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Πεξίιεςε 

Ζ έξεπλα έρεη ζθνπφ ηελ κειέηε ησλ λνεξψλ καζεκαηηθψλ, δειαδή ηηο καζεκαηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ παξάγνληαη πξνθνξηθά ρσξίο ηε ρξήζε γξαπηψλ αιγνξίζκσλ ησλ 

πξάμεσλ θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππνινγηζκψλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Γελ απνηεινχλ φκσο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζην ζρνιείν θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη σο δηδαθηηθή πξαθηηθή ζηα 

ΑΠ, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξα ζην Λχθεην ηα λνεξά 

καζεκαηηθά σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή είλαη αλχπαξθηα. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη ε αλίρλεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα επηιχζνπλ αιγεβξηθέο 

εμηζψζεηο λνεξά, ρσξίο ηελ ρξήζε ραξηί-κνιχβη. 

ην εξεπλεηηθφ κέξνο ζπκκεηείραλ 28 καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

Ν. Καιιηθξάηεηαο. πκκεηείραλ ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε αξρηθά θαη ζε γξαπηφ ηεζη 

ζε επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ηελ επίιπζε δέθα εμηζψζεσλ. Σα απνηειέζκαηα 

αλέδεημαλ λα εκθαλίδεηαη κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ ζην λνεξφ πιαίζην επίιπζεο, νη 

νπνίεο δελ είλαη εκθαλείο θαη ζηα γξαπηά ησλ καζεηψλ. Θεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

έξεπλαο είλαη ην έξγν ηνπ Proulx(2013), γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λνεξψλ  καζεκαηηθψλ 

πέξα απφ ην επίπεδν ησλ ππνινγηζκψλ θαη ζηελ Άιγεβξα, κε ζηφρν ηελ δηδαθηηθή 

κεηαηφπηζε ηεο Άιγεβξαο ζην Λχθεην, ψζηε, λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ δηδαζθαιία 

ηεο κηα λνεξή είζνδνο, ε νπνία  ζα  έρεη αληίθηππν ζηελ  καζεκαηηθή απφδνζε ησλ 

καζεηψλ. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Ννεξά καζεκαηηθά, εμηζψζεηο, ζηξαηεγηθέο επίιπζεο 
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Abstract 

The research aims at studying the mathematical concepts of mathematics, ie the 

mathematical practices that are produced orally without the use of written algorithms 

of operations and are the major part of the calculations in the everyday life of man. 

However, they are not part of the educational process at school and are not included 

as a teaching practice in the ASU, at almost all levels of education. Particularly in 

Lyceum, null mathematics as a teaching strategy is non-existent. The subject of this 

work is to detect the ability of students to solve algebraic equations mentally without 

the use of pencil paper. 

28 students of the 2nd Lyceum of the General Lyceum of N. Kallikratia participated 

in the research section. They participated in an oral interview initially and in a written 

test in the next time to solve ten equations. The results have shown that a variety of 

strategies appear in the conceptual framework of resolution, which are not apparent in 

the pupils' writings as well. The theoretical background of the research is the work of 

Proulx (2013) for the development of mathematical mathematics beyond the level of 

computations and in Algebra, aiming at the educational shift of Algebra to Lyceum to 

include in her teaching a nodal entrance, the which will have an impact on pupils' 

mathematical performance. 

Keywords: New mathematics, equations, resolution strategies 
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file:///C:/Users/manol/Desktop/Διπλωματική_ΖωήΔεληφωτάκη2_7_2019.docx%23_Toc13092755
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Δηζαγσγή 

Ο λνεξφο ππνινγηζκφο είλαη κηα ηθαλφηεηα θαζνιηθήο αμίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

ζε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ 

θαη‟ εθηίκεζε ππνινγηζκφ. Δπίζεο, πξνάγεη ηε καζεκαηηθή ζθέςε, ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ αξηζκνχ θαη αλαπηχζζεη αμηφινγνπο κεραληζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ [Mc Intosh et al., (1995), ζηελ Γεζπνηνπνχινπ, 

(2014)]. 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ηέηνησλ ππνινγηζκψλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ελφο αλζξψπνπ, θάλεθε φηη ζην 60% ησλ ππνινγηζκψλ πνπ θάλεη, 

απαηηείηαη κηα απιή εθηίκεζε, φπνπ δελ είλαη αλαγθαία κηα αθξηβήο απάληεζε. 

Δπηπιένλ, θάλεθε φηη ην 84,6% ησλ ππνινγηζκψλ πξαγκαηνπνηνχληαη λνεξά, ην 

11,1% γξαπηά, ελψ κφιηο ην 6,8% κε ρξήζε αξηζκνκεραλήο. Σέινο, παξαηεξήζεθε 

φηη ην 47,9% ησλ ππνινγηζκψλ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζπίηη, ην 18% ζηελ αγνξά, ην 

9,1% ζην απηνθίλεην θαη ην 4,6% ζε θέληξα δηαζθέδαζεο, κε ηελ πξφζζεζε θαη ηελ 

αθαίξεζε λα είλαη νη πην ζπλήζεηο πξάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Northcote & Mc 

Intosh, 1999). 

ρεδφλ φια ηα καζεκαηηθά ζα κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ σο «λνεξά» κε ηελ έλλνηα 

φηη ε ζπκκεηνρή ζε κηα καζεκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηε ζθέςε. Έηζη, θάζε 

καζεκαηηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηάθνξα 

ζηάδηα λνεξψλ καζεκαηηθψλ. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα λνεξά 

καζεκαηηθά κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξκελεία, ηελ 

νπηηθνπνίεζε, ηελ αλάιπζε, ηε ζχλζεζε, ηελ εμήγεζε, ηελ ππνβνιή, ηελ εμαγσγή, 

ηελ έθθξαζε, ηελ θξίζε, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ αηηηνιφγεζε. Απηέο νη ηδέεο είλαη 

δηαδεδνκέλεο ζε φιε ηε καζεκαηηθή πξνζπάζεηα θαη ζηεξίδνπλ ην έξγν ηεο ρξήζεο 

θαη εθαξκνγήο ησλ καζεκαηηθψλ (Key Stage 3 National Strategy, 2005). 

Ζ αλάπηπμε λνεξψλ  δηαδηθαζηψλ δελ είλαη απιψο ε δηαηήξεζε θάπνησλ έμππλσλ 

δεμηνηήησλ θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη πξαθηηθά. Οη 

λνεξέο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηεξίδνπλ ην θχξην κέξνο ηνπ καζήκαηνο. Ζ αλάπηπμε 

ελφο λνεηηθνχ ράξηε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο, βνεζά ηνπο καζεηέο λα αξρίζνπλ λα 

βιέπνπλ ζπλδέζεηο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζθέςεο κε απηφ ηνλ ηξφπν απαηηεί ρξφλν. 

Μφιηο εγθαηαζηαζνχλ, κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ησλ λνεξψλ καζεκαηηθψλ κπνξνχλ λα 
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ελζσκαησζνχλ ζηελ αξρή ησλ καζεκάησλ σο πξνσζεηηθφο παξάγνληαο ηφλσζεο γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε απηνχ ηνπ ζέκαηνο (Key Stage 3 National Strategy, 2005). 

1. Θεσξεηηθό πιαίζην 

1.1 Ννεξνί ππνινγηζκνί 

Ο Rezat (2011), αλαθέξεη πσο νη κειέηεο γηα ηα λνεξά καζεκαηηθά επηθεληξψλνληαη 

θαηά θχξην ιφγν ζε αξηζκνχο, κε εθθξάζεηο φπσο, λνεξή αξηζκεηηθή θαη λνεξνί 

ππνινγηζκνί, ηηο νπνίεο ν  Thompson (2009) ζεσξεί ππνζχλνιν ηεο έλλνηαο «λνεξά 

καζεκαηηθά». Οη νξηζκνί πνπ δφζεθαλ γηα ηελ λνεξή αξηζκεηηθή, έρνπλ ηελ βάζε 

ηνπο ζηνλ νξηζκφ ηνπ Hazelkemp (1986), πσο πξφθεηηαη γηα ππνινγηζκνχο  πνπ 

γίλνληαη ρσξίο  ραξηί θαη κνιχβη ή άιια ππνινγηζηηθά / πιηθά βνεζήκαηα. Ο Proulx 

(2013), ζεσξεί φηη, απηφο ν νξηζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηεί θαη λα  

επεθηαζεί ζε καζεκαηηθά αληηθείκελα εθηφο απφ ηνπο αξηζκνχο (φπσο ζηελ άιγεβξα, 

ηελ γεσκεηξία, ηηο ζπλαξηήζεηο θιπ.). Δπνκέλσο, σο λνεξά καζεκαηηθά νξίδνληαη νη 

καζεκαηηθέο εξγαζίεο ρσξίο ραξηί θαη κνιχβη ή άιια ππνινγηζηηθά  θαη πιηθά 

βνεζήκαηα. 

Ζ έξεπλα πξνζδνθά, ζε κηα θαηλνηφκν αληηκεηψπηζε ηεο επίιπζεο ησλ εμηζψζεσλ 

ζην Λχθεην, φπνπ, ζην ζηάδην ηεο επίιπζεο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη κηα λνεξή είζνδνο 

ηεο νπνίαο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πνιχ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο 

εμίζσζεο, ψζηε, λα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε ηνπ κέζνπ „ραξηί –κνιχβη‟. Ζ 

πξνζεθηηθή ζηάζε έρεη σο απνηέιεζκα ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εμίζσζεο πνπ 

πξφθεηηαη λα ιπζεί θαη γίλεηαη ην θιεηδί γηα ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ επηηπρή ιχζε. Με ην ζέκα ησλ λνεξψλ καζεκαηηθψλ, έρνπλ αζρνιεζεί 

εξεπλεηέο ζην παξειζφλ, ςάρλνληαο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο, νη νπνίεο ζα θάλνπλ ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν πην ειθπζηηθή θαη εηδηθά ηελ επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ πην θαηαλνεηή. 

Ο Tompson (1999), κέζα ζηνλ Threlfall, (2002), παξνπζηάδεη ηέζζεξεηο ζεκαληηθνχο 

ιφγνπο γηα λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ ζηα καζεκαηηθά. 

 Οη πεξηζζφηεξνη ππνινγηζκνί πνπ θάλεη ν άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ θαζεκεξηλά 

γίλνληαη λνεξά. 

 Οη λνεξνί ππνινγηζκνί θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ αίζζεζε ησλ αξηζκψλ ζηνπο 

καζεηέο. 
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 Οη λνεξνί ππνινγηζκνί θαίλεηαη λα απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Οη λνεξνί ππνινγηζκνί βνεζνχλ ζηελ επηηπρία ησλ γξαπηψλ ιχζεσλ. 

1.2 ύληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά θαη αληηιήςεηο γηα ηελ Άιγεβξα 

Ο καζεκαηηθφο René Frédéric Thom (1923 –2002), έγξαςε: «Κάζε παηδαγσγηθή ησλ 

καζεκαηηθψλ, αθφκα θαη αλ έρεη ιίγε ινγηθή ζπλέπεηα, ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα 

θηινζνθία ησλ καζεκαηηθψλ». Γελ ππάξρεη έλαο γεληθφο νξηζκφο γηα ηα 

Μαζεκαηηθά, γηαηί είλαη κηα πνιπδηάζηαηε επηζηήκε πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη. Μηα 

ζχληνκε ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή είλαη φηη, ηα Μαζεκαηηθά είλαη ε γεληθή κειέηε ησλ 

θαλνληθνηήησλ (κνηίβα, patterns) θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε θχξην ζηφρν, ζε κηα 

πξψηε θάζε, ηελ δηακφξθσζε εηθαζηψλ επί απηψλ ησλ θαλνληθνηήησλ θαη ηελ 

απφδεημε απηψλ, θαη ζε δεχηεξε θάζε, ηελ θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο θαη ην κπαιφ καο. Σα καζεκαηηθά έρνπλ κία 

κνλαδηθφηεηα κέζα ζε φιεο ηηο επηζηήκεο. Παίξλνπλ απφ φιεο θαη δίλνπλ ζε φιεο. 

ιεο νη επηζηήκεο αιιειεπηδξνχλ κε άιιεο, αιιά ε ζπλνιηθή επίδξαζε ησλ 

καζεκαηηθψλ πξνο φιεο είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ αλζξψπηλε γλψζε (ΑΠ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ, 2015). 

H Άιγεβξα νξίδεη θαη πεξηιακβάλεη έλα επξχ ηκήκα ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ αξαβηθή 

πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηφο ηεο, «al-jabr», ππνδειψλεη ηελ αξαβηθή θαηαγσγή ηεο σο 

καζεκαηηθή έλλνηα, ε νπνία φκσο αηηηνινγείηαη κφλν σο πξνο ηελ εμέιημή ηεο θαη φρη 

σο πξνο ηε γέλλεζή ηεο. Οη Άξαβεο καζεκαηηθνί αλέπηπμαλ αιγεβξηθέο κεζφδνπο κε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ πνιππινθφηεηαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο Άιγεβξαο 

ήηαλ θαζνξηζηηθή. κσο πνιχ λσξίηεξα, ζηελ Αξραηφηεηα, νη Βαβπιψληνη αλέπηπμαλ 

έλα πξνεγκέλν αξηζκεηηθφ ζχζηεκα, κε ην νπνίν ήηαλ ζε ζέζε λα θάλνπλ 

ππνινγηζκνχο κε έλαλ αιγνξηζκηθφ ηξφπν (Struik, 1987). Δπίζεο, νη αξραίνη Έιιελεο 

καζεκαηηθνί, απφ ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα, δεκηνχξγεζαλ κηα γεσκεηξηθή άιγεβξα 

πνπ νη φξνη ηεο εθπξνζσπνχληαλ απφ ηηο πιεπξέο ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

ζπλήζσο γξακκέο, πνπ είραλ γξάκκαηα πνπ ζπλδένληαλ κε απηνχο. Αξγφηεξα (250 

κ.Υ.), ν κεγάινο Αιεμαλδξηλφο-Έιιελαο καζεκαηηθφο Γηφθαληνο, ζπλέγξαςε κηα 

ζεηξά βηβιίσλ κε ηνλ ηίηιν «Αξηζκεηηθά», ηα θείκελα ησλ νπνίσλ είραλ σο 

αληηθείκελν ηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ θαη νδήγεζαλ απφ ηε ζεσξία ησλ 

αξηζκψλ ζηελ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο Γηνθαληηθήο εμίζσζεο. Σν έξγν ηνπ απηφ, ηνπ 
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πξνζέδσζε ηνλ ηίηιν ηνπ «παηέξα ηεο Άιγεβξαο», ν νπνίνο αθφκα θαη ζήκεξα 

ακθηζβεηείηαη αλ αλήθεη ζηνλ Άξαβα Al_Khwarizmi ή ζην Γηφθαλην (Boyer,1991). 

ηα ζχγρξνλα ρξφληα θαη κεηά ηνλ 13ν αηψλα, ν Ηζιακηθφο θφζκνο είλαη ζε παξαθκή, 

ζε αληίζεζε κε ηνλ Δπξσπατθφ πνπ αθκάδεη θαη έηζη άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ε 

Δπξσπατθή Άιγεβξα, ε νπνία, κεηά ηνλ 16ν αηψλα αλαπηχζζεηαη ζε κηα λέα 

ζχγρξνλε Άιγεβξα κε ηελ δηαηχπσζε θαη απφδεημε λέσλ ζεσξεκάησλ απφ κεγάινπο 

επξσπαίνπο καζεκαηηθνχο, φπσο, ν Φξαγθίζθνο Βηεηά, ν Λάηκπληηο, ν Λαγθξάλδ, ν 

Γθαινπά ν νπνίνο εζηίαζε ζηελ αθεξεκέλε Άιγεβξα κε ζηφρν ηελ επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ (Boyer, 1991). 

Ζ Άιγεβξα σο πξνο ηελ ζπκβνιηθή ηεο γξαθή, ζχκθσλα κε ηνπο ηζηνξηθνχο, πέξαζε 

απφ ηξία ζηάδηα εμέιημεο. ηελ πεξίνδν πξηλ ηνλ Γηφθαλην δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ζχκβνια γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αγλψζησλ, αιιά ε θαζνκηινπκέλε γιψζζα θαη 

ε επνρή γηα ηελ Άιγεβξα αληηπξνζσπεχεη ην «Ρεηνξηθφ ζηάδην». Ο Γηφθαληνο 

εηζήγαγε ηε ρξήζε γξακκάησλ, ρξεζηκνπνηνχζε φκσο έλα κφλν ζχκβνιν γηα λα ιχζεη 

εμηζψζεηο κε δχν αγλψζηνπο, δνκψληαο έηζη ηελ «ζπγθνπηφκελε άιγεβξα» θαη ηα 

πξάγκαηα αιιάδνπλ εληειψο απφ ην 17ν αηψλα, φπνπ ν Viete, εηζάγεη ηε ρξήζε 

γξακκάησλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ πνζνηήησλ, νπφηε εηζάγεη ηελ έλλνηα 

ηνπ αιγεβξηθνχ ή ζπκβνιηθνχ αξηζκνχ πεξλψληαο έηζη ζην ζηάδην ηεο «ζπκβνιηθήο 

Άιγεβξαο» (Λεκνλίδεο, 1996). 

ηελ άιγεβξα πξνζδίδνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο 

δηαθνξεηηθνί ραξαθηεξηζκνί, αλάινγα κε ηελ βαζηθή έλλνηα πάλσ ζηελ νπνία απηή 

δνκείηαη.  Ο Usiskin (1988), πεξηγξάθεη ηέζζεξεηο έλλνηεο ηεο άιγεβξαο ηηο νπνίεο 

αλαιχεη θαη αηηηνινγεί:  

 H άιγεβξα αξρίδεη σο ε ηέρλε ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ πξάμεσλ ησλ αξηζκψλ 

(πξφζζεζε, πνιιαπιαζηαζκφο, δπλάκεηο) βαζηζκέλε ζε θαλφλεο. Οη θαλφλεο 

ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο αξηζκνχο, νπφηε νη ρεηξηζκνί κπνξνχλ λα γίλνπλ κε 

γξάκκαηα αληί γηα ηνπο αξηζκνχο. Οη ίδηνη θαλφλεο θαίλεηαη λα ηζρχνπλ γηα 

δηαθνξεηηθά είδε αξηζκψλ θαη αθφκε θαη γηα ηα πξάγκαηα, πνπ δελ είλαη θαζφινπ 

αξηζκνί. Άξα ε άιγεβξα ππφ απηήλ ηελ έλλνηα είλαη γεληθεπκέλε αξηζκεηηθή. 

 Ζ δεχηεξε έλλνηα, πνπ ηεο απνδίδεη ν Usiskin, είλαη ην ζχλνιν ην δηαδηθαζηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ νη νπνίεο 

ηελ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ αξηζκεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δνζεί ζηνπο 
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καζεηέο ε εθθψλεζε «ηαλ ην 3 πξνζηίζεηαη ζην πεληαπιάζην ελφο αξηζκνχ, ην 

απνηέιεζκα είλαη 40, βξείηε ηνλ αξηζκφ», ην πξφβιεκα κεηαθξάδεηαη εχθνια ζηε 

γιψζζα ηεο άιγεβξαο, σο 5x + 3 = 40. Ζ αλαπαξάζηαζε απηή εθθξάδεη γλσζηέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αξηζκψλ θαη δελ ππάξρεη ε αίζζεζε ηνπ αγλψζηνπ. Τπφ 

απηήλ ηελ αληίιεςε, κε ηελ βνήζεηα ηεο άιγεβξαο βξέζεθε ην γεληθφ πξφηππν, 

αιιά, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ κεηάβαζε απφ 

ηελ αξηζκεηηθή ζηελ αιγεβξηθή επίιπζε. Αλ ην πξφβιεκα ην αληηκεησπίζεη ν 

καζεηήο αξηζκεηηθά, ηφηε γηα λα βξεη ηνλ αξηζκφ πνπ ςάρλεη, αθαηξεί απφ ην 40 

ην 3 θαη δηαηξεί κε ην 5. Ζ αιγεβξηθή έθθξαζε πεξηέρεη ηηο αληίζηξνθεο πξάμεηο. 

Πνιιαπιαζηάδεη κε ην 5 θαη πξνζζέηεη ην 3. 

 Καηά κηα άιιε έλλνηα, ε άιγεβξα εθθξάδεη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεγεζψλ. 

Παξάδεηγκα ν ηχπνο S=π‧t, εθθξάδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηξηψλ θπζηθψλ κεγεζψλ 

ηνπ δηαζηήκαηνο S, ηεο ηαρχηεηαο π θαη ηνπ ρξφλνπ tζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

θαη ε αιγεβξηθή απηή ζρέζε δελ αλαδεηά θαλέλαλ άγλσζην.  

 Σέινο, θαηά ηνλ Usiskin (1988), ε άιγεβξα ζην επίπεδν ηνπ Λπθείνπ έρεη ηελ 

έλλνηα ηεο κειέηεο ησλ δνκψλ. 

Ζ Kieran (2007), θαηεγνξηνπνηεί ηελ ζρνιηθή άιγεβξα ζε  δχν βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο: ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κεηαζρεκαηηζκνχ/κεηαηξνπήο. Οη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο 

άιγεβξαο ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζρεκαηηζκφ εμηζψζεσλ πνπ πεξηέρνπλ έλαλ άγλσζην 

θαη απεηθνλίδνπλ πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ (Bell, 1995), δηαηππψζεηο ηχπσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα ή αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο (Mason, 1996), 

θαη δηαηππψζεηο θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο αξηζκεηηθέο ζρέζεηο (Lee & Wheeler, 

1987). Οη δηαηππψζεηο θαη νη εμηζψζεηο εθθξάδνληαη κε ηηο κεηαβιεηέο θαη ηνπο 

αγλψζηνπο θαη ζπλεπψο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηέο ζηελ παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Άιγεβξαο. ηηο αιγεβξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κεηαζρεκαηηζκνχ/κεηαηξνπήο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε αλαγσγή φκνησλ φξσλ, ε 

παξαγνληνπνίεζε, ε αληηθαηάζηαζε, ε πξφζζεζε θη ν πνιιαπιαζηαζκφο 

πνιπσλχκσλ, ε εθζεηηθή δηαηχπσζε κε πνιπψλπκα, ε επίιπζε εμηζψζεσλ, ε 

απινπνίεζε παξαζηάζεσλ θαη άιιεο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο θαηά έλα 

κεγάιν κέξνο αθνξνχλ ζηελ κεηαβνιή ηνπ ηχπνπ κηαο έθθξαζεο ή εμίζσζεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ηζνδπλακία. 
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Ζ άιγεβξα απνηειεί ηνλ ζθειεηφ θαη ηελ γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ. Απηφ ηζρχεη 

ηφζν ζε επίπεδν καζεκαηηθήο επηζηήκεο, φζν θαη ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζην Λχθεην (ΑΠ, 2015). Ζ ζρνιηθή άιγεβξα, ε νπνία είλαη 

ζηνηρεηψδεο άιγεβξα, είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ αθεξεκέλε, πνιχπινθε, άιγεβξα 

ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ πνιππινθφηεηα. Ζ 

άιγεβξα πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζηνλ δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ δηεζλψο πεξηέρεη, 

πεξίπνπ, ηηο ίδηεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ Άιγεβξα 

εηζάγεηαη ζην ζρνιείν, θπξίσο, σο ρξήζε ζπκβφισλ γηα ην ρεηξηζκφ κεηαβιεηψλ 

πνζνηήησλ, κε πιήζνο εθαξκνγψλ ηφζν ελδνκαζεκαηηθψλ, φζν θαη 

εμσκαζεκαηηθψλ. Δπεηδή ε γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Άιγεβξαο απνηειεί βαζηθφ 

εξγαιείν γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ν καζεηήο πνπ ηειεηψλεη 

ην Λχθεην θαη αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζεί, πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλνο κε γλψζεηο απφ αξθεηά θεθάιαηα ηεο Άιγεβξαο, σο εμήο, ζε ζπλνπηηθή 

αλαθνξά (Αξγπξφπνπινο, 2015): 

1. χλνια αξηζκψλ 

2. Αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο, απφιπηεο ηηκέο, ξηδηθά 

3. Δπίιπζε εμηζψζεσλ, πξψηνπ, δεπηέξνπ βαζκνχ θαη νξηζκέλεο πνιπσλπκηθέο 

αλσηέξνπ βαζκνχ  

4. Δπίιπζε αληζψζεσλ 

5. Δπίιπζε, γξακκηθψλ θαη κε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ 

6. ηνηρεία ηξηγσλνκεηξίαο (νξηζκνί, ζρέζεηο, εμηζψζεηο) 

7. Αθνινπζίεο θαη ζεηξέο 

8. Λνγάξηζκνη (νξηζκνί, ηδηφηεηεο εμηζψζεηο) 

9. Μηγαδηθνί αξηζκνί 

10. Γηαλπζκαηηθφο ινγηζκφο, ηνηρεία γξακκηθήο Άιγεβξαο 

11. Θεσξία αξηζκψλ (δηαηξεηφηεηα, γξακκηθή Γηνθαληηθή εμίζσζε) 

Ζ Kieran (1992), πεξηγξάθεη ηηο ίδηεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ζηελ Ακεξηθή. 

1.3 Δμηζώζεηο, ε ζεκαζία ησλ ζπκβόισλ ζηελ Άιγεβξα, ε 

αληίιεςε ησλ καζεηώλ γηα ην ίζνλ“=”  θαη ηηο κεηαβιεηέο 

ζηελ εμίζσζε 

Ζ Kieran (2004), αλαθέξεη, πσο απφ  ηελ επνρή ηνπ Al-Khowarizmi θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ Αξάβσλ καζεκαηηθψλ ηνλ 9ν αηψλα, ε άιγεβξα ζεσξείηαη σο ε 



  

[14] 

 

επηζηήκε ηεο επίιπζεο εμηζψζεσλ. Ζ άπνςε απηή εδψ θαη αηψλεο δελ έρεη αιιάμεη 

νπζηαζηηθά, θαη, απηή ε δηαρξνληθή χπαξμή ηεο ζηνπο αηψλεο εθθξάδεη ηελ δχλακε 

ηνπ καζεκαηηθνχ πεδίνπ ηεο Άιγεβξαο θαη ηεο βαζηθήο ηεο έλλνηαο, ηεο εμίζσζεο, 

πνπ δηδάζθεηαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν καζεκαηηθφ αληηθείκελν. 

 Δμηζώζεηο 

«Οη εμηζψζεηο πνπ βξίζθνληαη παληνχ θαη δελ είλαη πνπζελά γξακκέλεο, καο 

ππελζπκίδνπλ φηη, βιέπνπκε κφλν φηη θαηαλννχκε», γξάθεη ν Ν. Λπγεξφο 

απνδίδνληαο «θηινζνθηθά» ηελ δχλακε ηεο έλλνηαο ηεο εμίζσζεο. Μία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηδεψλ. Καη είλαη ε 

αθξίβεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο κέζσ ησλ εμηζψζεσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ζ εμίζσζε κπνξεί ινηπφλ, λα ζεσξεζεί σο 

ην απνηέιεζκα θαη ε βάζε ηεο κνληεινπνίεζεο ησλ θαηλνκέλσλ κέζσ ηεο 

λνεκνζχλεο. Ζ εμίζσζε είλαη ην αληηθείκελν ηνπ θεηκέλνπ, ην ζέκα ησλ εξκελεηψλ. 

Έηζη ε κάζεζε ηεο επίιπζεο ησλ εμηζψζεσλ είλαη βαζηθή γηα φζνπο ζέινπλ λα 

μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηεο ηερληθήο γηα λ‟ αγγίμνπλ ηελ ηέρλε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε 

γλψζε ησλ Δπηζηεκψλ (Λπγεξφο, 2012).  

Οη εμηζψζεηο ζηε δνκή ηνπο πεξηέρνπλ ζχκβνια, κε βαζηθφηεξν ην ζχκβνιν ηεο 

ηζφηεηαο “=”, ην νπνίν εθθξάδεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ έλλνηα πνπ έρεη ζε κηα 

αξηζκεηηθή παξάζηαζε. Ο Λεκνλίδεο (1996), αλαθέξεη πσο ην ζχκβνιν “=”, 

ζχκθσλα κε ηνπο Cortes, Vergnaud θαη Kavafian(1990), κπνξεί λα παίξλεη 

δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Ηδηαίηεξα ζηελ Άιγεβξα, ην “=”, κπνξεί λα παξηζηάλεη 

ηζνδπλακία ή ηαπηφηεηα ή πξνζδηνξηζκφ ή απνηέιεζκα. Ζ ζεκαζία ηνπ “=” ζε κηα 

αξηζκεηηθή παξάζηαζε είλαη ην απνηέιεζκα. Ζ αληίιεςε ησλ καζεηψλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ ή πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ Λπθείνπ πνπ ζεσξνχλ φηη ην “=” ζηελ εμίζσζε 

παξάγεη κφλν θάπνην απνηέιεζκα, είλαη έλα εκπφδην γηα ηε ζσζηή επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ θαη βιέπνπκε ιχζεηο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ κεηαβαηηθή ηδηφηεηά ηνπο 

φπσο, .....603125  xxxx  Απηή ε αληίιεςε ηνπ “=”, γηα ηηο εμηζψζεηο 

εληζρχεηαη απφ ηελ ρξήζε ππνινγηζηψλ ηζέπεο, αθνχ παηψληαο ην “=”, εκθαλίδεηαη 

ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ ή ησλ ζρέζεσλ (Λεκνλίδεο, 1996). 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ εξεπλψλ, είλαη φηη πνιινί 

καζεηέο ζεσξνχλ ην „=‟ σο έλα ζεκάδη γηα «λα θάλεηο θάηη» θαη ζπρλά «λα δψζεηο 

ηελ απάληεζε, έλαλ αξηζκφ» θαη φρη σο ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ηνπ δεμηνχ 
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θαη ηνπ αξηζηεξνχ ζθέινπο. Απηή ε αληίιεςε ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο δεκηνπξγεί 

δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θαη ζην ρεηξηζκφ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηεο εμίζσζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζή ηεο (Γξακαιίδεο & αθνλίδεο, 2006). 

Ζ άιιε έλλνηα θιεηδί γηα ηηο εμηζψζεηο είλαη ε κεηαβιεηή. πσο αλαθέξεη ε 

Γεκεηξηάδνπ (2009), ε εμίζσζε ζεκαηνδνηεί ηε δηαθνξά κεζφδνπ κεηαμχ 

αξηζκεηηθήο θαη άιγεβξαο (Filloy & Sutherland, 1996; Boulton-Lewisatal., 2000). Γηα 

λα θαιπθζεί ην γλσζηηθφ άικα αλάκεζα ζηελ αξηζκεηηθή θαη άιγεβξα, εξεπλεηέο 

πξνηείλνπλ έλα ελδηάκεζν πξν-αιγεβξηθφ επίπεδν δηδαζθαιίαο, φπνπ ν καζεηήο ζα 

θαηαζθεπάζεη ην λφεκα ηεο κεηαβιεηήο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο εμίζσζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ηνλίδεη, πσο ηα γξάκκαηα ζηελ εμίζσζε πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν σο κεηαβιεηέο, παξά σο άγλσζηνη, θαη ην ζχκβνιν 

ηεο ηζφηεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο ηζνδπλακίαο, ψζηε, λα απνθεπρζεί ε ζηελή εξκελεία 

ηεο κε ζθνπφ λα βξεζεί κηα απάληεζε (Filloy & Sutherland 1996; Boulton & 

Lewisatal 1997b). 

1.4 Σππηθέο θαη κε ηππηθέο κέζνδνη επίιπζεο εμηζώζεσλ 

πσο πεξηγξάθεη ε Kieran (1996), ε επίιπζε ηεο εμίζσζεο σο καζεκαηηθφ 

αληηθείκελν, πεξηιακβάλεη ηελ ηππηθή πξνζέγγηζε, πνπ είλαη ε εθηέιεζε ησλ ίδησλ 

ελεξγεηψλ θαη ζηα δχν κέιε, δειαδή θαηάιιεινη αιγεβξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζηα 

δχν κέιε ηεο εμίζσζεο πνπ νδεγνχλ ζε ηζνδχλακεο εμηζψζεηο κέρξη λα απνκνλσζεί 

θαη λα βξεζεί ε ηηκή ηνπ αγλψζηνπ (Λεκνλίδεο, 1996). κσο, απηή δελ είλαη γεληθά  

ε πξψηε κέζνδνο πνπ δηδάζθεηαη ζηνπο καζεηέο. πρλά, σο εηζαγσγηθέο κέζνδνη 

ζηελ επίιπζε εμηζψζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ θαη δνθηκήο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ αξηζκεηηθέο αληηθαηαζηάζεηο θαζψο θαη άιιεο κε ηππηθέο ηερληθέο, 

φπσο, ε κέζνδνο θάιπςεο (cover-up) θαη ε κέζνδνο εξγαζία πξνο ηα πίζσ (working 

backwards) (Bernard & Cohen, 1988). Απηέο νη κέζνδνη επίιπζεο πξνζεγγίδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ ιχζε πνπ δίλεηαη κε ηηο δηαδηθαζηηθέο  αληηιήςεηο ησλ εμηζψζεσλ, 

σζηφζν, νη καζεηέο δηδάζθνληαη λα ιχλνπλ ηηο εμηζψζεηο κε ηελ ηππηθή κέζνδν 

επίιπζεο.  

Ζ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ είλαη κηα καζεκαηηθή ελφηεηα πάλσ ζηελ νπνία έρνπλ 

γίλεη πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο. Οη δηάθνξεο κέζνδνη επίιπζεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

(Kieran, 1996 ζει. 400) ζηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο:  

1) Υξήζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ 
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2) Υξήζε ηερληθψλ κέηξεζεο 

3) Μέζνδνο θάιπςεο (cover-up) 

4) Μέζνδνο εξγαζία πξνο ηα πίζσ (working backwards) – αλαίξεζε (undoing) 

5) Γνθηκή θαη επαιήζεπζε 

6) Μεηαηφπηζε (αιιαγή κέινπο, αιιαγή πξνζήκνπ)  

7) Δθηέιεζε ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο θαη ζηα δχν κέιε 

Απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο επίιπζεο, νη κέζνδνη (6) Μεηαηφπηζε θαη (7) Δθηέιεζε 

ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο θαη ζηα δχν κέιε, αλαθέξνληαη, ζπρλά, σο ηππηθέο κέζνδνη 

επίιπζεο. Ζ Μεηαηφπηζε ζεσξείηαη ε ζπληφκεπζε ηεο κεζφδνπ “Δθηέιεζε ηεο ίδηαο 

δηαδηθαζίαο θαη ζηα δχν κέιε”. 

Οη καζεηέο, ζπλήζσο, δελ δηδάζθνληαη ηηο πξψηεο δχν  απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο, 

ηηο νπνίεο θέξλνπλ καδί ηνπο σο πξαθηηθέο επίιπζεο απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν 

(Kieran, 1996 ζει. 400). 

Ζ κέζνδνο θάιπςεο (cover – up) είλαη ηερληθή γηα ηελ  επίιπζε εμηζψζεσλ, θαηά ηελ 

νπνία, γηα παξάδεηγκα ζηελ εμίζσζε 2x+9=5x, “αθνχ 2x+9 θάλεη 5x, ην 9 πξέπεη λα 

είλαη 3x, γηαηί 2x+3x επίζεο θάλεη 5x, νπφηε x=3” (Bell, O‟ Brien&Shin, 1980). 

Ζ κέζνδνο αλαίξεζεο (undoing) είλαη αλάινγε πξνο ηελ κέζνδν εξγαζία πξνο ηα 

πίζσ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επίιπζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο 2x+4=18, νη καζεηέο παίξλνπλ ην απνηέιεζκα ζηε δεμηά 

πιεπξά θαη επηιχνπλ πξνρσξψληαο απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ιεηηνπξγψληαο 

απνθιεηζηηθά κε αξηζκνχο θαη απνθεχγνληαο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηζνδπλακίαο 

απηήο ηεο καζεκαηηθήο παξάζηαζεο (Kieran, 1996 ζει. 400).  

1.5 Πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ ζηελ ζρνιηθή Άιγεβξα 

1.5.1 Γπζθνιίεο ησλ καζεηώλ ζηελ πξώηκε άιγεβξα 

Οη πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηηο δπζθνιίεο θαη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

ζρνιηθή άιγεβξα, έδεημαλ πσο απηά θπξίσο νθείινληαη ζηε κεηαθνξά θαλφλσλ 

αξηζκεηηθήο ζην αιγεβξηθφ πεδίν, ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε ζπκβφισλ θαη ζηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο θπζηθήο γιψζζαο γηα ηελ επεμεξγαζία αιγεβξηθψλ ηδεψλ. Ζ ηζρχο 

ηεο Άιγεβξαο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηδφκαζηε θαη 

λα αλαπαξηζηνχκε κε ζπληνκία, αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηηο καζεκαηηθέο ηδέεο θαη λα 
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αλαπηχζζνπκε απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (αθνλίδεο, 

2011). 

Ζ θαηαλφεζε ηεο άιγεβξαο ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο αξηζκεηηθήο 

θαη είλαη επφκελν νπνηαδήπνηε αλεπάξθεηα ζηελ αξηζκεηηθή λα πξνθαιέζεη αξγφηεξα 

δπζθνιίεο ζηελ άιγεβξα. Οη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν καζεηήο γηα λα 

πξνζεγγίζεη ηελ αιγεβξηθή γιψζζα αληηζηνηρνχλ ζε γλσζηηθά άικαηα γηα έλλνηεο θαη 

πξάμεηο θαη ηα νπνία δηαρσξίδνπλ ηνλ έλα ηξφπν ζθέςεο απφ ηνλ άιιν (Γεκεηξηάδνπ, 

2009). 

πσο αλαθέξεη ν αθνλίδεο (2011), νη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο αλαθέξνπλ πσο ε 

αξηζκεηηθή έρεη αιγεβξηθφ ραξαθηήξα κε ηελ έλλνηα φηη αθνξά ζε γεληθέο 

πεξηπηψζεηο θαη δνκέο πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ πεξηεθηηθά κε αιγεβξηθφ 

ζπκβνιηζκφ. Έηζη, παιηφηεξεο (Booth, 1988)  θαη πην πξφζθαηεο ζεσξίεο (Carraher et 

al, 2006), ζεσξνχλ φηη νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηελ Άιγεβξα είλαη απνηέιεζκα 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ ηξφπσλ πνπ δηδάρηεθαλ ηελ αξηζκεηηθή. 

Καηά ηνλ Thwaites (1982), ηέζζεξηο είλαη νη  παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηε 

δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο δχζθνιε: ε αδπλακία νπηηθνπνίεζεο ησλ αιγεβξηθψλ 

ηδεψλ, ε απζαίξεηε θχζε ησλ αιγεβξηθψλ ηδεψλ, ε πνιχπινθε θχζε ηνπο θαη ε ζρέζε 

κεηαμχ αιγεβξηθνχ ζπκβνιηζκνχ θαη πιαηζίνπ αλαθνξάο (Γξακαιίδεο & αθνλίδεο, 

2006). 

Ζ θαηαλφεζε ηεο ζηνηρεηψδνπο άιγεβξαο  ζηεξίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ έλλνηα 

ηεο κεηαβιεηήο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηεο κεηαβιεηήο 

δεκηνπξγνχλ ζηνπο καζεηέο αληηιήςεηο πνπ ζπλππάξρνπλ ηαπηφρξνλα ή αλεμάξηεηα 

ε κηα απφ ηελ άιιε κέζα ζε αληηθαηηθά ζπκπιέγκαηα θαη δεκηνπξγνχλ ζπγρχζεηο 

θαηά ηελ  εθαξκνγή ηνπο. Οη καζεηέο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα γξάκκαηα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ αξηζκνχο, ζπλήζσο, έρνπλ ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ ζε απηά κία 

κφλν ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ εχθνια λα ιχλνπλ εμηζψζεηο ηνπ 

ηχπνπ 5x=8, γηαηί ην x έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ελψ, ζηελ αφξηζηε εμίζσζε 

3x=3x ή δελ δίλνπλ θακία απάληεζε ή δίλνπλ ζην x κηα κφλν ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

(Λεκνλίδεο, 1996).  

Ο αθνλίδεο (2011), αλαθέξεηαη ζηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Radford (2011) φηη ε αιγεβξηθή 

ζθέςε είλαη έλαο επεμεξγαζκέλνο ηχπνο αλαζηνραζκνχ θαη δξάζεο, έλαο ηξφπνο 
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ζθέςεο πνπ έρεη εθιεπηπλζεί ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ 

παξνπζηάδεη ηφζεο δπζθνιίεο. Ζ αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ 

ηάμε ζθηαγξαθεί ην παηδαγσγηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαδεηθλχεηαη ε αιγεβξηθή 

ζθέςε, θαη ην είδνο ηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλαπηπζζφκελε θαηαλφεζε ησλ 

καζεηψλ, απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπο, απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη απφ ηελ ηζηνξηθή επθπΐα πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλε ζηε γιψζζα, ζηε γιψζζα θαη ζηα εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο 

καζεηέο.  

1.5.2 Λάζε θαη παξαλνήζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ ζηελ επίιπζε 

εμηζώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ κνξθή ηνπο 

Ζ αιγεβξηθή ζθέςε είλαη αθαηξεηηθή θαη γεληθεπκέλε, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηέθνληαη 

εκπφδηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ εμηζψζεσλ γεληθά σο καζεκαηηθά αληηθείκελα. Ο 

ρεηξηζκφο θαη νη έλλνηεο πνπ απνδίδνληαη ζηηο κεηαβιεηέο δεκηνπξγνχλ ειιείκκαηα 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ εμηζψζεσλ (Impecoven-Lind & Foegen, 2010). 

Ζ επηηπρήο εηζαγσγή ζηελ άιγεβξα γηα ηνλ καζεηή, πξνυπνζέηεη ηελ αληηκεηψπηζε 

ελφο αξηζκνχ εκπνδίσλ κε ην πεξηερφκελν πνπ δίλνπλ ζηνλ φξν «εκπφδην» νη Σall & 

Thomas (1991), σο ελλνηνινγηθέο δπζθνιίεο. Οη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηε κάζεζε 

ηεο άιγεβξαο κπνξεί λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο επφκελεο θαηεγνξίεο: Γπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αιγεβξηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ζπληαθηηθά θαη ζεκαζηνινγηθά, κε δηαδηθαζίεο ζθέςεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηε ινγηθή θχζε ηεο άιγεβξαο, κε δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην ίδην ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ησλ καζεκαηηθψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή 

απφ ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ θαη ηέινο, δπζθνιίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ άιγεβξα (Blanco & Carrote, 2007). 

Ζ Perso (1991), πεξηγξάθεη γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ ιάζνπο θαη παξαλφεζεο σο εμήο: 

"ηα ιάζε δελ είλαη απιψο απνηπρίεο ησλ καζεηψλ, αιιά, είλαη ζπκπηψκαηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηδεψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη θάησ απφ ηηο καζεκαηηθέο ελέξγεηεο ησλ 

καζεηψλ". Οη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο κπνξεί λα νθείινληαη ζε κηα εηθαζία ηνπ 

καζεηή ή ζε ρακειή καζεκαηηθή θιίζε, αιιά, νη ζπζηεκαηηθέο ιαλζαζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ή θαλφλεο έρνπλ ζπρλά ινγηθή πξνέιεπζε θαη βαζίδνληαη ζε 

παξαλνήζεηο (Yusof, 2003).  



  

[19] 

 

Σα ιάζε απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ είλαη απξφβιεπηα νχηε "πιάλεο"· παξάγνληαη απφ 

εκπφδηα. Σν ιάζνο κέζα απφ ην νπνίν εθδειψλεηαη έλα εκπφδην είλαη ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν γλψζεο θαη απνθηά κεγάιε ζπνπδαηφηεηα, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηφζν ηνπ δαζθάινπ φζν θαη ηνπ καζεηή (Brousseau 1983, ζ.171). 

1.5.2.1 Λάζε ζηηο εμηζώζεηο πξώηνπ βαζκνύ 

Ο Λεκνλίδεο (2016), ζε κηα εκπεηξηθή έξεπλα ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο εμηζψζεσλ 

πξψηνπ βαζκνχ απφ καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, αλαθέξεη ηελ ηαμηλφκεζε πνπ έθαλε ν 

Cortes (1994) γηα ηα ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο παξαβηάδνληαο καζεκαηηθέο 

ηδηφηεηεο. Σα ιάζε πνπ παξαηεξνχληαη αθνξνχλ ζηελ έλλνηα ηνπ αγλψζηνπ, ζηελ 

ηζνδπλακία ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηα δχν κέιε ηεο εμίζσζεο, ζηηο αξηζκεηηθέο 

πξάμεηο σο πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηα θαη ηνπο ππνινγηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, 

δπζθνιία δεκηνπξγεί ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο επίιπζεο ηεο πξσηνβάζκηαο εμίζσζεο ν 

ζπληειεζηήο ηνπ αγλψζηνπ, ηδηαίηεξα, αλ απηφο είλαη θιάζκα. Σν εκπφδην πξνθχπηεη 

απφ ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο σο πξνο ηελ αίζζεζε ησλ πξάμεσλ θαη 

ηδηαίηεξα, ε ρξήζε ησλ θαλφλσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ 

είλαη κηα θαηεγνξία ιαζψλ, φπσο αλαθέξεη ε Perso (1991). 

Δπίζεο, ε έιιεηςε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ  γηα ηηο  καζεκαηηθέο δνκέο είλαη αηηία 

ιαζψλ ζηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ. Ζ Warren (2003), αλαθέξεη  σο γλψζε κηαο 

καζεκαηηθήο δνκήο, ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα, ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ηηο 

ηδηφηεηεο πνπ νξίδνπλ απηέο ηηο ζρέζεηο, φπσο, ζρέζεηο κεηαμχ πνζνηήησλ 

(ηζνδχλακεο, κεγαιχηεξε, κηθξφηεξε), ηδηφηεηεο πξάμεσλ (αληηκεηαζεηηθή, 

πξνζεηαηξηζηηθή, κεηαβαηηθή, χπαξμε αληηζηξφθνπ θαη νπδέηεξνπ ζηνηρείνπ), 

ηδηφηεηεο κεηαμχ ησλ πξάμεσλ (επηκεξηζηηθφηεηα) θαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ 

(κεηαβαηηθφηεηα ηζφηεηαο θαη αληζφηεηαο). Ζ έιιεηςε ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ, 

θπξίσο, σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ, πξνθαιεί ην εκπφδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

κηαο πξσηνβάζκηαο εμίζσζεο σο αφξηζηε ή αδχλαηε. Δπίζεο, γηα ηελ αδπλακία ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ κηαο εμίζσζεο σο αφξηζηε ή αδχλαηε επζχλεηαη θαη ε αληίιεςε  ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο εμίζσζεο, φηη, είλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχκε γηα 

λα βξνχκε έλαλ άγλσζην (Stacey & Mc Gregor, 1997).  

1.5.2.2 Λάζε ζηηο δεπηεξνβάζκηεο εμηζώζεηο ( επίιπζε ηξησλύκνπ) 

ηηο δεπηεξνβάζκηεο εμηζψζεηο,                      έλα βαζηθφ εκπφδην 

ησλ καζεηψλ είλαη ε αληίιεςε φηη, ε παξαπάλσ εμίζσζε κπνξεί λα εθθξάδεη κηα 
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εμίζσζε 1
νπ

 ή 2
νπ

  βαζκνχ αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ, κε ηελ έλλνηα ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ αγλψζηνπ x. Δπίζεο, ππάξρεη θαη κηα ζχγρπζε σο πξνο 

ηελ θαηαλφεζε ηεο αθεξεκέλεο πνζφηεηαο ηεο δηαθξίλνπζαο. Απηέο νη αληηιήςεηο, 

ζπλδπαζηηθά κε ηελ δχζθνιε αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηαπηνηήησλ, είλαη ε 

αηηία γηα ιάζε ζηελ επίιπζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ εμηζψζεσλ.  

1.5.2.3 Λάζε ζηελ επίιπζε ξεηώλ θαη άξξεησλ εμηζώζεσλ 

πσο αλαθέξεη ν Θενδσξφπνπινο (2017), ζηελ Άιγεβξα ηεο Β΄ Λπθείνπ, ν ηξφπνο 

πνπ πξνηείλεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν γηα ηελ επίιπζε ησλ άξξεησλ εμηζψζεσλ κε έλαλ 

άγλσζην, ζηεξίδεηαη ζε απιέο αιεζείο ζπλεπαγσγέο θαη θάλεη ηελ δηαδηθαζία 

επίιπζεο πην απιή απφ παηδαγσγηθή άπνςε. κσο, νη εμηζψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δελ 

είλαη ηζνδχλακεο θαη, γη‟ απηφ, πξέπεη λα ειέγρνπκε αλ επαιεζεχνπλ θαη ηε δνζείζα 

εμίζσζε νη ιχζεηο πνπ βξέζεθαλ. Τπάξρεη πεξίπησζε θάπνηα ή θάπνηεο ξίδεο ηεο 

ηειηθήο εμίζσζεο λα µελ επαιεζεχνπλ ηελ αξρηθή. Ζ κέζνδνο ησλ ηζνδχλακσλ 

εμηζψζεσλ απαηηεί θάπνηα βήκαηα, λα ηίζεληαη θαη επηπιένλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

κεηαβιεηή, ψζηε λα ηζρχεη ε ηζνδπλακία θαη απηφ θαζηζηά ηελ δηαδηθαζία πνιχ 

θνξκαιηζηηθή θαη ίζσο δπζλφεηε γηα κεξηθνχο καζεηέο. Οη πεξηνξηζκνί επνκέλσο, 

ηφζν ζηηο άξξεηεο εμηζψζεηο πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηελ ζεηηθή πνζφηεηα ησλ ξηδηθψλ 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη  ζηε δνκή ηνπο, φζν θαη ζηηο ξεηέο ησλ νπνίσλ ε ξεηή 

κνξθή απαηηεί παξνλνκαζηή κε κεδεληθφ, είλαη επηπιένλ δηαδηθαζίεο πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηελ επίιπζε.  

1.6 Πξνζέγγηζε αιγεβξηθώλ ηδεώλ - πξνζαξκνγή ησλ λνεξώλ 

ππνινγηζκώλ γηα ρξήζε ηνπο ζηελ επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ - 

Ννεξά καζεκαηηθά 

O Proulx (2015), αλαθέξεη πσο, ζηε καζεκαηηθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη πιήζνο 

αλαθνξψλ ζε λνεξέο ζηξαηεγηθέο κε αξηζκνχο, νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη εχθνια  

θαη ζε άιια καζεκαηηθά αληηθείκελα, πξνζδηνξίδνληαο, έηζη, θαιχηεξα ηελ έλλνηα 

ηνπ ηη ζεκαίλεη  λνεξά καζεκαηηθά, ή θαιχηεξα, πνηα είλαη ε αμία ηεο εθαξκνγήο 

απηήο ηεο κεζφδνπ ζηελ επεμεξγαζία θαη επίιπζε εμηζψζεσλ θαη πξνβιεκάησλ.  

Ζ λνεξή αληηκεηψπηζε επίιπζεο κηαο εμίζσζεο ή ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο 

εκπεξηέρεη ινγηθνχο ππνινγηζκνχο, κε ηελ έλλνηα φηη, είλαη πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ ιχηε πνπ ηηο αλαπηχζζεη κε ηελ δηθή ηνπ ινγηθή γηα λα μεπεξάζεη ην εκπφδην ηεο 

έιιεηςεο ηνπ  κέζνπ. Οη λνεξέο κέζνδνη επίιπζεο είλαη ζπρλά κε ηππηθέο, θαηά ηηο 
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νπνίεο απνθεχγνληαη απηφκαηνη ππνινγηζκνί πνπ ππνλννχλ έλα άκεζν απνηέιεζκα 

κέζα απφ ηελ ρξήζε γλσζηψλ δεδνκέλσλ ή απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Ο 

Proulx (2013), γηα λα εξκελεχζεη  απηήλ ηελ άπνςε αλαθέξεη έλα παξάδεηγκα πνπ 

αθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ ηνπ ξφκβνπ. Αληί ν καζεηήο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ ηνπ ξφκβνπ λα εθαξκφζεη ηνλ ηχπν [( δ1 x δ2)/2], φπνπ δ1 

θαη δ2 νη δηαγψληέο ηνπ, ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα έρεη απνκλεκνλεχζεη γηα λα ηνλ 

εθαξκφζεη, ππνιφγηζε ην εκβαδφλ ηνπ ελφο απφ ηα ηέζζεξα ίζα νξζνγψληα ηξίγσλα, 

νπφηε, πνιιαπιαζηάδνληαο επί ηέζζεξα βξήθε ην δεηνχκελν εκβαδφλ. Γειαδή, γηα λα 

ιχζεη ην πξφβιεκα, επεηδή πηζαλφλ δελ ζπκφηαλ ηνλ ηχπν, δελ βαζίζηεθε ζ‟ απηφλ, 

αιιά ζηελ αληίιεςή ηνπ, εθαξκφδνληαο αηηηνινγεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ηηο γλψξηδε, 

φκσο, θαιχηεξα. πσο ν Fischbein (1993) ηζρπξίδεηαη, ε αλζξψπηλε ηάζε 

ηθαλνπνηείηαη πεξηζζφηεξν κε εκπεηξηθέο ελέξγεηεο θαη, γη απηφ, ζπγθξνχεηαη κε ηελ  

παξαγσγηθή, ηππηθή θχζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

Μηα άιιε δηάζηαζε ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ είλαη ε εθαξκνγή ηεο πξνζεγγηζηηθήο 

κεζφδνπ, σο κέζνδνο επίιπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ηξηγσλνκεηξία κε δεδνκέλν φηη 

εκ30° = ½, αλ ζην νξζνγψλην ηξίγσλν θαίλεηαη ε θάζεηε πιεπξά λα είλαη ην κηζφ ηεο 

ππνηείλνπζαο, ηφηε ε απέλαληί ηεο νμεία γσλία είλαη 30°. Άξα, πξνθχπηεη ιχζε 

βαζηδφκελε ζηελ νπηηθή πξνζέγγηζε, παξά ζηελ εθαξκνγή ελφο ηππηθνχ αιγνξίζκνπ, 

ν νπνίνο λνεξά είλαη δχζθνιν λα δηεθπεξαησζεί. 

ηε λνεξή επίιπζε εμηζψζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, θαίλεηαη νη καζεηέο λα έρνπλ ηελ 

αληίιεςε, πσο γηα λα θηάζνπλ ζηε ιχζε πξέπεη λα δξάζνπλ γξήγνξα. Γειαδή, ε 

ππνλννχκελε ηαρχηεηα είλαη έλα κέζνλ αληηκεηψπηζεο ηεο έιιεηςεο ησλ πιηθψλ 

ραξηί θαη κνιχβη. Ωο πξνο απηή ηεο ηελ δηάζηαζε, ε λνεξή επίιπζε επηθξίλεηαη σο 

κέζνδνο επίιπζεο, γηαηί ε νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ, πνιιέο θνξέο, αλαγθάδεη ηνλ ιχηε, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα γίλεη ζχληνκνο, λα εγθαηαιείςεη κεζφδνπο πνπ κπνξεί λα 

είλαη πην αξγέο (π.ρ. ηππηθέο δηαδηθαζίεο), είλαη, φκσο, πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο 

(π.ρ. κέηξεζε έλα πξνο έλα) (Proulx, 2012). 

πσο ην εμεγνχλ νη Bultenet & Pezart (2000), ε δνπιεηά ηνπ λνεξνχ ππνινγηζκνχ, 

επηηξέπεη λα πξνσζεζνχλ καζεκαηηθέο επηλνήζεηο πνπ ν γξαπηφο παξαδνζηαθφο 

ππνινγηζκφο ιίγα κπνξεί λα θάλεη, επεηδή, ζπρλά είλαη πιαηζησκέλνο κε ηελ κάζεζε 

ηερληθψλ θαη αιγνξίζκσλ νη νπνίνη είλαη αξθεηά απνδνηηθνί γηα ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο  

θαη δελ πξνθχπηεη ε αλάγθε ζθέςεο καθξηά θαη πέξα απφ απηνχο (Proulx, 2013). 
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 Οη Tsamir & Bazzini (2002), αλαθέξνπλ πσο θαηά ηνλ Fischbein (1993), ε ηππηθή 

γλψζε είλαη βαζηζκέλε ζηνλ πξνηαζηαθφ ινγηζκφ θαη ζπζρεηίδεη κε απζηεξφηεηα θαη 

ζπλέπεηα ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα ζε κηα παξαγσγηθνχ ηχπνπ θαηαζθεπή. Ο 

Proulx (2013), απφ ηελ έξεπλά ηνπ ζπκπεξαίλεη πσο ην λνεξφ πιαίζην καο νδεγεί ζην 

λα θάλνπκε ηα καζεκαηηθά αιιηψο, φληαο ζπγθεληξσκέλνη ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ 

εηζφδνπ. Έηζη, πξνθχπηεη κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ θαη πξνζθέξνληαη δπλαηφηεηεο 

λα ζθεθηνχκε δηαθνξεηηθά ζηελ επίιπζε δηαθνξεηηθψλ εμηζψζεσλ. Παξφιν πνπ ηα 

παξαδείγκαηα λνεξνχ ππνινγηζκνχ φια κνηάδνπλ πξνζαλαηνιηζκέλα ζην λα βξεζεί 

έλα απνηέιεζκα, πξνρσξψληαο κε ζπιινγηζκνχο θαη κε ηελ ππνιαλζάλνπζα 

ζεκαζία, δεκηνπξγνχκε ηειηθά έλα δηθφ καο πιαίζην επίιπζεο, ή, κηα δηθή καο 

πξνζαξκνζκέλε είζνδν γηα λα ιχζνπκε, φπνπ, ην κέξνο ησλ κεραληθψλ ιχζεσλ 

κεηψλεηαη. 

1.7 Έξεπλεο ζηε λνεξή επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ 

O Threlfall (2002), φπσο αλαθέξεη ν Proulx (2013), πξνηείλεη λα εμεηαζηεί ε  

αλάπηπμε ησλ αλαδπφκελσλ  ζηξαηεγηθψλ ζηα λνεξά καζεκαηηθά απφ κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, γηαηί, πηζηεχεη φηη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αλαπηχμνπλ νη 

καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα λνεξή επίιπζε, δελ ζα είλαη κηα απφ ηηο γλσζηέο 

κεζφδνπο επίιπζεο, αιιά, ζρεηίδεηαη κε ηνλ ίδην ην καζεηή, δειαδή, ηη γλσξίδεη, ηη 

πξνηηκά, ηη εκπηζηνζχλε έρεη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, πφζν ζεκαζία δίλεη ζην πιαίζην 

ηεο επίιπζεο θαη άιια. Άξα, θαηά ηελ λνεξή επίιπζε  πεξηκέλεη έλα πιήζνο  

αλαδπφκελσλ ζηξαηεγηθψλ  νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ιχηε, 

θαη, άξα, δελ ζα ήηαλ ζσζηή κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, εηδηθά, αλ ν 

ζθνπφο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο ζηε δηδαζθαιία. Θεσξεί ηελ αλαδπφκελε 

ζηξαηεγηθή θαηά ηε λνεξή επίιπζε σο αηνκηθή θαη πξνζσπηθή αληίδξαζε ηνπ ιχηε  

κε ηε γλψζε, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ ππνθεηκεληθή έλλνηα ηνπ ηη γίλεηαη 

αληηιεπηφ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Άξα, θαηά ηε λνεξή επίιπζε αλαπηχζζεηαη 

κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ παξαηήξεζεο θαη γλψζεο θαη, επνκέλσο, θάζε κέζνδνο 

ιχζεο είλαη θαηά κία έλλνηα κνλαδηθή. πλεπψο, πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο λνεξήο 

επίιπζεο εμηζψζεσλ θαη γεληθφηεξα πξνβιεκάησλ ζηελ Άιγεβξα; Καηά ηνλ Threlfall 

(2002), κηα ηέηνηα δηδαζθαιία πξέπεη λα δίλεη πξνζνρή φρη ζηνλ ηχπν ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ αλαπηχρζεθε, αιιά, πσο δηαρεηξίζηεθε ν καζεηήο ηηο έλλνηεο 

(αίζζεζε ησλ αξηζκψλ, ησλ πξάμεσλ, ησλ ζπκβφισλ θιπ). Ζ αληίιεςε απηή ηνπ 

Threlfall επζπγξακκίδεηαη κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο ζεσξίαο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 
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γλψζεο (π.ρ. ησλ Maturana, 1987, 1988; Maturana & Varela, 1992; Varela, 1996, 

1999; Varela, Thompson & Rosch, 1991), ε νπνία αζρνιήζεθε κε ηελ έξεπλα ησλ 

καζεκαηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ  εκθάληζε, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ εθδήισζε ηεο 

καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Maheux, Proulx & Simmt, 2012). 

Απφ έξεπλεο  πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Ακεξηθή (Schoen et Zweng, 1986; Reys et Nohda, 

1994), ζηε Γαιιία (Butlen et Pezard, 1992, 2000; Douady, 1994), ζηελ Ηαπσλία 

(Reys et Nohda, 1994) ζηελ Αγγιία, (Murphy, 2004; Thompson, 2000, 2009; 

Threlfall, 2002, 2009), ζπρλά αθνινπζψληαο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζεκεηψλνπλ 

φιεο φηη, ε λνεξή εξγαζία ζηα καζεκαηηθά αλαπηχζζεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ πξνθχπηεη, φηη, πξέπεη λα 

αλαζεσξεζνχλ απφςεηο, ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο ζηε δηδαζθαιία  ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν θαη ε λνεξή πξνζέγγηζε πξέπεη  λα είλαη ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ζηηο κεζφδνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ (Proulx, 2013). 

Ο Proulx (2013), έθαλε έξεπλα ζε καζεκαηηθά αληηθείκελα δηαθνξεηηθά απφ ηνπο 

αξηζκνχο (επίιπζε εμηζψζεσλ θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο), ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ νη 

ζπνπδαζηέο δελ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο θακηά πιηθή βνήζεηα, είηε ραξηί θαη κνιχβη 

είηε νηηδήπνηε άιιν, επηθεληξψλνληαο ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε πεξηβάιινλ επίιπζεο 

πνπ ιείπεη ην «ραξηί κνιχβη». 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ λνεξή επίιπζε ηεο εμίζσζεο 542 x , αλαδχζεθαλ 

ηέζζεξεηο ζηξαηεγηθέο: 

 Ο ιχηεο «θάλεη δηάινγν» κε ηελ εμίζσζε γηα λα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη ηα 

ζηάδηα ηεο επίιπζεο κέζσ αθήγεζεο αθνχ δελ κπνξεί λα γξάςεη. Γειαδή, ιχλεη 

δηαδηθαζηηθά, αιιά, επεηδή δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα γξαπηά ίρλε, εθεπξίζθεη 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηεο αθήγεζεο ζηνλ εαπηφ ηνπ.  

 Κάπνηνο άιινο θνηηεηήο θαληάζηεθε ην γξάθεκα ηεο 542 x ζεσξψληαο φηη 

έρεη λα ιχζεη έλα ζχζηεκα εμηζψζεσλ, ηελ 42  xy  , ε νπνία παξηζηάλεη 

παξαβνιή κεηαηνπηζκέλε 4 κνλάδεο θαηαθφξπθα πξνο ηα θάησ,  θαη ηελ 5y , 

πνπ είλαη νξηδφληηα επζεία. Άξα, νη πέληε κνλάδεο απφζηαζεο ηεο επζείαο θαη ηεο 

παξαβνιήο γίλνληαη 9, ιφγσ ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο. Γειαδή, κέζα απφ ην 
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λνεξφ πιαίζην επίιπζεο αλαδχζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο γεσκεηξηθήο εξκελείαο γηα 

ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο (Arcavi, 1994). 

 

 Αλαδήηεζε κεδεληθψλ ζρέζεσλ. Μεηαθέξνπλ ζην πξψην κέινο γηα λα βξνπλ πνπ 

κεδελίδεηαη ην ς. Δίλαη εχθνιν ην αλάπηπγκα ηεο ηαπηφηεηαο 092 x  

0)3()3(  xx  θαη εχθνια θηάλνπλ ζηε ιχζε λνεξά. 

2. θνπόο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ ηεο Β‟ 

Λπθείνπ θαηά ηε λνεξή επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ. Πην εηδηθά, λα δηεξεπλεζνχλ νη 

ζηξαηεγηθέο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαηά ηε λνεξή επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ. Ζ πξφζεζε είλαη, κέζα απφ ηηο αλαδπφκελεο ζηξαηεγηθέο, λα δηεξεπλεζεί 

ε επέθηαζε ησλ λνεξψλ καζεκαηηθψλ απφ ην πεδίν ησλ ππνινγηζκψλ, ζηελ Άιγεβξα, 

θαη λα θαηαγξαθεί ε δπλακηθή κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ ζηελ θαηαλφεζε ηεο επίιπζεο 

ησλ εμηζψζεσλ. Δμεηάδεηαη, επίζεο, αλ νη καζεηέο δηαθνξνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή 

επίιπζεο γηα ηελ ίδηα εμίζσζε ζην λνεξφ θαη ζην γξαπηφ πιαίζην. 

2.1 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ηίζεληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη:  

1. Πνηεο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο θαηά ηε λνεξή επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ; 

2. Οη καζεηέο αθνινπζνχλ  γλσζηέο ηππηθέο κεζφδνπο επίιπζεο, ή αλαδχνληαη άιιεο 

κέζνδνη, πην ζχληνκεο θαη εθεπξεηηθέο γηα λα μεπεξαζηεί ην εκπφδην ηεο έιιεηςεο 

ηνπ κέζνπ; 

3. Πνηά δηαθνξά ππάξρεη κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηε λνεξή επίιπζε θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηε γξαπηή επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ θαη θαηά πφζν ε λνεξή 

πξνζέγγηζε ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ηεο γξαπηήο επίιπζεο;  

4. Πνηα είλαη ηα ιάζε, νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα ζηε λνεξή επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ; 

Ζ καζεκαηηθή επηζηήκε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ γξαπηή απνηχπσζε, γηαηί θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ππάξρεη κηα πνηθηιφηεηα 

κεηαζρεκαηηζκψλ. Ηδηαίηεξα, ζηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ, θαηά πεξίπησζε, 

θηάλνπκε ζηε ιχζε κεηά απφ πνιινχο ηζνδχλακνπο κεηαζρεκαηηζκνχο. Πσο ινηπφλ 
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νη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ ζην λέν πιαίζην γηα λα μεπεξάζνπλ ηελ έιιεηςε ηεο 

γξαπηήο απνηχπσζεο; 

Πηζαλφλ, ηνλ ξφιν ηνπ “ραξηί-κνιχβη” λα αλαιάβεη ε πξνθνξηθή πεξηγξαθή ηεο 

επίιπζεο θσλαρηά, ιεηηνπξγψληαο έηζη σο κηα λέα ζηξαηεγηθή, κέζνδνο πνπ 

παξαηεξήζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζηελ ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Proulx (2013). 

Πεξηκέλνπκε, επίζεο, λα απνθχγνπλ κεραληζηηθέο ιχζεηο επίιπζεο θαη λα βξνπλ πην 

ζχληνκνπο ηξφπνπο λα θηάζνπλ ζηε ιχζε, είηε παξαιείπνληαο εχθνιεο πξάμεηο γηα λα 

έρνπλ λα ζπγθξαηήζνπλ ιηγφηεξα, είηε, θάλνληαο ζπζρεηηζκνχο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζπλδπαζκνχο ησλ κεηαβιεηψλ κε ηνπο αξηζκνχο θαη νδεγνχλ ζε ηαπηφηεηεο, 

ιηγνζηεχνληαο,  έηζη, ηηο ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ ζηε ιχζε. Γειαδή, πεξηκέλνπκε λα 

δνχκε, φπσο ν Threlfall (2002) αλαθέξεη,  πψο ν καζεηήο ζα δηαρεηξηζζεί θαηάιιεια 

ηηο έλλνηεο (αίζζεζε ησλ αξηζκψλ, ησλ πξάμεσλ, ησλ ζπκβφισλ θιπ), δξψληαο 

ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο γλψζεο (Maheux, Proulx & Simmt, 

2012). 

3. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

3.1 Τπνθείκελα ηεο έξεπλαο 

Δπηιέρζεθαλ γηα ηελ έξεπλα εηθνζηνθηψ καζεηέο ηεο Β‟ Λπθείνπ απφ ην ΓΔΛ Ν. 

Καιιηθξάηεηαο Υαιθηδηθήο. Σν θξηηήξην ηεο επηινγήο ήηαλ, θπξίσο, ε επηζπκία ηνπο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη ε νκάδα πνπ πξνέθπςε ηθαλνπνηνχζε ηελ 

πνηθηιφηεηα σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλψζεο ηνπ καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά.  

3.2 Μέζνδνο ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα είλαη πνηνηηθή θαη  βαζίζηεθε ζηελ δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο πνπ 

ηθαλνπνηεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο έξεπλαο (Cohen & Manion, 1997, ζει. 

130). 

Πξνεγήζεθε έλα κάζεκα επαλάιεςεο γηα ηελ ππελζχκηζε ηξφπσλ επίιπζεο 

εμηζψζεσλ 1
νπ

 βαζκνχ, 2
νπ

 βαζκνχ, ξεηψλ θαη άξξεησλ ζηνπο καζεηέο φιεο ηεο 

ηάμεο, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ έξεπλα πνπ ζα αθνινπζνχζε, θαζψο ε επίιπζε 

ησλ εμηζψζεσλ παξεκβάιιεηαη ζπρλά ζηε δηδαζθαιία άιισλ καζεκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ.  
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ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ εηθνζηνθηψ καζεηέο νη νπνίνη 

εμεηάζηεθαλ ζηηο επηιεγκέλεο εμηζψζεηο λνεξά, ρσξίο λα κπνξνχλ λα γξάςνπλ ή λα 

θξαηήζνπλ ζεκείσζε. Αλαιπηηθά, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θάζε 

καζεηήο εμεηάζηεθε ρσξηζηά ζε βνιηθφ ρξφλν γηα ηνλ ίδην θαη ηνλ εξεπλεηή. Κάζε 

κηα απφ ηηο εμηζψζεηο δηλφηαλ γξαπηά, ηελ νπνία έβιεπε θαη ηελ επεμεξγαδφηαλ 

λνεξά, ρσξίο πεξηνξηζκφ ρξφλνπ. Σελ απάληεζε θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ έθηαζε ζε 

απηήλ ηελ έδηλε πξνθνξηθά, ε νπνία θαηαγξάθνληαλ απφ ηνλ εξεπλεηή. 

Υξνλνκεηξήζεθε  ν θάζε καζεηήο ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο γηα ην ζχλνιν ησλ 

απαληήζεσλ θαη ν εξεπλεηήο  δελ ζπκκεηείρε νχηε κε ζρφιηα, νχηε κε εξσηήζεηο ζηε 

δηαδηθαζία. 

ηε δεχηεξε θάζε, αθνχ πέξαζε δηάζηεκα πέληε δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ, 

αθνινχζεζε γξαπηή επίιπζε, απξνεηδνπνίεηα, ζηηο ίδηεο εμηζψζεηο, κε ζηφρν λα 

δηαπηζησζεί  πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο ησλ γξαπηψλ  

ιχζεσλ απφ ηη λνεξέο θαη λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ επηηπρηψλ αλάκεζα ζηα δπν πιαίζηα 

επίιπζεο. ην γξαπηή επίιπζε πήξαλ κέξνο νη είθνζη απφ ηνπο εηθνζηνθηώ καζεηέο. 

Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο γξαπηήο επίιπζεο νινθιεξψζεθε ε έξεπλα θαη 

δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ γξαπηνχ ηνπο λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ηελ έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δεηήζεθε άδεηα απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, θαη ζηνπο 

καζεηέο δφζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε έληππν ζπλαίλεζεο θαη  ππνγξαθήο απφ ηνλ 

θεδεκφλα. ια ηα δεδνκέλα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζα παξακείλνπλ 

εκπηζηεπηηθά θαη θακηά αλαθνξά δελ ζα γίλεη ζε νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

πξνζηαηεχνληαο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ παηδηψλ. Με 

εμαίξεζε ηελ αλαθνξά κηθξψλ ζπκβνιηθψλ νλνκάησλ, ηα νπνία γλσζηνπνηήζεθαλ 

ζηνπο καζεηέο θαηφπηλ δηθήο ηνπο επηζπκίαο, ψζηε λα ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε ε 

άπνςε ηνπο γηα ηελ έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ.  ην ηέινο ηεο έξεπλαο φια ηα 

ζηνηρεία ζα θαηαζηξαθνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα θαη απηά δελ ζα επεξεάζνπλ 

θαζφινπ ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ. 

3.3 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

ηνπο καζεηέο δφζεθαλ πξνο επίιπζε θπξίσο εμηζψζεηο πνπ έρνπλ δηδαρζεί (ΑΠ) ζε 

κηθξφηεξεο ηάμεηο, θαη επίζεο, ηξεηο εμηζψζεηο, άξξεηεο, ηεο ηξέρνπζαο δηδαθηέαο 

χιεο, ηεο Β‟ Λπθείνπ, απιέο, γηα ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ ηνλ δηαδηθαζηηθφ ηξφπν 
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επίιπζεο, έηζη ψζηε, λα κελ έρνπλ εκπφδηα γλψζεο, φζν απηφ είλαη δπλαηφλ. Γειαδή, 

νη εμηζψζεηο λα είλαη θηήκα ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ Λπθείνπ, ψζηε, λα απνθεπρζνχλ νη 

δπζθνιίεο εμνηθείσζεο κε λέα αιγεβξηθά αληηθείκελα θαη εκπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ άιγεβξα σο ζέκα (Proulx, 2013).  

3.4 Δπηινγή εμηζώζεσλ 

Δπηιέρζεθαλ εμηζψζεηο 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ, ησλ νπνίσλ ε κέζνδνο επίιπζεο είλαη 

γλσζηή θαη ζρεηηθά απιή. 

 Δμηζψζεηο 1νπ βαζκνχ ζε δηάθνξεο κνξθέο φπσο,  Αx+B = C ή ε πεξίπησζε 

εμίζσζεο, φπνπ  ν άγλσζηνο x εκθαλίδεηαη θαη ζηα δχν κέιε, δειαδή, λα είλαη ε 

πξσηνβάζκηα ζηε κνξθή Αx+Β=Cx+D ή Ax/B=C/D (Proulx, 2013). 

 Δμηζψζεηο 2
νπ

 βαζκνχ Ax
2
+Bx+C=0,ζε δηάθνξεο εθδνρέο φπσο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ   (Proulx, 2013), θαη 

 Δμηζψζεηο κε ξηδηθά, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηδαθηέα χιε ηεο Β‟Λπθείνπ, ηεο 

κνξθήο 

a. baaxx  )2( 22 , δειαδή ε ππφξηδε πνζφηεηα λα είλαη αλάπηπγκα 

ηέιεηνπ ηεηξαγψλνπ, ψζηε απφ ηελ πιεπξά ησλ πξάμεσλ λα είλαη εχθνια 

δηαρεηξίζηκεο θαη απαιιαγκέλεο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ κεηαβιεηψλ 

νη νπνίνη ζα επηβάξπλαλ επηπιένλ ηε λνεξή επίιπζε, θαη  

b. εμηζψζεηο κε ξηδηθά ζε ξεηή κνξθή. 

 

Αλαιπηηθά, δφζεθαλ πξνο επίιπζε νη παξαθάησ εμηζψζεηο: 

1. xxx 3125   (Proulx, 2013) Απ: Αδχλαηε  

 

2. 2
7

53


x
 Απ: 3x  

 

3. 
222 132 xxxx   (Proulx, 2013) Απ: 1x  

 

4. 
5

5
5

xx
x   (Proulx, 2013) Απ: 5x  
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5. 
2

1

82

4






x

x
 Απ: Αφξηζηε  

 

6. 
4

1

4

3
x  Απ:

3

1
x  

 

7. 542 x  (Proulx, 2013) Απ: 3  3  xήx  

 

8. 1122  xx  Απ: Αδχλαηε  

 

9. 1122  xx  Απ: 2  0  xήx
 

 

10. 6
2

445


x
 Απ: 12x  

 

3.5 Αλάιπζε ησλ εμηζώζεσλ πνπ δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο 

Γηα ηελ πξώηε εμίζσζε, xxx 3125    , ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην εάλ νη 

καζεηέο πξνζπαζήζνπλ λα ιχζνπλ δηαδηθαζηηθά (πξάμεηο, γλσζηνχο απφ αγλψζηνπο 

θιπ), ή, ε έιιεηςε ηνπ ραξηηνχ ηνπο νδεγήζεη ζε κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

επίιπζεο θαη γξήγνξα δηαπηζηψζνπλ κε ηελ παξαηήξεζε, φηη, ηα x ηειηθά δελ 

ππάξρνπλ, γηαηί είλαη ίδηα ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν κέινο θαη, επνκέλσο,  ε 

εμίζσζε  είλαη αδχλαηε, αθνχ απηά πνπ κέλνπλ δελ είλαη ίζα. Δπίζεο, λα δηαπηζησζεί 

αλ νη καζεηέο πξνζεγγίζνπλ ηε ιχζε αξηζκεηηθά, θάλνληαο επαιήζεπζε. Δπηιέρζεθε 

ε απιή απηή εμίζσζε λα είλαη αδχλαηε γηα λα ειεγρζεί αλ κπνξνχλ νη καζεηέο λα ηελ 

ραξαθηεξίζνπλ  ζσζηά, ή, αλ αλαθέξνπλ κφλν ιεθηηθά ην απνηέιεζκα πνπ βξήθαλ 

λνεξά (Λεκνλίδεο, 1996). 

ηε δεύηεξε εμίζσζε, 2
7

53


x
, νη πξάμεηο είλαη εχθνιεο. Σν ελδηαθέξνλ 

εζηηάδεηαη ζην πσο ζα αλαπιεξψζνπλ νη καζεηέο  ηελ έιιεηςε απφ ραξηί-κνιχβη. Θα 

πξνζεγγίζνπλ πηζαλφλ ηε ιχζε κε πξαθηηθέο ηερληθέο, ηηο νπνίεο θέξλνπλ καδί ηνπο 

απφ ην δεκνηηθφ θαη ζα απνθχγνπλ ηελ ηππηθή επίιπζε (ρηαζηί, πξάμεηο, θ. α.). 
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Οη εμηζώζεηο 3, 
222 143 xxxx    θαη 4, 

5
5

5

xx
x  , πξνηείλνληαη,  θπξίσο, 

γηα ηε δηαπίζησζε θαηά πφζν  ε έιιεηςε απφ «ραξηί-κνιχβη» ελεξγνπνηεί ηελ ζθέςε 

ησλ καζεηψλ, ψζηε, λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα ηνπ 
2x  ή ηνπ θιάζκαηνο 

5

x
 θαη 

βιέπνπλ άιινπο ηξφπνπο επίιπζεο, πην επέιηθηνπο. Οη καζεηέο κπνξεί λα δνπλ φηη ηα 

2x  θαη ηα 
5

x
 είλαη ίδηα θαη ζηα δχν κέιε, άξα, είλαη ζαλ λα κελ ππάξρνπλ θαη 

θηάλνπλ εχθνια ζηε ιχζε. Γειαδή, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνεξήο επίιπζεο πηζαλφλ 

λα ζθεθηνχλ ηνλ γξήγνξν ηξφπν θαη λα απνθχγνπλ ηα νκψλπκα θιάζκαηα, πξάμεηο 

θιπ (Kieran,1992). 

Οη εμηζώζεηο 5, 
2

1

62

3






x

x

  
θαη 6,  

4

1

4

3
x  , έρνπλ ηελ κνξθή ηεο αλαινγίαο. 

 ηελ εμίζσζε 5, 
2

1

62

3






x

x
, αλακέλεηαη, νη απαηηνχκελεο πξάμεηο ζπλδπαζηηθά κε 

ηελ έιιεηςε απφ ραξηί-κνιχβη, λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ζχληνκε επξεηηθή 

ιχζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε φηη, ν παξνλνκαζηήο είλαη κηα παξάζηαζε 

δηπιάζηα απφ ηνλ αξηζκεηή, θαη άξα, αιεζεχεη γηα θάζε x. [Αίζζεζε ησλ πξάμεσλ,  

Threlfall (2002)]. Δπίζεο, θαη ζ‟ απηήλ ηελ εμίζσζε αλακέλνληαη ιάζε, πνπ ζα 

αθνξνχλ ζηνλ κε ραξαθηεξηζκφ ηεο εμίζσζεο σο αφξηζηε (Λεκνλίδεο, 1996). 

 ηελ εμίζσζε 6,  
4

1

4

3
x ,  κεηά ηελ απαινηθή ηνπ 4, σο ίδηα πνζφηεηα ζηα δχν 

κέιε κέλεη ε παξάζηαζε 3x=1, πνπ είλαη ν νξηζκφο ησλ αληίζηξνθσλ αξηζκψλ θαη 

νδεγεί ζηε ιχζε   
 

 
 απηφκαηα ρσξίο επηπιένλ πξάμεηο. Γηαθνξεηηθά, ε ηππηθή 

επίιπζε «δηαηξψ κε ην ζπληειεζηή ηνπ αγλψζηνπ», νδεγεί ζε ζχλζεην θιάζκα θαη ζε   

πεξηζζφηεξεο πξάμεηο απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα γηα ιάζε.  

ηελ εμίζσζε 7, 542 x , αλακέλεηαη κηα πνηθηιία ιχζεσλ,  απφ εθαξκνγή 

ηαπηνηήησλ (δηαθνξά ηεηξαγψλσλ), κέρξη, ιχζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

γεσκεηξηθή εξκελεία ηεο εμίζσζεο (Arcavi, 1994). Δδψ, έρεη ελδηαθέξνλ λα 

δηαπηζησζεί αλ νη ιχζεηο, ιφγσ έιιεηςεο πιηθψλ κέζσλ, δηαθνξνπνηνχληαη ή 

ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή (Proulx, 2013). 
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Γηα ηηο  άξξεηεο εμηζώζεηο, 8, 1122  xx , 9, 1122  xx θαη 10,

6
2

445


x
  (χιε Β‟ Λπθείνπ), ε επίδξαζε ηνπ ζπκβφινπ (ξίδα) δεκηνπξγεί απφ 

κφλν ηνπ κηα πξνθαηαβνιηθή δπζθνιία. Οη καζεηέο, αλ κπνξέζνπλ λα εξκελεχζνπλ 

ζσζηά ηα ζχκβνια, αλακέλεηαη λα ηηο αληηκεησπίζνπλ εχθνια θαη λα θηάζνπλ ζηε 

ιχζε, επεηδή, νη ππφξηδεο πνζφηεηεο επηιέρζεθε λα είλαη αλαπηχγκαηα ηέιεησλ 

ηεηξαγψλσλ. Γειαδή ζηελ εμίζσζε 9, 1122  xx  , νη καζεηέο ζα θηάζνπλ 

ζηε ιχζε φηη απηή είλαη αδχλαηε, γηαηί, δελ κπνξεί ε ηεηξαγσληθή ξίδα λα είλαη ίζε 

κε αξλεηηθφ αξηζκφ. ηελ Δμίζσζε 8, 1122  xx  , κε δεδνκέλν  φηη δελ 

κπνξνχλ λα γξάςνπλ,  βιέπνληαο φηη ην ππφξηδν είλαη ηέιεην ηεηξάγσλν, ζα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ζε 1)1( 2 x  θαη κε ηνλ απνηεηξαγσληζκφ ζα θηάζνπλ ζηε 

ιχζε. Δδψ, αλακέλεηαη νη καζεηέο λα «ράζνπλ» ιχζεηο γηαηί, θαηά ηνλ 

απνηεηξαγσληζκφ δελ ζα πάξνπλ απφιπηε ηηκή. Δπίζεο, ζα έρεη ελδηαθέξνλ αλ ζα 

αλαδεηήζνπλ ιχζεηο κε επαιήζεπζε.  

Ζ ηειεπηαία εμίζσζε 10,  6
2

445


x
, παξνπζηάδεη κηα δπζθνιία γηαηί 

ζπλδπάδεη ξεηή κνξθή κε ξίδα. Ζ επαιήζεπζε ζα είλαη πηζαλφλ έλαο ηξφπνο επίιπζεο 

γηαηί απνθεχγνληαη δηαδηθαζίεο, φπσο απαινηθή ηνπ παξνλνκαζηή θαη ηεο ξίδαο, νη 

νπνίεο γίλνληαη δχζθνια ζε λνεξφ πιαίζην. Με ηελ κέζνδν ηεο επαιήζεπζεο θαη ιίγεο 

ζρεηηθά εχθνιεο δνθηκέο βξίζθνπλ ηε ιχζε x=12, αθνχ, κε ηελ πξψηε καηηά νη 

εχθνιεο θαη πξνθαλείο αληηθαηαζηάζεηο x=0 θαη x=1 δελ ηελ επαιεζεχνπλ. ζνη 

εξγαζηνχλ δηαδηθαζηηθά ζα θάλνπλ φιεο ηηο αληίζηξνθεο - αληίζεηεο πξάμεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα θηάζνπλ ζηε ιχζε x=12. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηζζφηεξν αλακέλεηαη  λα δηαπηζησζεί πνηα 

πιεπξά  απφ ηελ καζεκαηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ ελεξγνπνηείηαη, φηαλ εξγάδνληαη ζε 

έλα πεξηβάιινλ λνεξήο επίιπζεο. Γειαδή, πφζν ε αλαιπηηθή ηνπο  ζθέςε, ιφγσ 

πίεζεο απφ ηελ έιιεηςε πιηθψλ νμχλεηαη, ψζηε, λα πξνβιέπνπλ ην απνηέιεζκα ή ην 

ιάζνο, πφζν κπνξνχλ λα βξίζθνπλ ηξφπνπο επίιπζεο πην απινχο θαη επέιηθηνπο απφ 

ηνπο γλσζηνχο, θαη πφζν μέξνπλ λα θάλνπλ πξάμεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηα 

ζχκβνια. Δπίζεο αλ εθαξκφδνπλ νξηζκνχο, θαλφλεο θαη ζεσξήκαηα γηα λα θηάζνπλ 

ζηε ιχζε κε ηελ ρξήζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο 
4

1

4

3
x
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κεηά ηελ απαινηθή ηνπ 4 ζα εθαξκφζνπλ ηνλ νξηζκφ ησλ αληίζηξνθσλ γηα λα βξνπλ 

ηνλ άγλσζην, ή ζα δηαηξέζνπλ κε ην ζπληειεζηή ηνπ αγλψζηνπ θαη ζα θηάζνπλ ζε 

ζχλζεην θιάζκα ηνπ νπνίνπ ε κεηαηξνπή ζε απιφ δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη λνεξά.   

4. Αλάιπζε - Απνηειέζκαηα ζηε λνεξή επίιπζε ησλ 

εμηζώζεσλ 

4.1 ηξαηεγηθέο 

ην λνεξφ πιαίζην, νη κέζνδνη επίιπζεο πνπ αθνινχζεζαλ νη καζεηέο 

νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο ζηξαηεγηθέο. 

ηξαηεγηθή 1: Ζ αιγνξηζκηθή επίιπζε κε βήκαηα - ηππηθόο ηξόπνο επίιπζεο 

(Kieran, 1990) - είλαη ε δηαδηθαζηηθή κέζνδνο επίιπζεο κε αιγνξηζκηθά βήκαηα, θαηά 

ηελ νπνία γίλνληαη θαηάιιεινη αιγεβξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζηα δχν κέιε ηεο 

εμίζσζεο, δηαθνξεηηθνί θάζε θνξά αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο, κέρξη λα 

βξεζνχλ νη ηηκέο ηνπ αγλψζηνπ x. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εμίζσζε, 

πνιιαπιαζηάδνπλ ρηαζηί, θάλνπλ πξάμεηο θαη αιγεβξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο κέρξη 

λα θηάζνπλ ζηελ έθθξαζε 0x=0.  

ηξαηεγηθή 2: Ζ Οιηζηηθή ζεώξεζε ηεο εμίζσζεο - δηαηζζεηηθόο ηξόπνο, 

(Kieran, 1990) - απνηειεί κηα ζπλνιηθή αλάγλσζε ηεο εμίζσζεο θαη ζπζρεηηζκνχο 

ησλ φξσλ, θάζε θνξά δηαθνξεηηθνχο αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο εμίζσζεο θαη ηα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα, κε ζηφρν λα απινπνηεζεί ε κνξθή ηεο θαη λα δηαπηζησζεί πφηε 

ηζρχεη ε ηζφηεηα. Γειαδή, ν ιχηεο εδψ, δελ εθαξκφδεη γλσζηέο ηερληθέο αιιά 

αλαδεηά άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ καδί κε ηηο γλψζεηο ηνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηε ιχζε. 

ζνη καζεηέο είδαλ ζπλνιηθά ηελ εμίζσζε, παξαηήξεζαλ 

φηη ε ζρέζε ηνπ αξηζκεηή κε ηνλ παξνλνκαζηή είλαη 1 πξνο 2 , άξα, ε ηζφηεηα ηζρχεη 

πάληα. 

ηξαηεγηθή 3: Αληηθαηάζηαζε ηηκώλ (Kieran, 1990) 

Ζ έιιεηςε ηνπ κέζνπ ραξηί θαη κνιχβη είλαη εκπφδην γηα πξάμεηο, απφ απιέο κέρξη 

πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο. Κάπνηνη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα ην μεπεξάζνπλ, 

2

1
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αληηθαζηζηψληαο πξνθαλείο θαη εχθνιεο ηηκέο ζηνλ άγλσζην x,  γηα λα δηαπηζηψζνπλ 

αλ επαιεζεχεηαη ή φρη ε ηζφηεηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπάζεζαλ λα θηάζνπλ 

ζηε ιχζε. Γειαδή, πξνζπάζεζαλ λα ειαηηψζνπλ  ηελ πνιππινθφηεηα πνπ 

δεκηνπξγεί ε έιιεηςε ηνπ κέζνπ κε πξνθαλείο ηηκέο. 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ εμίζσζε ζέηνληαο ζην x ηελ ηηκή 0 επαιεζεχεηαη 

 ε ηζφηεηα. Οπφηε ην κεδέλ είλαη κηα πξνθαλήο ιχζε. Οη καζεηέο απηνί δελ είλαη 

ζίγνπξνη γηα ηελ δνκή πνπ ππάξρεη πίζσ απφ ηελ ηζφηεηα (Kieran, 1984). 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο νιηζηηθήο ζεψξεζεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ηηκψλ, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη επξεηηθέο (Proulx, 2013), νη νπνίεο αλαδχζεθαλ απφ 

ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο κεζφδνπ επίιπζεο, ψζηε, λα 

μεπεξαζηεί ην εκπφδην ηεο λνεξήο θαηάζηαζεο. 

4.2 Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηε λνεξή δηαρείξηζε ησλ 

εμηζώζεσλ 

 Δμίζσζε 1:  xxx 3125   

Δπηηπρίεο 

ηελ Δμίζσζε 1 απάληεζαλ  ζσζηά νη είθνζη ηξεηο ζηνπο είθνζη νθηψ(23/28) 

καζεηέο, πνζνζηφ 82%,  

ηξαηεγηθέο  

ηελ Δμίζσζε 1 νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, δεθαεπηά ζηνπο είθνζη νθηψ (17/28), 

πνζνζηφ 61%, έιπζαλ ζαλ λα είραλ ραξηί κνιχβη πεξηγξάθνληαο φια ηα βήκαηα 

επίιπζεο πξσηνβάζκησλ εμηζψζεσλ . Οη δέθα ζηνπο είθνζη νθηψ(10/28),πνζνζηφ 

36%, είδαλ ηελ εμίζσζε νιηζηηθά θαη έιπζαλ πην γξήγνξα θαη επέιηθηα. 

Πίλαθαο 1. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 1 

ύλνιν 

καζεηώλ: 28 

Δπηηπρία Απνηπρία Με  

Απάληεζε 

ηξαηεγ.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγ.2 

Οιηζηηθά 

ηξαηεγ.3 

Αληηθαηάζηαζε 

Μαζεηέο 

(πνζνζηφ) 

23/28(82%) 4/28(14%) 1/28 (4%) 17/28(61%) 10/28(36%) 0/28(0%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   13/17(76%) 10/10 (100%)  
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 Οη καζεηέο πνπ είδαλ ηελ εμίζσζε ζπλνιηθά, είραλ επηηπρία 100%, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηνλ πίλαθα 1. Δθεί πνπ εζηίαζαλ πεξηζζφηεξν ήηαλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ ηζρχεη ε 

ηζφηεηα κεηά ηελ απαινηθή ησλ φκνησλ φξσλ ζηα δχν κέιε ηεο εμίζσζεο. Ζ κέζνδνο 

απηή  επηβεβαηψλεη ηελ παξαηήξεζε ηνπ Proulx (2013), φηη απηή ε ζηξαηεγηθή εθηφο 

ηνπ φηη είλαη ιηγφηεξν απηνκαηνπνηεκέλε, θαηά ηελ επίιπζε ησλ αιγεβξηθψλ 

εμηζψζεσλ, ηείλεη πεξηζζφηεξν, ζηελ ηδέα ηνπ λα βξνχκε ηηο ηηκέο πνπ ηθαλνπνηνχλ 

ηελ ηζφηεηα θαη φρη λα εξγαζηνχκε ηππνπνηεκέλα κε ην x. 

Ζ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε επίιπζεο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ καζεηή 1 θαη 

ηνπ καζεηή 2:  

Μαζεηήο 1: «Θα θάλσ φια ηα βήκαηα κεραληθά. Δίλαη απιή θαη κπνξψ λα ηα 

ζπκάκαη. Γειαδή, θέξλσ φινπο ηνπο φξνπο ζην πξψην κέινο, εμηζψλσ κε ην κεδέλ, 

θάλσ πξάμεηο θαη αλαγσγή νκνίσλ φξσλ θαη κεηά γλσζηνχο απφ αγλψζηνπο θαη 

δηαηξψ κε ην ζπληειεζηή ηεο κεηαβιεηήο, αιιά κε ην κπαιφ δελ κπνξψ λα θηάζσ ζην 

απνηέιεζκα αθνχ δελ κπνξψ λα γξάςσ. εκαζία έρεη λα πεξηγξάςσ πσο ζα ιχζσ. 

Γηα λα βξσ απνηέιεζκα ζέιεη ρξφλν»  

Μαζεηήο 2: «Γελ ππάξρνπλ ηα x  θαη κέλεη 5=-1 πνπ είλαη αδχλαην». 

Ο Μαζεηήο 1 δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηελ ηππνπνηεκέλε, δηαδηθαζηηθή επίιπζε 

ελψ ν Μαζεηήο 2 βξίζθεη απνηέιεζκα δηα ηνπ απνθιεηζκνχ. Γελ βιέπεη θαζφινπ φηη 

είλαη ίδην  απφ ηε κηα θαη ηελ άιιε κεξηά ηεο εμίζσζεο θαη θηάλεη ζηελ αληίθαζε απφ 

απηφ πνπ κέλεη 5=-1. Έηζη γξήγνξα θαη ζσζηά ραξαθηεξίδεη ηελ εμίζσζε αδχλαηε. 

Λάζε 

Σα ιάζε έγηλαλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ έιπζαλ κε ηελ ηππηθή κέζνδν επίιπζεο θαη 

έθαλαλ αιγεβξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο εζηηάδνληαο ζηνλ άγλσζην x, κε ζηφρν λα 

επηιχζνπλ σο πξνο απηφλ θαη λα ηνπ απνδνζεί ηειηθά ηηκή πνπ ζα είλαη θαη ε ιχζε 

ηεο εμίζσζεο. 

Απφ ηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ λνεξά ζηελ εμίζσζε 1, νη ηέζζεξεηο 

έδσζαλ ιάζνο απάληεζε(4/28) πνζνζηφ 14%, θαη έλαο ζηνπο είθνζη νθηψ δελ 

απάληεζε. Παξφιν πνπ είλαη πξψηνπ βαζκνχ θαη  εχθνιε γηα ην γλσζηηθφ επίπεδν 

ησλ καζεηψλ, ε δηαίξεζε κε ην κεδέλ θαίλεηαη λα είλαη έλα δηαρξνληθφ πξφβιεκα γηα 

ηνπο καζεηέο, έλα ζπζηεκαηηθφ θαη επίκνλν ιάζνο. «Ζ δηαίξεζε κε ην κεδέλ είλαη 

δχζθνιε είηε σο πξνο ηελ θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ είηε, σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ηε δηδάμνπλ» (Wheeler & Feghali, 1983). 
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Καηά ηελ λνεξή επίιπζε ηεο εμίζσζεο ν καζεηήο πεξηγξάθεη. «Δχθνιν. Γλσζηνχο 

απφ αγλψζηνπο, δειαδή ζαλ λα έγξαθα, θαη δηαίξεζε κε ην ζπληειεζηή ηνπ 

αγλψζηνπ, άξα 0x=-6     ». Απηφ είλαη έλα ιάζνο δηαρξνληθφ, εκθαλίδεηαη 

ζπλερψο θαη έγηλε απφ πέληε καζεηέο (πνζνζηφ, 18%) ζηε λνεξή θαη ηξεηο καζεηέο 

(πνζνζηφ, 13%)  ζηε γξαπηή εμέηαζε. Οη καζεηέο πνπ απφ ηελ ηζφηεηα 0x=-6, 

έδσζαλ σο ιχζε ηελ x=-6 ή άιινη ηελ x=0, θαίλεηαη λα επαλαιακβάλνπλ ην 

δηαρξνληθφ ιάζνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αφξηζηεο θαη αδχλαηεο κνξθήο ζε κηα 

πξσηνβάζκηα εμίζσζε (Λεκνλίδεο, 1996), ή, θαηαζθεχαζαλ ην ιάζνο κε κηα δηθή 

ηνπο ινγηθή, επεηδή  πξέπεη ν άγλσζηνο x λα απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα λα 

ληψζνπλ φηη έιπζαλ ηελ εμίζσζε. 

 Δμίζσζε 5 

Δπηηπρίεο 

Σελ Δμίζσζε 5 έιπζαλ ζσζηά νη δψδεθα ζηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο (12/28), 

πνζνζηφ 43%. Ήηαλ ε εμίζσζε κε ηηο ιηγφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο θαη δεκηνχξγεζε 

ηα πεξηζζφηεξα εκπφδηα ζηνπο καζεηέο.  

ηξαηεγηθέο  

ην λνεξφ πιαίζην νη δέθα ζηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο (πνζνζηφ 36%) έιπζαλ ηελ 

εμίζσζε δηαδηθαζηηθά (ζηξαηεγηθή 1), θάλνληαο πξάμεηο θαη αλαδήηεζε ηνπ 

αγλψζηνπ x κε απηνκαηνπνηεκέλα βήκαηα, πνιιαπιαζηάδνληαο ρηαζηί. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο πνπ αθνινχζεζαλ απηή ηε κέζνδν επίιπζεο θαζψο 

ζθεθηφηαλ κηινχζαλ δπλαηά κε ηνλ εαπηφ ηνπο, πξνθαλψο γηα λα ζπγθξαηήζνπλ απηά 

πνπ δελ κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ. 

Οη δεθαπέληε ζηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο (15/28, πνζνζηφ 54%) έιπζαλ ηελ εμίζσζε 

νιηζηηθά βιέπνληαο ην ζπζρεηηζκφ ηνπ αξηζκεηή κε ηνλ παξνλνκαζηή, δειαδή ν 

ύλνιν 

καζεηώλ : 28 

Δπηηπρία Απνηπρία Με  

Απάληεζε 

ηξαηεγ.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγ.2  

Οιηζηηθά 

ηξαηεγ.3 

Αληηθαηάζηαζε 

Μαζεηέο 

(πνζνζηφ) 

12/28 

(43%) 

16/28 

(57%) 

0/28 (0%) 10/28 (36%) 15/28(54%) 3/28(11%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   1/10 (10%) 11/15 

(71%) 

0 (0%) 

Πίλαθαο 2. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 5 
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ηξφπνο επίιπζεο επεξεάζηεθε απφ ηελ κνξθή ηεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αιγεβξηθψλ 

πνζνηήησλ. Δδψ, αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε φηη νη πέληε απφ ηνπο δεθαπέληε καζεηέο 

αξρηθά άξρηζαλ λα πεξηγξάθνπλ ηε ιχζε δηαδηθαζηηθά, αιιά γξήγνξα αλαζεψξεζαλ 

ηνλ ηξφπν επίιπζεο γηαηί φπσο νη ίδηνη επεζήκαλαλ « είναι πολλέρ οι ππάξειρ για να 

γίνοςν με ηο μςαλό» ή «παπαηήπηζα κάηι εςκολόηεπο» ή «λύνεηαι πιο γπήγοπα». 

Γειαδή, εδψ νη καζεηέο αλαζηνράζηεθαλ. πσο ε Κνιέδα (2013) αλαθέξεη, «ν 

αλαζηνραζκφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην θαηά ηε δηδαζθαιία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη γεληθά απάληεζεο καζεκαηηθψλ εξσηεκάησλ». Δπνκέλσο, δελ 

είλαη κηα λέα δεκηνπξγία, θαηαζθεπαζκέλε απφ ην κεδέλ, αιιά κηα αλαδπφκελε 

παξαγσγή ελφο ηξφπνπ επίιπζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθφ αληηθείκελν, 

εθείλε ηε ζηηγκή (Proulx, 2013). 

 Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ άπνςε ηνπ Threlfall (2002), ν νπνίνο  

αλαθέξεη φηη, ε δηαδξνκή ιχζεο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην άηνκν, εμαξηάηαη απφ ην 

πνηα ζηνηρεία ηνπ έρνπλ θάλεη  ερεξή εληχπσζε απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο εμίζσζεο  

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλψζε ησλ εθηθηψλ βεκάησλ ζηνπο ππνινγηζκνχο, θαη πνηα απφ 

ηηο δπλαηφηεηεο βξίζθεηαη πην εχθνια κε ηε γλψζε πνπ ην ίδην ην άηνκν θαηέρεη 

(Threlfall 2002, ζει. 41). πσο εμεγνχλ νη Butlen θαη Pézard(1990), ζηα θαζήθνληα 

ησλ λνεξψλ καζεκαηηθψλ αλαδχνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο δελ 

έρνπλ πάληνηε «θαζνιηθέο» δπλαηφηεηεο (δειαδή, δελ ζπληζηνχλ κεζνδνινγία γηα 

ηελ επίιπζε κεγάισλ θαηεγνξηψλ πξνβιεκάησλ). Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δπίζεο, αλαθεξφκελνο ζην έξγν ηνπ 

Plunkett (1979), ν Murphy (2004) εμεγεί φηη νη ζηξαηεγηθέο απηέο ζεσξνχληαη σο 

επηλνεζείζεο «επί ηφπνπ» απφ ηνλ ιχηε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζκφ θαη δελ 

κπνξεί θαλ λα ιεθζνχλ ππφςε γηα κειινληηθή ρξήζε. 

Σξεηο καζεηέο ζηνπο δεθαπέληε (3/15, πνζνζηφ 11%), αλαδήηεζαλ ηνλ άγλσζην x κε 

αληηθαηάζηαζε. Μαζήηξηα κε πνιχ θαιή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά πεξηγξάθεη: 

«x=1.θέθηεθα φηη αθνχ είλαη ίζν κε ½, άξα ε πάλσ πνζφηεηα είλαη κηζή ηεο θάησ, 

νπφηε έβαια ηπραία ηνλ πην απιφ αξηζκφ ζην xθαη βγήθε». Πξνζπαζψληαο λα πεηχρεη 

λα βξεη ηε ιχζε ζσζηά, αθνχ  δελ κπνξεί λα γξάςεη, παξαηεξεί θαιά, αληηθαζηζηά ην 

x κε έλαλ εχθνιν αξηζκφ, ν νπνίνο επαιεζεχεη ηελ ηζφηεηα. Γειαδή, θάλεη κηα 

δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ιχζε επηιέγνληαο εηδηθέο ηηκέο (Λεκνλίδεο, 1996). 

κσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε εμίζσζε, ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ηνπο 
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νδεγεί ζε ιάζνο, γηαηί ε ηζφηεηα σο αφξηζηε ηζρχεη γηα θάζε x, ελψ νη καζεηέο ηελ 

πξψηε ηηκή πνπ αληηθαζηζηνχλ επεηδή επαιεζεχεηαη ε ηζφηεηα, ηελ ζεσξνχλ σο ηε 

κνλαδηθή ιχζε. Σελ ζηάζε απηή επίιπζεο ηελ πξνθάιεζε ην λνεξφ πιαίζην θαη ν 

ιχηεο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ ή γηαηί πηζαλφλ δελ ζα κπνξνχζε λα 

δηεθπεξαηψζεη απνηειεζκαηηθά ηηο πξάμεηο λνεξά, εγθαηέιεηςε ηελ ηππηθή δηαδηθαζία 

επίιπζεο θαη ε αγσλία γηα ηελ εχξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο νδεγεί ηειηθά ζηελ ιάζνο 

ιχζε ηεο εμίζσζεο (Proulx, 2012). 

Λάζε  

ηελ εμίζσζε 5 παξαηεξήζεθαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά απνηπρίαο απφ ηηο δέθα 

εμηζψζεηο ζηηο νπνίεο εμεηάζηεθαλ νη καζεηέο λνεξά. Σν 14% ησλ καζεηψλ δελ 

απάληεζε θαη ην 43% απάληεζε ιάζνο. Σα παξαπάλσ πνζνζηά αλαδεηθλχνπλ  φηη ε 

δνκή ηεο εμίζσζεο σο πξνο ηε κνξθή (είλαη θιαζκαηηθή) θαη σο πξνο ην πιήζνο ησλ 

ιχζεσλ (Αφξηζηε, άπεηξν πιήζνο ιχζεσλ) δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ επίιπζή ηεο. 

Οη απαληήζεηο δχν καζεηψλ ζηε λνεξή εμέηαζε επηβεβαηψλνπλ  ηα παξαπάλσ. 

Μαζεηήο 7 (Βαζίιεο): «…Γειαδή ην 2x+8 είλαη ην δηπιάζην ηνπ x+4, άξα x=1 γηαηί 

θάλσ αληηθαηάζηαζε θαη ηζρχεη, λαη x=1 είλαη ε ιχζε» 

Μαζεηήο 6 (Γηψξγνο): «έθαλα ρηαζηί θαη βγήθε 2x+8=2x+8 θαη άξα x=0. Αλ θάλσ 

επαιήζεπζε ζα βξσ φηη ηζρχεη, αθνχ 4/8=1/2». 

Καη νη δπν καζεηέο απαληνχλ ιάζνο, παξφιν πνπ αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή 

ζηξαηεγηθή επίιπζεο. Σν εκπφδην βξίζθεηαη ζηελ εξκελεία ηεο έθθξαζεο 0x=0. 

Δθφζνλ βξνπλ κηα ηηκή γηα ην x, νη καζεηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη.  

 Δμίζσζε 3  
222 132 xxxx   

Πίλαθαο 3. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 3 

ύλνιν 

καζεηώλ : 28 

Δπηηπρία Απνηπρία Με  

Απάληεζε 

ηξαηεγ.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγ.2  

Οιηζηηθά 

ηξαηεγ.3 

Αληηθαηάζηαζ

ε 

Μαζεηέο 

(πνζνζηφ) 

24/28 

(86%) 

4/28 (14%) 0/28 4/28 (14%) 24/28 (86%) 0/28 (0%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   0/4(0%) 24/24(100%)  



  

[37] 

 

Δπηηπρίεο 

ηελ  Δμίζσζε 3  απάληεζαλ  ζσζηά νη είθνζη ηέζζεξεηο ζηνπο είθνζη νθηψ 

καζεηέο(24/28, πνζνζηφ 86%). Ζ εμίζσζε είρε κεγάια πνζνζηά επηηπρίαο ηα νπνία 

θπξίσο ζπλδένληαη κε ηελ  επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο επίιπζεο. 

ηξαηεγηθέο 

Οη ηέζζεξεηο ζηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο, πνζνζηφ (14%), πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ηηο 

ιχζεηο κε ηνπο ηχπνπο ηεο δηαθξίλνπζαο θαη ησλ ξηδψλ δειαδή αθνινχζεζαλ ηελ 

ηππηθή αιγνξηζκηθή επίιπζε (ζηξαηεγηθή 1). Οη είθνζη ηέζζεξεηο ζηνπο είθνζη νθηψ 

(24/28, πνζνζηφ 86%), είδαλ ηελ εμίζσζε νιηζηηθά απφ ηελ αξρή (ζηξαηεγηθή 2). Ζ 

βαζηθή παξαηήξεζε είλαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εμίζσζε ηα ιάζε θαη νη ζηξαηεγηθέο 

έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα απεηθφληζε. Σηο ιάζνο απαληήζεηο ηηο έδσζαλ νη καζεηέο, νη 

νπνίνη ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ φξνπ x
2 
έιπζαλ κε ηνπο ηχπνπο ηεο 

δηαθξίλνπζαο θαη ησλ ξηδψλ. Οη καζεηέο πνπ είδαλ ηελ εμίζσζε νιηζηηθά, απάληεζαλ 

φινη ζσζηά. Απηφ ην απνηέιεζκα ήηαλ αλακελφκελν κε ηελ έλλνηα, φηη, ε ζσζηή θαη 

εχθνιε ιχζε ηεο εμίζσζεο ήηαλ πξνθαλήο, αλ ν καζεηήο δηέθξηλε απφ ηελ αξρή, φηη, 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εμίζσζε ε πην απαηηεηηθή καζεκαηηθή πνζφηεηα x
2
 νπζηαζηηθά 

απαιείθεηαη, γηαηί ππάξρεη απφ ηε κηα θαη ηελ άιιε πιεπξά ηεο ηζφηεηαο. Ζ επηκνλή 

επίιπζεο κε απηνκαηηζκνχο δελ επηηξέπεη απηνί  λα δνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

εχθνια ην πξνθαλέο. Ίζσο, ζε απηήλ ηελ εμίζσζε, ζηελ νπνία ζην λνεξφ πιαίζην νη 

ζσζηέο απαληήζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γξαπηέο, αλαδεηθλχεηαη γεληθφηεξα ε 

δπλακηθή κηαο λνεξήο εηζαγσγήο ζηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ. 

Λάζε 

Λάζνο απάληεζε έδσζαλ νη ηέζζεξεηο ζηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο (4/28, πνζνζηφ 

14%). Οη ιάζνο απαληήζεηο νθείινληαη ζηελ επηκνλή ησλ καζεηψλ λα επηιχζνπλ 

δηαδηθαζηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηχπσλ, παξά ηνπο απαηηεηηθνχο ππνινγηζκνχο πνπ 

είλαη αλαγθαίνη λα  πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην λνεξφ πιαίζην. 
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 Δμίζσζε 7 

Δπηηπρίεο 

ηελ  Δμίζσζε 7 απάληεζαλ  ζσζηά νη είθνζη ζηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο (20/28, 

πνζνζηφ 71%).  

ηξαηεγηθέο 

Παξφιν πνπ ε εμίζσζε είλαη δεπηέξνπ βαζκνχ σο πξνο x, θαη ε επίιπζε ησλ 

δεπηεξνβάζκησλ εμηζψζεσλ είλαη κηα κεραληθή δηαδηθαζία κε ρξήζε ησλ ηχπσλ ηεο 

δηαθξίλνπζαο θαη ησλ ξηδψλ, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ αγλφεζε ηνλ θαλφλα θαη νη 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο δηακνξθψζεθαλ απφ ηε δνκή ηεο εμίζσζεο (ειιηπέο ηξηψλπκν) 

ζε ζπλδπαζκφ  κε ηνπο αξηζκνχο πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ. πσο επεμεγνχλ νη 

Heirdsfield & Cooper (2004), πνιινί εξεπλεηέο επεζήκαλαλ φηη ην πξφβιεκα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (αξηζκνί, κεηαβιεηέο, δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο θιπ.) επεξεάδνπλ 

ηε θχζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επηιέγνπλ νη ιχηεο. Ζ παξαηήξεζε επηβεβαηψλεηαη, 

γηαηί νη καζεηέο βιέπνπλ ζπλνιηθά ηελ εμίζσζε θαη ζπλδπάδνπλ ην x
2
 με ην 5 θαη ην 

4, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο παξαπέκπνπλ ζην 9, ην νπνίν ζπλδπάδεηαη βνιηθά ζα 

ιέγακε κε ην x
2
. 

Οη δέθα καζεηέο κεηέθεξαλ φινπο ηνπο φξνπο ζην πξψην κέινο εθαξκφδνληαο ηελ 

αξρή «αθού είναι δεςηέπος βαθμού όλα μπποζηά και ηο δεύηεπο μέλορ ίζο με ηο μηδέν» 

θαη πξνζπάζεζαλ λα θηάζνπλ ζηε ιχζε κε εθαξκνγή ηαπηνηήησλ.  Ο έλαο απφ ηνπο 

δέθα καζεηέο, επεμεξγάζηεθε ηελ εμίζσζε, ζαλ λα είρε λα επηιχζεη ηξηψλπκν κε 

ζπληειεζηή ζην x ην 0θαη πξνζπάζεζε λα θηάζεη ζηε ιχζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηχπσλ ηεο δηαθξίλνπζαο θαη ησλ ξηδψλ. Απάληεζε ιαλζαζκέλα, απφ ηνπο ιάζνο 

ππνινγηζκνχο πνπ έθαλε λνεξά γηα λα ππνινγίζεη ηε δηαθξίλνπζα. 

Οη δεθανθηψ καζεηέο βαζίζηεθαλ πάιη ζηελ ειιηπή κνξθή ηνπ ηξησλχκνπ, αιιά 

αθνινχζεζαλ ηελ δηαδηθαζία «γλσζηνχο απφ αγλψζηνπο», θαη απνηεηξαγσληζκφ ηνπ 

ύλνιν 

καζεηώλ : 28 

Δπηηπρία Απνηπρία Με  

Απάληεζε 

ηξαηεγ.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγ.2  

Οιηζηηθά 

ηξαηεγ.3 

Αληηθαηάζηαζε 

Μαζεηέο 

(πνζνζηφ) 

20/28 

(71%) 

8/28 

(29%) 

0/28 (0%) 10/28 (32%) 18/28 (68%) 0/28 (0%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   6/10(60%) 14/18 (78%)  

Πίλαθαο 4. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 7 
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x
2
 θαη φρη ηελ αξρή επεηδή είλαη δεπηέξνπ βαζκνχ «ηα κεηαθέξσ φια κπξνζηά θαη 

ζην δεχηεξν κέινο 0». 

Λάζε 

Απφ ηνπο δέθα καζεηέο πνπ κεηέθεξαλ φινπο ηνπο φξνπο ζην πξψην κέινο, δφζεθαλ 

ηέζζεξεηο ιάζνο απαληήζεηο. Ζ κία νθείιεηαη ζηηο δχζθνιεο πξάμεηο κε ην λνπ, γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαθξίλνπζαο. Ζ άιιε ιάζνο απάληεζε νθείιεηαη ζηε βηαζχλε 

θαη ζηνλ ηζρπξφ ζπλδπαζκφ ησλ ηαπηνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο. Γειαδή 

βιέπνληαο ν καζεηήο ηελ αιγεβξηθή παξάζηαζε  542 x ζπλδπάδεη ην  2x κε ην 4 

θαη θαηαιήγεη λα αλαπηχζζεη σο εμήο:(   )(   )    (   )  

   (   )     νπφηε βξίζθεη ιάζνο ιχζεηο. Δδψ ην ιάζνο θαίλεηαη λα πξνθχπηεη 

απφ ην ηζρπξφ ζρήκα (   )(   )    (   )     (   )   , πάλσ ζην 

νπνίν βαζίδεηαη ν καζεηήο θαη ππάξρεη ηαχηηζε κε παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

Κνιέδα, (2012) ζην Σζηθνπνχινπ θαη Φεξεληίλνο ( 2018). Ο Radatz(1979), αλαθέξεη 

φηη βαζηθή πεγή ιαζψλ είλαη ε ιαλζαζκέλε εθαξκνγή θαλφλσλ, ζπλήζσο κέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο  ππεξγελίθεπζεο. Ζ Κνιέδα (2012), γηα λα επηβεβαηψζεη απηή ηελ 

άπνςε ηνπ Radatz αλαθέξεη ην παξάδεηγκα:               ή  (x-7)(x-3) =12  

ή x-7=12,  ή x-3=12, φπνπ ην ιάζνο βαζίδεηαη πάλσ ζην πεξηζζφηεξν νηθείν θαη 

ηζρπξφ ζρήκα: x
2
-5x+6=0 ή (x-3)(x-2)=0 ή x-3=0, ή x-2=0, ην νπνίν γεληθεχεηαη κε 

ιάζνο ηξφπν. Απφ ηνπο δεθανθηψ καζεηέο πνπ έιπζαλ κε απνηεηξαγσληζκφ ηνπ  2x

αθνχ ρψξηζαλ γλσζηνχο απφ αγλψζηνπο, ην ιάζνο πνπ έγηλε απφ ηνπο ηξεηο ήηαλ λα 

ζεσξνχλ κφλν ηε ζεηηθή ιχζε, δειαδή,        . 

 Δμίζσζε 8 

ύλνιν 

καζεηώλ : 28 

Δπηηπρία Απνηπρία Με  

Απάληεζε 

ηξαηεγ.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγ.2  

Οιηζηηθά 

ηξαηεγ.3 

Αληηθαηάζηαζε 

Μαζεηέο 

(πνζνζηφ) 

10/28 

(36%) 

16/28 (57%) 2/28 (7%) 13/28 (50%) 10/28 

(38%) 

3/28 (12%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   2/13 (20%) 8/10 (62%) 0 

Πίλαθαο 5. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 8 
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Δπηηπρίεο 

Σελ Δμίζσζε 8  έιπζαλ ζσζηά νη δέθα ζηνπο  είθνζη νθηψ καζεηέο (10/28, πνζνζηφ 

36%). Οη επηηπρίεο γηα ηνλ ηχπν ηεο εμίζσζεο (άξξεηε) είλαη πνιιέο θαη ηα ιάζε πνπ 

ζεκεηψζεθαλ, θπξίσο, νθείινληαη ζηελ ιαλζαζκέλε αλάγλσζε ησλ ζπκβφισλ. ην 

φηη είλαη πνιχ γλσζηφ ην αλάπηπγκα 122  xx ηνπ ηέιεηνπ ηεηξαγψλνπ (x-1)
2
, 

νθείινληαη νη γξήγνξεο, γηα άξξεηε εμίζσζε, ιχζεηο, θαη ηαπηφρξνλα θαη ηα ιάζε πνπ 

ζεκεηψζεθαλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ηξαηεγηθέο 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5, πνιινί καζεηέο, δεθαηξείο  ζηνπο είθνζη έμη (50%), 

ζέιεζαλ λα δηψμνπλ ηε ξίδα πςψλνληαο θαη ηα δχν κέιε ζην ηεηξάγσλν. 

Αθνινχζεζαλ, δειαδή, ηνλ δηαδηθαζηηθφ ηξφπν επίιπζεο θαη δνχιεςαλ κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ ηεηξαγσληζκνχ ησλ άξξεησλ παξαζηάζεσλ. Οη δέθα ζηνπο είθνζη έμη 

καζεηέο (10/26, πνζνζηφ 38%), είδαλ απφ ηελ αξρή νιηζηηθά ηελ εμίζσζε θαη 

γξήγνξα  δηαπίζησζαλ πσο ε ππφξηδε πνζφηεηα είλαη ηέιεην ηεηξάγσλν, νπφηε, ε 

απινπνίεζε ηεο ξίδαο πξνθχπηεη εχθνια. Απηέο ηηο δχν κεζφδνπο θπξίσο 

αθνινχζεζαλ νη καζεηέο γηα ηελ επίιπζε ηεο άξξεηεο εμίζσζεο, νη νπνίεο 

δηαθνξνπνηνχληαη κφλν  σο πξνο ηελ αξρηθή πξνζέγγηζε ηεο επίιπζεο. Οη ηξεηο ζηνπο 

καζεηέο (3/26, πνζνζηφ 12%), επεξεαζκέλνη απφ ηηο γλσζηέο παξαζηάζεηο θαη ηηο 

εχθνιεο πξάμεηο θαη ππνλνψληαο κφλνη ηνπο ηελ ηαρχηεηα γηα ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο 

ιφγσ λνεξνχ πιαηζίνπ, αθνινχζεζαλ σο ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηηκψλ κε επαιήζεπζε. 

Λάζε 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5, έιπζαλ ιάζνο νη δεθαέμη ζηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο 

(16/28, πνζνζηφ 57%) θαη δελ έδσζαλ απάληεζε νη δχν ζηνπο είθνζη νθηψ 

καζεηέο(2/28, πνζνζηφ 7%). Σα ιάζε ηαπηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ 

επίιπζεο. Σα πεξηζζφηεξα ιάζε ηα έθαλαλ νη καζεηέο πνπ πξνζέγγηζαλ ηελ εμίζσζε 

νιηζηηθά. Γηέθξηλαλ γξήγνξα ην γλσζηφ αλάπηπγκα 122  xx  ηεο ηαπηφηεηαο (x-1)
2
, 

θαη επνκέλσο ηελ απαιιαγή απφ ηε ξίδα, αιιά, παξέιεηςαλ θαηά ηελ απαινηθή ηεο 

ξίδαο απφ ην ηεηξάγσλν ηελ απφιπηε ηηκή, νπφηε, δελ κπφξεζαλ λα βξνπλ φιεο ηηο 

ξίδεο. Γειαδή ελψ έθηαζαλ κε επηηπρία ζηε κνξθή √(   )        ζπλέρεηα 
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έδσζαλ σο κνλαδηθή ιχζε ηελx=2 πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ιαλζαζκέλε παξάζηαζε 

κεηά ηνλ απνηεηξαγσληζκφ x-1=1 θαη φρη ηελ ζσζηή |   |=1. Απφ ηνπο δέθα 

καζεηέο πνπ έιπζαλ κε απηή ηε κέζνδν, κφλν δχν έδσζαλ ηηο ζσζηέο ιχζεηο, 

(πνζνζηφ επηηπρίαο 20%). Έξεπλα ησλ Υαιάηζε θαη ζπλ.,(1989), έδεημε φηη ην 75% 

ησλ ηειεηνθνίησλ ηεο Β ' Λπθείνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

απφιπηεο ηηκήο κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ επηθείκελε δηδαζθαιία ηεο 

Αλάιπζεο. 

ζνη έθαλαλ κηα πην θιαζζηθή πξνζέγγηζε επίιπζεο, αθνινχζεζαλ ηελ κέζνδν 

απαινηθήο ηεο ξίδαο κε χςσζε ζην ηεηξάγσλν θαη ηα δχν κέιε. Απφ ηνπο δεθαηξείο 

καζεηέο πνπ ηελ επέιεμαλ, νη δέθα βξήθαλ ηηο ζσζηέο ιχζεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 

77%). Όςσζαλ θαη ηα δχν κέιε ζην ηεηξάγσλν νπφηε θαηέιεμαλ ζηελ ηζνδχλακε 

ηζφηεηα(√       
 
                         (1) 

θαη ζπλερίδνληαο κε κεηαζρεκαηηζκνχο νη δέθα βξίζθνπλ κε επηηπρία ηηο ιχζεηο x=0 ή 

x=2.Οη ηξεηο θάλνπλ ιάζε απφ έιιεηςε καζεκαηηθήο γλψζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

καζεηήο έθηαζε ζηε κνξθή (1) θαη κεηά πξνζπάζεζε λα βξεη ηηο ιχζεηο κε ηε ρξήζε 

ηεο δηαθξίλνπζαο, κε βιέπνληαο ηηο εχθνιεο ιχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

παξαγνληνπνίεζε ηεο παξάζηαζεο. «Ο σειπιζμόρ, παπάλληλα με μια ολιζηική θέαζη 

ηων ζςμβόλων, οδηγεί ζε μια εύκολη και γπήγοπη μεηασείπιζή ηοςρ. Το διάβαζμα ηων 

ζςμβόλων δίνει ζςνοσή ζηη ζημαζία ηοςρ και λογική ζηο αποηέλεζμα (Arcavi, 1994)».  

Ζ ηδέα φηη δελ ππάξρεη ραξηί κνιχβη, νδήγεζε ηξεηο απφ ηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο 

(3/28, πνζνζηφ 7%) λα αλαδεηήζνπλ ηε ιχζε, αλάκεζα ζε πξνθαλείο ηηκέο. 

Οπζηαζηηθά δειαδή έιπζαλ κε επαιήζεπζε. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαθάησ απάληεζε 

δφζεθε απφ καζήηξηα πνπ έρεη πςειή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά. Βιέπνληαο ηελ 

εμίζσζε √            απάληεζε: «ιε ε ππφξηδε πξέπεη λα είλαη ίζε κε 1. 

Βιέπνληαο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ηξησλχκνπ κε επαιήζεπζε εχθνια βξίζθσ φηη ε 

ιχζε είλαη ην 2». Σν δήηεκα είλαη πσο ζηελ εχξεζε ηεο πξψηεο ηηκήο πνπ 

ηθαλνπνηνχζε ηελ ηζφηεηα, ζηακαηνχζε ε αλαδήηεζε επηπιένλ ιχζεσλ. Γειαδή, δελ 

ππήξμε πξνβιεκαηηζκφο ησλ καζεηψλ, αλ νη ιχζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία, αιιά 

έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε κηα ιχζε.  
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 Δμίζσζε 9 

 

Δπηηπρίεο 

Οη επηηπρίεο γηα ηελ εμίζσζε 9 

είλαη πνιιέο, δεθαελλέα  ζηηο 

είθνζη νθηψ (19/28, πνζνζηφ 

68%). κσο ε επηηπρία ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εμίζσζε 

βαζίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

«ηεηξαγσληθή ξίδα», πνπ είλαη 

ζεηηθή πνζφηεηα θαη επνκέλσο 

ε ηζφηεηα ηεο ηεηξαγσληθήο 

ξίδαο κε ην -1 είλαη αδχλαηε. 

Απάληεζαλ  ζσζηά νη καζεηέο 

πνπ έρνπλ ηελ ζεσξεηηθή 

γλψζε, αθφκα θαη αλ δελ ηελ 

έρνπλ θαηαλνήζεη ζε βάζνο. 

 

 

ηξαηεγηθέο 

Απφ ηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο, νη δέθα ελλέα βιέπνληαο ηελ εμίζσζε νιηζηηθά 

(ζηξαηεγηθή 2), έδσζαλ ακέζσο ηελ ζσζηή  απάληεζε αλαγλσξίδνληαο ηελ αδχλαηε 

ηζνδπλακία ηεο ξίδαο κε αξλεηηθφ αξηζκφ. Οη δχν καζεηέο δελ απάληεζαλ, ν έλαο 

Πίλαθαο 6. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 9 

ύλνιν 

καζεηώλ : 28 

Δπηηπρία Απνηπρία Με  

Απάληεζε 

ηξαηεγ.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγ.2  

Οιηζηηθά 

ηξαηεγ.3 

Αληηθαηάζηαζε 

Μαζεηέο 

(πνζνζηφ) 

19/28 

(68%) 

7/28 

(25%) 

2/28 (7%) 7/28 (25%) 19/28 (68%) 0/28 (0%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   0/7  (0%) 19/19(100%) 0 

1122  xx
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ζρνιίαζε «δχζθνια κε ην λνπ ιχλεηαη ε ξίδα» θαη νη επηά αθνινχζεζαλ ηελ 

αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία επίιπζεο (ζηξαηεγηθή 1), πςψλνληαο θαη ηα δχν κέιε ζην 

ηεηξάγσλν γηα λα θχγεη ε ξίδα. 

Λάζε 

Γηα κηα εμίζσζε πνπ εχθνια πξνθχπηεη φηη είλαη αδχλαηε, ελληά καζεηέο δελ 

κπφξεζαλ λα ην δηαθξίλνπλ θαη πξνζπάζεζαλ λα ηελ επηιχζνπλ πςψλνληαο ζην 

ηεηξάγσλν θαη ηα δχν κέιε γηα λα θχγεη ε ξίδα. Απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ καζεηψλ 

θαίλεηαη  πσο ε πιάλε απηή πξνθχπηεη απφ ηελ χςσζε ζην ηεηξάγσλν, πνπ 

εμαθαλίδεη ηελ ξίδα, αιιά ηαπηφρξνλα θάλεη ζεηηθφ θαη ην αξλεηηθφ -1 ηνπ δεχηεξνπ 

κέινπο. Φαίλεηαη λα είλαη κηα «βνιηθή» απξνζεμία ε νπνία πξνζπεξλά ην εκπφδην ηεο 

ηζφηεηαο ηεο ξίδαο κε έλαλ αξλεηηθφ αξηζκφ. Ζ δχλακε ηνπ ηεηξαγσληθνχ εθζέηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην λνεξφ πιαίζην επίιπζεο, ζην νπνίν ε έιιεηςε ηνπ κέζνπ δεκηνπξγεί 

κηα έληαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο δχζθνιεο εμίζσζεο, νδήγεζε ηνπο καζεηέο ζε 

κηα ζηξαηεγηθή, ζα ιέγακε, δεκηνπξγίαο ηνπ ιάζνπο. Μηα άιιε αηηία ηνπ ιάζνπο, 

ίζσο είλαη ην γεγνλφο φηη, ε εμίζσζε√          παξνπζηάζηεθε πξνο 

επίιπζε ζε επηά απφ ηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο, ακέζσο  κεηά απφ ηελ παξφκνηα 

√          θαη ε νκνηφηεηα παξέζπξε ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αθφκα θαη 

καζεηέο κε θαιή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά, ζε ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε, αθνχ κε 

ηελ χςσζε ζην ηεηξάγσλν νη εμηζψζεηο γίλνληαη απηφκαηα ίδηεο (Δηθφλα 1). 

 

 Δμίζσζε 10 

 

Πίλαθαο 7. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 10 

ύλνιν  

καζεηώλ : 

28 

Δπηηπρία Απνηπρία Με  

Απάληεζε 

ηξαηεγ.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγ.2  

Οιηζηηθά 

ηξαηεγ.3 

Αληηθαη. 

Μαζεηέο 

(πνζνζηφ) 

16/28 

(57%) 

10/28 

(36%) 

2/28 (7%) 21/28 (82%) 0/28 (18%) 5/28 (0%) 

Δπηηπρία  

αλά 

ζηξαηεγηθή 

   16/21 (76%)  0/5 (0%) 
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[44] 

 

 

Δπηηπρίεο 

Ζ κνξθή ηεο εμίζσζεο 10 , απφ κφλε ηεο, είλαη ήδε δχζθνιε  

γηαηί ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ην ξηδηθφ θαη ε θιαζκαηηθή αλαπαξάζηαζε 

ζπλζέηνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηηο πην δχζθνιεο γηα επίιπζε εμηζψζεηο. Ωζηφζν, νη 

εχθνινη αξηζκεηηθνί ζπλδπαζκνί ζπλεηέιεζαλ ζε πνζνζηά επηηπρίαο αξθεηά θαιά, 

παξά ην λνεξφ πιαίζην εμέηαζεο. Απάληεζαλ ζσζηά νη δεθαέμη ζηνπο είθνζη νθηψ 

καζεηέο (16/28, πνζνζηφ 57%). 

ηξαηεγηθέο 

Οη είθνζη έλαο καζεηέο απφ ηνπο είθνζη νθηψ (21/28)  αληηκεηψπηζαλ ηελ εμίζσζε 

δηαδηθαζηηθά κε θπξίαξρε πξψηε ελέξγεηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ρηαζηί, γηα λα 

απαιιαγνχλ απφ ηε ξεηή κνξθή ηεο εμίζσζεο θαη ζε δεχηεξε θάζε ηελ απνκφλσζε 

ηεο ξίδαο, ψζηε λα ηελ απινπνηήζνπλ κε χςσζε ζην ηεηξάγσλν. Οη πξάμεηο κε ην 

κπαιφ θαηλνκεληθά ήηαλ πνιιέο θαη δχζθνιεο, αιιά νη βνιηθνί αξηζκεηηθνί 

ζπλδπαζκνί, βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα θηάζνπλ ζηε ζσζηή ιχζε. Απφ ηνπο είθνζη 

έλαλ πνπ έιπζαλ, ζαλ λα έγξαθαλ αθνινπζψληαο φια ηα βήκαηα επίιπζεο, νη δεθαέμη 

(16/21, πνζνζηφ 76%) βξήθαλ ηε ιχζε ζσζηά. Πνιινί καζεηέο, θαζψο ζθεθηφηαλ 

κηινχζαλ δπλαηά θαη ήηαλ ε κέζνδνο  γηα λα ζπκνχληαη ηα πξνεγνχκελα βήκαηα. Οη 

πέληε καζεηέο ζεψξεζαλ θαη νκνιφγεζαλ, κφιηο είδαλ ηελ εμίζσζε, φηη απηή κε ην 

κπαιφ δελ ιχλεηαη. Έηζη πξνζπάζεζαλ δηαηζζεηηθά λα πξνβιέςνπλ ηηο ηηκέο ηνπ x 

πνπ ηθαλνπνηνχζαλ ηελ ηζφηεηα θαη αθνινχζεζαλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ηηκψλ, ρσξίο φκσο λα βξνπλ κε επηηπρία ηε ιχζε.  

Λάζε 

Σα ιάζε ζηελ Δμίζσζε 10, έιπζαλ ιάζνο νη δέθα ζηνπο είθνζη νθηψ (10/28, πνζνζηφ 

36%) θαη νη δχν ζηνπο είθνζη νθηψ (2/28, πνζνζηφ 7%) δελ απάληεζαλ θαζφινπ, 

νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν, ζηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο επίιπζεο. Οη πέληε 

καζεηέο πνπ πξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ιχζε κε αληηθαηάζηαζε ηηκψλ, 

απάληεζαλ φινη ιάζνο. Πξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο ιχζεηο δηαηζζεηηθά 

αληηθαζηζηψληαο ην x νη ηξεηο καζεηέο κε ην 0  θαη νη δχν κε ην 1, ηηκέο  πνιχ βνιηθέο 

γηαηί, θαη κε ηηο δπν απινπνηνχληαλ ε ξίδα θαη πιεζίαδε ην απνηέιεζκα πνιχ θνληά 

ζηελ ηζφηεηα, αλ, φπσο εθθξάζηεθαλ νη καζεηέο θαηά ηελ πεξηγξαθή, «δελ ππήξρε 
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απηφο ν ελνριεηηθφο παξνλνκαζηήο 2». ηνπο καζεηέο πνπ έιπζαλ δηαδηθαζηηθά ηα 

ιάζε νθείινληαη ζηελ έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ή ζηε βηαζχλε ηεο επίιπζεο πνπ 

πηζαλφλ δεκηνπξγεί ην λνεξφ πιαίζην, γηαηί φπσο αλέθεξε ν καζεηήο14 «...ηψξα 

δνξίδνκαη, πξαγκαηηθά ζα ήζεια λα γξάςσ, είλαη πνιιέο νη πξάμεηο… θαη κάιινλ δελ 

έρσ θαη άπεηξν ρξφλν λα ζθέθηνκαη, πξέπεη λα βηαζηψ». Γηα ηελ ππνλννχκελε 

βηαζχλε δηεπθξηλίζηεθε φηη δελ ππήξρε ηέηνην ζέκα θαη ζπλερίδνληαο ηειηθά 

θαηφξζσζε λα θηάζεη ζηε ζσζηή ιχζε. Γηα αθφκα κηα θνξά αλαδεηθλχεηαη σο 

εκπφδην ζην λνεξφ πιαίζην, ε ππνλννχκελε ηαρχηεηα επίιπζεο. 

 Δμίζσζε 2 

 

 

Δπηηπρίεο 

Ζ Δμίζσζε 2 ήηαλ κηα απιή εμίζσζε ρσξίο δπζθνιίεο, κε απνηέιεζκα λα έρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο ζην ζχλνιν ησλ εμηζψζεσλ. Απάληεζαλ ζσζηά νη 

είθνζη ηέζζεξεηο ζηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο (24/28, πνζνζηφ 86%).  

ηξαηεγηθέο 

ινη νη καζεηέο έιπζαλ ζαλ λα έγξαθαλ, γηαηί ε δνκή ηεο εμίζσζεο ήηαλ απιή θαη νη 

πξάμεηο εχθνιεο. Ζ αλαινγία πξνθάιεζε ζρεδφλ απηφκαηα ηελ κέζνδν ρηαζηί, νπφηε 

ε εχθνιε απαιιαγή απφ ηνλ παξνλνκαζηή έθεξε ζσζηέο ιχζεηο. Κάπνηνη καζεηέο σο 

πξψηε ελέξγεηα έθαλαλ απαινηθή παξνλνκαζηψλ πνιιαπιαζηάδνληαο θαη ηα δπν 

κέιε κε ηνλ παξνλνκαζηή 2 θαη δελ  ππήξμαλ απνθιίζεηο απφ ηελ θιαζηθή κέζνδν 

επίιπζεο, γηαηί, ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ήηαλ εχθνια δηαρεηξίζηκα θαη λνεξά. Μφλν 

κηα καζήηξηα, ε νπνία έρεη άξηζηεο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά, δηαθνξνπνηήζεθε θαη 

πξνζέγγηζε ηελ εμίζσζε νιηζηηθά παξνπζηάδνληαο επέιηθηα θαη γξήγνξα ηε ιχζε. 

ύλνιν  

καζεηώλ : 28 

Δπηηπρία Απνηπρία Με  

Απάληεζε 

ηξαηεγ.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγ.2  

Οιηζηηθά 

ηξαηεγ.3 

Αληηθαη. 

Μαζεηέο 

(πνζνζηφ) 

24/28 

(86%) 

3/28 

(11%) 

1/28 (4%) 26/28 (93%) 1/28 (4%) 0/28 (0%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   23/26 (88%) 1/1 (100%)  

Πίλαθαο 8. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 2 
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««ππέπει ηο κλάζμα να κάνει   
  

 
 , άπα 14-5=9 και άπα    3». Οπζηαζηηθά, ε 

καζήηξηα πξνζέγγηζε ηε ιχζε κε αθαίξεζε θαη δηαίξεζε, δειαδή κε ρξήζε 

ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ, κέζνδνο πνπ πηζαλφλ είρε θξαηεκέλε κέζα ηεο απφ ην 

δεκνηηθφ, αιιά αλαδχζεθε γηα λα ηεο ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ηνπ κέζνπ 

«ραξηί-κνιχβη».  

Λάζε 

Σξεηο καζεηέο έδσζαλ ιάζνο ιχζε (πνζνζηφ 11%) θαη έλαο δελ απάληεζε (πνζνζηφ, 

4%) αιιά αξθέζηεθε λα θάλεη πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο. πσο είπε ν ίδηνο 

«…πξέπεη λα βξσ λνχκεξν ή αξθεί κφλν λα πσ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηε ιχζσ;…». Σα 

ιάζε πνπ ζεκεηψζεθαλ ήηαλ θπξίσο ιάζε βηαζχλεο ή έιιεηςε απαηηνχκελεο 

ζπγθέληξσζεο αθνχ ηειηθά είραλ λα θάλνπλ κε θάηη εχθνιν. Φαίλεηαη  φηη θαη ε 

ζηάζε απέλαληη ζην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιπζεί είλαη έλα εκπφδην γηα λα θηάζεη 

θάπνηνο  ζσζηά ζηελ ιχζε. 

 

 Δμίζσζε 4 

 

Δπηηπρίεο 

Ζ Δμίζσζε 4, ήηαλ ε κηα απφ ηηο δχν εμηζψζεηο κε ηηο πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο. Οη 

είθνζη έμη ζηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο (26/28, πνζνζηφ 92%) απάληεζαλ ζσζηά. Ζ 

κεγάιε επηηπρία νθείιεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμίζσζεο, γηαηί είλαη 

πξσηνβάζκηα κε ίδηνπο φξνπο θαη ζηα δχν κέιε  πνπ απαιείθνληαη άκεζα απφ ηελ 

αξρή ηεο επίιπζεο, αλ ν καζεηήο ηελ παξαηεξήζεη πξνζεθηηθά θαη κπνξέζεη λα 

μεπεξάζεη ην εκπφδην ηνπ θιάζκαηνο. 

 

ύλνιν  

καζεηώλ: 28 

Δπηηπρία Απνηπρία Με  

Απάληεζε 

ηξαηεγ.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγ.2  

Οιηζηηθά 

ηξαηεγ.3 

Αληηθαη. 

Μαζεηέο 

(πνζνζηφ) 

26/28 

(92%) 

1/28 

(4%) 

1/28 (4%) 18/28 (64%) 9/28 (32%) 0/28 (0%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   17/18 (94%) 9/9 (100%)  

Πίλαθαο 9. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 4. 
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ηξαηεγηθέο  

Οη ελλέα απφ ηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο(9/28), (πνζνζηφ, 32%) πνπ ηελ είδαλ  

ζπλνιηθά απφ ηελ αξρή, αγλφεζαλ ην θιάζκα, αθνχ απηφ εκθαλίδεηαη θαη ζηα  

δχν κέιε θαη έθηαζαλ γξήγνξα θαη ζσζηά ζηε ιχζε. Γειαδή εθάξκνζαλ κηα απιή 

δηαδηθαζία ιφγσ έιιεηςεο πιηθψλ κέζσλ. Γηα κηα κεγάιε κεξίδα καζεηψλ δεθανθηψ 

ζηνπο είθνζη νθηψ (18/28, πνζνζηφ 64%), ην θιάζκα είλαη έλα εκπφδην πνπ πξέπεη λα 

απαιεηθζεί κε ηηο γλσζηέο δηαδηθαζίεο, δειαδή απαινηθή παξνλνκαζηψλ θαη 

εθαξκνγή φισλ ησλ θαλφλσλ επίιπζεο πξσηνβάζκησλ εμηζψζεσλ. Παξά ην 

πξνθαλέο, θάπνηνη καζεηέο ζέινπλ λα ιχζνπλ δηαδηθαζηηθά εθαξκφδνληαο φια ηα 

βήκαηα πηζηά, δηφηη, καζαίλνπλ λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο θαη αιγφξηζκνπο. ηαλ 

φκσο ηα πξάγκαηα γίλνπλ απινχζηεξα απφ ηε δηδαρζείζα ξνπηίλα, ηφηε νχηε ηε 

ξνπηίλα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ, αιιά νχηε θαη λα απαιιαγνχλ απφ απηήλ ηα 

θαηαθέξλνπλ (Θσκαΐδεο 1995). 

Λάζε 

Λάζνο απάληεζε έλαο κφλν καζεηήο, ν νπνίνο δελ κπφξεζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

θιαζκαηηθή πνζφηεηα, κεηέθεξε λνεξά φινπο ηνπο φξνπο ζην πξψην κέινο θαη 

„ράζεθε‟ ζηηο πξάμεηο πξνζπαζψληαο λα θάλεη ηα θιάζκαηα νκψλπκα. Ο δεχηεξνο 

καζεηήο πνπ δελ κπφξεζε λα απαληήζεη, είπε, φηη ζα ήηαλ αδχλαην λα βξεη ηε ιχζε 

αθνχ απαηηνχληαλ λα θάλεη ηα θιάζκαηα νκψλπκα γηα λα θηάζεη ζηε ιχζε θαη απηφ 

ήηαλ θάηη αδχλαην λα ην πεηχρεη ρσξίο λα γξάθεη. 

 Δμίζσζε 6   
 

 
  

 

 
 

 

 

 

ύλνιν 

καζεηώλ: 28 

Δπηηπρία Απνηπρία Με 

Απάληεζε 

ηξαηεγ.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγ.2  

Οιηζηηθά 

ηξαηεγ.3 

Αληηθαη. 

Μαζεηέο 

(πνζνζηφ) 

22/28 

(79%) 

5/28 

(18%) 

1/28 (3%) 19/28 (68%) 8/28 (29%) 0/28 (0%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   15/19 (79%) 7/8 (88%)  

Πίλαθαο 10. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 6 
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Δπηηπρίεο 

Ζ θαηλνκεληθά απιή Δμίζσζε 6 έρεη θιαζκαηηθφ ζπληειεζηή θαη σο ζηαζεξφ φξν 

επίζεο έλα θιάζκα, κε απνηέιεζκα νη ζσζηέο απαληήζεηο λα είλαη νη είθνζη δχν ζηηο 

είθνζη νθηψ (22/28, πνζνζηφ 79%). Σν θιάζκα είλαη θπξίαξρε καζεκαηηθή έλλνηα 

θαη εκπνδίδεη ηνπο καζεηέο λα δνπλ ζρεδφλ απηφκαηα ηελ απιή ιχζε. 

ηξαηεγηθέο  

Οη νθηψ ζηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο (8/28, πνζνζηφ 29%), είδαλ ηελ εμίζσζε 

νιηζηηθά, παξαβιέπνληαο ηνλ παξνλνκαζηή 4 ζαλ λα κελ ππάξρεη θαζφινπ, νπφηε κε 

ηελ πξψηε καηηά έθηαζαλ ζηελ έθθξαζε 3x=1 θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (επηά 

ζηνπο νθηψ (7/28, πνζνζηφ 88%), αλαγλψξηζαλ πσο απηφ πνπ κέλεη είλαη ν νξηζκφο 

ησλ αληίζηξνθσλ αξηζκψλ, νπφηε έθηαζαλ ζηε ιχζε δηαηζζεηηθά κε επηηπρία. Οη 

δεθαελληά καζεηέο αθνινχζεζαλ θιαζζηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο, θάλνληαο 

«πνιιαπιαζηαζκφ ρηαζηί» ή απαινηθή παξνλνκαζηψλ, πξάμεηο θαη δηαίξεζε κε ηνλ 

ζπληειεζηή ηνπ αγλψζηνπ. Οη πξάμεηο ήηαλ απιέο γη απηφ θαη νη πεξηζζφηεξνη 

(δεθαπέληε ζηνπο δεθαελληά, πνζνζηφ 79%) έιπζαλ ζσζηά. 

Λάζε 

 Σα ιάζε έγηλαλ απφ ηνπο καζεηέο (πέληε ζηνπο είθνζη νθηψ,) πνπ πξνζπάζεζαλ λα 

δηαηξέζνπλ ηα θιάζκαηα, νπφηε δελ κπνξνχζαλ λα ζπγθξαηήζνπλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ λνεξά ην ζχλζεην θιάζκα. Γειαδή ηα ιάζε ήηαλ ιεηηνπξγηθά, θπξίσο 

γηα απηνχο πνπ έιπζαλ δηαδηθαζηηθά. 

5. Γξαπηή  επίιπζε εμηζώζεσλ 

5.1 Δπίδνζε, ζηξαηεγηθέο θαη ιάζε 

ηελ γξαπηή επίιπζε φινη νη καζεηέο αθνινχζεζαλ ηελ αιγνξηζκηθή επίιπζε γηα 

θάζε εμίζσζε. Γειαδή αθνινχζεζαλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη απζηεξά 

ηππνπνηεκέλνπο θαλφλεο επίιπζεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο θάζε εμίζσζεο. 

Δθάξκνζαλ ηηο γλψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηδαζθαιία, ρσξίο λα επηλνήζνπλ 

άιιεο ή λα παξεθθιίλνπλ  απφ ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο επίιπζεο, είηε είλαη καζεηέο 

πςειήο επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά, είηε ρακειήο επίδνζεο. Σα ιάζε ζηελ γξαπηή 

επίιπζε, θπξίσο νθείινληαη ζηελ ειιηπή δηεξεχλεζε θαη έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ.  
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 Δμίζσζε 1 xxx 3125   

 

Δπηηπρίεο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο δείρλνπλ πσο ε Δμίζσζε 1 είλαη απιή γηα ην 

γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηεο Β‟ Λπθείνπ θαη νη επηηπρίεο είλαη πνιιέο. 

ηξαηεγηθέο 

Οη δεθαλέα ζηνπο είθνζη καζεηέο 

(19/20, πνζνζηφ, 95%) ζηε γξαπηή 

δνθηκαζία, αθνινχζεζαλ ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

επίιπζεο πξσηνβάζκησλ εμηζψζεσλ. 

Γειαδή, γλσζηνχο απφ αγλψζηνπο 

θαη δηαίξεζε κε ην ζπληειεζηή ηνπ 

αγλψζηνπ. Γειαδή έιπζαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν απηνκαηνπνηεκέλα, αθνινπζψληαο 

ηππνπνηεκέλνπο θαλφλεο (ζηξαηεγηθή 1). Μία κφλν καζήηξηα θαη ζηελ γξαπηή 

εμέηαζε, φπσο δείρλεη ε εηθφλα 2, είδε ζπλνιηθά ηελ εμίζσζε θαη έιπζε ρσξίο ηηο 

ηππηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο (ζηξαηεγηθή 2). 

Λάζε 

Κάπνηνη καζεηέο ζεψξεζαλ, φηη  ν άγλσζηνο xπξέπεη λα απνθηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή πνπ ζα είλαη θαη ε ιχζε, αθνχ ε εμίζσζε είλαη πξσηνβάζκηα. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα λα γίλνπλ ιάζε. Φηάλνληαο ζηελ παξάζηαζε 0x=-6, δηαηξνχλ κε ην 

0,δειαδή         
  

 
    . Βέβαηα απηφ ην απνηέιεζκα είλαη έιιεηςε 

καζεκαηηθήο γλψζεο αιιά θαη κηα ηάζε λα βξνπλ νπσζδήπνηε κηα ηηκή γηα ηνλ 

άγλσζην x. Αιιά θαη ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο ε παξνπζίαζε ησλ βεκάησλ επίιπζεο 

είλαη ππεξβνιηθά αλαιπηηθή γηα καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ.  

ύλνιν καζεηώλ: 20 Δπηηπρία Απνηπρία Με 

απάληεζε 

ηξαηεγηθή1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγηθή2 

Οιηζηηθά 

Μαζεηέο(πνζνζηφ) 17/20 

(85%) 

3/20(15%) 0 (0%) 19/20(95%) 1/20 (5%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   16/19 (84%) 1/1 (100%) 

Πίλαθαο 11. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 1 

Δηθόλα 2. Λύζε εμίζσζεο 
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 Δμίζσζε 5 

 

 

Δπηηπρίεο 

ηελ γξαπηή επίιπζε νη ζσζηέο απαληήζεηο ήηαλ δψδεθα ζηηο είθνζη (12/20), 

πνζνζηφ 60%, δειαδή ήηαλ ιίγεο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ζην λνεξφ πιαίζην (43%) 

ηξαηεγηθέο 

Ζ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εμίζσζεο είλαη κηα αλαινγία, νπφηε νη καζεηέο γηα 

ηελ επίιπζε ζην γξαπηφ ηεζη αθνινχζεζαλ ζρεδφλ θαζνιηθά  ηε κέζνδν ρηαζηί θαη 

ζπλέρηζαλ κε πξάμεηο γηα λα βξνπλ ηνλ άγλσζην x. Οη δεθαελληά απφ ηνπο είθνζη 

καζεηέο (πνζνζηφ, 95%), αθνινχζεζαλ ηελ αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία επίιπζεο. 

Δηδηθφηεξα έλαο καζεηήο έθαλε απαινηθή παξνλνκαζηψλ. Γχν καζεηέο έθαλαλ 

αθφκα κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηεο εμίζσζεο, κεηαθέξνληαο κπξνζηά ην ½ θαη 

ζπλέρηζαλ κε ηελ κεηαηξνπή ησλ θιαζκάησλ ζε νκψλπκα, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ πξάμεηο θαη ηειηθά λα θαηαιήμνπλ ζε ιάζνο. Ο έλαο απφ 

ηνπο είθνζη καζεηέο (1/20, πνζνζηφ 5%) παξαηήξεζε ηε ζρέζε αξηζκεηή 

παξνλνκαζηή, είδε δειαδή ηελ εμίζσζε νιηζηηθά, παξαγνληνπνίεζε θαη έθηαζε 

επέιηθηα θαη γξήγνξα ζηε ζσζηή ιχζε απνθεχγνληαο ηηο πξάμεηο. 

Λάζε 

Οη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ήηαλ νθηψ ζηηο είθνζη (8/20, πνζνζηφ 40%). Δηδηθφηεξα 

απφ ηνπο νθηψ νη πέληε (5/28, πνζνζηφ 25%) έθαλαλ ιάζε ζηηο πξάμεηο θαη νη ηξεηο 

καζεηέο ζηνπο είθνζη(3/20, πνζνζηφ 15%)  δελ έδσζαλ απάληεζε κε ηελ έλλνηα φηη 

έιπζαλ ζσζηά αιιά δελ ραξαθηήξηζαλ ηελ εμίζσζε αφξηζηε. Τπήξμαλ απαληήζεηο 

πνπ ζηακαηνχζαλ ζηελ ηζνδπλακία 2x+8=2x+8 ρσξίο λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ εμίζσζε 

αφξηζηε ή έδσζαλ σο ιχζε ηελ πξνθαλή ηηκή 0. Γειαδή έγξαςαλ 
   

    
 
 

 
    

                 .Απηφ ην ιάζνο είλαη έλα δηαρξνληθφ εκπφδην ην 

νπνίν, φπσο θαίλεηαη, έρεη ζεκειησζεί απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο καζεκαηηθήο 

Πίλαθαο 12. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 5 

ύλνιν καζεηώλ: 20 Δπηηπρία Απνηπρία ηξαηεγηθή1 Γηαδηθαζηηθά ηξαηεγηθή2 Οιηζηηθά 

Μαζεηέο  (πνζνζηφ) 12/20 (60%) 8/20 (40%) 19/20 (95%) 1/20(5%) 

Δπηηπρία αλά ζηξαηεγηθή   11/19 (58%) 1/1 (100%) 

2

1

82
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x

x
Δηθόλα 3 
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εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ θαη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην πέξαζκα απφ ηελ αξηζκεηηθή 

ζηελ άιγεβξα αθνχ ζεσξνχλ φηη νπσζδήπνηε πξέπεη λα βξνπλ έλα απνηέιεζκα γηα 

ηνλ άγλσζην x. Ο Λεκνλίδεο (1996), πεξηγξάθεη απηφ ην εκπφδην γηα καζεηέο ηνπ 

Γπκλαζίνπ. «Γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ εχθνια λα ιχλνπλ εμηζψζεηο ηνπ ηχπνπ 5x=8, 

γηαηί ην x έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ελψ ζηελ αφξηζηε εμίζσζε 3x=3x ή δελ 

δίλνπλ θακηά απάληεζε ή δίλνπλ ζην x κηα κφλν ζπγθεθξηκέλε ηηκή». Παξαηεξνχκε 

φηη, απηή ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε γηα θάπνηνπο καζεηέο ζπλερίδεηαη αθφκα θαη ζην 

Λχθεην.  

Πξνθχπηεη φηη, ήηαλ ε εμίζσζε κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ιαζψλ ή αδπλακία ιχζεο 

ζε θάζε πιαίζην επίιπζεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζην γξαπηφ πιαίζην νη καζεηέο εθηφο ηππνπνηεκέλεο 

πξνζέγγηζεο, επηπιένλ, αληηκεηψπηζαλ ηελ εμίζσζε κε κηα δηάζεζε πνιππινθφηεηαο. 

Γειαδή, ην ραξηί – κνιχβη θάλεθε φηη δεκηνχξγεζε ηελ ηάζε λα κε ιχζνπλ απιά, 

ψζηε λα  κπνξέζνπλ λα δνπλ  ην εχθνιν θαη ην πξνθαλέο.  

 

 Δμίζσζε 3 
222 132 xxxx   

 

Δπηηπρίεο 

ηε γξαπηή επίιπζε, νη δεθαπέληε ζηνπο είθνζη καζεηέο(15/20, πνζνζηφ 75%), 

απάληεζαλ ζσζηά, ,θαη νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ φηη ζην 

λνεξφ πιαίζην επίιπζεο θαη πνζνζηηαία ε δηαθνξά αξθεηά κεγάιε. Σν πνζνζηφ 

επηηπρίαο ζην λνεξφ πιαίζην ήηαλ 86%, ελψ ζην γξαπηφ 75%. Σα ιάζε ησλ καζεηψλ 

ζηα γξαπηά πξνέξρνληαη απφ ηελ ηππνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε ηεο επίιπζεο. Αθφκα 

θαη νη θαινί καζεηέο ζηα καζεκαηηθά δηζηάδνπλ λα κελ εθαξκφζνπλ ηνπο θαλφλεο, 

δειαδή, ηα ηππνπνηεκέλα βήκαηα επίιπζεο δεπηεξνβάζκησλ εμηζψζεσλ.  

ύλνιν καζεηώλ: 

20 

Δπηηπρία Απνηπρία Με 

απάληεζε 

ηξαηεγηθή.1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγηθή.2 

Οιηζηηθά 

Μαζεηέο (πνζνζηφ) 15/20 

(75%) 

4/20 

(20%) 

1/20 (5%) 16/20 (85%) 3/20 (15%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   12/16 (75%) 3//3 (100%) 

Πίλαθαο 13. Δπηηπρίεο θαη απνηπρίεο ζηελ εμίζσζε 3 
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ηξαηεγηθέο 

ηε γξαπηή επίιπζε, νη ηξεηο ζηνπο είθνζη καζεηέο (3/20), βιέπνπλ ηελ εμίζσζε 

νιηζηηθά αγλνψληαο ηα x
2
, θαη παξφιν πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηελ θφιια ηνπο δελ 

ζεκεηψλνπλ θακηά πξάμε αιιά γξάθνπλ θαηεπζείαλ κε επηηπρία ηε ιχζε x=-1 

(ζηξαηεγηθή 2). Οη δεθαεπηά ζηνπο είθνζη καζεηέο εθάξκνζαλ ηελ ηππηθή  κέζνδν 

επίιπζεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο (ζηξαηεγηθή 1), δειαδή κεηαθνξά φισλ ησλ 

φξσλ ζην πξψην κέινο θαη ην δεχηεξν κέινο ίζν κε ην  0, έθαλαλ πξάμεηο θαη 

εθαξκνγή ησλ ηχπσλ ή γλσζηνχο απφ αγλψζηνπο θαη πξάμεηο γηα ηελ εχξεζε ηεο 

ιχζεο. Κάπνηνη καζεηέο παξφιν πνπ ε πνζφηεηα x
2
έρεη απαιεηθζεί, ηελ θξαηνχλ κε 

ζπληειεζηή 0. Δλψ απαιείθνληαη ηα  x
2
, ν καζεηήο ηα θξαηά κε ζπληειεζηή 0 θαη 

ππνινγίδεη ηε δηαθξίλνπζα κε ηελ  εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ Γ=β
2
-4αγ, ηελ νπνία βξίζθεη 

ζσζηά ίζε κε 1 θαη κεηά ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηχπνπο ησλ ξηδψλ γξάθεη       

   √ 

  
 , θάλεη αληηθαηάζηαζε, κπεξδεχεηαη ζηηο πξάμεηο θαη ην ζβήλεη κε ην ζηπιφ 

ηνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, δηαθξίλεηαη φκσο ε ζβεζκέλε παξάγξαθνο πνπ  

απεηθνλίδεη πιήξσο ηελ έληαζε πνπ δεκηνπξγεί ε επηκνλή ηεο επίιπζεο κε ηνπο 

ηχπνπο. Γελ αθήλεη λα θαλεί ην πξνθαλέο, δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηελ εχξεζε ηηο ιχζεο 

θαη γεληθφηεξα θάλεη ην εχθνιν δχζθνιν. 

"πλδπάδνληαο απηά ηα απνηειέζκαηα κε νξηζκέλα άιια, νη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο θαη 

αιγφξηζκνπο, φηαλ φκσο ηα πξάγκαηα γίλνπλ απινχζηεξα απφ ηε δηδαρζείζα ξνπηίλα, 

ηφηε νχηε ηε ξνπηίλα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ, αιιά νχηε θαηαθέξλνπλ λα 

απαιιαγνχλ απφ απηήλ. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

γξαπηψλ, ππνζηεξίδνπλ νη ζπγγξαθείο, δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ην ζρνιείν 

πεξηζζφηεξν πξνσζεί ηελ απνκλεκφλεπζε ηππνπνηεκέλεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη 

ιηγφηεξν ελζαξξχλεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο". (ν.π., ζ.103) (Θσκαΐδεο 

1995). 

Λάζε 

Σέζζεξεηο ζηνπο είθνζη καζεηέο (4/20, πνζνζηφ 20%), απάληεζαλ ιαλζαζκέλα, θαη 

έλαο καζεηήο ζηνπο είθνζη, (1/20, πνζνζηφ 5%), δελ κπφξεζε λα απαληήζεη. Σα ιάζε 

θπξίσο νθείινληαη ζηελ πξνζήισζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηππνπνηεκέλε επίιπζε απφ 

ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ θαη λα δνπλ ην εχθνιν θαη ην πξνθαλέο. 
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 Δμίζσζε 7 

 

Δπηηπρίεο 

ηε γξαπηή επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ νη δεθαηξείο ζηνπο είθνζη καζεηέο(13/20, 

πνζνζηφ 70%),  έιπζαλ  ηελ εμίζσζε ζσζηά. 

ηξαηεγηθέο 

ε απηή ηελ εμίζσζε δελ είλαη μεθάζαξε ε δηαθνξά ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ. Καηά κία 

πξνζέγγηζε είδαλ ζπλνιηθά ηελ εμίζσζε θαη παξνπζίαζαλ ζχληνκεο ιχζεηο νη 

καζεηέο πνπ θαηεπζείαλ  έγξαςαλ x
2
=9 θαη έδσζαλ απηφκαηα ηηο ιχζεηο x=3 θαη x=-3 

(ζηξαηεγηθή 2). Δπέιπζαλ κε απηή ηελ κέζνδν νη δεθαπέληε ζηνπο είθνζη καζεηέο. Οη 

ππφινηπνη πέληε εξγάζηεθαλ ηππνπνηεκέλα, κεηαθέξνληαο φινπο ηνπο φξνπο ζην 

πξψην κέινο ηεο εμίζσζεο αθνινπζψληαο ηελ αιγνξηζκηθή κέζνδν, «εθφζνλ είλαη 

δεπηέξνπ βαζκνχ φια κπξνζηά θαη ζην δεχηεξν κέινο 0». Ζ ζηξαηεγηθή απηή είλαη 

ύλνιν καζεηώλ: 20 Δπηηπρία Απνηπρία Με 

απάληεζε 

ηξαηεγηθή1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγηθή2 

Οιηζηηθά 

Μαζεηέο(πνζνζηφ) 13/20 

(70%) 

7/20 

(30%) 

0/20 (0%) 5/20 (25%) 15/20 (75%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   2/5 (40%) 11/15 (73%) 

Πίλαθαο 14. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 7 

542 x

Δηθόλα 3. Λύζε κε δηαθξίλνπζα 
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πεξηζζφηεξν ηππηθή θαη απαηηεί πεξηζζφηεξνπο κεηαζρεκαηηζκνχο γηα λα θηάζνπλ 

ζηε ιχζε (ζηξαηεγηθή 1). Μάιηζηα νη δχν απφ ηνπο πέληε καζεηέο εξγάζηεθαλ 

επηπιένλ ηππνπνηεκέλα, ιχλνληαο κε δηαθξίλνπζα αθνχ ζπκπιήξσζαλ ηελ ειιηπή  

κνξθή ηνπ ηξησλχκνπ ζέηνληαο σο ζπληειεζηή ηνπ x ην 0. Ζ εηθφλα 3 δείρλεη ηελ 

δηαθνξεηηθή επίιπζε πνπ αθνινχζεζαλ ηξεηο καζεηέο. 

Λάζε 

Δπηά καζεηέο ζηνπο είθνζη(7/20)  έιπζαλ ιάζνο, πνζνζηφ 30%. Απφ ηηο επηά ιάζνο 

απαληήζεηο, νη δχν δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ έιπζαλ κε δηαθξίλνπζα θαη ξίδεο. 

Δπίζεο ζηε ιχζε πνπ δφζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ελδηάκεζα ησλ άιισλ δχν ζηελ 

εηθφλα 3 επηβεβαηψλεη  ηελ δηαρξνληθφηεηα ηνπ ιάζνπο ηεο ππεξγελίθεπζεο (Κνιέδα, 

2012). ζνη επνκέλσο ρξεζηκνπνίεζαλ ηχπνπο γηα λα ιχζνπλ, ζε πνζνζηφ 75%,  

έθαλαλ ιάζνο. 

 Δμίζσζε 8 

Δπηηπρίεο 

Σελ Δμίζσζε 8 ζην γξαπηφ ηεζη, νη δψδεθα απφ ηνπο είθνζη 

καζεηέο (12/20, πνζνζηφ 70%), ηελ έιπζαλ ζσζηά. 

ηξαηεγηθέο 

ην γξαπηφ ηεζη, ε κέζνδνο  επίιπζεο πνπ επέιεμαλ ζρεδφλ 

φινη νη καζεηέο (νη δεθαέμη ζηνπο είθνζη, πνζνζηφ 80%), είλαη 

ε απαινηθή ηεο ξίδαο κε χςσζε ζην ηεηξάγσλν θαη ζηα δχν 

κέιε. Μφλν ηξεηο ζηνπο είθνζη(3/20, πνζνζηφ 15%), 

αλαγλψξηζαλ ην αλάπηπγκα ηνπ ηέιεηνπ ηεηξαγψλνπ πνπ είλαη 

ύλνιν καζεηώλ: 

20 

Δπηηπρία Απνηπρία Με 

απάληεζε 

ηξαηεγηθή1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγηθή2 

Οιηζηηθά 

Μαζεηέο (πνζνζηφ) 14/20 

(70%) 

5/20 

(25%) 

1/20(5%) 16/20 (80%) 3/20 (15%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   12/16 (75%) 2/3 (67%) 

Πίλαθαο 15. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 8 

1122  xx

Δηθόλα 4. Αλάπηπγκα 

ηεηξαγώλνπ 
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ε ππφξηδε πνζφηεηα θαη ην ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ απινπνίεζε ηεο ξίδαο. Απφ 

απηνχο ηνπο ηξεηο, νη δχν έιπζαλ κε επηηπρία ηελ εμίζσζε ζέηνληαο κεηά ηελ 

απινπνίεζε ηεο ξίδαο απφιπηε ηηκή. 

Απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο πνπ 

έιπζαλ κε χςσζε ζην 

ηεηξάγσλν, νη νθηψ απφ ηνπο 

δεθαεπηά(8/16, πνζνζηφ 50%), 

κεηά ηηο πξάμεηο θηάλνπλ ζε 

ειιηπέο ηξηψλπκν πνπ ιχλεηαη 

πνιχ εχθνια κε 

παξαγνληνπνίεζε, επηιέγνπλ 

φκσο λα βξνπλ ηηο ξίδεο ηεο 

εμίζσζεο θάλνληαο ρξήζε ησλ ηχπσλ, δειαδή κε δηαθξίλνπζα (εηθφλα 5). 

Λάζε 

Οη πέληε καζεηέο απφ ηνπο είθνζη ηελ έιπζαλ ιάζνο (πνζνζηφ 25%) θαη έλαο 

καζεηήο δελ απάληεζε θαζφινπ (πνζνζηφ 5%). Σα πεξηζζφηεξα ιάζε νθείινληαη 

ζηελ ελέξγεηα  ηεο απαινηθή ηεο ξίδαο κε ην ηεηξάγσλν, ρσξίο λα ζέηνπλ απφιπηε 

ηηκή, ιάζνο,  γλσζηφ, ζπρλφ θαη αλακελφκελν, ε δηαρξνληθφηεηα ηνπ νπνίνπ ζα 

πξέπεη λα αλαζεσξεί θαη λα πξνζαξκφδεη ζπλερψο ηηο δηδαθηηθέο  πξνζεγγίζεηο, γχξσ 

απφ απηήλ ηελ δχζθνιε δηαρείξηζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο απαινηθήο ηεο ξίδαο κε ηελ 

απφιπηε ηηκή.  

 Δμίζσζε 6    
 

 
  

 

 
 

 

Δπηηπρίεο 

Ζ Δμίζσζε 6 είλαη κηα εχθνιε εμίζσζε γηα καζεηέο Β΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ θαη ην 

πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ κεγάιν. Σν 85% ησλ καζεηψλ βξήθε ηελ ζσζηή ιχζε. 

ύλνιν καζεηώλ: 20 Δπηηπρία Απνηπρία ηξαηεγηθή1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγηθή2 Οιηζηηθά 

Μαζεηέο (πνζνζηφ) 17/20 

85%) 

3/20 

(15%) 

17/20 (85%) 3/20 (15%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

  14/17 (82%) 3/3 (100%) 

Πίλαθαο 16. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 6 

Δηθόλα 5. Λύζε κε δηαθξίλνπζα 
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ηξαηεγηθέο 

Ζ Δμίζσζε 6  έρεη ηελ κνξθή αλαινγίαο, γηα απηφ ε κέζνδνο επίιπζεο πνπ θπξηαξρεί 

είλαη ε γλσζηή πξνζθηιήο κέζνδνο επίιπζεο,  πνιιαπιαζηαζκφο «ρηαζηί». Σξεηο 

κφλν καζεηέο ζηνπο είθνζη, εξγάζηεθαλ αγλνψληαο ηνλ αξηζκφ 4 πνπ απινπνηείηαη 

θαη βξήθαλ απηφκαηα ηνλ άγλσζην x. Πξνζέγγηζαλ νιηζηηθά ηελ εμίζσζε θαη έιπζαλ 

θαη νη ηξεηο γξήγνξα θαη ζσζηά. ζνη δελ εξγάζηεθαλ νιηζηηθά, είηε δηαίξεζαλ κε 

ηνλ ζπληειεζηή ηνπ αγλψζηνπ απφ ηελ αξρή, νπφηε πξνθχπηεη ζχλζεην θιάζκα, είηε 

θάλνπλ απαινηθή παξνλνκαζηψλ γηα λα δηψμνπλ ην 4, πξάμεηο θαη ζην ηέινο δηαίξεζε 

κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ x(εηθφλα 6). 

Λάζε  

Οη ηξεηο καζεηέο ζηνπο είθνζη(3/20, πνζνζηφ 15%) έιπζαλ ιάζνο, ιφγσ αβιεςίαο ή 

έιιεηςεο πξνζνρήο ζηηο πξάμεηο.  

 Δμίζσζε 9  

 Δπηηπρία Απνηπρία ηξαηεγηθή1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγηθή2 Οιηζηηθά 

Μαζεηέο(πνζνζηφ) 13/20(65%) 7/20(35%) 13/20(65%) 7//20(35%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

  13/13(100%) 0(0%) 

Πίλαθαο 17. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 9 
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Δηθόλα 6. Λύζεηο εμίζσζεο 
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Δπηηπρίεο 

Οη δεθαηξείο ζηνπο είθνζη καζεηέο (13/20, πνζνζηφ 65%) αλαγλψξηζαλ πσο ε 

εμίζσζε είλαη αδχλαηε, εθφζνλ ε ηεηξαγσληθή ξίδα είλαη πάληα ζεηηθή πνζφηεηα. 

ηξαηεγηθέο 

Οη δεθαηξείο καζεηέο πνπ αληηκεηψπηζαλ κε επηηπρία ηελ εμίζσζε9, απνθάλζεθαλ 

απφ ηελ αξρή φηη ε εμίζσζε είλαη αδχλαηε (ζηξαηεγηθή 2). ην γξαπηφ ηνπο νη 

πεξηζζφηεξνη αηηηνιφγεζαλ γξάθνληαο κε καζεκαηηθή ζρέζε ηελ ηδηφηεηα. «Δίλαη 

αδχλαηε, δηφηη√                  

Λάζε 

Παξά ην πξνθαλέο, επηά ζηνπο είθνζη καζεηέο(7/20 πνζνζηφ, 35%)αγλφεζαλ ηελ 

αξλεηηθή ηζφηεηα ηεο ξίδαο θαη χςσζαλ ζην ηεηξάγσλν γηα λα απαιιαγνχλ απ‟ απηήλ 

θαη λα βξνπλ ηηο ιχζεηο (ζηξαηεγηθή 1). Απηφ ην ιάζνο αηηηνινγείηαη γηαηί ε χςσζε 

ζην ηεηξάγσλν θάλεη  ην -1 ζεηηθφ θαη αλαδχεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή λα 

βξεη ηξφπν λα μεπεξάζεη ην εκπφδην. Σν λφεκα (sens) κηαο καζεκαηηθήο γλψζεο 

θαζνξίδεηαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα καζεκαηηθή ζεσξία, φρη κφλν απφ ην ζχλνιν ησλ 

θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο θάπνηνο ηελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζν γηα ηε ιχζε, 

αιιά επίζεο θαη απφ ηα ιάζε πνπ απνθεχγνληαη κε ηε ρξήζε ηεο (Θσκαΐδεο,1995). 

Σα καζεκαηηθά ιάζε αηηηνινγνχληαη θαη πνιχ ζπρλά είλαη ζπζηεκαηηθά. 

 Δμίζσζε 10 

Δπηηπρίεο 

ηε γξαπηή επίιπζε νη δεθαπέληε απφ ηνπο είθνζη καζεηέο (15/20, πνζνζηφ 75%), 

έιπζαλ ζσζηά ηελ εμίζσζε.  

ηξαηεγηθέο 

Έιπζαλ φινη κε ηνλ ίδην ηξφπν, δηαδηθαζηηθά, εθαξκφδνληαο ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

πξάμεσλ ζηηο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο. Πνιιαπιαζηαζκφο ρηαζηί ή απαινηθή 

ύλνιν καζεηώλ: 20 Δπηηπρία Απνηπρία Με 

απάληεζε 

ηξαηεγηθή1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγηθή2 

Οιηζηηθά 

Μαζεηέο(πνζνζηφ) 15/20(75%) 3/20(15%) 2/20(10%) 18/20(90%) 0(0%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

   15/18(83%) 0 

Πίλαθαο 18. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 10 
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παξνλνκαζηψλ, απνκφλσζε ηεο ξίδαο θαη χςσζε ζην ηεηξάγσλν. Ζ δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο εμίζσζεο ζην γξαπηφ ηεζη, ήηαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

αζρνιήζεθαλ θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο, ελέξγεηα πνπ ζην λνεξφ πιαίζην αγλνήζεθε. 

Λάζε 

Οη ηξεηο καζεηέο βξήθαλ ιάζνο ιχζε θαη νη δχν καζεηέο κε απεηξία γεληθφηεξα ζηα 

καζεκαηηθά, δελ θαηαπηάζηεθαλ θαζφινπ λα ηελ ιχζνπλ. Ζ ίδηα ε κνξθή ησλ 

εμηζψζεσλ είλαη εκπφδην γηα ηνπο καζεηέο. Ο έλαο καζεηήο ζηνλ αξηζκεηή 

√      , έβαιε „„βνιηθά γηα απηφλ ην 4 κέζα ζηελ ξίδα”, ψζηε απηή λα 

απινπνηεζεί εχθνια δειαδή έγξαςε, 

√      

 
   

√    

 
   √    

 
                

Ο άιινο καζεηήο παξνπζίαζε ηελ ιχζε φπσο παξαθάησ, φπνπ νπζηαζηηθά ην ιάζνο 

είλαη ην ίδην κε ην πξνεγνχκελν. ηελ ηειεπηαία ζπλεπαγσγή απαιείθεη  ην 4 θαη απφ 

ηα δχν κέιε ελψ απηφ ζην πξψην κέινο  βξίζθεηαη κέζα ζηε ξίδα. 

√      

 
    

√      

 
     (√      )      √          

 √        √      

Σα ιάζε ησλ καζεηψλ ζε απηφ ην επίπεδν καο ελνρινχλ, φκσο θαη ην πην αζήκαλην 

ιάζνο έρεη ηελ εμήγεζή ηνπ. Μνηάδεη θάπσο κε ην δηαρξνληθφ θαη επίκνλν ιάζνο 

√    √  √ , ην νπνίν γίλεηαη απφ αβιεςία ησλ καζεηψλ πνιιέο θνξέο, αιιά 

εληζρχεηαη θηφιαο απφ ηελ θνξκαιηζηηθή παξνπζίαζε ησλ ηαπηνηήησλ θαηά ηελ 

δηδαζθαιία. Απφ απηή ηελ άπνςε, ηα ιάζε είλαη παξαγσγηθά, γηαηί θαηαδεηθλχνπλ 

φηη ίζσο πξέπεη λα αλαζεσξήζνπκε θαη λα κεηαηνπίζνπκε ηελ δηδαζθαιία θάπνησλ 

ηνπιάρηζηνλ καζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

 Δμίζσζε 2  

ύλνιν καζεηώλ: 20 Δπηηπρία Απνηπρία 

Μαζεηέο (πνζνζηφ) 18/20 (90%) 2/20 (10%) 

Δπηηπρία αλά ζηξαηεγηθή Ίδηα ζηξαηεγηθή επίιπζεο  

Πίλαθαο 19. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 2 
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Δπηηπρίεο 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ηα πνζνζηά επηηπρίαο ζηελ εμίζσζε2, ζην γξαπηφ ηεζη 

ήηαλ  πςειά. Οη δεθανθηψ ζηνπο είθνζη καζεηέο(18/20, πνζνζηφ 90%) έιπζαλ 

ζσζηά ηελ εμίζσζε θαη δελ ππήξμε καζεηήο πνπ δελ ηελ επεμεξγάζηεθε. 

 

ηξαηεγηθέο 

Ζ κνξθή ηεο εμίζσζεο είλαη κηα απιή αλαινγία θαη ε κέζνδνο επίιπζεο φπσο 

αλακελφηαλ ήηαλ ε γλσζηή κέζνδνο «ρηαζηί» ή ε απαινηθή ηνπ παξνλνκαζηή 7. 

Έλαο καζεηήο έγξαςε ηζνδχλακα ην 2 σο  
  

 
, θαη ηελ πξνζέγγηζε κε κεηαθνξά θαη 

πξάμεηο ζην πξψην κέινο.  

 

Λάζε 

ηελ  απιή εμίζσζε 2, νη δχν καζεηέο ζηνπο είθνζη (2/20, πνζνζηφ 10%) βξήθαλ 

ιάζνο ιχζεηο. Ο έλαο καζεηήο απαληά ιάζνο απφ βηαζχλε ή έιιεηςε 

παξαηεξεηηθφηεηαο. Ο δεχηεξνο καζεηήο θάλεη ιάζε ηα νπνία πνιιέο θνξέο 

εκθαλίδνληαη σο ζπζηεκαηηθά φπσο παξάδεηγκα, αθνχ κεηά απφ πξάμεηο θηάζεη ζηε 

κνξθή   
       

 
   

     (   )

 
                

        αλαιχεη ην 14 σο 7*2 κε ζηφρν λα απινπνηήζεη ηνλ παξνλνκαζηή 7. ηελ 

εηθφλα 7, θαίλνληαη νη δπν ιάζνο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. 

 

Δηθόλα 7. Λάζνο ιύζεηο 
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 Δμίζσζε               
 

 
   

 

 
 

 

Δπηηπρίεο 

ινη νη καζεηέο έθηαζαλ κε επηηπρία ηελ ζσζηή ιχζε γηα ηελ εμίζσζε 4 θαη έηζη 

θαηαγξάθεθε σο ε εμίζσζε κε ηελ απφιπηε επηηπρία(100%) 

ηξαηεγηθέο 

Ζ εμίζσζε 4  
 

 
   

 

 
 είλαη πξσηνβάζκηα θαη απιή, φπσο απεηθνλίδεη θαη ην 

απφιπην πνζνζηφ επηηπρίαο. Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη ε ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηεο εμίζσζεο. Παξά ηελ αλακελφκελε 

δηαγξαθή ηνπ φξνπ 
 

 
, αθνχ απηφο επαλαιακβάλεηαη μεθάζαξα θαη ζηα δχν κέιε, κηα 

κφλν καζήηξηα είδε ηελ εμίζσζε νιηζηηθά αγλφεζε ηνλ φξν 
 

 
, θαη θαηέγξαςε 

θαηεπζείαλ ηελ ιχζε x=5. Κάπνηνη καζεηέο έθαλαλ απαινηθή παξνλνκαζηψλ, 

πξάμεηο θαη επίιπζε σο πξνο x θαη θάπνηνη άιινη κεηέθεξαλ φινπο ηνπο φξνπο ζην 

πξψην κέινο, έδησμαλ ηνπο αληίζεηνπο φξνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη εθ λένπ 

 Δπηηπρία Απνηπρία ηξαηεγηθή1 

Γηαδηθαζηηθά 

ηξαηεγηθή2 Οιηζηηθά 

Μαζεηέο (πνζνζηφ) 20/20 (100%) 0/20 (0%) 19/20 (95%) 1/20 (5%) 

Δπηηπρία αλά 

ζηξαηεγηθή 

  19/19 (100%) 1/1 (100%) 

Πίλαθαο 20. Δπηηπρίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εμίζσζε 4 

Δηθόλα 8. Γηαθνξεηηθνί ηξόπνη πξνζέγγηζεο 
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κεηέθεξαλ ζην δεχηεξν  κέινο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ιχζε. Ζ εηθφλα 4, 

απεηθνλίδεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο γξαπηήο επίιπζεο ησλ 

καζεηψλ. 

6. ύγθξηζε λνεξνύ θαη γξαπηνύ πιαηζίνπ 

Δμηζψζεηο Ννεξή επίιπζε-Δπηηπρίεο Ν=20  
Γξαπηή επίιπζε - 

Δπηηπρίεο 
Ν=20 

Δπηινγή ζηξαηεγ 

Δπηηπρίεο/ζηξαη. 

Πνζνζηφ επηηπρ 

ζηξαη.1 *  

Δπηηπρίεο 

πνζνζηφ 

ζηξαη.2   

** 

Δπηηπρίεο 

πνζνζηφ 

ζηξαη.3**

* 

επηηπρίεο 

πνζνζηφ 

χλνιν 

Δπηηπρίεο 

πνζνζηφ 

 

ζηξαη.1 *  

Δπηηπρίεο 

πνζνζηφ  

ζηξαη.2 

** 

Δπηηπρίεο 

πνζνζηφ 

χλνιν 

Δπηηπρί

εο-

πνζνζη

φ 

Δμίζσζε 1 

 
 

10/20 

6/10 

(60%) 

10/20 

10/10 

(100%) 

0 

(0%) 

20 

16/20 

(80%) 

 

19/20 

16/19 

(84%) 

1/20 

1/1 

100% 

20 

17/20 

(85%) 

Δμίζσζε 2 

 
 

19/20 

16/19 

(84%) 

1/20 

1/1 

(100%) 

0 

(0%) 

20 

17/20 

(85%) 

 

20/20 

18/20 

(90%) 

0 

(0%) 

20 

18/20 

(90%) 

Δμίζσζε 3 

 
 

2/20 

0/2 

(0%) 

18/20 

18/18 

(100%) 

0 

(0%) 

20 

18/20 

(90%) 

 

16/20 

12/16 

(75%) 

3/20 

3/3 

(100%) 

20 

15/20 

(75%) 

Δμίζσζε 4 

 
 

10/20 

9/10 

(90%) 

9/20 

9/9 

(100%) 

0 

(0%) 

20 

18/20 

(90%) 

 

19 

(100%) 

1 

(100%) 

20 

(100%

) 

Δμίζσζε 5 

 
 

8/20 

2/8 

(25%) 

7/20 

6/7 

(86%) 

2/20 

0/2 

(0%) 

20 

8/20 

(40%) 

 

19/20 

11/19 

(58%) 

1/20 

1/1 

(100%) 

20 

12/20 

(60%) 

Δμίζσζε 6 

 
 

16/20 

14/16 

(88%) 

3/20 

2/3 

(67%) 

0 

(0%) 

20 

16/20 

(80%) 

 

17/20 

14/17 

(82%) 

3/20 

3/3 

(100%) 

20 

17/20 

(85%) 

Δμίζσζε 7 

 
 

7/20 

5/7 

(71%) 

12/20 

10/12 

(83%) 

1/20 

0/1 

(0%) 

20 

15/20 

(75%) 

 

5/20 

2/5 

(40%) 

15/20 

11/15 

(73%) 

20 

13/20 

(65%) 

2

1
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ηνλ πίλαθα ζχγθξηζεο θαηαγξάθνληαη νη επηηπρείο απαληήζεηο ησλ είθνζη καζεηψλ 

πνπ εμεηάζηεθαλ θαη ζηα δπν πιαίζηα επίιπζεο, λνεξφ θαη γξαπηφ, ψζηε λα 

απεηθνληζηεί ε αληηκεηψπηζε ηεο επίιπζεο ησλ ίδησλ εμηζψζεσλ λνεξά θαη γξαπηά 

απφ ηνλ ίδην καζεηή. Γηα θάζε εμίζσζε, απεηθνλίδνληαη νη επηηπρίεο αλάινγα κε ηελ 

ζηξαηεγηθή επίιπζεο θαη ζπλνιηθά γηα θάζε πιαίζην επίιπζεο. 

εκ. φπνπ δελ ηαπηίδνληαη νη επηηπρίεο κε Ν=20 είλαη γηαηί θάπνηνη καζεηέο δελ 

απάληεζαλ θαζφινπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εμίζσζε.  

ηε λνεξή επίιπζε νη καζεηέο θαηά θχξην ιφγν επηιέγνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 1 θαη 2, 

αθνχ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο αληηθαηάζηαζεο ηηκψλ ηελ επηιέγνπλ ειάρηζηεο θνξέο γηα  

ηελ επίιπζε, ελψ ε ζηξαηεγηθή ηεο αληηθαηάζηαζεο ηηκψλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

κέζνδνο ζηε γξαπηή επίιπζε. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επίιπζε απφ ιίγνπο καζεηέο, 

κφλν ζην λνεξφ πιαίζην, γηα λα μεπεξαζηεί ε έιιεηςε ηνπ κέζνπ ραξηί-κνιχβη. 

ηηο πέληε απφ ηηο δέθα εμηζψζεηο ζηε λνεξή επίιπζε ην πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ 

κεηαμχ 80%-90%, ελψ ζηηο ππφινηπεο πέληε ήηαλ κεηαμχ 40%-75%. Αληίζηνηρεο 

ήηαλ θαη νη επηδφζεηο, ζηελ γξαπηή επίιπζε. 

ηηο εμηζψζεηο                       ,  
     

 
   ,                , 

      
 

 
   

 

 
, θαη    

 

  
  

 

 
 ηα πνζνζηά επηηπρίαο ήηαλ πςειά θαη ζηελ γξαπηή θαη 

ζηε λνεξή επίιπζε. 

Δμίζσζε 8 

 

 

 

13/20 

9/13 

(69%) 

3/20 

0/3 

(0%) 

3/20 

0/3 

(0%) 

20 

9/20(45%

) 

 

16/20 

12/16(75

%) 

3/20 

2/3 

(67%) 

20 

14/20 

(70%) 

Δμίζσζε 9 

 

 
 

3/20 

0/3 

(0%) 

12/20 

12/12 

(100%) 

3/20 

0/3 

(0%) 

20 

12/20 

(60%) 

 

13/20 

13/13 

(100%) 

0/20 

0 

(0%) 

20 

13/20 

(65%) 

Δμίζσζε10 

 
 

17/20 

12/17 

(71%) 

0/20 

0 

(0%) 

1/20 

0/1 

(0%) 

20 

12/20 

(60%) 

 

18/20 

15/18 

(83%) 

0/20 

0 

(0%) 

20 

15/20 

(75%) 

Πίλαθαο 21. *ηξαηεγηθή 1: δηαδηθαζηηθή κέζνδνο **ηξαηεγηθή 2: νιηζηηθή κέζνδνο *** ηξαηεγηθή 3: 

Αληηθαηάζηαζε ηηκώλ 
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ε ηέζζεξεηο εμηζψζεηο   
     

 
  ,   

 

  
  

 

 
,   √         ,    

√      

 
 νη 

καζεηέο επηιέγνπλ λα ιχζνπλ θπξίσο λνεξά δηαδηθαζηηθά δειαδή, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ ζηξαηεγηθή 1, κε πνζνζηά επηηπρίαο  69%-88%.  

ε ηξεηο εμηζψζεηο                 ,          ,    √            επηιέγνπλ 

θπξίσο λα ιχζνπλ λνεξά κε ηελ ζηξαηεγηθή 2, δειαδή νιηζηηθά, κε πνζνζηά 

επηηπρίαο 83%-100%. 

ε ηξεηο εμηζψζεηο                 ,       
 

 
   

 

 
,   

   

    
 
 

 
 επηιέγνπλ λα 

ιχζνπλ λνεξά κνηξαζκέλνη ζηηο ζηξαηεγηθέο 1 θαη 2 κε ζπλνιηθά πνζνζηά επηηπρίαο 

80%, 90% θαη 40% αληίζηνηρα. 

 

ηελ εμίζσζε 5.  νη καζεηέο εκθαλίδνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

επηηπρίαο θαη ζηε λνεξή (40%) θαη ζηε γξαπηή επίιπζε (60%). ηελ λνεξή επίιπζε 

κνηξάδνληαη σο πξνο ηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο επίιπζεο, επηιέγνληαο λα ιχζνπλ κε 

ηε ζηξαηεγηθή 1(δηαδηθαζηηθά) νη 8/20 κε επηηπρείο απαληήζεηο 2/8, πνζνζηφ 25%, 

ελψ ηε ζηξαηεγηθή 2(νιηζηηθά) ηελ επηιέγνπλ νη 7/20 κε επηηπρείο απαληήζεηο 6/7 

καζεηέο, πνζνζηφ 86%. ηελ γξαπηή επίιπζε ην πνζνζηφ επηηπρίαο 60% (νη 12 ζηνπο 

είθνζη καζεηέο έιπζαλ ζσζηά),  νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απφ ηνπο δεθαελληά ζηνπο 

είθνζη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηε ζηξαηεγηθή 1 γηα λα επηιχζνπλ κφλν νη έληεθα ζηνπο 

δεθαελληά(11/19, πνζνζηφ 58%) έιπζαλ ζσζηά. Οη πνιιέο ιάζνο απαληήζεηο 

νθείινληαη ζηνλ ηειεπηαίν κεηαζρεκαηηζκφ επίιπζεο, φπνπ δπζθνιεχνληαη  λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο άπεηξεο ιχζεηο ηεο, γλσζηφ θαη βεβαησκέλν εκπφδην απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο. Γεληθά, θαίλεηαη φηη νη καζεηέο ζηηο ξεηέο εμηζψζεηο δπζθνιεχνληαη λα 

ιχζνπλ ζσζηά ζε κεγάια πνζνζηά θαη θαηά ζπλέπεηα απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε θαηά ηε δηδαζθαιία, αμηνινγψληαο ηα εκπφδηα, ηα ζθάικαηα θαη ηα ιάζε. 

 

πγθξίλνληαο ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηξαηεγηθέο ζηε λνεξή επίιπζε θαίλεηαη φηη νη 

καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δπν ζηξαηεγηθέο. Πεξηζζφηεξν ηελ ζηξαηεγηθή 1, 105 

ζηηο 200 απαληήζεηο, κε πνζνζηφ επηηπρίαο 69,5% ελψ νη 74 ζηηο 200 απαληήζεηο 

δφζεθαλ κε ηε ζηξαηεγηθή 2 κε πνζνζηφ επηηπρίαο 91%, παξφηη ρξεζηκνπνηήζεθε 

ιηγφηεξεο θνξέο. 

ηελ γξαπηή επίιπζε νη ίδηνη καζεηέο επέιεμαλ θπξίσο ηελ ζηξαηεγηθή 1 

(δηαδηθαζηηθά δφζεθαλ νη 163 ζηηο 200 απαληήζεηο) κε επηηπρία 80,9% ελψ κε ηελ 

ζηξαηεγηθή 2 (νιηζηηθά δφζεθαλ νη 27 ζηηο 200 απαληήζεηο) κε πνζνζηφ επηηπρίαο 

2

1

82

4






x

x
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81,48%. Μφλν ζε κηα πεξίπησζε (εμίζσζε 7,  x
2
-4=5)  νη καζεηέο επέιεμαλ θαηά 

θχξην ιφγν ηελ ζηξαηεγηθή 2 κε επηηπρία 73% θαη ζπλνιηθέο επηηπρίεο 65% ( νη 

δεθαηξείο  ζηνπο είθνζη καζεηέο). 

Καηά κηα γεληθφηεξε πξνζέγγηζε, ζην λνεξφ πιαίζην νη καζεηέο επηιέγνπλ λα 

επηιχζνπλ ηηο εμηζψζεηο, 

                     
     

 
         

 

 
   

 

 
      

 

  
  
 

 
      

√      

 
=6 

θαηά θχξην ιφγν δηαδηθαζηηθά δειαδή, ζαλ λα έγξαθαλ. Οη ηέζζεξεηο πξψηεο είλαη 

πξψηνπ βαζκνχ θαη ζρεηηθά εχθνιεο ζηηο πξάμεηο, νπφηε, ε θιαζηθή αληηκεηψπηζε 

επίιπζεο παξά ην λνεξφ πιαίζην δελ δεκηνπξγεί εκπφδηα. Ζ ηειεπηαία άξξεηε κε 

θιαζκαηηθή αλαπαξάζηαζε δελ αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά, νπφηε, νη καζεηέο ηελ 

επηιχνπλ δηαδηθαζηηθά ή κε αληηθαηάζηαζε ηηκψλ. Παξά, φκσο, ηε δχζθνιε κνξθή 

ηεο, ηα πνζνζηά επηηπρίαο είλαη ζρεηηθά πςειά θαη εδψ απνδεηθλχνληαη νη επηηπρίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαιή αίζζεζε ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ.  

Σηο ππφινηπεο πέληε εμηζψζεηο  

                     
   

    
 
 

 
            √            √           

νη καζεηέο ηηο επηιχνπλ θαηά θχξην ιφγν νιηζηηθά, αλαδεηψληαο ηξφπνπο επίιπζεο 

πέξα απφ ηηο αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα κπνξέζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα 

πνπ δεκηνπξγνχλ νη δχζθνιεο αλαπαξαζηάζεηο κε ηα ξηδηθά, νη ξεηέο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη νη δεπηεξνβάζκηεο εμηζψζεηο πνπ γηα λα ηηο επηιχζεηο πξέπεη λα 

γλσξίδεηο θαιά καζεκαηηθνχο ηχπνπο πνπ πεξηέρνπλ ζχλζεηεο πξάμεηο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε επηηπρία λνεξά.   

Πξνθχπηεη ε βέβαηε ρξεζηκφηεηα ηεο άζθεζεο ησλ καζεηψλ ζηε λνεξή επίιπζε, 

δηφηη είλαη κηα ηαρεία κέζνδνο εηζαγσγήο θαη επίιπζεο εμηζψζεσλ, ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ απμαλφκελε πξνζήισζε ησλ καζεηψλ  

ζην καζεκαηηθφ αληηθείκελν γηα λα θαιπθζεί ε έιιεηςε ηνπ κέζνπ ζηελ απφδνζε ηεο 

ιχζεο. Απηφ, πξνθαλψο, είλαη ππνβνεζεηηθφ γηαηί ν καζεηήο θεξδίδεη ρξφλν ζηελ 

δηάξθεηα ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ. 

6.1 ύλδεζε επηηπρηώλ κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζηα 

καζεκαηηθά 

Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα, κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη βαζκνί επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ ζε φια ηα καζήκαηα, είλαη 0 − 20 ζχκθσλα κε ην πξνεδξηθφ 
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δηάηαγκα ππ‟ αξηζκ. 46/2016/ΦΔΚ 74/Α/22-4-2016 «Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ» θαη ιεθηηθψο πξνζδηνξίδεηαη κε  ηνπο ραξαθηεξηζκνχο:  

 

 

 

 

Απφ ηνπο είθνζη νθηψ καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη έμη καζεηέο είραλ 

επίδνζε  «Άξηζηα», νη δέθα είραλ επίδνζε «Λίαλ θαιψο», νη έμη είραλ επίδνζε 

«θαιψο» θαη νη έμη είραλ επίδνζε «ρεδφλ θαιψο».  

ε κεγάιε έξεπλα ησλ Hannula et al., (2014), δηαπηζηψζεθε φηη νη πεπνηζήζεηο 

καζεκαηηθήο επάξθεηαο(self-efficacy) θαη ε καζεκαηηθή επίδνζε ζπλδένληαη κε 

ακθίδξνκν ηξφπν(reciprocally). πλδένληαο ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε ηελ 

επίδνζή ηνπο ζηα καζεκαηηθά δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο κε άξηζηε επίδνζε 

έιπζαλ κε επηηπρία ηηο εμηζψζεηο θαη λνεξά θαη γξαπηά. Απφ ηνπο έμη καζεηέο κε 

άξηζηε επίδνζε θαλέλαο δελ έθαλε παξαπάλσ απφ έλα ιάζνο ζηε γξαπηή επίιπζε θαη 

κφλν έλαο απφ απηνχο  έθαλε  δχν ιάζε ζηε λνεξή επίιπζε.   

Οη καζεηέο πνπ βαζκνινγηθά έρνπλ επίδνζε ζηα καζεκαηηθά «θαιψο» θαη «ζρεδφλ 

θαιψο», δειαδή ηνπο δπζθνιεχνπλ γεληθά ηα καζεκαηηθά, δηαρεηξίζηεθαλ κε ηελ ίδηα 

δπζθνιία ηηο εμηζψζεηο θαη ζηα δχν πιαίζηα επίιπζεο, κε ηα ιάζε λα θπξηαξρνχλ ησλ 

επηηπρηψλ. Πνιιά ιάζε απηψλ ησλ καζεηψλ νθείινληαλ ζηελ έιιεηςε ηεο 

απηνεθηίκεζεο ηνπο σο πξνο ηα καζεκαηηθά, ηδηαίηεξα, θαηά ηε λνεξή επίιπζε.  

Κάπνηνο καζεηήο είπε θαηά ηε λνεξή επίιπζε ηεο εμίζσζεο                   

«…Δγψ δπζθνιεχνκαη λα ιχζσ ην ηξηψλπκν γξαπηά, ζα κπνξέζσ λα βξσ ηηο ιχζεηο 

κε απηνχο ηνπο δχζθνινπο ηχπνπο ρσξίο ραξηί θαη κνιχβη;». Γειαδή, εδψ 

δηαπηζηψλνπκε, απηφ πνπ ν Pajares (1996b) επηζεκαίλεη, φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο πεπνηζήζεηο  επάξθεηαο θαη ζηελ επίιπζε 

καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

Αθφκα θαη καζεηέο κε πνιχ θαιή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά δελ κπφξεζαλ λα ιχζνπλ 

κε επηηπρία ηελ εμίζσζε 5. Παξφιν πνπ ε επίδνζε είλαη έλαο εμσηεξηθφο παξάγνληαο 

Καθψο  0-5 

Αλεπαξθψο 5,1-9,4 

ρεδφλ θαιψο 9,5-13 

Καιψο 13,1-16 

Λίαλ θαιψο 16,1-18 

Άξηζηα 18,1-20 
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«θιεηδί» γηα ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά φπσο αλαθέξεη ε 

Goodykoontz (2008), νη επηηπρείο ιχζεηο  γηα ηελ εμίζσζε        
    
 
 

 
  ήηαλ ιίγεο. Ζ 

απνηπρία ζπλδέεηαη ζηε λνεξή επίιπζε κε ηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο επίιπζεο, 

ελψ ζην γξαπηφ ην εκπφδην εκθαλίδεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο επίιπζεο, ζην 

νπνίν θηάλνπλ ρσξίο ιάζε, αιιά ζηακαηνχλ ζηελ κνξθή 2x+8=2x+8 ή 0x=0, ρσξίο 

φκσο λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ εμίζσζε αφξηζηε (Λεκνλίδεο, 1996). 

Πνιιέο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηηο άξξεηεο εμηζψζεηο 8 θαη 9 θαη 

απφ καζεηέο κε «Λίαλ θαιψο» επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά. Δδψ, παίδεη 

πξνθαηαβνιηθφ ξφιν ε δπζθνιία ησλ καζεηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ άξξεησλ 

εμηζψζεσλ. Ζ πξνθαηαβνιηθή αληίιεςε ηεο δπζθνιίαο απφ ηνπο καζεηέο  θαίλεηαη 

λα δεκηνπξγεί έλα γλσζηηθφ εκπφδην.  

6.1.1 ύγθξηζε λνεξήο θαη γξαπηήο επίιπζεο ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε 

ησλ καζεηώλ 

Ννεξή Δπίιπζε 

 ΔΠΗΓΟΖ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΓΛ Ο ΟΛ Δ ΔΛ ΩΣΑ ΛΑΘΟ ΓΑ 

1 1 ΜΑΘΖΣΖ12 5 0 5 0 0 0 10 0 0 

2 1 ΜΑΘΖΣΖ25 2 0 6 2 0 0 8 2 0 

3 1 ΜΑΘΖΣΖ9 7 1 2 0 0 0 9 1 0 

4 1 ΜΑΘΖΣΖ16 6 0 3 1 0 0 9 1 0 

5 1 ΜΑΘΖΣΖ19 2 0 6 0 0 2 8 2 0 

6 2 ΜΑΘΖΣΖ5 4 0 6 0 0 0 10 0 0 

7 2 ΜΑΘΖΣΖ2 5 0 4 0 0 0 9 0 1 

8 2 ΜΑΘΖΣΖ4 4 1 5 0 0 0 9 1 0 

9 2 ΜΑΘΖΣΖ15 4 0 5 1 0 0 9 1 0 

10 2 ΜΑΘΖΣΖ1 5 2 3 0 0 0 8 2 0 

11 2 ΜΑΘΖΣΖ13 5 0 4 1 0 0 9 1 0 

12 2 ΜΑΘΖΣΖ10 4 2 2 0 0 2 6 4 0 

13 3 ΜΑΘΖΣΖ17 3 3 4 0 0 0 7 3 0 

14 3 ΜΑΘΖΣΖ14 4 3 2 0 0 0 6 3 1 

15 3 ΜΑΘΖΣΖ11 3 5 2 0 0 0 5 5 0 

16 3 ΜΑΘΖΣΖ3 1 3 3 1 0 2 4 6 0 

17 4 ΜΑΘΖΣΖ8 4 4 1 0 0 0 5 4 1 

18 4 ΜΑΘΖΣΖ18 0 1 4 0 0 1 4 2 4 

19 4 ΜΑΘΖΣΖ6 1 6 2 1 0 0 3 7 0 

20 4 ΜΑΘΖΣΖ7 3 5 0 0 0 0 3 5 2 

Πίλαθαο 22. Δπηδόζεηο καζεηώλ θαηά ηε λνεξή επίιπζε 

Γ: Γηαδηθαζηηθά σζηά ΓΛ: Γηαδηθαζηηθά Λάζνο Ο: Οιηζηηθά σζηά 

ΟΛ: Οιηζηηθά Λάζνο  Δ: Δπαιήζεπζε σζηά   ΔΛ: Δπαιήζεπζε Λάζνο 

ΓΑ: Γελ απάληεζε 
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Γξαπηή Δπίιπζε 

 ΔΠΗΓΟΖ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΓΛ Ο ΟΛ ΩΣΑ ΛΑΘΟ ΓΑ 

1 1 ΜΑΘΖΣΖ12 8 0 2 0 10 0 0 

2 1 ΜΑΘΖΣΖ25 7 0 3 0 10 0 0 

3 1 ΜΑΘΖΣΖ9 9 0 1 0 10 0 0 

4 1 ΜΑΘΖΣΖ16 8 1 1 0 9 1 0 

5 1 ΜΑΘΖΣΖ19 6 0 4 0 10 0 0 

6 2 ΜΑΘΖΣΖ5 6 0 4 0 10 0 0 

7 2 ΜΑΘΖΣΖ2 7 2 1 0 8 2 0 

8 2 ΜΑΘΖΣΖ4 10 0 0 0 10 0 0 

9 2 ΜΑΘΖΣΖ15 7 2 0 1 7 3 0 

10 2 ΜΑΘΖΣΖ1 8 0 2 0 10 0 0 

11 2 ΜΑΘΖΣΖ13 7 2 1 0 8 2 0 

12 2 ΜΑΘΖΣΖ10 8 2 0 0 8 2 0 

13 3 ΜΑΘΖΣΖ17 7 2 1 0 8 2 0 

14 3 ΜΑΘΖΣΖ14 8 2 0 0 8 2 0 

15 3 ΜΑΘΖΣΖ11 6 3 1 0 7 3 0 

16 3 ΜΑΘΖΣΖ3 4 5 0 0 4 5 1 

17 4 ΜΑΘΖΣΖ8 8 1 0 0 8 1 1 

18 4 ΜΑΘΖΣΖ18 4 1 2 0 6 1 3 

19 4 ΜΑΘΖΣΖ6 3 6 0 1 3 7 0 

20 4 ΜΑΘΖΣΖ7 5 5 0 0 5 5 0 

Πίλαθαο 23. Δπηδόζεηο καζεηώλ θαηά ηελ γξαπηή επίιπζε 

Γ: Γηαδηθαζηηθά σζηά ΓΛ: Γηαδηθαζηηθά Λάζνο Ο: Οιηζηηθά σζηά 

ΟΛ: Οιηζηηθά Λάζνο  Δ: Δπαιήζεπζε σζηά  ΔΛ: Δπαιήζεπζε Λάζνο 

ΓΑ: Γελ απάληεζε 

 

ηνπο  πίλαθεο 22 θαη 23, απεηθνλίδνληαη νη ζσζηέο θαη νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο 

αλά καζεηή, θαηά ζηξαηεγηθή  επίιπζεο θαη ζπλνιηθά, ζην λνεξφ θαη γξαπηφ πιαίζην 

αληίζηνηρα. Δπίζεο, ζηε δεχηεξε ζηήιε ησλ πηλάθσλ θσδηθνπνηείηαη ε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά, ζχκθσλα  κε ηελ «Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ» σο 

1: Άξηζηα 2: Λίαλ θαιψο 3: Καιψο 4: ρεδφλ θαιψο 

θαηά ηελ λνεξή επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ φινη νη καζεηέο κε άξηζηε θαη ιίαλ θαιώο 

επίδνζε ζηα καζεκαηηθά ιχλνπλ επηηπρψο απφ νθηψ  κέρξη δέθα εμηζψζεηο.  

Γελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ηελ ζηξαηεγηθή επίιπζεο κε αληηθαηάζηαζε ηηκψλ. Σελ 

ρξεζηκνπνίεζε κφλν έλαο καζεηήο κε άξηζηε επίδνζε ζηα καζεκαηηθά θαη έιπζε 

ιάζνο. 

Οη ίδηνη καζεηέο θηλνχληαη κεηαμχ δηαδηθαζηηθήο θαη νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ρσξίο 

απηφ λα είλαη νκνηνγελέο ραξαθηεξηζηηθφ, δειαδή δελ ππάξρεη θαλφλαο πνπ λα ηνπο 

πξνζαλαηνιίδεη ζηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο επίιπζεο. Γειαδή νη καζεηέο 

θηλνχληαη ρσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ επηινγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο αιιά απφ πξνζσπηθή απφθαζε. Δδψ, επηβεβαηψλεηαη ε άπνςε ηνπ 
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Threlfall (2002), ν νπνίνο πηζηεχεη φηη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα λνεξή επίιπζε, δελ ζα είλαη κηα απφ ηηο γλσζηέο κεζφδνπο 

επίιπζεο, αιιά, ζρεηίδεηαη κε ηνλ ίδην ην καζεηή, δειαδή, ηη γλσξίδεη, ηη πξνηηκά, ηη 

εκπηζηνζχλε έρεη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, πφζν ζεκαζία δίλεη ζην πιαίζην ηεο επίιπζεο 

θαη άιια. 

Δπίζεο νη ίδηνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηζφπνζα ηελ νιηζηηθή θαη ηε δηαδηθαζηηθή 

κέζνδν επίιπζεο κε επηηπρία (49 νιηζηηθά, 49 δηαδηθαζηηθά), φκσο, πάιη είλαη 

πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιχηε, δειαδή άξηζηνο καζεηήο ιχλεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο εμηζψζεηο νιηζηηθά κε επηηπρία θαη άιινο άξηζηνο καζεηήο ιχλεη 

δηαδηθαζηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο κε επηηπρία. 

Αλεμάξηεηα απφ ηε λνεξή επίιπζε φκσο νη ίδηνη καζεηέο ζηελ γξαπηή επίιπζε 

ιχλνπλ θπξίσο δηαδηθαζηηθά. Μαζεηήο πνπ ζηε λνεξή επίιπζε ιχλεη θαηά θχξην ιφγν 

νιηζηηθά κε επηηπρία, ηηο  ίδηεο εμηζψζεηο ζηε γξαπηή δνθηκαζία ηηο ιχλεη 

δηαδηθαζηηθά επίζεο επηηπρψο. 

Τπάξρνπλ ηξεηο εμηζψζεηο ζηηο νπνίεο νη έληεθα πξψηνη καζεηέο επηιχνπλ κε ηελ ίδηα 

ζηξαηεγηθή θαη απφιπηε επηηπρία. Σελ Δμίζσζε 2,   2
7

53


x
 δηαδηθαζηηθά, ηελ 

Δμίζσζε 3,
222 132 xxxx   νιηζηηθά θαη ηελ Δμίζσζε 10, 6

2

445


x
, 

δηαδηθαζηηθά. 

Οη παξαπάλσ καζεηέο είραλ ηηο ίδηεο ζρεδφλ επηηπρίεο θαη ζην λνεξφ(98/110) θαη ζην  

γξαπηφ(102/110) πιαίζην. Σα πεξηζζφηεξα ιάζε έγηλαλ ζηηο εμηζψζεηο,  Δμίζσζε 5,
 

2

1

82

4






x

x
 θαη Δμίζσζε 8, 1122  xx , επηβεβαηψλνληαο ηελ δπζθνιία πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη αφξηζηεο εμηζψζεηο ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο θαη νη άξξεηεο γεληθά 

ζηελ επίιπζή ηνπο.  

Καηά ηε λνεξή επίιπζε νη καζεηέο κε κέηξηα θαη ρακειή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά(3 

θαη 4 αληίζηνηρα), έιπζαλ ζσζηά απφ ηξεηο έσο επηά εμηζψζεηο κε ηηο ιηγφηεξεο 

επηηπρίεο λα έρνπλ νη πιένλ αδχλαηνη καζεηέο. ην ζχλνιφ ηνπο νη 47 ζηηο 90  

απαληήζεηο ήηαλ ιαλζαζκέλεο ή δελ απαληήζεθαλ. Γειαδή ε επηηπρήο επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ ησλ αδχλακσλ καζεηψλ ζην λνεξφ πιαίζην είλαη κηθξή. Οη 35  απφ ηηο 47 

ιαλζαζκέλεο ή κε απαληεκέλεο ιχζεηο δφζεθαλ ζηηο εμηζψζεηο : 
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Δμίζσζε 5 
2

1

82

4






x

x
 , Δμίζσζε 6 

4

1

4

3
x , Δμίζσζε 7 542 x , Δμίζσζε 8, 

1122  xx  ,Δμίζσζε 9 1122  xx θαη Δμίζσζε 10 6
2

445


x
. 

Οη 22 κφλν ζηηο 90 απαληήζεηο δφζεθαλ απφ ηνπο αδχλακνπο καζεηέο ζην λνεξφ 

πιαίζην  κε ηελ νιηζηηθή κέζνδν θαη νη 64 ζηηο 90  δφζεθαλ δηαδηθαζηηθά. Γειαδή, νη 

αδχλακνη καζεηέο δηζηάδνπλ λα μεθχγνπλ απφ ηα ηεηξηκκέλα, λα μεθχγνπλ απφ ηνλ 

θαλφλα θαηά θάπνηνλ ηξφπν γηα λα μεπεξάζνπλ ην εκπφδην ηνπ κέζνπ (ραξηί- κνιχβη)  

πνπ ιείπεη απφ ην λνεξφ πιαίζην. 

ηε γξαπηή επίιπζε νη αδχλακνη καζεηέο (επίδνζε 3 θαη 4) έρνπλ 57/90 επηηπρείο 

απαληήζεηο , ελψ νη καζεηέο κε θαιή επίδνζε (επίδνζε 1 θαη 2)  είραλ (102/110) 

επηηπρείο απαληήζεηο. Σα ιάζε ηνπο (33/90) θπξίσο νθείινληαη ζηελ επηινγή ηεο 

κεζφδνπ επίιπζεο γηαηί γηα παξάδεηγκα ζηελ Δμίζσζε 3 
222 132 xxxx   , ζην 

λνεξφ πιαίζην πνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο  ηελ αληηκεησπίδνπλ  νιηζηηθά, έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο απφ ην γξαπηφ πνπ ηελ ιχλνπλ θπξίσο δηαδηθαζηηθά. 

6.2 Αμηνιόγεζε ηεο εκπεηξίαο ηεο λνεξήο επίιπζεο από ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο, ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ γξαπηνχ ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο γξαπηήο 

δνθηκαζίαο, θαηέγξαςαλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε λνεξή 

επίιπζε θαη απνηχπσζαλ ηδέεο γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο λνεξήο επίιπζεο, 

ραξαθηεξίδνληάο ηελ ππνβνεζεηηθή γηα ηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ. πσο είπε ε 

Νίθε, «Απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο λνεξήο θαη γξαπηήο επίιπζεο εμηζψζεσλ, θαηάιαβα 

φηη ε έιιεηςε απφ ραξηί-κνιχβη κε δηεπθνιχλεη λα ζθέθηνκαη κε πην πξαθηηθφ ηξφπν 

θαη λα θεξδίδσ ζε ρξφλν, θάηη πνιχ ρξήζηκν ηψξα πνπ πιεζηάδνπλ νη παλειιαδηθέο». 

Σνλ ππνβνεζεηηθφ ραξαθηήξα ηεο λνεξήο δηαδηθαζίαο, πεξηγξάθεη κε ελζνπζηαζκφ 

θαη ε Εσή ε νπνία ιέεη: «Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο εμηζψζεσλ κε λνεξφ ηξφπν, ζεσξψ 

φηη είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή. Δκέλα πξνζσπηθά ην λα ξίρλσ κηα καηηά 

αξρηθά ζηελ εμίζσζε κε βνεζά λα ζθεθηψ πνηαο κνξθήο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε 

εμίζσζε θαη κε πνηα κεζνδνινγία λα ηε ιχζσ. Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζην ηεζη ήηαλ κηα 

σξαία εκπεηξία!!!!» θαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο πξνθχπηεη φηη, κηα λνεξή είζνδνο ζηελ 

επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ επνηθνδνκεηηθή ζηελ θαηαλφεζή ηεο.  
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Γηα ην λέν πιαίζην επίιπζεο, ην εκπφδην πνπ πξνθχπηεη γηα ηνπο καζεηέο κέζα απφ 

ηηο απφςεηο ηνπο,  είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ, παξφιν πνπ δηαηζζάλζεθαλ φηη, απηή 

ε λέα κέζνδνο, έρεη λα ηνπο πξνζθέξεη  αξθεηά ζην επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

εμίζσζεο, φπσο ε Έληα θαηαγξάθεη «Παξαηήξεζα φηη θαηά ηελ πξνθνξηθή 

δηαδηθαζία ίζσο λα κελ πήξα ππφςε κνπ θάπνηνπο  πεξηνξηζκνχο ή λα κελ 

επαιήζεπζα θάπνηεο ιχζεηο εθεί πνπ ρξεηαδφηαλ. ηελ γξαπηή εμέηαζε ήκνπλ πην 

ζρνιαζηηθή θαζψο κε βνήζεζε ην γεγνλφο πσο ππήξρε κηα ξνή. Ωζηφζν πάληα 

ππάξρεη πξψηα ε ζθέςε θαη κεηά ε πινπνίεζή ηεο. πλεπψο ε λνεξή επίιπζε είλαη 

απαξαίηεηε γηα κέλα πξηλ αξρίζσ ηελ γξαπηή». Ζ άπνςε ηεο καζήηξηαο γηα κηα 

αθφκα θνξά επηβεβαηψλεη φηη ε λνεξή επίιπζε κπνξεί λα κελ είλαη κέζνδνο επίιπζεο 

απφ κφλε ηεο, είλαη φκσο κηα είζνδνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ηεο 

εμίζσζεο. Ζ Υξηζηίλα ην πεξηγξάθεη μεθάζαξα: «Σν λνεξφ βνεζάεη λα απνθηήζνπκε 

κηα πξψηε εηθφλα ηνπ γξαπηνχ, φκσο ζην γξαπηφ έρνπκε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

απνθπγήο ιαζψλ». 

Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εκπεηξία ηεο εμέηαζεο, πξνβάινπλ ηα εκπφδηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε λνεξή επίιπζε, ηα νπνία ηα πεξηγξάθνπλ μεθάζαξα. Ζ Βνχια 

ζεσξεί φηη, «ηελ γξαπηή εμέηαζε βιέπεηο κπξνζηά ζνπ ηελ ζπλέρεηα ηεο εμίζσζεο , 

ελψ λνεξά κπνξεί λα μεράζεηο θάηη, γηαηί δελ βιέπεηο κπξνζηά ζνπ ηελ πνξεία ηεο 

άζθεζεο». Σν ίδην αθξηβψο πεξηγξάθεη πην αλαιπηηθά ε Εαθεηξνχια ε νπνία 

επηζεκαίλεη πσο, «Σν ραξηί θαη ην κνιχβη ζηελ επίιπζε εμηζψζεσλ καο δηεπθνιχλεη 

γηαηί ην αλζξψπηλν κπαιφ νξγαλψλεη ηηο ζθέςεηο ηνπ απνηππψλνληάο ηεο γξαπηά. 

Ννεξά ελψ ηα ζέκαηα ήηαλ αξθεηά απιά, είλαη δχζθνιν νη ζθέςεηο καο λα έρνπλ 

ζπλνρή, θαζψο ε κηα ζθέςε δηαδέρεηαη ηελ άιιε αξθεηά γξήγνξα κε απνηέιεζκα 

θάπνηεο θνξέο λα κπεξδεπφκαζηε. κσο, ε δηαδηθαζία ήηαλ επράξηζηε, ελψ κεηά ην 

πέξαο ηεο παξαηεξήζεθε κηα λνεηηθή επρέξεηα». Ζ καζήηξηα πεξηγξάθεη πνιχ 

παξαζηαηηθά ηε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζε γηα λα θηάζεη λνεξά ζηε ιχζε, αιιά 

επηζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη ην πιενλέθηεκα ηεο λέαο κεζφδνπ, ε νπνία  ζπλέβαιε ζε 

κηα λνεηηθή επρέξεηα. 

Ζ άπνςε ηεο Αλαζηαζίαο γηα ηελ ηαρχηεηα ζην λνεξφ πιαίζην, εθθξάδεη θαζαξά φηη 

ην λνεξφ πιαίζην δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ελφο πην γξήγνξνπ ξπζκνχ θαηά ηελ 

επίιπζε «Ζ λνεξή δηαδηθαζία ζε  θάπνηεο εμηζψζεηο κε βνήζεζε λα ηηο ιχζσ 

γξεγνξφηεξα απφ ηηο γξαπηέο. Ωζηφζν βνεζάεη πην πνιχ ην ραξηί κνιχβη» Σελ ίδηα 

αίζζεζε είρε θαη ε Αγγειηθή ε νπνία έγξαςε σο παξαηήξεζε φηη, «Ζ λνεξή επίιπζε 
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είλαη πην γξήγνξε αιιά φρη ηφζν ζίγνπξε κέζνδνο, γηαηί κπνξεί λα καο μεθχγεη 

θάπνην πξφζεκν ή πεξηνξηζκφο…» 

ην Υξηζηφθνξν θάλεθε πσο είλαη πην εχθνιν ην  λα ιέεη απφ ην λα γξάθεη, «Ζ  

λνεξή ιχζε ησλ αζθήζεσλ είλαη αξθεηά σξαία θαη ρξήζηκε θαζψο κε ηελ νκηιία ε 

ιχζε ησλ αζθήζεσλ γίλεηαη επθνιφηεξε, φκσο ε γξαπηή είλαη πην εχθνιε γηαηί έρσ 

ηελ δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξσζψ θαη λα βάισ ζε κηα ζεηξά ηε ζθέςε κνπ ψζηε λα 

θηάζσ ζηε ιχζε». Σελ ίδηα πεξίπνπ άπνςε έρεη θαη ε Αλλέηα ε νπνία πεξηέγξαςε 

πσο, «…ηελ λνεξή επίιπζε πηέζηεθα πεξηζζφηεξν λα ζπγθξαηήζσ ηηο πξάμεηο θαη 

ηε ζθέςε κνπ, ζηε γξαπηή ήκνπλ πην ραιαξή, δελ ρξεηαδφηαλ λα ζπγθξαηήζσ. ηε 

λνεξή επίιπζε νη πξσηνβάζκηεο θαη νη δεπηεξνβάζκηεο ιπλφηαλ εχθνια, ζηηο ξίδεο 

φκσο, ήζειε πίεζε ηνπ κπαινχ παξαπάλσ….». Βέβαηα κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο 

καζήηξηαο πξνθχπηεη πσο, ην λνεξφ πιαίζην έρεη κηα ζεηηθή επίδξαζε ζην λα θηάζεη ν 

καζεηήο ζηε ζσζηή ιχζε, εθφζνλ, επηβάιιεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ ζπγθέληξσζε 

θαη ηελ  πξνζνρή. 

Ζ Γέζπνηλα θάλεη έλαλ ελζαξξπληηθφ επίινγν γηα ηo λέν πιαίζην επίιπζεο ιέγνληαο 

«Μνπ άξεζε πνιχ λα εθθξάδσ ηηο ιχζεηο λνεξά, κε πξνθνξηθή ζπδήηεζε , παξά λα 

ιχλσ ζην ραξηί». 

7. πδήηεζε –πκπεξάζκαηα 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαο ηηο πεξηγξαθηθέο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο ζηε λνεξή επίιπζε, θαίλεηαη φηη απηή ζπκβάιιεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο εμίζσζεο θαη  απμάλεη ηηο επηηπρίεο ζηε ιχζε, παξάγεη ηξφπνπο 

επίιπζεο θαη φρη απνηειέζκαηα ή παξάγεη θαη ηα δχν. 

Ζ αλάιπζε  ηεο έξεπλαο έδεημε φηη ε  αλαιπηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ, απιή ή 

ζχλζεηε, ζηε δηαδηθαζία «λύνω μια εξίζωζη σωπίρ σαπηί και μολύβι», επεθηείλεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ εμηζψζεσλ θαη έμσ απφ  ηα γλσζηά δηαδηθαζηηθά πιαίζηα 

επίιπζεο θαη θπξίσο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ελφο άιινπ ηξφπνπ επίιπζεο 

ν νπνίνο δελ επηθεληξψλεηαη ζηηο πξάμεηο θαη νδεγεί ζε κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε 

ηεο εμίζσζεο, θηάλνληαο έηζη ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο «ιχλσ κηα εμίζσζε» πνπ 

είλαη θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ. Σν λνεξφ πιαίζην 

πξνζαλαηνιίδεη ηνπο καζεηέο λα πάξνπλ ζέζε, λα πξνηείλνπλ κηα απάληεζε, αληί λα 

βξνπλ έλα απνηέιεζκα (Proulx, 2013). 
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Κπξίσο νη καζεηέο κε πνιχ θαιή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά, απφ ηελ αξρή ηεο λνεξήο 

εμέηαζεο πξνζεγγίδνπλ ηηο εμηζψζεηο γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα, θαη αλαδεηνχλ  πην 

επέιηθηνπο ηξφπνπο επίιπζεο απφ ηνπο θιαζζηθνχο. Παίξλνπλ απνθάζεηο αλ ην 

ζρέδην επίιπζεο πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο είλαη θαηάιιειν ψζηε λα θηάζνπλ ζηε 

ιχζε ή είλαη κεγάιν θαη απαηηεηηθφ θαη ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ απνηπρία. 

Παξαηεξνχλ θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ παξαθάκπηνπλ ελέξγεηεο νη 

νπνίεο θαίλεηαη λα είλαη απξαγκαηνπνίεηεο λνεξά. Έρεη ζεκαζία ε παξαηήξεζε φηη, 

νη ίδηνη καζεηέο, ηηο ίδηεο εμηζψζεηο, φηαλ ηηο έιπζαλ γξαπηά, αθνινχζεζαλ ηνλ 

δηδαζθφκελν αιγνξηζκηθφ ηξφπν επίιπζεο. 

ηε λνεξή επίιπζε πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κεραληζκνχο γηα λα ζπκνχληαη ηα βήκαηα 

επίιπζεο. πσο, λα πεξηγξάθνπλ θσλαρηά ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο γηα λα 

ζπγθξαηήζνπλ ηα πξνεγνχκελα βήκαηα θαη πξάμεηο, κε ζηφρν ηελ νηθνλνκία ηεο 

κλήκεο. Αθεγνχληαη ηελ επίιπζε, αθνχ δελ ππάξρνπλ γξαπηά ίρλε (Proulx, 2013), ή, 

δηαθαηέρνληαη απφ κηα αίζζεζε ηαρχηεηαο ε νπνία δελ ήηαλ επηβεβιεκέλε, αιιά, 

δεκηνπξγνχληαλ δηαηζζεηηθά σο αληίζηαζε ζηελ έιιεηςε ηνπ κέζνπ. 

ηελ γξαπηή επίιπζε ε αλεζπρία απηή δελ ππάξρεη. Σν γξαπηφ ηνπο βνεζά λα 

ειέγρνπλ απηφ πνπ απνηππψλνπλ θαη έρνπλ ηελ επρέξεηα λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε 

θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο. Βέβαηα, απηή ε επθνιία πνπ παξέρεη ην 

κέζν «ραξηί – κνιχβη» νδεγεί ζε ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπο επίιπζεο, βαζηζκέλεο ζε 

απηνκαηηζκνχο θαη θαλφλεο. Οη απαληήζεηο είλαη πην νινθιεξσκέλεο, ειέγρνληαη νη 

πεξηνξηζκνί ησλ κεηαβιεηψλ θαη δηεξεπλψληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ. 

Ωζηφζν, δελ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ηξφπνπο επίιπζεο εθεπξεηηθνχο θαη ε 

επηκνλή ζηελ ηππνπνηεκέλε επίιπζε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θάλεη ηα εχθνια 

δχζθνια θαη νδεγεί ζην ιάζνο. 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηηκψλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζηξαηεγηθή επίιπζεο θπξίσο γηα ηελ  

απφθηεζε ελφο απνηειέζκαηνο. ην λνεξφ πιαίζην αξθεηνί καζεηέο θαη αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηεο εμίζσζεο, πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ηηκή ηνπ αγλψζηνπ κε ηνλ 

δηαηζζεηηθφ ηξφπν, αληηθαζηζηψληαο πξνθαλείο ηηκέο. Γειαδή, ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ηδέαο «ιχλσ κηα εμίζσζε», δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην λα βξεζεί έλα απνηέιεζκα 

πνπ ηθαλνπνηεί ηελ ηζφηεηα, θαη φρη ζηνλ ηξφπν επίιπζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

καζεηήο απνηππψλεη ηελ ιχζε ηνπ πεξηγξάθνληαο: «…Γειαδή ην 2x+8 είλαη ην 

δηπιάζην ηνπ x+4, άξα x=1 γηαηί θάλσ αληηθαηάζηαζε θαη ηζρχεη, λαη,x=1 είλαη ε 

ιχζε». 
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Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο, φπσο ηελ επίδνζε 

ηνπ καζεηή ζηα καζεκαηηθά, ηελ αληίιεςή ηνπ, ηελ πξνζνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο επίιπζεο, ηνλ ηχπν ηεο εμίζσζεο. Ο ηξφπνο επίιπζεο επεξεάδεη 

απηφ πνπ πξέπεη λα ιπζεί, ην νπνίν επεξεάδεη θαη πάιη ηνλ ηξφπν επίιπζεο. Ζ 

παξνπζίαζε θαη ε επίιπζε επεξεάδνπλ ζπλερψο ε κία ηελ άιιε ζηελ δηαδηθαζία 

(Proulx,2013).Δπνκέλσο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λνεξφ πιαίζην 

επίιπζεο, είλαη πεξηζζφηεξν ηξφπνη γηα λα μεπεξαζηεί ην εκπφδην ηεο έιιεηςεο ηνπ 

κέζνπ θαη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ, αιιά έρνπλ έλα επξεηηθφ ραξαθηήξα 

γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα ησλ πνιιψλ ελεξγεηψλ πνπ γίλνληαη κφλν κε ην 

κπαιφ. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηα δχν πιαίζηα επίιπζεο, ε ζχγθξηζή ηνπο, 

νη αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ εμέηαζε, νη απφςεηο ηνπο πνπ απνηππψζεθαλ 

ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο, 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςή, πνπ ήηαλ θαη ην έλαπζκα γηα ηελ έξεπλα, φηη ηνπιάρηζηνλ 

ε λνεξή επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ δελ είλαη πεξηηηή, θαη ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα 

είλαη ζεηηθά θαη αμηφινγα. Ομχλεη ηελ αλαιπηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ, εληζρχεη ηελ 

θξίζε θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, αθνχ ζε αξθεηά κεγάια πνζνζηά δελ θηάλνπλ 

ζηε ιχζε κε ηελ κεραληζηηθή εθαξκνγή θάπνησλ θαλφλσλ, αιιά εθεπξίζθνπλ ιχζεηο, 

απιέο θαη έμππλεο.  

Οη επηιεγκέλεο εμηζψζεηο ήηαλ εχθνιεο γηα ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Παξφια απηά, ηα ιάζε ήηαλ αξθεηά θαη ζηα δχν πιαίζηα 

επίιπζεο.  

Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δχν πιαίζηα επίιπζεο έδεημε πσο, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά επηηπρίαο αλάκεζα ζηα δχν πιαίζηα επίιπζεο γηα φιεο ηηο εμηζψζεηο. Σα 

ιάζε πνπ ζεκεηψλνληαη είλαη δηαρξνληθά θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ κνξθή ηεο 

εμίζσζεο, ζπλδπαζηηθά κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη 

δελ είλαη ην πιαίζην επίιπζεο απηφ πνπ δηακνξθψλεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ιαζψλ. Παξφια απηά, ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε ζηαζεξή αλάκεζα ζηα δχν 

πιαίζηα επίιπζεο, γηα φιεο ηηο εμηζψζεηο θαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ε νπνία αθνξά 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζην λνεξφ πιαίζην επίιπζεο αγλνήζεθαλ 

εληειψο, ελψ ζηε γξαπηή επίιπζε ζρεδφλ φινη νη καζεηέο, πξηλ αξρίζνπλ λα 

επηιχνπλ, αζρνιήζεθαλ κε απηνχο, αθφκα θαη εθεί πνπ δελ ρξεηαδφηαλ. Βέβαηα, απφ 
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επηινγή νη εμηζψζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ απαιιαγκέλεο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα λα 

κελ επηβαξπλζεί, επηπιένλ, ε λνεξή δηαδηθαζία επίιπζεο.  

ε πνιιέο εμηζψζεηο θαη θπξίσο ζην λνεξφ πιαίζην ηα ιάζε ζπλδένληαη κε ηελ 

ζηξαηεγηθή επίιπζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη καζεηέο πξνζπαζψληαο λα ιχζνπλ 

αιγνξηζκηθά, είδαλ πσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε ιχζε. Έηζη, 

αλαζεσξνχζαλ ηελ κέζνδν επίιπζεο κε ηελ νπνία μεθίλεζαλ αξρηθά θαη 

θαηαιάβαηλαλ πσο έπξεπε λα επηρεηξεζεί  κηα άιιε ζηξαηεγηθή γηα λα κπνξέζνπλ λα 

θαηαιήμνπλ κε επηηπρία ζηε ιχζε. Γειαδή, ην λνεξφ πιαίζην επίιπζεο ηνπιάρηζηνλ 

θάπνηνπο καζεηέο ηνπο ψζεζε λα πάξνπλ ζέζε, λα αλαζεσξήζνπλ κεζφδνπο θαη λα 

ζρεκαηίζνπλ ηνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθνξεηηθά, ψζηε λα θηάζνπλ ζε κηα απάληεζε. 

ζνη καζεηέο επέκελαλ λα ιχζνπλ απηνκαηνπνηεκέλα  έθαλαλ ηα πεξηζζφηεξα ιάζε.    

Σα ιάζε ζην λνεξφ πιαίζην ππνδειψλνπλ θαη κηα αγσλία, γηαηί θαίλεηαη νη καζεηέο 

λα νδεγνχληαη  ζε ειιηπείο ιχζεηο, αιιά λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, αθνχ, ζε ζπλζήθεο 

λνεξήο θαηάζηαζεο κπφξεζαλ έζησ λα βξνπλ έλα απνηέιεζκα.  

Σν δηαρξνληθφ ιάζνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αδχλαηεο θαη αφξηζηεο κνξθήο ηεο 

εμίζσζεο ππάξρεη θαη ζηα δχν πιαίζηα επίιπζεο, αιιά εθθξάδεηαη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. ην λνεξφ πιαίζην ν καζεηήο πεξηγξάθεη «…αλ πνιιαπιαζηάζσ ρηαζηί ζα 

έρσ 2x+8= 2x+8, πνπ ηζρχεη θαη αλ βάισ x=0, επαιεζεχεηαη. Άξα, x=0 είλαη ε 

ιχζε…». Γειαδή κε ηελ επαιήζεπζε βξίζθεη ιχζε, γηαηί δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ην 

αφξηζην ηεο εμίζσζεο θαη ζπκπεξαίλεη ιάζνο. ην γξαπηφ γξάθεη «..2x+8= 2x+8 

      » θαη δελ εθθξάδεηαη φηη ε εμίζσζε είλαη αφξηζηε. Ήηαλ ην βαζηθφ ιάζνο 

πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο πξσηνβάζκηεο εμηζψζεηο. ηηο πξσηνβάζκηεο πνπ είλαη 

αδχλαηεο, επίζεο, ηα ιάζε δεκηνπξγνχληαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο επίιπζεο, φπνπ, 

ζην λνεξφ πιαίζην ε αγσλία γηα ηελ εχξεζε ελφο απνηειέζκαηνο νδεγεί απφ ηελ 

ηζφηεηα 0x=-6, ζηελ ιχζε x=0 ή x=6, ελψ ζην γξαπηφ θαηαιήγνπλ ζηηο ίδηεο 

ιαλζαζκέλεο ιχζεηο, αιιά εδψ ε αηηία είλαη ην πνιχ γλσζηφ θαη δηαρξνληθφ ιάζνο 

ηεο δηαίξεζεο κε ην κεδέλ. 

Έλα ζνβαξφ εκπφδην ζηελ επίιπζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο είλαη ε επηκνλή ηεο 

επίιπζεο απνθιεηζηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ηχπσλ ηεο δηαθξίλνπζαο θαη ησλ ξηδψλ, 

παξφιν πνπ ε κνξθή ηνπ ηξησλχκνπ, κπνξεί λα είλαη ειιηπέο ηξηψλπκν θαη κε  

παξαγνληνπνίεζε ή άιιεο απινπνηεκέλεο ελέξγεηεο λα πξνθχπηνπλ νη ιχζεηο 

επθνιφηεξα.  
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ηηο ξεηέο εμηζψζεηο ε εζθαικέλε απινπνίεζε κε παξαγνληνπνηεκέλσλ 

παξαζηάζεσλ ή αξηζκψλ ζε αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή εκθαλίδεηαη αθφκα σο ιάζνο, 

παξφιν πνπ νη καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ μεπεξάζεη ηα εκπφδηα ησλ 

ηδηνηήησλ βαζηθψλ πξάμεσλ, κε ηελ έλλνηα ηεο εκπέδσζεο απφ ηελ ζπλερφκελε 

επαλάιεςε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο. Οη καζεηέο 

απινπνηνχλ θαηά πεξίπησζε ιαλζαζκέλα, αξθεί λα δηψμνπλ ην εκπφδην πνπ δελ ηνπο 

αθήλεη λα θηάζνπλ  ζην απνηέιεζκα. 

πσο θαίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ε δπζθνιία ηεο θαηαλφεζεο ηεο απφιπηεο ηηκήο 

θαη ηδηαίηεξα ε εκθάληζή ηεο θαηά ηελ απαινηθή ησλ ξηδψλ είλαη έλα δηαρξνληθφ 

ιάζνο ζηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ θαη ζην ρεηξηζκφ ησλ παξαζηάζεσλ γεληθφηεξα. 

Δπηβεβαηψλεηαη ε άπνςε ηνπ Θσκαΐδε (1995) θαη νη αλαθνξέο πνπ θάλεη απφ άιινπο 

εξεπλεηέο, φηη, “νη καζεηέο αζθνχληαη ζηε κεραληθή εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

απαιιαγήο κηαο εμίζσζεο, αλίζσζεο ή ζπλάξηεζεο απφ ην ζχκβνιν ηεο απφιπηεο 

ηηκήο, ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα θαηαλννχλ ηελ έλλνηα θαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο.” 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλα πνπ πξνθχπηνπλ, σο πξνο ηηο 

αλαδπφκελεο ζηξαηεγηθέο θαη ηα ιάζε θαηά ηελ λνεξή αληηκεηψπηζε επίιπζεο ησλ 

εμηζψζεσλ θαη ηεο ζχγθξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ ζηε γξαπηή επίιπζε, 

ε λνεξή επίιπζε δελ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί θαη λα απνηειέζεη απφ κφλε ηεο 

δηδαθηηθή κέζνδν επίιπζεο ησλ εμηζψζεσλ ζην Λχθεην, αιιά ε δπλακηθή ηεο αθνξά 

ζηελ είζνδν επίιπζεο ησλ εμηζψζεσλ. χκθσλα  κε ηηο θαηαγεγξακκέλεο απφςεηο 

ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ 

εληνπίδεηαη σο πξνο ηελ αξλεηηθή πιεπξά ηεο, πσο δελ πξνζθέξεη ζηγνπξηά γηαηί δελ 

απνηππψλνληαη νη ζθέςεηο ηνπο κε απνηέιεζκα λα παξαιείπνπλ βαζηθά βήκαηα πνπ 

είλαη απαξαίηεηα λα θηάζνπλ ζηε ζσζηή ιχζε κε ζηγνπξηά. Παξφια απηά, 

αλαγλσξίδνπλ πσο απηή ε δηαθνξεηηθή κέζνδνο επίιπζεο γηα λα δηεθπεξαησζεί, 

απαηηεί πξνζνρή θαη πξνζήισζε, ραξαθηεξηζηηθά απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο θαη επνκέλσο ηδαληθή είζνδνο 

γηα λα θηάζνπλ ζηε ζσζηή ιχζε. Ζ κηθξή ζρεηηθά έθηαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην 

ζέκα ηεο λνεξνχ πιαηζίνπ επίιπζεο ησλ εμηζψζεσλ, αιιά θαη απφ ηελ άιιε ε 

ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο,  επηβάιιεη ηελ ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 



  

[76] 

 

7.1 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε δπζθνιία ζχκπησζεο ηνπ ρξφλνπ εξεπλεηή θαη 

καζεηψλ, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ έθηαζε ηνπ δείγκαηνο. Οη καζεηέο δελ ήηαλ 

εχθνιν λα απνπζηάδνπλ απφ άιια καζήκαηα. 

 Απψιεηα ηνπ δείγκαηνο απφ ηνπο 28 καζεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ πξνθνξηθά ζηνπο 

20 πνπ εμεηάζηεθαλ γξαπηά.  
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