλευρζσ).
Γ.Ε.10.10.
Αποδεικνφουν
κριτιρια, ϊςτε ζνα
τρίγωνο να είναι
ιςοςκελζσ.
Γ.Ε.10.11.
Χρθςιμοποιοφν
ιδιότθτεσ των ίςων
τριγϊνων ςτθν
επίλυςθ μακθματικϊν
και ρεαλιςτικϊν
προβλθμάτων.
Γ.Ε.10.12.
Αναγνωρίηουν τθ
διχοτόμο γωνίασ και
τθ μεςοκάκετο
ευκφγραμμου
τμιματοσ ωσ
γεωμετρικοφσ τόπουσ
ςθμείων και
αποδεικνφουν τισ
ςχετικζσ προτάςεισ.
Γ.Ε.10.13.
Καταςκευάηουν με
κανόνα και διαβιτθ
τθ διχοτόμο γωνίασ
και τθ μεςοκάκετο
ευκφγραμμου
τμιματοσ και
αιτιολογοφν τθ
διαδικαςία.
Γ.Ε.10.14. Διερευνοφν
και αποδεικνφουν
γεωμετρικοφσ τόπουσ
που ανάγονται ςτουσ
ιδθ γνωςτοφσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ζλεγχοσ ιςότθτασ δφο
τριγϊνων τα οποία ζχουν
ίςα τρία αντίςτοιχα κφρια
ςτοιχεία τουσ και
εντοπιςμόσ κριτθρίων
ιςότθτασ ορκογϊνιων
τριγϊνων που δεν
προκφπτουν ωσ άμεςθ
εφαρμογι κριτθρίου
ιςότθτασ τυχαίων
τριγϊνων.
 Αξιοποίθςθ τθσ ιςότθτασ
τριγϊνων ςτον υπολογιςμό
αποςτάςεων ςθμείων που
δεν είναι δυνατι θ άμεςθ
πρόςβαςθ, όπωσ, π.χ., θ
απόςταςθ μεταξφ δφο
ςθμείων που είναι ςτισ
όχκεσ μιασ λίμνθσ.
 Τριχοτόμθςθ
ςυγκεκριμζνων γωνιϊν με
κανόνα και διαβιτθ και
παραδείγματα
τριχοτόμθςθσ γωνιϊν με
άλλα εργαλεία.
 Διερεφνθςθ ςχετικϊν
κζςεων δφο κφκλων.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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Γ.Ε.10.15. Διερευνοφν
και αποδεικνφουν
βαςικζσ ανιςοτικζσ
ςχζςεισ ςτοιχείων
τριγϊνου (τριγωνικι
ανιςότθτα και
ςφνδεςθ ςχζςθσ
πλευρϊν με ςχζςθ
αντίςτοιχων γωνιϊν).
Γ.Ε.10.16.
Αποδεικνφουν ότι,
ςτον ίδιο κφκλο ι ςε
ίςουσ κφκλουσ, ίςα
τόξα ορίηουν ίςεσ
χορδζσ και ίςα
αντίςτοιχα ςε αυτζσ
αποςτιματα και
ελζγχουν τουσ
αντίςτροφουσ
ιςχυριςμοφσ.
Γ.Ε.10.17.
Καταςκευάηουν
εφαπτομζνθ κφκλου
ςε ςθμείο του με
κανόνα και διαβιτθ.
Γ.Ε.10.18.
Αποδεικνφουν τισ
βαςικζσ ιδιότθτεσ του
παραλλθλογράμμου,
κακϊσ και ποιεσ από
αυτζσ το
χαρακτθρίηουν.
Γ.Ε.10.19.
Αποδεικνφουν τισ
βαςικζσ ιδιότθτεσ
ορκογωνίου, ρόμβου
και τετραγϊνου και
διακρίνουν ποιεσ από
αυτζσ χαρακτθρίηουν
τα αντίςτοιχα
τετράπλευρα.
Γ.Ε.10.20.
Αποδεικνφουν
ιδιότθτεσ που
αφοροφν το
ευκφγραμμο τμιμα
το οποίο ςυνδζει
μζςα πλευρϊν
τριγϊνου.
Γ.Ε.10.21. Σε
ορκογϊνιο τρίγωνο
αποδεικνφουν
ιδιότθτεσ που
ςυςχετίηουν τθν
υποτείνουςα με τθ
διάμεςο που

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ζργα ςχεδίαςθσ
παραλλθλογράμμου ι
ειδικϊν
παραλλθλογράμμων που
διατθροφν αναλλοίωτεσ τισ
ιδιότθτζσ τουσ μετά από
δυναμικι μεταβολι
ςτοιχείων τουσ ςε
περιβάλλον δυναμικισ
γεωμετρίασ.
 Ζργα τα οποία απαιτοφν
δθμιουργία εικαςιϊν και
τεκμθρίωςι τουσ με
απόδειξθ ι με
αντιπαράδειγμα.
 Αναγνϊριςθ και αξιοποίθςθ
των ιδιοτιτων των κζντρων
τριγϊνου.
 Ερμθνεία τθσ φυςικισ
ςθμαςίασ του κζντρου
βάρουσ τριγϊνου.
 Διερεφνθςθ ιδιοτιτων
τετραπλεφρων με κάκετεσ
διαγωνίουσ που δεν είναι
παραλλθλόγραμμα ι
τραπζηια (π.χ.,
τετράπλευροσ χαρταετόσ).

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

Γεωμετρία του χϊρου.

ΜΕΣΡΗΕΙ

Μζτρο γωνιϊν.

αντιςτοιχεί ςε αυτιν
ι με τθν κάκετθ
πλευρά που είναι
απζναντι από γωνία
30 μοιρϊν και
αποδεικνφουν ότι οι
ιδιότθτεσ αυτζσ
χαρακτθρίηουν τα
ορκογϊνια τρίγωνα.
Γ.Ε.10.22.
Αποδεικνφουν ότι ςε
κάκε τρίγωνο οι
μεςοκάκετοι των
πλευρϊν του και οι
διχοτόμοι των γωνιϊν
του ςυντρζχουν
αντιςτοίχωσ ςε
ςθμεία που
αποτελοφν κζντρα
χαρακτθριςτικϊν
κφκλων του.
Γ.Ε.10.23.
Διαπιςτϊνουν ότι ςε
κάκε τρίγωνο τα φψθ
του και οι διάμεςοί
του ςυντρζχουν
αντιςτοίχωσ.
Γ.Ε.10.24.
Μοντελοποιοφν και
επιλφουν πραγματικά
προβλιματα
αξιοποιϊντασ τα
κζντρα τριγϊνου.
Γ.Ε.10.25. Ορίηουν το
τραπζηιο και το
ιςοςκελζσ τραπζηιο
και αποδεικνφουν τισ
βαςικζσ ιδιότθτζσ
τουσ.
Γ.Χ.10.1. Σχεδιάηουν
ευκείεσ και επίπεδα
ςτον χϊρο.
Γ.Χ.10.2. Διερευνοφν
ςχετικζσ κζςεισ
ευκειϊν, επιπζδων,
ευκειϊν και επιπζδων
ςτον χϊρο.
Γ.Χ.10.3.
Αναγνωρίηουν τισ
δίεδρεσ γωνίεσ
επεκτείνοντασ τθν
ζννοια τθσ γωνίασ
ςτον χϊρο.
Μ.Γ.10.1. Ορίηουν το
μζτρο δίεδρθσ
γωνίασ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ταξινομιςεισ
τετραπλεφρων με
εννοιoλογικοφσ χάρτεσ και
διαγράμματα Venn.

 Ρροςδιοριςμόσ ςχετικϊν
κζςεων ευκειϊν και
επιπζδων ςε ορκογϊνιο
παραλλθλεπίπεδο.
 Αναπαραςτάςεισ του
Κεωριματοσ των Τριϊν
Κακζτων με χειραπτικά
εργαλεία.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα
ΑΛΓΕΒΡΑ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:

ΑΛΓΕΒΡΑ

Κανονικότθτα.

Αλ.Κ.11.1.
Αναγνωρίηουν τθν
ακολουκία ωσ
ςυνάρτθςθ από τουσ
φυςικοφσ ςτουσ
πραγματικοφσ
αρικμοφσ.
Αλ.Κ.11.2.
Αναπαριςτοφν
ακολουκίεσ γραφικά.
Αλ.Κ.11.3.
Υπολογίηουν όρουσ
ακολουκίασ όταν
δίνεται ο γενικόσ ι ο
αναδρομικόσ τφποσ.
Αλ.Κ.11.4.
Αναγνωρίηουν
ακολουκίεσ με
ςτακερι διαφορά
διαδοχικϊν όρων και
ορίηουν τθν
αρικμθτικι πρόοδο
Αλ.Κ.11.5.
Υπολογίηουν το νοςτό όρο και το
άκροιςμα των ν
πρϊτων όρων μιασ
αρικμθτικισ
προόδου.
Αλ.Κ.11.6. Αξιοποιοφν
τθν αρικμθτικι
πρόοδο ςτθ
μοντελοποίθςθ και
επίλυςθ
προβλθμάτων.
Αλ.Κ.11.7.
Αναγνωρίηουν
ακολουκίεσ με
ςτακερό λόγο
διαδοχικϊν όρων και
ορίηουν τθ
γεωμετρικι πρόοδο.
Αλ.Κ.11.8.
Υπολογίηουν το νοςτό όρο και το
άκροιςμα των ν
πρϊτων όρων μιασ
γεωμετρικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ
ακολουκίασ ωσ ειδικισ
περίπτωςθσ ςυνάρτθςθσ με
Ρ.Ο. το ςφνολο των
φυςικϊν αρικμϊν (ι
κάποιο υποςφνολό του) με
τθ βοικεια κατάλλθλων
προβλθμάτων.
 Χριςθ των γενικϊν ι /
και των
αναδρομικϊν τφπων και
απεικόνιςθ όρων τθσ
ακολουκίασ ςτο καρτεςιανό
ςφςτθμα.
 Ρροβλιματα που
μοντελοποιοφνται από
αρικμθτικζσ ι γεωμετρικζσ
προόδουσ και εξαγωγι των
τφπων για τον ν-οςτό όρο
και τα ακροίςματα των ν
πρϊτων όρων.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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ΑΛΓΕΒΡΑ

προόδου.

Συνάρτθςθ.

Αλ.Κ.11.9. Αξιοποιοφν
τθ γεωμετρικι
πρόοδο ςτθ
μοντελοποίθςθ και
επίλυςθ
προβλθμάτων.
Αλ.Σρ.11.1. Ορίηουν
το ακτίνιο ωσ μονάδα
μζτρθςθσ τόξων και
γωνιϊν και ςυνδζουν
ακτίνια και μοίρεσ.
Αλ.Σρ.11.2.
Αντιςτοιχίηουν τουσ
πραγματικοφσ
αρικμοφσ ςτα ςθμεία
του τριγωνομετρικοφ
κφκλου και ορίηουν
τισ τριγωνομετρικζσ
ςυναρτιςεισ.
Αλ.Σρ.11.3. Με τθ
βοικεια του
τριγωνομετρικοφ
κφκλου ςυνδζουν
τουσ
τριγωνομετρικοφσ
αρικμοφσ ενόσ
πραγματικοφ αρικμοφ
με τουσ
τριγωνομετρικοφσ
αρικμοφσ ενόσ
αρικμοφ που
αντιςτοιχεί ςτο πρϊτο
τεταρτθμόριο.
Αλ.Σρ.11.4.
Διερευνοφν τισ
ιδιότθτεσ των
τριγωνομετρικϊν
ςυναρτιςεων με τθ
βοικεια του
τριγωνομετρικοφ
κφκλου και
ςχεδιάηουν τισ
γραφικζσ τουσ
παραςτάςεισ.
Αλ.Σρ.11.5.
Μοντελοποιοφν
περιοδικά φαινόμενα
με χριςθ
τριγωνομετρικϊν
ςυναρτιςεων.
Αλ.Σρ.11.6. Επιλφουν
τριγωνομετρικζσ
εξιςϊςεισ τθσ μορφισ
θμx=α, ςυνx=α,
εφx=α και ςφx=α, με

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Οριςμόσ του ακτινίου ωσ
μονάδασ μζτρθςθσ τόξων –
γωνιϊν και απεικόνιςθ των
πραγματικϊν αρικμϊν ςτον
τριγωνομετρικό κφκλο με τθ
βοικεια κατάλλθλου
αρχείου λογιςμικοφ,
π.χ. https://www.geogebra
.org/m/knzfkNgW
 Υπολογιςμόσ
τριγωνομετρικϊν αρικμϊν
διαφόρων τόξων με
αναγωγι ςτο 1ο
τεταρτθμόριο,
χρθςιμοποιϊντασ τισ
ςυμμετρίεσ.
 Ζργα που μελετοφν
περιοδικά φαινόμενα,
αναγνϊριςθ
των τριγωνομετρικϊν
ςυναρτιςεων, οι οποίεσ τα
μοντελοποιοφν
και εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων για
τα χαρακτθριςτικά των
ςυναρτιςεων.
 Χριςθ του τριγωνομετρικοφ
κφκλου για τθ λφςθ
τριγωνομετρικϊν
εξιςϊςεων και ανιςϊςεων
και γεωμετρικι ερμθνεία
των αποτελεςμάτων με τθ
βοικεια των ςχετικϊν
γραφικϊν παραςτάςεων.
 Χριςθ των γραφικϊν
παραςτάςεων
πολυωνυμικϊν
ςυναρτιςεων και εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων για τισ
ιδιότθτζσ τουσ (μονοτονία,
ρίηεσ, πρόςθμο κτλ.).
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Αλγεβρικζσ ςχζςεισ.

τθ βοικεια του
τριγωνομετρικοφ
κφκλου και των
αξόνων εφαπτομζνθσ
και ςυνεφαπτομζνθσ.
Αλ.Σρ.11.7. Επιλφουν
τριγωνομετρικζσ
ανιςϊςεισ τθσ
μορφισ θμx>α,
ςυνx>α, εφx>α, και
ςφx>α (ι με «<»).
Αλ.Σρ.11.8. Ορίηουν
και εφαρμόηουν τισ
πράξεισ των
πολυωνυμικϊν
ςυναρτιςεων
(πρόςκεςθ,
πολλαπλαςιαςμό και
ευκλείδεια διαίρεςθ).
Αλ.Σρ.11.9. Επιλφουν
προβλιματα
μοντελοποίθςθσ
χρθςιμοποιϊντασ
πολυωνυμικζσ και
ρθτζσ ςυναρτιςεισ.
Αλ.Σρ.11.10. Αντλοφν
πλθροφορίεσ για
ιδιότθτεσ
πολυωνυμικϊν και
ρθτϊν ςυναρτιςεων
από τισ γραφικζσ τουσ
παραςτάςεισ
Αλ.Σρ.11.11. Ορίηουν
και εφαρμόηουν τισ
ιδιότθτεσ
(μονοτονία,
ακρότατα,
ςυμμετρίεσ και τισ
μετατοπίςεισ
γραφθμάτων) απλϊν
μορφϊν
πολυωνυμικϊν και
ρθτϊν ςυναρτιςεων.
Αλ.Σχ.11.1. Επιλφουν
αλγεβρικά και
ερμθνεφουν γραφικά
πολυωνυμικζσ
εξιςϊςεισ.
Αλ.Σχ.11.2. Επιλφουν
αλγεβρικά και
ερμθνεφουν γραφικά
πολυωνυμικζσ
ανιςϊςεισ.
Αλ.Σχ.11.3.
Μοντελοποιοφν και
επιλφουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Οι τρόποι επίλυςθσ
εξιςϊςεων και ανιςϊςεων
που γνωρίηουν ιδθ οι
μακθτζσ/-τριεσ (1ου
βακμοφ, διακρίνουςα και
παραγοντοποίθςθ)
επεκτείνονται με διάφορεσ
τεχνικζσ (ςχιμα Horner)
αλλά και ςτθν
προςεγγιςτικι εφρεςθ
ριηϊν και οι μακθτζσ/-τριεσ
τουσ ερμθνεφουν
γεωμετρικά μζςω των
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προβλιματα με τθ
βοικεια
πολυωνυμικϊν
εξιςϊςεων.
Αλ.Σχ.11.4.
Μοντελοποιοφν και
επιλφουν
προβλιματα με τθ
βοικεια
πολυωνυμικϊν
ανιςϊςεων.
Αλ.Σχ.11.5.
Υπολογίηουν
προςεγγιςτικά ρίηα
πολυωνυμικισ
ςυνάρτθςθσ μζςω
οπτικοποίθςθσ του
κεωριματοσ Bolzano
και χριςθσ ψθφιακϊν
εργαλείων.
Αλ.Σχ.11.6. Επιλφουν
εξιςϊςεισ με ριηικά.
Αλ.Σχ.11.7. Επιλφουν
αλγεβρικά μθ
γραμμικά ςυςτιματα
με δφο αγνϊςτουσ και
ερμθνεφουν γραφικά
τισ λφςεισ.
Αλ.Σχ.11.8.
Χρθςιμοποιοφν
ςυςτιματα για τθ
μοντελοποίθςθ και
επίλυςθ
προβλθμάτων.
Ερμθνεφουν τισ
λφςεισ τουσ ςτο
πλαίςιο του
προβλιματοσ και
αιτιολογοφν τθν
άποψι τουσ.
Αλ.Σχ.11.9.
Καταςκευάηουν δικά
τουσ προβλιματα που
επιλφονται με
ςφςτθμα.

αντίςτοιχων γραφικϊν
παραςτάςεων.
 Μελζτθ διαφόρων
φαινομζνων και
καταςτάςεων που
χρειάηονται τισ
πολυωνυμικζσ ςυναρτιςεισ
για τθν επίλυςθ εξιςϊςεων
και ανιςϊςεων.
 Επίλυςθ απλϊν εξιςϊςεων
με ριηικά δίνοντασ ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτουσ
περιοριςμοφσ που
προκφπτουν.
 Ζργα τα οποία
μοντελοποιοφν φαινόμενα
και καταςτάςεισ που
επιλφονται με ςυςτιματα
αλγεβρικά ι/και
γεωμετρικά.

ΣΟΧΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
ΣΑΣΙΣΙΚΗ

Διαχείριςθ δεδομζνων.

Σ.Δ.11.1.
Διατυπϊνουν
ερωτιματα που
αφοροφν ςχζςεισ
εξάρτθςθσ μεταξφ
δφο κατθγορικϊν
χαρακτθριςτικϊν του
πλθκυςμοφ.
Σ.Δ.11.2.
Καταςκευάηουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Συλλογι ποιοτικϊν
δεδομζνων για τθν επίλυςθ
αυκεντικϊν ςτατιςτικϊν
προβλθμάτων.
 Ρεριγραφι των τιμϊν ενόσ
ποιοτικοφ χαρακτθριςτικοφ
ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ ενόσ
άλλου ποιοτικοφ
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Σχζςεισ εξάρτθςθσ
μεταξφ δφο
μεταβλθτϊν.

πίνακεσ ςυνάφειασ
ςυχνοτιτων και
ςχετικϊν ςυχνοτιτων
διπλισ ειςόδου και
ερμθνεφουν τισ
τελευταίεσ ωσ
πικανότθτεσ τομισ
δφο ενδεχομζνων.
Σ.Δ.11.3. Από τον
πίνακα ςυνάφειασ
ςυχνοτιτων διπλισ
ειςόδου υπολογίηουν
τισ περικϊριεσ
ςυχνότθτεσ και τισ
ςχετικζσ ςυχνότθτεσ.
Σ.Δ.11.4. Υπολογίηουν
τισ ςχετικζσ
ςυχνότθτεσ για κάκε
πικανι ςτάκμθ ενόσ
κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ
δεςμεφοντασ κάκε
φορά ωσ προσ μία
ςτάκμθ του άλλου
κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ και
τισ ερμθνεφουν ωσ
δεςμευμζνεσ
πικανότθτεσ.
Σ.Δ.11.5.
Καταςκευάηουν
ςτοιβαγμζνα
ραβδογράμματα
ςυχνοτιτων και
ομαδοποιθμζνα
ραβδογράμματα
ςχετικϊν ςυχνοτιτων.
Σ.Ε.11.1. Από
δοςμζνα ςτοιβαγμζνα
ραβδογράμματα
ςυχνοτιτων και
ομαδοποιθμζνα
ραβδογράμματα
ςχετικϊν ςυχνοτιτων
εξάγουν
ςυμπεράςματα
ςχετικά με τθν
εξάρτθςθ των δφο
κατθγορικϊν
μεταβλθτϊν.
Σ.Ε.11.2.
Ανακαλφπτουν και
εξθγοφν με
παραδείγματα ότι
δφο κατθγορικά
χαρακτθριςτικά δε

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χαρακτθριςτικοφ του υπό
μελζτθ πλθκυςμοφ,
οργανϊνοντασ και
παρουςιάηοντασ ςυνοπτικά
τα δεδομζνα ςε
κατάλλθλουσ πίνακεσ
ςυνάφειασ και ςτοιβαγμζνα
ραβδογράμματα
ςυχνοτιτων ι
ομαδοποιθμζνα
ραβδογράμματα ςχετικϊν
ςυχνοτιτων.
Ραράδειγμα: Οι μακθτζσ/τριεσ του τμιματοσ
χωρίηονται ςε ολιγομελείσ
ομάδεσ, κζτουν ερωτιματα,
όπωσ «ποιο είναι το
αγαπθμζνο άκλθμα των
εφιβων αγοριϊν και
κοριτςιϊν;» ι «ποια ομάδα
προςανατολιςμοφ
ςπουδϊν επζλεξαν οι
μακθτζσ και οι μακιτριεσ
του ςχολείου ςασ;» και με
τθ χριςθ κατάλλθλων
πινάκων ςυνάφειασ και
διαγραμμάτων ςυηθτοφν
πρϊτα ςτθν ομάδα τουσ και
μετά ςτθν ολομζλεια
ςχετικά με τθν φπαρξθ ι μθ
ςυςχζτιςθσ μεταξφ του
φφλου και του αγαπθμζνου
ακλιματοσ ι τθσ ομάδασ
προςανατολιςμοφ
ςπουδϊν που επζλεξαν.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ μζςα
από δοςμζνα ςτοιβαγμζνα
ραβδογράμματα
ςυχνοτιτων και
ομαδοποιθμζνα
ραβδογράμματα ςχετικϊν
ςυχνοτιτων ςυγκρίνουν τα
μικθ των ράβδων που
αντιςτοιχοφν ςτισ ςτάκμεσ
του ενόσ κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ μζςα ςτθν
κάκε ςτάκμθ του άλλου
κατθγορικοφ
χαρακτθριςτικοφ,
προκειμζνου να εξάγουν
ςυμπεράςματα ςχετικά με
τθν εξάρτθςθ των δφο
κατθγορικϊν
χαρακτθριςτικϊν του υπό
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ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ

διζπονται απαραίτθτα
από μια ςχζςθ αιτίασαιτιατοφ.

Ρειράματα τφχθσ και
Ρικανότθτεσ.

Ρ.Ρ.11.1. Εξθγοφν
τουσ τρόπουσ
υπολογιςμοφ
διατάξεων με και
χωρίσ επαναλιψεισ,
μετακζςεων και
ςυνδυαςμϊν.
Ρ.Ρ.11.2. Υπολογίηουν
το πλικοσ των
ςτοιχείων
ενδεχομζνων με
χριςθ αρχϊν
απαρίκμθςθσ.
Ρ.Ρ.11.3. Επιλζγουν
το κατάλλθλο πλαίςιο
ςυνδυαςτικϊν
μεκόδων ςε κάκε
πρόβλθμα.
Ρ.Ρ.11.4.
Χρθςιμοποιοφν τισ
διατάξεισ με και χωρίσ
επαναλιψεισ,
μετακζςεισ και
ςυνδυαςμοφσ ςτθ
μοντελοποίθςθ και
τθν επίλυςθ
πραγματικϊν
προβλθμάτων.

μελζτθ πλθκυςμοφ.
Ραράδειγμα: Ζρευνεσ
ζδειξαν ότι τα μικρά παιδιά
που κοιμοφνται με
αναμμζνο το φωσ είναι
πολφ πικανότερο να
εμφανίςουν μυωπία
αργότερα. Μπορείτε να
ςυμπεράνετε αν ο φπνοσ με
αναμμζνο φωσ προκαλεί
μυωπία;
 Το παράδοξο του Simpson
μπορεί να παρουςιάςει
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ
τι είδουσ προβλιματα
προκφπτουν από τον
ςυνδυαςμό δεδομζνων από
διάφορεσ ομάδεσ.
 Υπολογιςμόσ του πλικουσ
των ςτοιχείων ενδεχομζνων
με τθ χριςθ των αρχϊν
απαρίκμθςθσ.
 Επίλυςθ απλϊν
πραγματικϊν προβλθμάτων
χρθςιμοποιϊντασ τισ
διατάξεισ με και χωρίσ
επαναλιψεισ, μετακζςεισ
και ςυνδυαςμοφσ.
Ραράδειγμα: Τι από τα
παρακάτω είναι
πικανότερο;
 να κερδίςετε ςτο τηόκερ
ζχοντασ ςυμπλθρϊςει
μία ςτιλθ
ι
 να καλζςετε ςτο
τθλζφωνο ζναν φίλο ι
μία φίλθ ςασ,
γνωρίηοντασ μόνο ότι ο
κωδικόσ περιοχισ του/τθσ
είναι 210 και επιλζγοντασ
τα υπόλοιπα επτά ψθφία
ςτθν τφχθ.
Ραράδειγμα: Δζκα
μακθτζσ/-τριεσ κα
παραταχκοφν ςε ευκεία
γραμμι. Με πόςουσ
τρόπουσ μπορεί να γίνει θ
παράταξθ των μακθτϊν/τριϊν; Με πόςουσ τρόπουσ
μποροφν δφο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ςυγκεκριμζνοι/-νεσ
μακθτζσ/-τριεσ να
παραταχκοφν ςε
ςυνεχόμενεσ κζςεισ; Να
υπολογίςετε τθν
πικανότθτα του
ενδεχομζνου δφο
ςυγκεκριμζνοι/-εσ
μακθτζσ/-τριεσ να
παραταχκοφν ςε
ςυνεχόμενεσ κζςεισ.
Ραράδειγμα: Τρεισ
ορειβάτεσ/-τριεσ κα
καταλφςουν ςτα πζντε
ξενοδοχεία του χωριοφ
Αρίςτθ ςτον νομό
Λωαννίνων. Με πόςουσ
τρόπουσ μποροφν να
φιλοξενθκοφν ςτα πζντε
ξενοδοχεία; Με πόςουσ
τρόπουσ μποροφν να
φιλοξενθκοφν, αν πρζπει
να φιλοξενθκοφν ςε
διαφορετικά ξενοδοχεία;
Να βρείτε τθν πικανότθτα
οι ορειβάτεσ/-τριεσ να
φιλοξενθκοφν ςε
διαφορετικά ξενοδοχεία.

Ρ.Ρ.11.5.
Αναγνωρίηουν ότι
πολλζσ διαδικαςίεσ
τθσ κακθμερινότθτασ
περιγράφονται από
τθν κανονικι
κατανομι.
Ρ.Ρ.11.6.
Εφαρμόηουν τισ
ιδιότθτεσ τθσ
κανονικισ κατανομισ
για τθν επίλυςθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ραράδειγμα: Θ εταιρεία
«Senior Model» κα
προςλάβει 4 υπαλλιλουσ.
Ζκαναν αίτθςθ 5 άνδρεσ και
7 γυναίκεσ. Να βρείτε τισ
πικανότθτεσ των
ενδεχομζνων:
 να προςλθφκοφν 2
άνδρεσ και δφο γυναίκεσ
 να προςλθφκοφν
τουλάχιςτον 3 γυναίκεσ
 να προςλθφκεί θ κ.
Λφιγζνεια που ζκανε
αίτθςθ
 Επίλυςθ προβλθμάτων
αξιοποιϊντασ τισ ιδιότθτεσ
τθσ κανονικισ κατανομισ
Ραράδειγμα: Οι πόρτεσ που
καταςκευάηει μια εταιρεία
είναι τυποποιθμζνεσ με
φψοσ 183 cm. Κεωροφμε
ότι τα φψθ των ενθλίκων
ςτθν Ελλάδα ακολουκοφν
κανονικι κατανομι με μζςθ
τιμι 171 cm και τυπικι
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προβλθμάτων του
πραγματικοφ κόςμου.

Συςχζτιςθ.

Ρ.Σ.11.1. Ορίηουν τθ
δεςμευμζνθ
πικανότθτα ενόσ
ενδεχομζνου,
δεδομζνου ενόσ
άλλου.

απόκλιςθ 6 cm. Ραίρνουμε
ζνα πολφ μεγάλο δείγμα
ενθλίκων ςτθν Ελλάδα. Να
εκτιμιςετε το ποςοςτό των
ενθλίκων του δείγματοσ
που είναι ψθλότεροι/-εσ
από τθν πόρτα. Να βρείτε
ποιο πρζπει να είναι το
φψοσ τθσ πόρτασ, ϊςτε, αν
επιλζξουμε τυχαία
ζναν/μία ενιλικα/-θ ςτθν
Ελλάδα, θ πικανότθτα να
είναι ψθλότεροσ/-θ από τθν
πόρτα να είναι περίπου
0,15%.
 Επιλφουν απλά
προβλιματα,
υπολογίηοντασ τθ
δεςμευμζνθ πικανότθτα
ενόσ ενδεχομζνου,
δεδομζνου ενόσ άλλου.
Ραράδειγμα: Σε ζνα τραπζηι
κάκονται τρεισ άνδρεσ και
πζντε γυναίκεσ. Δφο από τισ
γυναίκεσ είναι
αριςτερόχειρεσ και ζνασ
άνδρασ είναι
αριςτερόχειρασ.
Επιλζγουμε ζνα άτομο από
τα οκτϊ, τυχαία και
ορίηουμε το ενδεχόμενο Ε =
{το άτομο είναι
αριςτερόχειρασ}. Να βρείτε
τθν πικανότθτα P(E) και
ςτθ ςυνζχεια να βρείτε τθν
πικανότθτα του
ενδεχομζνου Ε, δεδομζνου
ότι το άτομο που ζχει
επιλεγεί είναι άνδρασ.
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

Γεωμετρία του
επιπζδου.

Γ.Ε.11.1. Διερευνοφν
και αποδεικνφουν τθ
ςχζςθ εγγεγραμμζνθσ
και επίκεντρθσ γωνίασ
που βαίνουν ςτο ίδιο
τόξο.
Γ.Ε.11.2. Σε
περιβάλλον
δυναμικισ
γεωμετρίασ
διερευνοφν τον
γεωμετρικό τόπο των
ςθμείων που βλζπουν
υπό ςυγκεκριμζνθ
γωνία ςτακερό
ευκφγραμμο τμιμα
και δίνουν απόδειξθ
ςτθν περίπτωςθ που
θ γωνία είναι ορκι.
Γ.Ε.11.3.
Αναγνωρίηουν τα
κριτιρια εγγραφισ
τετραπλεφρου ςε
κφκλο.
Γ.Ε.11.4. Ορίηουν τον
λόγο δφο
ευκφγραμμων
τμθμάτων.
Γ.Ε.11.5. Διαιροφν
ευκφγραμμο τμιμα
ςε ν ίςα μζρθ.
Γ.Ε.11.6 Διατυπϊνουν
το Κεϊρθμα Καλι και
το αντίςτροφό του
και τα αξιοποιοφν
ςτθν επίλυςθ
μακθματικϊν και
ρεαλιςτικϊν
προβλθμάτων.
Γ.Ε.11.7. Ορίηουν τα
όμοια τρίγωνα και
πολφγωνα και
διερευνοφν τα
κριτιρια ομοιότθτασ
των τριγϊνων.
Γ.Ε.11.8.
Χρθςιμοποιοφν τθν
ομοιότθτα τριγϊνων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ
εγγεγραμμζνθσ και
αντίςτοιχθσ επίκεντρθσ
γωνίασ κφκλου με
αξιοποίθςθ ψθφιακϊν
εργαλείων δυναμικισ
γεωμετρίασ και εξαγωγι
και απόδειξθ
ςυμπεραςμάτων.
Ρροςδιοριςμόσ των
παραλλθλογράμμων και
των τραπεηίων που είναι
εγγράψιμα ςε κφκλο.

 Εφρεςθ διαφορετικϊν
μεγεκϊν με τον ίδιο λόγο.
 Υπολογιςμόσ φυςικϊν
μεγεκϊν (φψοσ ςχολικοφ
κτιρίου, αποςτάςεισ μζςω
χαρτϊν κ.λπ.).

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ
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για να επιλφςουν
μακθματικά και
ρεαλιςτικά
προβλιματα.
Γ.Ε.11.9.
Αποδεικνφουν τισ
μετρικζσ ςχζςεισ που
αφοροφν τισ πλευρζσ
και το φψοσ
ορκογϊνιου
τριγϊνου.
Γ.Ε.11.10.
Αποδεικνφουν το
Ρυκαγόρειο
Κεϊρθμα και το
αντίςτροφό του.
Γ.Ε.11.11.
Χρθςιμοποιοφν το
Ρυκαγόρειο
Κεϊρθμα και το
αντίςτροφό του για
τθν επίλυςθ
μακθματικϊν και
ρεαλιςτικϊν
προβλθμάτων.
Γ.Ε.11.12.
Διατυπϊνουν τθ
γενίκευςθ του
Ρυκαγόρειου
Κεωριματοσ ςε
τυχαίο τρίγωνο και
τθν εφαρμόηουν ςτον
προςδιοριςμό του
είδουσ των γωνιϊν
τριγϊνου.
Γ.Ε.11.13.
Μοντελοποιοφν και
επιλφουν ρεαλιςτικά
προβλιματα
αξιοποιϊντασ τουσ
γνωςτοφσ τφπουσ
εμβαδϊν ςχθμάτων,
κακϊσ και τον τφπο
του Ιρωνα για το
εμβαδόν τριγϊνου.
Γ.Ε.11.14.
Μετατρζπουν
πολφγωνα ςε
ιςοδφναμα με
λιγότερεσ πλευρζσ.
Γ.Ε.11.15. Διερευνοφν
τισ ιδιότθτεσ
κανονικϊν
πολυγϊνων και
καταςκευάηουν με
κανόνα και διαβιτθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Μελζτθ διαφορετικϊν
αποδείξεων του
Ρυκαγόρειου Κεωριματοσ.
 Χωριςμόσ τριγϊνου ςε
δεδομζνο αρικμό
ιςοδφναμων τριγϊνων με
ευκείεσ που περνοφν από
μία κορυφι του ι ςε τρία
ιςοδφναμα τρίγωνα από
ευκείεσ που διζρχονται από
ςθμείο που είναι ςτο
εςωτερικό του.
 Εφρεςθ τετραγϊνου
ιςοδφναμου με δεδομζνο
πεντάγωνο.

 Ρλακοςτρϊςεισ με
κανονικά πολφγωνα ι με
κανονικά και άλλα
πολφγωνα.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

Τριγωνομετρία.

ΜΕΣΡΗΗ

Μικοσ, μζτρο γωνιϊν.

Εμβαδόν.

ιςόπλευρο τρίγωνο,
τετράγωνο και
κανονικό εξάγωνο
εγγεγραμμζνα ςε
κφκλο.
Γ.Τ.11.1.
Αξιοποιϊντασ τθ
γενίκευςθ του
Ρυκαγόρειου
Κεωριματοσ ςε
τυχαίο τρίγωνο
αποδεικνφουν τον
νόμο των
ςυνθμιτόνων.
Γ.Τ.11.2.
Αποδεικνφουν τον
τφπο Ε= ½ αβθμΓ για
το εμβαδόν τριγϊνου
και τον νόμο των
θμιτόνων.
Γ.Τ.11.3.
Χρθςιμοποιοφν τουσ
νόμουσ ςυνθμιτόνων
και θμιτόνων για
επίλυςθ αςκιςεων
και προβλθμάτων
Φυςικισ και
Μακθματικϊν,
μεταξφ των οποίων
και επίλυςθσ
τριγϊνων.
Μ.Μ.11.1.
Ρροςεγγίηουν το
μικοσ κφκλου με τισ
περιμζτρουσ των
εγγεγραμμζνων και
περιγεγραμμένων σε
αυτόν κανονικών
πολυγϊνων.
Μ.Μ.11.2.
Υπολογίηουν το μικοσ
τόξου μ μοιρϊν ςε
ςχζςθ με τθν ακτίνα
του κφκλου του.
Μ.Μ.11.3.
Υπολογίηουν ςτοιχεία
(μικθ και γωνίεσ) ςτα
γνωςτά τουσ ςτερεά
και τα χρθςιμοποιοφν
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων.
Μ.Ε.11.1. Εξθγοφν τθ
διαδικαςία του
διαμεριςμοφ και
αναςφνκεςθσ
ςχιματοσ για τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εφρεςθ του μζτρου τθσ
ςυνιςταμζνθσ δφο
δυνάμεων από τα μζτρα
των ςυνιςτωςϊν και τθσ
μεταξφ τουσ γωνίασ.

 Υπολογιςμόσ περιμζτρων
μεικτόγραμμων ςχθμάτων.

 Ζργα ανοικτοφ τφπου και
πολλαπλϊν επιλφςεων για
τθ δθμιουργία ιςοδφναμων
επίπεδων ςχθμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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εφρεςθ ιςοδφναμου
με αυτό ςχιματοσ.
Μ.Ε.11.2. Ζχοντασ
γνωςτό το εμβαδόν
τετραγϊνου,
αποδεικνφουν τουσ
τφπουσ υπολογιςμοφ
των εμβαδϊν
ορκογωνίου,
παραλλθλογράμμου,
τριγϊνου και
τραπεηίου.
Μ.Ε.11.3.
Αποδεικνφουν τθ
ςχζςθ μεταξφ του
λόγου των εμβαδϊν
δφο όμοιων τριγϊνων
και του λόγου
ομοιότθτάσ τουσ και
τθ γενικεφουν για
όμοια πολφγωνα.
Μ.Ε.11.4.
Ρροςεγγίηουν το
εμβαδόν κυκλικοφ
δίςκου με τα εμβαδά
των εγγεγραμμζνων
και περιγεγραμμζνων
ςε αυτόν κανονικϊν
πολυγϊνων.
Μ.Ε.11.5.
Υπολογίηουν το
εμβαδόν κυκλικοφ
τομζα που αντιςτοιχεί
ςε τόξο μ μοιρϊν ςε
ςχζςθ με τθν ακτίνα
του κφκλου του.
Μ.Ε.11.6.
Υπολογίηουν εμβαδά
μεικτόγραμμων
χωρίων.
Μ.Ε.11.7.
Υπολογίηουν εμβαδά
επιφανειϊν ορκϊν
πριςμάτων και ορκϊν
πυραμίδων.
Μ.Ε.11.8.
Μοντελοποιοφν και
επιλφουν ρεαλιςτικά
προβλιματα που
ςυνδζονται με
εμβαδά επιφανειϊν
πολυζδρων και
ςτερεϊν εκ
περιςτροφισ
(κφλινδροσ, κϊνοσ,
ςφαίρα).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Μελζτθ αποδείξεων του
Ρυκαγόρειου Κεωριματοσ
μζςω εμβαδϊν.
 Επίλυςθ ρεαλιςτικϊν
προβλθμάτων που
απαιτοφν τον υπολογιςμό
εμβαδϊν μεικτόγραμμων
χωρίων.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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Πγκοσ.

Μ.Ο.11.1. Εξθγοφν τθ
διαδικαςία του
διαμεριςμοφ και
αναςφνκεςθσ
ςτερεϊν για τθν
εφρεςθ ςτερεοφ με
ίδιο όγκο.
Μ.Ο.11.2. Ζχοντασ
γνωςτό τον όγκο
κφβου αποδεικνφουν
τουσ τφπουσ
υπολογιςμοφ των
όγκων
παραλλθλεπιπζδων
και των άλλων ορκϊν
πριςμάτων.
Μ.Ο.11.3. Συνδζουν
τθν ορκι τριγωνικι
πυραμίδα με το
αντίςτοιχο ορκό
τριγωνικό πρίςμα και
μελετοφν τθ ςχζςθ
των όγκων τουσ.
Γενικεφουν για όλεσ
τισ ορκζσ πυραμίδεσ.
Μ.Ο.11.4.
Μοντελοποιοφν και
επιλφουν ρεαλιςτικά
προβλιματα που
ςυνδζονται με όγκουσ
πολυζδρων και
ςτερεϊν εκ
περιςτροφισ
(κφλινδροσ, κϊνοσ,
ςφαίρα).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Επίλυςθ ρεαλιςτικϊν
προβλθμάτων ανοικτοφ
τφπου που επιδζχονται
πολλαπλζσ λφςεισ και
ςυνδζονται με τθ
δθμιουργία ςτερεϊν με
ίςουσ όγκουσ αξιοποιϊντασ
είτε ψθφιακά εργαλεία
τριςδιάςτατθσ δυναμικισ
Γεωμετρίασ είτε φυςικά
μοντζλα ςτερεϊν.
 Αναγνϊριςθ ιδιοτιτων
επίπεδων ςχθμάτων που
διατθροφνται, κατ’
αναλογία, ςτα ςτερεά.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Θεματικό
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Πεδίο
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

Διανφςματα.

ΑΓ.Δ.11.Ρ.1.
Διακρίνουν
μονόμετρα και
διανυςματικά μεγζκθ
και ορίηουν τθν
ζννοια του
διανφςματοσ.
ΑΓ.Δ.11.Ρ.2. Ορίηουν
τθ γωνία δφο
διανυςμάτων.
ΑΓ.Δ.11.Ρ.3. Ορίηουν
το άκροιςμα δφο
διανυςμάτων και
επεκτείνουν τον
οριςμό ςτο άκροιςμα
περιςςότερων
διανυςμάτων.
ΑΓ.Δ.11.Ρ.4. Ορίηουν
τθν αφαίρεςθ δφο
διανυςμάτων.
ΑΓ.Δ.11.Ρ.5.
Διερευνοφν τθ ςχζςθ
του μζτρου του
ακροίςματοσ και τθσ
διαφοράσ δφο
διανυςμάτων με τα
μζτρα των
διανυςμάτων αυτϊν.
ΑΓ.Δ.11.Ρ.6.
Αναγνωρίηουν τισ
ιδιότθτεσ τθσ
πρόςκεςθσ και τθσ
αφαίρεςθσ
διανυςμάτων και τισ
αξιοποιοφν ςτθν
επίλυςθ
προβλθμάτων
Μακθματικϊν και
Φυςικισ.
ΑΓ.Δ.11.Ρ.7. Ορίηουν
το γινόμενο αρικμοφ
με διάνυςμα και το
αξιοποιοφν για να
αποδείξουν ότι
διανφςματα είναι
ςυγγραμμικά ι ότι
τρία ςθμεία είναι
ςυνευκειακά.
ΑΓ.Δ.11.Ρ.8. Ορίηουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εφρεςθ ςτοιχείων
διανυςμάτων με χριςθ των
ςυντεταγμζνων τουσ.
 Αξιοποίθςθ του οριςμοφ
και των ιδιοτιτων των
πράξεων των διανυςμάτων
ςτθν εφρεςθ τθσ
ςυνιςταμζνθσ δφο ι
περιςςότερων δυνάμεων.
 Ρροςδιοριςμόσ τθσ
ςυνιςτϊςασ μιασ δφναμθσ
που παράγει ζργο.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

Ευκεία.

Κφκλοσ.

τισ ςυντεταγμζνεσ
διανφςματοσ ςτο
καρτεςιανό επίπεδο
και τισ ςυνδυάηουν με
το μζτρο του και τον
ςυντελεςτι
διεφκυνςισ του
δίνοντασ και
ςυνκικεσ
παραλλθλίασ για δφο
διανφςματα.
ΑΓ.Δ.11.Ρ.9.
Ρροςδιορίηουν τισ
ςυντεταγμζνεσ
διανφςματοσ που
προκφπτει από
πράξεισ με γνωςτά
διανφςματα.
ΑΓ.Δ.11.Ρ.10. Ορίηουν
το εςωτερικό
γινόμενο δφο
διανυςμάτων, το
εκφράηουν ςε ςχζςθ
με τισ ςυντεταγμζνεσ
τουσ και
χρθςιμοποιοφν τα
προθγοφμενα ςτον
προςδιοριςμό τθσ
γωνίασ δφο
διανυςμάτων.
ΑΓ.Δ.11.Ρ.11.
Αποδεικνφουν τισ
βαςικζσ ιδιότθτεσ του
εςωτερικοφ
γινομζνου
διανυςμάτων.
ΑΓ.Ε.11.Ρ.1
Διερευνοφν τον
ςυντελεςτι
διεφκυνςθσ ευκείασ,
διατυπϊνουν τθν
εξίςωςι τθσ και
αναγνωρίηουν αν μια
εξίςωςθ είναι
εξίςωςθ ευκείασ.
ΑΓ.Ε.11.Ρ.2.
Αποδεικνφουν
κριτιρια παραλλθλίασ
και κακετότθτασ
ευκειϊν και
διερευνοφν τισ
ςχετικζσ κζςεισ δφο
ευκειϊν ςτο
καρτεςιανό επίπεδο.
ΑΓ.Κ.11.Ρ.1.
Αποδεικνφουν τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εφρεςθ εξίςωςθσ ευκείασ
με χριςθ χαρακτθριςτικϊν
ςτοιχείων τθσ.
 Δραςτθριότθτεσ
διερεφνθςθσ εξίςωςθσ
ευκείασ, μζςω μεταβολισ
των παραμζτρων τθσ ςε
περιβάλλον δυναμικισ
Γεωμετρίασ.
 Ειςαγωγι κατάλλθλου
ςυςτιματοσ
ςυντεταγμζνων για τθν
επίλυςθ γεωμετρικοφ
προβλιματοσ με
αναλυτικζσ μεκόδουσ.
 Αλγεβρικι διερεφνθςθ των

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΙ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Φυςικοί αρικμοί.

Ρίνακεσ.

Συναρτιςεισ.

εξίςωςθ κφκλου μζςω
του οριςμοφ του ωσ
γεωμετρικοφ τόπου.
ΑΓ.Κ.11.Ρ.2.
Αποδεικνφουν τθν
εξίςωςθ
εφαπτομζνθσ κφκλου
ςε ςθμείο.
Αρ.Φ.11.Ρ.1.
Εφαρμόηουν τθν αρχι
τθσ μακθματικισ
επαγωγισ ςτθν
απόδειξθ ςχζςεων και
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων

Αλ.Ρ.11.Ρ.1.
Χρθςιμοποιοφν
πίνακεσ για να
αναπαραςτιςουν και
να επεξεργαςτοφν
δεδομζνα.
Αλ.Ρ.11.Ρ.2. Ορίηουν
το γινόμενο αρικμοφ
με πίνακα, κακϊσ και
το άκροιςμα και
γινόμενο πινάκων
Αλ.Ρ.11.Ρ.3. Ορίηουν
τον μθδενικό πίνακα,
κακϊσ και τον
μοναδιαίο και τον
αντίςτροφο
τετραγωνικοφ πίνακα.
Αλ.Ρ.11.Ρ.4.
Εφαρμόηουν τθν
προςεταιριςτικι και
τθν επιμεριςτικι
ιδιότθτα ςτο γινόμενο
πινάκων και
αποδεικνφουν ότι δεν
ιςχφει θ
αντιμετακετικι
ιδιότθτα.
Αλ.Σρ.11.Ρ.1.
Εντοπίηουν τα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςχετικϊν κζςεων ευκείασ
και κφκλου.

 Ειςαγωγι τθσ αρχισ τθσ
μακθματικισ επαγωγισ με
το παράδειγμα του
«ντόμινο».
 Ζργα μζςα από τα οποία
γίνεται διατφπωςθ
εικαςιϊν με απλό
επαγωγικό ςυλλογιςμό και
επαλικευςθ μζςω τθσ
μακθματικισ επαγωγισ.
Επίςθσ τονίηεται ότι θ
μακθματικι επαγωγι είναι
αποδεικτικι μζκοδοσ και
ότι ο επαγωγικόσ
ςυλλογιςμόσ δεν οδθγεί ςε
μακθματικι απόδειξθ αλλά
ςε εικαςία.
 Ζργα μζςα από τα οποία
γίνεται αναπαράςταςθ
δεδομζνων μζςω πινάκων,
για παράδειγμα καταγραφι
οικονομικϊν ςτοιχείων
(επιχειριςεισ/πελάτεσ και
παραγγελίεσ), παρουςίαςθ
δεδομζνων από ακλθτικζσ
διοργανϊςεισ κ.λπ.
 Ζργα μζςα από τα οποία
επιλφονται προβλιματα
μζςω πράξεων πινάκων,
όπωσ ςε διαφορετικά ποςά
να εφαρμοςτεί ζκπτωςθ ι
αφξθςθ τιμϊν, να
υπολογιςτοφν τελικζσ τιμζσ
μετά τθν πρόςκεςθ ΦΡΑ
κ.λπ.
 Ειςαγωγι του
πολλαπλαςιαςμοφ πινάκων
μζςω του εςωτερικοφ
γινομζνου του αντίςτοιχου
διανφςματοσ-γραμμισ του
πρϊτου πίνακα με το
διάνυςμα-ςτιλθ του
δεφτερου πίνακα.
 Άντλθςθ πλθροφοριϊν
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χαρακτθριςτικά μιασ
ςυνάρτθςθσ (πεδίο
οριςμοφ, ςφνολο
τιμϊν, ολικά
ακρότατα,
διαςτιματα
μονοτονίασ) από τθ
γραφικι τθσ
παράςταςθ.
Αλ.Σρ.11.Ρ.2.
Εξετάηουν αν δφο
ςυναρτιςεισ είναι
ίςεσ.
Αλ.Σρ.11.Ρ.3.
Ρροςδιορίηουν το
πεδίο οριςμοφ και τον
τφπο ςυναρτιςεων
που προκφπτουν από
πράξεισ
ςυναρτιςεων.
Αλ.Σρ.11.Ρ.4.
Ρροςδιορίηουν τον
τφπο και το πεδίο
οριςμοφ μιασ
ςυνάρτθςθσ που
προκφπτει από
ςφνκεςθ
ςυναρτιςεων.
Αλ.Σρ.11.Ρ.5.
Εξετάηουν αλγεβρικά
αν μια ςυνάρτθςθ
είναι 1-1 και
ερμθνεφουν το
αποτζλεςμα
γεωμετρικά.
Αλ.Σρ.11.Ρ.6.
Ρροςδιορίηουν τον
τφπο και το πεδίο
οριςμοφ τθσ
αντίςτροφθσ
ςυνάρτθςθσ (αν
υπάρχει) για
δεδομζνθ ςυνάρτθςθ.
Αλ.Σρ.11.Ρ.7.
Χρθςιμοποιοφν τθν
αντίςτροφθ
ςυνάρτθςθ ςτθν
επίλυςθ
προβλθμάτων.
Αλ.Σρ.11.Ρ.8. Ορίηουν
τθν εκκετικι
ςυνάρτθςθ μζςω
μοντελοποίθςθσ.
Αλ.Σρ.11.Ρ.9
Διερευνοφν τθ
μονοτονία τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςχετικϊν με το πεδίο
οριςμοφ, το ςφνολο τιμϊν,
τα ολικά ακρότατα και τα
διαςτιματα μονοτονίασ
μιασ ςυνάρτθςθσ από τθ
γραφικι τθσ παράςταςθ.
 Ζργα μζςα από τα οποία οι
λφςεισ τθσ εξίςωςθσ
f(x)=g(x) και/ι των
ανιςϊςεων f(x)>g(x) και
f(x)<g(x), προςδιορίηονται
μζςω των γραφικϊν
παραςτάςεων των
ςυναρτιςεων f και g.
 Ζργα μζςα από τα οποία
εξετάηεται αν μία
ςυνάρτθςθ είναι 1–1
αλγεβρικά, είτε με τον
οριςμό (ι τθν ιςοδφναμθ
ζκφραςθ του οριςμοφ τθσ
1–1 ςυνάρτθςθσ) ι μζςω
τθσ μονοτονίασ τθσ
ςυνάρτθςθσ ι/και μζςω
τθσ γραφικισ τθσ
παράςταςθσ.
 Ρροςδιοριςμόσ του τφπου
και του πεδίου οριςμοφ τθσ
αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ
(αν υπάρχει) για δεδομζνθ
ςυνάρτθςθ f(x), μζςω τθσ
ιςοδυναμίασ y = f(x) ⇔ x =
–1
f (y).
 Ρροςδιοριςμόσ τθσ
γραφικισ παράςταςθσ και
του πεδίου οριςμοφ τθσ
αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ
(αν υπάρχει) για δεδομζνθ
ςυνάρτθςθ f(x), μζςω τθσ
ςυμμετρικισ καμπφλθσ τθσ
Cf ωσ προσ τθν y = x.
 Ρροβλιματα ςτα οποία
αξιοποιείται θ αντίςτροφθ
ςυνάρτθςθ, για
παράδειγμα προβλιματα
κωδικοποίθςθσ (π.χ.
κϊδικασ ASCII).
 Ζργα μζςα από τα οποία
γίνεται αναγνϊριςθ
μοντζλων πλθκυςμϊν που
αυξάνουν ι αποςβζνουν
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Αλγεβρικζσ ςχζςεισ.

εκκετικισ
ςυνάρτθςθσ.
Αλ.Σρ.11.Ρ.10.
Συνδζουν
διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ τθσ
εκκετικισ
ςυνάρτθςθσ (πίνακασ
τιμϊν, γραφικι
παράςταςθ, τφποσ).
Αλ.Σρ.11.Ρ.11.
Συγκρίνουν τθν
εκκετικι, τθν
τετραγωνικι και τθ
γραμμικι μεταβολι
και διακρίνουν τισ
διαφορζσ τουσ.
Αλ.Σρ.11.Ρ.12.
Αξιοποιοφν τθν
εκκετικι ςυνάρτθςθ
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων και ςτθ
μοντελοποίθςθ
πραγματικϊν
καταςτάςεων.
Αλ.Σρ.11.Ρ.13.
Ορίηουν τθ
λογαρικμικι
ςυνάρτθςθ ωσ
αντίςτροφι τθσ
εκκετικισ.
Αλ.Σρ.11.Ρ.14.
Διερευνοφν τθ
μονοτονία τθσ
λογαρικμικισ
ςυνάρτθςθσ.
Αλ.Σρ.11.Ρ.15.
Συνδζουν
διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ τθσ
λογαρικμικισ
ςυνάρτθςθσ (πίνακασ
τιμϊν, γραφικι
παράςταςθ, τφποσ).
Αλ.Σρ.11.Ρ.16.
Αξιοποιοφν τθ
λογαρικμικι
ςυνάρτθςθ ςτθν
επίλυςθ
προβλθμάτων και ςτθ
μοντελοποίθςθ
πραγματικϊν
καταςτάςεων.
Αλ.Σχ.11.Ρ.1.
Αναπαριςτοφν ζνα
γραμμικό ςφςτθμα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εκκετικά, με αναφορά ςτον
(ςτακερό) χρόνο
διπλαςιαςμοφ ι
υποδιπλαςιαςμοφ τουσ και
ςφνδεςθ τθσ εκκετικισ
μεταβολισ μιασ ποςότθτασ
με τθν αντίςτοιχθ εκκετικι
ςυνάρτθςθ.
 Ζργα μζςα από τα οποία
γίνεται κατά προςζγγιςθ
γραφικι αναπαράςταςθ
ποςοτιτων οι
οποίεσ αυξάνουν ι
αποςβζνουν εκκετικά και
πρόβλεψθ τθσ εξζλιξισ τουσ
ςτον χρόνο.
 Συςχζτιςθ τθσ βάςθσ τθσ
εκκετικισ ςυνάρτθςθσ με
τθν εκκετικι αφξθςθ ι
απόςβεςθ.
 Ζργα μζςα από τα οποία θ
ειςαγωγι τθσ λογαρικμικισ
ςυνάρτθςθσ f(x) = logαx,
α>0 και α≠1, x>0 γίνεται
μζςω τθσ αντιςτοίχιςθσ τθσ
γεωμετρικισ προόδου 1, α,
2
3
α , α , … με τθν αρικμθτικι
πρόοδο των αντίςτοιχων
εκκετϊν και δίνεται
ζμφαςθ ςτθν ιςοδυναμία
x
των εξιςϊςεων α = y και
logαy = x. Επίςθσ
επιςθμαίνεται (και
ιςτορικά) θ ςθμαςία των
λογαρίκμων ςτθν
απλοποίθςθ των
υπολογιςμϊν.
 Μελζτθ πραγματικϊν
φαινομζνων, όπωσ κλίμακα
Richter, pH κ.λπ. μζςω
λογαρίκμων.

 Ζργα μζςα από τα οποία
γίνεται μοντελοποίθςθ
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2x2 μζςω πινάκων.
Αλ.Σχ.11.Ρ.2.
Επιλφουν και
διερευνοφν γραμμικά
ςυςτιματα 2x2 με τθ
μζκοδο των
οριηουςϊν και
ςυςχετίηουν τισ
λφςεισ με τισ ςχετικζσ
κζςεισ των ευκειϊν
ςτο επίπεδο.
Αλ.Σχ.11.Ρ.3.
Επιλφουν εκκετικζσ
εξιςϊςεισ και
ανιςϊςεισ.
Αλ.Σχ.11.Ρ.4.
Αποδεικνφουν τισ
ιδιότθτεσ του
λογαρίκμου.
Αλ.Σχ.11.Ρ.5.
Επιλφουν
λογαρικμικζσ
εξιςϊςεισ και
ανιςϊςεισ.

Σφγκλιςθ.

Αν.Σ.11.Ρ.1.
Διερευνοφν μζςω
προβλθμάτων
μοντελοποίθςθσ τθν
αναγκαιότθτα
ειςαγωγισ των
άπειρων διαδικαςιϊν
και τθσ ςφγκλιςθσ
ακολουκίασ.
Αν.Σ.11.Ρ.2.
Διερευνοφν
αρικμθτικά και
γραφικά τθ ςφγκλιςθ
και τθ μθ ςφγκλιςθ
ακολουκιϊν τθσ
μορφισ: α) αν = 1/ν,
ν
β) αν = α με |α| < 1
ν
και γ) αν = (-1) .
Αν.Σ.11.Ρ.3.
Συμπεραίνουν
εμπειρικά ότι μια
ακολουκία μονότονθ
και φραγμζνθ
ςυγκλίνει.
Αν.Σ.11.Ρ.4. Μζςω
προβλιματοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

φαινομζνων ι
προβλθμάτων μζςω
γραμμικϊν ςυςτθμάτων και
επίλυςι τουσ μζςω του
επαυξθμζνου ι του
αντίςτροφου πίνακα.
 Ρροβλιματα ςτα οποία
αξιοποιείται ο αντίςτροφοσ
τετραγωνικοφ πίνακα, για
παράδειγμα κωδικοποίθςθ
μθνφματοσ μζςω τθσ
αντιςτοίχιςθσ των
γραμμάτων του αλφαβιτου
ςε αρικμθτικζσ τιμζσ (π.χ.
κϊδικασ ASCII).
 Επίλυςθ των εκκετικϊν και
λογαρικμικϊν εξιςϊςεων
μζςω τθσ 1-1 ιδιότθτασ των
αντίςτοιχων εκκετικϊν και
λογαρικμικϊν
ςυναρτιςεων.
 Επίλυςθ των εκκετικϊν και
λογαρικμικϊν ανιςϊςεων
μζςω τθσ μονοτονίασ των
αντίςτοιχων εκκετικϊν και
λογαρικμικϊν
ςυναρτιςεων.
 Ζργα μζςα από τα οποία
αναγνωρίηεται θ
αναγκαιότθτα των άπειρων
διαδικαςιϊν, μζςω
προβλθμάτων προςζγγιςθσ
άγνωςτων ποςοτιτων με
οςοδιποτε μεγάλθ
ακρίβεια, όπωσ π.χ. θ
προςζγγιςθ του εμβαδοφ
κφκλου από τα εμβαδά των
εγεγραμμζνων και
περιγεγραμμζνων
κανονικϊν πολυγϊνων.
 Αξιοποίθςθ ψθφιακϊν
εργαλείων ςτθ διερεφνθςθ
τθσ ςφγκλιςθσ ι τθσ μθ
ςφγκλιςθσ ακολουκιϊν.
 Ζργα μζςα από τα οποία
γίνεται διερεφνθςθ ωσ προσ
το αν μια ακολουκία είναι
μονότονθ και/ι φραγμζνθ
αρικμθτικά και/ι μζςω τθσ
γραφικισ τθσ παράςταςθσ.
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μοντελοποίθςθσ
οδθγοφνται ςτθν
ακολουκία αν =
ν
(1+1/ν) ,
ςυμπεραίνουν
διαιςκθτικά ότι
ςυγκλίνει και
ςυμβολίηουν το όριό
τθσ με e.
Αν.Σ.11.Ρ.5
Ρροςδιορίηουν
ακροίςματα άπειρων
όρων γεωμετρικϊν
προόδων με λόγο λ,
όπου |λ| < 1.
Αν.Σ.11.Ρ.6.
Εφαρμόηουν τθ
μζκοδο του Ιρωνα
για να προςεγγίςουν
τθν τετραγωνικι ρίηα
κετικοφ αρικμοφ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ειςαγωγι του αρικμοφ e,
μζςω κατάλλθλου
προβλιματοσ, για
παράδειγμα ανατοκιςμοφ.
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Θεματικά
Πεδία

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
ΑΡΙΘΜΟΙ

Άρρθτοι και
Ρραγματικοί αρικμοί.

Αρ.Ρ.12.1. Ορίηουν
τον δεκαδικό
λογάρικμο logα, α>0,
ωσ τον εκκζτθ κ που
επαλθκεφει τθ ςχζςθ
.
Αρ.Ρ.12.2. Μζςω
προβλθμάτων
μοντελοποίθςθσ
ορίηουν τον αρικμό e.
Αρ.Ρ.12.3. Ορίηουν
τον φυςικό
λογάρικμο lnα, α>0,
ωσ τθ λφςθ τθσ
x
εξίςωςθσ e = α.

 Ειςαγωγι των δεκαδικϊν
λογαρίκμων μζςω τθσ
αντιςτοίχιςθσ τθσ
γεωμετρικισ προόδου 1,
2
3
10, 10 , 10 , … με τθν
αρικμθτικι πρόοδο των
αντίςτοιχων εκκετϊν και
επιςιμανςθ τθσ ςθμαςίασ
των λογαρίκμων ςτθν
απλοποίθςθ των
υπολογιςμϊν.
 Ειςαγωγι των φυςικϊν
λογαρίκμων lnα, α>0, μζςω
τθσ επίλυςθσ εκκετικϊν
x
εξιςϊςεων τθσ μορφισ e =
α (με α > 0 και e ≈ 2,718)
με τθ βοικεια
υπολογιςτικισ μθχανισ.

ΑΛΓΕΒΡΑ

Συναρτιςεισ.

Αλ.Σρ.12.1. Ορίηουν
τθν εκκετικι
ςυνάρτθςθ μζςα από
προβλιματα
μοντελοποίθςθσ.
Αλ.Σρ.12.2.
Αξιοποιοφν τθν
εκκετικι ςυνάρτθςθ
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων και ςτθ
μοντελοποίθςθ
πραγματικϊν
καταςτάςεων.
Αλ.Σρ.12.3. Γνωρίηουν
και ερμθνεφουν
γεωμετρικά τισ
ιδιότθτεσ τθσ
εκκετικισ
ςυνάρτθςθσ.
Αλ.Σρ.12.4
Συγκρίνουν τθν
εκκετικι, τθν
τετραγωνικι και τθ
γραμμικι μεταβολι
και διακρίνουν τισ
διαφορζσ τουσ.
Αλ.Σρ.12.5.
Χρθςιμοποιοφν τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ζργα μζςα από τα οποία
γίνεται αναγνϊριςθ
μοντζλων πλθκυςμϊν που
αυξάνουν ι αποςβζνουν
εκκετικά, με αναφορά ςτον
(ςτακερό) χρόνο
διπλαςιαςμοφ ι
υποδιπλαςιαςμοφ τουσ και
ςφνδεςθ τθσ εκκετικισ
μεταβολισ μιασ ποςότθτασ
με τθν αντίςτοιχθ εκκετικι
ςυνάρτθςθ.
 Ζργα μζςα από τα οποία
γίνεται κατά προςζγγιςθ
γραφικι αναπαράςταςθ
ποςοτιτων, οι
οποίεσ αυξάνουν ι
αποςβζνουν εκκετικά και
πρόβλεψθ τθσ εξζλιξισ τουσ
ςτον χρόνο.
 Συςχζτιςθ τθσ βάςθσ τθσ
εκκετικισ ςυνάρτθςθσ με
τθν εκκετικι αφξθςθ ι
απόςβεςθ.
 Μελζτθ πραγματικϊν
φαινομζνων, όπωσ κλίμακα
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ΑΛΓΕΒΡΑ

ΑΝΑΛΤΗ

λογαρίκμουσ ςτθ
μελζτθ πραγματικϊν
φαινομζνων.

Richter, pH κ.λπ., μζςω
λογαρίκμων.

Αλγεβρικζσ ςχζςεισ.

Αλ.Σχ.12.1. Επιλφουν
εκκετικζσ εξιςϊςεισ
x
τθσ μορφισ e = α,
α>0, με τθ βοικεια
υπολογιςτικισ
μθχανισ.

 Εκτίμθςθ τθσ τιμισ των
φυςικϊν λογαρίκμων lnα,
α>0 και ζλεγχοσ μζςω τθσ
επίλυςθσ εκκετικϊν
x
εξιςϊςεων τθσ μορφισ e =
α (με α > 0 και e ≈ 2,718)
με τθ βοικεια
υπολογιςτικισ μθχανισ.

Διαφόριςθ.

Αν.Δ.12.1.
Χρθςιμοποιοφν τον
λόγο μεταβολισ για
να ορίςουν τθ μζςθ
και τθ ςτιγμιαία
ταχφτθτα ςε
ςυγκεκριμζνα
προβλιματα και να
προςεγγίςουν
διαιςκθτικά τθν
ζννοια τθσ
παραγϊγου.

 Ειςαγωγι του ρυκμοφ
μεταβολισ, μζςω του
υπολογιςμοφ του λόγου
μεταβολισ τθσ μετατόπιςθσ
ενόσ κινθτοφ προσ τον
χρόνο.

Αν.Δ.12.2. Συνδζουν
τθν ζννοια τθσ
παραγϊγου με τθν
εφαπτομζνθ τθσ
γραφικισ
παράςταςθσ μιασ
ςυνάρτθςθσ.
Αν.Δ.12.3.
Χρθςιμοποιοφν τουσ
κανόνεσ παραγϊγιςθσ
ακροίςματοσ και
γινομζνου ςτθν
εφρεςθ παραγϊγων.
Αν.Δ.12.4.
Αναγνωρίηουν ότι θ
παράγωγοσ εκφράηει
τον ρυκμό μεταβολισ
ενόσ μεγζκουσ ωσ
προσ ζνα άλλο.
Αν.Δ.12.5. Αξιοποιοφν
τον ρυκμό μεταβολισ
ςτθ μοντελοποίθςθ
πραγματικϊν
καταςτάςεων και
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ζργα μζςα από τα οποία
γίνεται θ ςφνδεςθ μεταξφ
του λόγου μεταβολισ Δy/Δx
μιασ καμπφλθσ και τθσ
κλίςθσ του αντίςτοιχου
ευκφγραμμου τμιματοσ και
μεταξφ του (ςτιγμιαίου)
ρυκμοφ μεταβολισ μιασ
καμπφλθσ ςε ζνα ςθμείο
και τθσ κλίςθσ τθσ
εφαπτομζνθσ ςτο ςθμείο
αυτό. Ρροτείνεται να
αξιοποιθκοφν οι καμπφλεσ
2
y=αx+β και y=αx +βx+γ.
 Ειςαγωγι τθσ ςυνάρτθςθσπαραγϊγου μίασ
ςυνάρτθςθσ f(x) με τθ
βοικεια ψθφιακϊν
εργαλείων, για παράδειγμα
μζςω τθσ δθμιουργίασ
πίνακα τιμϊν τθσ
παραγϊγου μιασ
πολυωνυμικισ ςυνάρτθςθσ
ι μζςω τθσ καταςκευισ τθσ
εφαπτομζνθσ ςτθ γραφικι
τθσ παράςταςθ και
μζτρθςθσ τθσ κλίςθσ τθσ.
 Ζργα μζςα από τα οποία
γίνεται επιλογι, ερμθνεία
και περιγραφι εφαρμογϊν
του ρυκμοφ μεταβολισ
ςτον πραγματικό κόςμο και
αναγνϊριςθ διαφορετικϊν
τρόπων αναπαράςταςθσ
του ρυκμοφ μεταβολισ
(λεκτικά, αρικμθτικά,
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ΑΝΑΛΤΗ

γραφικά, αλγεβρικά).
 Άντλθςθ πλθροφοριϊν από
τθ γραφικι παράςταςθ ι
μζςω αρικμθτικϊν
υπολογιςμϊν από τον τφπο
για τα διαςτιματα ςτα
οποία ο ρυκμόσ μεταβολισ
μιασ ςυνάρτθςθσ είναι
κετικόσ, αρνθτικόσ ι
μθδενικόσ, μζςω και τθσ
αξιοποίθςθσ ψθφιακϊν
εργαλείων

ΣΑΣΙΣΙΚΗ

Διαχείριςθ δεδομζνων.

Σ.Δ.12.1.
Διατυπϊνουν
ερωτιματα που
αφοροφν ςχζςεισ
εξάρτθςθσ μεταξφ
δφο ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του
πλθκυςμοφ.
Σ.Δ.12.2. Με βάςθ το
ερευνθτικό ερϊτθμα
που διακζτουν,
χαρακτθρίηουν ζνα
ποςοτικό
χαρακτθριςτικό ωσ
μεταβλθτι απόκριςθσ
και το άλλο ωσ
επεξθγθματικι
μεταβλθτι.

 Συλλογι ποςοτικϊν
δεδομζνων για τθν επίλυςθ
αυκεντικϊν ςτατιςτικϊν
προβλθμάτων.
 Καταςκευι του
διαγράμματοσ διαςποράσ
των τιμϊν δφο ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του υπό
μελζτθ πλθκυςμοφ
εμπειρικά αλλά και με τθ
χριςθ ψθφιακϊν
εργαλείων.
Ραράδειγμα: Ροιεσ είναι οι
επιδόςεισ των εφιβων ςτο
αγϊνιςμα του μικουσ και
ςτο τριπλοφν;

Σ.Δ.12.3.
Καταςκευάηουν το
διάγραμμα
διαςποράσ των τιμϊν
δφο ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του
πλθκυςμοφ.
Σχζςεισ εξάρτθςθσ
μεταξφ δφο
μεταβλθτϊν.

Σ.Ε.12.1. Με τθ
βοικεια του
διαγράμματοσ
διαςποράσ
διερευνοφν τθν
φπαρξθ γραμμικισ
ςυςχζτιςθσ μεταξφ
των τιμϊν δφο
ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του
πλθκυςμοφ και
διακρίνουν τθ κετικι
από τθν αρνθτικι
γραμμικι ςυςχζτιςθ.
Σ.Ε.12.2. Με τθ
βοικεια τθσ τιμισ του
ςυντελεςτι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Διερεφνθςθ τθσ φπαρξθσ
γραμμικισ ςυςχζτιςθσ
μεταξφ των τιμϊν δφο
ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του υπό
μελζτθ πλθκυςμοφ μζςω
του διαγράμματοσ
διαςποράσ.
 Διερεφνθςθ του είδουσ τθσ
γραμμικισ ςυςχζτιςθσ
μεταξφ των τιμϊν δφο
ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του υπό
μελζτθ πλθκυςμοφ μζςω
του υπολογιςμοφ τθσ τιμισ
του ςυντελεςτι γραμμικισ
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γραμμικισ ςυςχζτιςθσ
του Pearson
ςχολιάηουν τθν
φπαρξθ και το είδοσ
τθσ γραμμικισ
ςυςχζτιςθσ μεταξφ
των τιμϊν δφο
ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του
πλθκυςμοφ.
Σ.Ε.12.3.
Ανακαλφπτουν και
εξθγοφν με
παραδείγματα ότι
δφο ποςοτικά
χαρακτθριςτικά δε
διζπονται απαραίτθτα
από μια ςχζςθ αιτίασαιτιατοφ.
Σ.Ε.12.4. Χαράςςουν
εποπτικά τθν ευκεία
παλινδρόμθςθσ για το
απλό γραμμικό
μοντζλο και
ςχολιάηουν τθν
προςαρμογι τθσ.
Σ.Ε.12.5. Ερμθνεφουν
τισ τιμζσ των
ςυντελεςτϊν τθσ
ευκείασ
παλινδρόμθςθσ ςτο
πλαίςιο του
ερευνθτικοφ
ερωτιματοσ.
Σ.Ε.12.6.
Εξοικειϊνονται με τθν
ζννοια τθσ
πρόβλεψθσ τθσ τιμισ
τθσ μεταβλθτισ
απόκριςθσ για
δοςμζνθ τιμι τθσ
επεξθγθματικισ
μεταβλθτισ, με βάςθ
το απλό γραμμικό
μοντζλο, και
αναγνωρίηουν τυχόν
περιοριςμοφσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυςχζτιςθσ του Pearson.
 Χάραξθ τθσ ευκείασ
παλινδρόμθςθσ για το απλό
γραμμικό μοντζλο, με
εποπτικό τρόπο.
 Εκτίμθςθ και ερμθνεία των
τιμϊν των ςυντελεςτϊν τθσ
ευκείασ παλινδρόμθςθσ για
το απλό γραμμικό μοντζλο
ςτο πλαίςιο του
ερευνθτικοφ ερωτιματοσ.
 Ρρόβλεψθ των τιμϊν τθσ
μεταβλθτισ απόκριςθσ για
δοςμζνεσ τιμζσ τθσ
επεξθγθματικισ
μεταβλθτισ μζςω του
απλοφ γραμμικοφ
μοντζλου.
Ραράδειγμα: Οι θλικίεσ των
8 ανδρόγυνων που
παντρεφτθκαν τον
τελευταίο μινα ςε ζνα
χωριό δίνονται ςτον
παρακάτω πίνακα. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
καταςκευάηουν το
διάγραμμα διαςποράσ και
περιγράφουν το είδοσ τθσ
ςχζςθσ που φαίνεται να
ζχουν οι δφο μεταβλθτζσ.
Υπολογίηουν και
ερμθνεφουν τον
ςυντελεςτι γραμμικισ
ςυςχζτιςθσ των δφο
μεταβλθτϊν και ςτθ
ςυνζχεια χαράςςουν
εποπτικά τθν ευκεία
παλινδρόμθςθσ.
Ραράδειγμα:
Χρθςιμοποιοφν το
γραμμικό μοντζλο για να
δϊςουν μια εκτίμθςθ τθσ
θλικίασ τθσ νφφθσ εάν θ
θλικία του γαμπροφ είναι
26 ι 36. Τζλοσ ςυηθτοφν
ςτθν ολομζλεια του
τμιματοσ γιατί δεν είναι
ορκό να χρθςιμοποιθκεί το
γραμμικό μοντζλο για να
εκτιμιςουν τθν θλικία τθσ
νφφθσ, εάν θ θλικία του
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ

γαμπροφ είναι 42.
Θλικία
γαμπροφ
20
22
24
25
28
30
33
38

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ

Συςχζτιςθ.

Ρ.Σ.12.1.
Χρθςιμοποιοφν τον
πολλαπλαςιαςτικό
κανόνα για τθν
επίλυςθ πραγματικϊν
προβλθμάτων.
Ρ.Σ.12.2. Αξιοποιοφν
τθ δεςμευμζνθ
πικανότθτα για να
ορίςουν τθν
ανεξαρτθςία δφο
ενδεχομζνων.
Ρ.Σ.12.3. Εφαρμόηουν
το Κεϊρθμα Ολικισ
Ρικανότθτασ για τθν
επίλυςθ πραγματικϊν
προβλθμάτων.
Ρ.Σ.12.4. Εφαρμόηουν
το Κεϊρθμα του
Bayes ςτθν επίλυςθ
πραγματικϊν
προβλθμάτων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Θλικία
νφφθσ
20
20
22
27
24
25
28
34

 Επίλυςθ πραγματικϊν
προβλθμάτων,
χρθςιμοποιϊντασ τον
πολλαπλαςιαςτικό κανόνα.
 Επίλυςθ πραγματικϊν
προβλθμάτων με
ανεξάρτθτα ενδεχόμενα.
 Επίλυςθ πραγματικϊν
προβλθμάτων,
εφαρμόηοντασ το Κεϊρθμα
Ολικισ Ρικανότθτασ.
 Επίλυςθ πραγματικϊν
προβλθμάτων,
εφαρμόηοντασ το Κεϊρθμα
του Bayes.
Ραράδειγμα: Στο
αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ»
τθσ Κεςςαλονίκθσ φτάνουν
κακθμερινά πτιςεισ από
τθν Ευρϊπθ και τθν
Αμερικι ςε ποςοςτά 60%
και 40% αντίςτοιχα. Το
10% των πτιςεων από
Ευρϊπθ και το 5% των
πτιςεων από Αμερικι
φτάνουν με κακυςτζρθςθ.
Αν μια μζρα επιλζξουμε
τυχαία μία από τισ πτιςεισ
που φτάνουν ςτο
αεροδρόμιο, να
υπολογίςετε:
 τθν πικανότθτα θ πτιςθ
να ζχει φτάςει με
κακυςτζρθςθ,
 τθν πικανότθτα να
προζρχεται από
ευρωπαϊκι χϊρα αν ζχει
φτάςει με κακυςτζρθςθ.
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ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ

Ραράδειγμα: Από τουσ 50
αςκενείσ που ειςιχκθςαν
ςτο νοςοκομείο με ςοβαρι
αλλεργία, 10 που
επιλζχκθκαν τυχαία πιραν
ζνα καινοφριο φάρμακο,
ενϊ οι άλλοι 40 το παλιό
φάρμακο κατά τθσ
αλλεργίασ. Είναι γνωςτό ότι
θ πικανότθτα να
κεραπευτεί κάποιοσ με το
παλιό φάρμακο είναι 0,6,
ενϊ με το καινοφριο είναι
0,9. Φςτερα από μερικζσ
μζρεσ ζνασ/μία από
τουσ/τισ αςκενείσ
επιςτρζφει ςτθν κλινικι για
να ευχαριςτιςει τουσ
γιατροφσ για τθ κεραπεία
του/τθσ. Να βρείτε τθν
πικανότθτα ο/θ αςκενισ να
ζχει κεραπευτεί με το
καινοφριο φάρμακο.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Θεματικό
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Πεδίο
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
ΑΝΑΛΤΗ

Σφγκλιςθ.

Αν.Σ.12.Ρ.1. Μζςω
προβλθμάτων
μοντελοποίθςθσ
αναπτφςςουν μια
διαιςκθτικι αντίλθψθ
τθσ ζννοιασ του
πεπεραςμζνου και μθ
πεπεραςμζνου ορίου
ςυνάρτθςθσ.
Αν.Σ.12.Ρ.2.
Αναγνωρίηουν
γραφικά τθ ςφγκλιςθ
και τθ μθ ςφγκλιςθ
ςυναρτιςεων.
Αν.Σ.12.Ρ.3. Με
χριςθ των ιδιοτιτων
ςφγκλιςθσ
υπολογίηουν όρια
ςυναρτιςεων και
αιτιολογοφν τισ
ενζργειζσ τουσ.
Αν.Σ.12.Ρ.4. Συνδζουν
τθ ςφγκλιςθ με
τοπικζσ ιδιότθτεσ τθσ
ςυνάρτθςθσ.
Αν.Σ.12.Ρ.5. Συνδζουν
τθ ςφγκλιςθ με τισ
αςφμπτωτεσ τθσ
γραφικισ
παράςταςθσ
ςυνάρτθςθσ.
Αν.Σ.12.Ρ.6.
Ελζγχουν, με τθ
βοικεια του οριςμοφ
ι/και των ιδιοτιτων,
τθ ςυνζχεια
ςυναρτιςεων.
Αν.Σ.12.Ρ.7.
Αναγνωρίηουν
γραφικά τθ ςυνζχεια
και τθν αςυνζχεια
ςυναρτιςεων.
Αν.Σ.12.Ρ.8.
Διατυπϊνουν το
Κεϊρθμα Bolzano,
αποδεικνφουν το
Κεϊρθμα
Ενδιάμεςων Τιμϊν
και τα ερμθνεφουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Μακθματικά ζργα που
οδθγοφν μζςω
μοντελοποίθςθσ (π.χ.
ταχφτθτα) ςτθ διαιςκθτικι
ζννοια (γραφικά,
αρικμθτικά) του ορίου
ςυνάρτθςθσ.
 Άντλθςθ πλθροφοριϊν
ςχετικϊν με τθ ςφγκλιςθ
και τθ ςυνζχεια
ςυναρτιςεων από τθ
γραφικι τουσ παράςταςθ.
 Εφρεςθ των αςφμπτωτων
ευκειϊν ςυνάρτθςθσ
αλγεβρικά με αντίςτοιχθ
γραφικι ερμθνεία μζςω τθσ
ψθφιακισ τεχνολογίασ.
 Αξιοποίθςθ του
Κεωριματοσ Bolzano και
του Κεωριματοσ
Ενδιάμεςων Τιμϊν ςτθ
μελζτθ χαρακτθριςτικϊν
τθσ ςυνάρτθςθσ (π.χ.
πρόςθμο, φπαρξθ ριηϊν,
ςφνολο τιμϊν ςυνάρτθςθσ).
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ΑΝΑΛΤΗ

Διαφόριςθ.

γεωμετρικά.
Αν.Σ.12.Ρ.9.
Χρθςιμοποιοφν το
Κεϊρθμα Bolzano για
να υπολογίηουν
προςεγγιςτικά μια
ρίηα εξίςωςθσ με τθ
μζκοδο τθσ
διαδοχικισ
διχοτόμθςθσ.
Αν.Δ.12.Ρ.1. Μζςω
προβλθμάτων
μοντελοποίθςθσ
διαμορφϊνουν τθν
ζννοια τθσ
παραγϊγου ςε
ςθμείο του πεδίου
οριςμοφ τθσ.
Αν.Δ.12.Ρ.2.
Συνδζουν τθν ζννοια
τθσ παραγϊγου με
τθν εφαπτομζνθ τθσ
γραφικισ
παράςταςθσ μιασ
ςυνάρτθςθσ.
Αν.Δ.12.Ρ.3.
Εφαρμόηουν τθ
μζκοδο των NewtonRaphson για τον
προςεγγιςτικό
υπολογιςμό ριηϊν
εξιςϊςεων.
Αν.Δ.12.Ρ.4
Αναγνωρίηουν τθν
φπαρξθ ι μθ τθσ
παραγϊγου μιασ
ςυνάρτθςθσ ςε ζνα
ςθμείο από τθ
γραφικι τθσ
παράςταςθ.
Αν.Δ.12.Ρ.5.
Συνδζουν τθν
παραγωγιςιμότθτα με
τθ ςυνζχεια μιασ
ςυνάρτθςθσ και
αποδεικνφουν τα
αντίςτοιχα
ςυμπεράςματα.
Αν.Δ.12.Ρ.6.
Διαμορφϊνουν τθν
ζννοια τθσ
παραγϊγου
ςυνάρτθςθσ και των
παραγϊγων
ανϊτερθσ τάξθσ.
Αν.Δ.12.Ρ.7.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Άντλθςθ πλθροφοριϊν
ςχετικϊν με τθν
παραγωγιςιμότθτα
ςυναρτιςεων από τθ
γραφικι τουσ παράςταςθ.
 Εφαρμογι προςεγγιςτικϊν
μεκόδων για τον
υπολογιςμό ριηϊν
εξιςϊςεων.
 Εφρεςθ τθσ ςυνάρτθςθσ τθσ
παραγϊγου μζςω του
οριςμοφ τθσ παραγϊγου ςε
ςθμείο του πεδίου οριςμοφ
τθσ ι μζςω μζτρθςθσ τθσ
κλίςθσ τθσ εφαπτομζνθσ
τθσ γραφικισ παράςταςθσ
με χριςθ ψθφιακισ
τεχνολογίασ.
 Χριςθ τθσ μονοτονίασ και
τθσ κυρτότθτασ
ςυναρτιςεων ςτθν επίλυςθ
εξιςϊςεων, ανιςϊςεων και
προβλθμάτων
βελτιςτοποίθςθσ ςε
πραγματικά φαινόμενα και
καταςτάςεισ.
 Επίλυςθ προβλθμάτων
μοντελοποίθςθσ που
ςυνδζουν τα Μακθματικά
με άλλεσ επιςτιμεσ.
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Ρροςδιορίηουν τθν
παράγωγο βαςικϊν
ςυναρτιςεων με
χριςθ του οριςμοφ
τθσ παραγϊγου.
Αν.Δ.12.Ρ.8.
Εφαρμόηουν τουσ
κανόνεσ παραγϊγιςθσ
ςτθν εφρεςθ των
παραγϊγων
ςυναρτιςεων.
Αν.Δ.12.Ρ.9. Μζςω
μοντελοποίθςθσ
φαινομζνων και
πραγματικϊν
καταςτάςεων
αναγνωρίηουν τθν
ζννοια τθσ
παραγϊγου ωσ ρυκμό
μεταβολισ.
Αν.Δ.12.Ρ.10.
Επιλφουν
προβλιματα
μοντελοποίθςθσ με
χριςθ του ρυκμοφ
μεταβολισ.
Αν.Δ.12.Ρ.11.
Συνδζουν το πρόςθμο
τθσ παραγϊγου με
ιδιότθτεσ τθσ
ςυνάρτθςθσ
(μονοτονία, ςτακερι
ςυνάρτθςθ, τοπικά
ακρότατα) και
αποδεικνφουν τισ
ςχετικζσ προτάςεισ.
Αν.Δ.12.Ρ.12.
Αναπαριςτοφν με τθ
βοικεια
ςυναρτιςεων
πραγματικζσ
καταςτάςεισ και
επιλφουν ςχετικά
προβλιματα
αξιοποιϊντασ τισ
ιδιότθτεσ των
ςυναρτιςεων.
Αν.Δ.12.Ρ.13.
Συνδζουν τισ
ιδιότθτεσ τθσ 1θσ και
2θσ παραγϊγου
ςυνάρτθςθσ με τθν
κυρτότθτα τθσ
ςυνάρτθςθσ και τα
ςθμεία καμπισ.
Αν.Δ.12.Ρ.14.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΑΝΑΛΤΗ

Ολοκλιρωςθ.

Αναγνωρίηουν τθ
ςχετικι κζςθ τθσ
εφαπτομζνθσ ωσ προσ
τθ γραφικι
παράςταςθ
ςυνάρτθςθσ με βάςθ
τθν κυρτότθτα και τα
ςθμεία καμπισ.
Αν.Δ.12.Ρ.15.
Σχεδιάηουν τθ
γραφικι παράςταςθ
ςυνάρτθςθσ
αξιοποιϊντασ τισ
ιδιότθτζσ τθσ.
Αν.Ο.12.Ρ.1. Ειςάγουν
τθν ζννοια του
οριςμζνου
ολοκλθρϊματοσ
ςυνδζοντάσ το με το
εμβαδόν επίπεδου
χωρίου.
Αν.Ο.12.Ρ.2.
Μελετοφν
διαιςκθτικά τισ
ιδιότθτεσ του
ολοκλθρϊματοσ
(γραμμικότθτα,
εναλλαγι ορίων
ολοκλιρωςθσ, ςχζςθ
Chasles).
Αν.Ο.12.Ρ.3.
Συνδζουν το πρόςθμο
ςυνάρτθςθσ με το
πρόςθμο του
ολοκλθρϊματοσ.
Αν.Ο.12.Ρ.4.
Χρθςιμοποιοφν τθν
παράγουςα
ςυνάρτθςθσ και το
Κεμελιϊδεσ Κεϊρθμα
του Απειροςτικοφ
Λογιςμοφ ςτον
υπολογιςμό
ολοκλθρωμάτων.
Αν.Ο.12.Ρ.5.
Συνδζουν το οριςμζνο
ολοκλιρωμα με
υπολογιςμό όγκων
ςτερεϊν εκ
περιςτροφισ.
Αν.Ο.12.Ρ.6.
Χρθςιμοποιοφν το
οριςμζνο
ολοκλιρωμα για να
λφνουν προβλιματα
που προκφπτουν από

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Αξιοποίθςθ τθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ για τθ ςφνδεςθ
του οριςμζνου
ολοκλθρϊματοσ με το
εμβαδόν επίπεδου χωρίου.
 Ερμθνεία των ιδιοτιτων
του ολοκλθρϊματοσ μζςω
τθσ ςφνδεςθσ του
οριςμζνου ολοκλθρϊματοσ
με το εμβαδόν επίπεδου
χωρίου, όπου είναι
δυνατόν.
 Μακθματικά ζργα που
χρθςιμοποιοφν το
Κεμελιϊδεσ Κεϊρθμα του
Απειροςτικοφ Λογιςμοφ
μζςω μοντελοποίθςθσ
πραγματικϊν καταςτάςεων
και φαινομζνων, π.χ.
το ∫ ( )
παριςτάνει το διάςτθμα
που διανφει ζνα κινθτό
ςϊμα.
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ

Διαχείριςθ δεδομζνων.

Μζτρα κζςθσ και
μεταβλθτότθτασ.

μοντελοποίθςθ
πραγματικϊν
καταςτάςεων.
Σ.Δ.12.Ρ.1.
Διατυπϊνουν
ερωτιματα που
αφοροφν ςχζςεισ
εξάρτθςθσ μεταξφ
δφο ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του
πλθκυςμοφ.
Σ.Δ.12.Ρ.2. Με βάςθ
το ερευνθτικό
ερϊτθμα που
διακζτουν,
χαρακτθρίηουν ζνα
ποςοτικό
χαρακτθριςτικό ωσ
μεταβλθτι απόκριςθσ
και το άλλο ωσ
επεξθγθματικι
μεταβλθτι.
Σ.Δ.12.Ρ.3.
Καταςκευάηουν το
διάγραμμα
διαςποράσ των τιμϊν
δφο ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του
πλθκυςμοφ.
Σ.Μ.12.Ρ.1.
Χρθςιμοποιοφν πιο
ςφντομεσ μορφζσ, με
χριςθ του ςυμβόλου
του ακροίςματοσ, για
να αναπαραςτιςουν
τθ μζςθ τιμι και
διαςπορά των τιμϊν
ενόσ ποςοτικοφ
χαρακτθριςτικοφ του
πλθκυςμοφ.

 Συλλογι ποςοτικϊν
δεδομζνων για τθν επίλυςθ
αυκεντικϊν ςτατιςτικϊν
προβλθμάτων.
 Καταςκευι του
διαγράμματοσ διαςποράσ
των τιμϊν δφο ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του υπό
μελζτθ πλθκυςμοφ
εμπειρικά αλλά και με τθ
χριςθ ψθφιακϊν
εργαλείων.
Ραράδειγμα: Ροιεσ είναι οι
επιδόςεισ των εφιβων ςτο
αγϊνιςμα του μικουσ και
ςτο τριπλοφν;

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
χρθςιμοποιοφν το ςφμβολο



για λόγουσ

ςυντομογραφίασ.
Για παράδειγμα
ν

t
i1

i

 t1  t 2  ...  t ν

και διαβάηεται «άκροιςμα
των t i από i  1 ζωσ i  ν
».
Λςχφουν οι ιδιότθτεσ:
ν

 x
i1

i

 x1  x 2  ...  x ν ,   ΅

ν

ν

ν

i1

i1

i1

  xi  yi    xi   yi
Σχζςεισ εξάρτθςθσ
μεταξφ δφο
μεταβλθτϊν.

Σ.Ε.12.Ρ.1. Με τθ
βοικεια του
διαγράμματοσ
διαςποράσ
διερευνοφν τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Διερεφνθςθ τθσ φπαρξθσ
γραμμικισ ςυςχζτιςθσ
μεταξφ των τιμϊν δφο
ποςοτικϊν
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φπαρξθ γραμμικισ
ςυςχζτιςθσ μεταξφ
των τιμϊν δφο
ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του
πλθκυςμοφ και
διακρίνουν τθ κετικι
από τθν αρνθτικι
γραμμικι ςυςχζτιςθ.
Σ.Ε.12.Ρ.2. Με τθ
βοικεια τθσ τιμισ του
ςυντελεςτι
γραμμικισ ςυςχζτιςθσ
του Pearson
ςχολιάηουν τθν
φπαρξθ και το είδοσ
τθσ γραμμικισ
ςυςχζτιςθσ μεταξφ
των τιμϊν δφο
ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του
πλθκυςμοφ.
Σ.Ε.12.Ρ.3.
Ανακαλφπτουν και
εξθγοφν με
παραδείγματα ότι
δφο ποςοτικά
χαρακτθριςτικά δε
διζπονται απαραίτθτα
από μια ςχζςθ αιτίασαιτιατοφ.
Σ.Ε.12.Ρ.4.
Ρροςδιορίηουν τθν
ευκεία
παλινδρόμθςθσ για το
απλό γραμμικό
μοντζλο, με χριςθ
τθσ μεκόδου των
ελαχίςτων
τετραγϊνων και
ςχολιάηουν εποπτικά
τθν προςαρμογι τθσ.
Σ.Ε.12.Ρ.5.
Ερμθνεφουν τισ τιμζσ
των ςυντελεςτϊν τθσ
ευκείασ
παλινδρόμθςθσ ςτο
πλαίςιο του
ερευνθτικοφ
ερωτιματοσ.
Σ.Ε.12.Ρ.6.
Εξοικειϊνονται με τθν
ζννοια τθσ
πρόβλεψθσ τθσ τιμισ
τθσ μεταβλθτισ
απόκριςθσ για

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χαρακτθριςτικϊν του υπό
μελζτθ πλθκυςμοφ μζςω
του διαγράμματοσ
διαςποράσ.
 Διερεφνθςθ του είδουσ τθσ
γραμμικισ ςυςχζτιςθσ
μεταξφ των τιμϊν δφο
ποςοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν του υπό
μελζτθ πλθκυςμοφ μζςω
του υπολογιςμοφ τθσ τιμισ
του ςυντελεςτι γραμμικισ
ςυςχζτιςθσ του Pearson.
 Χάραξθ τθσ ευκείασ
παλινδρόμθςθσ για το απλό
γραμμικό μοντζλο, με
εποπτικό τρόπο.
 Εκτίμθςθ και ερμθνεία των
τιμϊν των ςυντελεςτϊν τθσ
ευκείασ παλινδρόμθςθσ για
το απλό γραμμικό μοντζλο
ςτο πλαίςιο του
ερευνθτικοφ ερωτιματοσ.
 Ρρόβλεψθ των τιμϊν τθσ
μεταβλθτισ απόκριςθσ για
δοςμζνεσ τιμζσ τθσ
επεξθγθματικισ
μεταβλθτισ μζςω του
απλοφ γραμμικοφ
μοντζλου.
Ραράδειγμα: Οι θλικίεσ των
8 ανδρόγυνων που
παντρεφτθκαν τον
τελευταίο μινα ςε ζνα
χωριό δίνονται ςτον
παρακάτω πίνακα.
Θλικία
γαμπροφ
20
22
24
25
28
30
33
38

Θλικία
νφφθσ
20
20
22
27
24
25
28
34

Οι μακθτζσ/-τριεσ
καταςκευάηουν το
διάγραμμα διαςποράσ και
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ

δοςμζνθ τιμι τθσ
επεξθγθματικισ
μεταβλθτισ, με βάςθ
το απλό γραμμικό
μοντζλο, και
αναγνωρίηουν τυχόν
περιοριςμοφσ.

Ρειράματα τφχθσ και
Ρικανότθτεσ.

Συςχζτιςθ.

Ρ.Ρ.12.Ρ.1.
Αναγνωρίηουν μια
δοκιμι Bernoulli.
Ρ.Ρ.12.Ρ.2.
Υπολογίηουν τθν
πικανότθτα να
ζχουμε κ επιτυχίεσ ςε
μια ςειρά από ν
ανεξάρτθτεσ δοκιμζσ
Bernoulli.
Ρ.Ρ.12.Ρ.3.
Αναγνωρίηουν ότι θ
δεςμευμζνθ
πικανότθτα
ικανοποιεί τον
αξιωματικό οριςμό
πικανότθτασ και
επικαιροποιεί το
αρχικό μοντζλο, αν
γνωρίηουμε ότι
ςυνζβθ κάποιο
ενδεχόμενο.

Ρ.Σ.12.Ρ.1.
Χρθςιμοποιοφν τον
πολλαπλαςιαςτικό
κανόνα για τθν
επίλυςθ πραγματικϊν
προβλθμάτων.
Ρ.Σ.12.Ρ.2.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

περιγράφουν το είδοσ τθσ
ςχζςθσ που φαίνεται να
ζχουν οι δφο μεταβλθτζσ.
Υπολογίηουν και
ερμθνεφουν τον
ςυντελεςτι γραμμικισ
ςυςχζτιςθσ των δφο
μεταβλθτϊν και ςτθ
ςυνζχεια καταςκευάηουν
τθν ευκεία παλινδρόμθςθσ
υπολογίηοντασ τθν εξίςωςι
τθσ. Χρθςιμοποιοφν τθν
εξίςωςθ για να δϊςουν μια
εκτίμθςθ τθσ θλικίασ τθσ
νφφθσ εάν θ θλικία του
γαμπροφ είναι 26 ι 36.
Τζλοσ ςυηθτοφν ςτθν
ολομζλεια του τμιματοσ
γιατί δεν είναι ορκό να
χρθςιμοποιθκεί το
γραμμικό μοντζλο για να
εκτιμιςουν τθν θλικία τθσ
νφφθσ, εάν θ θλικία του
γαμπροφ είναι 42.
 Επίλυςθ απλϊν
πραγματικϊν προβλθμάτων
με ν ανεξάρτθτεσ δοκιμζσ
Bernoulli.
Ραράδειγμα: Ζνασ/μια
μακθτισ/-τρια απαντά ςε
ζνα θλεκτρονικό κουίη
αξιολόγθςθσ ςτα
Μακθματικά 8 ερωτιςεων.
Κάκε ερϊτθςθ ςυνοδεφεται
από τρεισ απαντιςεισ, εκ
των οποίων μία είναι θ
ςωςτι. Επιτρζπεται να
επιλεχκεί μία απάντθςθ.
Εάν ο/θ μακθτισ/-τρια
επιλζξει εντελϊσ τυχαία μία
απάντθςθ ςε κάκε
ερϊτθςθ, να βρείτε τθν
πικανότθτα ο/θ μακθτισ/τρια να απαντιςει ςωςτά:
 ςε 6 ακριβϊσ ερωτιςεισ,
 τουλάχιςτον ςε 6
ερωτιςεισ,
 το πολφ ςε 5 ερωτιςεισ.
 Επίλυςθ πραγματικϊν
προβλθμάτων,
χρθςιμοποιϊντασ τον
πολλαπλαςιαςτικό κανόνα.
 Επίλυςθ πραγματικϊν
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Αξιοποιοφν τθ
δεςμευμζνθ
πικανότθτα για να
ορίςουν τθν
ανεξαρτθςία δφο
ενδεχομζνων.
Ρ.Σ.12.Ρ.3. Λφνουν
προβλιματα με
χριςθ του
Κεωριματοσ Ολικισ
Ρικανότθτασ.
Ρ.Σ.12.Ρ.4.
Εφαρμόηουν το
Κεϊρθμα του Bayes
ςτθν επίλυςθ
πραγματικϊν
προβλθμάτων.

προβλθμάτων με
ανεξάρτθτα ενδεχόμενα.
 Επίλυςθ πραγματικϊν
προβλθμάτων,
χρθςιμοποιϊντασ το
Κεϊρθμα Ολικισ
Ρικανότθτασ.
 Επίλυςθ πραγματικϊν
προβλθμάτων,
εφαρμόηοντασ το Κεϊρθμα
του Bayes.
 Ραράδειγμα: Στο
αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ»
τθσ Κεςςαλονίκθσ φτάνουν
κακθμερινά πτιςεισ από
τθν Ευρϊπθ και τθν
Αμερικι ςε ποςοςτά 60%
και 40% αντίςτοιχα. Το
10% των πτιςεων από
Ευρϊπθ και το 5% των
πτιςεων από Αμερικι
φτάνουν με κακυςτζρθςθ.
Αν μια μζρα επιλζξουμε
τυχαία μία από τισ πτιςεισ
που φτάνουν ςτο
αεροδρόμιο, να
υπολογίςετε:
 τθν πικανότθτα θ πτιςθ
να ζχει φτάςει με
κακυςτζρθςθ,
 τθν πικανότθτα να
προζρχεται από
ευρωπαϊκι χϊρα αν ζχει
φτάςει με κακυςτζρθςθ.
Ραράδειγμα: Από τουσ 50
αςκενείσ που ειςιχκθςαν
ςτο νοςοκομείο με ςοβαρι
αλλεργία, 10 που
επιλζχκθκαν τυχαία πιραν
ζνα καινοφριο φάρμακο,
ενϊ οι άλλοι 40 το παλιό
φάρμακο κατά τθσ
αλλεργίασ. Είναι γνωςτό ότι
θ πικανότθτα να
κεραπευκεί κάποιοσ με το
παλιό φάρμακο είναι 0,6,
ενϊ με το καινοφριο είναι
0,9. Φςτερα από μερικζσ
μζρεσ ζνασ/μία από
τουσ/τισ αςκενείσ
επιςτρζφει ςτθν κλινικι για
να ευχαριςτιςει τουσ
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ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

Γεωμετρία του
επιπζδου.

Κωνικζσ τομζσ.

Γ.Ε.12.Ρ.1.
Αναπτφςςουν
εικαςίεσ για
γεωμετρικοφσ τόπουσ
αξιοποιϊντασ και
λογιςμικά δυναμικισ
γεωμετρίασ.
Γ.Ε.12.Ρ.2. Βρίςκουν
γεωμετρικοφσ τόπουσ
αξιοποιϊντασ
γνωςτζσ γεωμετρικζσ
ςχζςεισ και ιδιότθτεσ
τθσ Ευκλείδειασ
Γεωμετρίασ.
Γ.Ε.12.Ρ.3.
Καταςκευάηουν
βαςικά γεωμετρικά
ςχιματα (ευκείεσ ι
τμιματά τουσ, γωνίεσ,
τρίγωνα, κφκλουσ ι
τόξα τουσ) που
ικανοποιοφν
ςυγκεκριμζνεσ
ιδιότθτεσ
χρθςιμοποιϊντασ,
όπου χρειάηεται, τθ
διαδικαςία Ανάλυςθ
– Σφνκεςθ – Απόδειξθ
– Διερεφνθςθ.
Γ.Ε.12.Ρ.4.
Αξιοποιοφν γνωςτοφσ
γεωμετρικοφσ τόπουσ
ςε γεωμετρικζσ
καταςκευζσ.
ΑΓ.Κ.12.Ρ.1. Ορίηουν
τισ κωνικζσ τομζσ,
παραβολι, ζλλειψθ,
υπερβολι, ωσ
γεωμετρικοφσ τόπουσ
ςθμείων του
επιπζδου και
βρίςκουν τισ
εξιςϊςεισ τουσ,
κακϊσ και τισ
εξιςϊςεισ των
εφαπτομζνων τουσ
χρθςιμοποιϊντασ
γνϊςεισ διαφορικοφ
λογιςμοφ.
ΑΓ.Κ.12.Ρ.2. Βρίςκουν
χαρακτθριςτικά
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γιατροφσ για τθ κεραπεία
του/τθσ. Να βρείτε τθν
πικανότθτα ο/θ αςκενισ να
ζχει κεραπευτεί με το
καινοφριο φάρμακο.
 Οπτικοποίθςθ γεωμετρικϊν
τόπων με αξιοποίθςθ
ψθφιακϊν εργαλείων
δυναμικισ γεωμετρίασ.
 Θ ςθμαςία τθσ ΑναλυτικισΣυνκετικισ Μεκόδου ςτισ
αποδείξεισ με ερμθνεία των
όρων τθσ (ανάλυςθ,
ςφνκεςθ, διερεφνθςθ) και
εφαρμογι τθσ ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων γεωμετρικϊν
τόπων και καταςκευϊν.

 Ρροςδιοριςμόσ κωνικϊν
τομϊν είτε μζςω
χαρακτθριςτικϊν τουσ
ςτοιχείων είτε μζςω των
εξιςϊςεϊν τουσ που
αναφζρονται ςε κατάλλθλα
επιλεγμζνο ςφςτθμα
ςυντεταγμζνων.
 Εφαρμογζσ τθσ
ανακλαςτικισ ιδιότθτασ
των κωνικϊν τομϊν.
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Μεταςχθματιςμοί.

ςτοιχεία και ιδιότθτεσ
των κωνικϊν τομϊν
και τα αξιοποιοφν
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων.
ΑΓ.Κ.12.Ρ.3.
Ρροςδιορίηουν
γεωμετρικοφσ τόπουσ
που είναι κωνικζσ
τομζσ ι ευκείεσ, αλλά
και τμθμάτων τουσ,
είτε μζςω των
οριςμϊν τουσ είτε
μζςω των γνωςτϊν
εξιςϊςεων τουσ.
Γ.Μ.12.Ρ.1. Ορίηουν
τθν ζννοια του
Γεωμετρικοφ
Μεταςχθματιςμοφ
ςτο Καρτεςιανό
Επίπεδο, μζςω
πινάκων, και τθν
εξειδικεφουν ςτουσ
Γραμμικοφσ
Μεταςχθματιςμοφσ.
Γ.Μ.12.Ρ.2.
Βρίςκοντασ τουσ
αντίςτοιχουσ πίνακεσ,
αναγνωρίηουν τθν
ανάκλαςθ ωσ προσ
τον οριηόντιο ι τον
κατακόρυφο άξονα ι
ωσ προσ τθν αρχι των
αξόνων, τθ ςτροφι
ωσ προσ τθν αρχι των
αξόνων και τθν
ομοιοκεςία ωσ
Γραμμικοφσ
Μεταςχθματιςμοφσ
ςτο Καρτεςιανό
Επίπεδο.
Γ.Μ.12.Ρ.3. Ορίηουν
τθ μεταφορά κατά
διάνυςμα μζςω
πινάκων και
πιςτοποιοφν ότι δεν
είναι Γραμμικόσ
Μεταςχθματιςμόσ.
Γ.Μ.12.Ρ.4. Ορίηουν
τον αντίςτροφο ενόσ
Γραμμικοφ
Μεταςχθματιςμοφ
μζςω του
αντιςτρόφου του
πίνακα ο οποίοσ του
αντιςτοιχεί.
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 Εφρεςθ μεταςχθματιςμϊν
που ςυνδζουν δεδομζνα
ςχιματα.
 Εφρεςθ τθσ εικόνασ
ςχιματοσ που προκφπτει
από τθ ςφνκεςθ δεδομζνων
μεταςχθματιςμϊν.
 Ρροςδιοριςμόσ ςτοιχείων
ςχθμάτων που παραμζνουν
αναλλοίωτα ι
μεταβάλλονται μζςω
δοκζντοσ
μεταςχθματιςμοφ.
 Διερεφνθςθ
μεταςχθματιςμϊν ςε
καλλιτεχνιματα, με τυπικό
δείγμα ζργα του Escher.
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Γ.Μ.12.Ρ.5. Ελζγχουν
αν ζνασ Γεωμετρικόσ
Μεταςχθματιςμόσ
είναι ιςομετρία.
Γ.Μ.12.Ρ.6. Ορίηουν
τθ ςφνκεςθ δφο
Γραμμικϊν
Μεταςχθματιςμϊν
και τθ ςυνδζουν με το
γινόμενο των
αντίςτοιχων πινάκων
των
Μεταςχθματιςμϊν.
Γ.Μ.12.Ρ.7. Επιλφουν
προβλιματα που
ςυνδζονται με
Γεωμετρικοφσ
Μεταςχθματιςμοφσ.
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