ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆/ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
----Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
210-3442238

Να διατηρηθεί µέχρι ................
Βαθµός Ασφαλείας ...................
Μαρούσι
09-09-2010
Αριθ. Πρωτ
110920/Γ2
Βαθ. Προτερ. ...........................

ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ:

• ∆/νσεις και Γραφεία ∆/θµιας Εκπ/σης
• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων
• Γενικά Λύκεια (µέσω των ∆/νσεων και
των Γραφείων ∆/θµιας Εκπ/σης)

• Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης
• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΘΕΜΑ: ∆ιαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηµατικών Γ΄ τάξης Ηµερήσιου
και ∆΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 – 2011.
Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου (Πράξη 16/2010) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου και ∆΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Μαθηµατικά Θετικής – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
∆ιαχείριση διδακτέας ύλης
ΜΕΡΟΣ Α΄: Άλγεβρα
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες)
Ειδικότερα:
§2.1 - §2.2 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες)
§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Κατά τη διδασκαλία των τριών παραπάνω παραγράφων προτείνεται να δοθεί έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία των µιγαδικών αριθµών και των ιδιοτήτων τους σε συνδυασµό µε γνώσεις από τα
µαθηµατικά κατεύθυνσης της Β' Λυκείου και την Ευκλείδεια Γεωµετρία.
Οι δύο (2) ώρες που αποµένουν από τον συνολικό αριθµό των προτεινόµενων ωρών να διατεθούν
για ασκήσεις από το σύνολο του κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ Β΄: Ανάλυση
Κεφάλαιο 1ο(Προτείνεται να διατεθούν 33 διδακτικές ώρες).
Ειδικότερα:
§1.1 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα).
Το περιεχόµενο της παραγράφου αυτής είναι σηµείο αναφοράς για τα επόµενα. Οι περισσότερες
από τις έννοιες που περιέχονται είναι ήδη γνωστές στους µαθητές. Γι’ αυτό η διδασκαλία δεν πρέ-

πει να στοχεύει στην εξ’ υπαρχής αναλυτική παρουσίαση γνωστών εννοιών, αλλά στο να δίνει “αφορµές” στους µαθητές να ανατρέχουν στα βιβλία των προηγούµενων τάξεων και να επαναφέρουν
στη µνήµη τους γνωστές έννοιες και προτάσεις που θα τις χρειαστούν στα επόµενα.
§1.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί έµφαση στις έννοιες της ισότητας και της σύνθεσης συναρτήσεων και στη χρήση και ερµηνεία των γραφικών παραστάσεων.
§1.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Α) Να γίνουν ασκήσεις ελέγχου της ιδιότητας 1-1 µέσα από γραφήµατα.
Β) Στην άσκηση 3 (σελ. 156) να µελετηθεί η µονοτονία των συναρτήσεων που δίδονται οι γραφικές
τους παραστάσεις. Να γίνουν και άλλες τέτοιου τύπου ασκήσεις.
§1.4 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Με δεδοµένο ότι ο τυπικός ορισµός του ορίου (σελ. 161) δεν συµπεριλαµβάνεται στην ύλη, να δοθεί βάρος στη διαισθητική προσέγγιση της έννοιας του ορίου. ∆ηλαδή, να γίνει προσπάθεια, µέσα
από γραφικές παραστάσεις κατάλληλων συναρτήσεων, να αποκτήσουν οι µαθητές µια καλή εικόνα
και να αποφευχθούν παρανοήσεις, που από τη βιβλιογραφία έχει προκύψει ότι δηµιουργούνται
συχνά στους µαθητές, για την έννοια του ορίου. Να τονιστεί ιδιαίτερα, µέσα από κατάλληλες γραφικές παραστάσεις, ότι η συµπεριφορά της συνάρτησης στο σηµείο x0 δεν επηρεάζει το όριο της όταν
το x τείνει στο x0 , καθώς και ότι η τιµή του lim f ( x) καθορίζεται, από τις τιµές που παίρνει η συx → x0

νάρτηση κοντά στο x0 . ∆ηλαδή, δύο συναρτήσεις που έχουν τις ίδιες τιµές σε ένα διάστηµα γύρω
από το x0 αλλά µπορεί να διαφέρουν στο x0 (παίρνουν διαφορετικές τιµές ή η µια ορίζεται και η
άλλη δεν ορίζεται ή καµία δεν ορίζεται) έχουν το ίδιο όριο όταν το x τείνει στο x0 (σχολικό βιβλίο,
σελ. 158-160). Να τονιστεί, επίσης, ότι η ύπαρξη του ορίου δεν συνεπάγεται µονοτονία, κάτι που
όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία είναι συνηθισµένη παρανόηση των µαθητών, ούτε όµως και
τοπική µονοτονία δεξιά και αριστερά του x0 , δηλαδή µονοτονία σε ένα διάστηµα αριστερά του x0
και σε ένα διάστηµα δεξιά του x0 . Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθούν γραφικές παραστάσεις κατάλληλων συναρτήσεων, που θα σχεδιαστούν µε τη βοήθεια λογισµικού, όπως είναι για
παράδειγµα η f ( x) = x ⋅ ηµ

1
(Σχήµα 1).
x

Σχήµα 1.
Επίσης, επειδή πολλοί µαθητές θεωρούν ότι όταν ένα όριο δεν υπάρχει τα πλευρικά όρια υπάρχουν και είναι διαφορετικά, να δοθούν γραφικά και να συζητηθούν παραδείγµατα που δεν υπάρχουν τα πλευρικά όρια, όπως για παράδειγµα η f ( x) = ηµ

1
(Σχήµα 2).
x

2

Σχήµα 2.

§1.5 (Προτείνεται να διατεθούν 6 ώρες).
Στην ενότητα αυτή δεν έχει νόηµα µια άσκοπη ασκησιολογία που οι µαθητές υπολογίζουν όρια,
κάνοντας χρήση αλγεβρικών δεξιοτήτων. Στη λύση των ασκήσεων να ζητείται από τους µαθητές να
τονίζουν τις ιδιότητες των ορίων που χρησιµοποιούν, ώστε οι ασκήσεις αυτές να αποκτούν ουσιαστικό περιεχόµενο από πλευράς Ανάλυσης, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κατανόησης
από τους µαθητές της έννοιας του ορίου. Για παράδειγµα σε ερωτήσεις όπως «να βρεθεί το

lim
x→2

x 4 − 16
» (άσκηση 3 ί) θα πρέπει να ζητείται από τους µαθητές να αιτιολογήσουν ποιες ιδιότηx3 − 8

τες των ορίων χρησιµοποιούνται στα ενδιάµεσα στάδια µέχρι τον τελικό υπολογισµό, να προβληµατιστούν αν οι f ( x) =

x 4 − 16
( x 2 + 4) ⋅ ( x + 2)
και
g
(
x
)
=
είναι ίσες και, αφού διαπιστώσουν ότι
x3 − 8
x2 + 2x + 4

δεν είναι ίσες, να δικαιολογήσουν γιατί έχουν ίσα όρια. Επίσης σε ασκήσεις όπου η συνάρτηση ορίζεται µε διαφορετικό τύπο σε δύο συνεχόµενα διαστήµατα, όπως π.χ. η άσκηση 5 (σελ. 175), να
ζητείται αιτιολόγηση γιατί στο σηµείο αλλαγής του τύπου είµαστε υποχρεωµένοι να ελέγχουµε τα
πλευρικά όρια, ενώ στα άλλα σηµεία του πεδίου ορισµού µπορούµε να βρούµε το όριο χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο τύπο. ∆ηλαδή, να φαίνεται ότι οι µαθητές κατανοούν ότι το όριο καθορίζεται από τις τιµές της συνάρτησης κοντά στο x0 και εκατέρωθεν αυτού. Αυτό µας επιτρέπει στα σηµεία τα διαφορετικά από το x0 να χρησιµοποιούµε τον ένα τύπο, ενώ στο x0 πρέπει να πάρουµε
πλευρικά όρια.
§1.6 (Προτείνεται να διατεθούν 4
διδακτικές ώρες).
Να δοθεί βάρος στη διαισθητική
προσέγγιση της έννοιας µε τη
χρήση γραφικών παραστάσεων.
Εκτός από τα παραδείγµατα του
βιβλίου να δοθούν, µέσα από
κατάλληλες γραφικές παραστάσεις, που θα σχεδιαστούν µε τη
βοήθεια λογισµικού, παραδείγµατα όπου το όριο δεν είναι πεπερασµένο αλλά δεν υπάρχει
µονοτονία,
όπως
π.χ.

lim
x→2

1
x2

 1

⋅  ηµ + 2 
 x


(Σχήµα 3),

ώστε να αποφευχθεί η παρανόηση που συνδέει την ύπαρξη µη
πεπερασµένου ορίου στο x0 µε
τη µονοτονία.

Σχήµα 3
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§1.7 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί βάρος στη διαισθητική προσέγγιση της έννοιας. Να δοθούν, µέσα από κατάλληλες γραφικές παραστάσεις, παραδείγµατα συναρτήσεων των οποίων το όριο, όταν το x τείνει στο +∞, υπάρχει αλλά οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι µονότονες, όπως είναι για παράδειγµα η f ( x) =

ηµx
x

(Σχήµα 4), καθώς και συναρτήσεων των οποίων το όριο δεν υπάρχει, όταν το x τείνει στο +∞, όπως είναι για παράδειγµα η f ( x) = ηµx .

Σχήµα 4
Τα όρια: lim x n , lim x n , lim
x →+∞

x →−∞

x →+∞

1
1
και lim n , να συζητηθούν µε τη χρήση γραφικών παραστάn
x
→−∞
x
x

σεων, που θα σχεδιαστούν µε τη βοήθεια λογισµικού, και πινάκων τιµών, µε στόχο να αντιληφθούν
διαισθητικά οι µαθητές ποια είναι τα όρια αυτά.
Η τελευταία παράγραφος, πεπερασµένο όριο ακολουθίας, να συζητηθεί γιατί θα χρειαστεί για το
ορισµένο ολοκλήρωµα.
§1.8 (Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες).
Στην πρώτη ενότητα (ορισµός της συνέχειας) να συζητηθούν και γραφικά παραδείγµατα συνεχών
συναρτήσεων µε πεδίο ορισµού ένωση ξένων διαστηµάτων, όπως είναι για παράδειγµα οι συναρτήσεις f ( x) =

1
(Σχήµα 5) και g ( x ) = x 2 − 1 (Σχήµα 6)
x

Σχήµα 5

Σχήµα 6
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και να συζητηθεί γιατί το γράφηµα των συναρτήσεων αυτών διακόπτεται, παρόλο που είναι συνεχείς. Να δοθούν στους µαθητές και σχετικές ασκήσεις.
Επίσης, κατά τη διδασκαλία των θεωρηµάτων Bolzano, ενδιάµεσων τιµών και µέγιστης και ελάχιστης τιµής, καθώς και της πρότασης ότι η συνεχής εικόνα διαστήµατος είναι διάστηµα, να δοθεί
έµφαση και να συζητηθούν οι γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν τις τυπικές διατυπώσεις αυτών, ώστε οι µαθητές να βοηθηθούν στην ουσιαστική κατανόηση τους.
Το θεώρηµα Bolzano είναι το πρώτο ουσιαστικά θεώρηµα που συναντάνε οι µαθητές στην Ανάλυση. Για αυτό είναι καλό να γίνει µια συζήτηση που να αφορά την αναγκαιότητα των υποθέσεων του
θεωρήµατος ανάλογη µε το σχόλιο του θεωρήµατος των ενδιάµεσων τιµών (σελ. 194). Επίσης θα
πρέπει να τονισθεί ότι δεν ισχύει το αντίστροφο. ∆ηλαδή ενδέχεται οι τιµές µιας συνάρτησης στα
άκρα ενός κλειστού διαστήµατος [α, β ] του πεδίου ορισµού της να έχουν το ίδιο πρόσηµο, η συνάρτηση να µην είναι συνεχής στο [α, β ] και όµως να παίρνει την τιµή 0 σε ένα εσωτερικό σηµείο
του [α, β ] .
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 38 διδακτικές ώρες)
§2.1 (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί έµφαση στην εισαγωγή της έννοιας µέσω του προβλήµατος της στιγµιαίας ταχύτητας και
της εφαπτοµένης. Μετά τον ορισµό της παραγώγου και της εφαπτοµένης γραφικής παράστασης
συνάρτησης (σελ214) να συζητηθεί αναλυτικότερα η έννοια της εφαπτοµένης. Επίσης, να δοθούν
παραδείγµατα που θα βοηθήσουν τον µαθητή να ανακατασκευάσει την εικόνα της εφαπτοµένης
που έχει από τον κύκλο (η εφαπτοµένη έχει ένα κοινό σηµείο και δεν κόβει την καµπύλη) και να
σχηµατίσει µια γενικότερη εικόνα για την εφαπτοµένη ευθεία. Για παράδειγµα, προτείνεται να συζητηθούν και να δοθούν στους µαθητές γραφικά:
i) Η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f ( x ) = x 3 στο σηµείο Ο, ώστε να
καταλάβουν ότι η εφαπτοµένη µιας καµπύλης µπορεί να διαπερνά την καµπύλη και
ii)

 x 2 , αν x ≤ 0
στο σηµείο
0,
αν
x
>
0


Η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g ( x) = 

Ο, ώστε να καταλάβουν ότι µια ηµιευθεία της εφαπτοµένης µιας καµπύλης µπορεί να συµπίπτει µε ένα τµήµα της καµπύλης και επιπλέον ότι η εφαπτοµένη µιας ευθείας σε κάθε σηµείο
της συµπίπτει µε την ευθεία.
§2.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Να προσεχθεί ιδιαίτερα το θέµα της κατανόησης από τους µαθητές των ρόλων του h και του x
στην έκφραση f '( x) = lim
h→0

f ( x + h) − f ( x)
που χρησιµοποιείται στο βιβλίο για τον υπολογισµό της
h

παραγώγου των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων (σελ 225). Να τονιστεί η διαφορά παραγώγου σε
σηµείο και παραγώγου συνάρτησης.
§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί βάρος στην παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης καθώς και στην παρατήρηση της σελίδας
234 σχετικά µε το ότι το σύµβολο

dy
δεν είναι πηλίκο.
dx

Στην εφαρµογή 2 (σελ 236) που αφορά στην εφαπτοµένη του κύκλου να τονιστεί ότι η εξίσωση της
ευθείας που βρέθηκε µε βάση τον αναλυτικό ορισµό της εφαπτοµένης είναι ίδια µε αυτή που γνωρίζουµε από την αναλυτική γεωµετρία. Αυτό για να σταθεροποιηθεί στους µαθητές η αντίληψη ότι η
έννοια της εφαπτοµένης που πραγµατεύονται στην ανάλυση συνδέεται και επεκτείνει την έννοια
της εφαπτοµένης που γνωρίσανε στη γεωµετρία.
§2.4 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Η έννοια του ρυθµού µεταβολής είναι σηµαντική και δείχνει τη σηµασία της έννοιας της παραγώγου
στις εφαρµογές. Για το λόγο αυτό καλό είναι να γίνει προσπάθεια οι µαθητές να κατανοήσουν την
έννοια και να δουν ορισµένες χρήσιµες εφαρµογές.
§2.5 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία των θεωρηµάτων Rolle και Μέσης Τιµής που υπάρχει
στο σχολικό βιβλίο µετά τη διατύπωση των θεωρηµάτων αυτών. Επειδή οι µαθητές έχουν χρησιµοποιήσει το θεώρηµα του Bolzano, σε ασκήσεις όπως η εφαρµογή 1 ii) µπορεί να συζητηθεί
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πρώτα η δυνατότητα απόδειξης µε χρήση του θεωρήµατος Bolzano και να φανεί ότι δεν µπορούµε
να εφαρµόσουµε αυτό το θεώρηµα. Έτσι φαίνεται ότι το θεώρηµα Rolle αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο και για τέτοιες περιπτώσεις. Στην εφαρµογή 3 να γίνει συζήτηση τι εκφράζει το πηλίκο

S (2, 5) − S (0)
(µέση ταχύτητα της κίνησης) µε στόχο να κατανοήσουν οι µαθητές ότι αυτό που α2,5
ποδεικνύεται είναι ότι κατά τη διάρκεια της κίνησης υπάρχει τουλάχιστον µια χρονική στιγµή κατά
την οποία η στιγµιαία ταχύτητα θα είναι ίση µε τη µέση ταχύτητα που είχε το αυτοκίνητο σε όλη την
κίνηση.
Εναλλακτικά θα µπορούσε να συζητηθεί στην αρχή του κεφαλαίου, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια
της κίνησης ενός αυτοκινήτου κάποια στιγµή της διαδροµής η στιγµιαία ταχύτητά του θα είναι ίση
µε τη µέση ταχύτητά του (κάτι που οι µαθητές το αντιλαµβάνονται διαισθητικά). Στη συνέχεια να διατυπωθεί η µαθηµατική σχέση που εκφράζει το γεγονός αυτό, και να τεθεί το ερώτηµα αν το συµπέρασµα µπορεί να γενικευθεί και για άλλες συναρτήσεις. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι
το θεώρηµα Μέσης Τιµής.
§2.6 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Στην αρχή της διδασκαλίας αυτού του κεφαλαίου µπορεί να συνδεθεί η µονοτονία µιας συνάρτησης
f σε ένα διάστηµα ∆ του πεδίου ορισµού της µε την διατήρηση του λόγου µεταβολής

f ( x2 ) − f ( x1 )
x2 − x1

στο διάστηµα αυτό. Συγκεκριµένα, να αποδειχτεί ότι η συνάρτηση f είναι:
i)

γνησίως αύξουσα στο ∆, αν και µόνο αν

f ( x2 ) − f ( x1 )
> 0 , δηλαδή, αν και µόνο αν όλες οι
x2 − x1

χορδές της γραφικής παράστασης της f στο διάστηµα ∆ έχουν θετική κλίση.
ii)

γνησίως φθίνουσα στο ∆, αν και µόνο αν

f ( x2 ) − f ( x1 )
< 0 , δηλαδή, αν και µόνο αν όλες οι
x2 − x1

χορδές της γραφικής παράστασης της f στο διάστηµα ∆ έχουν αρνητική κλίση.
Με τον τρόπο αυτό θα συνδεθεί η µονοτονία µε την παράγωγο και θα δικαιολογηθεί το γιατί στην
απόδειξη του θεωρήµατος της σελίδας 253 χρησιµοποιούµε το λόγο µεταβολής

f ( x2 ) − f ( x1 )
.
x2 − x1

§2.7 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
§2.8 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
§2.9 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Για µια διαισθητική κατανόηση του κανόνα De L’ Hospital προτείνεται, πριν τη διατύπωση του, να
δοθεί στους µαθητές να υπολογίσουν το lim
x →1

ln x
0
, το οποίο είναι της µορφής « ». Οι µαθητές θα
2
1− x
0

διαπιστώσουν ότι δυσκολεύονται να υπολογίσουν το όριο αυτό µε τις µεθόδους που γνωρίζουν µέχρι τώρα. Για να τους βοηθήσουµε να υπολογίσουν το παραπάνω όριο προτείνουµε να δοθεί σε
αυτούς η ακόλουθη δραστηριότητα.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
i) Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο σύστηµα συντεταγµένων τις συναρτήσεις f ( x ) = ln x και

g ( x ) = 1 − x2 .
ii)

Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόµενες των γραφικών παραστάσεων των f και g στο κοινό τους σηµείο A(1,0) είναι οι ευθείες ε : y = x − 1 και ζ : y = −2 x + 2 αντιστοίχως και να τις χαράξετε.

iii) Να κάνετε χρήση του γεγονότος ότι «κοντά» στο x0 = 1 οι τιµές των συναρτήσεων f ( x ) = ln x
και

g ( x ) = 1 − x 2 προσεγγίζονται από τις τιµές των εφαπτοµένων τους y = x − 1 και

y = −2 x + 2 για να καταλήξετε στο συµπέρασµα ότι «κοντά» στο x0 = 1 η τιµή του πηλίκου

6

ln x
x −1
είναι κατά προσέγγιση ίση µε την τιµή του πηλίκου
, δηλαδή ότι «κοντά» στο
2
1− x
−2 x + 2
x0 = 1 ισχύει:
ln x
x −1
x −1
1
≃
=
=
,
2
1− x
−2 x + 2 −2( x − 1) −2
που είναι το πηλίκο των κλίσεων των παραπάνω ευθειών.
Εποµένως, «κοντά» στο x0 = 1 ισχύει

f ( x)

g ( x)

lim
x →1

≃

f ( x)

g ( x)

f ′ (1)
, το οποίο υπό µορφή ορίου γράφεται:
g ′ (1)

=

f ′ (1)
.
g ′ (1)

ΣΧΟΛΙΟ
Η διαπίστωση του γεγονότος ότι «κοντά» στο x0 = 1 οι τιµές των συναρτήσεων f ( x ) = ln x και

g ( x ) = 1 − x 2 προσεγγίζονται από τις τιµές των εφαπτοµένων τους y = x − 1 και y = −2 x + 2 µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια ενός δυναµικού λογισµικού (πχ. Geogebra), ως εξής:
 Παριστάνουµε γραφικά τις συναρτήσεις y = ln x και y = 1 − x 2 και στη συνέχεια χαράσσουµε τις εφαπτόµενες τους y = x − 1 και y = −2 x + 2 αντιστοίχως (σχήµα 7).
 Έπειτα, κάνουµε αλλεπάλληλα ZOOM κοντά στο σηµείο A(1, 0) . Θα παρατηρήσουµε ότι η

y = ln x θα συµπέσει µε την ευθεία y = x − 1 , ενώ η y = 1 − x 2 θα συµπέσει µε την ευθεία
y = −2 x + 2 . (σχήµα 8).

Σχήµα 7

Σχήµα 8

§2.10 (Προτείνεται να διατεθούν 1 διδακτική ώρα)
Οι 2 διδακτικές ώρες που αποµένουν (από τον συνολικό αριθµό των ωρών που προτείνεται να διατεθούν για το 2ο κεφάλαιο), προτείνεται να διατεθούν για επίλυση επαναληπτικών ασκήσεων.
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 20 διδακτικές ώρες).
§3.1 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Α) Να δοθεί έµφαση στα προβλήµατα που διατυπώνονται στο σχολικό βιβλίο στην αρχή της ενότητας και να τονιστεί η σηµασία της αντίστροφης διαδικασίας της παραγώγισης. Θα ήταν καλό να συζητηθούν διεξοδικά ορισµένα από αυτά ή άλλα ανάλογα, ώστε να προκύψει η σηµασία της αρχικής
συνάρτησης.
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Β) Να συζητηθεί µόνο η πρώτη παράγραφος που αφορά στην παράγουσα συνάρτηση. Το αόριστο
ολοκλήρωµα παραλείπεται και αντί του πίνακα αόριστων ολοκληρωµάτων (σελ. 305) να δοθεί ο
παρακάτω πίνακας των παραγουσών µερικών βασικών συναρτήσεων.

Α/Α

Συνάρτηση

Παράγουσες

1

f ( x) = 0

G ( x ) = c, c ∈ R ,

2

f ( x) = 1

G ( x ) = x + c, c ∈ R

3

f ( x) =

4

f ( x) = x α

5

f ( x) = συνx

G ( x) = ηµx + c, c ∈ ℝ

6

f ( x) = ηµx

G ( x) = −συνx + c, c ∈ ℝ

1
συν 2 x
1
f ( x) = 2
ηµ x

G ( x) = εφx + c, c ∈ R

7
8

1
x

f ( x) =

G ( x) = ln x + c, c ∈ R
G ( x) =

x α +1
+ c, c ∈ ℝ
α +1

G ( x) = −σφx + c, c ∈ R

9

f ( x) = e x

G ( x ) = e x + c, c ∈ R

10

f ( x) = α x

αx
G ( x) =
+ c, c ∈ ℝ
ln α

Σηµείωση:
Οι τύποι του πίνακα αυτού ισχύουν σε κάθε διάστηµα στο οποίο οι παραστάσεις του x που εµφανίζονται έχουν νόηµα.
Οι δύο ιδιότητες των αόριστων ολοκληρωµάτων στο τέλος της σελίδας 305 µπορούν να αναδιατυπωθούν ως εξής:
Αν οι συναρτήσεις F και G είναι παράγουσες των f και g αντιστοίχως και ο λ είναι ένας πραγµατικός αριθµός, τότε:
i)
Η συνάρτηση F + G είναι µια παράγουσα της συνάρτησης f + g και
ii)
Η συνάρτηση λF είναι µια παράγουσα της συνάρτησης λf .
Οι εφαρµογές των σελίδων 306 και 307 να γίνουν µε τη χρήση των αρχικών συναρτήσεων. Να λυθούν µόνο οι ασκήσεις 2, 4, 5 και 7 της Α΄ Οµάδας.
§3.4 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Να γίνει αναλυτικά το πρώτο µέρος που αφορά στον υπολογισµό του εµβαδού παραβολικού χωρίου. Στη συνέχεια να γίνει διαισθητική προσέγγιση της έννοιας του ορισµένου ολοκληρώµατος και
να συνδεθεί µε το εµβαδόν όταν η συνάρτηση δεν παίρνει αρνητικές τιµές και µε τον υπολογισµό
του παραβολικού χωρίου που προηγήθηκε. Να γίνει η εφαρµογή του βιβλίου για το ολοκλήρωµα
σταθερής συνάρτησης και οι ιδιότητες που ακολουθούν.
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§3.5 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί έµφαση στο σχόλιο που αφορά στην εποπτική απόδειξη του συµπεράσµατος.
§3.7 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Οι 4 διδακτικές ώρες που αποµένουν (από τον συνολικό αριθµό των ωρών που προτείνεται να διατεθούν για το κεφάλαιο αυτό), προτείνεται να διατεθούν για επίλυση επαναληπτικών ασκήσεων.
Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτ. ∆ιανοµή
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµα Α΄
∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
∆/νση Π.Ο.∆.Ε.
∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
∆/νση Ειδικής Αγωγής
∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων
ΣΕΠΕ∆
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