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Δπραξηζηίεο 

 

 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Νηθνιαλησλάθε Κσλζηαληίλν 

γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

Δπίζεο, επηζπκψ λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα θ.Καιδξπκίδνπ Μαξία θαη ηνλ θαζεγεηή θ. 

Εαραξηάδε Θενδφζην πνπ κε ηίκεζαλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηξηκειή επηηξνπή. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ δηδάζθνληα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Γξ.Θσκαΐδε 

Ησάλλε, ν νπνίνο κε ηδηαίηεξε ππνκνλή θαη δηάζεζε πξνζθνξάο  κε βνήζεζε ζηελ εθπφλεζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ γηα κέλα ήηαλ θαζνξηζηηθή. 

Πνιιά επραξηζηψ ζηνλ θαιφ κνπ θίιν θαη ζπλάδειθν Μάγθν Θάλν γηα ηελ δεζηή θηινμελία ηνπ θαη 

ηηο σξαίεο θνπβέληεο καο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηελ Μαξία δελ νθείισ επραξηζηψ αιιά ην πξηλ, ην ηψξα θαη ην κεηά. 
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ηνλ Γηψξγν θαη ζηελ Νφπε γηα ηηο βάζεηο. 

ηελ Ησάλλα θαη ζηνλ ηάζε γηα ην άθνπζκα. 

ηνλ Γηψξγν γηα ηελ πξννπηηθή. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο θεληξηθφ άμνλα ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο απφ ηελ 

αξρηθή Δπθιείδεηα κνξθή ηεο έσο ηελ αλαιπηηθή ηεο δηάζηαζε. Αξρηθά, κειεηνχκε ηελ 

βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαπηνκέλε, ηελ δηδαθηηθή ηεο θαη ηα πνιιαπιά ελλνηνινγηθά 

ηεο πεξηερφκελα, πιαηζηψλνληαο ηε δηαδηθαζία κε ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία ηεο εηθφλαο έλλνηαο θαη 

ηνπ νξηζκνχ έλλνηαο. Γηα λα γίλεη εθηθηή ε θαηαλφεζε ησλ δηδαθηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο έλλνηαο 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αλαιχνπκε ηνπο ηξφπνπο πνπ παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα. Έπεηηα, θαηαγξάθνπκε ηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο απφ ηελ γέλλεζή ηεο 

έσο ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, σο εθαπηνκέλε γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο. Σέινο, πξνηείλνπκε 

κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ δηδαθηηθή ηεο εθαπηνκέλεο ηεο παξαβνιήο ζηα πιαίζηα ηεο Β΄ 

Λπθείνπ ζε καζεηέο ηνπ ζεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ζηφρν ηελ νκαιή ηνπο κεηάβαζε απφ ηελ 

Δπθιείδεηα έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ αλαιπηηθή ηεο κνξθή. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψθεη λα 

ελζσκαηψζεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εθαπηνκέλεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ Fermat, ζε 

έλα πιαίζην ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη δηαιφγνπ κεηαμχ ηφζν ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, φζν θαη 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνλ θαζεγεηή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο-θιεηδηά:  εθαπηνκέλε, κέζνδνο Fermat, εηθφλα έλλνηαο 
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Abstract 

 

The present dissertation focuses on the concept of tangent line from its original Euclidean form to its 

analytical dimension. Firstly, we review the literature related to tangent, its teaching and its multiple 

conceptual contents, using the theoretical tools of concept image and concept definition. In order to 

understand the teaching possibilities of the concept in the Greek reality, we analyze the ways in 

which the concept is presented in textbooks. Next, we record the evolution of the concept of tangent 

from its birth to its current form, as tangent to a graph of function. Finally, we propose an activity 

regarding  teaching tangent to parabola to students of Sciences Orientation Group in the Second Year 

of Greek Lyceum, aiming at their smooth transition from the Euclidean concept of tangent to its 

analytical form. This activity seeks to incorporate the historical development of tangent, using 

Fermat’s method, in a context of collaboration and dialogue between both students and the student 

and the teacher. 
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Δηζαγσγή 

Ο καζεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θαιείηαη λα δηδαρζεί, λα αθνκνηψζεη θαη λα ζπλδπάζεη έλα επξχ θάζκα καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ θαη κεζφδσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά 

επίπεδα κε πνηθίιεο δπζθνιίεο. Μηα ζεκαληηθή δπζθνιία νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηεο ελλνηνινγηθήο 

δνκήο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ θαιείηαη, απφ έλα 

ζεκείν θαη έπεηηα, λα απνδερζεί ηελ ππθλφηεηα ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. Ζ κεηάβαζε απηή, απφ ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δηαθξηηνχο αξηζκνχο, ζηνπο ξεηνχο 

αξηζκνχο πνπ δελ πθίζηαηαη πιένλ απηή ε ηδηφηεηα, είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη έρνπλ 

δηαπηζησζεί πνιχπιεπξεο παξαλνήζεηο θαη δπζθνιίεο ζηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο. 

Μηα βαζηθή δπζθνιία έγθεηηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. 

Ο καζεηήο πιένλ, κπνξεί λα εθθξάζεη ηνλ ίδην αξηζκφ ελδερνκέλσο κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηνλ αξηζκφ 0,8 κπνξεί λα ηνλ δεη θαη σο  
 

 
 . Πέξαλ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο ν καζεηήο, νη ίδηεο απηέο αλαπαξαζηάζεηο 

δηαθέξνπλ απφ ηελ ήδε δηακνξθσζείζα εηθφλα ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη πιένλ ην ζχκβνιν ηεο ππνδηαζηνιήο (,) θαη ην ζχκβνιν ηεο 

θιαζκαηηθήο γξακκήο, πνπ είλαη πξνθαλέο φηη δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο.  

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηνπο θπζηθνχο ζηνπο ξεηνχο αξηζκνχο, 

ππεηζέξρεηαη ππφ κηα νπηηθή, ε έλλνηα ηνπ απείξνπ. Ο καζεηήο πξηλ δηδαρζεί ηνπο ξεηνχο αξηζκνχο 

γλσξίδεη φηη κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ αξηζκψλ δελ ππάξρεη άιινο. ηνπο ξεηνχο αξηζκνχο, ιφγσ ηεο 

ππθλφηεηάο ηνπο ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, ε ηδηφηεηα απηή δελ ηζρχεη πιένλ θαη 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ απεηξία ξεηψλ αξηζκψλ κεηαμχ δχν ξεηψλ. πσο, ινηπφλ, αλαθέξεηαη ζηηο 

αληίζηνηρεο έξεπλεο, ε ιεγφκελε <<αξρή ηνπ επφκελνπ>> πνπ ηζρχεη ζηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο δελ 

θιεξνλνκείηαη ζην ζχλνιν ησλ ξεηψλ. 

ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλάινγεο δπζθνιίεο παξαηεξνχληαη  ζηελ πεξίπησζε ηεο κάζεζεο 

ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο. H κειέηε ηεο δηαδξνκήο ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ εμέιημή 

ηεο ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη απνθαιππηηθή φζνλ αθνξά ηε δπζθνιία θαηαλφεζήο ηεο. 

Ζ εθαπηνκέλε εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά σο καζεκαηηθφ αληηθείκελν ζην ηξίην βηβιίν ησλ 

ηνηρείσλ ηνπ Δπθιείδε , γχξσ ζην 300 π.Υ., θαη γηα λα θηάζεη ζηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ζπλαξηήζεσλ, πέξαζαλ παξαπάλσ απφ 2000 ρξφληα, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ εκπινπηηδφηαλ θαη άιιαδε ελίνηε ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν. 

Δπηιέγνληαο ζεκεία ζηαζκνχο ζηελ εμέιημε ηεο εθαπηνκέλεο κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα: 

 



9 
 

Δπθιείδεο    Απνιιψληνο    Έιηθα ηνπ Αξρηκήδε    Φεπδντζφηεηα ηνπ Fermat 

                                                                  

                                                        Barrow, Newton, Leibniz     Descartes 

  

                                                                           Cauchy 

(ζεκεξηλή κνξθή εθαπηνκέλεο  γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο)                                                                          

 

Ζ εθαπηνκέλε ζηα ζεκεξηλά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ αλαπφθεπθηα, 

αθνινπζψληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο έλλνηαο, έρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Ζ αξρηθή 

γλψζε ηνπ καζεηή γηα ηελ εθαπηνκέλε σο ηελ επζεία πνπ έρεη κε ηνλ θχθιν κνλαδηθφ ζεκείν, 

θαιείηαη ζε εμίζσζε επζείαο θαη λα νινθιεξσζεί ζηελ Γ Λπθείνπ κε ηελ εηζαγσγή ηεο παξαγψγνπ 

θαη ηελ ζχλδεζή ηεο κε ηελ θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. Ζ αιιεινπρία ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εηθφλσλ πνπ απνθηά ν καζεηήο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο κάιηζηα αληηηίζεληαη ζηελ πξνυπάξρνπζα 

γλψζε ηνπ, δεκηνπξγεί παξαλνήζεηο ζηελ αθνκνίσζε ηεο έλλνηαο θαη ζηελ νξζή ρξήζε ηεο. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαπάλσ παξαλνήζεηο θαη δπζθνιίεο. 

Με κηα πξνζεθηηθή καηηά, αληηιακβαλφκαζηε φηη ην θπξίαξρν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο λα κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή γλψζε πνπ έρνπλ γηα ηελ 

εθαπηνκέλε θαη λα ελζσκαηψζνπλ ην λέν ελλνηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξεπλψλ απηψλ, απνδεηθλχεηαη φηη νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα απνδερζνχλ 

φηη κηα εθαπηνκέλε θακπχιεο κπνξεί λα ηέκλεη ηελ θακπχιε θαη ζε άιιν ζεκείν πέξαλ ηνπ ζεκείνπ 

επαθήο θαη, έρνληαο σο ζεκειηψδε γλψζε φηη ε εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ ηνλ αθήλεη νιφθιεξν ζην 

ίδην εκηεπίπεδν, αληηζηέθνληαη ζηελ απαξαίηεηε κεηαβνιή ηεο ηδηφηεηαο απηήο ζηηο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο νξηζκέλσλ ζπλαξηήζεσλ. 

ηελ εξγαζία απηή αξρηθά κειεηνχκε ηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα ηεο 

κεηάβαζεο απηήο, ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ ηα έσο ηψξα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ηελ 

αθνξνχλ. ηε ζπλέρεηα, εξεπλνχκε ην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο εθαπηνκέλεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο ηνπ καζεηή ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν.  Πιαηζηψλνπκε ηελ 

έξεπλα κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εθαπηνκέλεο, αθελφο γηαηί ε δηαδηθαζία απηή αλαδεηθλχεη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ έσο φηνπ έρνπκε ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο θαη αθεηέξνπ, γηαηί 

ζηνρεχνπκε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηελ Δπθιείδεηα 

έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ αλαιπηηθή ηεο κνξθή.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ πξνηείλνπκε ηε δηδαζθαιία ηεο εθαπηνκέλεο κέζσ ηεο 

ηζηνξηθήο ηεο εμέιημεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο θαζνδεγνχκελεο εθ λένπ αλαθάιπςεο. Τπφ 
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απηφ ην πξίζκα, βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα παξαθάησ 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1) Πνηνη είλαη νη ιφγνη ηεο δπζθνιίαο πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηηο έξεπλεο γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηε 

γεσκεηξηθή ζηελ αλαιπηηθή αληίιεςε ηεο εθαπηνκέλεο; 

2) Μπνξεί θαη κε πνην ηξφπν λα γίλεη αμηνπνίεζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα ηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο; 

3) Δίλαη δπλαηή ε κεηάβαζε απφ ηε γεσκεηξηθή ζηελ αλαιπηηθή αληίιεςε ηεο εθαπηνκέλεο κέζσ 

κηαο θαζνδεγνχκελεο εθ λένπ επηλφεζεο ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ εθαπηφκελσλ ηεο παξαβνιήο 

ηνπ Fermat απφ καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ; 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη κε ηελ ππ’αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.20021/ 21.3.2020 (Β   956) απφθαζε ηνπ 

ΤΠΑΗΘ, ηα Λχθεηα παξέκεηλαλ θιεηζηά έσο ηηο 11 Μαΐνπ 2020, νπφηε ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο 

πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξνηείλνπκε ζην θεθάιαην 4 δελ ήηαλ εθηθηφο θαη σο 

εθ ηνχηνπ πεξηνξηζηήθακε ζην ζρεδηαζκφ ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 

1.1 Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Ζ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θαη ν βαζκφο θαηαλφεζήο ηεο απφ ηνπ καζεηέο θάζε βαζκίδαο ηεο 

εθπαίδεπζεο έρεη απαζρνιήζεη αξθεηνχο εξεπλεηέο ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ, γηαηί ε θχζε 

θαη νη δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο έλλνηαο  δελ είλαη εχθνιν λα αθνκνησζνχλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε νξζφ καζεκαηηθφ ηξφπν. Ήδε απφ ηηο πξψηεο ζρεηηθέο έξεπλεο (βι. 

π.ρ. [39], [38]) επηζεκαίλεηαη σο βαζηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο ην γεγνλφο φηη ν καζεηήο έρνληαο 

ηελ αξρηθή εκπεηξία ηεο εθαπηνκέλεο θχθινπ ζε έλα ηνπ ζεκείν, ζεσξεί φηη ε εθαπηνκέλε θάζε 

γξαθήκαηνο νθείιεη λα έρεη κε απηφλ έλα θνηλφ ζεκείν θαη λα κελ δηαπεξλά ην γξάθεκα. κσο, ν 

νξηζκφο ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θχθινπ δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί ζε θάζε γξάθεκα. Κάζε γξάθεκα 

πνπ πεξηέρεη γσληαθά ζεκεία, ζεκεία θακπήο ή γξαθήκαηα πνπ ε εθαπηνκέλε ηαπηίδεηαη κε έλα 

κέξνο ηνπο, ε γελίθεπζε ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θχθινπ δελ είλαη εθηθηή. Ζ Artigue ζην [25] 

επηζεκαίλεη φηη νη παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο νθείινληαη 

θαη ζην φηη γίλεηαη ρξήζε ηνπ ίδηνπ νλφκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο έλλνηαο ζηα δηάθνξα 

καζεκαηηθά πιαίζηα.  

Οη Biza, Christou & Zachariades [28], κειέηεζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη νη καζεηέο 

φηαλ εξγάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαπηνκέλε ζε ζεκείν ελφο γξαθήκαηνο. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ ήηαλ ηα εμήο  [28, ζει.56]: 

1) ζε πνην βαζκφ είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ κία επζεία σο επζεία 

εθαπηνκέλεο θακπχιεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν;  

 

2) ζε πνην βαζκφ είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ εθαπηνκέλε κηαο θακπχιεο 

ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν απηήο;  

 

3) ζε πνην βαζκφ είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα δηαηππψζνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο κηαο 

θακπχιεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν; 

Χο βαζηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο  ρξεζηκνπνηήζεθε  έλα εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν θαζεκηά απφ ηηο 

εξσηήζεηο ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε γλψζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ κε ζθνπφ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη παξαλνήζεηο πνπ εληνπίδνληαη φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο εθαπηφκελεο. Οη 

καζεηέο εληάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε πξνέιεπζε ηεο αηηίαο πνπ δεκηνπξγεί ηηο 

παξαλνήζεηο.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, εηζάγνπλ ηξεηο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ: 
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ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΦΑΠΣΟΜΈΝΖ ΓΡΑΦΖΜΑΣΟ 

 

                    Αλαιπηηθή ηνπηθή πξννπηηθή (Analytical local perspective) 

                      Ζ εθαπηνκέλε έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα θνηλά ζεκεία, ηέκλεη ζηα                                                                       

.                             ζεκεία θακπήο θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ θακπχιε. 

                               Σν ζεκείν επαθήο δελ είλαη γσληαθφ ζεκείν. 

                           

Δλδηάκεζε ηνπηθή πξννπηηθή (Intermediate local perspective) 

                                 Ζ εθαπηνκέλε κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα θνηλά ζεκεία          

  κε ηελ θακπχιε αιιά ππάξρεη κία πεξηνρή γχξσ απφ ην ζεκείν επαθήο ζην νπνίν 

δελ ππάξρεη άιιν θνηλφ ζεκείν.   

.                                                                                           

 Γελ κπνξεί λα δηαπεξλά ηελ θακπχιε ζην ζεκείν επαθήο.         

 

 Γελ ππάξρεη εθαπηνκέλε ζε γσληαθφ ζεκείν.                                   

   

Γεσκεηξηθή νιηθή πξννπηηθή (Geometrical global perspective) 

 

 Ζ εθαπηνκέλε έρεη έλα κφλν θνηλφ ζεκείν κε ηελ θακπχιε θαη ηελ αθήλεη ζην ίδην 

εκηεπίπεδν. πλεπψο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δερζνχλ εθαπηνκέλε ζε γσληαθφ 

ζεκείν αιιά φρη ζε ζεκείν θακπήο. 

                                  

  Ζ εθαπηνκέλε έρεη έλα θνηλφ ζεκείν επαθήο κε ηελ θακπχιε αλεμάξηεηα απφ ηηο 

ζρεηηθέο ηνπο ζέζεηο. πλεπψο νη καζεηέο κπνξνχλ λα δερζνχλ εθαπηνκέλε ζε 

ζεκείν θακπήο.   

 

Δθηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε 196 καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ νη νπνίνη δηδάζθνληαλ 
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καζεκαηηθά σο βαζηθφ κάζεκα, δηαπηζηψλνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ είρε ηελ ελδηάκεζε 

ηνπηθή πξννπηηθή. 

Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ  ππνινγηζηή σο εξγαιείν γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ γεσκεηξηθή 

κνξθή ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ αλαιπηηθή έρεη γίλεη αληηθείκελν ηδηαίηεξεο έξεπλαο απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ νη ππνινγηζηέο εκθαλίζηεθαλ θαη έπεηηα κε ηελ ξαγδαία εμέιημή ηνπο θαη ηελ δεκηνπξγία 

ινγηζκηθψλ φπσο Geogebra, Skecthpad, Υεισλφθνζκνο θ.α. 

   

Ο Καηίδεο ζην [11] , πξνηείλεη κηα ηζηνξηθν-δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ νηθνδφκεζε ελλνηψλ ηεο 

Αλάιπζεο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ηελ εθαπηνκέλε 

παξαβνιήο κε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ άπηνληαη ηζηνξηθψλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα έρνπλ σο εμήο; 

1. Μπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε ηα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα ψζηε λα γίλνπλ δηαπξαγκαηεχζηκα ζε 

ζρνιηθή ηάμε; 

 

2. Μπνξνχλ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο Αλάιπζεο; 

 

Πξνηείλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηελ εθαπηνκέλε ηεο  παξαβνιήο, ε νπνία έρεη σο 

ζεκέιηα ηε κέζνδν ηνπ Fermat θαη νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηε κέζνδν ηνπ Descartes. Οξηζκέλνη 

ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη  νη εμήο: 

 

1. Να γλσξίζνπλ ηε κέζνδν ηνπ Fermat θαη ηνπ Descartes γηα ηελ εθαπηνκέλε θακπχιεο. 

 

2. Να ζπγθξίλνπλ ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θχθινπ θαη παξαβνιήο. 

 

3. Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Geogebra λα ζπλδεζεί ε έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θακπχιεο 

κε ηελ εθαπηνκέλε θχθινπ αθνινπζψληαο ηε κέζνδν ηνπ Descartes. 

 

4. Να ππεξβνχλ ηε γλψζε-εκπφδην πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία ( 

Δθαπηνκέλε είλαη ε επζεία πνπ έρεη έλα κφλν θνηλφ ζεκείν κε ηελ θακπχιε). 

 

Γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηίζεληαη ηξεηο ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο, 

ψζηε λα αλαθαιέζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάδνπκε εθαπηνκέλε ζε δνζέλ ζεκείν θχθινπ,  έπεηηα λα 

αλαδεηρζεί ε αδπλακία γελίθεπζεο ηνπ νξηζκνχ ηεο εθαπηνκέλεο κε ηελ Δπθιείδεηα έλλνηα ζηελ 

παξαβνιή. Σέινο, ηίζεηαη εξψηεζε-δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλαθάιπςε ησλ κεζφδσλ 

Fermat-Descartes. 

 

Δξψηεζε 1
ε
 : 
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Δξψηεζε 2
ε
 : 

 

 
 

Δξψηεζε 3
ε
 : 

 

 
 

 

 

O Tall ζην [38] επηρείξεζε ζε πεηξακαηηθέο ηάμεηο απνηεινχκελεο απφ 12, 14 θαη 16 καζεηέο λα 

δηαπξαγκαηεπηεί ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο, ζρεδηάδνληαο κηα επζεία ε νπνία δηέξρεηαη απφ δχν 

πνιχ «θνληηλά» ζεκεία ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο, σο κέξνο κηαο επξχηεξεο 

εηζαγσγήο ζηελ έλλνηα ηεο θιίζεο ηνπ απεηξνζηηθνχ ινγηζκνχ. Υνξήγεζε ζηνπο καζεηέο δχν tests 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηνπ. Σν πξψην δφζεθε ακέζσο κεηά ηελ επαθή πνπ είραλ νη καζεηέο 

κε ηελ έλλνηα ηεο θιίζεο ζε ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο θαη ην δεχηεξν αθνχ 

δηδάρζεθαλ ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ζε κεγαιχηεξν βάζνο. Σα δχν tests πεξηείραλ ηηο ίδηεο 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζπλαξηήζεσλ:  
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Σα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο ήηαλ ηα εμήο: 

1) Μπνξείο λα ππνινγίζεηο ηελ θιίζε θαζεκηάο ζην x=0; Αλ λαη, πφζε είλαη ε θιίζε, αλ φρη 

γηαηί; 

2) Έρεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θάζε ζπλάξηεζεο εθαπηνκέλε ζην x=0; Αλ λαη, κπνξείο λα 

ηε ζρεδηάζεηο; Αλ φρη, γηαηί; 

Ζ ζπλάξηεζε (1) ζηφρεπε ζην λα εγθαζηδξχζεη έλα βαζηθφ επίπεδν επίδνζεο, ειπίδνληαο φηη θάζε 

καζεηήο κπνξνχζε λα απαληήζεη ζσζηά. Ο ζηφρνο ηεο δεχηεξεο ζπλάξηεζεο (2)  ήηαλ λα εμεηάζεη 

ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ζε ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο κε δηαθνξεηηθέο 

θιίζεηο εθαηέξσζελ ηνπ ζεκείνπ. ηελ ηξίηε (3) πεξίπησζε κειεηάηαη ε γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εθαπηνκέλε ζε ζεκείν «αηρκήο» (cusp) ζεκείν, ελψ ε ηέηαξηε (4) αθνξνχζε κία ζπλάξηεζε γηα 

ηελ νπνία νη καζεηέο δελ γλψξηδαλ ηνλ ηχπν ηεο παξαγψγνπ, νπφηε δελ κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ 

εχθνια ην πξφβιεκα κε ρξήζε ηεο παξαγψγηζεο. ηελ πέκπηε (5) θαη ζηελ έθηε (6) ζπλάξηεζε ην 

πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο παξάγσγνη εθαηέξσζελ ηνπ κεδελφο. Μία 

επηπιένλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηηο πεξηπηψζεηο (5) θαη (6) βξίζθεηαη ζην φηη ε εθαπηνκέλε γηα θάζε 

x<0 ηαπηίδεηαη κε ην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο, γεγνλφο πνπ αληηηίζεηαη ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε 

ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαπηνκέλε, ζηελ νπνία κε ηελ Δπθιείδεηα έλλνηα έρεη κε ην 

γξάθεκα έλα θνηλφ ζεκείν.  

Αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλεη πσο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ 

δηαθαηέρεηαη απφ παξαλνήζεηο, ζην επίθεληξν ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ε εηθφλα πνπ κεηαθέξνπλ νη 

καζεηέο κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ απφ ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θχθινπ. Δπίζεο, ζπκπεξαίλεη 

φηη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο εθαπηνκέλεο φηαλ απηή εκθαλίδεηαη  ζηελ αλαιπηηθή ηεο κνξθή. 

 

Ζ Biza ζην [27], κειεηά θπξίσο δχν πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο 

εθαπηνκέλεο ζε καζεηέο ηεο Γ Λπθείνπ  νη νπνίνη είραλ ηα καζεκαηηθά σο βαζηθφ κάζεκα. Οη 

καζεηέο απηνί έρνπλ ζπλαληήζεη ηελ εθαπηνκέλε ζηελ Δπθιείδεηα κνξθή ηεο, ζηελ πεξίπησζε 

εθαπηνκέλσλ ησλ θσληθψλ ηνκψλ φπσο δηδάζθνληαη ζηα καζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Β 

Λπθείνπ θαη δηδάρζεθαλ ηηο έλλνηεο ηνπ νξίνπ θαη ηεο ζπλέρεηαο ζπλάξηεζεο ρσξίο λα έρνπλ έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ. ηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο, κε παξεκβάζεηο ησλ θαζεγεηψλ 

ηνπο, δηδάρζεθαλ ηελ εθαπηνκέλε ζηελ Δπθιείδεηα θαη ηελ αλαιπηηθή ηεο κνξθή εξρφκελνη ζε 

επαθή κε πεξηβάιινληα δπλακηθήο γεσκεηξίαο.  πγθεθξηκέλα ηα εξσηήκαηα-ζηφρνη πνπ ζέηεη είλαη 

ηα εμήο: 

 

1) λα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θαηά ηε 

κεηάβαζή ηνπο ζε παξαζηαηηθά πιαίζηα.  

2) λα δηεξεπλεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί νκαιά  

κεηάβαζε απηή. 
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Σν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ελφο έξγνπ 

ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ oλνκάδεηαη  CalGeo  '' Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκφ κε εξγαιεία δπλακηθήο γεσκεηξίαο .'' Καηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ έξγνπ, πνιιέο κειέηεο 

δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο παξαγψγσλ θαη εθαπηφκελσλ είραλ αλαπηχμεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Grapher θαη Analyzer σο ην θαηάιιειν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εηζαγσγή απηψλ ησλ ελλνηψλ 

θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο.  Γηα απηή ηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο 

πνπ νλνκάδεηαη EucliDraw (http://www.euclidraw.com), ην νπνίν ζπλδέεη ηελ Γπλακηθή Γεσκεηξία 

(DG) θαη ηε ιεηηνπξγία Grapher (FG).  

 

Ζ Biza αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πνιιά ζηάδηα 

ρξεζηκνπνηψληαο tests πξηλ θαη κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε, ζπκπεξαίλεη ηηο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηελ Δπθιείδεηα έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ αλαιπηηθή θαη, 

θπξίσο, ζηε κνξθή πνπ απηή έρεη ζηα πιαίζηα ηεο καζεκαηηθήο αλάιπζεο. Σέινο, δηαπηζηψλεη φηη ε 

δηδαθηηθή απηή παξέκβαζε επέθεξε ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

κεηαβαίλνπλ απφ ηε κία κνξθή ζηελ άιιε. 

Ο Μπφξαο ζην [15], εξεπλά ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Geogebra θαηά ηελ κεηάβαζε ησλ 

καζεηψλ απφ ηελ Δπθιείδεηα ζηελ αλαιπηηθή έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ζέηεη είλαη: 



-Αλ θαη κε πνηνχο ηξφπνπο νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ λνήκαηα γηα ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο 

φηαλ εηζάγνληαη ζηα αλαιπηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά κέζα απφ ηε ρξήζε θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλσλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ. Πνηφο είλαη ν ξφινο ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζεο ηεο εθαπηνκέλεο.  

-Αλ θαη κε πνηνχο ηξφπνπο νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ λνήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ νξηαθή θχζε 

ηεο εθαπηνκέλεο. Πνηφο είλαη ν ξφινο ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

λνεκαηνδφηεζεο ηεο νξηαθήο θχζεο ηεο εθαπηνκέλεο.  

 

Χο βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηελ έξεπλά ηνπ ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν ησλ ηζνζπγθιηλνπζψλ 

ηεκλνπζψλ (ε.η.η.). πγθεθξηκέλα: 

Σν εξγαιείν ησλ ηζνζπγθιηλνπζψλ ηεκλνπζψλ (ε.η.η,) κε ην νπνίν εθνδηάδνπκε ηνπο καζεηέο 

είλαη κηα κέζνδνο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα πξνζεγγίδνπλ ηελ εθαπηνκέλε. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ βηβιίν είλαη φηη: 

 
1. γίλεηαη ηαπηφρξνλν πιεζίαζκα ζην ζεκείν επαθήο θαη απφ δεμηά θαη απφ αξηζηεξά  

2. παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην «πιεζίαζκα» κε δπλακηθφ 

ηξφπν  

3. εηζάγεηαη ζην ζρήκα ηνπ θχθινπ  
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Καηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ε.η.η. νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ δχν ζεκεία, Γ θαη Γ, 

εθαηέξσζελ ηνπ ζηαζεξνχ ζεκείνπ επαθήο Β. ηε ζπλέρεηα πιεζηάδνπλ ηα ζεκεία πξνο ην Β 

θαη παξαηεξνχλ ηε ζρεκαηηδφκελε εθαπηνκέλε. Σνπο δίλεηαη δε ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ 

ζεκείσλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θαλεξφ φηη φζν απνκαθξχλνληαη 

απφ ην ζηαζεξφ ζεκείν Β, νη επζείεο εμαθνινπζνχλ λα ηέκλνπλ ηνλ θχθιν, ελψ φζν πιεζηάδνπλ 

πξνο ην ζεκείν Β ηείλνπλ λα γίλνπλ κία επζεία. Όηαλ νη δχν απηέο επζείεο ηαπηίδνληαη, ζην 

ζρήκα κέλεη κηα θνηλή επζεία, δειαδή ε εθαπηνκέλε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πξνηείλεη, ε δηαδηθαζία ζπλνπηηθά πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: 

Φάζε 1: Δηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζην ε.η.η. θαη εκπινθή ηνπο ζε πξσηφηππεο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζηφρν ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ γηα ηελ εθαπηνκέλε. 

Κιείλνληαο ηνλ πξψην απηφ θχθιν δξαζηεξηνηήησλ ηα ζεκαληηθά ζεκεία είλαη :  

 

1. Χξήζε ηζνζπγθιηλνπζψλ ηεκλνπζψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο εθαπηνκέλεο.  

 

2. Δθαπηνκέλε σο κηα δηαδηθαζία νξηαθήο πξνζέγγηζεο.  

 

3. Πέξαζκα απφ ηελ γεσκεηξηθή ζηελ αλαιπηηθή εθαπηνκέλε κέζσ εκηθπθιίσλ.  

 

4. Πέξαζκα απφ ηνλ θχθιν ζε ζρήκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηφλ,  

ζρεηίδνληαη φκσο κε απηφλ αθνχ ζπληίζεληαη απφ εκηθχθιηα. 

 

5. Σξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο εθαπηνκέλεο ζηα άθξα ησλ ζρεκάησλ. 
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Φάζε 2: Πέξαζκα απφ ηα ζρήκαηα ζηα γξαθήκαηα θαη ζχλδεζε ηεο εθαπηνκέλεο κε ηα 

αλαιπηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά σο εμίζσζε επζείαο. 

Κιείλνληαο ηε δεχηεξε θάζε ηα ζεκαληηθά ζεκεία είλαη :  

 

1.πζρέηηζε πξνζέγγηζεο εθαπηνκέλεο κε πξνζέγγηζε ηεο θιίζεο.  

2.Πέξαζκα ζε ζρήκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά ηνπ θχθινπ, αθνχ πιένλ αθήλνπκε ηε 

ζρεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη πεξλάκε ζε γξάθεκα ζπλάξηεζεο .  

3.Δμάξηεζε εμίζσζεο εθαπηνκέλεο απφ ηελ θιίζε.  

 
Φάζε 3: Πέξαζκα ζε γξαθήκαηα ζηα νπνία εληνπίδεηαη αδπλακία ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

γεσκεηξηθνχ νξηζκνχ ηεο εθαπηνκέλεο θαη πξνζπάζεηα ζχλδεζεο κε ηελ νξηαθή ηεο θχζε. 

  Μεηά ην πέξαο ηεο ηξίηεο θάζεο ζεκαληηθά είλαη: 

 1. Να πεξάζνπλ απφ ηα ζρήκαηα ζηα γξαθήκαηα.  

 

2.Να απνθηήζνπλ επνπηεία γηα ηελ χπαξμε ή κε εθαπηνκέλεο ζε ζεκείν γξαθήκαηνο. 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψλεηαη ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ είρε 

ζηελ κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ Δπθιείδεηα έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ αλαιπηηθή, ε ρξήζε 

ησλ ε.η.η. πγθεθξηκέλα: 

Οη καζεηέο κε ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ζρήκαηα δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θχθιν θαηαθέξλνπλ λα 

έξζνπλ ζε ξήμε κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηελ έλλνηα θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα λέα γηα απηνχο 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ο εκπινπηηζκφο ησλ εηθφλσλ πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ε.η.η αλαδεηθλχεη ηελ εμάξηεζε ηεο έλλνηαο απφ ην ζεκείν επαθήο. Ωο εθ ηνχηνπ νη 

καζεηέο είλαη πιένλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ φηη: 

ε έλα ζρήκα ε εθαπηνκέλε κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία επαθήο.  

Ζ εθαπηνκέλε κπνξεί λα δηαπεξλά ην ζρήκα.  

Ζ εθαπηνκέλε κπνξεί λα αθνπκπά ην ζρήκα ζε έλα ζεκείν θαη λα ην ηέκλεη ζε έλα ή θαη ζε 

πεξηζζφηεξα.  

Σα ζεκεία θακπήο - γσληαθά ζεκεία είλαη ζεκεία πνπ ν θιαζηθφο νξηζκφο αδπλαηεί λα καο 

δψζεη νξζή απάληεζε γηα ην αλ έρνπκε ή φρη εθαπηνκέλε.  

Ζ εθαπηνκέλε εμαξηάηαη απφ ην ζεκείν πνπ εθαξκφδνπκε ην ε.η.η θαη θαηά επέθηαζε απφ 

ην ζεκείν επαθήο.  

Ζ χπαξμε ή ε κε χπαξμε ηεο εθαπηνκέλεο εμαξηάηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ή κε ηνπ ε.η.η.  

ηελ αλαιπηηθή εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη θπξίσο είλαη ν 

ζπληειεζηήο δηεχζπλζεο.  

 



19 
 

Δπηζεκαίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ν πεξηνξηζκφο  πνπ παξαηεξήζεθε  απφ ηε ρξήζε ησλ ε.η.η.: 

 

Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί ηειείσο «ζσζηά» ην ε.η.η είλαη ζηα άθξα ελφο 

ζρήκαηνο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, αξρηθά ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ εθαξκφδνπλ 

ιαλζαζκέλα ην ε.η.η, ελψ κφλν έλαο δηαηππψλεη ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ 

 

 

1.2 Θεσξεηηθό πιαίζην. 

ηηο έξεπλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.1 ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεηίδεηαη κε ηελ  

εηθφλα έλλνηαο (concept image) θαη ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο (definition of a concept). Ο άλζξσπνο 

δέρεηαη εξεζίζκαηα θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ θφζκν απφ ηελ ζηηγκή πνπ γελληέηαη. Γηα λα 

κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί, δεκηνπξγεί εηθφλεο θαη λνήκαηα ζε φ,ηη ηνλ πεξηβάιιεη, είηε απηφ είλαη νη 

άλζξσπνη κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, είηε είλαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Πνιινί θιάδνη ηεο ςπρνινγίαο θαη ζεξαπεπηηθνί κέζνδνη ( ζεσξία Gestalt, Με θαηεπζπληηθή 

παξεκβαηηθφηεηα θ.α.), ελζσκαηψλνπλ ζηε ζεσξία ηνπο ηελ έλλνηα ηνπ πξνηχπνπ.  Οη 

δηακνξθσκέλεο εηθφλεο, νη πεπνηζήζεηο θαη ηα βηψκαηα δεκηνπξγνχλ ην πιαίζην ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ν άλζξσπνο ζα αληηκεησπίζεη ζηε δσή ηνπ ηηο λέεο πξνθιήζεηο. Πνιιέο θνξέο, νη 

απνθηεζείζεο εηθφλεο θαη φ,ηη ηηο πεξηβάιιεη, δελ είλαη πιένλ ρξήζηκεο γηα ην άηνκν θαη 

δεκηνπξγείηαη ε αλαγθαηφηεηα λα κεηαβιεζνχλ. Ζ δηαδηθαζία απηή, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο, δελ είλαη εχθνιν λα ζπκβεί αθνχ νη άκπλεο πνπ νξζψλνληαη ελάληηα ζηελ 

αιιαγή είλαη ηζρπξέο. 

Ο Vinner [ 39, ζει. 152] κειεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν καζεηήο νηθνδνκεί ηελ καζεκαηηθή 

γλψζε, εηζήγαγαλ ηνπο φξνπο εηθφλα έλλνηαο (concept image) θαη νξηζκφ έλλνηαο (definition of a 

concept)  ζεσξψληαο σο: 

Δηθφλα έλλνηαο ην ζχλνιν ηεο γλσζηηθή δνκήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο λνεηηθέο εηθφλεο θαη ηηο ζρεηηθέο ηδηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο. 

Γεκηνπξγείηαη ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη θαζψο ην άηνκν δέρεηαη λέα εξεζίζκαηα θαη 

απνθηά λέεο εκπεηξίεο. 

 

Οξηζκφ έλλνηαο  κηα αιιεινπρία ιέμεσλ νη νπνίεο πξνζδίδνπλ λφεκα ζηελ έλλνηα. 

 

Ζ εηθφλα κηαο έλλνηαο ηελ νπνία δηαζέηεη έλαο άλζξσπνο θάζε ρξνληθή ζηηγκή έρεη δεκηνπξγεζεί 

κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θαη δελ απνηειεί κηα ζηάζηκε θαηάζηαζε αιιά εμειίζζεηαη θαζψο ην άηνκν 

δέρεηαη λέεο πξνζιακβάλνπζεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο δηαζέηεη, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, κηα εηθφλα γηα κηα  έλλνηα. χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην [38, ζει.7]:  

 

Ζ εηθφλα κηαο έλλνηαο πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο (concept definition) πνπ γλσξίδεη 

ην άηνκν (αλ γλσξίδεη), αιιά είλαη θάηη επξχηεξν. Ζ θαηαλφεζε κηαο έλλνηαο πξνυπνζέηεη ην 
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ζρεκαηηζκφ κηαο εηθφλαο έλλνηαο γη’ απηήλ. Ζ απνζηήζηζε ηνπ ηππηθνχ νξηζκνχ ηεο δελ 

εγγπάηαη ηελ θαηαλφεζε ηεο. Γηα λα ηελ θαηαλνήζνπκε πξέπεη λα δηαζέηνπκε κηα ζσζηή εηθφλα 

ηεο.  

 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα νη εηθφλεο  έλλνηεο  ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. 

Πνιιέο έλλνηεο γίλνληαη αληηιεπηέο ρσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο νξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ιέμεηο παηδί, κήιν, πινίν θ.α. δελ ρξεηάδνληαη λα πιαηζησζνχλ κε έλαλ νξηζκφ γηα λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο. Τπάξρνπλ, φκσο, άιιεο φπσο, γηα παξάδεηγκα ε ιέμε ζρνιείν, πνπ γηα λα εμεγεζεί ζε 

έλα παηδί ρξεηάδεηαη έλαο νξηζκφο. Αθνχ δνζεί ν νξηζκφο ην παηδί ζπλζέηεη κηα εηθφλα πνπ ζηελ 

κεηέπεηηα πνξεία ηνπ, θάζε θνξά πνπ πξέπεη λα ζρεηηζηεί κε ηελ έλλνηα ζρνιείν, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ήδε δηακνξθσζείζα εηθφλα. ηελ πεξίπησζε ησλ καζεκαηηθψλ ε πξαθηηθή είλαη δηαθνξεηηθή απφ 

ηηο άιιεο επηζηήκεο θαη απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Υξεζηκνπνηνχληαη απζηεξνί νξηζκνί θαη δνκέο 

θαη ε πξνυπάξρνπζα εηθφλα ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε δηαηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε, είλαη πηζαλφλ λα 

δηαθέξεη απφ ηελ καζεκαηηθή αιήζεηα.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο απνηειεί ε έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο. 

πσο αλαδείρζεθε απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ν καζεηήο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ 

εθαπηνκέλε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο, έρνληαο σο αξρηθή εηθφλα έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο απηή πνπ 

αθνξά ηνλ θχθιν. ηε ζπλέρεηα φκσο, άιινηε απνηειεί επζεία, άιινηε αξηζκφ (θιίζε ηεο 

εθαπηνκέλεο) θαη άιινηε νξηαθή ζέζε ηεκλνπζψλ. Ο καζεηήο έρνληαο σο πξνυπάξρνπζα γλψζε 

απηήλ ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ Δπθιείδεηα κνξθή ηεο, θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί θαη λα ελζσκαηψζεη 

ηηο λέεο ηεο κνξθέο. 

Ζ εηθφλα έλλνηαο, ινηπφλ, εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή-λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ. Ο θαζέλαο δεκηνπξγεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εηθφλεο πνπ πιαηζηψλνπλ κηα έλλνηα θαη αλάινγα 

κε ηηο κεηέπεηηα εκπεηξίεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ηηο αλαδηακνξθψλεη ή ηηο αιιάδεη νιηθά [26].  

χκθσλα κε [14, ζει.15]:  

Ο νξηζκφο πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ έλα άηνκν ( πξνζσπηθφο νξηζκφο έλλνηαο-personal 

concept definition) ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηππηθφ νξηζκφ έλλνηαο, 

πνπ είλαη ν νξηζκφο πνπ είλαη απνδεθηφο απφ ηε καζεκαηηθή θνηλφηεηα. Ο πξνζσπηθφο 

νξηζκφο ηεο έλλνηαο είλαη πξνζσπηθή λνεηηθή θαηαζθεπή ηνπ αηφκνπ θαη ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί φηη έρεη ηε δηθή ηνπ εηθφλα πνπ απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο εηθφλαο έλλνηαο. 

Ο Vinner, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα [20] θαη [16], θσηίδεη ηε ζπζρέηηζε πνπ έρνπλ ν νξηζκφο ηεο 

έλλνηαο θαη ε εηθφλαο ηεο έλλνηαο. Γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπο εηζάγεη θειηά. Σν θειί 1 

(Κ1) αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο θαη ην θειί 2 (Κ2) ηελ εηθφλα ηεο έλλνηαο. Αξρηθά, ην έλα απφ 

ηα δχν ή αθφκε θαη ηα δπν θειηά, κπνξεί λα είλαη θελά φζνλ αθνξά κηα καζεκαηηθή έλλνηα. ηαλ ν 

καζεηήο ζπκκεηάζρεη ζε κηα δηδαζθαιία κηαο έλλνηαο, ζηαδηαθά ηα δχν απηά θειηά 

ζπκπιεξψλνληαη. Ζ ζπκπιήξσζε απηή δελ επηηπγράλεηαη θαηά κνλαδηθφ ηξφπν, αιιά ν ηξφπνο πνπ 

ζα πξαγκαησζεί εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ε 

δπλαηφηεηα καζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο απφ πιεπξάο ηνπ καζεηή. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο 
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παξάδεηγκα ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο. Τπνζέηνπκε φηη έλαο καζεηήο έρεη δηακνξθψζεη κηα 

εηθφλα γηα ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο, απφ ηε ζεσξία, ηα ζρήκαηα, ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο αζθήζεηο 

πνπ έρεη επεμεξγαζηεί θαηά ηελ Α Γπκλαζίνπ. Έηζη, ε εθαπηνκέλε γηα ηνλ καζεηή απηφ, είλαη κηα 

επζεία πνπ έρεη κε ηνλ θχθιν έλα θνηλφ ζεκείν θαη ε εηθφλα απηή  δηαηεξείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην Γπκλάζην. Μεηαβαίλνληαο ζην Λχθεην, θαη εηδηθφηεξα ζηελ Γ 

Λπθείνπ, ν θαζεγεηήο ησλ καζεκαηηθψλ ζα επηρεηξήζεη ηελ εηζαγσγή ηνπ καζεηή ζηελ εθαπηνκέλε  

γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο, φπνπ θπζηθά απηή νξίδεηαη, θζάλνληαο λα νξίζεη ηελ 

εθαπηνκέλε σο νξηαθή ζέζε ηεκλνπζψλ επζεηψλ. Γειαδή, ε εθαπηνκέλε πνπ γηα ηνλ καζεηή ήηαλ 

ζην Γπκλάζην επζεία πνπ έρεη κε ηνλ θχθιν έλα θνηλφ ζεκείν θαη ηνλ αθήλεη νιφθιεξν ζην ίδην 

εκηεπίπεδν πνπ απηή νξίδεη, ηψξα πιένλ είλαη επζεία πνπ κπνξεί λα έρεη κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε 

θαη άιιν θνηλφ ζεκείν πέξαλ ηνπ ζεκείνπ επαθήο θαη λα κελ θείηαη ην γξάθεκα απαξαίηεηα ζην 

ίδην εκηεπίπεδν. Δπηπξφζζεηα, ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη αθνξά ηελ 

εθαπηνκέλε εκθαλίδεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ζε άιια παξαδείγκαηα. Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ( Tall & Vinner) απνηειεί ην νξζνθαλνληθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. H αξρηθή εηθφλα 

ηνπ καζεηή φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ εκπεξηέρεη ηα νξζνθαλνληθά ζπζηήκαηα θαη 

ε κεηάβαζε ζηελ απνδνρή θαη ελζσκάησζε ηεο χπαξμεο κε νξζνθαλνληθψλ είλαη απαηηεηηθή.   

 

ηελ δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηελ εθαπηνκέλε, ηξία ζελάξηα είλαη πηζαλά: 

 

 

ελάξην 1: Μεηαζρεκαηίδεηαη ε εηθφλα έλλνηαο ηνπ καζεηή αλαθνξηθά κε ηελ εθαπηνκέλε, κε ηξφπν 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ πεξίπησζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο 

ζπλάξηεζεο. 

 

ελάξην 2:  To K2 ζα παξακείλεη ακεηάβιεην. ην Κ1 ζα ππάξρεη ν νξηζκφο πνπ έδσζε ν θαζεγεηήο 

αιιά δελ δηαηεξεζεί γηα πνιχ, αθνχ φηαλ ν καζεηήο ζα ρξεηαζηεί λα νξίζεη ηελ εθαπηνκέλε πηζαλφλ  

ζα αλαθεξζεί ζηελ εθαπηνκέλε κε ηελ Δπθιείδεηα έλλνηα. Πξνθαλψο, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ 

έρεη αθνκνησζεί ν ηππηθφο νξηζκφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή. 

 

ελάξην 3:  Σα δχν θειηά ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηα. ηαλ ν καζεηήο ζα θιεζεί λα νξίζεη ηελ 

εθαπηνκέλε ζα αλαπαξάγεη ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ Λπθείνπ, αιιά ζε φιεο 

ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ζα έρεη ζην λνπ ηνπ ηελ εθαπηνκέλε σο ηελ επζεία πνπ έρεη κε ηνλ θχθιν έλα 

κφλν θνηλφ ζεκείν. 

 

Αο ππνζέζνπκε ηψξα, φηη κηα έλλνηα (φπσο απηή ηεο εθαπηνκέλεο), εηζάγεηαη αξρηθά κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ νξηζκνχ, ρσξίο ν καζεηήο λα έρεη έξζεη ζε επαθή μαλά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. Δδψ, ην Κ2 

είλαη θελφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη αθνχ δνζνχλ παξαδείγκαηα, απαληεζνχλ 

νπνηεζδήπνηε ελδερφκελεο απνξίεο θηι, ην Κ2 αξρίδεη λα εκπινπηίδεηαη κε εηθφλεο. Βέβαηα, δελ 

είλαη ζίγνπξν φηη νη εηθφλεο απηέο ζα πιαηζηψλνπλ πιήξσο ηνλ νξηζκφ, νχηε φηη ζα αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηελ απζηεξή καζεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζελάξηα 1-3 πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

 

Μπνξνχκε λα έρνπκε ηειηθά ην παξαθάησ δηάγξακκα γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο έλλνηαο: 
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                                Οριςμόσ ζννοιασ                        Εικόνα ζννοιασ 

 

Αλαθνξηθά κε ην ζηάδην πνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα έλλνηα ψζηε λα θαηαθέξεη 

λα ιχζεη έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα, αλακέλεηαη ηα Κ1 θαη Κ2 λα ελεξγνπνηεζνχλ, γεγνλφο πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε. Σα κνληέια πνπ απνδίδνπλ κηα καζεκαηηθά απνδεθηή δηαδηθαζία είλαη 

ηξία θαη πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

 

Μνληέιν 1:  Όπαξμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εηθφλαο έλλνηαο θαη νξηζκνχ έλλνηαο. 

 

                                                        Δηθφλα έλλνηαο 

                             Δίζνδνο                                                         Έμνδνο 

                                                       Οξηζκφο έλλνηαο 

Μνληέιν 2:   Ζ εηθφλα έλλνηαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Καζαξά ηππηθή αθαίξεζε. 

                                                               Οξηζκφο έλλνηαο 

                             Δίζνδνο                                                                      Έμνδνο 

                                                               Δηθφλα έλλνηαο 

 

Μνληέιν 3:   Αθαίξεζε κεηά απφ δηαηζζεηηθή επεμεξγαζία. 

 

                                                             Οξηζκφο έλλνηαο 

                             Δίζνδνο                                                                      Έμνδνο 

                                                               Δηθφλα έλλνηαο 

 

Οη έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή, δείρλνπλ πσο κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνληέια 1, 2 θαη 3, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ην εμήο: 
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                                                              Οξηζκφο έλλνηαο 

                             Δίζνδνο                                                                      Έμνδνο 

                                                               Δηθφλα έλλνηαο 

Μία εμήγεζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ είλαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Πνιιέο απφ ηηο θαζεκεξηλέο καο δξάζεηο γηα λα πξαγκαησζνχλ δελ απαηηείηαη νξηζκφο, ελψ ε 

εηθφλα είλαη αξθεηή λα καο εθνδηάδεη κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα θέξνπκε εηο πέξαο 

ηνπο ζηφρνπο καο. Ο καζεηήο, σο κέινο ηεο θνηλσλίαο, πξάηηεη κε αλάινγν ηξφπν γεγνλφο πνπ ηνλ 

νδεγεί, θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηα καζεκαηηθά, ζηελ απνπζία αλαγθαηφηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ 

νξηζκνχ. Ζ πξαθηηθή απηή ελίνηε βνεζά ηνλ καζεηή λα νινθιεξψζεη επηηπρψο κηα καζεκαηηθή 

δηαδηθαζία, αιιά ππάξρνπλ θνξέο πνπ ε απνπζία ηνπ ηππηθνχ, θπξίσο, νξηζκνχ νδεγεί ηνλ καζεηή 

ζε ιαλζαζκέλα καζεκαηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε επηηπρεκέλε δηάδξαζε κεηαμχ ηεο εηθφλαο έλλνηαο θαη 

ηνπ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Ζ αλάδεημε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο λέσλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε ζχλδεζε κε ηελ ηζηνξία ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ησλ θαηάιιεισλ παξαδεηγκάησλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ 

ηνπο καζεηέο, ζχκθσλα κε ην [17], απνηεινχλ ηζρπξά εξγαιεία ζηελ δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

1.3 Ρεαιηζηηθή Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε 

Σα Ρεαιηζηηθά Μαζεκαηηθά είλαη κηα ζεσξία κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο πνπ έρεη σο ππιψλα ηε 

θηινζνθηθή άπνςε ηνπ Freudenthal φηη ηα καζεκαηηθά είλαη κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα  θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε δηδαζθαιία ηνπο νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ ζεσξία ηεο Ρεαιηζηηθήο 

Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο (RME) ζηεξίρζεθε θαη πιαηζηψζεθε ζηνπο παξαθάησ ηξεηο άμνλεο: 

- Σελ ζεσξία ησλ επηπέδσλ (Van Hiele) 

- Σελ δηδαθηηθή θαηλνκελνινγία ( Freudenthal) 

- Σελ πξννδεπηηθή καζεκαηηθνπνίεζε (Wiskobas) 

Ζ ζεσξία ησλ επηπέδσλ απνηειείηαη απφ πέληε επίπεδα θαη πέληε θάζεηο πεξάζκαηνο απφ ην έλα 

επίπεδν ζην άιιν. Οη πέληε θάζεηο πεξάζκαηνο είλαη νη εμήο: 

- Πιεξνθφξεζε-Γηεξεχλεζε 

- Καζνδεγνύκελνο πξνζαλαηνιηζκόο 

- Δπεμήγεζε-Απνζαθήληζε 

- Διεχζεξνο πξνζαλαηνιηζκφο 

- Οινθιήξσζε 

χκθσλα κε [19] ζηελ θαζνδεγνχκελε επαλεθεχξεζε: 
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- Αξρηθά νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ κνληέια ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο δίλνληαο ιχζεηο 

πνπ βαζίδνληαη ζε δηαηζζήζεηο θαη άηππα καζεκαηηθά. 

- Απνηειεί ζηφρν λα βηψζνπλ νη καζεηέο θαηαζηάζεηο παξφκνηεο κε απηέο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ 

αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί εμ αξρήο ε έλλνηα κέζα απφ έιεγρν ππνζέζεσλ, πεηξακαηηζκνχο, 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη δηαηχπσζε επηρεηξεκαηνινγίαο. 

- Χξήζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηδέεο θαη επηινγή δξαζηεξηνηήησλ. 

- Μέζα απφ ηελ επεμεξγαζία καζεκαηηθψλ εξσηεκάησλ ή πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

θζάζνπλ ζε ηππηθέο καζεκαηηθέο δνκέο (καζεκαηηθνπνίεζε). 

 Ζ δεχηεξε θάζε (θαζνδεγνχκελνο πξνζαλαηνιηζκφο)  απνηειεί ην πιαίζην ζην νπνίν έρεη δνκεζεί 

ε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 4
ν
 θεθάιαην.  Πην ζπγθεθξηκέλα, κε νδεγφ ηελ 

θαζνδεγνχκελε εθ λένπ επηλφεζε ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ εθαπηφκελσλ ηνπ Fermat 

επηδηψθεηαη λα απαληεζνχλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1) Πνηνη είλαη νη ιφγνη ηεο δπζθνιίαο πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηηο έξεπλεο γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηε 

γεσκεηξηθή ζηελ αλαιπηηθή αληίιεςε ηεο εθαπηνκέλεο; 

2) Μπνξεί θαη κε πνην ηξφπν λα γίλεη αμηνπνίεζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα ηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο; 

3) Δίλαη δπλαηή ε κεηάβαζε απφ ηε γεσκεηξηθή ζηελ αλαιπηηθή αληίιεςε ηεο εθαπηνκέλεο κέζσ 

κηαο θαζνδεγνχκελεο εθ λένπ επηλφεζεο ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ εθαπηφκελσλ ηεο παξαβνιήο 

ηνπ Fermat απφ καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ; 

 

1.4 Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο Ιζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ. 

Σα καζεκαηηθά, φπσο θάζε επηζηήκε, παξνπζηάδνπλ κηα εμέιημε ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ 

εμέιημε απηή ππήξμε θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη, γηαηί αλαδχνληαη ζπλερψο πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ε 

ιχζε απαηηεί λέα καζεκαηηθά κνληέια ή κεηαζρεκαηηζκφ θαη εκπινπηηζκφ ησλ ήδε ππαξρφλησλ. 

πλήζσο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο δελ γίλνληαη θνηλσλνί ηεο εμέιημεο απηήο, 

αιιά δηδάζθνληαη καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο πνπ αδπλαηνχλ λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπο. Έρεη αλαπηπρζεί, ινηπφλ, κηα πξνβιεκαηηθή πνπ αθνξά ζην πνηα 

εθπαηδεπηηθά νθέιε επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ [35]. Να ζεκεηψζνπκε φηη 

φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ, δελ ελλννχκε κηα 

απιή παξάζεζε ηζηνξηθψλ ζεκεησκάησλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα, αιιά 

ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ Furinghetti ζην [34], κε ηε ιέμε 

ελζσκάησζε [18]: 

εθθξάδεη θαιχηεξα ηελ ηδέα ηεο απνδνηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο απνηειεζµαηηθήο αλάιπζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ µάζεζεο θαη θαηαλφεζεο. 
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Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ελζσκάησζεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ζεσξνχλ 

πσο ε ελζσκάησζε πξέπεη λα πθίζηαηαη αθνχ [18]: 

1. Μπνξεί λα δηεγείξεη θαη αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο µαζεµαηηθήο επηθνηλσλίαο, ηελ θαηαλφεζε 

ησλ µαζεµαηηθψλ ζπζρεηίζεσλ θαη λα εληζρχζεη ηελ εθηίµεζε ησλ µαζεηψλ γηα ηα 

µαζεµαηηθά. 

2. Ζ δηδαζθαιία ζηελ ηάμε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ µηα ηζηνξηθά ελζσµαησµέλε αληίιεςε 

επηηξέπεη ζηνπο µαζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ην πνιηηηζµηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, θαη 

νηθνλνµηθφ πιαίζην ηεο µαζεµαηηθήο αλάπηπμεο, ηνπο ζεµαληηθνχο ξφινπο πνπ έρνπλ παίμεη 

δηάθνξνη πνιηηηζµνί ζηελ εμέιημε ησλ µαζεµαηηθψλ. 

3.   Οη µαζεηέο µπνξνχλ λα αλαινγηζζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε µεηαμχ µαζεµαηηθψλ θαη 

θνηλσλίαο,πνπ ζεµαίλεη, πψο θνηλσληθέο λφξµεο θαη πξαθηηθέο απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζµνχο έρνπλ επηδξάζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ µαζεµαηηθψλ ( γηα παξάδεηγµα, ε πνιηηηθή 

θαη ζξεζθεπηηθή επίδξαζε ζηε δνπιεηά ηνπ Γαιηιαίνπ θαη ηνπ Ππζαγφξα), θαη πψο ηα 

µαζεµαηηθά έρνπλ επηδξάζεη « ζηνπο ηξφπνπο  µε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ελεξγνχλ θαη 

ζθέπηνληαη γηα ηνλ θφζµν». 

4.   Ζ ελζσµάησζε ηεο ηζηνξίαο ησλ µαζεµαηηθψλ ζηα ζρνιηθά µαζεµαηηθά είλαη έλα 

εμαηξεηηθφ µέζν αλαγλψξηζεο ησλ πνιιψλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ µεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

µαζεµαηηθψλ πεξηνρψλ θαη µεηαμχ ησλ µαζεµαηηθψλ θαη άιισλ αληηθεηµέλσλ. 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ πσο κηα ηέηνηα ελζσκάησζε δελ έρεη λα πξνζθέξεη ζε 

κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Σα βαζηθφηεξα ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Πάζρν 

[18], ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

 1. ε Ηζηνξία ησλ Μαζεµαηηθψλ δελ είλαη µαζεµαηηθά. 

2. ε Ηζηνξία ησλ Μαζεµαηηθψλ µπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνπο µαζεηέο, µάιινλ, παξά 

λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηµέλνπ. 

3. νη δάζθαινη ζηεξνχληαη θαζαξψλ θαηεπζχλζεσλ ζην πψο λα ελζσµαηψζνπλ µε ζπλέπεηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία πξνθεηµέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο µαζεηέο ηνπο θαη λα ππεξβνχλ ζθέςεηο 

ζρεηηθέο µε ηα απνηειέζµαηα ησλ εμεηάζεσλ, µηα ζεψξεζε πνπ ηελ µνηξάδνληαη µε ηνπο γνλείο 

θαη ηνπο µαζεηέο. 

 4.  ε ελζσµάησζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεµαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία  απαηηεί πνιχ ρξφλν. 

Σέινο, είλαη αμηνζεκείσην φηη ζε πνιιά ηκήκαηα Μαζεκαηηθψλ ηεο Διιάδαο, ηα καζήκαηα πνπ 

πξνζθέξνληαη ζρεηηθά κε ηελ Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη ιηγνζηά θαη ειάρηζηα απφ απηά είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ. Πξφζθαηα, μεθίλεζε κηα απφπεηξα αλαβάζκηζεο ηεο 
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Ηζηνξίαο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα, αιιά αθφκε νη ζπλζήθεο 

είλαη ηέηνηεο πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ ελδερφκελε απνπζία αληίζηνηρσλ γλψζεσλ απφ 

ηνπο απνθνίηνπο. Έηζη, επαθίεηαη ζηελ δηάζεζε θαη ην κεξάθη ηνπ θάζε δηδάζθνληα ην αλ θαη θαηά 

πφζν ζα ελζσκαηψζεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ ηελ Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σέινο, είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα, φηη ε δηαδηθαζία απηή απαηηεί ρξφλν γηα λα κπνξέζεη λα έρεη ηνπο θαηάιιεινπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη λα πξαγκαησζνχλ κε ζρεηηθή επηηπρία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 

Αλάιπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο εθαπηνκέλεο ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη κηα θαηαγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο ηφζν 

ζηα πιαίζηα ηνπ Γπκλαζίνπ φζν θαη ηνπ Λπθείνπ, κε γλψκνλα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

2.1 Η δηδαζθαιία ηεο εθαπηνκέλεο ζην Γπκλάζην. 

Αξρηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν καζεηήο έξρεηαη ζε πξψηε επαθή κε ηελ εθαπηνκέλε ζηελ Α΄ 

Γπκλαζίνπ. ηελ παξάγξαθν Β.1.13 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ πνπ αθνξά ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο επζείαο 

θαη θχθινπ εκθαλίδεηαη ε έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θαη ν ηξφπνο πνπ νξίδεηαη είλαη ν εμήο ( 

[5],ζει.193) : 

Θπκφκαζηε - Μαζαίλνπκε 

 Όηαλ επζεία θαη θχθινο έρνπλ έλα 

κφλν θνηλφ ζεκείν Μ, ε επζεία 

ιέγεηαη εθαπηφκελε ηνπ θχθινπ ζην 

ζεκείν Μ. 

Αθνχ δνζεί ν νξηζκφο, ζηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη ηξεηο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ζην λα ζρεδηαζηεί 

θχθινο πνπ εθάπηεηαη ζε ζεκείν επζείαο, ζην λα ζρεδηαζηεί επζεία πνπ λα εθάπηεηαη ζε έλα ζεκείν 

θχθινπ θαη ζην λα ζρεδηαζηνχλ εθαπηφκελεο ελφο θχθινπ ζηα άθξα κηα ρνξδήο ηνπ. 

ηεο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ζρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζρεηηθέο ζέζεηο επζείαο 

θαη θχθινπ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ην πεξηερφκελν ηεο παξαγξάθνπ είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο θαη 

φηη πξέπεη λα ηνπο δνζεί ρξφλνο  γηα θαηαζθεπέο, ψζηε λα αλαθαιχςνπλ θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο 

αληίζηνηρεο πξνηάζεηο ( [10], ζει.25). 

ζνλ αθνξά ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζέηεη σο ζηφρν λα δηαθξίλνπλ αλ κηα επζεία είλαη 

ηέκλνπζα ή εθαπηνκέλε ελφο θχθινπ θαη λα ζρεδηάδνπλ ηελ εθαπηνκέλε ελφο θχθινπ ζε έλα ζεκείν 

ηνπ. 

Δλψ ν καζεηήο νινθιεξψλνληαο ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ έρεη δηδαρζεί ηελ εθαπηνκέλε σο κηα επζεία κε 

ηελ ηδηφηεηα λα έρεη κε ηνλ θχθιν έλα θνηλφ ζεκείν, ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ, ζηα πιαίζηα ηεο 

ηξηγσλνκεηξίαο, έξρεηαη αληηκέησπνο κε κία άιιε κνξθή ηεο εθαπηνκέλεο γσλίαο πνπ ελ ηέιεη 

δηαπηζηψλεη φηη είλαη έλαο αξηζκφο. ην ζεκείν απηφ ζπληειείηαη κηα γλσζηηθή ζχγθξνπζε, αθνχ ε 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ηεο εθαπηνκέλεο σο επζεία κεηαιιάζζεηαη ζε αξηζκφ. Ζ ίδηα ιέμε εζσθιείεη 

πιένλ δπν καζεκαηηθά αληηθείκελα, απηφ ηεο επζείαο θαη ηνπ αξηζκνχ, πξνθαιψληαο δπζθνιία ζηελ 

ρ 
Ο Μ 

ε 
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κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ ηελ κία έλλνηα ζηελ άιιε, αθνχ δελ επηρεηξείηαη θακία ζχλδεζε κέζσ 

ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηξφπνο πνπ πξνηείλεηαη  ζηελ παξάγξαθν 2.1 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ κε ηίηιν: 

Δθαπηνκέλε νμείαο γσλίαο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο σο ηξηγσλνκεηξηθφ 

αξηζκφ, είλαη κέζσ κηα δξαζηεξηφηεηαο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ([6], ζει.136): 

Ζ πηλαθίδα πνπ βξίζθεηαη 

ζην ζεκείν Ο πιεξνθνξεί 

ηνλ νδεγφ ηνπ απηνθηλήηνπ πφζν  

αλεθνξηθφο είλαη ν δξφκνο ΟΓ. 

 

Σν πνζνζηφ 10% ή   
  

   
   = 0,1 ζεκαίλεη φηη 

 

ζε θάζε 100 m νξηδφληηαο απφζηαζεο αλεβαίλνπκε 10m. Έηζη, π.ρ. ζην ζεκείν Α είλαη ΟΑ = 50 m 

θαη αλεβαίλνπκε ΑΓ = 50  0,1 m = 5 m. 

Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA = 50 AΓ = 5 
ΑΓ  

ΟΑ 

= 

OB = 100 BE = 
ΒΔ 

ΟB 
= 

ΟΓ = 150 ΓΕ = 
ΓΕ 

ΟΓ 
= 

10 

M 

Ο 
Α Β Γ 

Γ 
Δ 

Ε 
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Ο καζεηήο κέζσ ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηαο θαιείηαη λα παξαηεξήζεη φηη νη παξαπάλσ ιφγνη 

είλαη ίζνη, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ζην νξζνγψλην ηξίγσλν 

 

 

 

 

 

θαη ηειηθά ν νξηζκφο: 

Ο ιφγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη, αλ δηαηξέζνπκε ηελ απέλαληη θάζεηε πιεπξά κε ηελ πξνζθείκελε 

θάζεηε πιεπξά κηαο νμείαο γσλίαο σ ελφο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ, είλαη πάληνηε ζηαζεξφο θαη 

ιέγεηαη εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο σ. 

Πξάγκαηη, ινηπφλ, δελ δηαπηζηψλεηαη ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο φπσο νξίζηεθε ζηελ Α΄ 

Γπκλαζίνπ κε ηελ παξαπάλσ κνξθή ηεο. Ζ δηαπίζησζε απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηηο 

ηξέρνπζεο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα κε 

έκθαζε ζηελ επνπηηθή αλαθνξά ηεο νκνηφηεηαο ησλ ηξηγψλσλ θαη πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε 

ζηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ αξηζκψλ, δίρσο λα ππάξρεη θακία ζχλδεζε κε ηελ 

γλψζε ησλ καζεηψλ ηεο εθαπηνκέλεο σο επζείαο πνπ πιεξνί κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα. 

Σέινο, νχηε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ επηρεηξείηαη ηέηνηα ζχλδεζε θαη νη ζηφρνη 

δηδαζθαιίαο είλαη καθξηά απφ απηή ηελ ηδέα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη νη εμήο: 

Να γλσξίδνπλ πψο νξίδεηαη ε εθαπηνκέλε κηαο νμείαο γσλίαο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ. 

Να ππνινγίδνπλ ηελ εθαπηνκέλε κηαο νμείαο γσλίαο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ φηαλ δίλνληαη νη 

πιεπξέο ηνπ. 

Να ππνινγίδνπλ ηελ εθαπηνκέλε κηαο νμείαο γσλίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ηζέπεο. 

Να ζρεδηάδνπλ κηα γσλία ηεο νπνίαο δίλεηαη ε εθαπηνκέλε. 

Να γλσξίδνπλ πψο κεηαβάιιεηαη ε εθαπηνκέλε νμείαο γσλίαο, φηαλ κεηαβάιιεηαη ε γσλία. 

Να ππνινγίδνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο εθαπηνκέλεο δηάθνξεο απνζηάζεηο. 

Πεξλψληαο ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ ν καζεηήο ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη ηελ εθαπηνκέλε σο 

ηξηγσλνκεηξηθφ αξηζκφ θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο ηδηφηεηέο ηεο θαη ζηελ γελίθεπζε ηνπ νξηζκνχ ηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο  πιένλ ην θαξηεζηαλφ επίπεδν. 

Α 

Γ 

Β  
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α 
Ο 

δ 
R 

x M Α x 

β 
Ο 

x M Α x 

R = δ 

γ 

  Ο 

x x Α 

δ R 

Β Μ 

Σχήμα 58 

ζνλ αθνξά ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εθ λένπ επηζήκαλζε λα ηνληζηεί ε  

ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ νκνηφηεηα ησλ ηξηγψλσλ θαη ε απνπζία αλαθνξάο ζηελ δπζθνιία 

κεηάβαζεο απφ ηελ κία έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ άιιε ( [10], ζει.64 ). 

ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, αθνχ σο ζηφρνη ηίζεληαη νη εμήο: 

Να γλσξίδνπλ πσο νξίδνληαη νη ηξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί γσλίαο θ κε 0 θ≤180ν , κε ηε 

βνήζεηα ελφο νξζνθαλνληθνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. 

Να ππνινγίδνπλ ηξηγσλνκεηξηθνχο αξηζκνχο κε ηε βνήζεηα ελφο νξζνθαλνληθνχ  ζπζηήκαηνο 

ζπληεηαγκέλσλ. 

 

 

2.2 Η δηδαζθαιία ηεο εθαπηνκέλεο ζην Λύθεην. 

 

ηε ζπλέρεηα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο ηεο Α ιπθείνπ ε εθαπηνκέλε 

επαλεκθαλίδεηαη κε ηελ κνξθή επζείαο, φπσο θαη ζηελ Α γπκλαζίνπ, θαη κάιηζηα κε παξφκνην 

ηξφπν. Πξάγκαηη, ζηελ παξάγξαθν 3.14 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ δηαβάδνπκε ([4], ζει.66): 

 

Έζησ δ = R (ζρ.58β). Σφηε ην Α είλαη θνηλφ ζεκείν ηεο επζείαο κε 

ηνλ θχθιν, ελψ θάζε άιιν ζεκείν Μ ηεο x'x είλαη εμσηεξηθφ 

ζεκείν ηνπ (Ο,R), αθνχ  

ΟΜ > ΟΑ = R. Δπνκέλσο, ε x'x έρεη έλα κφλν θνηλφ ζεκείν κε ηνλ 

θχθιν θαη  

ιέγεηαη εθαπηφκελε ηνπ θχθινπ ζην ζεκείν Α. Σν ζεκείν Α 

ιέγεηαη ζεκείν επαθήο ηεο επζείαο κε ηνλ θχθιν. Δπίζεο, ζηελ πε-

ξίπησζε απηή ιέκε φηη ε επζεία x'x εθάπηεηαη ηνπ θχθινπ (Ο,R) 

ζην ζεκείν Α. Δίλαη θαλεξφ φηη: 

Ζ αθηίλα πνπ θαηαιήγεη ζην ζεκείν επαθήο  είλαη θάζεηε ζηελ 

εθαπηνκέλε. 

Ζ εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ ζε θάζε ζεκείν ηνπ είλαη κνλαδηθή. 

ηα πιαίζηα ηεο Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ, ζηελ 

παξάγξαθν 3.17 πνπ αθνξά ζηηο απιέο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο, 
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παξνπζηάδεηαη ε θαηαζθεπή ηεο εθαπηνκέλεο ελφο θχθινπ (Ο, ξ) ζε έλα ζεκείν ηνπ Α ([4], ζει.74): 

Να θαηαζθεπαζζεί ε εθαπηνκέλε ελφο θχθινπ (Ο,ξ) ζε έλα 

ζεκείν ηνπ Α. 

Λχζε 

ηελ πξνέθηαζε ηεο αθηίλαο ΟΑ (ζρ.72) παίξλνπκε ην ζεκείν 

Β, ψζηε λα είλαη ΑΒ = ΟΑ. ηε ζπλέρεηα θέξνπκε ηε 

κεζνθάζεην ηνπ ΟΒ πνπ είλαη ε εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ, γηαηί 

είλαη θάζεηε ζηελ αθηίλα ζην άθξν ηεο Α. 

 

                            ρήκα 72 

πσο ηνλίδεηαη θαη ζηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ( [9], ζει.27 ):  

Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ γεσκεηξηθψλ θαηαζθεπψλ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρεκάησλ  απφ ηνπο 

καζεηέο κε βάζε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αλαιπηηθήο θαη ηεο ζπλζεηηθήο 

ζθέςεο ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζε εμσκαζεκαηηθέο γλσζηηθέο πεξηνρέο. 

Πξάγκαηη, ε δηδαζθαιία ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηεο εθαπηνκέλεο κπνξεί λα αλαδείμεη ην ιφγν πνπ 

επηλνήζεθε θαζψο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηεο. Ζ αλαθνξά ηνπ δηδάζθνληα ζηνλ ιφγν χπαξμεο ηνπ 

καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμεη ζπλεηζθέξεη ηφζν ζηελ ζχλδεζε φζν θαη ζηε 

ζχλζεζε ησλ γλψζεσλ πνπ ήδε νη καζεηέο θαηέρνπλ κε ηελ λέα γλψζε πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ. 

ην ζεκείν απηφ, ην ζρνιηθφ βηβιίν επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηα παξαπάλσ, φκσο ζηηο νδεγίεο 

δηδαζθαιίαο πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί κηα δηδαθηηθή ψξα πνπ ελδερφκελα δελ επαξθεί γηα ηηο πέληε 

θαηαζθεπέο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο. 

Δπηπξφζζεηα, πέξα απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο, βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο ηεο εθαπηνκέλεο θαη θάζε καζεκαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, απνηεινχλ ηφζν νη γλψζεηο ηνπ δηδάζθνληα φζν θαη ν ρξφλνο πνπ απηφο δηαζέηεη γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία. ηα πιαίζηα ηεο απαμίσζεο απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ, θαη ίζσο ελφο 

πνζνζηνχ ησλ δηδαζθφλησλ ηεο Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο, ν δηδαθηηθφο ρψξνο γηα ηηο γεσκεηξηθέο 

θαηαζθεπέο ειαρηζηνπνηείηαη, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ ειιηπή θαηαλφεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

εθαξκνγψλ θαη ησλ ζεσξεηηθψλ πξνηάζεσλ. 

Ακέζσο πξηλ ηελ παξάγξαθν 3.17 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη γεσκεηξηθέο 

θαηαζθεπέο δηαβάδνπκε ( [4],ζει.72 ): 

 

Γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο 

ηελ § 2.7 αλαθέξακε ηελ έλλνηα ηεο γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο. 
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Ζ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο θαηαζθεπήο αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα: ηελ θαηαζθεπή (ή ζχλζεζε), 

ηελ απφδεημε θαη ηε δηεξεχλεζε. 

• Ζ θαηαζθεπή είλαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ ζηε ζρεδίαζε ηνπ ζρήκαηνο. 

• Ζ απφδεημε είλαη ε επηβεβαίσζε φηη ην ζρήκα πνπ θαηαζθεπάζηεθε έρεη σο ζηνηρεία ηα 

δνζκέλα. 

• Ζ δηεξεχλεζε είλαη ε αλαγξαθή φισλ εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ, πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα 

δεδνκέλα, ψζηε ην πξφβιεκα λα έρεη ιχζε. ηε δηεξεχλεζε εμεηάδεηαη επίζεο θαη ην πιήζνο 

ησλ ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

θαη έπεηαη ην εμήο ζρφιην: 

ΥΟΛΗΟ  

Όηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ δεηνχκελνπ ζρήκαηνο δελ είλαη άκεζα θαλεξή, ηφηε, πξηλ απφ ηελ 

θαηαζθεπή θάλνπκε, σο βνεζεηηθφ βήκα, θαη ηε ιεγφκελε αλάιπζε. ε πξνβιήκαηα επφκελσλ 

θεθαιαίσλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηελ αλάιπζε. 

πσο είλαη θαλεξφ, παξνπζηάδνληαη ηα απαξαίηεηα ζηάδηα γηα κηα νινθιεξσκέλε  γεσκεηξηθή 

θαηαζθεπή θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ζπλνπηηθά θαζέλα απφ απηά,  θαη ην αλαθεξφκελν ζρφιην 

αθνξά θαηαζθεπέο πνπ έπνληαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν. 

Μία απφ απηέο είλαη θαηαζθεπή εθαπηνκέλεο θχθινπ (Ο, ξ) , ε νπνία  δηέξρεηαη απφ ζεκείν εθηφο 

απηνχ. ηελ παξάγξαθν 6.7 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ κε ηίηιν:  

Γεσκεηξηθνί ηφπνη θαη γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο κε ηελ βνήζεηα ησλ γεσκεηξηθψλ ηφπσλ, 

ππάξρεη ην αθφινπζν πξφβιεκα ( [4], ζει.142 ): 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ 3 

Γίλεηαη θχθινο (Ο,R) θαη ζεκείν  εθηφο απηνχ. Να θαηαζθεπαζζεί εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ ε 

νπνία λα δηέξρεηαη απφ ην . 

Λχζε 

• Αλάιπζε. Αο ππνζέζνπκε φηη Α είλαη κία εθαπηνκέλε ηνπ 

θχθινπ απφ ην , φπνπ Α ην ζεκείν επαθήο (ζρ.29). Φέξνπκε ηελ 

αθηίλα ΟΑ, νπφηε ε γσλία ΟA είλαη νξζή θαη επνκέλσο ην Α είλαη 

ζεκείν ηνπ γλσζηνχ θχθινπ (Κ) κε δηάκεηξν ην γλσζηφ ηκήκα Ο. 

Άξα ην Α είλαη θνηλφ ζεκείν ηνπ (O,R) θαη ηνπ (Κ). Δπνκέλσο ην Α 

πξνζδηνξίδεηαη, νπφηε πξνζδηνξίδεηαη θαη ε Α. 

 

           ρήκα 29 
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• χλζεζε. Με δηάκεηξν Ο γξάθνπκε θχθιν (Κ), ν νπνίνο ηέκλεη ηνλ (O,R) ζηα ζεκεία Α θαη Α'. 

Φέξνπκε ηηο επζείεο Α θαη Α' νη νπνίεο είλαη νη δεηνχκελεο εθαπηφκελεο. 

• Απφδεημε. Δίλαη ΟA = ΟA' = 1∟, σο εγγεγξακκέλεο ζηνλ θχθιν (Κ) νη νπνίεο βαίλνπλ ζε 

εκηθχθιηα. Άξα νη αθηίλεο ΟΑ θαη ΟΑ' είλαη θάζεηεο αληίζηνηρα ζηηο Α θαη Α' θαη επνκέλσο νη 

Α θαη Α' είλαη εθαπηφκελεο ηνπ θχθινπ (O,R). 

• Γηεξεχλεζε. Σν πξφβιεκα έρεη πάληνηε δχν ιχζεηο, γηαηί νη θχθινη (Κ) θαη (O,R) ηέκλνληαη αθνχ 

ν (Κ) δηέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ζεκείν Ο θαη απφ ην εμσηεξηθφ ζεκείν  ηνπ (O,R). 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ δηαδηθαζία ηεο 

θαηαζθεπήο εθαπηνκέλεο θχθινπ, αθνχ δελ αξθνχληαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο 

κφλν ζε ζεκείν ηνπ αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο εθαπηνκέλεο ε νπνία δηέξρεηαη απφ 

γλσζηφ ζεκείν εθηφο απηνχ. Μάιηζηα, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά θαη ην 

θάζε ζηάδην πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ επηηπρή θαηαζθεπή ηεο. 

Σέινο, ζηε ζπλέρεηα ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, αθνχ δνζεί ν νξηζκφο ηεο θνηλήο εθαπηνκέλεο δχν 

θχθισλ νξίδεηαη ε θνηλή εθαπηνκέλε δχν θχθισλ σο εμήο ( [4], ζει.143 ): 

 Κνηλή εθαπηνκέλε δχν θχθισλ 

Αο ζεσξήζνπκε δχν θχθινπο (K1) θαη (Κ2). Μία επζεία πνπ εθάπηεηαη θαη ζηνπο δχν θχθινπο 

ιέγεηαη θνηλή εθαπηνκέλε ηνπο. Μία θνηλή εθαπηνκέλε δχν θχθισλ (ζρ.30) ραξαθηεξίδεηαη 

σο εμσηεξηθή, φπσο ε ε1, φηαλ νη θχθινη είλαη πξνο ην ίδην κέξνο ηεο θαη σο εζσηεξηθή, φπσο ε ε2, 

φηαλ νη θχθινη βξίζθνληαη εθαηέξσζελ απηήο.  

                                              

 

θαη παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο θαηαζθεπήο ησλ θνηλψλ εμσηεξηθψλ εθαπηφκελσλ δχν θχθισλ: 
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 ΠΡΟΒΛΖΜΑ 4 

Γίλνληαη δχν θχθινη (Ο1,ξ), (Ο2,R) κε R>ξ θαη Ο1Ο2>R - ξ. Να θαηαζθεπάζεηε ηηο θνηλέο εμσηεξηθέο  

εθαπηνκέλεο  ηνπο. 

 

Λχζε 

• Αλάιπζε. Έζησ ΑΒ κία θνηλή εμσηεξηθή εθαπηνκέλε ησλ θχθισλ 

(Ο1,ξ), (Ο2,R), φπνπ Α, Β ηα ζεκεία επαθήο ηεο κε ηνπο θχθινπο 

απηνχο αληίζηνηρα (ζρ.31). Σφηε νη αθηίλεο Ο1Α, Ο2Β είλαη θάζεηεο 

ζηελ ΑΒ θαη επνκέλσο παξάιιειεο. Απφ ην Ο1 θέξνπκε ηελ 

παξάιιειε πξνο ηελ ΑΒ, πνπ ηέκλεη ηελ Ο2Β ζην Γ, νπφηε ην 

ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΟ1 είλαη νξζνγψλην. Έηζη Ο1Γ ⊥  Ο2Γ νπφηε ν 

θχθινο θέληξνπ Ο2 θαη αθηίλαο Ο2Γ = Ο2Β - ΒΓ = Ο2Β - Ο1Α = R 

- ξ εθάπηεηαη ζηελ Ο1Γ ζην Γ. 

 

ρήκα 31 

• χλζεζε. Με θέληξν Ο2 θαη αθηίλα R - ξ γξάθνπκε θχθιν θαη απφ ην Ο1 θέξνπκε ηηο εθαπηφκελεο 

ηνπ Ο1Γ θαη Ο1Γ' αληίζηνηρα. Φέξνπκε ηηο Ο2Γ, Ο2Γ' πνπ ηέκλνπλ ηνλ θχθιν (Ο2,R) ζηα Β, Β' θαη ζηε 

ζπλέρεηα θέξνπκε ηηο αθηίλεο Ο1Α, Ο1Α' ηνπ θχθινπ (Ο1,ξ) παξάιιειεο πξνο ηηο Ο2Β, Ο2Β' 

αληίζηνηρα. Σφηε νη επζείεο ΑΒ θαη Α'Β' είλαη νη δεηνχκελεο θνηλέο εμσηεξηθέο εθαπηφκελεο ησλ 

θχθισλ. 

Πεξλψληαο ζηε Β΄ Λπθείνπ νη καζεηέο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνχ πέξα απφ ηα 

καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. Έηζη, φινη νη καζεηέο δηδάζθνληαη άιγεβξα ζηελ δηδαθηέα χιε ηεο 

νπνίαο ππάξρνπλ νη ηξηγσλνκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο. Πιένλ, ε εθαπηνκέλε δελ είλαη αξηζκφο αιιά 

ζπλάξηεζε. Απηή είλαη ε δεχηεξε γλσζηηθή ζχγθξνπζε κεηά ηελ εθαπηνκέλε σο επζεία θαη σο 

αξηζκφ.  

Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ ηεο άιγεβξαο ηεο γεληθήο παηδείαο ηεο Β ιπθείνπ, επηρεηξνχλ ζηελ 

παξάγξαθν 3.1 πνπ αθνξά ηνπο ηξηγσλνκεηξηθνχο αξηζκνχο γσλίαο κε ηελ ππνπαξάγξαθν: Ο 

άμνλαο ησλ εθαπηφκελσλ λα ακβιχλνπλ ηηο ελδερφκελεο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ κεηάβαζε ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο απφ επζεία ζε ζπλάξηεζε. Πξάγκαηη δηαβάδνπκε 

ζην ζρνιηθφ βηβιίν ( [3], ζει.53 ) 

Ο άμνλαο ησλ εθαπηφκελσλ 

Θεσξνχκε ηνλ ηξηγσλνκεηξηθφ θχθιν θαη κηα γσλία σ πνπ ε ηειηθή ηεο πιεπξά ηνλ ηέκλεη ζην ζεκείν 

M(x, y). Φέξλνπκε ηελ εθαπηνκέλε ε ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ θχθινπ ζην ζεκείν Α. Αλ ε ηειηθή πιεπξά 

ηεο γσλίαο βξίζθεηαη ζην 1o ηεηαξηεκφξην θαη ε επζεία ΟΜ ηέκλεη ηελ ε ζην Δ, ηφηε απφ ην νξζνγψλην 

ηξίγσλν ΑΟΔ ζα έρνπκε 
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Αλ κε yE παξαζηήζνπκε ηελ ηεηαγκέλε ηνπ Δ, ηφηε ζα ηζρχεη (AE) = yE , νπφηε ζα είλαη 

                                                           εθσ = yE . 

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε θαη φηαλ ε ηειηθή πιεπξά ηεο γσλίαο σ βξίζθεηαη ζε νπνηνδήπνηε 

άιιν ηεηαξηεκφξην. Δπνκέλσο ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη: 

εθσ = yE =ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ Δ 

 

Γηα ην ιφγν απηφ ε επζεία ε, πνπ έρεη εμίζσζε x=1 , ιέγεηαη άμνλαο ησλ εθαπηνκέλσλ. 

 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη γηα πξψηε θνξά ζπλδέεηαη ε έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο κε ηελ Δπθιείδεηα νπηηθή, κε 

απηή ηεο ζπλάξηεζεο. Ζ ζχλδεζε απηή  είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο ζπλάξηεζεο   ( )      θαη ελ ηέιεη ηεο εθαπηνκέλεο κε ηελ κνξθή πνπ έρεη ζηελ αλάιπζε ηεο 

Γ Λπθείνπ. Παξφιν πνπ ζηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ δελ πξνηείλεηαη 

λα επηζεκαλζεί ηνπιάρηζηνλ ε παξαπάλσ ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ ηεο εθαπηνκέλεο, είλαη αλαγθαίν λα 

ζπκβεί, αλ ν ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ παξαλνήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ κεηάβαζε απφ ηε κία  κνξθή ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ 

άιιε. Γηαβάδνπκε ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ( [3], ζει.75 ): 

Ζ ζπλάξηεζε εθαπηνκέλε πνπ ζπκβνιίδεηαη κε εθ, νξίδεηαη σο εμήο: 

 



36 
 

                                                                        εθx = 
   

    
 

  

Δίλαη θαλεξφ φηη ην πεδίν νξηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο εθ είλαη ην ζχλνιν: 

  

                                                                R1 = {x| ζπλx ≠ 0} 

ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ( [9], ζει.48) ηνλίδεηαη φηη είλαη ρξήζηκν λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

πεξηνδηθφηεηα ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ ζπλαξηήζεσλ θαζψο θαη ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο απηψλ 

ζπλδπάδνληάο ζηελ ράξαμή ηνπο ηνλ ηξηγσλνκεηξηθφ θχθιν. Απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ 

εθαπηνκέλε σο ζπλάξηεζε, νπφηε δεκηνπξγείηαη έλα αθφκε θελφ ζηελ κεηάβαζε απφ ηελ κία ζηελ 

άιιε ηεο έλλνηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν πεξίπνπ δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηηο ηξηγσλνκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο.  

Έλαο αξηζκφο καζεηψλ, εθηφο απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο Άιγεβξαο, δηδάζθεηαη θαη καζεκαηηθά ηεο 

νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ ζεηηθψλ ζπνπδψλ. ε απηφ ην κάζεκα, ε εθαπηνκέλε εηζάγεηαη πιένλ σο 

εμίζσζε επζείαο κε έλαλ πεξίπνπ αλαιπηηθφ ηξφπν. Ο καζεηήο ζηελ πεξίπησζε απηή, δέρεηαη κία 

αθφκε νπηηθή ηεο εθαπηνκέλεο πνπ, ηνπιάρηζηνλ ζε πξψην επίπεδν, ιείπεη νπνηαδήπνηε ζχλδεζή 

ηεο κε ηηο πξνεγνχκελεο κνξθέο. ηελ παξάγξαθν 3.1 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, ε εθαπηνκέλε νξίδεηαη 

σο εμήο ( [1], ζει.83 ):                                                                   

Έζησ ε  ε εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ C:           ζε έλα ζεκείν ηνπ A(     ) . Γλσξίδνπκε απφ 

ηε Γεσκεηξία φηη έλα ζεκείν M(x,y) αλήθεη ζηελ ε, αλ θαη κφλν αλ  , δειαδή, αλ θαη κφλν 

αλ ηζρχεη 

 

κσο .   Έηζη ε (1) γξάθεηαη δηαδνρηθά 

 

 

Δπνκέλσο, ε εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ x2 + y 2 = ξ2 ζην ζεκείν ηνπ A(x1,y1) έρεη εμίζσζε 
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ζνλ αθνξά ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ζεκεηψλεηαη φηη ( [9], ζει.63): 

Να γίλεη ππελζχκηζε ησλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ θχθινπ πνπ έρνπλ γλσξίζεη νη καζεηέο θαηά 

ηε δηδαζθαιία ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. Πξνηείλεηαη γηα ηελ εχξεζε ηεο εμίζσζεο ηνπ 

θχθινπ λα κελ δνζεί έκθαζε κφλν ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ, αιιά θαη ζηελ εχξεζή ηεο κε ηε 

κέζνδν ηεο ζπκπιήξσζεο ηεηξαγψλνπ.                                                          

Δχθνια δηαπηζηψλεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε απνπζία νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο  ζχλδεζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο κε ηνλ αλαιπηηθφ ηξφπν απφ ηηο ππφινηπεο κνξθέο πνπ έρεη δηδαρζεί ν 

καζεηήο ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο. Ζ απνπζία ηεο παξαπάλσ ζχλδεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηξνρνπέδε ζηελ ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο εθαπηνκέλεο κε αιγεβξηθή εμίζσζε. 

Οη καζεηέο ελψ κέρξη ηε Β΄ Λπθείνπ πξαγκαηεχνληαη ηελ εθαπηνκέλε είηε σο επζεία θαη ηελ 

ρεηξίδνληαη κε εξγαιεία ηεο Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο, είηε σο αξηζκφ ή ζπλάξηεζε, θαινχληαη λα 

αθνκνηψζνπλ κηα λέα αλαπαξάζηαζή ηεο πνπ αθνξά αιγεβξηθή εμίζσζε. ην ζεκείν απηφ 

ελδερφκελα δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο θαη γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο, αθνχ πιένλ ηα γξάκκαηα 

έρνπλ πνηθίιεο κνξθέο (άγλσζηνη, παξάκεηξνη θαη κεηαβιεηέο) αλάινγα κε ην ηη εθθξάδνπλ ζηελ 

αιγεβξηθή εμίζσζε. Απηή ε κεηάβαζε αλ δελ ππνζηεξηρζεί απφ ηνλ δηδάζθνληα κπνξεί λα είλαη 

αλεπηηπρήο κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ησλ καζεηψλ. 

Δθηφο ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο, ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο εθαπηνκέλεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ ζεηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Β ιπθείνπ, απνηειεί ε αιιαγή ηεο κνξθήο ησλ γεσκεηξηθψλ καζεκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην κάζεκα απηφ, εκθαλίδεηαη κηα 
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<<αλαιπηηθνπνίεζε>> ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε έλλνηα ηεο θαζεηφηεηαο 

αληηκεησπίδεηαη πιένλ κε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ γηλνκέλνπ δηαλπζκάησλ ην νπνίν είλαη αξηζκφο θαη 

ηα ίδηα ηα δηαλχζκαηα ζηε ζπλέρεηα αληηπξνζσπεχνληαη απφ αξηζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπο. 

Έηζη, ε εθαπηνκέλε φπσο είδακε νξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαζεηφηεηα δηαλπζκάησλ κέζσ ηνπ 

εζσηεξηθνχ γηλνκέλνπ γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ αλαιπηηθή εμίζσζή ηεο. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, 

πξάγκαηη γηα κηα λέα γηα ηνπο καζεηέο κνξθή ηεο  ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζα νξηζηεί αξγφηεξα ε 

εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο. 

ην θεθάιαην 3 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίν ηεο Β΄ Λπθείνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζεηηθψλ ζπνπδψλ, ην νπνίν 

αθνξά ηηο θσληθέο ηνκέο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ζην 

ζρνιηθφ βηβιίν ε εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο ( [1], ζει.93 ): 

 

Έζησ κηα παξαβνιή C κε εμίζσζε         (1)  θαη έλα ζηαζεξφ ηεο ζεκείν    (     ). 

 

 Έζησ επηπιένλ κηα κε  θαηαθφξπθε επζεία δ πνπ δηέξρεηαη απφ ην    (     ) θαη ηέκλεη ηελ 

παξαβνιή θαη ζε έλα άιιν ζεκείν   (     )   

Σφηε ε δ ζα έρεη ζπληειεζηή δηεχζπλζεο    
     

     
  θαη επεηδή δηέξρεηαη  

απφ ην ζεκείν   (     ), ζα έρεη εμίζσζε 

     
     

     

(    )  

Δπεηδή ηα ζεκεία   (     ),    (     ) αλήθνπλ ζηελ παξαβνιή, νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζα 

επαιεζεχνπλ ηελ εμίζσζε (1). Άξα, ζα ηζρχεη 

                                               
       θαη   
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νπφηε ζα έρνπκε δηαδνρηθά  

  
    

    (     ) 

(     )(     )    (     ) 

     

     
 

  

     
 

Έηζη, ε εμίζσζε (2) ζα πάξεη ηε κνξθή 

     
  

     

(    )  

δειαδή ηε κνξθή  

 

(     )(    )    (    ).  (3) 

 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη γηα λα νξίζεη ηελ εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο ζε ζεκείν ηεο ρξεζηκνπνηεί 

κία ηέκλνπζά ηεο, ηελ νπνία νξίδεη κε ρξήζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ    θαη   . πσο ζα 

παξαηεξήζνπκε παξαθάησ ε ίδηα ηερληθή ζε πξψην επίπεδν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν 

ηεο Γ΄ Λπθείνπ γηα ηελ εθαπηνκέλε γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο. Έηζη, δηαπηζηψλνπκε φηη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο παξαβνιήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ δηδάζθσλ λα ηνλίζεη 

ηελ έλλνηα ηεο νξηαθήο ζέζεο ηεο ηέκλνπζαο πνπ ζα απνηειέζεη ηνλ γελλήηνξα ηεο εθαπηνκέλεο.  

Γηαβάδνπκε ζηε ζπλέρεηα:  

Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη ην ζεκείν   (     ) , θηλνχκελν πάλσ ζηελ παξαβνιή C, ηείλεη λα 

ζπκπέζεη κε ην ζεκείν   (     )   Σφηε ην    ηείλεη λα γίλεη ίζν κε    , νπφηε ε εμίζσζε (3) 

ηεο ηέκλνπζαο δ ηείλεη λα πάξεη ηε κνξθή     

(     )(    )    (    ) 

 

  δειαδή ηε κνξθή  

            (    )    (    )                ( ) 

Ζ εμίζσζε απηή παξηζηάλεη ηελ επζεία ε, πνπ είλαη ε νξηαθή ζέζε ηεο ηέκλνπζαο δ, θαζψο ην 

   ηείλεη λα ζπκπέζεη κε ην     Ζ επζεία ε ιέγεηαη εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο ζην ζεκείν   . 

Ζ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο γξάθεηαη δηαδνρηθά:  
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     (    )  

Δπνκέλσο, ε εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο        ζην ζεκείν ηεο   (     )  έρεη εμίζσζε 

     (    ). 

 

Ο καζεηήο έξρεηαη γηα πξψηε θνξά αληηκέησπνο κε έλλνηεο φπσο ηείλεη λα ζπκπέζεη  θαη  νξηαθή 

ζέζε ηεο ηέκλνπζαο δ. ην ζεκείν απηφ ε ζπκβνιή ηνπ δηδάζθνληα ζηελ αθνκνίσζε ησλ ελλνηψλ 

απφ ηνπο καζεηέο θπξίσο ζε επνπηηθφ επίπεδν, αθνχ ε νξηαθή ζέζε θαη ε έλλνηα ηείλεη δελ νξίδνληαη 

ζην βηβιίν, είλαη ζεκαληηθή. Δπίζεο,  είλαη αλαγθαίν ν δηδάζθσλ λα δηαθσηίζεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο 

έλλνηεο απηέο, εκπινπηίδνληαο ηελ δηδαζθαιία ηνπ κε παξαδείγκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο  ινγηζκηθά 

δπλακηθήο γεσκεηξίαο πνπ ζα δείμνπλ κε εχιεπην ηξφπν ηελ θίλεζε ηεο ηέκλνπζαο. Σέινο, εθηφο 

απφ ηελ βνήζεηα ζε επίπεδν εηθφλσλ, είλαη ρξήζηκν ν δηδάζθσλ λα αλαθεξζεί θαη ζην φηη νη 

παξαπάλσ έλλνηεο είλαη θαιά νξηζκέλεο ζηα καζεκαηηθά, γηα λα δηαηεξεζεί ζε έλα επίπεδν ε 

αμηνπηζηία ηνπο. 

πλνςίδνληαο, ν καζεηήο απφ ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ έσο ηε Β΄ Λπθείνπ, δηδάζθεηαη ηελ έλλνηα ηεο 

εθαπηνκέλεο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα φπσο αλαδείρζεθε παξαπάλσ. Σν πξφβιεκα ζε απηήλ ηελ 

δηαδηθαζία είλαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο  απνπζηάδεη ε ζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ελλνηψλ ηεο ζηα ζρνιηθά βηβιία, ζηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Έηζη, αλ 

ηειηθά ππάξμεη ηέηνηα, ζα είλαη πξντφλ ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πηζαλφλ λα 

κελ είλαη θαζνιηθή. Σελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην έσο θαη ηελ Β΄ 

Λπθείνπ κπνξνχκε ζπλνπηηθά λα ηελ δνχκε ζην παξαθάησ ζρήκα: 
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A Γυμναςίου 

Εφαπτομζνη 

κφκλου είναι η 

ευθεία που ζχει με 

τον κφκλο ζνα κοινό 

ςημείο. 

Β Γυμναςίου 

Εφαπτομζνη 

γωνίασ ω είναι ο 

αριθμόσ 

𝜀𝜑𝜔  
𝜂𝜇𝜔

𝜎𝜐𝜈𝜔
 

Γ Γυμναςίου 

Εξακολουθεί η 

εφαπτομζνη να 

είναι αριθμόσ 

 

Α Λυκείου 

Εφαπτομζνη 

κφκλου είναι η 

ευθεία που ζχει 

με τον κφκλο ζνα 

κοινό ςημείο. 

Β Λυκείου Άλγεβρα 

γενικήσ παιδείασ 

Έχει τη μορφή 

ςυνάρτηςησ. 

Υπάρχει ςφνδεςη 

αριθμοφ-ευθείασ 

 

Β Λυκείου  

προςανατολιςμοφ 

θετικών ςπουδών 

Η εφαπτομζνη 

είναι ευθεία με 

εξίςωςη 
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ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ, κφλν νη καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζεηηθψλ 

ζπνπδψλ ζπλαληνχλ εθ λένπ ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε εθαπηνκέλε 

δηδάζθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο σο εθαπηνκέλε γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο. 

Πξνθαλψο, ν νξηζκφο είλαη πην ζχλζεηνο απφ απηνχο ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ θαη θπξηαξρεί ε 

έλλνηα ηνπ νξίνπ ζπλάξηεζεο θαη θαηά επέθηαζε ε έλλνηα ηεο παξαγψγνπ ζπλάξηεζεο ζε ζεκείν 

ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο.  

Μειεηψληαο ην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ θαζίζηαηαη ζαθήο ε πξνζπάζεηα 

ησλ ζπγγξαθέσλ λα αλαδείμνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο  λένπ νξηζκνχ ηεο εθαπηνκέλεο, αθνχ ν 

νξηζκφο ηφζν κε ηελ Δπθιείδεηα νπηηθή φζν θαη κε ηε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ γηλνκέλνπ 

δηαλπζκάησλ δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί ζε νπνηαδήπνηε γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα δηαβάδνπκε ( [2], ζει. 92): 

 

Πξφβιεκα εθαπηνκέλεο 

Δίλαη γλσζηφ απφ ηελ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία φηη εθαπηνκέλε ελφο θχθινπ ζε έλα ζεκείν ηνπ Α 

νλνκάδνπκε ηελ επζεία ε νπνία έρεη κε ηνλ θχθιν έλα κφλν θνηλφ ζεκείν, ην Α. 

 

 

 

 

 

Ο νξηζκφο απηφο δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί γηα νπνηαδήπνηε θακπχιε, γηαηί, κε έλαλ ηέηνην 

νξηζκφ ε παξαβνιή      ζα είρε ζην ζεκείν A(1,1)  δχν εθαπηφκελεο ε θαη δ  (ρ. 4α)  

 Ο

 ε
 ζ

 x

 A(1,1)

 (α)

 y=x2

 y

 

 O

 Α

 ε

 3
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ελψ ε       δελ ζα είρε ζην ζεκείν A(1,1) θακία εθαπηνκέλε (ρ. 4β).  

 (β)

 Ο  x

 y=x3

 y
 4

 A(1,1)

 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε έλαλ άιινλ νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θχθινπ, ν νπνίνο 

λα κπνξεί λα γεληθεπηεί γηα φιεο ηηο θακπχιεο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ελφο λένπ νξηζκνχ, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη 

ακέζσο κεηά σο εμήο ( [2], ζει.93 ): 

 

Θεσξνχκε, ινηπφλ, έλα άιιν ζεκείν Μ ηνπ θχθινπ (ρ. 5). Σα 

ζεκεία A, M νξίδνπλ κηα ηέκλνπζα ηνπ θχθινπ, ηελ επζεία AM . 

Καζψο ην ζεκείν Μ, θηλνχκελν πάλσ ζηνλ θχθιν πιεζηάδεη ζην Α, 

ε ηέκλνπζα ΑΜ θαίλεηαη λα έρεη σο “νξηαθή ζέζε” ηελ 

εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ ζην Α. 

Σε δηαπίζησζε απηή ζα δνχκε, ηψξα, πσο κπνξνχκε λα ηελ 

αμηνπνηήζνπκε γηα λα νξίζνπκε ηελ εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο ζε έλα ζεκείν ηεο.  

 Έζησ f  κία ζπλάξηεζε θαη  (    (  )) έλα ζεκείν ηεο γξαθηθήο ηεο παξάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 ευαπτομένη

     στο Α
 Α

 Μ

 Μ

 O

 Μ

 5

 

 ε

 x O

 Cf

 x

 (β)

 x0

 M(x, f (x))

 y

 M

 A(x0, f (x0))

 6

 

 ε

 x O

 Cf

 x x0

 M(x, f (x))

 A(x0, f (x0))

 y

 M

 (α)  
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Αλ πάξνπκε έλα αθφκε ζεκείν  (   ( ))         , ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο  f  θαη ηελ επζεία 

ΑΜ πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Α θαη M, παξαηεξνχκε φηη: 

Καζψο ην x ηείλεη ζην    κε     , ε ηέκλνπζα ΑΜ θαίλεηαη λα παίξλεη κηα νξηαθή ζέζε ε (ρ. 6α). 

Σελ ίδηα νξηαθή ζέζε θαίλεηαη λα παίξλεη θαη φηαλ ην x ηείλεη ζην    κε      (ρ. 6β). Σελ νξηαθή 

ζέζε ηεο ΑΜ ζα κπνξνχζακε λα ηελ νλνκάζνπκε εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο  f  ζην Α. 

Δπεηδή ε θιίζε ηεο ηέκλνπζαο ΑΜ είλαη ίζε κε 

 ( )   (  )

    
 

είλαη ινγηθφ λα αλακέλνπκε φηη ε εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f ζην ζεκείν  (    (  ))   

ζα έρεη θιίζε ην 

0

0 )()(
lim

0 xx

xfxf

xx 





. 

 

Μία πξψηε παξαηήξεζε είλαη φηη ε πξψηε επαθή ηνπ καζεηή ζηε Γ΄ Λπθείνπ κε ηελ έλλνηα ηεο 

εθαπηνκέλεο ζρεηίδεηαη κε ην πξφβιεκα ηεο εθαπηνκέλεο  πνπ είλαη θαη ν ηίηινο ηεο αληίζηνηρεο 

ππνπαξαγξάθνπ. Άκεζα, ινηπφλ, ν καζεηήο αλακέλεη κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα αθνχ έσο ηψξα, ζην 

κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε εθαπηνκέλε νξίζηεθε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο. 

χληνκα ν καζεηήο δηδάζθεηαη φηη ε εθαπηνκέλε κε ηελ Δπθιείδεηα νπηηθή δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί 

ζε γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζπλαξηήζεσλ θαη γεληθφηεξα θακπχισλ. 

Έπεηηα, επηρεηξείηαη λα δνζεί ν λένο νξηζκφο ηεο εθαπηνκέλεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο, 

δίλνληαο δχν παξαδείγκαηα ζηα νπνία είλαη εκθαλήο ε αδπλακία γελίθεπζεο ηνπ νξηζκνχ. ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο εηζαγσγήο ηνπ λένπ νξηζκνχ ηεο εθαπηνκέλεο, ην ζρνιηθφ βηβιίν  ρξεζηκνπνηεί ην 

παξαθάησ ζπκπέξαζκα: 

Σελ νξηαθή ζέζε ηεο ΑΜ ζα κπνξνχζακε λα ηελ νλνκάζνπκε εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο ηεο  f  ζην Α. 

ην ζεκείν απηφ πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζνχλ παξαλνήζεηο αθνχ ε θξάζε νξηαθή ζέζε ηεο ΑΜ  δελ 

είλαη θαιά νξηζκέλε. Ο καζεηήο είρε κηα πξψηε επαθή κε ηελ νξηαθή ζέζεο ηέκλνπζαο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο παξαβνιήο, φκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Γ ιπθείνπ είλαη πην ζχλζεηνο 

ν νξηζκφο ηεο εθαπηνκέλεο αθνχ ππεηζέξρεηαη νπζηαζηηθά ε παξάγσγνο ζπλάξηεζεο ζε ζεκείν ηνπ 

πεδίνπ νξηζκνχ. Πηζαλφηαηα νη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ επηρεηξνχλ κε ηελ βνήζεηα ηεο 

νπηηθνπνίεζεο θαη ηεο δηαίζζεζεο ησλ καζεηψλ λα θαηαθέξνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, φκσο ν 

καζεηήο ζηα ζρνιηθά ηνπ ρξφληα δελ δηδάρζεθε ηελ έλλνηα ηεο νξηαθήο ζέζεο κηαο επζείαο. Έηζη, 
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ειινρεχεη ν θίλδπλνο θαζέλαο απφ απηνχο λα δεκηνπξγήζεη κηα δηθή ηνπ εηθφλα γηα ην ηη είλαη ε 

νξηαθή ζέζε ηεο ηέκλνπζαο πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ην ζρνιηθφ βηβιίν, ρσξίο λα θάλεη επζεία αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο 

παξαγψγνπ, θαηαιήγεη ζηνλ παξαθάησ νξηζκφ: 

ΟΡΗΜΟ 

Έζησ  f  κηα ζπλάξηεζε θαη  (    (  )) έλα ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f. Αλ ππάξρεη ην 

0

0

0

)()(
lim

xx

xfxf

xx 





 

θαη είλαη έλαο πξαγκαηηθφο αξηζκφο ι, ηφηε νξίδνπκε σο εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f 

ζην ζεκείν ηεο Α, ηελ επζεία ε πνπ δηέξρεηαη απφ ην Α θαη έρεη ζπληειεζηή δηεχζπλζεο ι. 

Δπνκέλσο, ε εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν  (    (  )) είλαη 

   (  )    (  )(    ) 

φπνπ      

0

0

0

)()(
lim

xx

xfxf
ι

xx 






 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Γ΄ Λπθείνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ εθαπηνκέλε γξαθηθήο 

παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο. Σν βηβιίν, φκσο, απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία κηαο δηδαζθαιίαο. Πέξαλ 

φισλ ησλ άιισλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη ε 

επάξθεηα ησλ γλψζεσλ ησλ δηδαζθφλησλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν. Έηζη, έλα βαζηθφ εξψηεκα 

απνηειεί ην αλ ν δηδάζθσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ ηίζεηαη 

ζην ζρνιηθφ βηβιίν, ζε γλψζε κε ηζρπξά ζεκέιηα. Απηφ απαηηεί ηθαλφ αξηζκφ ζηνρεπκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ βαζηά γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηθαλφηεηεο παηδαγσγηθνχ 

ρεηξηζκνχ. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Γ΄ Λπθείνπ δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο 

αξηζκφο εθαξκνγψλ θαη αζθήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαπηνκέλε, αλ θξίλνπκε απφ ηελ ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο παξφκνησλ ζεκάησλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο ηνπ 2019 ην ηέηαξην εξψηεκα ηνπ ηέηαξηνπ ζέκαηνο αθνξνχζε θνηλέο εθαπηφκελεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο: 

 

 

 



46 
 

ΘΔΜΑ Γ 

Γίλνληαη ε ζπλάξηεζε       κε ηχπν  ( )  (   )   (       )       φπνπ α, 

β    θαη ε επζεία (ε) :       , ε νπνία εθάπηεηαη ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f ζην 

ζεκείν ηεο  A(1, 1) . 

 

Γ4. Να απνδείμεηε φηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο  ( )                 έρνπλ κνλαδηθή θνηλή εθαπηνκέλε θαη λα βξείηε ηελ 

εμίζσζή ηεο. 

Μνλάδεο 8 

 

ε αληίζεζε κε ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ ([8], ζει.10) παξνηξχλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ νκαιή 

κεηάβαζε απφ ηεο έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο κε ηελ Δπθιείδεηα καηηά ζε απηήλ ηεο νξηαθήο ζέζεο 

ηέκλνπζαο. Γηαβάδνπκε:  

Να δνζνχλ παξαδείγκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή λα αλαθαηαζθεπάζεη ηελ εηθφλα ηεο 

εθαπηνκέλεο πνπ έρεη απφ ηνλ θχθιν (ε εθαπηνκέλε έρεη έλα θνηλφ ζεκείν θαη δελ θφβεη ηελ 

θακπχιε) θαη λα ζρεκαηίζεη κηα γεληθφηεξε εηθφλα γηα ηελ εθαπηνκέλε επζεία.           

Μάιηζηα, ζηηο νδεγίεο πξνηείλνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά 

ζηελ πξναλαθεξζείζα κεηάβαζε: πξνηείλεηαη λα ζπδεηεζνχλ θαη λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο γξαθηθά 

i) Ζ εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο   ( )      ζην ζεκείν Ο, ψζηε λα 

θαηαιάβνπλ φηη ε εθαπηνκέλε κηαο θακπχιεο κπνξεί λα δηαπεξλά ηελ θακπχιε θαη 

 

ii) Ζ εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο          ( )  {                 
                   

          

ζην ζεκείν Ο, ψζηε λα θαηαιάβνπλ φηη κηα εκηεπζεία ηεο εθαπηνκέλεο κηαο θακπχιεο κπνξεί λα 

ζπκπίπηεη κε έλα ηκήκα ηεο θακπχιεο θαη επηπιένλ φηη ε εθαπηνκέλε κηαο επζείαο ζε θάζε ζεκείν ηεο 

ζπκπίπηεη κε ηελ επζεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 

Ιζηνξηθή αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο. 

Ζ εθαπηνκέλε εκθαλίζηεθε σο καζεκαηηθφ αληηθείκελν γηα πξψηε θνξά ζην ηξίην βηβιίν ησλ 

ηνηρείσλ ηνπ Δπθιείδε. Έθηνηε κεγάινη καζεκαηηθνί ηεο αξραηφηεηαο θαη ηεο λεψηεξεο επνρήο 

εκπινχηηζαλ ηελ έλλνηα έσο φηνπ ζηαδηαθά θζάζακε ζηε ζεκεξηλή έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο, θαη νπνηαζδήπνηε θακπχιεο, κε ρξήζε εξγαιείσλ ηεο 

καζεκαηηθήο αλάιπζεο, φπσο ην φξην θαη ε παξάγσγνο ζπλάξηεζεο. ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη 

κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο έλλνηαο  ηεο εθαπηνκέλεο, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ζεκεία ζηαζκνχο  πνπ ε 

εθαπηνκέλε μεθίλεζε λα έρεη θαη άιιεο κνξθέο απφ ηελ αξρηθή ηεο. 

3.1 Η εθαπηνκέλε θαηά ηνλ Δπθιείδε. 

 

 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ν Δπθιείδεο ήηαλ έλαο απφ ην πην αλαγλσξηζκέλνπο καζεκαηηθνχο θαη φηη 

ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζεκειίσζε ηεο Γεσκεηξίαο ππήξμε θαζνξηζηηθή. χκθσλα κε ηνπο Bunt, Jones 

θαη Bedient [30, ζει. 159]: 

Γηα ηνλ ίδην ηνλ Δπθιείδε (γχξσ ζην 300 π.Χ.) ιίγα είλαη γλσζηά. Ενχζε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηελ 

επνρή ηνπ πξψηνπ Πηνιεκαίνπ θαη ζην εθεί νλνκαζηφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, πνπ ιεγφηαλε 

“Μνπζείν”. Γελ ηνπ απνδίδνπλ ζεκαληηθά δηθά ηνπ εμαγφκελα. Σν έξγν ηνπ φκσο καο νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη λα ήηαλ εμαίξεηνο δάζθαινο. Παξνπζίαζε ηηο αξρέο ησλ 

καζεκαηηθψλ κε έλαλ ηέηνην ηξφπν πνπ νη ζπνπδαζηέο ηηο θάζε επνρήο κπνξνχλ λα ηηο 

θαηαλνήζνπλ. Σν πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ ηνπ δελ ήηαλ πξσηφηππν θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο. 

Αληαλαθινχζε πξνγελέζηεξα εμαγφκελα. ηα ηνηρεία ηνπ Δπθιείδε βξίζθνληαη, αλάκεζα ζε 

άιια, θαη απνηειέζκαηα εξγαζηψλ ηνπ Θεαίηεηνπ θαη ηνπ Δχδνμνπ. Ο ιφγνο πνπ ηα ηνηρεία 

δηαθπιάρηεθαλ νθείιεηαη, ίζσο, ζηε κεγάιε ηνπο ρξεζηκφηεηα. Αιιά, φπσο ζπλέβεθε θαη γηα 
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φια ηα ζπγγξάκκαηα ησλ Διιήλσλ, ην πξσηφηππν έξγν ράζεθε. Έρνπλ γίλεη αλαξίζκεηεο 

αληηγξαθέο ηνπ θαη έρνπλ επίζεο πξνζηεζεί δηάθνξα ζρφιηα. Μεηαγελέζηεξνη κάιηζηα 

ζπγγξαθείο επηθέξαλε, φπνπ ζέιαλε, αιιαγέο. Γελ ήηαλ ινηπφλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί 

αλαζχζηαζε ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Έρνπλ βεβαησζεί πάλσ απφ 1000 

εθδφζεηο ησλ ηνηρείσλ. Φαίλεηαη πσο, φπσο θαη ε Βίβινο, είλαη έλα απφ ηα πην πιαηηά 

δηαδνκέλα βηβιία ζην δπηηθφ θφζκν. 

Ζ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ ζην 3
ν
 

βηβιίν ησλ ηνηρείσλ ηνπ Δπθιείδε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πξσηφηππα θείκελα απφ ηα 13 βηβιία 

ησλ ηνηρείσλ ηνπ Δπθιείδε δελ δηαζψζεθαλ. ήκεξα έρνπκε αληίγξαθα νξηζκέλσλ αληίγξαθσλ 

ησλ ηνηρείσλ ηνπ.  Μεηαγελέζηεξνη ηνπ Δπθιείδε ζπγγξαθείο, κειεηψληαο ηα βηβιία έθαλαλ 

δηάθνξεο πξνζζήθεο θαη ηα πεξηζζφηεξα πνπ ζήκεξα γλσξίδνπκε γηα ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ 

απηψλ, νθείινληαη ζηνπο λεφηεξνπο κειεηεηέο ησλ ηνηρείσλ ηνπ Δπθιείδε. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ν Θέσλ ν Αιεμαλδξεχο ( 4
νο

 κ.Υ. αηψλαο ) θαη ηα αληίγξαθα, κε πξνζζήθεο 

ζην απζεληηθφ θείκελν, ηνπ Θέσλα. χκθσλα κε ( [7], ζει.13 ):  

Σν παιαηφηεξν απηψλ βξίζθεηαη ζήκεξα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο 

(Bodleian Library) θαη ρξνλνινγείηαη ζην 888 κ.Χ.  

 

Ο νξηζκφο ηεο εθαπηνκέλεο ζηα ηνηρεία ηνπ Δπθιείδε πεξηέρεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζην ηξίην βηβιίν 

 ( [33], ζει.70 ): 

Δὐζεῖα θχθινπ ἐθάπηεζζαη ιέγεηαη, ἥηηο ἁπηνκέλε ηνῦ θχθινπ θαὶ ἐθβαιινκέλε νὐ ηέκλεη ηὸλ 

θχθινλ. 

 

Ζ επζεία νλνκάδεηαη εθαπηνκέλε θχθινπ, αλ έρεη θνηλφ ζεκείν κε ηνλ θχθιν, θαη  

πξνεθηεηλφκελε  δελ ηνλ ηέκλεη. 

ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ εκθαλίδεηαη ινηπφλ γηα πξψηε θνξά ε εθαπηνκέλε θχθινπ ζε ζεκείν ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη επηπιένλ νξηζκνί θαη πιήζνο ηδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαπηνκέλε θχθινπ 

ζε ζεκείν ηνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηξία ζεσξήκαηα ([33], ζει.76-78), ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κέρξη ζήκεξα θαη πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηε 

Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο: 

 Βιβλίο III, Ππόηαζη 18: 

᾿Δὰλ θχθινπ ἐθάπηεηαί ηηο εὐζεῖα, ἀπὸ δὲ ηνῦ θέληξνπ ἐπὶ ηὴλ ἁθὴλ ἐπηδεπρζῇ ηηο εὐζεῖα, ἡ 

ἐπηδεπρζεῖζα θάζεηνο ἔζηαη ἐπὶ ηὴλ ἐθαπηνκέλελ. 

Αλ επζεία εθάπηεηαη ζε θχθιν, ηφηε ε επζεία πνπ ζπλδέεη ην θέληξν κε ην ζεκείν επαθήο είλαη 

θάζεηε ζηελ εθαπηνκέλε. 

εκεηψλνπκε φηη ν Δπθιείδεο δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «επζχγξακκν ηκήκα». 

Απφδεημε:  
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Έζησ ε επζεία ΓΔ εθάπηεηαη ηνπ θχθινπ ΑΒΓ ζην ζεκείν Γ. Παίξλνπκε σο Ε ην θέληξν ηνπ 

θχθινπ θαη απφ ην Ε θέξλνπκε ηε ΕΓ. Λέκε φηη ε ΕΓ είλαη θάζεηε ζηε ΓΔ. Γηαηί αλ δελ είλαη, 

θέξλνπκε απφ ην Ε θάζεηε ζηε ΓΔ έζησ ηε ΕΖ. Δπεηδή ε γσλία ΕΓΖ είλαη νξζή, έπεηαη φηη 

ε γσλία ΕΖΓ είλαη νμεία. Όκσο απέλαληη απφ ηε κεγαιχηεξε γσλία βξίζθεηαη ε κεγαιχηεξε 

πιεπξά . Άξα ε ΕΓ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ΕΖ. Αιιά ε ΕΓ είλαη ίζε κε ηε ΕΒ άξα ε ΕΒ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ΕΖ πνπ ζεκαίλεη φηη ε κηθξφηεξε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε 

κεγαιχηεξε, πνπ είλαη αδχλαην. Άξα ε ΕΖ δελ είλαη θάζεηε ζηε ΓΔ.  

 

 

Οκνίσο απνδεηθλχεηαη φηη νχηε άιιε θάζεηε ππάξρεη εθηφο απφ ηε ΕΓ. Άξα ε ΕΓ είλαη 

θάζεηε ζηε ΓΔ. Απνδείμακε φηη αλ κηα επζεία εθάπηεηαη ζε θχθιν θαη θέξλνπκε ηελ επζεία 

πνπ ελψλεη ην θέληξν κε ην ζεκείν επαθήο, ε επζεία πνπ θέξακε ζα είλαη θάζεηε ζηελ 

εθαπηνκέλε. 

 

Βιβλίο III, Ππόηαζη 17: 

Απὸ ηνῦ δνζέληνο ζεκείνπ ηνῦ δνζέληνο θχθινπ ἐθαπηνκέλελ εὐζεῖαλ γξακκὴλ ἀγαγεῖλ. 

 

Απφ δνζέλ ζεκείν λα αρζεί εθαπηνκέλε ζε δνζέληα θχθιν. 

Απφδεημε:  

Έζησ Α ην ζεκείν πνπ δίλεηαη θαη ΒΓΓ ν θχθινο ,ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε επζεία πνπ 
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λα εθάπηεηαη ζηνλ θχθιν ΒΓΓ. Απφ ην θέληξν ηνπ θχθινπ ΒΓΓ  πνπ ην νλνκάδνπκε Δ 

θέξλνπκε ηελ ΑΔ θαη κε θέληξν ην Δ θαη αθηίλα ΔΑ γξάθνπκε θχθιν ΑΕΖ. Απφ ην Γ 

θέξλνπκε ηε ΓΕ θάζεηε ζηελ ΔΑ θαη θέξλνπκε ηηο ΔΕ θαη ΑΒ. Λέκε φηη απφ ην ζεκείν Α έρεη 

αρζεί ε εθαπηνκέλε ζηνλ θχθιν ΒΓΓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπεηδή ην Δ είλαη θέληξν ησλ θχθισλ ΒΓΓ θαη ΑΕΖ, έπεηαη φηη ε ΔΑ είλαη ίζε κε ηελ  ΔΕ 

θαη φηη ε ΔΓ είλαη ίζε κε ηελ ΔΒ. Οη δπν πιεπξέο ΑΔ θαη ΔΒ είλαη ίζεο κε ηηο δπν ΕΔ θαη ΔΓ 

θαη πεξηέρνπλ θνηλή ηελ γσλία κε θνξπθή ην Δ. Άξα ε βάζε ΓΕ είλαη ίζε κε ηε βάζε ΑΒ θαη 

ην ηξίγσλν ΓΔΕ είλαη ίζν κε ην ηξίγσλν ΔΒΑ θαη νη ππφινηπεο γσλίεο κε ηηο ππφινηπεο 

γσλίεο. Δπνκέλσο ε γσλία ΔΓΕ είλαη ίζε κε ηε γσλία ΔΒΑ. Όκσο ε γσλία ΔΓΕ είλαη νξζή, 

άξα θαη ε γσλία ΔΒΑ είλαη νξζή. Ζ ΔΒ φκσο είλαη αθηίλα, θαη ε επζεία πνπ άγεηαη θάζεηα 

ζηε δηάκεηξν ηνπ θχθινπ απφ ην άθξν ηεο εθάπηεηαη ηνπ θχθινπ, άξα ε ΑΒ εθάπηεηαη ηνπ 

θχθινπ ΒΓΓ. 

 

 



51 
 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ν Δπθιείδεο ζηνλ νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο ρξεζηκνπνηεί 

ηνπο φξνπο  << ἁπηνκέλε ηνῦ θχθινπ>>  θαη  << νὐ ηέκλεη ηὸλ θχθινλ>>. χκθσλα κε ηνλ Skinner 

[13, ζει. 2]: 

Απηή ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ επζεηψλ πνπ «αθνπκπνχλ» (touch) θαη «ηέκλνπλ» (cut) ήηαλ ε 

γεληθά απνδεθηή θαηαλφεζε ησλ εθαπηνκέλσλ γηα εθαηνληάδεο ρξφληα κεηά ηνλ Δπθιείδε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απφ απηήλ ηελ απεηθφληζε πξνέθπςε ν φξνο εθαπηνκέλε, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ tangere πνπ ζεκαίλεη «λα αγγίμσ» ( to touch). 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν νξηζκφο ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ Δπθιείδε δηαθέξεη απφ ηνλ ζχγρξνλν 

νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο γξαθηθήο ζπλάξηεζεο ζπλάξηεζεο, αιιά γηα ηα δεδνκέλα θαη ηηο αλάγθεο 

εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ αξθεηφο αθνχ θάιππηε θαη ηηο ππφινηπεο θσληθέο ηνκέο. 
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3.2  Η εθαπηνκέλε θαηά ηνλ Απνιιώλην. 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

Ο Απνιιψληνο ν Πεξγεχο (265–170 π.Υ.) ν ηξίηνο καζεκαηηθφο ηεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ηειεπηαίνο γεσκέηξεο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, γελλήζεθε ζηελ Πέξγε ηεο 

Πακθπιίαο ζηα λφηηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Έδεζε, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζην δηάζηεκα 265–170 

π.Υ. ή θαη’ άιινπο ζην 262–180 π.Υ. ζεο πιεξνθνξίεο έρνπκε γηα ηε δσή ηνπ ηηο αληινχκε απφ 

ηνπο πξνιφγνπο πνπ έρεη πξνηάμεη ζε κεξηθά απφ ηα βηβιία ησλ «Κσληθψλ». Δκπλεπζκέλνο 

κειεηεηήο ηεο Γεσκεηξίαο θαη ηεο Μαζεκαηηθήο Αζηξνλνκίαο, έδεζε, ζπνχδαζε θαη δίδαμε ζηελ 

Αιεμάλδξεηα θαη ηελ Πέξγακν ηελ επνρή πνπ ε πλεπκαηηθή εζηία ηνπ ειιελφθσλνπ θφζκνπ δελ 

είλαη πηα ε Αζήλα, αιιά ε Αιεμάλδξεηα ηεο ζεκεξηλήο Αηγχπηνπ, ε πην ζεκαληηθή απφ ηηο 

δεθαέμη πφιεηο κε απηφ ην φλνκα πνπ ίδξπζε ν Μέγαο Αιέμαλδξνο. Ζ επνρή απηή ( 3νο π.Υ. 

αηψλαο) γλσζηή σο ειιεληζηηθή πεξίνδνο, ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ηδηαίηεξε θαιιηέξγεηα ησλ 

γξακκάησλ θαη ησλ επηζηεκψλ θαη κάιηζηα κε θξαηηθή κέξηκλα. Αληηπξνζσπεπηηθά ηεο λέαο 

απηήο πλεπκαηηθήο αηκφζθαηξαο είλαη δχν ηδξχκαηα πνπ ζεκειηψζεθαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα απφ 

ηνπο Πηνιεκαίνπο ηνλ Α΄ θαη Β΄ ην Μνπζείν θαη ε Βηβιηνζήθε. Ζ Βηβιηνζήθε ηδξχζεθε απφ ηνλ 

Πηνιεκαίν ηνλ Α΄ θαη πεξηειάκβαλε 400.000 παπχξνπο. Σν Μνπζείν (Ναφο ησλ Μνπζψλ) 

ηδξχζεθε πεξί ην 280 π.Υ. απφ ηνλ Πηνιεκαίν ηνλ Β΄ ζην πλεχκα ηνπ Λπθείνπ ηνπ Αξηζηνηέιε 

θαη απνηειεί ην πξψην παξάδεηγκα ζηελ ηζηνξία αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ 
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ηδξχκαηνο πνπ ιεηηνχξγεζε κε δεκφζηα ή βαζηιηθή δαπάλε αθαηάπαπζηα σο ηνλ 5ν κ.Υ. αηψλα. 

Ο Απνιιψληνο, αλ θαη ππήξμε θνξπθαίνο κειεηεηήο θαη δάζθαινο ηνπ Μνπζείνπ (δίδαμε ζην 

Μνπζείν ζηελ αίζνπζα 5, γη’ απηφ θαη ηνλ απνθαινχζαλ «Απνιιψληνο ν 5νο») θαη ηεο 

Βηβιηνζήθεο, ηελ επνρή πνπ ηε δηεχζπλε ν Δξαηνζζέλεο, ραξαθηεξίδεηαη σο ππεξφπηεο θαη 

καηαηφδνμνο. Μαδί κε ηνλ Δπθιείδε θαη ηνλ Αξρηκήδε ιακπξχλνπλ ηνλ 3ν π.Υ. αηψλα, ν νπνίνο 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο ν «ρξπζφο αηψλαο» ησλ ειιεληθψλ καζεκαηηθψλ. Έγξαςε πνιιά 

έξγα, ειάρηζηα απφ ηα νπνία ζεβάζηεθε ν ρξφλνο. 

Κνξπθαίν έξγν ηνπ είλαη ηα Κσληθά ή «Πεξί θψλνπ ηνκαί». Σα Κσληθά ήηαλ ρσξηζκέλα ζε νρηψ 

βηβιία (θεθάιαηα) απφ ηα νπνία ζψδνληαη ηα επηά, ηέζζεξα ζην πξσηφηππν ειιεληθφ θείκελν θαη 

ηξία ζε αξαβηθή κεηάθξαζε. ηα επηά πξψηα βηβιία ππάξρνπλ 387 ζεσξήκαηα, 21 νξηζκνί θαη 

10 πνξίζκαηα, ελψ ζην 8ν , φπσο ζπλάγεηαη απφ καξηπξία ηνπ Πάππνπ, ππήξραλ άιια 100. 

Δηδηθά ην 5ν βηβιίν ησλ «Κσληθψλ» καδί κε ην 5ν ησλ «ηνηρείσλ» ηνπ Δπθιείδε θαη ην «Πεξί 

Διίθσλ» ηνπ Αξρηκήδε ζεσξνχληαη σο ηα θνξπθαία αξηζηνπξγήκαηα ηεο ειιεληθήο γεσκεηξίαο. 

ην έξγν ηνπ «Κσληθά» ν Απνιιψληνο κεηαζρεκάηηζε ξηδηθά ηε ζεσξία ησλ θσληθψλ ηνκψλ, νη 

απαξρέο ηεο κειέηεο ησλ νπνίσλ αλάγνληαη ζηνλ Μέλαηρκν, ελψ ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ηνπο είραλ ζπκβάιεη πξνο ηα ηέιε ηνπ 4νπ π.Υ. αηψλα νη Αξηζηαίνο θαη Δπθιείδεο (νη νπνίνη 

έγξαςαλ θαη ζρεηηθά ζπγγξάκκαηα πνπ δε δηαζψζεθαλ), θαζψο θαη ν Αξρηκήδεο. 

Γηαβάδνπκε ζην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Β ιπθείνπ ζεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ [1, 

ζει. 80-81]: 

Μηα βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ Απνιιψληνπ ππήξμε ν νξηζκφο ησλ ηξηψλ θακπχισλ δηακέζνπ 

ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηνκψλ ελφο θψλνπ, θαζψο θαη ε εηζαγσγή ησλ φξσλ "παξαβνιή", 

"έιιεηςε" θαη "ππεξβνιή".Σα νλφκαηα απηά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην λέν ηξφπν νξηζκνχ ησλ 

θσληθψλ ηνκψλ απφ ηνλ Απνιιψλην, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ζε θάζε ηνκή ηνπ θψλνπ απφ ην 

επίπεδν αληηζηνηρεί έλα ζηαζεξφ κήθνο (παξάκεηξνο), ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ 

θψλνπ θαη απφ ηε ζέζε ηνπ επηπέδνπ. Ο Απνιιψληνο έδεημε φηη γηα θάζε θακπχιε ηα δχν 

γξακκνζθηαζκέλα εκβαδά ζε θαζέλα απφ ηα δηπιαλά ζρήκαηα είλαη ίζα κεηαμχ ηνπο. Σν έλα 

απφ απηά είλαη ην ηεηξάγσλν κε πιεπξά ηελ θάζεηε απφ ζεκείν ηεο θακπχιεο πξνο ηνλ άμνλα 

ζπκκεηξίαο ηεο. ην άιιν είλαη έλα νξζνγψλην κε κηα πιεπξά ηελ απφζηαζε ηνπ ίρλνπο απηήο ηεο 

θάζεηεο απφ ηελ θνξπθή ηεο θακπχιεο. Ζ ζρέζε ηεο άιιεο πιεπξάο ηνπ νξζνγσλίνπ πξνο ηε 

ζηαζεξή παξάκεηξν ηεο ηνκήο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηε κνξθή θαη ην φλνκα ηεο θακπχιεο. 

Αλ ε άιιε πιεπξά ηζνχηαη ("παξαβάιιεηαη") πξνο ηελ παξάκεηξν, ηφηε ε θακπχιε είλαη 

παξαβνιή. Αλ ε άιιε πιεπξά είλαη κηθξφηεξε ("ειιείπεη") απφ ηελ παξάκεηξν, ε θακπχιε είλαη 

έιιεηςε, ελψ αλ είλαη κεγαιχηεξε ("ππεξβάιιεη"), ε θακπχιε είλαη ππεξβνιή. 
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Δίλαη  αμηνζεκείσην φηη θαη ν Δπθιείδεο φξηζε ηηο θσληθέο ηνκέο ζην βηβιίν ηνπ «Κσληθά 

ηνηρεία», αθνχ πξψηα φξηζε  ζην βηβιίν ΥΗ ησλ ηνηρείσλ σο θψλν ην ζηεξεφ πνπ παξάγεηαη 

απφ ηελ πεξηζηξνθή ελφο νξζνγψληνπ ηξηγψλνπ σο πξνο κηα απφ ηηο θάζεηεο πιεπξέο ηνπ. 

Καηφπηλ ηαμηλφκεζε ηνπο θψλνπο αλάινγα κε ηελ γσλία ηεο θνξπθήο ηνπο, ζε νξζνγψληνπο, 

ακβιπγψληνπο, θαη νμπγψληνπο. Απφ ην θάζε είδνο θψλνπ παξήγαγαλ έλα κφλν είδνο θσληθήο 

ηνκήο ε νπνία ζρεκαηίδεηαη φηαλ ηκήζνπκε ηνλ θψλν θάζεηα κε έλα επίπεδν ζηε γελέηεηξα, 

δειαδή ζηελ γελέηεηξα ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ. Έηζη πξνθχπηνπλ νη ηξεηο θσληθέο ηνκέο : 

νξζνγσλίνπ θψλνπ ηνκή (παξαβνιή), νμπγσλίνπ θψλνπ ηνκή (έιιεηςε), ακβιπγσλίνπ θψλνπ 

ηνκή (ππεξβνιή). 

Ζ δηαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηνπ Απνιιψληνπ έγθεηηαη ζην φηη ν ηειεπηαίνο [7, ζει.49]:  

ήηαλ ν πξψηνο πνπ έδεημε ζπζηεκαηηθά φηη δελ είλαη αλαγθαίν λα ζεσξήζνπκε ηνκέο 

θάζεηεο πξνο  έλα ζηνηρείν ηνπ θψλνπ θαη φηη απφ έλα κφλν θψλν κπνξνχκε λα πάξνπκε θαη 

ηα ηξία είδε θσληθψλ ηνκψλ κεηαβάιινληαο ηελ θιίζε ηνπ ηέκλνληνο επηπέδνπ. Ζ ηειεπηαία 

απηή παξαηήξεζε ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηε ζχγθξηζε θαη ζχλδεζε ησλ ηξηψλ εηδψλ 

θσληθψλ ηνκψλ. Μηα δεχηεξε ζεκαληηθή γελίθεπζε ηνπ Απνιιψληνπ ήηαλ φηη έδεημε φηη ν 

θψλνο δελ ρξεηαδφηαλ λα είλαη νξζφο δειαδή, δελ ήηαλ αλαγθαίν ν άμνλαο ηνπ λα είλαη 

θάζεηνο ζηελ θπθιηθή ηνπ βάζε αιιά κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη έλαο θεθιηκέλνο ή 

ζθαιελφο θψλνο. 
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Ο Απνιιψληνο επέθηεηλε ηνλ νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο θχθινπ ηνπ Δπθιείδε ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θσληθψλ ηνκψλ θαη πξφηεηλε ηελ κνλαδηθφηεηά ηεο. Πξάγκαηη [31, ζει. 450]: 

 

Αλ κηα επζεία ηξαβερηεί ζην άθξν ηεο δηακέηξνπ νπνηαζδήπνηε θσληθήο παξ’αιιειε πξνο 

ηηο ηεηαγκέλεο ζηε δηάκεηξν, ε επζείο ζα αθνπκπήζεη (touch)  ηελ θσληθή θαη θακία άιιε 

επζεία δελ κπνξεί λα ππάξμεη κεηαμχ απηήο θαη ηεο θσληθήο. 
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3.3  Η εθαπηνκέλε ζηελ έιηθα ηνπ Αξρηκήδε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αξρηκήδεο ζεσξείηαη δηθαίσο απφ ηζηνξηθνχο ησλ καζεκαηηθψλ ν ζπνπδαηφηεξνο καζεκαηηθφο 

ηεο αξραηφηεηαο. Σν έξγν ηνπ  είλαη πνιχπιεπξν αθνχ αθνξά ηφζν ηα καζεκαηηθά φζν ηε θπζηθή 

θαη ηελ αζηξνλνκία. χκθσλα κε [7, ζει.97]: 

Ο Αξρηκήδεο γελλήζεθε γχξσ ζην 287 π.ρ ζηηο πξαθνχζεο ηεο ηθειίαο. Αξρηθά καζήηεπζε κε 

ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ καζεκαηηθφ θαη αζηξνλφκν Φεηδία. Απφ πνιχ λσξίο ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

εζηηάζηεθαλ ζηελ αζηξνλνκία, ζηε κεραληθή θαη ζηα καζεκαηηθά. Γηα λα νινθιεξψζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπ, επηζθέθζεθε ηελ Αιεμάλδξεηα πνπ ήηαλ επηζηεκνληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν. 

Δθεί ζπνχδαζε ηα ηνηρεία θαη ηηο θσληθέο ηνκέο ηνπ Δπθιείδε, ηα έξγα ηνπ Δπδφμνπ, θ.ά. 

Απνθαηέζηεζε θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο επηζηήκνλεο ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηδηαίηεξα 

κε ηνλ Δξαηνζζέλε ηνλ Κπξελαίν θαη ηνλ αζηξνλφκν Κφλσλα ην άκην ηνλ νπνίν θαίλεηαη λα 

εθηηκνχζε ηδηαίηεξα. ηνλ Κφλσλα κάιηζηα έζηειλε θάπνηα πξνβιήκαηα κε ή ρσξίο ηηο ιχζεηο 

ηνπο, δεηψληαο λα ηα γλσζηνπνηήζεη θαη ζε άιινπο καζεκαηηθνχο γηα λα εθθέξνπλ ηελ γλψκε 

ηνπο ε λα δψζνπλ θαη δηθέο ηνπο απνδείμεηο. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Κφλσλα θνηλνπνίεζε ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ζην καζεηή ηνπ Κφλσλα ηνλ Γνζίζεν. Ζ πην γφληκε πεξίνδνο δξάζεο ηνπ 

Αξρηκήδε σο Μαζεκαηηθνχ, ζεσξεηηθνχ κεραληθνχ θαη θαηαζθεπαζηή αξρίδεη κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ απφ ηηο πξαθνχζεο. Ζ δεκηνπξγηθή δχλακε ηνπ Αξρηκήδε δελ εμαζζελεί κέρξη 

θαη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Σε κεγαιχηεξε, σζηφζν, εθεπξεηηθφηεηα αλέπηπμε ν Αξρηκήδεο θαηά 

ηελ ηξηεηή άκπλα ηεο πφιεο ησλ πξαθνπζψλ ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ. Ο Ηέξσλ, έρνληαο 

πξνβιέςεη φηη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ Ρψκεο θαη Καξρεδφλαο ζα ελέπιεθε ζηνλ πφιεκν θαη ηηο 

πξαθνχζεο, παξαθάιεζε ηνλ Αξρηκήδε λα εθαξκφζεη ηηο κεραληθέο ηνπ αλαθαιχςεηο γηα ηελ 

νρχξσζε θαη άκπλα ηεο πφιεο. Πξάγκαηη ν Αξρηκήδεο αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηεο άκπλαο ηεο 
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πφιεο ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ. Έηζη θαηαζθεχαζε βιεηηθέο κεραλέο θαη αξπάγεο κε ηηο νπνίεο 

ζπιιακβάλνληαλ ηα ξσκατθά πινία, θαζψο θαη θαπζηηθά θάηνπηξα κε ηα νπνία ζπγθέληξσλε 

ηηο ειηαθέο αθηίλεο επάλσ ζηα πινία θαη ηα έθαηγε. Ωζηφζν ν Αξρηκήδεο, πηζηφο ζην θαζαξφ 

εξεπλεηηθφ πλεχκα, ζεσξνχζε ηηο πξαθηηθέο εθεπξέζεηο θαηψηεξεο απφ ηε ζεσξεηηθή 

επηζηεκνληθή έξεπλα, κε απνηέιεζκα λα κελ αθήζεη θακία πεξηγξαθή ηνπο. Ο Αξρηκήδεο 

πέζαλε ην 212 π.ρ. θαηά ηελ άισζε ησλ πξαθνπζψλ απφ ηνλ Μάξθειιν, παξά ηελ ξεηή 

δηαηαγή ηνπ Ρσκαίνπ ζηξαηεγνχ λα κελ ηνλ πεηξάμεη θαλείο. Όκσο θαηά ηελ γεληθή ζθαγή πνπ 

αθνινχζεζε ηελ πηψζε ηεο πφιεο θαη ελψ ν Αξρηκήδεο ήηαλ απαζρνιεκέλνο κε ηε ιχζε 

θάπνηνπ γεσκεηξηθνχ πξνβιήκαηνο ζρεδηάδνληαο ζρήκαηα ζηελ άκκν, έλαο ζηξαηηψηεο ηνλ 

ζθφησζε. 

 

  

Έλα απφ ηα πνιιά καζεκαηηθά επηηεχγκαηα ηνπ Αξρηκήδε είλαη ε ιεγφκελε έιηθα ηνπ Αξρηκήδε. Ζ 

επηηπρία απηή νθείιεηαη θπξίσο ζε δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη φηη κε ηε ρξήζε ηεο έιηθαο θαηάθεξε 

λα ιχζεη, ρσξίο θαλφλα θαη δηαβήηε, δχν απφ ηα ηξία κεγάια πξνβιήκαηα ηεο αξραηφηεηαο (ηελ 

ηξηρνηφκεζε  γσλίαο θαη ηνλ ηεηξαγσληζκφ ηνπ θχθινπ) θαη ν δεχηεξνο φηη θαηάθεξε λα νξίζεη ηελ 

εθαπηνκέλε κέζσ ελφο θηλεκαηηθνχ νξηζκνχ  κε απνηέιεζκα λα αλαηξέςεη ηελ άπνςε πνπ έλα 

κέξνο ηεο  καζεκαηηθήο θνηλφηεηαο πηνζεηνχζε πσο [32, ζει.55] :  

 

Σα ειιεληθά καζεκαηηθά  έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα ηελ θαηά θχξην ιφγν ζηαηηθή ηνπο κνξθή θαη 

γηα ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο. 

 

 

 ηελ πξαγκαηεία Πεξί Διίθσλ ππάξρνπλ 7 νξηζκνί, 28 πξνηάζεηο θαη 5 πνξίζκαηα. ηελ 

παξάγξαθν απηή ζα αλαθεξζνχκε θπξίσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ε εθαπηνκέλε ζηελ 

έιηθα ηνπ Αξρηκήδε. 

ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο έιηθαο δηαβάδνπκε [21, ζει.38]: 

 

 

 
 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ηζρπξηζηνχκε κε ζχγρξνλε καζεκαηηθή νξνινγία φηη ε έιηθα ηνπ Αξρηκήδε 

νξίδεηαη σο ν γεσκεηξηθφο ηφπνο ηνπ ζεκείνπ ηνπ επηπέδνπ ην νπνίν μεθηλψληαο απφ ην άθξν κηαο 

αθηίλαο ή κηαο εκηεπζείαο θηλείηαη νκαιά θαηά κήθνο ηεο αθηίλαο θαζψο απηή ζηξέθεηαη νκαιά 

γχξσ απφ ην άθξν ηεο. Έλαο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηεο έιηθαο πξνθχπηεη απφ ηελ νκνηφκνξθε 

πεξηζηξνθή κηα εκηεπζείαο  (κε θνξά αληίζεηε ηεο θνξάο ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ) γχξσ απφ ην 

ζεκείν Ο θαη ηαπηφρξνλα πάλσ ζηελ εκηεπζεία λα θηλείηαη νκνηφκνξθα ην ζεκείν Α, μεθηλψληαο 

απφ ην Ο. 
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Πιένλ, κε ζχγρξνλα εξγαιεία, φπσο ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα ηέηνηα έιηθα κε φζα πιενλεθηήκαηα πξνζθέξεη κηα ηέηνηα θαηαζθεπή. 

Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ εμήο θαηαζθεπή [39]: 
https://www.geogebra.org/m/pd99zKUu 

 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ηνπ Αξρηκήδε λα νξίζεη ηελ εθαπηνκέλε ζηελ έιηθα γίλεηαη κέζσ κηαο 

πξφηαζεο πνπ πεξηέρεηαη ζην βηβιίν ηνπ, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεη ζε απηήλ ηελ ιέμε εθαπηνκέλε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα [21, ζει.62]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε παξαπάλσ πξφηαζε καο πιεξνθνξεί πσο αλ κηα επζεία είλαη εθαπηνκέλε 

ηεο έιηθαο ζε έλα ηεο ζεκείν , ηφηε ε επζεία απηή δελ ζα ηέκλεη ηελ έιηθα ζε θαλέλα άιιν ζεκείν. 
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Δπίζεο, ζηελ πξφηαζε απηή γίλεηαη θαλεξφ φηη σο εθαπηνκέλε ελλνεί ηελ επζεία πνπ έρεη κε ηελ 

θακπχιε έλα θνηλφ ζεκείν θαη θείηαη ζηε γεηηνληά απηνχ ηνπ ζεκείνπ πξνο ην ίδην κέξνο ηεο 

θακπχιεο. Έηζη, ζε απηή ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο δελ πεξηιακβάλνληαη εθείλεο πνπ νξίδνληαη 

ζήκεξα ζηα ζεκεία θακπήο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο  

  

Αθφκε, άμην αλαθνξάο είλαη φηη ε απφδεημε ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο  γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο 

απαγσγήο ζε άηνπν, ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαηά θφξνλ ηφζν ν Δπθιείδεο ζηα ηνηρεία, φζν 

θαη ν Απνιιψληνο ζηα Κσληθά. 

 

Αλ επηδηψμνπκε λα δείμνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Αξρηκήδεο δνχιεςε ρξεζηκνπνηψληαο 

πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο, κπνξνχκε λα επηθαιεζηνχκε ηα εμήο [32, ζει.55-58]: 

 

Ζ εμίζσζε ηεο ζπείξαο είλαη       ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο νξίδνληαο σο: σ ηελ ζηαζεξή 

γσληαθή ηαρχηεηα ηεο πεξηζηξνθήο ηεο αθηίλαο θαη u ηελ ζηαζεξή ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

θηλείηαη ην ζεκείν πάλσ ζηελ αθηίλα. Σφηε ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο ζα έρνπκε ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t, r=u   θαη ζ=σ   νπφηε       φπνπ   
 

 
. ε θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο έρνπκε 

ηηο εμηζψζεηο            θαη           .
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Θεσξψληαο έλα ζεκείν Ρ πάλσ ζηε έιηθα απηφ εθηειεί ηαπηφρξνλα δχν θηλήζεηο .Σελ 

επζχγξακκε νκαιή (  ) θαηά κήθνο ηε δηεχζπλζε ηεο αθηίλαο θαη ηελ θπθιηθή νκαιή (  ).Με 

δεδνκέλεο ηηο ηαρχηεηεο θαη ηελ απφζηαζε ΟΡ αλ ζρεδηάζνπκε ην παξαιιειφγξακκν ησλ 

ηαρπηήησλ ηφηε ε δηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ ζεκείνπ είλαη ε εθαπηνκέλε ηεο θακπχιεο ζε απηφ 

ην ζεκείν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Αξρηκήδεο φξηζε ηελ εθαπηνκέλε ηεο έιηθαο ζην ζεκείν Ρ σο 

ηελ ηαρχηεηα ηνπ θηλεηνχ ζην ζεκείν Ρ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη απνηεινχλ κηα ζθηαγξάθεζε ησλ 

αληηιήςεσλ γηα  ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο απφ ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηνηρεία ηνπ Δπθιείδε 

κέρξη θαη ηνλ Αξρηκήδε. Απηή είλαη θαη ε πξψηε πεξίνδνο πνπ ε εθαπηνκέλε παξνπζίαδε 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεκαηηθνχο ηεο επνρήο εθείλεο. Έπεηηα γηα πνιιά ρξφληα, πεξίπνπ γηα κηα 

ρηιηεηία ,ε έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο παξέκεηλε ακεηάβιεηε. Καηά ηνλ 17ν αηψλα μεθίλεζε θαη πάιη ε 

ελαζρφιεζε κε ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο αθνχ ε καζεκαηηθή επηζηήκε είρε εμειηρζεί θαη ε 

εθαπηνκέλε κε ηνλ ηξφπν πνπ νξηδφηαλ δελ κπνξνχζε πιένλ λα βνεζήζεη ζηελ εμέιημε απηή. 

Έπξεπε ινηπφλ λα αιιάμεη κνξθή θαη λα ελζσκαησζεί ζε έλα λέν καζεκαηηθφ γίγλεζζαη ζην νπνίν 

πνιιέο απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο εθαπηνκέλεο κε ηελ Δπθιείδεηα έλλνηα δελ κπνξνχζαλ λα 

θιεξνλνκεζνχλ. 

εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο πξνζέθεξε ν Gilles Personne de Roberval, 

εκπλεπζκέλνο απφ ηνλ Αξρηκήδε θαη ηελ έιηθά ηνπ [11, ζει.63]:  
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Mέζσ ησλ ηδηνηήησλ κηαο θακπχιεο γξακκήο, εμεηάζηε ηηο δηάθνξεο θηλήζεηο πνπ έγηλαλ απφ 

ην ζεκείν αθεηεξίαο ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα ζρεδηάζεηε ηελ εθαπηνκέλε: Όιεο απηέο νη 

θηλήζεηο ζπλζέηνπλ κία κφλν. ρεδηάζηε ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζχλζεηεο θίλεζεο θαη ζα έρεηε ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο θακπχιεο. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εθαπηνκέλε πιένλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηξνρηά ελφο ζεκείνπ πνπ θηλείηαη κε ηελ 

δξάζε δχν ηαρπηήησλ. Τπάξρεη, δειαδή, ζχλδεζε ηεο εθαπηνκέλεο κε ηελ ζηηγκηαία ηαρχηεηα. 

αθψο δελ βξηζθφκαζηε αθφκε ζηε θάζε νξηζκνχ ηεο εθαπηνκέλεο κε ρξήζε εξγαιείσλ Αλάιπζεο 

αιιά κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα παξαπάλσ απνηεινχλ πξνπνκπφ ηνπ νξηζκνχ ηεο 

εθαπηνκέλεο κε ηε βνήζεηα ηεο παξαγψγνπ.  

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

3.4  Η κέζνδνο ηεο <<ςεπδντζόηεηαο>> ηνπ Fermat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Pierre de Fermat (1601 - 1665) ήηαλ Γάιινο λνκηθφο ζην θνηλνβνχιην ηεο Σνπινχδεο θαη 

εξαζηηέρλεο καζεκαηηθφο κε κεγάιε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ απεηξνζηηθνχ ινγηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα είλαη γλσζηφο γηα ηελ αλαθάιπςε κηαο πξσηφηππεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ησλ 

ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ ζεκείσλ ζε θακπχιεο γξακκέο, ε νπνία είλαη αλάινγε κε ηνλ ηφηε αθφκα 

άγλσζην δηαθνξηθφ ινγηζκφ. Δπίζεο είλαη γλσζηφο θαη γηα ηηο έξεπλέο ηνπ γηα ζηε ζεσξία αξηζκψλ, 

ηελ αλαιπηηθή γεσκεηξία θαη ηελ νπηηθή. Κπξίσο φκσο είλαη γλσζηφο γηα ην ηειεπηαίν ζεψξεκα ηνπ 

Fermat,  ην νπνίν πεξηέγξαςε ζε κηα κηθξή ζεκείσζε ζην βηβιίν Αξηζκεηηθά ηνπ Γηφθαληνπ.  

Αξρηθά ζα πεξηγξάςνπκε ηε κέζνδν απηή κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Fermat γηα 

λα ιχζεη έλα πξφβιεκα ην νπνίν ήηαλ γλσζηφ απφ ηνλ Δπθιείδε πνπ πξφηεηλε θαη κία ιχζε θαη 

έπεηηα ζα ζθηαγξαθήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ν Fermat ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εθαπηνκέλεο. Σν πξφβιεκα είλαη ην εμήο: Γνζέληνο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο κήθνπο β, ην νπνίν 

ρσξίδεηαη ζε δχν ηπραία ηκήκαηα x θαη β-x ην γηλφκελν ησλ x θαη β-x γίλεηαη κέγηζην φηαλ ην 

ηκήκα ρσξίδεηαη ζηε κέζε. Σν πξφβιεκα είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ έιπζε ν Δπθιείδεο, αιιά 

δίλεηαη κε πεξηζζφηεξν γεσκεηξηθνχο φξνπο: Μεηαμχ φισλ ησλ νξζνγσλίσλ κε ίζε πεξίκεηξν, ην 

ηεηξάγσλν είλαη απηφ κε ην κεγαιχηεξν εκβαδφ. Αο δνχκε, ινηπφλ, ηελ ιχζε πνπ πξφηεηλε ν 

Fermat: 

Θέινπκε λα βξνχκε γηα πνηα ηηκή ηνπ β ην γηλφκελν   (   ) γίλεηαη κέγηζην. Γηα αξθνχλησο 

κηθξφ ζεηηθφ ε, αληηθαζηζηνχκε φπνπ x ην x+ε. Σφηε 
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  (   )  (   )  (     ) 

 

νπφηε                                                                   

 

θαη                                                                 . 

 

ηε ζπλέρεηα ν Fermat δηαηξεί ηνπο φξνπο ηεο ηειεπηαίαο ηζφηεηαο κε ην ε θαη ζεσξψληαο ζηε 

ζπλέρεηα φηη ην ε ηζνχηαη κε κεδέλ ζπκπεξαίλεη φηη   
 

 
    πνπ απνηειεί θαη ηελ απάληεζε ζην 

δεηνχκελν. ην ζεκείν απηφ δέρηεθε θξηηηθή, θπξίσο απφ ηνλ Descartes, αθνχ ελ ηέιεη δηαηξεί κε 

κηα πνζφηεηα ηελ νπνία ζεσξεί κεδεληθή. Δίλαη θαλεξφ φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα πνιχ θνληά 

ζην φξην πνπ ζήκεξα γλσξίδνπκε, αιιά επίζεο εχθνια δηαπηζηψλνπκε πσο ε δηαίξεζε, απφ 

πιεπξάο ηνπ Fermat, κε ηελ πνζφηεηα ε πνπ ηειηθά είλαη κεδεληθή δεκηνχξγεζε δηθαηνινγεκέλα 

ελζηάζεηο. 

Απηή ηε κέζνδν ηεο <<ςεπδντζφηεηαο>> ρξεζηκνπνίεζε θαη ζηελ πεξίπησζε εχξεζεο ηεο 

εθαπηνκέλεο κηα θακπχιεο ζε έλα ηεο ζεκείν. Mία πξνζεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απηνχ γηα 

ηελ εχξεζε εθαπηνκέλεο ηε δηαβάδνπκε ζην ηζηνξηθφ ζεκείσκα [2, ζει.182]: 
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Με ηε κέζνδν ηνπ Fermat ε θαηαζθεπή ηεο εθαπηνκέλεο αλάγεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο ηνπ 

ηκήκαηνο ΣΡ γηα ην νπνίν είρε θαζηεξσζεί ν εηδηθφο φξνο «ππνεθαπηνκέλε». 

 

χκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα νθείινπλ λα 

ηθαλνπνηνχλ νξηζκέλεο  πξνδηαγξαθέο. Μία απφ απηέο είλαη : 

 
ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ κεγάισλ ηζηνξηθψλ 

ζηηγκψλ πνπ θαζφξηζαλ δηαδνρηθά ηελ πνξεία ησλ Μαζεκαηηθψλ ψζηε ν καζεηήο λα απνθηά 

γλψζε ηεο γέλεζεο ησλ ηδεψλ ηνπο, πξνυπφζεζε απαξαίηεηε γηα ηελ θαηάθηεζε θάζε 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Παξάιιεια πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο 

θαηαθηήζεηο, φπσο επίζεο θαη ζηηο ζπλέπεηεο ηνπο ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.  

 

θαη 

 

ηα ηζηνξηθά ζεκεηψκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ πξέπεη λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αλαδήηεζε θαη 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

 

(ΦΔΚ 303, ζει 4037) 

 

Σα ηζηνξηθά ζεκεηψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά βηβιία απνηεινχλ έλα κέξνο ησλ ηζηνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ γέλεζε θαη ηελ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Αλ ν εθπαηδεπηηθφο 

ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιεια ην ηζηνξηθφ ζεκείσκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

αληηιεθζνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο κηαο λέαο έλλνηαο (π.ρ. κε ηε κέζνδν ηνπ Fermat ην 

επφκελν βήκα ηεο έλλνηαο ηεο παξαγψγνπ ζπλάξηεζεο δείρλεη λα είλαη έλα εξγαιείν πνπ 

πξνθχπηεη ινγηθά σο εμέιημε ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ). Με απηφ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο 

αληηιακβάλεηαη ηελ εμέιημε ησλ ελλνηψλ θαη δελ αλαγθάδεηαη λα απνδερζεί απιά έλαλ 

καζεκαηηθφ νξηζκφ δίρσο ζχλδεζε κε ηηο ήδε απνθηεζείζεο γλψζεηο ηνπ. ηελ ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο απηήο ζα γίλεη πξνζπάζεηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηζηνξηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Γ Λπθείνπ. 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε κέζνδνο ηνπ Fermat εθαξκφδεηαη ζε θάζε απιή πνιπσλπκηθή 

ζπλάξηεζε, αιιά φπσο έδεημε ν Descartes δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί ζε νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε. 
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3.5  Σν παξάδνμν ηνπ Descartes- Η κέζνδνο ηνπ Descartes γηα ηελ εθαπηνκέλε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Descartes (1596-1650) ήηαλ Γάιινο θηιφζνθνο ηνπ 17νπ αηψλα. Αζρνιήζεθε κε κεγάιε πνηθηιία 

ζεκάησλ, γξάθνληαο δψδεθα ζεκαληηθά έξγα κε αληηθείκελν ηε θηινζνθία, ζενινγία, κνπζηθή, 

αλζξψπηλε αλαηνκία, καζεκαηηθά θιπ. Αλάκεζα ζηα δνθίκηά ηνπ είλαη ην La Geometrie, έλα 

παξάξηεκα ηνπ Discourse de la Methode. ε απηή ηελ εξγαζία αζρνιήζεθε κε πνιιά δεηήκαηα, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη κε ηελ νλνκαδφκελε  κέζνδν ηνπ Descartes γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο εθαπηνκέλεο επζείαο θακπχιεο. 

 

Ο Descartes απέδεημε φηη ε κέζνδνο πνπ πξφηεηλε ν Fermat δελ κπνξνχζε λα γεληθεπηεί ζε θάζε 

πεξίπησζε αλαπηχζζνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ιχλνληαο ην παξαθάησ πξφβιεκα [11, 

ζει.67]: 

 

Γίλεηαη θχθινο κε εμίζσζε           θαη ην ζεκείν Α(-α,0) κε α>0 εθηφο απηνχ. Να 

βξεζεί ην ζεκείν ηνπ θχθινπ πνπ απέρεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην Α. 

 

Θεσξνχκε έλα ζεκείν Μ(x,y) ηνπ θχθινπ. 
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 Υξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλα εξγαιεία, ε απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α απφ ην Μ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν  

 

 (   )   ( )  √         ,   αθνχ         . 

 

H  d(x) γίλεηαη ειάρηζηε φηαλ ε ππφξξηδε πνζφηεηα γίλεηαη ε ειάρηζηε δπλαηή. Θεσξνχκε σο    

 

                                                                    ( )           ,            
 

Tφηε   (   )    (   )         θαη ζεσξψληαο   (   )   ( )  έρνπκε 2αh=0. 

 

Γηαηξψληαο ζηελ ηειεπηαία ηζφηεηα κε ην h πξνθχπηεη α=0, ην νπνίν είλαη αδχλαην αθνχ ηφηε ην 

ζεκείν Α ζα ήηαλ ζεκείν ηνπ θχθινπ. 

 

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Descartes έδεημε ηελ αδπλακία γελίθεπζεο ηεο κεζφδνπ ηνπ Fermat ζε 

νπνηαδήπνηε  θακπχιε. Ο ίδηνο ζην βηβιίν ηνπ La Geometrie  πξνηείλεη κηα κέζνδν εχξεζεο 

εθαπηνκέλεο θακπχιεο, ε νπνία είλαη αθελφο πεξηζζφηεξν ζχλζεηε ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ Fermat, 

αθεηέξνπ είλαη ζηεξηγκέλε πεξηζζφηεξν ζε αιγεβξηθφ επίπεδν ελψ ηνπ Fermat δνκείηαη ζε έλλνηεο 

Αλάιπζεο φπσο απηέο εδξαηψζεθαλ αξγφηεξα. 

 

 Οη Boyer θαη Mercbach [29] πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ επηλφεζε ν Descartes γηα ηελ εχξεζε 

εθαπηνκέλεο: 

 Έζησ P ζηαζεξφ ζεκείν ηεο θακπχιεο θαη Q κεηαβιεηφ ζεκείν απηήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βξίζθνπκε ηελ εμίζσζε θχθινπ κε θέληξν ζηνλ άμνλα ησλ ηεκεκέλσλ πνπ δηέξρεηαη απφ ηα P 

θαη Q. Σαπηίδνληαο ηα P θαη Q πξνθχπηεη φηη ε εμίζσζε πνπ δίλεη ηα ζεκεία ηνκήο ηνπ θχθινπ 

θαη ηεο θακπχιεο ζα έρεη δηπιή ιχζε. Ξέξνληαο πιένλ ην θέληξν ηνπ θχθινπ, ε εθπαηνκέλε ηεο 

θακπχιεο ζην P ζα είλαη ε επζεία ε πνπ πξνθχπηεη φηαλ P Q. 

 

Μηα πεξηζζφηεξν ελδειερή παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ ζπλαληάκε ζην [32, ζει.216]: 
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Θεσξνχκε θακπχιε κε εμίζσζε y=f(x) θαη έζησ Ρ ην ζεκείν ζην νπνίν αλαδεηνχκε ηελ 

εθαπηνκέλε. Θέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην θέληξν C ηνπ θχθινπ πνπ είλαη ην ζεκείν ηνκήο 

ηεο θαλνληθήο επζείαοθαη ηνπ άμνλα ησλ ηεηκεκέλσλ. ( Ωο θαλνληθή επζεία ζεσξνχκε ηελ 

επζεία CP θαζψο P Q  θαη ην C παξακέλεη ζηνλ άμνλα ησλ ηεηκεκέλσλ). Σφηε ε εθαπηνκέλε 

ζα έηλαη ε θάζεηε ζηελ επζεία CP. Έλαο θχθινο πνπ ζα έρεη θέληξν ην C θαη ζα αθηίλα CP ζα 

ηέκλεη ηελ θακπχιε ζην P θαη έλα πνιχ γεηηνληθφ ηνπ Q. Αλ φκσο ε CP είλαη θαλνληθή ηφηε ην 

Ρ ζα έηλαη δηπιφ ζεκείν ηνκήο ηεο θακπχιεο θαη ηνπ θχθινπ κε εμηζψζεηο: 

   

y=f(x) θαη    (   )      κε r=(CP) 

  

Αλ ππνζέζνπκε φηη ε ( ( ))  είλαη πνιπσλπκηθή, ηφηε ε εμίζσζε 

 

( ( ))  (   )     

  

 ζα έρεη σο πξνο x (ηεηκεκέλε ηνπ P) δηπιή ξίδα. Δπεηδή ε ( ( ))  είλαη πνιπσλπκηθή, αθνχ ε                   

εμίζσζε ζα έρεη δηπιή ξίδα π.ρ. ηελ x=ξ  (ξ ηεηκεκέλε ηνπ P) ζα έρνπκε 

  

  

  

( ( ))  (   )     (   ) ∑   
  

 

εμηζψλνληαο ηνπο ζπληειεζηέο ησλ νκνβάζκησλ φξσλ ππνιφγηζε ην π. Ζ θιίζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ζην Ρ ζα ηζνχηαη κε  
   

 ( )
. 
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3.6  Η ζπκβνιή ησλ Barrow, Newton θαη Leibniz ζηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο 

εθαπηνκέλεο. 

 

Isaak Barrow                                   Isaak Newton                                  Gottfried Wilhelm Leibniz                         

  1630-1677                                         1643-1727                                                        1646-1716 

        

 

O Barrow ήηαλ καζεκαηηθφο, θαζεγεηήο θαη ζενιφγνο γελλήζεθε ζηελ Αγγιία ην 1630. Αλ θαη 

ιηγφηεξν γλσζηφο απφ ηνλ Ηζαάθ Νεχησλα, ν νπνίνο ήηαλ καζεηήο ηνπ, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ 

ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή θαη έζεζε ηα ζεκέιηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

Ο Newton ήηαλ Άγγινο θπζηθφο, καζεκαηηθφο, αζηξνλφκνο, θηιφζνθνο, αιρεκηζηήο θαη ζενιφγνο. 

Μεγάιεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ππήξμαλ νη κειέηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ θσηφο  θαζψο επίζεο 

θαη ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηε δεκηνπξγία ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ Γηαθνξηθνχ θαη 

Οινθιεξσηηθνχ Λνγηζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Γελ είρε θνηλνπνιηηεηαθή ππεθνφηεηα, αιιά 

είρε απνθηήζεη ηνλ ηίηιν ηνπ Δηαίξνπ ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξείαο, πνπ δίλνληαλ ζε πνιίηεο ή κφληκνπο 

θαηνίθνπο ηεο Κνηλνπνιηηείαο ησλ Δζλψλ. Δίρε δηαηειέζεη πξφεδξνο ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξίαο.  

Ο Leibniz ήηαλ  Γεξκαλφο θηιφζνθνο  θαζψο θαη καζεκαηηθφο, δηπισκάηεο, θπζηθφο, ηζηνξηθφο, 

βηβιηνζεθνλφκνο θαη δηδάθηνξαο ησλ ιατθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ Ννκηθψλ. Καηέρεη εμέρνπζα ζέζε 

ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο θηινζνθίαο, έρνληαο αλαπηχμεη ηνλ δηαθνξηθφ θαη 

νινθιεξσηηθφ ινγηζκφ. Δίρε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε θπζηθή θαη ηελ ηερλνινγία, ζε έλλνηεο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ πνιχ αξγφηεξα ζηελ θηινζνθία, ηε ζεσξία πηζαλνηήησλ, ηε βηνινγία, ηελ ηαηξηθή, 

ηε γεσινγία, ηελ ςπρνινγία, ηελ γισζζνινγία θαη ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ. Έγξαςε έξγα γηα 

ηε θηινζνθία, ηελ πνιηηηθή, ην δίθαην, ηελ εζηθή, ηε ζενινγία, ηελ ηζηνξία θαη ηε θηινινγία. Οη 

ζπλεηζθνξέο ηνπ ζε απηφ ην επξχ ζεκαηηθφ θάζκα δηαζθνξπίζηεθαλ ζε δηάθνξα γλσζηά πεξηνδηθά, 

ζε δεθάδεο ρηιηάδεο επηζηνιέο θαη αδεκνζίεπηα ρεηξφγξαθα.  

Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ, θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 17
νπ

 αηψλα, δηαπξαγκαηεχνληαλ νη 

καζεκαηηθνί θαη νδήγεζε ζηε γέλλεζε ηνπ Απεηξνζηηθνχ Λνγηζκνχ ήηαλ ε εχξεζε ηεο εθαπηνκέλεο 

θακπχιεο ζε έλα ηεο ζεκείν. Ο Barrow πξφηεηλε κηα κέζνδν παξφκνηα κε απηή ηνπ Fermat, γηα λα 

νξίζεη ηελ εθαπηνκέλε θακπχιεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην νλνκαδφκελν δηαθνξηθφ ή ραξαθηεξηζηηθφ 
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ηξίγσλν. Ζ κέζνδνο απηή είλαη αξθεηά ζχλζεηε θαη δηαθέξεη απφ ηε κέζνδν ηνπ Fermat σο πξνο ηελ 

νξνινγία θαη ην ζπκβνιηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα [12, ζει.120]: 

 

 

Ξεθηλά ηελ δηαδηθαζία κε ην ηξίγσλν RPQ  πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πξνζαχμεζε PR θαη ζηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί φηη ην ηξίγσλν απηφ είλαη φκνην κε ην ηξίγσλν ΡΜΝ  θαη ηζρπξίδεηαη φηη 

ε θιίζε  
  

  
  ηεο εθαπηνκέλεο είλαη ίζε κε ηελ θιίζε  

  

  
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ν Barrow ζεσξεί φηη , φηαλ ην ηφμν ΡΡ΄ είλαη επαξθψο κηθξφ ψζηε λα κπνξνχκε 

κε αζθάιεηα λα ην ηαπηίζνπκε κε ην ηκήκα PQ ηεο εθαπηνκέλεο ζην Ρ. Σν ηξίγσλν ΡΡ΄R , ζην 

νπνίν ην ΡΡ΄ ζεσξείηαη θαη σο ηφμν ηεο θακπχιεο θαη σο ηκήκα ηεο εθαπηνκέλεο , είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηξίγσλν.  

 

Ο Leibniz ρξεζηκνπνίεζε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηξίγσλν θαη παξαηήξεζε φηη ε εθαπηνκέλε ζην Ρ 

εμαξηάηαη απφ ην ιφγν ησλ δηαθνξψλ ηεο ζπλάξηεζεο θαη ηεο κεηαβιεηήο θαζψο απηέο νη 

δηαθνξέο γίλνληαη απείξσο κηθξέο. Έδσζε ηνλ εμήο νξηζκφ: 

  

εθαπηνκέλε κηαο θακπχιεο είλαη ε επζεία ε νπνία ζπλδέεη δχν δηαδνρηθά ζεκεία ηεο θακπχιεο ηα 

νπνία απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απείξσο κηθξή απφζηαζε. 

 

 Ο Leibniz εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ δηαθνξηθνχ σο εμήο [12, ζει.128]: 

 

Σν δηαθνξηθφ dy ηεο ηεηαγκέλεο y ελφο ζεκείνπ Ρ είλαη κηα πνζφηεηα, ε νπνία έρεη ιφγν πξνο ηε 

δηαθνξά dx ηεο ηεηκεκέλεο x ηνπ Ρ, ίζν κε ην ιφγν ηεο y πξνο ηελ ππνεθαπηνκέλε ηεο θακπχιεο 

ζην Ρ. ε δηαθνξά dx κπνξεί λα είλαη κηα νπνηαδήπνηε πνζφηεηα. 

πκβνιίδνπκε κε  ς  ηε ζπλάξηεζε ηνπ  ρ  θαη   dρ ηελ απείξσο κηθξή κεηαβνιή  ζην ρ θαη 

νξίδεη ην δηαθνξηθφ dς ηεο ηεηαγκέλεο . 

 

Χξεζηκνπνηψληαο ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε : 
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Σα ηξίγσλα ΡΓΓ θαη ΡΖΔ είλαη φκνηα νπφηε  
   

  
 

 

  
. Οπφηε γηα ηε δηαθνξά dx ην 

δηαθνξηθφ είλαη dς=ΓΓ θαη θαηά ζπλέπεηα  
  

  
 

 

  
 .  Όηαλ ην dx γίλεηαη νινέλα θαη 

κηθξφηεξν θαη ην ζεκείν Γ ηείλεη λα γίλεη ζεκείν ηεο θακπχιεο θαη ε απείξσο κηθξή 

κεηαβνιή ζην ς ζα αληηπξνζσπεχεη ην κήθνο ηνπ ΓΓ θαη ην Γ ζα ηείλεη λα ζπκπέζεη κε ην 

ζεκείν Ρ , δειαδή , φπσο ζα ην αλαθέξακε ζήκεξα ζα είρακε : 

 

 

 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε κέζνδνο πνπ πξφηεηλε ν Leibniz είλαη πνιχ θνληά ζηελ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ 

θαη ζηνλ νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο φπσο πθίζηαληαη ζήκεξα ζεσξψληαο ηελ παξάγσγν ζην ζεκείν 

ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο πνπ ζέινπκε ηελ εθαπηνκέλε σο ηελ θιίζε ηεο ( ζηελ πεξίπησζε κε 

θαηαθφξπθεο εθαπηνκέλεο). 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ Newton, ε πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη ηελ εθαπηνκέλε ήηαλ πεξηζζφηεξν 

κέζσ ηεο θίλεζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ Leibniz πνπ επηρείξεζε λα ηελ νξίζεη απφ γεσκεηξηθή ζθνπηά. 

χκθσλα κε ηνλ Καηίδε [11, ζει.72]: 

 

O Newton ζεσξνχζε κηα θακπχιε σο ην γεσκεηξηθφ ηφπν ηεο ηνκήο δχν θηλνχκελσλ επζεηψλ 

κηαο νξηδφληηαο θαη κηαο θαηαθφξπθεο .Οη ζπληεηαγκέλεο x θαη y ησλ θηλνχκελσλ ζεκείσλ 

είλαη ζπλαξηήζεηο ηνπ ρξφλνπ t, πξνζδηνξίδνληαο ηηο ζέζεηο ησλ θάζεησλ θαη νξηδφληησλ 

γξακκψλ αληίζηνηρα.  Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ Νεχησλα είλαη απηή ηεο ξνήο, πνπ ππνδειψλεηαη απφ 

ην x. Δίλαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ( ζηηγκηαία ηαρχηεηα) ηεο κεηαβιεηήο x   (
  

    
 ). Ζ ζηηγκηαία 

ηαρχηεηα δελ νξίδεηαη αιιά είλαη δηαηζζεηηθά θαηαλνεηή. 
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3.7  Η ζπκβνιή ηνπ Cauchy ζηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο 

εθαπηνκέλεο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Augustin Louis Cauchy (1789-1857) ήηαλ Γάιινο καζεκαηηθφο απφ ηνπο 

πξσηνπφξνπο ζηελ απζηεξή ζεκειίσζε ηεο Αλάιπζεο . ξηζε ηελ έλλνηα ηεο  

ζπλέρεηα κε απεηξνζηηθνχο φξνπο, έδσζε αξθεηά ζεκαληηθά ζεσξήκαηα ζηελ 

κηγαδηθή αλάιπζε θαη μεθίλεζε ηε κειέηε ησλ αληηκεηαζεηηθψλ νκάδσλ ζηελ 

αθεξεκέλε άιγεβξα. ληαο βαζπζηφραζηνο καζεκαηηθφο, επεξέαδε ζεκαληηθά ηνπο 

ζχγρξνλνπο καζεκαηηθνχο, αιιά θαη ηνπο κεηαγελέζηεξνπο. Οη έξεπλεο θαη ηα βηβιία 

ηνπ  θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο θπζηθήο. 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.6 νη Barrow, Leibniz θαη Newton επέθεξαλ κηα 

νπζηαζηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν νξηζκνχ ηεο εθαπηνκέλεο, επεξεαζκέλνη απφ ηνλ 

Αξρηκήδε, νξίδνληαο ηελ εθαπηνκέλε θακπχιεο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο νξίνπ, ρσξίο 

φκσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ απζηεξή καζεκαηηθά έλλνηα ηνπ νξίνπ πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Cauchy θαη ηειεηνπνηήζεθε ζηνλ ε-δ νξηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηηο κέξεο καο. 

Έρνληαο, πιένλ, σο εξγαιείν ηελ παξάγσγν ζπλάξηεζεο, ε εθαπηνκέλε κπνξνχζε 

πιένλ λα νξηζηεί κε ρξήζε ηεο θιίζεο, δειαδή ηεο ηηκήο ηεο παξαγψγνπ ηεο 

ζπλάξηεζεο ζην ζεκείν πνπ αλαδεηνχκε ηελ εθαπηνκέλε. Ο πξψηνο νξηζκφο ηεο 

παξαγψγνπ θαη ν δξφκνο γηα ηνλ λέν νξηζκνχ ηεο εθαπηνκέλεο δφζεθε απφ ηνλ 

Cauchy [2, ζει.184]: 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο 

Γηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα 

4.1 Θέκα θαη κεζνδνινγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη αθνξά ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

εθαπηνκέλεο ηεο παξαβνιήο        ζε δνζέλ ζεκείν ηεο, πνπ επηλνήζεθε απφ ηνλ 

Fermat. Ζ δξαζηεξηφηεηα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ ζεηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, δηάξθεηαο ηξηψλ δηδαθηηθψλ σξψλ, νη νπνίνη έρνπλ δηδαρζεί ηελ 

έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ππφ ην πξίζκα ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο ηφζν ζην 

Γπκλάζην, φζν θαη ζηελ Α΄ Λπθείνπ θαη ηελ εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ κε ηελ 

αλαιπηηθή ζθνπηά ζηα πιαίζηα ησλ καζεκαηηθψλ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Β΄ Λπθείνπ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα πιαηζηψλεηαη ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά απφ ηελ θαζνδεγνχκελε 

εθ λένπ επαλεθεχξεζε κε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα είλαη ζπλνδεπηηθφο, 

δηαθξηηηθφο θαη λα ζηνρεχεη ζην λα θαζνδεγήζεη κε ηέηνηνλ ηξφπν ηνπο καζεηέο, 

ψζηε λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηελ ηδέα πνπ ππάξρεη ζηελ εχξεζε θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηεο εθαπηνκέλεο. 

ηελ δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη ε εηθφλα έλλνηαο θαη ν νξηζκφο 

έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο εμειίζζνληαη. Αξρηθά, ζέηνπκε νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ κε ηελ Δπθιείδεηα έλλνηα, νπφηε αλαδχεηαη ε 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ καζεηή θαζψο θαη ε αληίζηνηρε εηθφλα θαη νξηζκφο 

έλλνηαο. Πξνρσξνχκε ζηελ πεξίπησζε ησλ θσληθψλ ηνκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

παξαβνιήο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλε ε δξαζηεξηφηεηα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα εκπινπηίζεη ηελ εηθφλα έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο σο 

ζεκέιην γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο ζηε Γ Λπθείνπ. 

Πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο ησλ δχν ή ηξηψλ αηφκσλ, ε επηινγή 

ησλ νπνίσλ λα γίλεη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ψζηε θάζε νκάδα λα απαξηίδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθήο  δπλακηθφηεηαο καζεηέο ζηα καζεκαηηθά. Δπίζεο, ν δηδάζθσλ πξέπεη 

λα έρεη ξφιν θαζνδεγεηηθφ  ζε ηέηνην βαζκφ πνπ δελ ζα εκπνδίδεη ηελ αλαθάιπςε 

ησλ λέσλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ απφ ηνπο καζεηέο. Άιισζηε ην δεηνχκελν ζε απηήλ 

ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ είλαη λα αλαθαιχςνπλ νη ίδηνη ηελ καζεκαηηθή ηδέα 

κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή ηνπο. Αθφκε, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

θχιιν εξγαζίαο [ δεο Παξάξηεκα], νη εξσηήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ, 

φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ, είλαη ηέηνηεο πνπ θαζνδεγνχλ αιιά δελ πξνδίδνπλ ζηνλ 

καζεηή ηελ καζεκαηηθή ηδέα.  

Σα θχιια εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο κε 

ηε κέζνδν ηεο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο [13]. Τπάξρνπλ πνιιά νθέιε απφ ηε 

ρξήζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο ζηα πιαίζηα κηαο θαζνδεγνχκελεο αλαθαιππηηθήο 

πξνζέγγηζεο. Ζ νξζή ρξήζε ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ζηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 
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πσο ζε θάζε κέζνδν δηδαζθαιίαο έηζη θαη ζε απηήλ αζθήζεθε θξηηηθή. πσο 

επηζεκαίλεη ν Σνπκάζεο [22]: 

ηελ θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί εξσηήζεηο, 

πξνθνξηθέο ή ζηελ πεξίπησζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο γξαπηέο, θαζψο ε 

ζπδήηεζε, γηα λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ζ φιε 

δηαδηθαζία ειέγρεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα απηφ αλ δελ δνζεί αξθεηή 

πξσηνβνπιία ζηνπο καζεηέο θηλδπλεχεη λα γίλεη δαζθαινθεληξηθή. 

θαη  

ν καζεηήο αληί λα αλαθαιχςεη ηελ θαηλνχξγηα γλψζε πξνζπαζεί λα καληέςεη ηη 

είρε ζην λνπ ηνπ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

Eίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν νη καζεηέο λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ζηνηρεηψδεο γλψζεηο 

ε/π θαζψο θαη κε απιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο 

Geogebra. Να ηνλίζνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα πξνηείλεηαη λα γίλεη ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο, θάζε νκάδα ζα έρεη ηνλ δηθφ ηεο ππνινγηζηή κε εγθαηεζηεκέλν ην 

ινγηζκφ Geobebra. Σέινο, ν θαζεγεηήο ζα πξνβάιιεη ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ 

ζηνλ πίλαθα. Αλ θάπνηα απφ ηηο νκάδεο επηζπκεί λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ινγηζκηθφ, ηεο δίλνπκε απηή ηε δπλαηφηεηα επεηδή ε ρξήζε ηνπ δελ απνηειεί ηνλ 

ζηφρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν. Γηα παξάδεηγκα, ε εξψηεζε 

5 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο κπνξεί λα απαληεζεί είηε κέζσ θαηαζθεπήο ηεο παξαβνιήο 

ζην ινγηζκηθφ είηε ζην ραξηί. 

Ζ ρξήζε ινγηζκηθψλ ζηελ δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ έρεη εξεπλεζεί επξέσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο απηέο δείρλνπλ φηη αλ ην ινγηζκηθφ 

ρξεζηκνπνηεζεί εχζηνρα απφ ηνλ δηδάζθνληα, ηφηε ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζηε 

δηδαζθαιία είλαη αμηνζεκείσηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Arcavi θαη Hadas [24] 

ππνζηεξίδνπλ φηη: 

Σα δπλαµηθά ςεθηαθά πεξηβάιινληα απνηεινχλ εηθνληθά εξγαζηήξηα ζηα νπνία 

νη µαζεηέο µπνξνχλ λα παίμνπλ, λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα µάζνπλ µαζεµαηηθά. 

Δλεξγψληαο ζε απηά ηα δπλαµηθά ςεθηαθά πεξηβάιινληα, µέζα ζε ειάρηζην 

ρξφλν, νη µαζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπλ άπεηξα ζρήµαηα µε 

µεγάιε αθξίβεηα. Παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα άµεζεο ηξνπνπνίεζεο, 

µεηαθίλεζεο θαη µεηαζρεµαηηζµνχ ησλ ζρεµάησλ ζην ρψξν, µε ηε βνήζεηα ηνπ 

πνληηθηνχ, ρσξίο λα µεηαβάιινληαη νη θξίζηµεο γεσµεηξηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Οη 

µαζεηέο µπνξνχλ λα πεηξαµαηηζηνχλ, φρη µφλν θνηηάδνληαο ηελ εηθφλα, αιιά 

θαη µεηξψληαο, ζπγθξίλνληαο, αιιάδνληαο ηα ζρήµαηα. 

Σέινο, ε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ηφζν ηνλ παξαγσγηθφ, φζν θαη ηνλ 

επαγσγηθφ ηξφπν ζθέςεο [23]. 
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4.2 Αλάιπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη δνκείηαη έρνληαο σο  βάζε ην ηζηνξηθφ ζεκείσκα 

ζην νπνίν αλαθεξζήθακε ζηε ζειίδα 64 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ζηε δξαζηεξηφηεηα ππεηζέξρνληαη δχν έλλνηεο-δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ ρεηξηζκνχ απφ ηνλ δηδάζθνληα. Ζ κία ζρεηίδεηαη κε ηα θαηά 

πξνζέγγηζε φκνηα ηξίγσλα θαη ε δεχηεξε κε ηελ πνζφηεηα h ( φπσο αλαιχεηαη 

παξαθάησ), ε νπνία ελ ηέιεη ηείλεη ζην κεδέλ. ζνλ αθνξά ηα θαηά πξνζέγγηζε 

φκνηα ηξίγσλα ν δηδάζθσλ θαιείηαη, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ 

δπλακηθήο γεσκεηξίαο πνπ πξνηείλεηαη, λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ δεκηνπξγία 

κηαο εηθφλαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πνζφηεηαο h, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θχιιν εξγαζίαο πνπ πξνηείλεηαη, λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο παξαγψγνπ ζηε Γ Λπθείνπ. 

 Γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηνλ αλαγλψζηε λα έρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα πξηλ 

εμεηδηθεχζνπκε ζηα επηκέξνπο ζηάδηα θαη ηηο δηδαθηηθέο ψξεο, είλαη ζθφπηκν λα 

αλαθέξνπκε ηα βαζηθά καζεκαηηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

- Καηά πξνζέγγηζε νκνηφηεηα ηξηγψλσλ  

- Βαζηθά εξγαιεία Άιγεβξαο (π.ρ. επίιπζε ηχπνπ σο πξνο κηα κεηαβιεηή). 

- Πξνζεγγηζηηθή έλλνηα νξίνπ (δηαίξεζε πνζφηεηαο πνπ ζεσξείηαη 

απεηξνειάρηζηε). 

Αο δνχκε φκσο ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαο ηε δηαδηθαζία ηελ δηδαθηηθή πξφηαζε: 

 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα: 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηηο 1
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο αξρηθά ζα πξνθαιέζνπκε κηα θνπβέληα 

πνπ ζα αθνξά ηελ παξαβνιή σο γεσκεηξηθφ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο κε 

ρξήζε ελφο θψλνπ θαη ελφο επηπέδνπ. Δπίζεο ζα θάλνπκε εθ λένπ αλαθνξά ζηελ 

αλαιπηηθή  ηεο εμίζσζε, είηε φηαλ απηή έρεη άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ     είηε ηνλ      

Ο ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα είκαζηε ην δπλαηφλ βέβαηνη φηη πξηλ 

μεθηλήζνπκε ηελ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ πεξίπησζε εο 

παξαβνιήο      νη καζεηέο ζα έρνπλ γλψζε θαη εηθφλα ηεο παξαβνιήο απφ ηελ 

Δπθιείδεηα θαη ηελ αλαιπηηθή ζθνπηά. 

Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο 1
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο είλαη ε αλίρλεπζε θαη ε ππελζχκηζε ησλ 

γλψζεσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ. Οη καζεηέο 

πξηλ έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο, ηεο έιιεηςεο θαη ηεο 

ππεξβνιήο γλσξίδνπλ κφλν ηελ εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ. Απηή είλαη ε πξνυπάξρνπζα 

γλψζε ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο, νπφηε απηή απνηειεί 

θαη ην πιηθφ πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηελ 

Δπθιείδεηα έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ αλαιπηηθή. Γηεξεπλνχκε, ινηπφλ, ηηο 

πξνυπάξρνπζεο απηέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα: 

- ζνλ αθνξά ηελ πξψηε εξψηεζε επηδηψθνπκε λα ειέγμνπκε αλ νη καζεηέο 

γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θχθινπ, αθνχ απηή απνηειεί ηελ 

έλλνηα κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε ζηε ζπλέρεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

ππάξμνπλ καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ ηνλ νξηζκφ, 

παξνηξχλνπκε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ λα βνεζήζνπλ θαη αλ 

νιφθιεξε ε νκάδα δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηφηε ππελζπκίδνπκε ηνλ 

νξηζκφ. 

 

- Με ην πξψην εξψηεκα θαη ηελ ελδερφκελε θνπβέληα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

πεηπραίλνπκε λα είκαζηε βέβαηνη φηη φινη νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκφ 

ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θχθινπ. Ο ζηφρνο ηνπ δεχηεξνπ εξσηήκαηνο αθνξά  

ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα κπνξνχλ, κε γεσκεηξηθά φξγαλα, λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηελ εθαπηνκέλε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ ζε δνζέλ ζεκείν 

ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε θαιχςεη ηνλ νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο 

(εξψηεκα 1) θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο. 

 

 

- Σν επφκελν εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θχθινπ. 

Αλακέλνπκε θάζε νκάδα λα θαηαγξάςεη φζεο ηδηφηεηεο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη 

θαη ελζαξξχλνπκε ηνλ δηάινγν ησλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηα επξήκαηά ηνπο. 

Μπνξνχκε λα ζεκεηψλνπκε θάζε ηδηφηεηα πνπ ιέγεηαη απφ ηηο νκάδεο ζηνλ 

πίλαθα  θαη ζην ηέινο λα έρνπκε έλαλ <<θαηάινγν>>  ηδηνηήησλ.  

 

- Με ην ηειεπηαίν εξψηεκα ηεο 1
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο επηρεηξνχκε ηε ζχλδεζε 

ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θχθινπ κε ηελ Φπζηθή, ρξεζηκνπνηψληαο  ηελ έλλνηα 

ηεο γξακκηθήο ηαρχηεηαο. ην ζεκείν απηφ λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ απνηειεί 

ζηφρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, 

αιιά ε ζπζρέηηζε ηεο ζεσξεηηθήο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο κε απηήλ πνπ 

βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θα ήηαλ ρξήζηκν πξηλ θιείζνπκε ηε 

δηδαζθαιία λα δεηήζνπκε απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ κεξηθά 

παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηα νπνία απνδεηθλχεηαη εκπεηξηθά 

φηη ε δηεχζπλζε ηεο ηαρχηεηαο ζηελ θπθιηθή θίλεζε ηαπηίδεηαη κε ηελ 

εθαπηνκέλε (π.ρ. νη ζπίζεο απφ ηνλ ηξνρφ).  
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Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηνχκε φηη κε ηελ αιιεινπρία ησλ εξσηεκάησλ ηεο 1
εο

 

δηδαθηηθήο ψξαο έρνπκε ην εμήο:                     

                              

 

2
ε
 δηδαθηηθή ψξα: 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο 2
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο είλαη λα αλαδπζεί ε αλαγθαηφηεηα ελφο 

λένπ νξηζκνχ ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο παξαβνιήο     , ν νπνίνο ζα 

απνηειεί  γελίθεπζε ηνπ νξηζκνχ ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θχθινπ. Δίλαη βαζηθφ γηα ηνλ 

δηδάζθνληα λα έρεη πέξαλ ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο θαη βνεζεηηθά 

εξγαιεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο αλαγθαηφηεηαο απηήο απφ 

πιεπξάο ησλ καζεηψλ (θχιιν εξγαζίαο). Αο δνχκε ηελ θάζε εξψηεζε μερσξηζηά θαη 

ηη επηδηψθεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

- Ζ εξψηεζε 5 είλαη εηζαγσγηθή θαη απνζθνπεί ζην λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο 

απφ ηε κλήκε ηνπο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο παξαβνιήο      , κε ηελ 

νπνία ζα αζρνιεζνχκε ελδειερψο έσο ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

- Σν εξψηεκα 6 είλαη αληίζηνηρν κε ην ηειεπηαίν εξψηεκα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

ηεο 1
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο. Δλψ εθεί εκθαλίδεηαη ηειεπηαίν, εδψ εκθαλίδεηαη 

ζηελ αξρή, γηαηί ν καζεηήο έρεη πιένλ δεκηνπξγήζεη ηε ζχλδεζε ηεο 

δηεχζπλζεο ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ εθαπηνκέλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ θχθινπ θαη 

ηψξα επηδηψθεηαη αξρηθά, πξηλ γίλεη θακία αλαθνξά ζηελ εθαπηνκέλε ηεο 

παξαβνιήο, λα δεκηνπξγήζεη κηα εηθφλα πξνεξρφκελε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ. 

 

- ηελ εξψηεζε 7 πεξηγξάθεηαη έλαο θαληαζηηθφο δηάινγνο δχν ζπκκαζεηψλ. 

Ο δηάινγνο απηφο είλαη κε ηέηνηνλ ηξφπν δνκεκέλνο ψζηε λα αλαδχνληαη 

γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ. Αλ επηρεηξήζνπκε λα 

Γλψζε ηνπ 
νξηζκνχ ηεο 
εθαπηνκέλεο 

θχθινπ 

Καηαζθεπή 
εθαπηνκέλεο 
θχθινπ ζε 

δνζέλ ζεκείν 
ηνπ 

Ηδηφηεηεο ησλ 
ζεκείσλ ηεο 

εθαπηνκέλεο ζε 
ζρέζε κε ηα 
ζεκεία ηνπ 
θχθινπ 

χλδεζε ηεο 
έλλνηαο ηεο 

εθαπηνκέλεο κε 
ηε Φπζηθή  
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απνθσδηθνπνηήζνπκε ηνλ δηάινγν, δηαπηζηψλνπκε φηη απηέο ζπλνςίδνληαη 

ζηηο εμήο: 

 

A) Ζ θφθθηλε επζεία  x=1  έρεη έλα θνηλφ ζεκείν κε ηελ παξαβνιή 

αιιά δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ εηθφλα έλλνηαο ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

εθαπηνκέλε, αθνχ ππάξρνπλ ηκήκαηα ηεο εθαπηνκέλεο εθαηέξσζελ 

ηεο εθαπηνκέλεο. 

 

Β) Ζ πξάζηλε επζεία είλαη θνληχηεξα ζηελ εηθφλα έλλνηαο ησλ 

καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαπηνκέλε, αιιά κεηνλεθηεί ζην φηη δελ 

γλσξίδνπλ νη καζεηέο πσο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί. 

 

Γ) Σίζεηαη ην εξψηεκα αλ κπνξεί ε παξαβνιή ζε έλα ηεο ζεκείν λα 

έρεη δχν δηαθνξεηηθέο εθαπηνκέλεο. 

ηελ εξψηεζε 7, ινηπφλ, ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο 

αθνχ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ηηο γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηνλ δηάινγν πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ νκάδσλ κε ηέηνηνλ 

ηξφπν πνπ λα αθήζεη λα αλαδπζνχλ νη ζπγθξνχζεηο απηέο δίρσο λα επέκβεη 

άκεζα δίλνληαο απαληήζεηο. Δπηπιένλ, πάληνηε κέζα ζέλα ππνζηεξηθηηθφ 

αιιά φρη δαζθαινθεληξηθφ ξφιν, λα αλαθαιπθζεί φηη ε καχξε επζεία είλαη 

απηή πνπ αλαδεηνχκε. 

Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ηειεπηαία ζηηρνκπζία ησλ καζεηψλ έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ: 

Μαθηηήρ Α: Ok. Γεν μποπεί να είναι και οι δύο; 

Μαθηηήρ Β: Λερ να μποπεί να έσει δύο εθαπηόμενερ ζηο ίδιο ζημείο; Γεν ξέπω. Αρ 

πωηήζοςμε καλύηεπα ηον μαθημαηικό μαρ. 

Δδψ ν καζεηήο Α ζέηεη έλα εξψηεκα πνπ ίζσο δχζθνια ζα δηαηππσζεί απφ έλαλ κέζν 

καζεηή ηεο Β΄ Λπθείνπ. Παξφια απηά, ππάξρεη απηή ε πηζαλφηεηα θαη ε δηαρείξηζή 

ηνπ δελ είλαη εχθνιε. Οη καζεηέο ηεο  Β΄ Λπθείνπ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, δελ 

γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ, νπφηε ηα εξγαιεία ηνπ δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ δελ 

παξέρνληαη. Με ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, κία πξνζέγγηζε πνπ 

ελδερνκέλσο ζα ήηαλ πεηζηηθή ζην γηαηί δελ κπνξεί ε παξαβνιή λα έρεη ζην ίδην ηεο 

ζεκείν δχν δηαθνξεηηθέο εθαπηφκελεο, ζα ήηαλ ε εμήο:  

Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη  έλα ηκήκα ηεο παξαβνιήο πξνζεγγίδεη έλα ηφμν ελφο 

θχθινπ. εκεηψλνπκε πσο πξνθαλψο απζηεξά καζεκαηηθά δελ ηζρχεη αιιά γηα λα 

βνεζήζνπκε ζην λα δηακνξθψζεη ν καζεηήο κηα εηθφλα ρξεζηκνπνηνχκε απηήλ ηελ 

αληηζηνίρηζε ηκήκαηνο παξαβνιήο ζε ηφμν θχθινπ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κεηαηνπίδνπκε ην πξφβιεκα ζηνλ θχθιν πνπ ν καζεηήο έρεη γλψζε γηα ηελ 

κνλαδηθφηεηα ηεο εθαπηνκέλεο. 
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πλνςίδνληαο, εθφζνλ ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηελ 2
ε
 δηδαθηηθή ψξα θπιήζεη 

νκαιά, ζα έρνπκε πεηχρεη ηα εμήο: 

 

 

 

3
ε
 δηδαθηηθή ψξα: 

ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα, κέζσ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, ησλ δηαιφγσλ ησλ 

νκάδσλ θαη ηελ ππνζηήξημε απφ κεξηάο ηνπ δηδάζθνληα, νη καζεηέο ζπκθψλεζαλ φηη 

ε εθαπηνκέλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαβνιήο είλαη ε πξάζηλε επζεία. Σν εξψηεκα 

πνπ γελλάηαη είλαη κε πνηνλ ηξόπν κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ε εθαπηνκέλε. Ζ 

απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ απνηειεί ηνλ ζηφρν ηεο 3
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο. 

Θεσξνχκε φηη έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αλ φρη αλαγθαηφηεηα, ν δηδάζθσλ πξηλ 

μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο 3
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο, λα αθηεξψζεη 

ιίγν ρξφλν ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο θαη ζηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ πξαγκαηψζεθαλ ζην δηάβα ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ. Απηή ε δηαδηθαζία 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη κε πξνβνιή  ζηνλ πίλαθα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηαζκψλ, 

φπσο απηνί αλαπηχζζνληαη ζην θεθάιαην 2 ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν εληζρχεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη, ελδερνκέλσο, θηλεηνπνηνχληαη 

νξηζκέλνη καζεηέο πνπ δελ δείρλνπλ ηδηαίηεξν δήιν γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα. 

ε απηήλ ηελ ψξα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε Άιγεβξα, κε ηελ νπνία δελ είκαζηε βέβαηνη 

φηη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ είλαη αξθνχλησο εμνηθεησκέλν. Ο ξφινο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δπλακηθνηήησλ ησλ  καζεηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θάζε νκάδα θαζψο 

θαη ε ζπκβνιή ηνπ θαζεγεηή είλαη απνιχησο αλαγθαία. Αλαιχνληαο ηελ θάζε 

εξψηεζε μερσξηζηά δηαπηζηψλνπκε φηη: 

- Με ηελ εξψηεζε 8 επηδηψθνπκε λα ζπκίζνπκε ζηνπο καζεηέο ηα θξηηήξηα 

νκνηφηεηαο ησλ ηξηγψλσλ, αθνχ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα αλαθαιχςνπλ ηελ 

εθαπηνκέλε ρξεζηκνπνηεί ηελ ηζφηεηα ησλ ιφγσλ ησλ πιεπξψλ δχν ηξηγψλσλ 

πνπ είλαη θαηά πξνζέγγηζε φκνηα. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα απνηειεί απαξαίηεην 

εξγαιείν θαη πξέπεη λα ππελζπκηζηεί θαη λα ηνληζηεί. 

Τπελζχκηζε ηεο 
γξαθηθήο 

παξάζηαζεο ηεο 
παξαβνιήο  

y=x2 

Γηάινγνο 
καζεηψλ-
Γλσζηηθέο 
ζπγθξνχζεηο 

Γηαρείξηζε γλσζηηθψλ 
ζπγθξνχζεσλ-

Γηάινγνο κεηαμχ ησλ 
νκάδσλ θαη ηνπ 

δηδάζθνληα. Δπηινγή 
ηεο πξάζηλεο επζείαο 
σο ηελ εθαπηνκέλε. 
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- Ο ζηφρνο ηεο επφκελεο εξψηεζεο έγθεηηαη ζην λα ειέγμνπλ νη καζεηέο αλ 

επαξθνχλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εθαπηνκέλεο. Ο ζπληειεζηήο 

δηεχζπλζεο ηεο επζείαο δελ είλαη γλσζηφο, νχηε ε γσλία πνπ απηή δεκηνπξγεί 

κε ην άμνλα ρ΄ρ, νπφηε ε επηινγή ηνπ δεχηεξνπ ζεκείνπ είλαη κάιινλ θνληά 

ζηελ επηινγή ηνπο. 

- Σν εξψηεκα 10 ζηνρεχεη ζην λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή κέζσ ηεο εηθφλαο λα 

αλαθαιχςεη φηη ην επηπιένλ ζεκείν πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 

επζείαο είλαη ην ζεκείν πνπ απηή ηέκλεη ηνλ άμνλα ρ΄ρ. 

- Σν εξψηεκα 11 απνζθνπεί ζην λα εηζαρζνχλ νη απαξαίηεηεο κεηαβιεηέο πνπ 

ζα ρξεηαζηνχλ παξαθάησ θαη λα κπνξέζεη ν καζεηήο, επίζεο κέζσ ηεο 

εηθφλαο, λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε νπηηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θάζε 

κεηαβιεηήο. 

- Με ηε εξψηεζε 12 επηδηψθνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ πνζνηήησλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί πξσηχηεξα, κέζσ ηεο θαηά πξνζέγγηζεο νκνηφηεηαο ησλ ηξηγψλσλ. 

- Σν επφκελν εξψηεκα απαηηεί απιέο αιγεβξηθέο ηθαλφηεηεο απφ ηνλ καζεηή 

ψζηε λα έρνπκε ηελ ηζφηεηα (1). 

- Σα εξψηεκα 14 είλαη ηδηαίηεξν ζεκαληηθφ ηφζν γηαηί ε απάληεζή ηνπ 

αιγεβξηθά ιχλεη ην πξφβιεκα πνπ αξρηθά ηέζεθε, αιιά θπξίσο γηαηί δίλεη 

ζηνλ δηδάζθνληα ηελ δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ινγηζκηθνχ λα 

θνπβεληηάζεη γηα ηελ απεηξνειάρηζηε πνζφηεηα h. 

-  Σέινο, κε ην εξψηεκα 15 επηδηψθνπκε λα αλαθαιχςεη ν καζεηήο κε ηε 

βνήζεηα ηεο θίλεζεο, φηη φια ηα παξαπάλσ είλαη αλεμάξηεηα ηεο επηινγήο ηεο 

ζέζεο ηνπ ζεκείνπ Μ πάλσ ζηελ παξαβνιή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 

πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

ρεηηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, φπσο είδακε ζην 1
ν
 θεθάιαην, ε 

εθαπηνκέλε ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηφζν ζην Γπκλάζην φζν θαη ζην Λχθεην, 

έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ ελαιιάζζνληαη θαη κεηαηξέπνληαη απφ επζεία 

ππφ ηελ Δπθιείδεηα έλλνηα ζε επζεία κε ηελ αλαιπηηθή  εμίζσζε θαη ζε νξηαθή ζέζε 

ηέκλνπζαο κηαο θακπχιεο. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο κνξθέο είλαη δχζθνιν λα 

αθνκνησζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηνπο καζεηέο. Ζ δπζθνιία απηή εληζρχεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη ζηα ζρνιηθά βηβιία είλαη  ιηγνζηέο, ή ιείπνπλ εληειψο, νη γέθπξεο 

κεηαμχ ησλ κνξθψλ απηψλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θαιά νξγαλσκέλε  δηδαζθαιία 

ζα κπνξνχζαλ λα ακβιχλνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ.  

Δπίζεο, εζηηάδνληαο ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηεο εθαπηνκέλεο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

απνηειεί κηα έλλνηα κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Κάζε θνξά πνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα 

αζρνιεζεί κε κηα λέα ηεο κνξθή, αιιάδεη θαη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο 

εθαπηνκέλεο. Ζ ελαιιαγή απφ κνξθή ζε κνξθή δελ είλαη κηα απιή γελίθεπζε ηεο 

έλλνηαο, αιιά κεηαιιάζζεηαη θαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο. Π.ρ. αλ έλαο καζεηήο 

έρεη δηδαρζεί ηελ πνιπσλπκηθή εμίζσζε πξψηνπ βαζκνχ θαη θαιείηαη λα δηδαρζεί ηελ 

πνιπσλπκηθή εμίζσζε δεπηέξνπ βαζκνχ, ηφηε ε παξαπάλσ δπζθνιία δελ πθίζηαηαη. 

Απηφ βέβαηα, δελ ζεκαίλεη πσο δελ πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο ζηελ πεξίπησζε απηή, 

αιιά φηη πξφθεηηαη θαη πάιη γηα εμίζσζε ζηελ νπνία ην δεηνχκελν είλαη ε ηηκή ή νη 

ηηκέο ηνπ αγλψζηνπ. Αληηζέησο, ε κεηαηξνπή ή ε κεηαηφπηζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη αλ 

απηή δελ γίλεη κε κηα νκαιή κεηάβαζε, ηφηε ειινρεχεη ν θίλδπλνο κηαο επηθαλεηαθήο 

θαηαλφεζεο απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ. 

Σν παξαπάλσ επηρείξεκα, ηεο δπζθνιίαο ησλ καζεηψλ ζηελ αθνκνίσζε ηεο έλλνηαο 

θαζψο απηή αιιάδεη κνξθέο, εληζρχεηαη θαη απφ ηελ επίπεδν ηεο γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ ηελ ζηηγκή πνπ θαινχληαη λα δηδαρζνχλ ηελ έλλνηα. πσο 

είδακε ζηηο έξεπλεο πνπ αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 1
ν
 , καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ ( αθφκε θαη πξσηνεηείο αιιά θαη απφθνηηνη ησλ καζεκαηηθψλ 

ηκεκάησλ) παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο κε ηελ εθαπηνκέλε, θπξίσο φηαλ απηή 

δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο. Ίζσο, ινηπφλ, ην επίπεδν ηεο 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ λα κελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο αιιεπάιιειεο 

ελλνηνινγηθέο αιιαγέο ηεο έλλνηαο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία. 

Δίλαη αμηνζεκείσην, φηη αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο 

εθαπηνκέλεο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 3, δηαπηζηψλνπκε φηη 

ρξεηάζηεθε πνιχο ρξφλνο θαη ζηαδηαθά βήκαηα γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε ηνλ 

ζεκεξηλφ νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε κέζνδνο ηνπ Fermat, ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε 

ε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν νπνίνο δίρσο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ, θαηάθεξε λα νξίζεη ηελ εθαπηνκέλε ηεο 

παξαβνιήο         ζε έλα ηεο ζεκείν. 
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Σέινο, κηα αθφκε δπζθνιία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο 

εθαπηνκέλεο, πέξαλ ηεο αιιαγήο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ φπνπ απηή 

πθίζηαηαη, εληνπίδεηαη ζηα δηαθνξεηηθά καζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ εζσθιείεη ε 

ιέμε εθαπηνκέλε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηελ Α 

Γπκλαζίνπ απνηειεί επζεία κε ηελ Δπθιείδεηα έλλνηα θαη ζηελ Β Γπκλαζίνπ 

εκθαλίδεηαη σο αξηζκφο. Να ηνλίζνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ έρνπκε αιιαγή 

ζην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, αιιά ζην καζεκαηηθφ αληηθείκελν.  

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα,  ε αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο 

εηζάγεη ζηε δηδαζθαιία έλα ελδηάκεζν ζηάδην αλάπηπμεο ηεο έλλνηαο ηεο 

εθαπηνκέλεο κε ρξήζε αιγεβξηθψλ ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ, πνπ ππεξβαίλεη ην 

ακηγψο γεσκεηξηθφ Δπθιείδεην πιαίζην αιιά ππνιείπεηαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο Αλάιπζεο 

(έλλνηα νξίνπ). Έηζη εηζάγεη ηνπο καζεηέο νκαιά ζηηο λέεο αληηιήςεηο 

αλαδεηθλχνληαο αθελφο ηε ζηελφηεηα ηνπ γεσκεηξηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ αιγεβξηθνχ. Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία αληίζεηα θάλεη 

ελλνηνινγηθά άικαηα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζηνπο καζεηέο ζπγρχζεηο 

θαη παξαλνήζεηο, ην είδνο θαη ηε ζεκαζία ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαδείμεη νη έξεπλεο ηεο 

δηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ.     

πσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δπζθνιία ησλ καζεηψλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο, πνιιέο απφ απηέο ρξεζηκνπνηνχλ σο 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηελ εηθφλα έλλνηαο (concept image) θαη ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ( 

concept definition) θαη ηηο πξνεθηάζεηο απηψλ. Δίλαη αιήζεηα φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην είλαη ηδηαίηεξα πξφζθνξν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ιφγσ ηεο θχζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο.  Με κηα πην ελδειερή καηηά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

φηη ελψ ην ζεσξεηηθφ απηφ πιαίζην ιεηηνπξγεί αξθνχλησο ηθαλνπνηεηηθά, δελ 

ελζσκαηψλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δχν παξάκεηξνη πνπ είλαη κάιινλ 

θαζνξηζηηθέο  γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πεγψλ ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ. Ζ πξψηε 

ζρεηίδεηαη κε ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο, ηα πξνζθεξφκελα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηηο νδεγίεο 

δηδαζθαιίαο (δεο θεθάιαην 1). ια ηα παξαπάλσ δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηδαζθαιία θαη είλαη ζαθέο φηη 

επεξεάδνπλ άκεζα ην απνηέιεζκα απηήο. Ζ δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ηεο εθαπηνκέλεο (δεο θεθάιαην 3) θαη κπνξνχκε λα ηελ ζπζρεηίζνπκε κε δχν 

νπηηθέο. Ζ κία είλαη απηή πνπ δείρλεη ηε δπζθνιία ηεο έλλνηαο κέζα απφ ηελ κεγάιε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο επίπνλεο πξνζπάζεηεο ηεο καζεκαηηθήο θνηλφηεηαο γηα 

λα έρνπκε ηνλ ζεκεξηλφ νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο 

ζπλάξηεζεο. Ζ άιιε αθνξά ζηε βνήζεηα πνπ κπνξνχκε λα παξέρνπκε ζηνλ καζεηή, 

αλ απηφο θαηαλνήζεη ηελ δηαδξνκή απηή θαη ηελ αλάγθε πνπ θάζε θνξά αλάγθαζε 

ηνπο καζεκαηηθνχο λα εμειίμνπλ ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο. 

ζνλ αθνξά ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ε απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή. Ζ ηζηνξία 

ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε κέζνδνο ηνπ Fermat γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εθαπηνκέλεο ηεο παξαβνιήο ζε δνζέλ ζεκείν ηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο απφ ηνπο καζεηέο. Ζ δηδαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη ζην θεθάιαην 4, ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 
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Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

εθαπηνκέλεο. Παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο ( θεθάιαην 1) κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ζηφρν. 

Σέινο, βαζηθή καο πξφηαζε απνηειεί κηα κειινληηθή έξεπλα πνπ ζα θαηαγξάςεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζε 

ζρνιηθέο ηάμεηο, αθνχ φπσο πξναλαθέξζεθε, ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ δελ θαηέζηε δπλαηή. 
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Παξάξηεκα 

Φύιιν εξγαζίαο 

1
η
 διδακηική ώπα 

1) Να δηαηππψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο εθαπηνκέλεο ελφο θχθινπ ζε έλα ζεκείν ηνπ Α. 

Απάληεζε: 

 

 

2)  Να ζρεδηάζεηε ηελ εθαπηνκέλε ηνπ παξαθάησ θχθινπ ζην ζεκείν ηνπ Α. 

Απάληεζε: 

 

 

 

 

 

 

 

3) Να γξάςεηε ηηο ηδηφηεηεο πνπ εληνπίδεηε ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ ηεο 

εθαπηνκέλεο σο πξνο ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ ηνπ θχθινπ. 

Απάληεζε: 

 

4) ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Φπζηθήο ηεο B΄ Λπθείνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζεηηθψλ 

ζπνπδψλ ζηελ παξάγξαθν 1.2 ζπλαληήζαηε ηνλ νξηζκφ ηεο γξακκηθήο ηαρχηεηαο. 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ πξφηαζε κε ηελ θαηάιιειε θξάζε, ψζηε λα πξνθχςεη ν 

νξηζκφο: 

 

 

Γπαμμική ηασύηηηα 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο νκαιήο θπθιηθήο θίλεζεο ε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

θηλεηνχ παξακέλεη ζηαζεξή, ελψ ε θαηεχζπλζή ηεο κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, επεηδή 

………………………………………………………………………………………….  
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2
η
 διδακηική ώπα 

 

5) Να ζρεδηάζεηε ηελ παξαβνιή       ζην παξαθάησ νξζνθαλνληθφ ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ θαη λα ζεκεηψζεηε ην ζεκείν ηεο Α(1,1). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Αλ ππνζέζνπκε φηη έλα απηνθίλεην θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο παξαπάλσ παξαβνιήο 

λα ζρεδηάζεηε ηε δηεχζπλζε θίλεζήο ηνπ φηαλ απηφ δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν Α. 
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7) Ο δηάινγνο πνπ αθνινπζεί ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ δχν καζεηψλ ηεο Β΄ Λπθείνπ 

ζεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Αθνχ ηνλ δηαβάζεηε, λα απαληήζεηε ζηελ εξψηεζε πνπ 

αθνινπζεί: 

Μαζεηήο Α: Αλ έρσ ηελ παξαβνιή       θαη ζέισ λα θέξσ ηελ εθαπηνκέλε ηεο 

ζην ζεκείν ηεο Α(1,1) κπνξψ απηή λα είλαη ε θφθθηλε επζεία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαζεηήο Β:  ρη βέβαηα! 

Μαζεηήο Α: Γηαηί φρη; H θφθθηλε επζεία έρεη έλα κφλν θνηλφ ζεκείν κε ηελ 

παξαβνιή. Δπίζεο, κε ηνλ ηξφπν απηφ θαηαζθεπάδεηαη εχθνια ε εθαπηνκέλε ηεο 

παξαβνιήο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο. 

Μαζεηήο Β: Γηαηί ε εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο        ζην ζεκείν ηεο Α(1,1) είλαη 

ε πξάζηλε επζεία. 
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Μαζεηήο Α: Γηαηί λα είλαη ε πξάζηλε επζεία ε εθαπηνκέλε; 

Μαζεηήο Β: Γηαηί ε πξάζηλε επζεία είλαη ε επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν 

Α(1,1) θαη αθήλεη νιφθιεξε ηελ παξαβνιή ζην ίδην εκηεπίπεδν. 

Μαζεηήο Α: Ok. Γελ κπνξεί λα είλαη θαη νη δχν; 

Μαζεηήο Β: Λεο λα κπνξεί λα έρεη δχν εθαπηφκελεο ζην ίδην ζεκείν; Γελ μέξσ. Αο 

ξσηήζνπκε θαιχηεξα ηνλ καζεκαηηθφ καο. 

Αμηνινγψληαο ηνλ παξαπάλσ δηάινγν λα ζεκεηψζεηε κε πνηνλ απφ ηνπο δχν καζεηέο 

ζπκθσλείηε; Αλ δελ ζπκθσλείηε κε θαλέλαλ απφ ηνπο δχν, γξάςηε ηε δηθή ζαο 

εθδνρή. (Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο). 

Απάληεζε: 

 

 

 

 

3
η
 διδακηική ώπα 

 

8) Να αλαθέξεηε ηα θξηηήξηα νκνηφηεηαο ησλ ηξηγψλσλ. ηε ζπλέρεηα λα γξάςεηε 

ηελ ηζφηεηα ησλ ιφγσλ ησλ πιεπξψλ πνπ πξνθχπηεη γηα ην δεχγνο νκνίσλ 

ηζνπιεχξσλ ηξηγψλσλ ΑΒΓ θαη ΚΛΜ, κε ΑΒ=6 θαη ΚΛ=4. 

1
ν
 θξηηήξην: 

2
ν
 θξηηήξην: 

 

                 Α                                          Κ                                     Ηζρχεη:   

                                                                                                  ----- = ----- = ----- = ----- 

                                               Λ                           Μ 

Β                                Γ 
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9) Αο ππνζέζνπκε φηη ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο 

      ζην ζεκείν ηεο  (     ). πσο είδακε ηελ πξνεγνχκελε ψξα απηή ζα έρεη 

ηε κνξθή ηεο πξάζηλεο επζείαο. Έρνπκε επαξθή δεδνκέλα γηα λα ηελ 

θαηαζθεπάζνπκε απζηεξά; Αλ λαη πνηα είλαη απηά; Αλ φρη ηη αθφκε πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε γηα λα επαξθνχλ ηα δεδνκέλα; 

Απάληεζε: 

 

 

 

10)  Αλαδεηνχκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ηεο εθαπηνκέλεο, εθηφο ηνπ ζεκείνπ 

επαθήο, γηα λα έρνπκε σο δεδνκέλα δχν ζεκεία ηεο θαη λα είλαη εθηθηή ε θαηαζθεπή 

ηεο. Πνην ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ζεκείν απηφ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απάληεζε: 

 

 

11) Αλ θαηαθέξνπκε λα ππνινγίζνπκε ην κήθνο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΣΡ ηφηε ζα 

έρνπκε εθθξάζεη ηελ ηεηκεκέλε ηνπ Σ σο πξνο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ Μ. Παίξλνπκε 

έλα ζεκείν  (     ) πνπ λα αλήθεη ζηελ παξαβνιή θαη ηέηνην ψζηε ην     λα απέρεη 

απφ ην      απφζηαζε h φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Αλ ζέζνπκε ΣΡ=s, ηφηε 
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λα ζπκπιεξψζεηε ηα δεχηεξα κέιε ησλ παξαθάησ ηζνηήησλ κε θάπνηα απφ ηηο 

πνζφηεηεο    ,   , s, h (επηηξέπνληαη θαη νη πξάμεηο κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ) 

Ν=……        ΜΡ=……         Σ=…..            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Οη πνζφηεηεο ηνπ εξσηήκαηνο 11 πνπ ζπκπιεξψζαηε, κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ 

λα ζπζρεηηζηνχλ; (Δπηθεληξσζείηε ζηo ηξίγσλν ΜΡΣ θαη ζην θακππιφγξακκν 

ηξίγσλν ΝΣ) 

Απάληεζε: 

 

 

 

13) Γλσξίδνληαο, πιένλ, φηη     
     

 
 

  

 
  θαη δεδνκέλνπ φηη ην ζεκείν  (     ) 

αλήθεη ζηελ παξαβνιή θαη φηη        , λα απνδείμεηε φηη ηζρχεη: 

      
  

 
         ( ) 
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Απάληεζε: 

 

 

 

14) ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο ππάξρεη ην αξρείν <<Μέζνδνο 

Fermat.ggb>> https://www.geogebra.org/m/t3sztvhb .Αθνχ ην αλνίμεηε κεηαθηλήζηε 

ην ζεκείν Ν πξνο ην Μ. Ση παξαηεξείηε φζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα h; Πψο ζα 

κεηαηξαπεί ε ηζφηεηα (1) ηνπ εξσηήκαηνο 13; Δπηηεχρζεθε ν αξρηθφο ζηφρνο ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο εθαπηνκέλεο (πξάζηλεο επζείαο); 

Απάληεζε: 

 

 

 

 

15) Ξεθιεηδψζηε ην ζεκείν Μ θαη κεηαθηλήζηε ην πάλσ ζηελ παξαβνιή. 

Μεηαθηλψληαο θαη πάιη ην h, παξαηεξείηε θάηη δηαθνξεηηθφ; Αλ λαη ηη αθξηβψο θαη αλ 

φρη ηη κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εθαπηνκέλεο ηεο 

παξαβνιήο; 

Απάληεζε: 

https://www.geogebra.org/m/t3sztvhb

