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Πξόινγνο 
 

Πνιινί πηζηεύνπλ όηη ε πξνζπάζεηα έληαμεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζηε κάζεζε 

θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ηεο Γ’ Λπθείνπ είλαη αλέθηθηε, θαζώο νη 

καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο παλειιήληεο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηηο επόκελεο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Όζνη πηζηεύνπλ απηά επηθαινύληαη, σο ζνβαξό επηρείξεκα, 

ηελ έιιεηςε ρξόλνπ θαζώο ην πξόγξακκα ησλ καζεκαηηθώλ είλαη αξθεηά κεγάιν, ζε 

ζρέζε κε ηνλ δηαηηζέκελν ρξόλν θαη έηζη δελ αθήλεη θάπνην πεξηζώξην γηα 

δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. Πξνθαλώο πηζηεύνπλ όηη ε έληαμε ηνπ 

ινγηζκηθνύ ζηε δηδαθηηθή αηδέληα ησλ εθπαηδεπηηθώλ απαηηεί ην μόδεκα πνιύηηκνπ 

ρξόλνπ, θαζώο απαηηείηαη (1) ρξόλνο  γηα ηε κάζεζε ησλ ρεηξηζκώλ θαη ησλ 

ηδηαίηεξσλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ινγηζκηθνύ, (2) ρξόλνο  γηα ηε δεκηνπξγία – θαηαζθεπή 

ηνπ θάζε πεξηβάιινληνο από ηνπο καζεηέο θαη (3) ρξόλνο ζε νπηηθέο δηεξεπλήζεηο. 

Έηζη λνκίδνπλ όηη ν ρξόλνο πνπ απνκέλεη γηα ηε κάζεζε ηερληθώλ θαη κεζνδνινγηώλ 

αξθνύλησο ρξήζηκσλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη δελ αξθεί γηα λα 

θαηαζηνύλ νη καζεηέο ηθαλνί γηα επηηπρίεο.       

Γε ζπκκεξηδόκαζηε ηελ άπνςε απηή πιήξσο θαζώο πηζηεύνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ δηδάζθνπλ ηα καζεκαηηθά ηεο Γ’  Λπθείνπ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ πνιιέο 

δηδαζθαιίεο πνπ θάλνπλ ζηνλ πίλαθα κε ηελ θηκσιία κε ηνλ ππνινγηζηή. Αξθεί λα 

ππάξρεη θαηάιιειν ινγηζκηθό θαη θαηάιιεια ζελάξηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο 

καζεηέο θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα δηεξεπλνύλ θαηάιιεια θαηλόκελα 

πξνβιεκαηηζκνύ θαη κάζεζεο κε ηε ρξήζε απιώλ θαη θαηαλνεηώλ  ππνινγηζηηθώλ 

εξγαιείσλ. Αθόκα, έρνπκε ηε γλώκε όηη ε κάζεζε ηερληθώλ θαη κεζνδνινγηώλ γηα ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ελλνηώλ θαη θαηλνκέλσλ ησλ καζεκαηηθώλ, είλαη ειιηπήο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθή όηαλ δε ζπλνδεύεηαη από βαζηά θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ απηώλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο παξαγώγνπ, ζηεξίδεηαη ζηελ 

πεξηγξαθή θαηλνκέλσλ ηεο θίλεζεο θαη ηεο εθαπηνκέλεο ηεο θακπύιεο κηαο 

ζπλάξηεζεο, ρσξίο λα κπνξνύλ νη καζεηέο λα ρεηξηζηνύλ ηα θαηλόκελα απηά θαη λα 

ηα πξνζεγγίζνπλ λνεηηθά κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν.  

Σν CDROM πνπ δεκηνπξγήζακε κπνξεί λα εληαρζεί ρσξίο λα δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηε δηδαθηηθή αηδέληα ηνπ θαζεγεηή ησλ καζεκαηηθώλ ηεο Γ’ Λπθείνπ 

θαζώο: (1) Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο γλώζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ. (2) Σα ζέκαηα πνπ 

δηαπξαγκαηεύεηαη αθνξνύλ αθξηβώο ηε δηδαθηέα ύιε ηνπ καζήκαηνο. (3) Οη 

κηθξόθνζκνη πνπ δεκηνπξγήζακε κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό 

ζηελ ηάμε θαη λα γίλνπλ αληηθείκελν δηεξεύλεζεο όιεο ηεο ηάμεο. (4) Οη ρεηξηζκνί 

πνπ απαηηνύληαη είλαη ειάρηζηνη θαη αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε έηνηκσλ αιιά 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ κηθξόθνζκσλ. (5) Σν CDROM κπνξεί λα ηξέρεη ζην 

δηαδίθηπν θαη από απηή ηελ άπνςε κπνξεί ν θάζε καζεηήο λα ην ρξεζηκνπνηεί θαη 

από ην ζπίηη ηνπ.  

Διπίδνπκε, όηη ε πξόηαζή καο ζα βνεζήζεη ηνπο κελ θαζεγεηέο ησλ καζεκαηηθώλ λα 

απνθηήζνπλ θαη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο δύζβαησλ ελλνηώλ, όπσο απηέο 

ηεο αλάιπζεο, ηνπο δε καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ νη ίδηνη έλλνηεο θαη ζρέζεηο κε 

πνιιαπινύο ηξόπνπο.                   
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Δηζαγσγή 

 

Σν παξόλ ινγηζκηθό αθνξά ηα Μαζεκαηηθά ηεο Γ' Λπθείνπ.  

Πξνζεγγίδεη ζηηο έλλνηεο ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ κε έλα 

ηδηαίηεξν ηξόπν κε ηνλ νπνίν δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα εκπιέθνληαη ζε 

δηεξεπλήζεηο κε ηηο πην ζεκαληηθέο έλλνηεο ησλ ζρνιηθώλ ηνπο καζεκαηηθώλ 

αμηνπνηώληαο ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό GeoGebra.  

Με ηνλ όξν 'δηεξεύλεζε' ελλννύκε ηε δξάζε ηελ νπνία αλαπηύζζνπλ νη καζεηέο όηαλ 

εμεξεπλνύλ έλα ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ (έλα κηθξόθνζκν) όπσο απηά πνπ 

πξνηείλνπκε εδώ.  

Σα εξγαιεία εμεξεύλεζεο πνπ θαινύληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηελ εμεξεύλεζε 

είλαη δύν θαηεγνξηώλ. Δίλαη ηα δηαζέζηκα ζην πεξηβάιινλ ππνινγηζηηθά εξγαιεία 

θαζώο θαη νη γλώζεηο ηνπο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη 

ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αληινύλ από απηό. Αθόκα, ην γεγνλόο όηη γηα 

λα πεξηγξάςνπκε ηνλ όξν 'δηεξεύλεζε' ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν 'εμεξεύλεζε' δειώλεη 

όηη ε πξόζθιεζε ηελ νπνία απεπζύλνπκε ζηνλ θάζε καζεηή δελ είλαη άιιν από κηα 

εμεξεύλεζε ζε έλα άγλσζην πεξηβάιινλ.  

Οη κηθξόθνζκνη πνπ πεξηιακβάλνληαη εδώ, αθνξνύλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

ζπλαξηήζεσλ ή νηθνγελεηώλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ζπλήζσο πεξηέρνληαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά - ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Η ρξήζε παξακέηξσλ ζηε ζέζε ησλ ζπληειεζηώλ 

ησλ εμηζώζεσλ κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη νη ζπλαξηήζεηο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα, αθελόο 

λα εμεηάδνληαη νη θνηλέο ηδηόηεηεο απηώλ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

αιιά θαη λα εμεξεπλώληαη νη εηδηθέο πεξηπηώζεηο απηώλ. Η νπηηθή εμεξεύλεζε ζην 

γξάθεκα ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη ε αληηζηνίρηζή ηεο κε ηελ εμίζσζε απηώλ είλαη έλαο 

θαηάιιεινο ηξόπνο γηα λα αληινύλ νη καζεηέο ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ηδηόηεηεο απηώλ. 

Σέινο, ηελ εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ παξαηεξνύληαη ζην ππνινγηζηηθό 

πεξηβάιινλ θαη ηελ απόδεημε ησλ ζρέζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζ’ απηά ηα  θαηλόκελα 

θαιείηαη λα δηαηππώζεη ν ρξήζηεο ώζηε λα νινθιεξσζεί απηό πνπ παξαπάλσ 

θαιέζακε "δηεξεύλεζε".  

Οη ζπλαξηεζηαθνί κηθξόθνζκνη, πνπ πξνηείλνληαη εδώ, είλαη θαηαλεκεκέλνη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. ε θάζε ελόηεηα νη πξνηεηλόκελνη 

κηθξόθνζκνη είλαη νκαδνπνηεκέλνη ζε ζελάξηα, κε βάζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξηνπνίεζε ε νπνία έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηελ εμαγσγή γεληθώλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Διπίδνπκε απηά ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαζώο εμάγνληαη από ηα 

ζπλαξηεζηαθά θαηλόκελα, ηα νπνία νξηνζεηνύληαη από ηηο νπηηθέο εηθόλεο ησλ 

κεηαβνιώλ ζα απνηειέζνπλ ηηο δεμακελέο από ηηο νπνίεο ζα αληινύληαη πιεξνθνξίεο 

θαη γηα ηηο κειινληηθέο δηεξεπλήζεηο ζρεηηθώλ ζεκάησλ.  
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1 Τα ζενάρια ηοσ CDROM 

 

1.1  Κεθάλαιο 1 : Η έννοια ηηρ ζςνάπηηζηρ 

Η ελόηεηα απηή πεξηέρεη ζελάξηα, εξγαζίεο θαη δηεξεπλήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ έλλνηα 

ηεο ζπλάξηεζεο.  

Η έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηελ δηαρεηξηδόκαζηε είλαη από ηα 

ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα ησλ ζύγρξνλσλ καζεκαηηθώλ. Με ηελ βνήζεηα ηεο 

κειεηάκε θαη εξκελεύνπκε θαηλόκελα ησλ δηαθόξσλ επηζηεκώλ αιιά θαη ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο. Δίλαη ην θύξην εξγαιείν πεξηγξαθήο θαη κειέηεο ησλ κεηαβνιώλ, 

όπνπ θαη λα ζπκβαίλνπλ απηέο, αξθεί λα κπνξνύκε λα αληιήζνπκε δεδνκέλα από 

απηέο. Η βαζηά γλώζε επνκέλσο ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ε ρξήζεο ηεο 

σο εξγαιείν κειέηεο θαη έθθξαζεο ησλ κεηαβνιώλ είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ 

ζύγρξνλσλ αλζξώπσλ πνπ ζέινπλ λα θαηαλννύλ ηνλ θόζκν θαη λα πξνζαξκόδνληαη 

ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο δσήο ηνπο. 

ηα ζελάξηα πνπ πξνηείλνπκε ζ' απηή ηελ ελόηεηα αιιά θαη ζηηο επόκελεο, δίλεηαη ε 

επθαηξία ζε θάζε καζεηή, αθόκα θαη ζ' απηόλ πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ 

ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ησλ καζεκαηηθώλ, λα πξνζεγγίζεη ηελ έλλνηα θαη 

ηηο ηδηόηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο κε έλα νινθιεξσκέλν ηξόπν.  

 Μπνξεί λα ρεηξίδεηαη ν ίδηνο θαηλόκελα ή πξνζνκνηώζεηο θαηλνκέλσλ ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο θαη λα παξαθνινπζεί ηηο ζπκκεηαβνιέο ησλ κεγεζώλ ηνπο, 

ησλ αξηζκεηηθώλ ηνπο ηηκώλ θαζώο θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηά 

ζπκκεηαβάιινληαη ζην θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.  

 Μπνξεί λα επεμεξγάδεηαη άκεζα ηελ γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο 

θαη λα παξαθνινπζεί πώο κεηαβάιιεηαη ν ηύπνο ηεο.  

 Μπνξεί λα κεηαβάιιεη ηνλ ηύπν ηεο θαη λα παξαθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ζην 

γξάθεκά ηεο.  

 Μπνξεί επίζεο λα ρεηξίδεηαη κε ηε βνήζεηα κεηαβνιέσλ ηνπο ζπληειεζηέο ησλ 

εμηζώζεσλ θαη λα παξαηεξεί ηη κεηαβάιιεηαη θαη ηη όρη ζην γξάθεκα ηεο 

ζπλάξηεζεο. 

 

Μεξηθά από ηα ζέκαηα απηήο ηεο ελόηεηαο αληινύληαη από ην ζρνιηθό βηβιίν κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί θάζε καζεηήο λα ηα πξνζεγγίζεη κε έλα ελαιιαθηηθό ηξόπν. 

 

Πεξηέρεη έμε ζελάξηα γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο 

1.1.1  Σενάριο 1 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνηείλνληαη εδώ παξνπζηάδνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαβνιήο θαη ηεο 

ζπκκεηαβνιήο κεγεζώλ πνπ νξίδνληαη ζην πιαίζην πξνβιεκάησλ από ηελ γεσκεηξία 

ή πξνζνκνηώζεηο πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.  
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1.1.2   Σενάριο 2 

ην δεύηεξν ζελάξην πξνηείλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ κεξηθέο από ηηο βαζηθέο 

ζπλαξηήζεηο πνπ νη καζεηέο ηεο Γ' ηάμεο δηδάρζεθαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Έηζη, 

εθηόο από ηελ επαλάιεςε ησλ ζεκάησλ απνθαζίζηαηαη θαη κηα ζπλέρεηα ζηνλ ηξόπν 

πξνζέγγηζεο ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα όζν ην δπλαηόλ νινθιεξσκέλε γηα ηελ 

έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο θαη γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπκκεηαβνιώλ. 

1.1.3 Σενάριο 3 

Σν ηξίην ζελάξην πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε νηθνγελεηώλ ζπλαξηήζεσλ. Γειαδή 

ζπλαξηήζεσλ πνπ νξίδνληαη κε ηε βνήζεηα εληαίσλ αιγεβξηθώλ ηύπσλ θαη πνπ 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπο. Έηζη νη καζεηέο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα κειεηήζνπλ ζε ηη δηαθέξνπλ θαη ηη δηαηεξείηαη ζηαζεξό ζηηο ζπλαξηήζεηο 

ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαη κέζσ απηώλ λα νξγαλώζνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ. 

1.1.4 Σενάριο 4 

Σν ηέηαξην ζελάξην πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε νηθνγελεηώλ ζπλαξηήζεσλ. Γειαδή 

ζπλαξηήζεσλ πνπ νξίδνληαη κε ηε βνήζεηα εληαίσλ αιγεβξηθώλ ηύπσλ θαη πνπ 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπο. Έηζη νη καζεηέο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα κειεηήζνπλ ζε ηη δηαθέξνπλ θαη ηη δηαηεξείηαη ζηαζεξό ζηηο ζπλαξηήζεηο 

ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαη κέζσ απηώλ λα νξγαλώζνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ. 

1.1.5  Σενάριο 5 

ην πέκπην ζελάξην νη καζεηέο θαινύληαη λα κειεηήζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ 

πξάμεσλ ηεο πξόζζεζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ, ηνπ πειίθνπ θαη ηεο ζύλζεζεο δπν 

ζπλαξηήζεσλ. Καινύληαη δειαδή λα δηεξεπλήζνπλ πνηέο ηδηόηεηεο ησλ αξρηθώλ 

ζπλαξηήζεσλ παξεκβαίλνπλ θαη πώο ζηηο ηδηόηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο απνηέιεζκα. 

1.1.6 Σενάριο 6 

Η κνλνηνλία θαη ηα αθξόηαηα ζπλάξηεζεο, ε ηδηόηεηα ηνπ 1-1 θαην νξηζκόο ηεο 

αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο είλαη ηα ζέκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ ζελαξίνπ απηήο ηεο 

ελόηεηαο. 

1.2  Κεθάλαιο 2 : Όπιο και ζςνέσεια 

Όπσο δειώλεηαη θαη ζηνλ ηίηιν απηήο ηεο ελόηεηαο ηα δπν ζελάξηα πνπ πξνηείλνληαη 

αθνξνύλ ζηηο έλλνηεο ηνπ νξίνπ, ηεο ζπλέρεηο θαη ζρεηηθώλ κε απηέο ζεσξεκάησλ.  

Με ηελ κειέηε απηώλ ησλ ηδηνηήησλ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ζεκαληηθέο 

ηδηόηεηεο ησλ ζπλαξηήζεσλ κε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν από απηόλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν αιιά θαη γεληθόηεξα ζηα ζρεηηθά δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα. Με εξγαιεία ηελ κεγέζπλζε ηνπ γξαθήκαηνο ζε έλα ζεκείν ηνπ αιιά θαη 

ην νξζνγώλην πνπ νξίδεηαη από ηα δ θαη ε νη καζεηέο κπνξνύλ λα "δνπλ" πνιύ θνληά 

ζε έλα ζεκείν ηεο θακπύιεο. Η δηαδηθαζία απηή πνπ δσληαλεύεη κε ηα ίδηα ηα ρέξηα 

ησλ καζεηώλ γηα αξθεηά κηθξέο ηηκέο ηνπ δ θαη ηνπ ε εύθνια κπνξεί λα επαλαιεθζεί 

λνεηηθά γηα όζν κηθξέο ηηκέο ζέινπλ. Καη ε εμήγεζε γηα ην θαηλόκελν απηό δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν από ηελ ιεθηηθή θαη αιγεβξηθή δηαηύπσζε ηεο έλλνηαο ηνπ νξίνπ ζε έλα 

ζεκείν ηεο θακπύιεο. 
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Η έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο θαη ηα ζεσξήκαηα Βolzano θαη ελδηάκεζσλ ηηκώλ είλαη 

ινγηθά επαθόινπζα ηεο έλλνηαο ηνπ νξίνπ. Η δηεξεύλεζή ηνπο ζα εκπινπηίζεη ηνπο 

καζεηέο κε λνεηηθέο εηθόλεο εξγαιεία πνπ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκα ζε θάζε αλάινγε 

πεξίπησζε. Πεξηέρεη δπν ζελάξηα γηα ηηο έλλνηεο ηνπ νξίνπ θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

ζπλάξηεζεο 

1.2.1 Σενάριο 1 

ην ζελάξην απηό νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ ζε έλα ζεκείν 

κηαο ζπλάξηεζεο. Καινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ ην όξην κεξηθώλ ηύπσλ ζπλαξηήζεσλ 

κε ηε βνήζεηα ελόο νξζνγσλίνπ ηνπ νπνίνπ νη δπν δηαζηάζεηο νξίδνληαη γηα πνιύ 

κηθξέο ηηκέο ησλ κεηαβνιέσλ δ θαη ε.  

1.2.2    Σενάριο 2 

Οη πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο ηνπ δεύηεξνπ ζελαξίνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ζηα ζεσξήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ξίδεο ηεο θαη 

ην πξόζεκν ησλ ηηκώλ ηεο. 

1.3  Κεθάλαιο 3 : Παπάγωγορ 

' απηή ηελ ελόηεηα νη καζεηέο δηεξεπλνύλ ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θιίζεο ηεο 

εθαπηνκέλεο θακπύιεο ζ' έλα ζεκείν ηεο. Μ' άιια ιόγηα κειεηνύλ ηελ έλλνηα ηνπ 

παξάγσγνπ αξηζκνύ ζε έλα ζεκείν κηαο ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ηελ παξάγσγν 

ζπλάξηεζε πνπ πξνθύπηεη σο ζπλάξηεζε ησλ παξαγώγσλ ηεο ζε όια ηα ζεκεία ηνπ 

πεδίνπ νξηζκνύ ηεο. 

Αθόκα, κειεηνύλ ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηεο έλλνηαο ηεο παξαγώγνπ κε ηηο ηδηόηεηεο ηεο 

κνλνηνλίαο, ησλ αθξνηάησλ θαη ηεο θπξηόηεηαο ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ παξάγσγν γηα λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα κεγίζησλ - ειαρίζησλ πνπ 

κεξηθά από απηά πεξηέρνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν.  

Πεξηέρεη ηξία ζελάξηα γηα ηελ έλλνηα ηεο παξαγώγνπ ζπλάξηεζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

κε απηή ηελ έλλνηα 

1.3.1  Σενάριο 1 

Σν ζελάξην απηό αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θακπύιεο. Οη καζεηέο 

πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο θιίζεο θαη ηνπ ιόγνπ κεηαβνιήο θαη κέζσ απηώλ ζηελ 

έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ζε έλα ζεκείν ηεο.  

1.3.2  Σενάριο 2 

Με ην δεύηεξν ζελάξην νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηνλ νξηζκό ηεο παξαγώγνπ 

ζπλάξηεζεο κε ηε βνήζεηα ηεο κεηαβνιήο ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο. 

1.3.3   Σενάριο 3 

ην ηξίην ζελάξην νη καζεηέο δηαπξαγκαηεύνληαη ηα ζεκαληηθά ζεσξήκαηα ηνπ 

δηαθνξηθνύ ινγηζκνύ, όπσο ην ζεώξεκα ηεο κέζεο ηηκήο, ην ζεώξεκα ηεο κνλνηνλίαο 

θαη ησλ αθξνηάησλ, ην ζεώξεκα ηεο θπξηόηεηαο θαη ηέινο δηεξεπλνύλ ηελ έλλνηα ηεο 

αζύκπησηεο κηαο ζπλάξηεζεο 

1.3.4   Σενάριο 4 

ην ηειεπηαίν ζελάξην νη καζεηέο εκπιέθνληαη κε πξνβιήκαηα κεγίζησλ - ειαρίζησλ 

ηα νπνία πεξηέρνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν.  
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1.4 Κεθάλαιο 4 : Ολοκλήπωμα 

Με ηελ ελόηεηα απηή ζπκπιεξώλνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ησλ ζπλαξηήζεσλ όπσο 

πεξηέρνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν. 

Οη έλλνηεο θαη νη ηδηόηεηεο ηνπ νινθιεξσηηθνύ ινγηζκνύ δηαπξαγκαηεύνληαη κε 

ηξόπνπο αλάινγνπο κε απηνύο ησλ πξνεγνύκελσλ ελνηήησλ. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα δηαπξαγκαηεπηνύλ ηελ έλλνηα ηνπ αόξηζηνπ νινθιεξώκαηνο ζε ζηελή 

ζρέζε κε απηή ηεο παξαγώγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνύ δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξόπν 

ππνινγηζκνύ ηνπ εκβαδνύ ρσξίσλ ηα νπνία νξίδνληαη κε ηε βνήζεηα ζπλαξηήζεσλ, 

ζπλδένπλ κε απιό ηξόπν ηηο δπν έλλνηεο, ηνπ αόξηζηνπ νινθιεξώκαηνο θαη ηνπ 

εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ πνπ νξίδεηαη θάησ από κηα ζπλάξηεζε. Πεξηέρεη ηξία ζελάξηα 

γηα ηηο έλλνηεο ηνπ νινθιεξώκαηνο  

1.4.1 Σενάριο 1 

Σν πξώην ζελάξην αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο αξρηθήο ζπλάξηεζεο. Οη καζεηέο 

δηεξεπλνύλ ηνλ ηξόπν νξηζκνύ ηεο αξρηθήο κηαο δεδνκέλεο ζπλάξηεζεο.  

1.4.2 Σενάριο 2 

ην δεύηεξν ζελάξην νη καζεηέο δηαπξαγκαηεύνληαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκβαδνύ 

ρσξίνπ πνπ νξίδεηαη είηε από κηα ζπλάξηεζε. Γηαηξώληαο ην ρσξίν ζε νξζνγώληα 

ίζνπ πιάηνπο θαη ζπλδένπλ ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο κε ηελ ηηκή πνπ δίλεη ε 

αξρηθή ζπλάξηεζε ηεο δεδνκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Γειαδή ζπλδένπλ ην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ κε ην αόξηζην νινθιήξσκα, δειαδή κε ην νξηζκέλν 

νινθιήξσκα.  

1.4.3 Σενάριο 3 

ην ηειεπηαίν ζελάξην νη καζεηέο δηεξεπλνύλ ην ζεώξεκα ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ 

νινθιεξσηηθνύ ινγηζκνύ θαζώο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ κεηαμύ δπν 

ζπλαξηήζεσλ είηε κεηαμύ κηαο ζπλάξηεζεο θαη ηεο εθαπηνκέλεο ζε ζεκείν ηεο.  

Δθαξκνγέο ηνπ νινθιεξσηηθνύ ινγηζκνύ 

1.5 Κεθάλαιο 5 : Μιγαδικοί απιθμοί 

Η ελόηεηα απηή δηαπξαγκαηεύεηαη ηνπο κηγαδηθνύο αξηζκνύο θαη ηελ αλαπαξάζηαζή 

ηνπο ζην κηγαδηθό επίπεδν. 

ην κηγαδηθό επίπεδν νη καζεηέο δηαπξαγκαηεύνληαη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

ζπδπγώλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ θαη δηεξεπλνύλ ζρέζεηο πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ην 

κέηξν ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ.  

Αθόκα, θαζώο κπνξνύλ λα δηαπξαγκαηεύνληαη κηγαδηθνύο αξηζκνύο ησλ νπνίσλ ην 

πξαγκαηηθό ή θαη ην θαληαζηηθό κέξνο ηνπο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη, έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηηο έλλνηεο ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ απηώλ. 

Πεξηέρεη δπν ζελάξηα γηα ηηο έλλνηεο ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ 

1.5.1  Σενάριο 1 

Σν ζελάξην απηό αθνξά ην κηγαδηθό επίπεδν, ηνλ ηξόπν αλαπαξάζηαζεο ησλ 

κηγαδηθώλ αξηζκώλ ζ' απηό. Αθόκα νη καζεηέο δηεξεπλνύλ ζρέζεηο κεηαμύ κηγαδηθώλ 

αξηζκώλ, ησλ ζπδπγώλ ηνπο θαη ησλ κέηξσλ ηνπο.  

1.5.2  Σενάριο 2 

Σν δεύηεξν ζελάξην αθνξά ζηνπο γεσκεηξηθνύο ηόπνπο ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ 

θαζώο θαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο θακπύισλ πνπ νξίδνληαη ζην κηγαδηθό επίπεδν. 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η έννοια ηης ζσνάρηηζης 

 

2.1 ΕΝΑΡΙΟ 1 : Η έννοια ηηρ ζςνάπηηζηρ 
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Εργαζία 1: Ο ασηοκινηηόδρομος 
 

Γπν πόιεηο Α θαη Β βξίζθνληαη θνληά ζε έλαλ απηνθηλεηόδξνκν. Έλα "θηλεηό" 

θαζώο θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ κπνξεί, κε ηε βνήζεηα ελόο 

νξγάλνπ, λα κεηξά ζπλερώο ηηο απνζηάζεηο ηνπ από ηηο δπν πόιεηο. Μπνξείηε λα 

εξεπλήζεηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ησλ απνζηάζεσλ; 

 

 

Σκήκα:  

Ολνκ/λπκν καζεηώλ: 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

Γηεξεπλήζεηο: 

1. Πώο κεηαβάιιεηαη θάζε απόζηαζε 

θαζώο ην θηλεηό θηλείηαη ζηνλ 

απηνθηλεηόδξνκν; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

Γηα λα δείηε πώο κεηαβάιιεηαη θάζε κηα 

απόζηαζε μερσξηζηά θξύςηε ηελ άιιε 

επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί.  

Μεηαθηλήζηε ην "θηλεηό" αξγά θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ε 

απόζηαζε "Κηλεηό - ΠόιηοΑ" ή "Κηλεηό 

- ΠόιηοΒ". Πεξηγξάςηε κε δηθά ζαο 

ιόγηα ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο. 

Πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζε 

εξσηήκαηα όπσο "Πόηε απμάλεη θαη πόηε 

κεηώλεηαη ε απόζηαζε θαζώο ην θηλεηό 

θηλείηαη πξνο κηα θαηεύζπλζε". Δπηιέμηε 

"Αλαλέσζε (Refresh" γηα λα αλαλεώζεηε 

ηελ ζειίδα.  
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Πώο ζπκκεηαβάιινληαη νη δπν απνζηάζεηο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Γηεξεπλήζηε εηδηθέο πεξηπηώζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα δηεξεπλήζηε:  

 ε πνηα ζέζε ησλ πόιεσλ ε 

ζπκκεηαβνιή ησλ απνζηάζεσλ είλαη 

γξακκηθή; 

 Πώο ζπκκεηαβάιινληαη νη δπν 

απνζηάζεηο όηαλ νη δπν πόιεηο είλαη 

ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ 

δξόκνπ; 

 Πώο ζπκκεηαβάιινληαη νη δπν 

απνζηάζεηο αλ ε κία πόιηο (ή θαη νη δπν) 

βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν. 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

3. Μπνξείηε λα βξείηε ζε πνηέο 

πεξηπηώζεηο ε ζπκκεηαβνιή είλαη 

ζπλάξηεζε; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 
Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Γηα λα δείηε πώο ζπκκεηαβάιινληαη νη 

δπν απνζηάζεηο επηιέμηε θαη ηα δπν 

θνπκπηά "Κηλεηό-ΠόιηοΑ" θαη "Κηλεηό-

ΠόιηοΒ" θαη θηλήζηε αξγά ην ζεκείν πνπ 

αλαπαξηζηά ην θηλεηό θαη παξαηεξήζηε 

πώο κεηαβάιινληαη ηαπηόρξνλα 

(ζπκκεηαβάιινληαη) νη δπν απνζηάζεηο. 

Πεξηγξάςηε όηαλ απμάλεη ή κεηώλεηαη ε 

κηα πώο κεηαβάιιεηαη ε άιιε θαζώο ην 

θηλεηό θηλείηαη πξνο κηα θαηεύζπλζε.  

Δπηιέμηε ην ηξίην θνπκπί "Γξάθεκα 

Απνζηάζεσλ" γηα λα εκθαλίζεηε ην 

γξάθεκα ησλ δπν απνζηάζεσλ θαη 

πξνζπαζήζηε κέζσ απηνύ λα 

πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζπκκεηαβνιήο 

ησλ δπν απνζηάζεσλ. 

 
Μεηαθηλήζηε κε ην πνληίθη ζαο θάζε 

πόιε ζηε ζέζε πνπ επηζπκείηε. 

Παξαηεξήζηε κε πξνζνρή ην γξάθεκα 

ησλ ζπκκεηαβνιώλ. 

 

 

Γηα λα είλαη ζπλάξηεζε πξέπεη ζε θάζε 

ηηκή ηεο κηαο απόζηαζεο λα αληηζηνηρεί 

κόλν κηα ηηκή ζηελ άιιε. 

Υξεζηκνπνηήζηε ην γξάθεκα ηεο 

ζπκκεηαβνιήο. Γηα λα είλαη ε 

ζπκκεηαβνιή ζπλάξηεζε πξέπεη θάζε 

επζεία θάζεηε ζηνλ άμνλα ρ'ρ λα ηέκλεη 

ηελ θακπύιε κόλν κηα θνξά 
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Δξγαζία 2: Η θίλεζε ζεκείνπ ζε θύθιν 

Σν ζεκείν Μ κπνξεί λα θηλείηαη ειεύζεξα πάλσ ζηνλ θύθιν. Δξεπλήζηε ηνλ 

ηξόπν πνπ κεηαβάιινληαη ηα δπν ηκήκαηα ζηα νπνία δηαηξείηαη ε ρνξδή ΑΜ από 

ην ζεκείν . 

 

 

Σκήκα:  

Ολνκ/λπκν καζεηώλ: 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

Γηεξεπλήζεηο: 

1. Πώο κεηαβάιιεηαη θάζε κήθνο θαζώο ην 

ζεκείν θηλείηαη ζηνλ θύθιν; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

  

Γηα λα δείηε πώο κεηαβάιιεηαη κόλν ην 

κήθνο ηνπ ελόο ηκήκαηνο θξύςηε ην 

άιιν.  

Γειαδή, επηιέμηε κε δεμί θιηθ πάλσ ζην 

επζύγξακκν ηκήκα πνπ ζέιεηε λα 

θξύςεηε θαη ζην κελνύ επηινγώλ πνπ ζα 

εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ εληνιή " Γείμηε 

ην αληηθείκελν" ώζηε λα είλαη 

απελεξγνπνηεκέλε. Γηα λα επαλαθέξεηε 

ην επζύγξακκν ηκήκα ώζηε λα είλαη 

νξαηό, κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5) ή λα επηιέμεηε 

έλα από ηα νξαηά κέξε ηνπ ζρήκαηνο κε 

δεμί θιηθ θαη λα επηιέμεηε "Ιδηόηεηεο" 

ηνλ θαηάινγν πνπ ζα εκθαληζηεί 

κπνξείηε λα επηιέμεηε ην ηκήκα πνπ 

απνθξύςαηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

επηιέμεηε " Γείμηε ην αληηθείκελν ". 
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2.  Πώο ζπκκεηαβάιινληαη ηα κήθε ησλ 

δπν επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ Α θαη Μ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

3. Γηεξεπλήζηε εηδηθέο πεξηπηώζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα δηεξεπλήζηε:  

 Πώο ζα ζπκκεηαβάιινληαη ηα κήθε ησλ 

Μ θαη Α όηαλ κεηαθηλήζεηε ην  

ώζηε λα είλαη πάλσ ζηνλ θύθιν; 

 Πώο ζα ζπκκεηαβάιινληαη ηα κήθε ησλ 

Μ θαη Α όηαλ κεηαθηλήζεηε ην  

ώζηε λα είλαη εθηόο ηνπ θύθινπ; 

 Πώο ζα ζπκκεηαβάιινληαη ηα κήθε ησλ 

Μ θαη Α όηαλ κεηαθηλήζεηε ην  

ώζηε λα είλαη ζην θέληξν ηνπ θύθινπ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

4. Μπνξείηε λα βξείηε κηα εμίζσζε (έλα 

ηύπν) πνπ λα πεξηγξάθεη ηε 

ζπκκεηαβνιή ησλ Μ θαη Α; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

Γηα λα δείηε πώο ζπκκεηαβάιινληαη ηα 

κήθε ησλ δπν επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ 

θηλείζηε αξγά ην ζεκείν Μ θαη 

παξαηεξήζηε όηαλ απμάλεη ή κεηώλεηαη 

ην έλα κήθνο πώο κεηαβάιιεηαη ην άιιν. 

Κάληε δηθά ζαο εξσηήκαηα θαη ηξόπνπο 

κεηαβνιήο. ε θάζε πεξίπησζε κελ 

παξαιείςεηε λα παξαηεξείηε ην γξάθεκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη. 

Παξαηεξήζηε κε πξνζνρή ην γξάθεκα 

ησλ ζπκκεηαβνιώλ ησλ δπν 

επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ζε θάζε κηα 

εηδηθή πεξίπησζε. 

Ολνκάζηε  ην έλα κήθνο κε ην γξάκκα ρ 

θαη ην άιιν κε ην γξάκκα ς θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαηππώζηε ηε ζρέζε απηώλ 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθό ζεώξεκα 

ηεο δύλακεο ζεκείνπ σο πξνο θύθιν. 
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Δξγαζία 3: Ο δξνκέαο 

Έλαο δξνκέαο ζθνπεύεη λα μεθηλήζεη από ην ζεκείν Α κε ζθνπό λα θηάζεη ζην 

λεζί Ο θάλνληαο ηνλ ιηγόηεξν δπλαηό ρξόλν. Γλσξίδεη όηη ε κέγηζηε ηαρύηεηα κε 

ηελ νπνία κπνξεί λα ηξέμεη είλαη 10 Κm/h ελώ κπνξεί λα θνιπκπήζεη κε 

ηαρύηεηα ην πνιύ 3 Km/h. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε πώο πξέπεη λα θηλεζεί γηα λα 

επηηύρεη ην ζθνπό ηνπ; 

 

 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

4.  Κηλείζηε ην ζεκείν Μ από ην Α κέρξη 

ην Β θαη παξαηεξήζηε ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ . Ση αλαπαξηζηά ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ ; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
 

5. Πώο ζπκκεηαβάιινληαη νη δπν 

απνζηάζεηο α θαη β; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ ζηε ζέζε ηνπ 

Α θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε ζέζε ηνπ Β. Ση 

είδνπο θακπύιε ζρεκαηίδνπλ ηα ίρλε ηνπ 

; 

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζην ζεκείν  θαη 

επηιέμηε "Δπαλαπξνζδηνξηζκόο". ην 

πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη κπνξείηε λα 

δείηε ηη αλαπαξηζηνύλ ηα ίρλε ηεο 

θακπύιεο. 

Γηα λα δείηε πώο ζπκκεηαβάιινληαη νη 

δπν απνζηάζεηο θηλήζηε αξγά ην ζεκείν 

πνπ αλαπαξηζηά ην θηλεηό θαη 

παξαηεξείζηε όηαλ απμάλεη ή 

ειαηηώλεηαη ε κηα απόζηαζε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε άιιε. Γνθηκάζηε ηα δηθά 

ζαο εξσηήκαηα γηα λα κάζεηε ηνλ ηξόπν 

ζπκκεηαβνιήο. 
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6.  Γηεξεπλήζηε γηα ην πξόβιεκα ηνπ 

δξνκέα ύκθσλα κε ην πξόβιεκα, ν 

δξνκέαο κπνξεί λα θηλείηαη κε 5 Km/h 

θαη λα θνιπκπά κε ηαρύηεηα 2 Km/h. 

Μπνξείηε κε ηελ εληνιή 

"Δπαλαπξνζδηνξηζκόο" λα θαζνξίζεηε 

ην ζεκείν  λα αλαπαξηζηά ηνλ ηξόπν 

ζπκκεηαβνιήο ηεο απόζηαζεο α θαη ηνπ 

ρξόλνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θάλεη όιε 

ηε  δηαδξνκή από ην Α κέρξη ην λεζί Ο; 

Μπνξείηε λα βξείηε ζε πνηά πεξίπησζε 

ζα θάλεη ην ειάρηζην δπλαηό ρξόλν; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

7. ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ππάξρεη 

ζρεδηαζκέλε ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο ς=15. Αλ επηιέμεηε 

"Δπαλαπξνζδηνξηζκόο" Μπνξείηε λα 

ηξνπνπνηήζεηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο. 

Πνηά ζπλάξηεζε πξέπεη λα 

πιεθηξνινγήζεηε ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ηελ γξακκή 

ηνπ ίρλνπο ηεο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε».   

ύκθσλα κε ην πξόβιεκα ν δξνκέαο 

κπνξεί λα επηιέμεη λα θηλεζεί ζην δξόκν 

γηα α Km θαη λα θνιπκπήζεη β Km κέρξη 

λα θηάζεη ζην λεζί. Ο ρξόλνο πνπ ζα 

θάλεη απηή ηε δηαδξνκή ζα είλαη α/5 

ώξεο γηα ηελ πξώηε δηαδξνκή θαη β/2 γηα 

ηελ δεύηεξε δηαδξνκή. 

Δπηιέμηε κε δεμί θιηθ πάλσ ζην ζεκείν  

θαη ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη 

επηιέμηε "Ιδηόηεηεο". ην λέν θαηάινγν 

επηιέμηε ζην κελνύ "Γείμε ην 

αληηθείκελν" λα δείρλεη "Όλνκα&Σηκή". 

Έηζη ζα κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε 

πώο κεηαβάιινληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

. 

Παξαηεξήζηε πξνζθηηθά ηελ θακπύιε 

ηνπ ίρλνπο ηνπ ζεκείνπ . 

 

Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηελ θακπύιε 

ηνπ ίρλνπο ηνπ ζεκείνπ . 

Δπηιέμηε κε δεμί θιηθ πάλσ ζην ζεκείν  

θαη ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη 

επηιέμηε "Ιδηόηεηεο". ην λέν θαηάινγν 

επηιέμηε ζην κελνύ "Γείμε ην 

αληηθείκελν" λα δείρλεη "Όλνκα&Σηκή". 

Έηζη ζα κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε 

πώο κεηαβάιινληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

. 
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Δξγαζία 4: Η έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο 

Οη πξνεγεζείζεο δξαζηεξηόηεηεο είραλ ζθνπό λα αλαδείμνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλάξηεζεο σο ζπκκεηαβνιή δπν κεγεζώλ, κέζα από κνληέια θαη 

πξνζνκνηώζεηο ζην ςεθηαθό πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Geogebra.  

Γύν είλαη ηα θύξηα εξσηήκαηα ησλ δηεξεπλήζεσλ απηώλ ζηα νπνία θαιείζηε λα 

απαληήζεηε θαη λα ζπδεηήζεηε ζηε ηάμε.  

  Πόηε ε ζπκκεηαβνιή ησλ δπν πνζνηήησλ είλαη ζπλάξηεζε;  

  Πώο εθθξάδεηαη ε ζπκκεηαβνιή απηή αιγεβξηθά ζε θάζε κηα από απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο; 

 

 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

1. Γηεξεπλήζηε ηε ζπκκεηαβνιή ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ ζεκείνπ πνπ θηλείηαη ζε 

έιιεηςε ηελ πεξηνρή ηνπ ινγηζκηθνύ, 

ζρεδηάζηε κηα έιιεηςε κε ηξία ζεκεία, 

επηιέγνληαο ηα ζεκεία (-3,0), (3,0) θαη 

(0,2). ην ζρήκα πνπ πξνθύπηεη επηιέμηε 

έλα ζεκείν Α λα θηλείηαη ειεύζεξα θαη 

εκθαλίζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

ζπκκεηαβνιήο ησλ δπν ζπληεηαγκέλσλ; 

Δίλαη ζπλάξηεζε ε ζπκκεηαβνιή απηή; 

Μπνξείηε λα νξίζεηε κηα ζπλάξηεζε κε 

βάζε ηηο ζπκκεηαβνιέο ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζεκείνπ Α; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α θαη 

παξαηεξήζηε ηνλ ηξόπν πνπ 

κεηαβάιινληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ. 

Τπάξρνπλ δπν ζεκεία πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο ηεηκεκέλεο θαη ηελ ίδηα 

ηεηαγκέλε; Αλ ππάξρνπλ απηή ε 

ζπκκεηαβνιή δελ είλαη ζπλάξηεζε, 

ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ ζρνιηθνύ 

βηβιίνπ.  

Γηα λα νξίζεηε κηα λέα ζπκκεηαβνιή 

κεηαμύ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζεκείνπ 

Α πνπ λα είλαη ζπλάξηεζε αξθεί λα 

νξίζεηε ηελ ζπκκεηαβνιή έηζη ώζηε ζε 

θάζε ηεηκεκέλε ηνπ ζεκείνπ Α λα 

αληηζηνηρεί κηα δηαθνξεηηθή ηεηαγκέλε. 

Γηα παξάδεηγκα λα νξίζεηε ην ζεκείν 

Μ=(x(A), 2*abs(y(A))) (όπνπ 

abs(x)=απόιπηε ηηκή ηνπ x)  
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2.  Γηεξεπλήζηε ηε ζπκκεηαβνιή ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ ζεκείνπ πνπ θηλείηαη ζε 

επζεία. ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ζρεδηάζηε κηα επζεία θαη έλα ζεκείν Α 

πάλσ ζε απηή.  

Μπορείηε να περιγράψεηε λεκηικά και 

αλγεβρικά ηον ηρόπο ζσμμεηαβολής ηων 

ζσνηεηαγμένων ηοσ ζημείοσ Α; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

3. Γηεξεπλήζηε ηε ζπκκεηαβνιή βάζεο θαη 

εκβαδνύ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ. 

ρεδηάζηε έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν ηνπ 

νπνίνπ νη ίζεο πιεπξέο έρνπλ ζηαζεξό 

κήθνο 2 κνλάδεο.  

Μπορείηε να βρείηε πώς ζσμμεηαβάλλονηαι 

ηο μήκος ηης βάζης ηοσ και ηο εμβαδόν ηοσ; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η επζεία πνπ ζρεδηάζαηε νξίδεηαη από 

δπν ζεκεία. Μεηαβάιινληαο ηε ζέζε ησλ 

ζεκείσλ απηώλ κπνξείηε λα κεηαβάιιεηε 

ηε ζέζε θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο επζείαο. 

Δκθαλίζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

ζεκείνπ Α θαη παξαηεξήζηε πώο 

κεηαβάιινληαη θαζώο θηλείηε ην ζεκείν 

ζηελ επζεία.  

Όπσο γλσξίδεηε θάζε επζεία νξίδεηε από 

ηνλ ζπληειεζηή δηεύζπλζή ηεο ή ηελ 

θιίζε ηεο. Δκθαλίζηε ηελ θιίζε ηεο θαη 

ζπλδπάζηε ηελ κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

ζεκείνπ Α. Π.ρ. ηεηαγκέλε = θιίζε * 

ηεηκεκέλε. 

 

 
Δπηιέμηε λα ζρεδηάζεηε επζύγξακκν 

ηκήκα κε έλα ζεκείν θαη κήθνο 2 

κνλάδεο. ρεδηάζηε θύθιν κε θέληξν ην 

έλα ζεκείν θαη αθηίλα ην επζ. ηκήκα πνπ 

ζρεδηάζαηε. Δλώζηε ηα ηξία ζεκεία γηα 

λα ζρεδηάζεηε έηζη ην ηζνζθειέο ηξίγσλν. 

Δπηιέμηε λα ζρεδηάζεηε έλα πνιύγσλν κε 

θνξπθέο απηέο ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ. 

ηε ζπλέρεηα κεηξήζηε ην κήθνο ηεο 

βάζεο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ. 

Κηλήζηε ηε κηα θνξπθή ηνπ ηξηγώλνπ 

ώζηε λα κεηαβάιιεηε ηε βάζε ηνπ. Πώο 

κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ 

θαζώο κεγαιώλεη ή κηθξαίλεη ην κήθνο 

ηεο βάζεο ηνπ; Δίλαη ζπλάξηεζε;  Οξίζηε 

έλα ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο ηηο δπν 

κεηξήζεηο θαη επηιέμηε λα εκθαλίδεηε ην 

ίρλνο ηνπ. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ 

ηξόπν ζπκκεηαβνιήο ηεο βάζεο θαη ηνπ 

εκβαδνύ ηνπ ηξηγώλνπ; Δίλαη ζπλάξηεζε;  

Γηα λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηε 

ζπκκεηαβνιή απηή ππνινγίζηε ην 

εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ιακβάλνληαο 

ππόςε ην κήθνο ησλ ίζσλ πιεπξώλ 2 θαη 

ππνινγίδνληαο ην ύςνο ηνπ θαη ην 

εκβαδόλ ηνπ, αθνύ νλνκάζεηε κε ρ ην 

κήθνο ηεο βάζεο ηνπ.  
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4.  Η ζπκκεηαβνιή θαη ε αληηζηνηρία 

ζεκείσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο εκθαλίζηε έλα 

"δξνκέα" κε όλνκα "a", κήθνο 200 

κνλάδεο από ην -4 έσο ην 4 θαη λα 

κεηαβάιεηε αλά 1 κνλάδα (αύμεζε). 

Οξίζηε ζηε ζπλέρεηα δπν ζεκεία ην Α κε 

ζπληεηαγκέλεο (a,3) θαη ζηε ζπλέρεηα έλα 

δεύηεξν Β κε ζπληεηαγκέλεο (2*x(A), 1). 

ηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηε ην δηάλπζκα ΑΒ 

θαη επηιέμηε ηα δπν ζεκεία λα αθήλνπλ ηα 

ίρλε ηνπο.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

ζπκεηαβνιήο ησλ δπν ζεκείσλ Α θαη Β 

θαζώο κεηαβάιιεηε ηνλ δξνκέα; Ση ζα 

ζπκβεί αλ κεηαβάιεηε ηελ αύμεζε 

δηαδνρηθά ζε 0.5, 0.25, 0.125 θ.ν.θ;  

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

  

Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηελ θακπύιε 

ηνπ ίρλνπο ηνπ ζεκείνπ .  

Γηα λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

ζπκκεηαβνιήο ησλ Α θαη Β ζθεθηείηε 

ηνλ ηξόπν ζπκκεηαβνιήο ησλ 

ηεηκεκέλσλ ηνπο. ην κελ Α ε ηεηκεκέλε 

νξίδεηαη από ηελ ηηκή ηνπ δξνκέα ελώ 

ηνπ Β από ην 2πιάζην ηεο ηηκήο ηεο 

ηεηκεκέλεο ηνπ Α.  
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2.2  ΕΝΑΡΙΟ 2 : Μελέηη ηων βαζικών ζςναπηήζεων 
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ΘΔΜΑ 1: Βξείηε ηελ θαηάιιειε ζπλάξηεζε 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ηξία ζεκεία Α, Β θαη Γ. Μπνξείηε λα 

επαλαπξνζδηνξίζεηε ηελ θακπύιε ώζηε ε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε λα δηέξρεηαη 

από ηα ζεκεία απηά; 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Μπνξείηε λα επαλαπξνζδηνξίζεηε ηελ 

θακπύιε ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα δηέξρεηαη από ην ζηαζεξό 

ζεκείν Α; ε πνηα πεξίπησζε ην ζεκείν 

Α γίλεηαη θνξπθή ηεο θακπύιεο; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

  

Μπνξείηε λα κεηαθηλήζηε ηελ θακπύιε 

κε ην πνληίθη ζαο ώζηε λα δηέξρεηαη από 

ην ζεκείν Α (-1,4), παξαηεξώληαο 

ηαπηόρξνλα θαη ηνλ ηύπν ηεο. Θα 

δηαπηζηώζεηε όηη ππάξρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο παξαβνιέο πνπ δηέξρνληαη 

από ην Α. 

Μεηαθηλήζηε ηελ θακπύιε ζε θαηάιιειε 

ζέζε ώζηε ην ζεκείν Α λα γίλεη θνξπθή 

ηεο θακπύιεο. Γηα λα επηβεβαηώζεηε όηη 

πξάγκαηη ην Α είλαη ε θνξπθή ηεο 

παξαβνιήο πνπ επηιέμαηε ρξεηάδεηαη ε 

επζεία ρ=-1 λα είλαη ν άμνλαο 

ζπκκεηξίαο ηεο θακπύιεο. 

Μπνξείηε επίζεο λα επαλαπξνζδηνξίζεηε 

ηνλ ηύπν ηεο, αλ επηιέμηε κε δεμί θιηθ 

πάλσ ζηελ θακπύιε θαη ζην κελνύ 

επηινγώλ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ 

εληνιή "Δπαλαπξνζδηνξηζκόο". ην 

πιαίζην πνπ ζα εκθαληζηεί 

πιεθηξνινγήζηε ηε λέα ζπλάξηεζε. 

Δπηιέμηε κηα εμίζσζε πνπ επαιεζεύεηαη 

από ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ Α. 

Μπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε έλα λέν 

ηύπν ώζηε ην ζεκείν Α λα γίλεη θνξπθή 

ηεο θακπύιεο αλ ν ηύπνο έρεη ηε κνξθή 

f(x)=a*(x+1)^2+4.  

 

 



Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

25 

 

2. Μπνξείηε λα επαλαπξνζδηνξίζεηε ηελ 

ζπλάξηεζε ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα δηέξρεηαη από ηα ζεκεία 

Β θαη Γ; ε πνηα πεξίπησζε ηα δπν 

ζεκεία είλαη ζπκκεηξηθά; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

3. Μπνξείηε λα επαλαπξνζδηνξίζεηε ηελ 

ζπλάξηεζε ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα δηέξρεηαη θαη από ηα ηξία 

ζεκεία Α, Β θαη Γ. 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

  

Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηελ θακπύιε κε 

ην πνληίθη ζαο ώζηε λα δηέξρεηαη θαη από 

ηα δπν ζεκεία παξαηεξώληαο 

ηαπηόρξνλα ηελ εμίζσζή ηεο. 

Μπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε 

"Δπαλαπξνζδηνξηζκόο" θαη λα 

πιεθηξνινγήζεηε ηελ θαηάιιειε 

εμίζσζε. Γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο εμίζσζεο ζηνλ ηύπν 

ς=α*ρ^2+β*ρ+γ επηιέμηε ν ζπληειεζηήο 

α=0.5 κε εθαξκόζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο 

ησλ δπν ζεκείσλ ώζηε λα πξνζδηνξίζεηε 

ηνπο ζπληειεζηέο β θαη γ. Δύθνια 

κπνξείηε λα δηαπηζηώζεηε όηη δελ 

ππάξρεη ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο ηα ζεκεία 

λα είλαη ζε ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηνλ 

άμνλα ζπκκεηξίαο ζέζε. 

 

Μεηαθηλήζηε κε ην πνληίθη ζαο ηελ 

θακπύιε ζηε ζέζε πνπ επηζπκείηε. 

Αιιάμηε ην πξόζεκν ηνπ ζπληειεζηή α 

ώζηε λα ζηξέθεη ην άλνηγκα πξνο ηα 

πάλσ (λα είλαη θπξηή). Δπηιέμηε ηελ 

εληνιή "Δπαλαπξνζδηνξηζκόο" αθνύ 

επηιέμεηε κε ην δεμί πιήθηξν ηνπ 

πνληηθηνύ ζαο ηελ θακπύιε. ηε 

ζπλέρεηα αιιάμηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

εμίζσζεο ώζηε ε γξαθηθήο ηεο 

παξάζηαζε λα δηέξρεηαη από ηα ηξία 

ζεκεία. Γηα λα βξείηε αιγεβξηθά ηνπο 

θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο, ζηνλ ηύπν 

ς=αx^2+βx+γ εθαξκόζηε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ησλ ηξηώλ ζεκείσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ιύζηε ην ζύζηεκα ησλ 

α,β,γ πνπ ζα πξνθύςεη. Δξεπλήζηε αλ 

ππάξρνπλ  πεξηζζόηεξεο από κηα 

εμηζώζεηο πνπ νη γξαθηθέο ηνπο 

παξαζηάζεηο δηέξρνληαη θαη από ηα ηξία 

ζεκεία. 
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4. Μεηαθηλείζηε ηα ηξία ζεκεία ζηηο ζέζεηο 

(-1,0), (1,0) θαη (-4,2). Μπνξείηε λα 

πξνβιέςεηε ηελ εμίζσζε ηεο 

ζπλάξηεζεο ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα δηέξρεηαη θαη από ηα ηξία 

ζεκεία.  

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: 

Δπαλαιάβαηε ηηο πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο θαη γηα άιιεο πνιπσλπκηθέο 

ζπλαξηήζεηο, όπσο ηελ f(x)=α*x^3+β*x+γ.  

  Γηαηππώζεηε ζηελ ηάμε έλα ζπκπέξαζκα ζρεηηθό κε ηελ εύξεζε πνιπσλπκηθήο 

ζπλάξηεζεο πνπ λα δηέξρεηαη από έλα ή δπν ή πεξηζζόηεξα ζεκεία;  

  πδεηήζηε ζηε ηάμε γηα ηνλ ηξόπν πνπ εξγαζηήθαηε ζηηο δηεξεπλήζεηο.  

  πδεηήζηε γηα ηνλ ηξόπν εύξεζεο ηεο πνιπσλπκηθήο ζπλάξηεζεο ώζηε λα 

δηέξρεηαη από έλα, δπν ή πεξηζζόηεξα ζεκεία.  

  πδεηήζηε γηα ην πόζεο ζπλαξηήζεηο κπνξείηε λα βξείηε ώζηε λα δηέξρνληαη από 

έλα ζεκείν ή από δπν ή από ηξία ζεκεία. 

 

 
 

Θπκεζείηε όηη ε ζπλάξηεζε ηέκλεη ηνλ 

άμνλα ρ'ρ ζε ζεκεία πνπ νη ηεηκεκέλεο 

ηνπ είλαη νη ξίδεο ηεο. Μάιηζηα, αλ ε 

ζπλάξηεζε έρεη ξίδεο ηνπο αξηζκνύο θ 

θαη ι απηή έρεη ηελ εμίζσζε α(ρ-θ)(ρ-ι). 

Δπηιέμηε ηηο νδεγίεο ζην ινγηζκηθό γηα 

πεξηζζόηεξε βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε 

ζύληαμε ηεο εμίζσζεο. Με ηελ εληνιή 

«Δπαλαπξνζδηξνζηκόο» αιιάμηε ηνλ 

ηύπν ηεο ώζηε λα δηέξρεηαη θαη από ηα 

ηξία ζεκεία. 
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ΘΔΜΑ 2: Δπαλαθαζνξίζηε ηε ζπλάξηεζε 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο. Γηεξεπλήζηε πώο πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεηε 

ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο ώζηε ε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε λα κεηαθηλείηαη 

παξάιιεια κε ηνλ εαπηόλ ηεο ή λα κεηαθηλείηαη ζε ζέζε ζπκκεηξηθή σο πξνο 

ηνπο άμνλεο ή ην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αμόλσλ; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

1. Ση ζα αιιάμεη ζηελ εμίζσζε ηεο 

ζπλάξηεζεο αλ κεηαθηλήζεηε κε ην 

πνληίθη ζαο ηελ θακπύιε νξηδόληηα ή 

θαηαθόξπθα πξνο ηηο δπν θαηεπζύλζεηο; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
 

 

2. Ση ζα ζπκβεί ζηελ θακπύιε ηεο 

ζπλάξηεζεο αλ ζηε ζέζε ηνπ 

ζπληειεζηή 1 ηνπ ρ ζηνλ αξηζκεηή θαη 

ζηνλ παξαλνκαζηή πιεθηξνινγήζεηε 

άιιν αξηζκό; Ση κεηαβάιιεηαη ζηελ 

θακπύιε όηαλ απμάλεηε ή ειαηηώλεηε 

απηόλ ηνλ ζπληειεζηή; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
 

Μεηαθηλήζηε ηελ θακπύιε κε ηνλ δείθηε 

ηνπ πνληηθηνύ ζαο νξηδόληηα πξνο ηα 

δεμηά θαη παξαηεξήζηε πνηνί 

ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο 

κεηαβάιινληαη θαη πώο. Δπαλαιάβαηε ην 

ίδην θαη γηα ηελ θαηαθόξπθε θίλεζε.  

ε πνηά ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεηε; 

 

Πιεθηξνινγήζηε ζηε ζέζε ηνπ αξηζκνύ 

1 δηαδνρηθά ηνπο αξηζκνύο 3,4,5 θ.ν.θ. Ση 

αιιάδεη ζηε κνξθή ηεο θακπύιεο; 

 

Δπαλαιάβαηε ηε δηαδηθαζία 

πιεθηξνινγώληαο ζηε ζέζε ηνπ 1 ηνπο 

αξηζκνύο 1, 0.5, 0.3, 0.1, θ.ν.θ. Ση 

αιιάδεη ζηε κνξθή ηεο θακπύιεο; 
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3. Ση ζα ζπκβεί ζηελ θακπύιε όηαλ ζηε 

ζέζε ηνπ αξηζκνύ 2 πιεθηξνινγήζεηε 

άιιν αξηζκό; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
 

 

4. Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε θαλόλεο 

κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο ώζηε 

ην γξάθεκα απηήο (1) λα κεηαθηλείηαη 

παξάιιεια κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη (2) λα 

πξνθύπηεη ε ζπκκεηξηθή θακπύιε σο 

πξνο ηνλ άμνλα ρ'ρ (3) ε ζπκκεηξηθή 

θακπύιε σο πξνο ηνλ άμνλα ς'ς (4) ε 

ζπκκεηξηθή θακπύιε σο πξνο ηελ αξρή 

ησλ αμόλσλ; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
 

Αλαθεθαιαίσζε: 

 

  πδεηήζηε ζηε ηάμε γηα ηνλ ηξόπν πνπ εξγαζηήθαηε ζηηο πξνεγνύκελεο 

δηεξεπλήζεηο.  

  Αλαθνηλώζηε ζηε ηάμε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ηα ζρεηηθά κε ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνύο ζηνπο νπνίνπο ππνβάιιαηε ηελ ζπλάξηεζε.  

  Αλαθνηλώζηε ζηε ηάμε ηνπο αιγεβξηθνύο θαλόλεο πνπ δηαηππώζαηε ζηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο. 

 

 

Πιεθηξνινγήζηε ζηε ζέζε ηνπ αξηζκνύ 

2 δηαδνρηθά ηνπο αξηζκνύο 3,4,5 θ.ν.θ. Ση 

αιιάδεη ζηε κνξθή ηεο θακπύιεο; 

 

Δπαλαιάβαηε ηε δηαδηθαζία 

πιεθηξνινγώληαο ζηε ζέζε ηνπ 2 ηνπο 

αξηζκνύο 1, 0.5, 0.3, 0.1, -1, -2 θ.ν.θ. Ση 

αιιάδεη ζηε κνξθή ηεο θακπύιεο; 

 

 

Πιεθηξνινγήζηε ζηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο, ζηε ζέζε ηνπ ζπληειεζηή  1 

ην -1. Ση ζα ζπκβεί ζην γξάθεκα; 

Δπαλαιάβαηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα 

άιια δεύγε αληίζεησλ αξηζκώλ. 

Πξνζνρή! ηνλ παξνλνκαζηή ν 

ζπληειεζηήο ηνπ ρ πξέπεη λα είλαη κέζα 

ζε παξέλζεζε. Π.ρ. 

f(x) = 5 (-x - 2) / ((-x)² + 2)  

 

Πιεθηξνινγήζηε ζηε ζέζε ηνπ 2 ην -2. 

Γειαδή f(x) = -2 (x - 1) / (x² + 1). Ση ζα 

ζπκβεί ζην γξάθεκα; 

 

Ση ζα ζπκβεί ζην γξάθεκα αλ θάλεηε 

ηαπηόρξνλα θαη ζηνπο δπν ζπληειεζηέο 

ηηο παξαπάλσ αιιαγέο 
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ΘΔΜΑ 3: Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο εκηηνλνεηδνύο θακπύιεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρνπκε ζρεδηάζεη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) = εκρ, δειαδή [f(x) = sin(x)]; 

Γηεξεπλήζηε πώο κεηαζρεκαηίδεηαη ε θακπύιε ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ ζηε 

ζέζε ηεο κεηαβιεηήο ρ πιεθηξνινγήζεηε γξακκηθνύο ζπλδπαζκνύο ηνπ ρ κε 

ην π/2, ην π θαη ην 2π. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Ση ζα ζπκβεί ζην γξάθεκα αλ ζηε ζέζε 

ηνπ ρ πιεθηξνινγήζεηε π/2-ρ; Μπνξείηε, 

ζηνλ εηδηθό ρώξν "Δηζαγσγή" λα 

πιεθηξνινγήζεηε κηα άιιε ζπλάξηεζε 

ώζηε ε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε λα 

ηαπηίδεηαη κε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο f(x); 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

2. Ση ζα ζπκβεί ζην γξάθεκα αλ ζηε ζέζε 

ηνπ ρ πιεθηξνινγήζηε π-ρ; Μπνξείηε, 

ζηνλ εηδηθό ρώξν "Δηζαγσγή" λα 

πιεθηξνινγήζεηε κηα άιιε ζπλάξηεζε 

ώζηε ε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε λα 

ηαπηίδεηαη κε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο f(x); 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηελ θακπύιε 

πνπ πξνθύπηεη από ηνλ κεηαζρεκαηηζκό 

ηνπ γξαθήκαηνο. Ολνκάζηε ηε 

ζπλάξηεζε g(x) θαη πιεθηξνινγήζηε ηνλ 

ηύπν πνπ απαηηείηαη ώζηε ην γξάθεκά 

ηεο λα ηαπηίδεηαη κε απηό ηεο f(x). Γηα 

ηελ εύξεζε ηνπ ηύπνπ ηεο g(x) ζα 

ρξεηαζηεί λα ζπκεζείηε ηα γξαθήκαηα 

θαη ησλ άιισλ ηξηγσλνκεηξηθώλ 

ζπλαξηήζεσλ. 

 

 

Ολνκάζηε g(x) ηελ ζπλάξηεζε θαη 

πξνζδηνξίζηε ηνλ ηύπν ηεο ώζηε ην 

γξάθεκά ηεο λα ηαπηίδεηαη κε απηό ηεο 

f(x)=sin(π-x). Θα ζαο βνεζήζνπλ ζ' απηό 

νη ζρέζεηο ησλ ηξηγσλνκεηξηθώλ αξηζκώλ 

ησλ παξαπιεξσκαηηθώλ γσληώλ.  

 

Γηα ηνπο ηύπνπο ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ 

κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ζην 

πιαίζην "Δηζαγσγή" πιεθηξνινγήζηε 

εδώ. 

 



Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

30 

 

 

3. Ση ζα ζπκβεί ζην γξάθεκα αλ ζηε ζέζε 

ηνπ ρ πιεθηξνινγήζεηε 2*π-ρ; Μπνξείηε, 

ζηνλ εηδηθό ρώξν "Δηζαγσγή" λα 

πιεθηξνινγήζεηε κηα άιιε ζπλάξηεζε 

ώζηε ε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε λα 

ηαπηίδεηαη κε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο f(x); 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
 

4. Ση ζα ζπκβεί ζην γξάθεκα ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) = sin(x) αλ ζηε ζέζε 

ηεο κεηαβιεηήο x πιεθηξνινγήζεηε (1) 

π/2+x, (2) 3π/2-x, (3) 3π/2+x;  

Μπνξείηε, ζηνλ εηδηθό ρώξν "Δηζαγσγή" 

λα πιεθηξνινγήζεηε κηα άιιε 

ζπλάξηεζε ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ηελ 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x);  
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: 

 

 πδεηήζηε ζηε ηάμε γηα ηνλ ηξόπν πνπ εξγαζηήθαηε ζηηο δηεξεπλήζεηο πνπ 

πξνεγήζεθαλ.  

  Γηαηππώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ηεο 

ζπλάξηεζεο πνπ δηεξεπλήζαηε.  

  Γηαηππώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο γηα ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ νη γξαθηθέο ηνπο 

παξαζηάζεηο ηαπηίδνληαη κε απηέο ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ ηεο f(x). 

   

Δπηιέμηε εδώ γηα νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηνλ 

ηξόπν ζύληαμεο ηνπ ηύπνπ ηεο 

ζπλάξηεζεο πνπ πξέπεη λα 

πιεθηξνινγήζεηε ζηε ζέζε "Δηζαγσγή". 

 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ γλώζε ζαο γηα ηε 

ζρέζε ησλ ηξηγσλνκεηξηθώλ αξηζκώλ γηα 

γσλίεο πνπ δηαθέξνπλ θαηά π/2 ή 3π/2 ή 

έρνπλ άζξνηζκα 3π/2. 

 

Δπηιέμηε εδώ γηα νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηνλ 

ηξόπν ζύληαμεο ηνπ ηύπνπ ηεο 

ζπλάξηεζεο πνπ πξέπεη λα 

πιεθηξνινγήζεηε ζηε ζέζε «Δηζαγσγή». 
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ΘΔΜΑ 4: Η εθζεηηθή θαη ε ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρνπκε ζρεδηάζεη ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ f(x)=exp(x) θαη g(x) = log(x, θαζώο θαη δπν ζεκεία Α θαη Β. Σν Α 

είλαη ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x). Μπνξείηε λα 

επαλαθαζνξίζεηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο g(x) ώζηε ην ζεκείν Β λα θηλείηαη 

ζηε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

1. Κηλείζηε ην ζεκείν Α θαη παξαηεξείζηε 

πώο θηλείηαη ην Β. Δπηιέμηε ην Β λα 

αθήλεη ην ίρλνο ηνπ (Δληνιή "Ίρλνο 

ελεξγό"). Μπνξείηε λα βξείηε ηελ 

εμίζσζε ηεο ζπλάξηεζεο πνπ έρεη 

γξάθεκα ηελ θακπύιε ηνπ ίρλνπο ηνπ 

ζεκείνπ Β; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
 

2. Δπαλαπξνζδηνξίζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) πιεθηξνινγώληαο ζηε 

ζέζε ηνπ 20 ηνλ αξηζκό -20. Πνηόο ζα 

είλαη ηώξα ν ηύπνο ηεο g(x) ώζηε λα 

δηέξρεηαη από ην ζεκείν Β;  Μπνξείηε 

λα δηαηππώζεηε έλα θαλόλα ζρεηηθό κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ 

ίρλνπο ηνπ ζεκείνπ Β; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

  

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζην ζεκείν Β θα 

επηιέμηε ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό". ηε 

ζπλέρεηα κεηαθηλείζηε ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Β. 

Με ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ 

ζαο κεηαθηλήζηε ηελ θακπύιε ηεο 

ζπλάξηεζεο g(x) έσο όηνπ ηαπηηζηεί κε 

ηελ θακπύιε ηνπ ίρλνπο. 

Παξαηεξήζηε ηελ εμίζσζή ηεο. Δπεηδή ε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο g(x) κπνξεί λα 

κελ δηέξρεηαη αθξηβώο από ην Β 

ρξεηάδεηαη λα ππνινγίζεηε ηελ εμίζσζή 

ηεο θαη αιγεβξηθά. Γειαδή ζηελ 

εμίζσζε ς=20e^ρ νλνκάζηε κε ρ ην ς 

θαη κε ς ην ρ θαη ζηε ζπλέρεηα ιύζηε ηελ 

εμίζσζε σο πξνο ς. 

Δπαλαιάβαηε ην πείξακα πνπ θάλαηε 

ζηελ πξνεγνύκελε δηεξεύλεζε. 

Γηεξεπλήζηε αθόκα ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν νξίδεηαη ην ζεκείν Β από ην Α. 

Τπάξρεη θάπνηνο θαλόλαο 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο πνπ 

νξίδεη ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Β; 

Έλαο θαλόλαο ζα κπνξνύζε λα βξεζεί αλ 

ιακβάλαηε ππόςε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη 

ζπληεηαγκέλεο ησλ δπν ζπκκεηξηθώλ 

ζεκείσλ Α θαη Β σο πξνο ηελ αξρή ησλ 

αμόλσλ. ύκθσλα κε απηή ηε ζρέζε ε 

ηεηκεκέλε ηνπ Α αληηζηνηρεί ζηελ 

ηεηαγκέλε ηνπ Β θαη ε ηεηαγκέλε ηνπ Α 

ζηελ ηεηκεκέλε ηνπ Β. 
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3. Δπαλαπξνζδηνξίζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) πιεθηξνινγώληαο 

f(x)=exp(x-4). Μπνξείηε ηώξα λα 

επαλαπξνζδηνξίζεηε ηνλ ηύπν ηεο g(x) 

ώζηε ην γξάθεκά ηεο λα δηέξρεηαη από 

ην Β. Πνηόλ θαλόλα αθνινπζήζαηε; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

4. Δπαλαπξνζδηνξίζηε ηνλ ηύπν ηεο 

f(x)=exp(x) ώζηε απηή λα έρεη ηνλ ηύπν  

f(x)=20*exp(x)-5.  Μπνξείηε λα 

πξνβιέςεηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο 

ηεο g(x) ώζηε ε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε 

λα δηέξρεηαη από ην ζεκείν Β; Τπάξρεη 

θάπνηνο θαλόλαο πνπ ζπλδέεη ηηο δπν 

ζπλαξηήζεηο; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: 

 

Με δεδνκέλν όηη ην ζεκείν Β είλαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ Α σο πξνο ηελ αξρή ησλ 

αμόλσλ, είλαη θαλεξό όηη νη πξνεγεζείζεο δηεξεπλήζεηο αθνξνύζαλ ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο g(x) ώζηε λα είλαη αληίζηξνθε ηεο f(x).  

Μπνξείηε λα βξείηε κε αιγεβξηθό ηξόπν ηελ αληίζηξνθε ηεο f(x) = exp(x) θαζώο θαη 

ησλ f(x) ησλ άιισλ δηεξεπλήζεσλ;  

πδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα ηηο αληίζηξνθεο ζπλαξηήζεηο.  

 Γηαηππώζηε έλα νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο.  

 Γηαηππώζηε κηα ηδηόηεηα ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ ησλ αληίζηξνθσλ 

ζπλαξηήζεσλ.  

 Γηαηππώζηε ηηο ηδηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη κηα ζπλάξηεζε ώζηε ε αληίζηξνθή 

ηεο λα είλαη ζπλάξηεζε. Δζηηάζηε ζηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ην πεδίν νξηζκνύ 

θαη ην ζύλνιν ηηκώλ ησλ αληηζηξόθσλ ζπλαξηήζεσλ.  

 Δμεγήζηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο πώο κπνξείηε λα ππνινγίδεηε ηελ εμίζσζε ηεο 

αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο κηα δεδνκέλεο ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ην πεδίν νξηζκνύ 

θαη ζύλνιν ηηκώλ ηεο. 

  

Λάβεηε ππόςε ζαο ηηο πξνεγνύκελεο 

δηεξεπλήζεηο θαζώο θαη ηηο νδεγίεο ηνπο. 

Γειαδή επαλαπξνζδηνξίζηε ηνλ ηύπν ηεο 

g(x) κέρξη λα ηαπηηζηεί κε ηελ θακπύιε 

ηνπ ίρλνπο ηνπ ζεκείνπ Β.  

 

Η δηαδηθαζία ηεο πξόβιεςεο ζα ζαο 

βνεζήζεη λα ζθεθηείηε πξηλ λα δξάζεηε 

γηα ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ 

ζπκκεηξηθώλ ζεκείσλ θαζώο θαη ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη νη 

αληίζηξνθεο ζπλαξηήζεηο. 

Δπαλαιάβαηε ηηο πξνεγνύκελεο 

δηαδηθαζίεο. θεθηείηε όηη ην ζεκείν Β 

έρεη νξηζηεί από ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

ζεκείνπ Α αιιά κε αληίζηξνθε ζεηξά (ε 

ηεηκεκέλε ηνπ Α = ηεηαγκέλε ηνπ Β θαη 

ηεηαγκέλε ηνπ Α = ηεηκεκέλε Β).  
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2.3  ΕΝΑΡΙΟ 3 : Μελέηη οικογενειών ζςναπηήζεων 
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ΘΔΜΑ 1: Η νηθνγέλεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ   γxf  χβχα
ν

 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

f(x)=α*ρ^λ+β*ρ+γ. Γηεξεπλήζηε ηη αιιάδεη ζην γξάθεκα θαη ηη δηαηεξείηαη 

ζηαζεξό όηαλ κεηαβάιιεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κέζσ ησλ κεηαβνιέσλ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ θέξζνξα ηνπ δξνκέα 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπληειεζηή α; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

2. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή β 

κε ηνλ αληίζηνηρν δξνκέα; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

3. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή γ κε ηνλ 

αληίζηνηρν δξνκέα; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

«α» ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο 

θαη λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή α λα είλαη 

αξλεηηθέο θαη λα κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη 

ζην γξάθεκα; 

 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

ώζηε νη ηηκέο ηνπ β λα είλαη ζεηηθέο θαη 

λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ β λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα; 

 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο θαη λα 

απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ γ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα; 
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4. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ εθζέηε λ κε 

ηνλ αληίζηνηρν  δξνκέα; 

Ση ζα ζπκβεί ζην γξάθεκα όηαλ ν 

θέξζνξαο ηνπ δξνκέα  δείρλεη 4 θαη 

επαλαιάβεηε ηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ηξηώλ άιισλ ζπληειεζηώλ; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: 

 

πδεηήζηε ζηελ ηάμε ζαο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλήζεσλ πνπ θάλαηε.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή α γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ εθζέηε λ. Γηαηππώζηε 

έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ κεηαβάιιεηε ηνλ 

ζπληειεζηή β γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ εθζέηε λ.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή γ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ εθζέηε λ. 

   

Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα όηαλ νη ηξεηο 

ζπληειεζηέο α, β θαη γ παίξλνπλ ζεηηθέο 

ηηκέο θαη ηη ζπκβαίλεη όηαλ παίξλνπλ 

αξλεηηθέο ηηκέο; 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα λ 

ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη δηαδνρηθά 5,6 

7 θ.ν.θ θαη επαλαιάβαηε ηηο κεηαβνιέο 

ησλ ηηκώλ ζηνπο άιινπο κεηαβνιείο. Ση 

ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ λ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα 

όηαλ κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ζηνπο άιινπο 

κεηαβνιέα 

 



Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

36 

 

ΘΔΜΑ 2: Η νηθνγέλεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ   δ
γχβ

α



xf  

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

f(x)=α/(β*ρ+γ)+δ. Γηεξεπλήζηε ηη αιιάδεη ζην γξάθεκα θαη ηη δηαηεξείηαη 

ζηαζεξό όηαλ κεηαβάιιεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κέζσ ησλ κεηαβνιέσλ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ θέξζνξα ηνπ δξνκέα 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπληειεζηή α; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

2. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή β κε ηνλ 

αληίζηνηρν κεηαβνιέα 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

3. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή γ κε ηνλ 

αληίζηνηρν κεηαβνιέα; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

  

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο θαη λα 

απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ α λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα; 

Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα όηαλ ν 

ζπληειεζηήο β παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο θαη 

ηη ζπκβαίλεη όηαλ παίξλεη αξλεηηθέο 

ηηκέο; 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ 

κεηαβνιέα ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη 

ζεηηθέο θαη λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη 

ζην γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ β λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα; 

 

Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα όηαλ ν 

ζπληειεζηήο γ παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο θαη 

ηη ζπκβαίλεη όηαλ παίξλεη αξλεηηθέο 

ηηκέο; 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ 

κεηαβνιέα ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη 

ζεηηθέο θαη λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη 

ζην γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ γ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα; 
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4. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή δ κε ηνλ 

αληίζηνηρν κεηαβνιέα; 

 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: 

 

πδεηήζηε ζηελ ηάμε ζαο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλήζεσλ πνπ θάλαηε.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή α.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή β.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή γ.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή δ.  

 

Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα όηαλ νη ηξεηο 

ζπληειεζηέο α, β θαη γ παίξλνπλ ζεηηθέο 

ηηκέο θαη ηη ζπκβαίλεη όηαλ παίξλνπλ 

αξλεηηθέο ηηκέο; 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ 

κεηαβνιέα δ ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη 

δηαδνρηθά 5, 6 7 θ.ν.θ θαη επαλαιάβαηε 

ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ ζηνπο άιινπο 

κεηαβνιείο. Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ δ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα 

όηαλ κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ζηνπο άιινπο 

κεηαβνιείο. 
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 ΘΔΜΑ 3: Η νηθνγέλεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ   δγ)(xf  χβημα  

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

f(x)=α*sin(β*x+γ)+δ. Γηεξεπλήζηε ηη αιιάδεη ζην γξάθεκα θαη ηη δηαηεξείηαη 

ζηαζεξό όηαλ κεηαβάιιεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κέζσ ησλ δξνκέσλ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ θέξζνξα ηνπ δξνκέα 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπληειεζηή α; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

2. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή β κε ηνλ 

αληίζηνηρν δξνκέα; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

«α» ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο 

θαη λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ α λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

«β», ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο 

θαη λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ β λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα; 
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3. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή γ κε ηνλ 

αληίζηνηρν δξνκέα; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

4. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή δ κε ηνλ 

αληίζηνηρν δξνκέα; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: 

πδεηήζηε ζηελ ηάμε ζαο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλήζεσλ πνπ θάλαηε.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή α.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή β.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή γ.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή δ.  

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

«γ» ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο 

θαη λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ γ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα; 

 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

«δ» ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο 

θαη λα απμάλνληαη. Γηα θάζε ηηκή ηνπ δ 

επαλαιάβαηε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ 

ζηνπο άιινπο κεηαβνιείο. Ση ζπκβαίλεη 

ζην γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ δ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα 

όηαλ κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ζηνπο άιινπο 

κεηαβνιείο. 
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 ΘΔΜΑ 4: Η νηθνγέλεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ   κxf
)(  λκχ

αρ  

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

f(x)=ξ*α^(θ*x+ι)+κ. Γηεξεπλήζηε ηη αιιάδεη ζην γξάθεκα θαη ηη δηαηεξείηαη 

ζηαζεξό όηαλ κεηαβάιιεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κέζσ ησλ κεηαβνιέσλ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα ηελ 

κεηαβιεηή α θαη δηεξεπλήζηε ηη αιιάδεη 

ζην γξάθεκα όηαλ κεηαβάιιεηε ηνλ 

θέξζνξα ηνπ δξνκέα «ξ». ηε ζπλέρεηα 

επηιέμηε άιιε ηηκή γηα ην α θαη 

επαλαιάβαηε ηε δηεξεύλεζε. 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

2. Δπηιέμηε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα ηελ 

κεηαβιεηή α θαη δηεξεπλήζηε ηη αιιάδεη 

ζην γξάθεκα όηαλ κεηαβάιιεηε ηνλ 

θέξζνξα ηνπ δξνκέα «θ»; ηε ζπλέρεηα 

επηιέμηε άιιε ηηκή γηα ην α θαη 

επαλαιάβαηε ηε δηεξεύλεζε. 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

"ξ" ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο θαη 

λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ ξ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

"θ" ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο θαη 

λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ θ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα;  
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3. Δπηιέμηε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα ηελ 

κεηαβιεηή α θαη δηεξεπλήζηε ηη αιιάδεη 

ζην γξάθεκα όηαλ κεηαβάιιεηε ηνλ 

θέξζνξα ηνπ δξνκέα «ι»; ηε ζπλέρεηα 

επηιέμηε άιιε ηηκή γηα ην α θαη 

επαλαιάβαηε ηε δηεξεύλεζε. 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

4. Δπηιέμηε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα ηελ 

κεηαβιεηή α θαη δηεξεπλήζηε ηη αιιάδεη 

ζην γξάθεκα όηαλ κεηαβάιιεηε ηνλ 

θέξζνξα ηνπ δξνκέα «κ; ηε ζπλέρεηα 

επηιέμηε άιιε ηηκή γηα ην α θαη 

επαλαιάβαηε ηε δηεξεύλεζε.¨ 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

πδεηήζηε ζηελ ηάμε ζαο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλήζεσλ πνπ θάλαηε.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή ξ.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή θ.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή ι.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή κ. 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

"ι" ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο θαη 

λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ ι λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα; 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

"κ" ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα απμάλνληαη θαη 

λα είλαη ζεηηθέο. Γηα θάζε ηηκή ηνπ κ 

κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ησλ άιισλ 

δξνκέσλ. Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ κ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα 

όηαλ κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ζηνπο άιινπο 

δξνκείο;  
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 ΘΔΜΑ 5: Η νηθνγέλεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ   δγβχα xf  

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

f(x)=α*sqrt(β*x+γ)+δ. Γηεξεπλήζηε ηη αιιάδεη ζην γξάθεκα θαη ηη δηαηεξείηαη 

ζηαζεξό όηαλ κεηαβάιιεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κέζσ ησλ δξνκέσλ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ θέξζνξα ηνπ δξνκέα 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπληειεζηή α; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

2. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή β ηεο 

ζπλάξηεζεο κε ηνλ αληίζηνηρν 

κεηαβνιέα; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

3. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή γ κε ηνλ 

αληίζηνηρν κεηαβνιέα; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

"α" ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο θαη 

λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ α λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

"β" ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο θαη 

λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ β λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

"γ" ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο θαη 

λα απμάλνληαη. Ση ζπκβαίλεη ζην 

γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ γ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα; 
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4. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή δ κε ηνλ 

αληίζηνηρν κεηαβνιέα; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: 

πδεηήζηε ζηελ ηάμε ζαο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλήζεσλ πνπ θάλαηε.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή α.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή β.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή γ.  

 Γηαηππώζηε έλα θαλόλα γηα ηηο αιιαγέο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή δ.  

 

  

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηνλ δξνκέα 

"δ" ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη ζεηηθέο θαη 

λα απμάλνληαη. Γηα θάζε ηηκή ηνπ δ 

επαλαιάβαηε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ 

ζηνπο άιινπο κεηαβνιείο. Ση ζπκβαίλεη 

ζην γξάθεκα;  

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ δ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζην γξάθεκα 

όηαλ κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ζηνπο άιινπο 

κεηαβνιείο.  
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2.4 ΕΝΑΡΙΟ 4 : Πεδίο οπιζμού και ζύνολο ηιμών ηων 
ζςναπηήζεων 
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ΘΔΜΑ 1: Βξείηε ην θαηάιιειν ζύλνιν ηηκώλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x) = α*x^λ+β. Μπνξείηε λα πξνζδηνξίδεηε ηνλ 

ηύπν ηεο κεηαθηλώληαο ηνλ θέξζνξα θάζε δξνκέα. Μεηαθηλήζηε ηα ζεκεία Β θαη 

Γ γηα λα επαλαπξνζδηνξίζεηε ην πεδίνπ νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε έλα κέξνο ηεο θακπύιεο ρξσκαηίδεηαη έληνλα (θόθθηλν) θαη έλα 

κέξνο ηνπ άμνλα ς'ς επίζεο (κπιε), ην νπνίν νξίδεη ην ζρεηηθό ζύλνιν ηηκώλ. 

Γηεξεπλήζηε ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ θαη ηνπ ζπλόινπ ηηκώλ απηήο. 

 

Γηεξεπλήζεηο:  

 

1. Πνηό είλαη ην ζύλνιν ηηκώλ ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x)=0.3x^2-3 όηαλ ην πεδίν 

νξηζκνύ ηεο A είλαη: 

(1) A = (-4,4) θαη (2) A = (-3,5) 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ην πεδίν 

νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=-x^2+7 

ώζηε απηή λα έρεη ζύλνιν ηηκώλ ην 

δηάζηεκα [-2,7]; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Μπνξείηε κε ηνπο δξνκείο "α" θαη "β" λα 

πξνζδηνξίζεηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλήζεηε ηα 

ζεκεία Β θαη Γ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. 

ε θάζε πεξίπησζε κπνξείηε λα θηλείηε 

ην ζεκείν Α θαηά κήθνο όινπ ηνπ πεδίνπ 

νξηζκνύ πνπ νξίζαηε θαη λα παξαηεξείηε 

πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο 

ζπλάξηεζεο είηε ζην γξάθεκα είηε ζην 

εηδηθό ρώξν.  

• Μπνξείηε θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο 

λα εμεγήζεηε γηαηί ην ζεκείν Γ 

πεξλά δπν θνξέο από θάζε ζεκείν 

ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο πνπ 

νξίδεη ην ζύλνιν ηηκώλ;  

• Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5).  

 

 

Μπνξείηε κε ηνπο θέξζνξεο ησλ δξνκέσλ 

"α" θαη "β" λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ ηύπν 

ηεο ζπλάξηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

κεηαθηλήζεηε ηα ζεκεία Β θαη Γ ώζηε ην 

επζύγξακκν ηκήκα πνπ αλαπαξηζηά ην 

ζύλνιν ηηκώλ λα θαιύπηεη αθξηβώο ην 

δηάζηεκα [-2,7].  
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3. Μπνξείηε λα ζπγθξίλεηε ηα ζύλνια 

ηηκώλ ησλ ζπλαξηήζεσλ f(x) = 0.2x^2-3 

θαη f(x)=0.2x^3-3 όηαλ θαη ζηηο δπν 

πεξηπηώζεηο ην πεδίν νξηζκνύ είλαη ην [-

2,3];  

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηηο δηαθνξέο θαη 

ηηο νκνηόηεηεο (εθόζνλ ππάξρνπλ); 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

4. Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ην ζύλνιν 

ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=1/ρ^2-3 γηα 

δηάθνξα πεδία νξηζκνύ ηεο; Ση θνηλό 

έρνπλ; Μπνξείηε λα επηβεβαηώλεηε ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο θαη αιγεβξηθά; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε:  

πδεηήζηε ζηελ ηάμε ζαο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλήζεσλ πνπ θάλαηε.  

 Πεξηγξάςηε δηάθνξεο εηδηθέο πεξηπηώζεηο κεηαβνιήο ηνπ ζπλόινπ ηηκώλ όπσο 

γηα παξάδεηγκα όηαλ απμάλεηε ην δεμί άθξν ζην πεδίν νξηζκνύ ζηηο ζπλαξηήζεηο 

πνπ κειεηήζαηε.  

 Γώζηε κηα εμήγεζε (αλ είλαη δπλαηόλ θαη αιγεβξηθή) γηα ηνλ ηξόπν πνπ 

εμαξηάηαη ην ζύλνιν ηηκώλ από ην πεδίν νξηζκνύ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

ζπλαξηήζεσλ, όπσο ηηο f(x)=2x-1, g(x)=x^2-1.   

Μπνξείηε κε ηνπο δξνκείο "α" θαη "β" λα 

πξνζδηνξίζεηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλήζεηε ηα 

ζεκεία Β θαη Γ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. 

ε θάζε πεξίπησζε κπνξείηε λα θηλείηε 

ην ζεκείν Α θαηά κήθνο όινπ ηνπ πεδίνπ 

νξηζκνύ πνπ νξίζαηε θαη λα παξαηεξείηε 

πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο 

ζπλάξηεζεο είηε ζην γξάθεκα είηε ζην 

εηδηθό ρώξν.  

• Μπνξείηε θαη ζηηο δπν 

πεξηπηώζεηο λα εμεγήζεηε γηαηί 

ην ζεκείν Γ πεξλά δπν θνξέο από 

θάζε ζεκείν ηνπ επζπγξάκκνπ 

ηκήκαηνο πνπ νξίδεη ην ζύλνιν 

ηηκώλ;  

• Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5).  

 

 
Μπνξείηε λα κεηαθηλήζηε ηα ζεκεία Β 

θαη Γ θαη λα πξνζδηνξίδεηε ην πεδίν 

νξηζκνύ. Δπηιέμηε (1) λα είλαη θαη ηα δπν 

ζηελ ίδην εκηάμνλα ηνπ ρ'ρ θαη (2) λα 

είλαη εθαηέξσζελ ηνπ Ο. ε θάζε 

πεξίπησζε θηλήζηε ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο ην Λ δηαγξάθεη ην 

αληίζηνηρν ζύλνιν ηηκώλ θαζώο θαη ηνλ 

ηξόπν κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ηεο 

ζπλάξηεζεο. Αλαδεηήζηε ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ηηο δηαθνξέο 

ησλ δηαθόξσλ ζπλόισλ ηηκώλ ζηηο 

δηάθνξεο πεξηπηώζεηο.  
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ΘΔΜΑ 2: Βξείηε ην θαηάιιειν ζύλνιν ηηκώλ ζηηο ηξηγσλνκεηξηθέο 

ζπλαξηήζεηο  

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x) = α*sin(β*x+γ)+δ. Μπνξείηε λα πξνζδηνξίδεηε 

ηνλ ηύπν ηεο κεηαθηλώληαο ηνλ θέξζνξα θάζε κεηαβνιέα θαη λα κεηαθηλείηε ηα 

ζεκεία Β θαη Γ γηα λα επαλαπξνζδηνξίζεηε ην πεδίνπ νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο.  

Γηεξεπλήζηε ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ θαη ηνπ ζπλόινπ ηηκώλ απηήο. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Πνηό είλαη ην ζύλνιν ησλ ηηκώλ ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) = 2*sin(x)+1 όηαλ ην 

πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο είλαη, (1) 

Α= [-π,π] θαη (2) [-2π, 2π]; ε ηη 

δηαθέξνπλ ηα δπν ζύλνια ηηκώλ θαη πώο 

απηό εμεγείηαη; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

2. Ση ζα αιιάμεη ζην ζύλνιν ηηκώλ ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) = 2*sin(x) +1 κε πεδίν 

νξηζκνύ ην δηάζηεκα [-π,π] αλ αιιάμεηε 

ηνλ ζπληειεζηή 1 ζε -1, 2, -2 θ.ν.θ. 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηηο αιιαγέο 

απηέο;  Ση ζα ζπκβεί αλ αιιάμεηε ην 

πεδίν νξηζκνύ ζε [-2π,2π]; Μπνξείηε λα 

εμεγήζεηε απηέο ηηο αιιαγέο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

  

Μπνξείηε κε ηνπο κεηαβνιείο α, β, γ θαη 

δ λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

κεηαθηλείηε ηα ζεκεία Β θαη Γ ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο. ε θάζε πεξίπησζε 

κπνξείηε λα θηλείηε ην ζεκείν Α θαηά 

κήθνο όινπ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ πνπ 

νξίζαηε θαη λα παξαηεξείηε πώο 

κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο.  

 Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζε ηη 

δηαθέξνπλ ηα δπν ζύλνια ηηκώλ;; 

 Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μπνξείηε κε ηνπο κεηαβνιείο α, β, γ θαη 

δ λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

κεηαθηλείηε ηα ζεκεία Β θαη Γ ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο. ε θάζε πεξίπησζε 

κπνξείηε λα θηλείηε ην ζεκείν Α θαηά 

κήθνο όινπ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ πνπ 

νξίζαηε θαη λα παξαηεξείηε πώο 

κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο. 

Μπνξείηε λα κεηαβάιεηε ηνλ θέξζνξα 

ηνπ κεηαβνιέα δ γηα λα πξνζδηνξίζεηε 

ηνλ λέν ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο. 

 Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζε ηη 

δηαθέξνπλ ηα δπν ζύλνια ηηκώλ; 

 Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Ση ζα ζπκβεί ζην ζύλνιν ηηκώλ ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) = 2*sin(x+1) κε πεδίν 

νξηζκνύ ην ζύλνιν [-π,π], αλ 

κεηαβάινπκε ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 1; 

Πώο εμεγείηε ην ζπκπέξαζκά ζαο; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

4. Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ην πεδίν 

νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f(x) = sin(2x-

π/3)-1 ώζηε απηή λα έρεη ζύλνιν ηηκώλ 

ην δηάζηεκα [0,1]; Μπνξείηε λα 

επηβεβαηώζεηε ην ζπκπέξαζκά ζαο 

αιγεβξηθά; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

  

Μπνξείηε κε ηνπο κεηαβνιείο α, β, γ θαη 

δ λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

κεηαθηλείηε ηα ζεκεία Β θαη Γ ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο. ε θάζε πεξίπησζε 

κπνξείηε λα θηλείηε ην ζεκείν Α θαηά 

κήθνο όινπ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ πνπ 

νξίζαηε θαη λα παξαηεξείηε πώο 

κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο. 

Μπνξείηε λα κεηαβάιεηε ηνλ θέξζνξα 

ηνπ κεηαβνιέα γ γηα λα πξνζδηνξίζεηε 

ηνλ λέν ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο. 

 Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηη 

ζπκβαίλεη κε ην ζύλνιν ηηκώλ ηεο 

ζπλάξηεζεο; 

 Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

). 

 
Μπνξείηε κε ηελ εληνιή Μεηνλνκαζία 

θαη ηνπο κεηαβνιείο α, β, γ θαη δ λα 

πξνζδηνξίζεηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο. 

Μπνξείηε γηα παξάδεηγκα λα 

πιεθηξνινγήζεηε ηνλ ηύπν f(x) = 

α*sin(β*ρ+γ*π/3)+δ. ηε ζπλέρεηα 

κπνξείηε λα κεηαθηλείηε ηα ζεκεία Β θαη 

Γ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο κέρξη λα έρεηε 

ην ζύλνιν ηηκώλ πνπ ζέιεηε. ε θάζε 

πεξίπησζε κπνξείηε λα θηλείηε ην ζεκείν 

Α θαηά κήθνο όινπ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ 

πνπ νξίζαηε θαη λα παξαηεξείηε πώο 

κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο. 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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ΘΔΜΑ 3: Βξείηε ην θαηάιιειν ζύλνιν ηηκώλ ζηηο άξξεηεο 

ζπλαξηήζεηο 

 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρνπκε ζρεδηάζεη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x)=α* sqrt(β x + γ) + δ. 

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίδεηε ηνλ ηύπν ηεο κεηαθηλώληαο ηνλ θέξζνξα θάζε 

κεηαβνιέα θαη λα κεηαθηλείηε ηα ζεκεία B θαη Γ γηα λα επαλαπξνζδηνξίζεηε ην 

πεδίνπ νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο.  

Γηεξεπλήζηε ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ θαη ηνπ ζπλόινπ ηηκώλ απηήο. 

 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Πώο κεηαβάιιεηαη ην ζύλνιν ηηκώλ ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x)=-2*sqrt(x+1)+3 ζε 

ζρέζε κε ην πεδίν νξηζκνύ ηεο; Ση ζα 

ζπκβεί ζην ζύλνιν ηηκώλ αλ 

κεηαθηλήζεηε ην Β ζηε ζέζε (1) (-2,0) , 

(2) (-1,0); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

2. Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ ηύπν 

ηεο ζπλάξηεζεο ώζηε κε πεδίν νξηζκνύ 

ην [1,5] λα έρεη ζύλνιν ηηκώλ ην [-1,3]; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ην 

απνηέιεζκα ηεο δηεξεύλεζεο θα 

αιγεβξηθά; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ην 

επζύγξακκν ηκήκα πνπ αλαπαξηζηά ην 

ζύλνιν ηηκώλ ζε θάζε κεηαθίλεζε ησλ 

ζεκείσλ Β θαη Γ. 

Πώο εμεγείηαη ην γεγνλόο όηη όηαλ ην Β 

κεηαθηλεζεί ζηε ζέζε (-2,0) θαη ζε άιιεο 

ζέζεηο αξηζηεξά απηήο ην ζύλνιν ηηκώλ 

δελ κεηαβάιιεηαη; 

 

Μεηαθηλήζηε ηα ζεκεία Β θαη Γ ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο θαη θάληε πεηξάκαηα 

κε ηνπο κεηαβνιείο. ε θάζε αιιαγή ησλ 

παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο 

παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ην επζύγξακκν 

ηκήκα πνπ αλαπαξηζηά ην ζύλνιν ηηκώλ. 

Πώο εμεγείηαη αιγεβξηθά ην απνηέιεζκα 

ησλ πεηξακάησλ ζαο; 
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3. Δπηιέμηε ηελ ζπλάξηεζε f(x) = 5-

2*sqrt(x-1). Μπνξείηε λα πξνβιέςεηε ην 

ζύλνιν ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην πεδίν νξηζκνύ είλαη 

ην δηάζηεκα [1,10]; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

4. Δπηιέμηε ηελ ζπλάξηεζε f(x) = 1-

2*sqrt(3*x+1).  

Μπνξείηε λα πξνβιέςεηε ην ζύλνιν ηηκώλ 

ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

πεδίν νξηζκνύ είλαη ην δηάζηεκα [1,5];  

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηώλ ηεο ζπλάξηεζεο f(x) ώζηε 

λα έρεη ην ζύλνιν ηηκώλ ζπκκεηξηθό ηνπ 

πξνεγνύκελνπ σο πξνο ηελ αξρή ησλ 

αμόλσλ; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε».   

Πξνζδηνξίζηε ην ζύλνιν ηηκώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ραξηί θαη ην κνιύβη 

ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηβεβαηώζηε ην κε 

ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ. 

 

 

Πξνζδηνξίζηε ην ζύλνιν ηηκώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ραξηί θαη ην κνιύβη 

ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηβεβαηώζηε ην κε 

ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ. Γηα ηελ 

εύξεζε ηνπ ηύπνπ ηεο ζπλάξηεζεο ώζηε 

λα έρεη ζύλνιν ηηκώλ ην ζπκκεηξηθό ηνπ 

πξνεγνύκελνπ ζθεθηείηε όηη αλ ην 

αξρηθό είλαη π.ρ. ην [-3,-1] ην ζπκκεηξηθό 

ηνπ σο πξνο ηελ αξρή ησλ αμόλσλ είλαη 

ην [1,3].  
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ΘΔΜΑ 4: Σν ζύλνιν ηηκώλ ζε ζπλάξηεζε δηπινύ ηύπνπ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρνπκε ζρεδηάζεη ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ f(x)=α x + β, κε πεδίν νξηζκνύ ην δηάζηεκα [x(A), x(Μ)] θαη g(x) 

=γ x + δ, κε πεδίν νξηζκνύ ην δηάζηεκα [x(Μ), x(B)].  









x(B)][x(M), δ,γx

x(M)] [x(A), β,x
x

α
φ  

Μπνξείηε λα κεηαθηλείηε ηα ηξία ζεκεία Α, Μ θαη Β θαζώο θαη ην ζεκείν Κ θαη 

λα παξαηεξείηε πώο κεηαβάιιεηαη ην πεδίν νξηζκνύ, νη ηηκέο ηεο θάζε 

ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ ηηκώλ ηνπο. 

Μπνξείηε λα δηεξεπλήζεηε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα δπν ζύλνια ηηκώλ ζε ζρέζε κε 

ηα πεδία νξηζκνύ ηνπο; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Μπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηνλ ηύπν θάζε 

ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ηα δπν πεδία 

νξηζκνύ ηνπο ώζηε ην θνηλό ζύλνιν 

ηηκώλ ηνπο λα είλαη ην δηάζηεκα [-2,4]; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.8, β=1, γ=0.6 θαη δ=0.6. 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α από ηε ζέζε 

ηνπ Β κέρξη ηε ζέζε ηνπ Γ θαη 

πεξηγξάςηε πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο 

ηεο ζπλάξηεζεο θ(x). Πνηό είλαη ην 

ζύλνιν ηηκώλ ηεο; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο απαληήζεηο γηα πνιιέο 

ζπλαξηήζεηο. Βξείηε θαη πεξηγξάςηε 

ηνπιάρηζηνλ δπν. Σν ζύλνιν ηηκώλ 

πξέπεη λα αθνξά θαη ηηο δπν ζπλαξηήζεηο 

 

Παξαηεξήζηε θαη πεξηγξάςηε ηη αθξηβώο 

ζπκβαίλεη όηαλ ην ζεκείν Κ κεηαθηλείηαη 

από κηα ζέζε πνιύ θνληά ηνπ Μ θαη 

αξηζηεξά ηνπ ζε κηα ζέζε κόιηο δεμηά 

ηνπ. Πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο 

ζπλάξηεζεο θ(x); Πνηό είλαη ηειηθά ην 

ζύλνιν ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο; 
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3. Πώο πξέπεη λα επαλαθαζνξίζνπκε ηνπο 

ζπληειεζηέο ησλ επηκέξνπο ηύπσλ ηεο 

ζπλάξηεζεο ηεο πξνεγνύκελεο 

δηεξεύλεζεο ώζηε ην ζύλνιν ηηκώλ λα 

είλαη έλα δηάζηεκα θαη όρη έλσζε 

δηαζηεκάησλ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

4. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=2, β=-1, γ=-2 θαη δ=-1. Πώο 

πξέπεη λα επηιέμεηε ηηο ζέζεηο ησλ 

ζεκείσλ Α, Β θαη Μ ώζηε νη δπν 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο λα είλαη 

ζπλερόκελεο; Πνηό είλαη ην ζύλνιν 

ηηκώλ ζηελ πεξίπησζε απηή. 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

 

 

 

 

 

 

  

Με ην πνληίθη ζαο Μεηαθηλήζηε ηνπο 

δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ θαζώο θαη ηε 

ζέζε ηνπ ζεκείνπ Μ. Τπάξρνπλ πνιιέο 

απαληήζεηο. Βξείηε ηνπιάρηζηνλ δπν 

 

Με ην πνληίθη ζαο Μεηαθηλήζηε ηνπο 

δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ ζύκθσλα κε ηελ 

δηεξεύλεζε. Μεηαθηλήζηε αθόκα ηα 

ζεκεία Α, Β θαη Μ ώζηε νη δπν θιάδνη 

ηεο ζπλάξηεζεο λα είλαη ζπλερόκελνη. 

Πνηό είλαη ην ζύλνιν ηηκώλ ηεο 

ζπλάξηεζεο θ(x); Τπάξρνπλ πνιιέο 

απαληήζεηο. Βξείηε ηνπιάρηζηνλ δπν. 
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2.5 ΕΝΑΡΙΟ 5 : Ππάξειρ ζςναπηήζεων 
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ΘΔΜΑ 1: Άζξνηζκα ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί νη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ f(x) = θ*x+ι, g(x)=α*x^2+β θαη h(x) 

πνπ είλαη ην άζξνηζκα απηώλ. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηηο ηδηόηεηεο ηεο 

ζπλάξηεζεο άζξνηζκα h(x) πνπ νθείινληαη ζηηο ηδηόηεηεο ηεο ησλ f(x) θαη g(x); 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε γηα ην θ=1, ι=0 θαη γηα ην α=1.  

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή β;  

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή λ;  

Πνηέο από ηηο ηδηόηεηεο ηεο g(x) δηαηεξεί ε 

h(x) 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

2. Δπηιέμηε γηα ην θ=1, α=1, β=-2 θαη λ=4. 

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή ι; Πνηέο 

από ηηο ηδηόηεηεο ηεο g(x) δηαηεξεί ε 

h(x); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

 

Δπηιέμηε γηα ην λ ηελ ηηκή 2 θαη 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ β. 

Παξαηεξήζηε όηη ε g(x) θαη ε h(x) έρνπλ 

ηα θνίια ζηξακκέλα πξνο ηα πάλσ. 

Δπίζεο έρνπλ θαη νη δπν ειάρηζην. Πνηά 

δηαθνξά έρνπλ νη δύν ζπλαξηήζεηο σο 

πξνο απηέο ηηο ηδηόηεηεο θαη πνπ 

νθείινληαη απηέο νη δηαθνξέο; Πώο 

κεηαβάιιεηαη ην ειάρηζην ηεο h(x) αλ ν 

ζπληειεζηήο α πάξεη ηελ ηηκή 2, 3, 4 

θ.ν.θ. 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

ηελ ηηκή 3 γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ νη 

ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ηεο f(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε γηα ην λ ηελ ηηκή 4 θαη 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ ι. 

Παξαηεξήζηε πνηά γξαθήκαηα 

κεηαβάιινληαη θαη πώο. Αθόκα 

παξαηεξήζηε πνηέο ηδηόηεηεο ηεο f(x) 

δηαηεξνύληαη θαη ζηελ ζπλάξηεζε 

άζξνηζκα h(x) θαη πνηέο όρη.  

Δπηβεβαηώζεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο θαη 

αιγεβξηθά. 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ 

νη ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ηεο f(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5).  
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3. Δπηιέμηε γηα ην ι=0, α=1, β=0 θαη λ=-1.  

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή θ;  Πνηέο 

από ηηο ηδηόηεηεο ηεο g(x) δηαηεξεί ε 

h(x); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

4. Με ηελ εληνιή Μεηνλνκαζία 

επαλαθαζνξίζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) ζηελ f(x) = θ*x^2+ι; 

ηε ζπλέρεηα επαλαιάβαηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο. Πνηέο 

ηδηόηεηεο ηεο f(x) επηδξνύλ ζηε 

ζπλάξηεζε άζξνηζκα h(x); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

  

Δπηιέμηε κε ηνπο κεηαβνιείο ηηο 

δεδνκέλεο ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο 

ησλ ζπλαξηήζεσλ. Παξαηεξήζηε πνηά 

γξαθήκαηα κεηαβάιινληαη θαη πώο 

θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα πνπ αληηζηνηρεί ζην θ. Αθόκα 

παξαηεξήζηε πνηέο ηδηόηεηεο ηεο g(x) 

δηαηεξνύληαη θαη ζηελ ζπλάξηεζε 

άζξνηζκα h(x) θαη πνηέο όρη. Πνηά ζρέζε 

έρεη ε f(x) θαη ε h(x); 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ 

νη ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ηεο f(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ; Δπηβεβαηώλνληαη νη 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη γηα άιιεο ηηκέο 

ηεο κεηαβιεηήο λ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε κε ηνπο κεηαβνιείο δηάθνξεο 

ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ. Παξαηεξήζηε πνηά 

γξαθήκαηα κεηαβάιινληαη θαη πώο 

θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ θάζε δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα 

ζπληειεζηή. Αθόκα παξαηεξήζηε πνηέο 

ηδηόηεηεο ηεο g(x) ή ηεο f(x) 

δηαηεξνύληαη θαη ζηελ ζπλάξηεζε 

άζξνηζκα h(x) θαη πνηέο όρη. 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ην λ. Π.ρ. επηιέμηε 

γηα ην λ ηελ ηηκή 3 ή -2. Πώο επηδξνύλ νη 

ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ησλ επηκέξνπο 

ζπλαξηήζεσλ f(x) θαη g(x) ζηηο ηδηόηεηεο 

ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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ΘΔΜΑ 2: Γηλόκελν ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί νη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ f(x) = θ*x+ι, g(x)=α*x^λ+β θαη h(x) 

πνπ είλαη ην γηλόκελν απηώλ. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηηο ηδηόηεηεο ηεο 

ζπλάξηεζεο γηλόκελν h(x) θαη πώο επεξεάδεηαη από ηηο ηδηόηεηεο ηεο ησλ f(x) 

θαη g(x); 

 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε γηα ην θ=1, ι=0 θαη γηα ην α=1. 

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή β; Πώο 

επηδξνύλ νη αιιαγέο ηεο g(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηεο h(x);  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

2. Δπηιέμηε γηα ην θ=1, α=1, β=-2 θαη λ=4. 

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή ι; Πνηέο 

από ηηο ηδηόηεηεο ηεο g(x) δηαηεξεί ε 

h(x); 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

  

Δπηιέμηε γηα ην λ ηελ ηηκή 2 θαη 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ β. 

Παξαηεξήζηε, θαζώο απμάλεηε ηηο ηηκέο 

ηνπ β, πώο κεηαβάιιεηαη ε g(x) θαζώο 

θαη ηη είδνπο αιιαγέο πξνθαινύληαη ζηελ 

h(x). Πεξηγξάςηε ηηο κεηαβνιέο απηέο 

θαζώο απμάλεηε ηηο ηηκέο ηνπ β.  

Δπαλαιάβαηε ηε δηαδηθαζία θαη γηα 

αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ β. Πεξηγξάςηε ηηο 

κεηαβνιέο απηέο θαζώο κεηώλεηε ηηο 

ηηκέο ηνπ β 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

ηελ ηηκή 3 γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ νη 

ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ηεο g(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ γηλνκέλνπ ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5).  

 

Δπηιέμηε γηα ην λ ηελ ηηκή 2 θαη 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ ι. 

Παξαηεξήζηε, θαζώο απμάλεηε ηηο ηηκέο 

ηνπ ι, πώο κεηαβάιιεηαη ε f(x) θαζώο 

θαη ηη είδνπο αιιαγέο πξνθαινύληαη ζηελ 

h(x). Πεξηγξάςηε ηηο κεηαβνιέο απηέο 

θαζώο απμάλεηε ηηο ηηκέο ηνπ ι.  

Δπαλαιάβαηε ηε δηαδηθαζία θαη γηα 

αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ ι. Πεξηγξάςηε ηηο 

κεηαβνιέο απηέο θαζώο κεηώλεηε ηηο 

ηηκέο ηνπ ι. 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

ηελ ηηκή 3 γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ νη 

ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ηεο f(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ γηλνκέλνπ ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5).  
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3. Δπηιέμηε γηα ην ι=0, α=1, β=0 θαη λ=-1. 

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή θ; Πώο 

εμεγνύληαη νη κεηαβνιέο απηέο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

4. Με ηελ εληνιή «Μεηνλνκαζία» 

επαλαθαζνξίζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) ζηελ f(x) = θ*x^2+ι; 

ηε ζπλέρεηα επαλαιάβαηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο. Πώο 

κεηαβάιιεηαη ην γξάθεκα ηεο 

ζπλάξηεζεο γηλόκελν h(x), ζε ζρέζε κε 

ηηο κεηαβνιέο ζηα γξαθήκαηα ησλ f(x) 

θαη g(x); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Δπηιέμηε κε ηνπο κεηαβνιείο ηηο 

δεδνκέλεο ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο 

ησλ ζπλαξηήζεσλ. Παξαηεξήζηε πνηά 

γξαθήκαηα κεηαβάιινληαη θαη πώο 

θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα πνπ αληηζηνηρεί ζην θ. Αθόκα 

παξαηεξήζηε πώο επηδξά ε f(x) ζηε 

ζπλάξηεζε γηλόκελν h(x). 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

ηελ ηηκή -2, -3, -4 γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ 

νη ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ηεο f(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ γηλνκέλνπ ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ; Μπνξείηε λα εμεγήζεηε 

αιγεβξηθά ηηο παξαηεξήζεηο ζαο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5).  

Δπηιέμηε κε ηνπο κεηαβνιείο δηάθνξεο 

ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ. Παξαηεξήζηε πνηά 

γξαθήκαηα κεηαβάιινληαη θαη πώο 

θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ θάζε δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζε έλα 

ζπληειεζηή. Αθόκα παξαηεξήζηε θαη 

πεξηγξάςηε πώο νη κεηαβνιέο ζηηο 

ηδηόηεηεο ηεο g(x) ή ηεο f(x) επηδξνύλ 

ζηε ζπλάξηεζε γηλόκελν h(x). 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ην λ. Π.ρ. επηιέμηε 

γηα ην λ ηελ ηηκή 3 ή -2. Πώο επηδξνύλ νη 

ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ησλ επηκέξνπο 

ζπλαξηήζεσλ f(x) θαη g(x) ζηηο ηδηόηεηεο 

ηνπ γηλνκέλνπ ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηηο κεηαβνιέο 

πνπ παξαηεξήζαηε; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5).  
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ΘΔΜΑ 3: Πειίθν δπν ζπλαξηήζεσλ  

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί νη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ f(x) = θ*x+ι, g(x)=α*x^λ+β θαη h(x) 

πνπ είλαη ην πειίθν απηώλ. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηηο ηδηόηεηεο ηεο 

ζπλάξηεζεο πειίθν h(x) θαη πώο επεξεάδνληαη από ηηο ηδηόηεηεο ηεο ησλ f(x) θαη 

g(x);  

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε γηα ην θ=1, ι=0 θαη γηα ην α=1. 

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή β; Πώο 

επηδξνύλ νη αιιαγέο ηεο g(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηεο h(x); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

2. Δπηιέμηε γηα ην θ=1, α=1, β=-1 θαη λ=2. 

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή ι; Πώο 

επηδξνύλ νη αιιαγέο ηεο f(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηεο h(x); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

Δπηιέμηε γηα ην λ ηελ ηηκή 2 θαη 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ β. 

Παξαηεξήζηε, θαζώο απμάλεηε ηηο ηηκέο 

ηνπ β, πώο κεηαβάιιεηαη ε g(x) θαζώο 

θαη ηη είδνπο αιιαγέο πξνθαινύληαη ζηελ 

h(x). Πεξηγξάςηε ηηο κεηαβνιέο απηέο 

θαζώο απμάλεηε ηηο ηηκέο ηνπ β.  

Δπαλαιάβαηε ηελ δηαδηθαζία θαη γηα 

αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ β. Πεξηγξάςηε ηηο 

κεηαβνιέο απηέο θαζώο κεηώλεηε ηηο 

ηηκέο ηνπ β 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

ηελ ηηκή 3 γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ νη 

ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ηεο g(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ πειίθνπ ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ; Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε 

ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα 

θάλεηε "Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο 

ζειίδαο (F5).  

Δπηιέμηε γηα ην λ ηελ ηηκή 2 θαη 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ ι. 

Παξαηεξήζηε, θαζώο απμάλεηε ηηο ηηκέο 

ηνπ ι, πώο κεηαβάιιεηαη ε f(x) θαζώο 

θαη ηη είδνπο αιιαγέο πξνθαινύληαη ζηελ 

h(x). Πεξηγξάςηε ηηο κεηαβνιέο απηέο 

θαζώο απμάλεηε ηηο ηηκέο ηνπ ι.  

Δπαλαιάβαηε ηελ δηαδηθαζία θαη γηα 

αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ ι. Πεξηγξάςηε ηηο 

κεηαβνιέο απηέο θαζώο κεηώλεηε ηηο 

ηηκέο ηνπ ι. 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

ηελ ηηκή 3 γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ νη 

ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ηεο f(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ γηλνκέλνπ ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ; Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε 

ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα 

θάλεηε "Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο 

ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε γηα ην ι=0, α=1, β=0 θαη λ=-1. 

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή θ; Πώο 

εμεγνύληαη νη κεηαβνιέο απηέο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

4. Με ηελ εληνιή «Μεηνλνκαζία» 

επαλαθαζνξίζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) ζηελ f(x) = θ*x^2+ι; 

ηε ζπλέρεηα επαλαιάβαηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο. Πώο 

κεηαβάιιεηαη ην γξάθεκα ηεο 

ζπλάξηεζεο γηλόκελν h(x), ζε ζρέζε κε 

ηηο κεηαβνιέο ζηα γξαθήκαηα ησλ f(x) 

θαη g(x); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

Δπηιέμηε κε ηνπο κεηαβνιείο ηηο 

δεδνκέλεο ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο 

ησλ ζπλαξηήζεσλ. Παξαηεξήζηε πνηά 

γξαθήκαηα κεηαβάιινληαη θαη πώο 

θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα πνπ αληηζηνηρεί ζην θ. Αθόκα 

παξαηεξήζηε πώο επηδξά ε f(x) ζηε 

ζπλάξηεζε πειίθν h(x). 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

ηελ ηηκή -2, -3, -4 γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ 

νη ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ηεο f(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ πειίθνπ ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ; Μπνξείηε λα εμεγήζεηε 

αιγεβξηθά ηηο παξαηεξήζεηο ζαο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 
Δπηιέμηε κε ηνπο κεηαβνιείο δηάθνξεο 

ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ. Παξαηεξήζηε πνηά 

γξαθήκαηα κεηαβάιινληαη θαη πώο 

θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ θάζε δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζε έλα 

ζπληειεζηή. Αθόκα παξαηεξήζηε θαη 

πεξηγξάςηε πώο νη κεηαβνιέο ζηηο 

ηδηόηεηεο ηεο g(x) ή ηεο f(x) επηδξνύλ 

ζηε ζπλάξηεζε πειίθνπ h(x). 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ην λ. Π.ρ. επηιέμηε 

γηα ην λ ηελ ηηκή 3 ή -2. Πώο επηδξνύλ νη 

ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ησλ επηκέξνπο 

ζπλαξηήζεσλ f(x) θαη g(x) ζηηο ηδηόηεηεο 

ηνπ πειίθνπ ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηηο κεηαβνιέο 

πνπ παξαηεξήζαηε; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refreshe) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 4: ύλζεζε δπν ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί νη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ f(x) = θ*x+ι, g(x)=α*x^λ+β θαη h(x) 

πνπ είλαη ε ζύλζεζε f(g(x)) απηώλ. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηηο ηδηόηεηεο ηεο 

ζπλάξηεζεο h(x) θαη πώο επεξεάδνληαη από ηηο ηδηόηεηεο ηεο ησλ f(x) θαη g(x);  

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε γηα ην θ=1, ι=0 θαη γηα ην α=1. 

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή β; Πνηέο 

από ηηο ηδηόηεηεο ηεο g(x) δηαηεξεί ε 

h(x); 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

2. Δπηιέμηε γηα ην θ=1, α=1, β=-2 θαη λ=4. 

Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή ι; Πνηέο 

από ηηο ηδηόηεηεο ηεο g(x) δηαηεξεί ε 

h(x); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

Δπηιέμηε γηα ην λ ηελ ηηκή 2 θαη 

κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηνπ β. Παξαηεξήζηε 

όηη ε g(x) θαη ε h(x) έρνπλ ηα θνίια 

ζηξακκέλα πξνο ηα πάλσ. Δπίζεο έρνπλ 

θαη νη δπν ειάρηζην. Πνηά δηαθνξά έρνπλ 

νη δύν ζπλαξηήζεηο σο πξνο απηέο ηηο 

ηδηόηεηεο θαη πνπ νθείινληαη απηέο νη 

δηαθνξέο; Πώο κεηαβάιιεηαη ην ειάρηζην 

ηεο h(x) αλ ν ζπληειεζηήο α πάξεη ηελ 

ηηκή 2, 3, 4 θ.ν.θ. 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Δπαλαιάβαηε ηα παξαπάλσ επηιέγνληαο 

ηελ ηηκή 3 γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ νη 

ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ηεο f(x) ζηηο 

ηδηόηεηεο ηεο ζύλζεζεο f(g(x)) ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

Δπηιέμηε κε ηνπο κεηαβνιείο ηηο 

δεδνκέλεο ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο 

ησλ ζπλαξηήζεσλ. Παξαηεξήζηε πνηά 

γξαθήκαηα κεηαβάιινληαη θαη πώο 

θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα πνπ αληηζηνηρεί ζην θ. Αθόκα 

παξαηεξήζηε πνηέο ηδηόηεηεο ηεο g(x) 

επεξεάδνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο 

h(x) θαη πνηέο όρη. Δπαλαιάβαηε ηα 

παξαπάλσ επηιέγνληαο δηαθνξεηηθή ηηκή 

γηα ην λ. Πώο επηδξνύλ νη ηδηαίηεξεο 

ηδηόηεηεο ηεο f(x) ζηηο ηδηόηεηεο ηεο 

ζύλζεζεο ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ; 

Δπηβεβαηώλνληαη νη παξαηεξήζεηο ζαο 

θαη γηα άιιεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο λ; ηα 

λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε γηα ην ι=0, α=1, β=0 θαη λ=-

1.Ση αιιάδεη ζηελ ζπλάξηεζε h(x) 

θαζώο κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή θ; 

Πνηέο από ηηο ηδηόηεηεο ηεο g(x) δηαηεξεί 

ε h(x); 

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

4. Με ηελ εληνιή Μεηνλνκαζία 

επαλαθαζνξίζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) ζηελ f(x) = θ*x^2+ι; 

ηε ζπλέρεηα επαλαιάβαηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο. Πνηέο 

ηδηόηεηεο ηεο f(x) επηδξνύλ ζηε 

ζπλάξηεζε ζύλζεζε h(x)=f(g(x)); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

 

 

Δπηιέμηε κε ηνπο κεηαβνιείο δηάθνξεο 

ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ. Παξαηεξήζηε πνηά 

γξαθήκαηα κεηαβάιινληαη θαη πώο 

θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ θάζε δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζε έλα 

ζπληειεζηή. Αθόκα παξαηεξήζηε θαη 

πεξηγξάςηε πώο νη κεηαβνιέο ζηηο 

ηδηόηεηεο ηεο g(x) ή ηεο f(x) επηδξνύλ 

ζηε ζπλάξηεζε h(x). Δπαλαιάβαηε ηα 

παξαπάλσ επηιέγνληαο δηαθνξεηηθή ηηκή 

γηα ην λ. Π.ρ. επηιέμηε γηα ην λ ηελ ηηκή 3 

ή -2. Πώο επηδξνύλ νη ηδηαίηεξεο 

ηδηόηεηεο ησλ επηκέξνπο ζπλαξηήζεσλ 

f(x) θαη g(x) ζηηο ηδηόηεηεο ηεο ζύλζεζεο 

ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ; Δπαλαιάβαηε ηα 

παξαπάλσ θαη γηα ηελ ζπλάξηεζε s(x).  

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηηο κεηαβνιέο 

πνπ παξαηεξήζαηε; ηα λα ηελ 

επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refreshe) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

 

Με δεμί θιηθ πάλσ ζε έλα αληηθείκελν 

ηνπ κηθξόθνζκνπ θαη ζην κελνύ ησλ 

εληνιώλ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε 

"Ιδηόηεηεο". ην λέν κελνύ επηιέμηε ην 

αληηθείκελν "πλάξηεζε s" θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ εληνιή "Γείμε ην 

αληηθείκελν". Δπαλαιάβαηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη γηα 

ηελ ζπλάξηεζε s(x)=g(f(x)). 
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2.6 ΕΝΑΡΙΟ 6 : Ιδιόηηηερ ηων ζςναπηήζεων 
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ΘΔΜΑ 1:  Η κνλνηνλία πνιπσλπκηθήο ζπλάξηεζεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x) =α*x^λ+β. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηνλ 

ηξόπν πνπ κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε ν δείθηεο ηνπ κεηαβνιέα ηνπ λ 

λα δείρλεη 2 θαη νη δείθηεο ησλ α=1 θαη 

β=-2. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο 

όηαλ ην ζεκείν Α θηλείηαη πξνο 

κεγαιύηεξεο ηηκέο; Πνηα είλαη ε 

κηθξόηεξε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

2. Δπηιέμηε α=1, β=-2 θαη λ=3. Πώο 

κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο 

όηαλ κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο x; Τπάξρεη ειάρηζηε ή 

κέγηζηε ηηκή; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηελ ηζρύ ησλ 

παξαηεξήζεώλ ζαο; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

  

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο; 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α ώζηε απηό λα 

θηλείηαη πξνο ηηο ζεηηθέο ηηκέο. 

Παξαηεξήζηε ηα δπν επζύγξακκα 

ηκήκαηα πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο ρ θαη ηεο ζπλάξηεζεο f(x) 

θαη παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο 

θαζώο νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο ρ 

απμάλνπλ.  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α ώζηε απηό λα 

θηλείηαη πξνο ηηο ζεηηθέο ηηκέο. 

Παξαηεξήζηε ηα δπν επζύγξακκα 

ηκήκαηα πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο ρ θαη ηεο ζπλάξηεζεο f(x) 

θαη παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο 

θαζώο νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο ρ 

απμάλνπλ.  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε α=1, β=0θαη λ=-1. Πώο 

κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο 

όηαλ απμάλνληαη νη ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο x; Τπάξρεη ειάρηζηε ή 

κέγηζηε ηηκή;  

Πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο 

ζπλάξηεζεο όηαλ νη ηηκέο ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο κεηώλνληαη; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηελ ηζρύ ησλ 

παξαηεξήζεώλ ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

4. Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο ηξεηο 

ζπληειεζηέο α, β θαη λ ηεο ζπλάξηεζεο.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζε πνηέο 

πεξηπηώζεηο ε ζπλάξηεζε είλαη γλεζίσο 

αύμνπζα θαη ζε πνηέο πεξηπηώζεηο είλαη 

θζίλνπζα ζε όιν ην πεδίν νξηζκνύ ηνπ;  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζε πνηέο 

πεξηπηώζεηο ε ζπλάξηεζε είλαη θαηά 

δηαζηήκαηα γλεζίσο αύμνπζα θαη 

θζίλνπζα;  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζε πνηέο 

πεξηπηώζεηο ε ζπλάξηεζε έρεη ειάρηζηε 

θαη ζε πνηέο κέγηζηε ηηκή; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηελ ηζρύ ησλ 

παξαηεξήζεώλ ζαο; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α ώζηε απηό λα 

θηλείηαη πξνο ηηο ζεηηθέο ηηκέο. 

Παξαηεξήζηε ηα δπν επζύγξακκα 

ηκήκαηα πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο ρ θαη ηεο ζπλάξηεζεο f(x) 

θαη παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο 

θαζώο νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο ρ 

απμάλνπλ. 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε γηα ην λ ηηο ηηκέο 1,3,5 θ.ν.θ. 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α ώζηε απηό λα 

θηλείηαη πξνο ηηο ζεηηθέο ηηκέο θαη 

παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο 

ησλ ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο θαζώο νη 

ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο ρ απμάλνπλ.  

Δπαλαιάβαηε ηελ δηεξεύλεζε δίλνληαο 

ζην λ ηηο ηηκέο -1,-3,-5 θ.ν.θ. Οκνίσο γηα 

ηηο ηηκέο 2,4,6,8 θαη κεηά -2,-4, -6 θ.ν.θ. 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5) 
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ΘΔΜΑ 2: Η κνλνηνλία ηξηγσλνκεηξηθήο ζπλάξηεζεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x) =α*sin(β*x+γ)+δ. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα 

ηνλ ηξόπν πνπ κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 
 

1. Δπηιέμηε ν δείθηεο ηνπ κεηαβνιέα ηνπ α 

λα δείρλεη 1 θαη νη δείθηεο ησλ β=1, γ=-2 

θαη δ=0. Δπηιέμηε αθόκα ηα ζεκεία Α 

θαη Β λα νξίδνπλ πεδίν νξηζκνύ γηα ηε 

ζπλάξηεζε ην δηάζηεκα [-π,π]. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο 

όηαλ ην ζεκείν Μ θηλείηαη πξνο 

κεγαιύηεξεο ηηκέο; Πνηα είλαη ε 

κηθξόηεξε θαη πνηα ε κεγαιύηεξε ηηκή 

ηεο ζπλάξηεζεο; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

2. Δπηιέμηε ν δείθηεο ηνπ κεηαβνιέα ηνπ α 

λα δείρλεη 1 θαη νη δείθηεο ησλ β=1, γ=-2 

θαη δ=0.  Μπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηε 

ζέζε ησλ Α θαη Β ώζηε ζην δηάζηεκα 

απηό ε ζπλάξηεζε λα είλαη κόλν 

αύμνπζα; Μπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηε 

ζέζε ησλ Α θαη Β ώζηε ζην δηάζηεκα 

απηό ε ζπλάξηεζε λα έρεη θαη ειάρηζηε 

θαη κέγηζηε ηηκή (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

άθξσλ); Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηελ 

ηζρύ ησλ παξαηεξήζεώλ ζαο; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ ώζηε απηό λα 

θηλείηαη από ην Α πξνο ην Β. 

Παξαηεξήζηε ηα δπν επζύγξακκα 

ηκήκαηα πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο x θαη ηεο ζπλάξηεζεο f(x) 

θαη παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο 

θαζώο νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο x 

απμάλνπλ.  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Πεηξακαηηζηείηε κε ηηο ζέζεηο ησλ Α θα 

Β. ε θάζε πεξίπησζε Μεηαθηλήζηε ην 

ζεκείν Μ ώζηε απηό λα θηλείηαη από ην 

Α πξνο ην Β θαη παξαηεξήζηε ηα δπν 

επζύγξακκα ηκήκαηα πνπ αλαπαξηζηνύλ 

ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο x θαη ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x). 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε, ν δείθηεο ηνπ κεηαβνιέα ηνπ α 

λα δείρλεη -1 θαη νη δείθηεο ησλ β=1, γ=-

2 θαη δ=0..Δπαλαθαζνξίζηε ηε ζέζε ησλ 

Α θαη Β πνπ βξήθαηε ζηελ πξνεγνύκελε 

δηεξεύλεζε θαη εμεηάζηε ηη αιιάδεη ζηε 

κνλνηνλία θαη ζηα αθξόηαηα ηεο 

ζπλάξηεζεο.  

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηελ ηζρύ ησλ 

παξαηεξήζεώλ ζαο 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

4. Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο α, β, γ θαη δ ηεο 

ζπλάξηεζεο. Δπηιέμηε δηάθνξεο ζέζεηο 

ησλ Α θαη Β θαη δηεξεπλήζηε γηα ηε 

κνλνηνλία θαη ηα αθξόηαηα ηεο 

ζπλάξηεζεο.Μπνξείηε ζε θάζε 

πεξίπησζε λα πεξηγξάςεηε ηελ 

κνλνηνλία θαη ηα αθξόηαηα ηεο 

ζπλάξηεζεο; Μπνξείηε λα απνδείμεηε 

ηελ ηζρύ ησλ παξαηεξήζεώλ ζαο;  
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Δπαλαηνπνζεηήζηε ηα ζεκεία Α θα Β 

ζηηο ίδηεο ζέζεηο θαη πεηξακαηηζηείηε κε 

ηε κνλνηνλία ηεο ζπλάξηεζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ 

ώζηε απηό λα θηλείηαη από ην Α πξνο ην 

Β θαη παξαηεξήζηε ηα δπν επζύγξακκα 

ηκήκαηα πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο x θαη ηεο ζπλάξηεζεο f(x).  

Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε θάπνην 

θαλόλα όηαλ ν ζπληειεζηήο α παίξλεη 

ηελ αληίζεηε ηηκή; Μπνξείηε λα 

επηβεβαηώζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο θαη 

αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

ε θάζε επηινγή ησλ ηηκώλ ησλ 

ζπληειεζηώλ ηνπνζεηείζηε ηα Α θαη Β ζε 

δηάθνξεο ζέζεηο θαη Μεηαθηλήζηε ην 

ζεκείν Μ ώζηε απηό λα θηλείηαη πάληνηε 

από ην Α πξνο ην Β. Πεξηγξάςηε θαη 

επηβεβαηώζεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο θαη 

αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5).  
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ΘΔΜΑ 3: Η ζπλάξηεζε 1 – 1 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x) =α*x^λ+β. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε ζε πνηεο 

πεξηπηώζεηο ε ζπλάξηεζε έρεη ηελ ηδηόηεηα 1-1 ; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 
 

1. Δπηιέμηε ν δείθηεο ηνπ κεηαβνιέα ηνπ λ 

λα δείρλεη 2 θαη νη δείθηεο ησλ α=1 θαη 

β=-2. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πόζεο 

ηηκέο ηνπ x αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ηηκή 

ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α; Δίλαη ε ζπλάξηεζε 1-1;Μπνξείηε λα 

απνδείμεηε ηνπο ηζρπξηζκνύο ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

2. Δπηιέμηε ν δείθηεο ηνπ κεηαβνιέα ηνπ λ 

λα δείρλεη 3 θαη νη δείθηεο ησλ α=1 θαη 

β=-1. Τπάξρεη ζέζε ηνπ Α πνπ λα ηέκλεη 

ην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο ζε 

πεξηζζόηεξα από έλα ζεκεία; Δίλαη ε 

ζπλάξηεζε 1-1; Μπνξείηε λα απνδείμεηε 

ηνπο ηζρπξηζκνύο ζαο; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α θαηά κήθνο 

ηνπ άμνλα ς'ς. Παξαηεξήζηε ηα ζεκεία 

ηνκήο ηεο νξηδόληηαο επζείαο όηαλ ην Α 

είλαη ζηε ζέζε (0,1) κε ηελ ζπλάξηεζε 

f(x). Πόζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο x καο 

δίλνπλ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ίζε κε 1; 

Ιζρύεη ην ίδην θαη γηα άιιεο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Α; Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε 

ηηο παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; Γηα 

λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο. Παξαηεξήζηε ηα ζεκεία ηνκήο 

ηεο νξηδόληηαο επζείαο ς=c κε ηελ 

ζπλάξηεζε f(x). Πόζεο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο x καο δίλνπλ ηηκή ηεο 

ζπλάξηεζεο ίζε κε 1; Ιζρύεη ην ίδην θαη 

γηα άιιεο ζέζεηο ηνπ ζεκείνπ Α; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε ν δείθηεο ηνπ κεηαβνιέα ηνπ λ 

λα δείρλεη -1 θαη νη δείθηεο ησλ α=1 θαη 

β=0. Τπάξρεη ζέζε ηνπ Α πνπ λα ηέκλεη 

ην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο ζε 

πεξηζζόηεξα από έλα ζεκεία; Δίλαη ε 

ζπλάξηεζε 1-1; Μπνξείηε λα απνδείμεηε 

ηνπο ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

4. Δπηιέμηε α=1, β=0 θαη ν δείθηεο ηνπ 

κεηαβνιέα ηνπ λ λα δείρλεη δηάθνξεο 

ηηκέο. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζε πνηέο 

πεξηπηώζεηο έρνπκε ζπλάξηεζε 1-1 θαη 

ζε πνηεο όρη; Μπνξείηε λα απνδείμεηε 

ηνπο ηζρπξηζκνύο ζαο; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο. Παξαηεξήζηε ηα ζεκεία ηνκήο 

ηεο νξηδόληηαο επζείαο ς=c κε ηελ 

ζπλάξηεζε f(x). Πόζεο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο x καο δίλνπλ ηηκή ηεο 

ζπλάξηεζεο ίζε κε 1; Ιζρύεη ην ίδην θαη 

γηα άιιεο ζέζεηο ηνπ ζεκείνπ Α; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

Δπηιέμηε γηα ην λ ηηο ηηκέο 1,3,5 θ.ν.θ. 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο θαη παξαηεξήζηε ηα ζεκεία ηνκήο 

ηεο γξαθηθήο ζπλάξηεζεο κε ηελ επζεία 

ς=c. Δπαλαιάβαηε ηελ δηεξεύλεζε 

δίλνληαο ζην λ ηηο ηηκέο -1,-3,-5 θ.ν.θ.  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5) 
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 ΘΔΜΑ 4: Η αληίζηξνθε ζπλάξηεζε 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x) =α*x^λ+β. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε ζε πνηεο 

πεξηπηώζεηο ε ζπλάξηεζε έρεη αληίζηξνθε;  

 

Γηεξεπλήζεηο: 
 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ ηξηώλ 

κεηαβνιέσλ λα δείρλνπλ λ=2, α=1 θαη 

β=1. Μπνξείηε λα νξίζεηε ηε ζέζε ησλ 

Α θαη Β ώζηε ην ηκήκα ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x) πνπ 

νξίδνπλ λα είλαη 1-1 ζπλάξηεζε; Δίλαη 

ην ζπκκεηξηθό ηνπ ηκήκαηνο απηνύ σο 

πξνο ηελ επζεία ς=ρ ζπλάξηεζε; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ ηξηώλ 

κεηαβνιέσλ λα δείρλνπλ λ=3, α=1, β=1, 

ην ζεκείν Α λα είλαη ζηε ζέζε (-4,0) θαη 

ην Β ζηε ζέζε (4,0). Μεηαθηλήζηε ην 

ζεκείν Γ από ην Α πξνο ην Β θαη 

αληηζηξόθσο. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηαβάιινληαη 

ηα ζεκεία Κ θαη Λ ησλ δπν γξαθεκάησλ; 

ε πνηα πεξίπησζε ηα δπν απηά ζεκεία 

ηαπηίδνληαη; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

Μεηαθηλήζηε ηα ζεκεία Α θαη Β ζε 

δηάθνξεο ζέζεηο ησλ αμόλσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε παξαηεξήζηε ηα ζεκεία 

ηνκήο ηεο νξηδόληηαο επζείαο πνπ 

δηέξρεηαη από ην Δ κε ην ηκήκα ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) πνπ νξίδεηαη από ηε 

ζέζε ησλ Α θαη Β. Δίλαη ην ηκήκα απηό 

ζπλάξηεζε 1-1; Παξαηεξήζηε αθόκα ηα 

ζεκεία ηνκήο ηεο θαηαθόξπθεο επζείαο 

πνπ δηέξρεηαη από ην Γ κε ην ζπκκεηξηθό 

ηκήκα. Δίλαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ σο πξνο 

ηελ επζεία ς=ρ ζπλάξηεζε; Μπνξείηε λα 

επηβεβαηώζεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο θαη 

αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε ηα ζεκεία Α θαη Β ζηηο 

δεδνκέλεο ζέζεηο θαη θηλείζηε ην ζεκείν 

Γ αλάκεζα ζ' απηά. ε θάζε ζέζε ηνπ Γ 

παξαηεξήζηε ηηο ζέζεηο ησλ Κ θαη Λ 

θαζώο θαη ησλ επζύγξακκσλ ηκεκάησλ 

πνπ ηα ελώλνπλ. Δίλαη ηα Κ θαη Λ 

ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ επζεία ς=ρ; Σα 

ζεκεία Κ θαη Λ ηαπηίδνληαη ζην θνηλό 

ζεκείν ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ. 

Δξεπλήζηε ηηο ηδηόηεηεο πνπ έρεη ην 

θνηλό ζεκείν ησλ δπν γξαθεκάησλ.  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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------------------------------------------------------ 

 

3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ ηξηώλ 

κεηαβνιέσλ λα δείρλνπλ λ=-1, α=1, β=1, 

ην ζεκείν Α λα είλαη ζηε ζέζε (-4,0) θαη 

ην Β ζηε ζέζε (4,0). Μεηαθηλήζηε ην 

ζεκείν Γ από ην Α πξνο ην Β θαη 

αληηζηξόθσο. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηαβάιινληαη 

ηα ζεκεία Κ θαη Λ ησλ δπν γξαθεκάησλ; 

ε πνηα πεξίπησζε ηα δπν απηά ζεκεία 

ηαπηίδνληαη; Θα εμαθνινπζνύλ λα 

ηζρύνπλ νη πξνεγνύκελεο παξαηεξήζεηο 

ζαο αλ κεηαβάιεηε ηηο ζέζεηο ησλ Α θαη 

Β; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

4. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ ηξηώλ 

κεηαβνιέσλ λα δείρλνπλ λ=5, α=0.2, β=-

0.2, ην ζεκείν Α λα είλαη ζηε ζέζε (-6,0) 

θαη ην Β ζηε ζέζε (6,0). Μπνξείηε λα 

εμεγήζεηε γηαηί ε θακπύιε (δ) είλαη 

ζπλάξηεζε; Μπνξείηε λα βξείηε ηνλ 

ηύπν ηεο; Μπνξείηε επίζεο λα βξείηε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ηνκήο ησλ 

δπν ζπλαξηήζεσλ; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε πόηε ε 

ζπκκεηξηθή θακπύιε κηαο ζπλάξηεζεο 

σο πξνο ηε επζεία ς=ρ είλαη ζπλάξηεζε 

θαη πόηε απηέο έρνπλ θνηλά ζεκεία;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μεηαθηλήζηε ηα ζεκεία Α θαη Β ζηηο 

δεδνκέλεο ζέζεηο θαη θηλείζηε ην ζεκείν 

Γ αλάκεζα ζ' απηά. ε θάζε ζέζε ηνπ Γ 

παξαηεξήζηε ηηο ζέζεηο ησλ Κ θαη Λ 

θαζώο θαη ησλ επζύγξακκσλ ηκεκάησλ 

πνπ ηα ελώλνπλ. Δίλαη ηα Κ θαη Λ 

ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ επζεία ς=ρ; Σα 

ζεκεία Κ θαη Λ ηαπηίδνληαη ζην θνηλό 

ζεκείν ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ. 

Δξεπλήζηε ηηο ηδηόηεηεο πνπ έρεη ην 

θνηλό ζεκείν ησλ δπν γξαθεκάησλ.  

Μεηαθηλήζηε ηα ζεκεία Α θαη Β ζε 

άιιεο ζέζεηο, π.ρ. (-2,0) θαη (3,0) 

αληίζηνηρα θαη επαλαιάβαηε ηηο ελέξγεηέο 

ζαο. Ιζρύνπλ ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

είραηε από ηελ πξνεγνύκελε ζέζε ησλ Α 

θαη Β; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

Γηα λα βξείηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θακπύιε δ 

παξαηεξήζηε όηη ην ζεκείν Λ πνπ 

δηαηξέρεη ηελ δ είλαη ζπκκεηξηθό ηνπ Κ 

πνπ δηαηξέρεη ηελ ζπλάξηεζε f(x). 

Δπίζεο ηα ζεκεία ηνκήο ζα έρνπλ θνηλέο 

ζπληεηαγκέλεο ελώ ηαπηόρξνλα είλαη θαη 

ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ επζεία ς=ρ.  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη αιγεβξηθά; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5)  
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Όριο και ζσνέτεια 

 

3.1 ΕΝΑΡΙΟ 7 : Όπιο ζςνάπηηζηρ 
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 ΘΔΜΑ 1: Ιδηόηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο θνληά ζ' έλα ζεκείν 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x) =θ*x^2+ι*ρ+κ θαζώο θαη έλα νξζνγώλην κε 

θέληξν ην ζεκείν Κ ηνπ νπνίνπ όκσο νη δηαζηάζεηο κπνξνύλ λα κεηαβάιινληαη κε 

ηε βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ δ θαη ε. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε ηη ζπκβαίλεη γύξσ 

από θάζε ζεκείν ηεο θακπύιεο; 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ θ=1, ι=-1 θαη κ=-1. Μπνξείηε 

λα νξίζεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

νξζνγσλίνπ κηα πεξηνρή όζν ην δπλαηόλ 

πην θνληά ζην ζεκείν (1, f(1)); 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

πεξηνρή απηή; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ θ=1, ι=-1 θαη κ=-1. Μπνξείηε 

λα νξίζεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

νξζνγσλίνπ, κηα πεξηνρή κε αθόκα 

κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο από απηέο πνπ 

νξίζαηε ζηελ πξνεγνύκελε δηεξεύλεζε 

θαη λα πεξηέρεη ην ζεκείν (1, f(1)); 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

πεξηνρή απηή; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(1,0) θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζεκείν Κ ώζηε 

απηό λα ζπκπέζεη κε ην ζεκείν Β. 

Κηλείζηε ηνπο δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ ε 

θαη δ ώζηε λα νξίζεηε έλα νξζνγώλην κε 

όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο 

πνπ λα πεξηέρεη ζην εζσηεξηθό ηνπ ην 

ζεκείν Β. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε 

πόζν θνληά ζην ζεκείν Β βξίζθεζηε; 

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο, ζε ζεκείν θνληά ζην Β θαη ζην 

κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ 

εληνιή «Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη 

ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε 

200% κεγέζπλζε. Μπνξείηε ηώξα λα 

νξίζεηε έλα αθόκα κηθξόηεξν νξζνγώλην 

πνπ λα πεξηέρεη ην ζεκείν Β; Γηα λα ηελ 

επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 
Δπαλαιάβαηε ηελ δηεξεύλεζε 1. Κηλείζηε 

ηνπο δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ ε θαη δ 

ώζηε λα πάξνπλ ηελ κηθξόηεξε δπλαηή 

ηηκή. 

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ζε έλα ζεκείν θνληά ζην Β, θαη 

ζην κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε 

ηελ εληνιή «Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη 

ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε 

200% κεγέζπλζε. Δπαλαιάβαηε θαη 

άιιεο θνξέο ηελ δηαδηθαζία απηή. 

Μπνξείηε ηώξα λα νξίζεηε έλα αθόκα 

κηθξόηεξν νξζνγώλην πνπ λα πεξηέρεη ην 

ζεκείν Β; Αλ θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ 

ζηνπο δπν κεηαβνιείο κπνξείηε λα 

επαλαθαζνξίζεηε ην εύξνο ησλ ηηκώλ 

θάζε κεηαβνιέα θαζώο θαη ην βήκα 

κεηαβνιήο. Μπνξείηε ηώξα λα νξίζεηε 

νξζνγώλην κε αθόκα κηθξόηεξεο 

δηαζηάζεηο; Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ θ=1, ι=-2 θαη λ=-1. Μπνξείηε 

λα νξίζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

νξζνγσλίνπ κηα πεξηνρή κε αθόκα 

κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο από απηέο πνπ 

νξίζαηε ζηελ πξνεγνύκελε δηεξεύλεζε 

θαη λα πεξηέρεη ην ζεκείν (1, f(1)); 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

πεξηνρή απηή; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

4. Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο ηξεηο 

ζπληειεζηέο θ, ι θαη λ ηεο ζπλάξηεζεο.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε κηα 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κπνξείηε λα 

νξίζεηε έλα νξζνγώλην κε όζν ην 

δπλαηόλ κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο πνπ λα 

πεξηέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο 

θακπύιεο ηεο ζπλάξηεζεο;  

Μπνξείηε λα πξνβιέςεηε πώο πξέπεη λα 

νξίζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεηαβνιέσλ δ θαη ε 

ώζηε λα νξίζεηε ην ελ ιόγσ νξζνγώλην; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

   

Δπαλαιάβαηε ηηο εξγαζίεο πνπ θάλαηε 

ζηηο πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο. 

Κηλείζηε ηνπο δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ ε 

θαη δ ώζηε λα πάξνπλ ηελ κηθξόηεξε 

δπλαηή ηηκή. 

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ζε έλα ζεκείν θνληά ζην Β, θαη 

ζην κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε 

ηελ εληνιή «Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη 

ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε 

200% κεγέζπλζε. Δπαλαιάβαηε θαη 

άιιεο θνξέο ηελ δηαδηθαζία απηή. 

Μπνξείηε ηώξα λα νξίζεηε έλα αθόκα 

κηθξόηεξν νξζνγώλην πνπ λα πεξηέρεη ην 

ζεκείν Β; 

Αλ θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ζηνπο δπν 

κεηαβνιείο κπνξείηε λα επαλαθαζνξίζεηε 

ην εύξνο ησλ ηηκώλ θάζε κεηαβνιέα 

θαζώο θαη ην βήκα κεηαβνιήο. Μπνξείηε 

ηώξα λα νξίζεηε νξζνγώλην κε αθόκα 

κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε γηα ην λ ηηο ηηκέο -2,-3,3,4 θηι. 

Δπηιέμηε έλα ζεκείν Β ηεο θακπύιεο 

κεηαθηλώληαο ην ζεκείν Α. Μπνξείηε λα 

νξίζεηε έλα νξζνγώλην κε δηαζηάζεηο 

δ=ε=0.0001;  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε αιγεβξηθά ηελ 

δηαδηθαζία πνπ ζθνπεύεηε λα 

αθνινπζήζεηε; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5)  

 



Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

78 

 

ΘΔΜΑ 2: Σν ε θαη ην δ ηνπ νξίνπ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x) =θ*x^λ+ι θαζώο θαη νη επζείεο ς=L θαη x = ρν .  

Έλα νξζνγώλην πνπ δεκηνπξγείηαη από ηηο επζείεο ς=L-ε, ς=L+ε, x=ρν -δ θαη 

x=ρν +δ κπνξεί λα θηλείηαη ειεύζεξα ζύξνληαο ην ζεκείν ρν αιιά θαη λα 

κεηαβάιινληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ κέζσ ησλ κεηαβνιέσλ ησλ δ θαη ε.  

Μπνξείηε γηα θάζε ρν λα εξεπλήζεηε γηα ην όξην ηεο ζπλάξηεζεο ζην ζεκείν 

απηό; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ θ=1, ι=-2 θαη λ=1. Δπηιέμηε 

αθόκα ην ζεκείν ρν λα είλαη ζηε ζέζε 

(1,0) θαη ν δείθηεο ηνπ κεηαβνιέα ε λα 

δείρλεη 0,3. Μπνξείηε λα νξίζεηε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ κεηαβνιέα δ κηα θαηάιιειε 

ηηκή ώζηε ην νξζνγώλην πνπ ζα νξίζεηε 

λα δίλεη κηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε 

ζην όξην ηεο ζπλάξηεζεο ζην ρν; 

Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηνλ νξηζκό 

ηνπ δ όηαλ κηθξαίλεηε ηελ ηηκή ηνπ ε; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

  

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν ρν ζην 

(2,0) θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζεκείν L ώζηε 

νη επζείεο ρ=ρν θαη y=L λα ηέκλνληαη 

πάλσ ζε ζεκείν ηεο θακπύιεο. ηε 

ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα ε ώζηε λα δείρλεη 0,3. 

Κηλείζηε ηνλ δείθηε ηνπ κεηαβνιέα δ 

κέρξη λα νξίζεηε έλα νξζνγώλην ηνπ 

νπνίνπ νη δπν απέλαληη θνξπθέο λα 

αλήθνπλ ζηελ θακπύιε.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε κηα αιγεβξηθή 

ζρέζε κεηαμύ ησλ δ θαη ε; Ση ζα ζπκβεί 

αλ κεηώζεηε αθόκα ηελ ηηκή ηνπ δ; 

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο, ζε ζεκείν θνληά ζην Β θαη ζην 

κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ 

εληνιή «Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη 

ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε 

200% κεγέζπλζε. Μπνξείηε ηώξα λα 

νξίζεηε έλα αθόκα κηθξόηεξν νξζνγώλην 

κε δεδνκέλν ην ε=0.3; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ θ=1, ι=-2 θαη λ=1. Μπνξείηε 

λα εξεπλήζεηε γηα ηηο ηηκέο ηνπ δ πνπ 

νξίδνπλ κηα θαιή πξνζέγγηζε ηνπ νξίνπ 

ηεο ζπλάξηεζεο ζηα ζεκεία ρν =2, όηαλ 

ην ε δείρλεη 0,03;  

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά απηή 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ νξίνπ;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

  

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηνλ κεηαβνιέα ε 

θαη ζην κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί 

επηιέμηε "Ιδηόηεηεο". ηε ζπλέρεηα ζην 

πιαίζην "Γηάζηεκα" επηιέμηε Διάρηζην 

=0.001 θαη Μέγηζην = 0.005. Αθόκα ζην 

πιαίζην "Αύμεζε" επηιέμηε ηηκή 0.001. 

Δπαλαιάβαηε ην ίδην θαη γηα ηνλ 

κεηαβνιέα ηνπ δ. Κάληε δεμί θιηθ πάλσ 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζε έλα ζεκείν 

θνληά ζην νξζνγώλην, θαη ζην κελνύ πνπ 

ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ εληνιή 

«Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη ζηνλ 

θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε 200% 

κεγέζπλζε. Δπαλαιάβαηε θαη άιιεο 

θνξέο ηελ δηαδηθαζία απηή. Μπνξείηε 

ηώξα λα νξίζεηε έλα θαηάιιειν 

νξζνγώλην πνπ λα δίλεη κηα αμηόπηζηε 

πξνζέγγηζε ηνπ νξίνπ ηεο ζπλάξηεζεο 

ζην ρν; 

Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία θαη γηα αθόκα κηθξόηεξεο 

ηηκέο ηνπ ε. ε θάζε πεξίπησζε 

πξνζπαζήζηε λα επηβεβαηώζεηε 

αιγεβξηθά ηνπο ηζρπξηζκνύο ζαο 

ιύλνληαο ηηο αληζόηεηεο, Ιf(x)-LI<ε θαη 

Ιx-ρνΙ<δ. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Με ηελ επηινγή «Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» 

επαλαθαζνξίζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο ώο εμήο: f(x) = θ*(x-1)^λ+ι. 

ηε ζπλέρεηα επηιέμηε νη δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ λα δείρλνπλ θ=2, ι=1 θαη 

λ=0.5. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ην 

όξην ηεο ζπλάξηεζεο ζηα δηάθνξα 

ζεκεία ηεο θακπύιεο; Ση ζπκβαίλεη ζην 

αξηζηεξό άθξν ηεο θακπύιεο; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ νξίνπ κε ην νξζνγώλην;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

  

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηνλ κεηαβνιέα ε 

θαη ζην κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί 

επηιέμηε "Ιδηόηεηεο". ηε ζπλέρεηα ζην 

πιαίζην "Γηάζηεκα" επηιέμηε Διάρηζην 

=0.001 θαη Μέγηζην = 0.005. Αθόκα ζην 

πιαίζην "Αύμεζε" επηιέμηε ηηκή 0.001. 

Δπαλαιάβαηε ην ίδην θαη γηα ηνλ 

κεηαβνιέα ηνπ δ.  

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ζε έλα ζεκείν θνληά ζην 

νξζνγώλην, θαη ζην κελνύ πνπ ζα 

εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ εληνιή 

"Μεγέζπλζε-κίθξπλζε" θαη ζηνλ 

θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε 200% 

κεγέζπλζε. Δπαλαιάβαηε θαη άιιεο 

θνξέο ηελ δηαδηθαζία απηή. Μπνξείηε 

ηώξα λα νξίζεηε έλα θαηάιιειν 

νξζνγώλην πνπ λα δίλεη κηα αμηόπηζηε 

πξνζέγγηζε ηνπ νξίνπ ηεο ζπλάξηεζεο 

ζην ρν;  

Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία θαη γηα αθόκα κηθξόηεξεο 

ηηκέο ηνπ ε. ε θάζε πεξίπησζε 

πξνζπαζήζηε λα επηβεβαηώζεηε 

αιγεβξηθά ηνπο ηζρπξηζκνύο ζαο 

ιύλνληαο ηηο αληζόηεηεο, Ιf(x)-LI<ε θαη 

Ιx-ρνΙ<δ. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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4. Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην όξην ηεο 

ζπλάξηεζεο  

25x10x

5x3
)x(f

2 


  ζην ρν=5;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Δπηιέμηε νη ηξεηο δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ λα δείρλνπλ θ=1,<ι=0 θαη 

λ=1. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ηελ εληνιή 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηύπν  

g(x) = θ*(3*x-5)^λ/sqrt(x^2-

10*x+25)+ι. 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν ρν ζηε ζέζε 

(5,0). Δπηιέμηε γηα ε=1 ή θαη κηθξόηεξεο 

ηηκέο θαη βξείηε ην δ ώζηε λα 

θαηαζθεπάζεηε έλα πξνζαξκνζκέλν 

νξζνγώλην. Μπνξείηε κε ηελ εληνιή 

«Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» λα επηιέμεηε 

ζκίθξπλζε ηεο θακπύιεο ζην 50% ή θαη 

κηθξόηεξε. Γηαηί δελ κπνξείηε λα νξίζεηε 

έλα πξνζαξκνζκέλν νξζνγώλην; 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε αιγεβξηθά ηελ 

δηαδηθαζία πνπ ζθνπεύεηε λα 

αθνινπζήζεηε; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5) 
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 ΘΔΜΑ 3:  Σν όξην ζπλάξηεζεο δηπινύ ηύπνπ ζην ρν  

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  










o

o

ρx ι,x

x   ,x
)x(f

κ

χβα
 

Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ην όξην ηεο ζπλάξηεζεο (1) ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο 

θακπύιεο θαη (2) ζην ζεκείν ρν; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=0, θ=-0.4, ι=3, κ=-1 

θαη λ=2. Αθόκα επηιέμηε ην ζεκείν Α λα 

είλαη ζηε ζέζε (2,0) θαη ην ζεκείν ρν λα 

είλαη ζηε ζέζε (1,0). Αλ ν δείθηεο ηνπ 

κεηαβνιέα ε λα δείρλεη 0,3 κπνξείηε λα 

νξίζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ κεηαβνιέα δ 

κηα θαηάιιειε ηηκή ώζηε ην νξζνγώλην 

πνπ ζα νξίζεηε λα δίλεη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ζην όξην ηεο 

ζπλάξηεζεο ζην ρν; Μπνξείηε λα 

επαλαιάβεηε ηνλ νξηζκό ηνπ δ όηαλ 

κηθξαίλεηε ηελ ηηκή ηνπ ε; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

πεξηνρή απηή;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

  

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(2,0) θαη ην ρν ζην (1,0). ηε ζπλέρεηα 

κεηαθηλήζηε ην ζεκείν L ώζηε νη επζείεο 

ρ=ρν θαη y=L λα ηέκλνληαη πάλσ ζε 

ζεκείν ηεο θακπύιεο. Αθνινύζσο 

κεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε ηνπ κεηαβνιέα ε 

ώζηε λα δείρλεη 0,3. Κηλείζηε ηνλ δείθηε 

ηνπ κεηαβνιέα δ κέρξη λα νξίζεηε έλα 

νξζνγώλην ηνπ νπνίνπ νη δπν απέλαληη 

θνξπθέο λα αλήθνπλ ζηελ θακπύιε.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε κηα αιγεβξηθή 

ζρέζε κεηαμύ ησλ δ θαη ε; Ση ζα ζπκβεί 

αλ κεηώζεηε αθόκα ηελ ηηκή ηνπ δ; 

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο, ζε ζεκείν θνληά ζην Β θαη ζην 

κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ 

εληνιή Zoom θαη ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα 

αλνίμεη επηιέμηε 200% κεγέζπλζε. 

Μπνξείηε ηώξα λα νξίζεηε έλα αθόκα 

κηθξόηεξν νξζνγώλην κε δεδνκέλν ην 

ε=0.3; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=0, θ=-0.4, ι=3, κ=-1 

θαη λ=2. Αθόκα επηιέμηε ην ζεκείν Α λα 

είλαη ζηε ζέζε (2,0) θαη ην ζεκείν ρν λα 

είλαη ζηε ζέζε (3,0). Αλ ν δείθηεο ηνπ 

κεηαβνιέα ε δείρλεη 0,1 κπνξείηε λα 

νξίζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ κεηαβνιέα δ 

κηα θαηάιιειε ηηκή ώζηε ην νξζνγώλην 

πνπ ζα νξίζεηε λα δίλεη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ζην όξην ηεο 

ζπλάξηεζεο ζην ρν; Μπνξείηε λα 

επαλαιάβεηε ηνλ νξηζκό ηνπ δ όηαλ 

κηθξαίλεηε ηελ ηηκή ηνπ ε; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

πεξηνρή απηή;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=0, θ=-0.4, ι=3, κ=-1 

θαη λ=2. Αθόκα επηιέμηε ην ζεκείν Α λα 

είλαη ζηε ζέζε (2,0) θαη ην ζεκείν ρν λα 

είλαη ζηε ζέζε (2,0). Μπνξείηε κε ηνπο 

δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ ε θαη δ λα 

νξίζεηε έλα θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν 

νξζνγώλην πνπ λα δίλεη κηα πξνζέγγηζε 

ζην όξην ηεο ζπλάξηεζεο ζην ρν; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηελ θαηάζηαζε 

απηή αιγεβξηθά; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(2,0) θαη ην ρν ζην (3,0). ηε ζπλέρεηα 

κεηαθηλήζηε ην ζεκείν L ώζηε νη επζείεο 

ρ=ρν θαη y=L λα ηέκλνληαη πάλσ ζε 

ζεκείν ηεο θακπύιεο. Αθνινύζσο 

κεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε ηνπ κεηαβνιέα ε 

ώζηε λα δείρλεη 0,1. Κηλείζηε ηνλ δείθηε 

ηνπ κεηαβνιέα δ κέρξη λα νξίζεηε έλα 

νξζνγώλην ηνπ νπνίνπ νη δπν απέλαληη 

θνξπθέο λα αλήθνπλ ζηελ θακπύιε. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε κηα αιγεβξηθή 

ζρέζε κεηαμύ ησλ δ θαη ε; Ση ζα ζπκβεί 

αλ κεηώζεηε αθόκα ηελ ηηκή ηνπ δ; 

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο, ζε ζεκείν θνληά ζην Β θαη ζην 

κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ 

εληνιή Zoom θαη ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα 

αλνίμεη επηιέμηε 200% κεγέζπλζε. 

Μπνξείηε ηώξα λα νξίζεηε έλα αθόκα 

κηθξόηεξν νξζνγώλην κε δεδνκέλν ην 

ε=0.1; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(2,0) θαη ην ρν ζην (2,0). ηε ζπλέρεηα 

κεηαθηλήζηε ην ζεκείν L ώζηε νη επζείεο 

ρ=ρν θαη y=L λα ηέκλνληαη πάλσ ζε 

ζεκείν ηεο θακπύιεο. Αθνινύζσο 

κεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε ηνπ κεηαβνιέα ε 

ώζηε λα δείρλεη 0,3. Μπνξείηε κε ηνλ 

δείθηε ηνπ κεηαβνιέα δ λα νξίζεηε έλα 

νξζνγώλην ηνπ νπνίνπ νη δπν απέλαληη 

θνξπθέο λα αλήθνπλ ζηελ θακπύιε.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη 

γύξσ από ην ζεκείν ρν; 

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο, ζε ζεκείν θνληά ζην Β θαη ζην 

κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ 

εληνιή «Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη 

ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε 

κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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4. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=0, θ=-0.4, ι=3, κ=-1 

θαη λ=2. Αθόκα επηιέμηε ην ζεκείν Α λα 

είλαη ζηε ζέζε (2,0) θαη ην ζεκείν ρν λα 

είλαη ζηε ζέζε (2,0). Ση πξέπεη λα 

κεηαβάιεηε ζηνλ νξηζκό ηεο 

ζπλάξηεζεο ώζηε απηή λα έρεη όξην ζην 

ζεκείν ρν. Μπνξείηε κε ηνπο δείθηεο 

ησλ κεηαβνιέσλ ε θαη δ λα νξίζεηε ηώξα 

έλα θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν 

νξζνγώλην πνπ λα δίλεη κηα πξνζέγγηζε 

ζην όξην ηεο ζπλάξηεζεο ζην ρν; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηελ θαηάζηαζε 

απηή αιγεβξηθά;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(2,0) θαη ην ρν ζην (2,0). ηε ζπλέρεηα 

κεηαβάιεηε θαηάιιεια όπνηνπο από ηνπο 

δείθηεο ησλ α, β, θ, ι ή κ ρξεηάδεηαη ώζηε 

λα πεηύρεηε ηελ ζπλάξηεζε πνπ ζα ζαο 

επηηξέςεη λα νξίζεηε κε ηνπο δείθηεο ησλ 

ε θαη δ έλα θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν 

νξζνγώλην.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη 

γύξσ από ην ζεκείν ρν; 

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο, ζε ζεκείν θνληά ζην Β θαη ζην 

κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ 

εληνιή Zoom θαη ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα 

αλνίμεη επηιέμηε κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 4: Σν ζεώξεκα ησλ ηζνζπγθιηλνπζώλ ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*x^ξ*sin(β/x^κ) θαζώο θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ 

g(x)=θ*x^λ θαη h(x) = -θ*x^λ. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ε 

ζπλάξηεζε f(x) είλαη γηα θάζε x αλάκεζα ζηηο g(x) θαη h(x);  

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=1, κ=1, ξ=1 θαη λ=1. 

Πνηά είλαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ θ ώζηε ε 

ζπλάξηεζε f(x) λα βξίζθεηαη πάληνηε 

αλάκεζα ζηηο ζπλαξηήζεηο g(x) θαη h(x). 

Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηνλ δείθηε ηνπ κεηαβνιέα 

β; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

πεξηνρή απηή;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=2, κ=1 θαη ξ=2. Πνηά 

είλαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ θ θαη ηνπ λ 

ώζηε ε ζπλάξηεζε f(x) λα βξίζθεηαη 

πάληνηε αλάκεζα ζηηο ζπλαξηήζεηο g(x) 

θαη h(x). Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα 

όηαλ κεηαβάιιεηε ηνπο δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ β θαη κ; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

πεξηνρή απηή;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

Μεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε ηνπ κεηαβνιέα 

θ κέρξη λα βξείηε ηελ ειάρηζηε ηηκή γηα 

ηελ νπνία ε ζπλάξηεζε f(x) λα βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηηο ζπλαξηήζεηο g(x) θαη h(x). 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηώλ ζαο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

Μεηαθηλήζηε ηνπο δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ θ θαη λ κέρξη λα βξείηε ηελ 

ειάρηζηε ηηκή γηα ηελ νπνία ε 

ζπλάξηεζε f(x) λα βξίζθεηαη αλάκεζα 

ζηηο ζπλαξηήζεηο g(x) θαη h(x). Μπνξείηε 

λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά ην 

απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηώλ ζαο; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί ην γξάθεκα 

ηεο ζπλάξηεζεο f(x) παξακέλεη πάληνηε 

αλάκεζα ζηηο h(x) θαη g(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ β 

θαη κ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=-0.3, β=1, ξ=0,5 θαη κ=2. 

Πνηά είλαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ θ θαη ηνπ 

λ ώζηε ε ζπλάξηεζε f(x) λα βξίζθεηαη 

πάληνηε αλάκεζα ζηηο ζπλαξηήζεηο g(x) 

θαη h(x). Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα 

όηαλ κεηαβάιιεηε ηνπο δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ β θαη κ; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηελ θαηάζηαζε 

απηή αιγεβξηθά;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.5, κ=-1 θαη ξ=1. Πνηά 

είλαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ θ θαη ηνπ λ 

ώζηε ε ζπλάξηεζε f(x) λα βξίζθεηαη 

πάληνηε αλάκεζα ζηηο ζπλαξηήζεηο g(x) 

θαη h(x). Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα 

όηαλ κεηαβάιιεηε ηνπο δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ β θαη κ; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηελ θαηάζηαζε 

απηή αιγεβξηθά; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

  

Μεηαθηλήζηε ηνπο δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ θ θαη λ κέρξη λα βξείηε ηελ 

ειάρηζηε ηηκή γηα ηελ νπνία ε 

ζπλάξηεζε f(x) λα βξίζθεηαη αλάκεζα 

ζηηο ζπλαξηήζεηο g(x) θαη h(x). Μπνξείηε 

λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά ην 

απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηώλ ζαο; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί ην γξάθεκα 

ηεο ζπλάξηεζεο f(x) παξακέλεη πάληνηε 

αλάκεζα ζηηο h(x) θαη g(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ β 

θαη κ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε ηνπο δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ θ θαη λ κέρξη λα βξείηε ηελ 

ειάρηζηε ηηκή γηα ηελ νπνία ε 

ζπλάξηεζε f(x) λα βξίζθεηαη αλάκεζα 

ζηηο ζπλαξηήζεηο g(x) θαη h(x). Μπνξείηε 

λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά ην 

απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηώλ ζαο; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί ην γξάθεκα 

ηεο ζπλάξηεζεο f(x) παξακέλεη πάληνηε 

αλάκεζα ζηηο h(x) θαη g(x) θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ β 

θαη κ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3.2 ΕΝΑΡΙΟ 8 : ςνέσεια ζςνάπηηζηρ και εθαπμογέρ 
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 ΘΔΜΑ 1: Πξνζέγγηζε ησλ ξηδώλ ζπλάξηεζεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*x+β*cos(γ*x)+δ. Μπνξείηε λα δηεξεπλήζεηε 

αλ έρεη ξίδεο θαη λα ηηο πξνζδηνξίζεηε; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=1, γ=1 θαη δ=-4. 

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε έλα 

δηάζηεκα ζην νπνίν λα αλήθεη κηα ξίδα 

ηεο ζπλάξηεζεο; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε θαη λα 

εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ ύπαξμε ηεο 

ξίδαο θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία 

πξνζέγγηζεο απηήο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

2. Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο ζπλάξηεζεο ώζηε απηή 

λα έρεη αθξηβώο δπν ξίδεο ζην δηάζηεκα 

[π,2π]; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

  

Ρίδα ηεο ζπλάξηεζεο είλαη ε ηηκή ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο x πνπ κεδελίδεη 

ηελ ζπλάξηεζε. Γειαδή θάζε ζεκείν ηνπ 

γξαθήκαηνο πνπ έρεη ζπληεηαγκέλεο 

(x,0).  

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο, ζε ζεκείν θνληά ζην Β θαη ζην 

κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ 

εληνιή «Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη 

ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε 

400% κεγέζπλζε. Μπνξείηε λα 

επαλαιάβαηε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κεγέζπλζεο πνιιέο θνξέο. Πόζν θνληά 

ζηε ξίδα ηεο ζπλάξηεζεο κπνξείηε λα 

βξεζείηε; Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε 

έλα δηάζηεκα κε όζν ην δπλαηόλ 

κηθξόηεξν εύξνο ζην νπνίν λα πεξηέρεηαη 

ε ξίδα; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

Δπηιέμηε αξρηθά α=1, δ=-4 θαη ζηε 

ζπλέρεηα Μεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε β ή ηνλ 

δείθηε γ ώζηε ε θακπύιε λα ηέκλεη ηνλ 

άμνλα ρ'ρ, ζην δηάζηεκα [π, 2π] ζε δπν 

ζεκεία. Μπνξείηε ηώξα λα 

πξνζδηνξίζεηε δπν δηαζηήκαηα κε όζν ην 

δπλαηόλ κηθξόηεξν εύξνο όπνπ ζε 

θαζέλα από απηά λα αλήθεη κηα από ηηο 

δπν ξίδεο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Μπνξείηε λα νξίζεηε ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηώλ ηεο ζπλάξηεζεο ώζηε απηή 

ζην δηάζηεκα [π,2π] λα πεξηέρεη αθξηβώο 

πέληε ξίδεο; Μπνξείηε λα ηηο 

πξνζδηνξίζεηε κε κηα ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε; Μπνξείηε λα εμεγήζεηε 

πνηόο ζπληειεζηήο ηεο εμίζσζεο 

επζύλεηαη γηα ην πιήζνο ησλ ξηδώλ ζε 

έλα δηάζηεκα; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

4. Δπηιέμηε δ=0 θαη β=5. Μπνξείηε λα 

νξίζεηε ηηο ηηκέο ησλ άιισλ 

ζπληειεζηώλ ηεο ζπλάξηεζεο ώζηε απηή 

ζην δηάζηεκα [-π, π] λα πεξηέρεη 

αθξηβώο δέθα ξίδεο; Μπνξείηε λα ηηο 

πξνζδηνξίζεηε κε κηα ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε; Μπνξείηε λα εμεγήζεηε 

γηαηί νη δπν ζπληειεζηέο α θαη γ ηεο 

ζπλάξηεζεο επζύλνληαη γηα ην πιήζνο 

ησλ ξηδώλ ηεο ζε έλα δηάζηεκα; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

 

 

   

Δπηιέμηε αξρηθά α=1, δ=-4 θαη ζηε 

ζπλέρεηα Μεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε β ή ηνλ 

δείθηε γ ώζηε ε θακπύιε λα ηέκλεη ηνλ 

άμνλα ρ'ρ, ζην δηάζηεκα [π, 2π] ζε πέληε 

ζεκεία. Μπνξείηε ηώξα λα 

πξνζδηνξίζεηε πέληε δηαζηήκαηα κε όζν 

ην δπλαηόλ κηθξόηεξν εύξνο όπνπ ζε 

θαζέλα από απηά λα αλήθεη κηα από ηηο 

πέληε ξίδεο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε αξρηθά β=5, δ=0 θαη ζηε 

ζπλέρεηα Μεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε α ή 

ηνλ δείθηε γ ώζηε ε θακπύιε λα ηέκλεη 

ηνλ άμνλα ρ'ρ, ζην δηάζηεκα [-π, π] ζε 

δέθα ζεκεία. Μπνξείηε ηώξα λα 

πξνζδηνξίζεηε δέθα δηαζηήκαηα κε όζν 

ην δπλαηόλ κηθξόηεξν εύξνο όπνπ ζε 

θαζέλα από απηά λα αλήθεη κηα από ηηο 

δέθα ξίδεο; Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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ΘΔΜΑ 2: πλέρεηα θαη ξίδεο ζπλάξηεζεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  










o

κ

o

λ

xx ,θx

xx ,x
)x(h

βα
 

Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε ηελ ζπλέρεηα ηεο ζπλάξηεζεο ζε έλα δηάζηεκα πνπ 

πεξηέρεη ην ρν θαη πόηε ζην δηάζηεκα απηό πεξηέρεη κηα ηνπιάρηζηνλ ξίδα; 

 

Γηεξεπλήζεηο:  

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=1, γ=1, λ=2, θ=1 θαη 

κ=2. Μπνξείηε λα νξίζεηε έλα δηάζηεκα 

ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο ζην νπνίν λα 

πεξηέρεηαη ην ζεκείν ρν θαη λα είλαη 

ζπλερήο ζ' απηό; Μπνξείηε λα εμεγήζεηε 

αιγεβξηθά ηελ απάληεζή ζαο;  
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=1, γ=1, λ=2 θαη θ=2. 

Μπνξείηε λα νξίζεηε ηελ ηηκή ηνπ κ θαη 

έλα δηάζηεκα ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο 

ζπλάξηεζεο ζην νπνίν λα πεξηέρεηαη ην 

ζεκείν ρν θαη λα είλαη ζπλερήο ζ' απηό; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν ρν θαη 

παξαηεξήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ε 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ δπν άθξσλ ηεο 

θακπύιεο. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί 

δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπκπίπηνπλ ηα άθξα 

ησλ δπν ηκεκάησλ ηεο θακπύιεο ζε 

θάπνην ρν; Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε γηα παξάδεηγκα κ=3. 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν ρν θαη 

παξαηεξήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ε 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ δπν άθξσλ ηεο 

θακπύιεο. Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ην 

ζεκεί Β ώζηε λα ηαπηίδεηαη κε ην ρν θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο 

κεηαβνιείο ε θαη δ γηα λα νξίζεηε έλα 

όζν κηθξώλ δηαζηάζεσλ νξζνγώλην ζαο 

επηηξέπεη ην πξόγξακκα. Μελ μερλάηε λα 

θάλεηε "Μεγέζπλζε" ηεο πεξηνρήο θνληά 

ζην ρν. Δμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ηε 

ζπλέρεηα ζην ρν;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=-1, β=3, λ=2, θ=2 θαη κ=-2. 

Μπνξείηε λα εμεηάζεηε αλ ππάξρεη έλα 

δηάζηεκα ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο ζην 

νπνίν ε ζπλάξηεζε είλαη ζπλερήο, 

πεξηέρεη ην ζεκείν ρν, θαη έρεη κηα 

ηνπιάρηζηνλ ξίδα ζ' απηό; Μπνξείηε λα 

εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

4. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=-3 θαη λ=-0.5. Μπνξείηε λα 

νξίζεηε ηηκέο γηα ηνπο ππόινηπνπο 

ζπληειεζηέο θαη έλα δηάζηεκα ζην νπνίν 

λα πεξηέρεηαη ην ζεκείν ρν θαη ε 

ζπλάξηεζε λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ξίδα 

ζ' απηό; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν ρν θαη 

παξαηεξήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ε 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ δπν άθξσλ ησλ 

δπν ηκεκάησλ ηεο θακπύιεο. Γηα λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ ύπαξμε ηνπ ζεκείν 

ρν ζην νπνίν απηή είλαη ζπλερήο ζα 

ρξεηαζηεί λα εμεηάζεηε αλ ηα πιεπξηθά 

όξηα ζην ζεκείν απηό είλαη ίζα. Γηα λα 

νξίζεηε δηάζηεκα πνπ λα πεξηέρεη ην ρo 

θαη λα έρεη κηα ηνπιάρηζηνλ ξίδα ζ' απηό 

ζα ρξεηαζηεί λα εμεηάζεηε αλ ζηα άθξα 

ηνπ δηαζηήκαηνο ε ζπλάξηεζε βξίζθεηαη 

εθαηέξσζελ ηνπ ρρ'. Πξνζπαζήζηε λα 

απνδείμεηε ηελ απάληεζή ζαο. Γηα λα ηελ 

επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε γηα παξάδεηγκα, β=2,5, θ=1.7 

θαη κ=-0.5. Μεηαθηλήζηε ζηε ζπλέρεηα 

ην ζεκείν ρν θαη παξαηεξήζηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

δπν άθξσλ ηεο θακπύιεο. Γηα λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ ύπαξμε ηνπ ζεκείν 

ρν ζην νπνίν απηή είλαη ζπλερήο ζα 

ρξεηαζηεί λα εμεηάζεηε αλ ηα πιεπξηθά 

όξηα ζην ζεκείν απηό είλαη ίζα. Γειαδή 

ζα ρξεηαζηεί λα εμεηάζεηε αλ ε εμίζσζε 

πνπ πξνθύπηεη έρεη κηα ξίδα ζε δηάζηεκα 

πνπ λα πεξηέρεη ην ρν. Μπνξείηε ηώξα λα 

νξίζεηε ηώξα έλα δηάζηεκα ην νπνίν λα 

πεξηέρεη ην ρν θαη ε αξρηθή ζπλάξηεζε 

λα έρεη κηα ηνπιάρηζηνλ ξίδα ζ' απηό; 

Πώο απνδεηθλύεηαη ε απάληεζή ζαο; Γηα 

λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 Θέκα 3: Σν ζεώξεκα ησλ ελδηάκεζσλ ηηκώλ ζπλάξηεζεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  
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Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηα δηαζηήκαηα ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο σο πξνο ην 

πεδίν νξηζκνύ ηεο; 

 

Γηεξεπλήζεηο:  

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.4, β=0, λ=2, θ=1, ι=-2 θαη 

κ=1. Μπνξείηε λα νξίζεηε ζέζεηο ησλ Α, 

Β θαη Γ θαζώο θαη κηα ηηκή ηνπ yA ώζηε 

ε ζπλάξηεζε λα είλαη ζπλερήο ζην πεδίν 

νξηζκνύ (xB, xΓ) πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία 

Β θαη Γ; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.4, β=0, λ=2, θ=1, ι=-2 θαη 

κ=1. Μπνξείηε λα νξίζεηε ζέζεηο ησλ Α, 

Β θαη Γ θαζώο θαη κηα ηηκή ηνπ ςA, ώζηε 

ε ζπλάξηεζε λα είλαη ζπλερήο ζην πεδίν 

νξηζκνύ (xB,xΓ) θαη ην ζύλνιν ηηκώλ ηεο 

πνπ αληηζηνηρεί ζ' απηό λα είλαη έλα 

δηάζηεκα θαη όρη έλσζε δηαζηεκάησλ; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Κηλήζηε ηα ζεκεία Β, Γ θαη ςA θαη 

παξαηεξήζηε πώο κεηαβάιινληαη νη δπν 

θιάδνη ηεο ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ην 

ζεκείν Κ. Δμεγήζεηε αιγεβξηθά γηαηί 

είλαη ζπλερήο ζην δηάζηεκα πνπ νξίζαηε. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Σν ζύλνιν ηηκώλ πξνθαλώο εμαξηάηαη 

από ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο 

θαζώο θαη από ηηο ππόινηπεο 

παξακέηξνπο πνπ ηελ νξίδνπλ. Δπηιέμηε 

θαηάιιεια ηα Α, Β, Γ θαη ςΑ ώζηε ην 

ζύλνιν ηηκώλ λα είλαη έλα δηάζηεκα θαη 

όρη έλσζε δπν δηαζηεκάησλ. ην 

γξάθεκα δειαδή λα κελ παξνπζηάδεηαη 

θελό κεηαμύ ησλ δπν δηαζηεκάησλ πνπ 

αλαπαξηζηώληαη από ηα δπν επζύγξακκα 

ηκήκαηα πνπ έρνπλ θόθθηλν θαη θίηξηλν 

ρξώκα. Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Πώο πξέπεη λα επηιεγνύλ νη ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο θαζώο θαη 

ην πεδίν νξηζκνύ ηεο (xB, xΓ), ώζηε θάζε 

ζεκείν ηνπ ζπλόινπ ηηκώλ ηεο λα είλαη 

εηθόλα ελόο ζεκείνπ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ 

ηεο; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο;  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπαλαιάβαηε ηελ πξνεγνύκελε 

δξαζηεξηόηεηα θαη γηα άιιεο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο θαη 

δηαηππώζηε ην ζεώξεκα ησλ ελδηάκεζσλ 

ηηκώλ γηα θάζε πεξίπησζε. Ιζρύεη ην 

ζεώξεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζεκείν 

(0,ςΑ) δελ αλήθεη ζην ζύλνιν ηηκώλ ηεο 

ζπλάξηεζεο;  

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

  

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κηα ζσζηέο 

απαληήζεηο. Κάληε δνθηκέο θαη 

πεηξάκαηα θηλώληαο ηνπο δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ θαζώο θαη ηα ζεκεία Α, Β 

θαη Γ. Δμεηάζηε ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ 

ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ζην 

ζύλνιν ηηκώλ πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε 

ζεκείν ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ. θεθηείηε, 

πνηέο πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα 

πιεξνύληαη γηα λα ηζρύεη ην ζεώξεκα 

ησλ ελδηάκεζσλ ηηκώλ.  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5) 

 

Δπηιέμηε γηα παξάδεηγκα, α=0,2, β=-1,4, 

λ=3, θ=1, ι=-5 θαη κ=-0.9. Σν ζεώξεκα 

ησλ ελδηάκεζσλ ηηκώλ ηζρύεη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ζύλνιν ηηκώλ είλαη 

έλα δηάζηεκα θαη όρη ζύλνιν 

δηαζηεκάησλ θαη επηπιένλ θάζε αξηζκόο 

ηνπ ζπλόινπ ηηκώλ είλαη εηθόλα κηαο 

ηηκήο ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ. Γειαδή ζα 

ρξεηαζηεί λα επηιέμεηε έηζη ηελ 

ζπλάξηεζε θαη ην πεδίν νξηζκνύ ώζηε λα 

έρεη έλα δηάζηεκα γηα ζύλνιν ηηκώλ θαη 

επηπιένλ λα είλαη ζπλερήο ζ' απηό. Πώο 

απνδεηθλύεηαη όηη ε επηινγή ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ζαο 

έρεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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Θέκα 4: Δθαξκνγέο ησλ ζεσξεκάησλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  

f(x)=α*(x-θ)*(x-ι)+β*(x-ι)*(x-κ)+γ*(x-κ)*(x-θ). Μπνξείηε (1) λα εξεπλήζεηε γηα 

ηηο ξίδεο ηεο ζπλάξηεζε θαζώο θαη γηα ην πξόζεκν ησλ ηηκώλ ηεο ζηα 

δηαζηήκαηα ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο θαη (2) λα επαλαιάβεηε ηελ έξεπλα θαη γηα 

άιιεο ζπλαξηήζεηο;  

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ 

κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*(x-

θ)*(x-ι)+β*(x-ι)*(x-κ)+γ*(x-κ)*(x-θ). 

Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε: (1) ε πνηεο 

πεξηπηώζεηο ε ζπλάξηεζε έρεη δπν ξίδεο 

θαη ζε πνηα δηαζηήκαηα. (2) Πνηό είλαη 

ην πξόζεκν ησλ ηηκώλ ηεο ζηα 

αληίζηνηρα δηαζηήκαηα ηνπ πεδίνπ 

νξηζκνύ ηεο.  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε ηελ εληνιή 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηε ζπλάξηεζε f(x) = 

α*sin(β*x+γ)+θ*x+ι. Δπηιέμηε νη 

δείθηεο ησλ παξακέηξσλ λα δείρλνπλ 

α=1, β=1, γ=0, θ=1 θαη ι=-1. Πόζεο 

ξίδεο έρεη ε ζπλάξηεζε ζηε δηάζηεκα 

(0,π); Μπνξείηε λα απνδείμεηε 

αιγεβξηθά ηνλ ηζρπξηζκό ζαο; 

Δξεπλήζηε γηα ηελ ύπαξμε ξηδώλ ζην 

δηάζηεκα (0,π) θαη γηα άιιεο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ θαη απνδείμηε ηνλ 

ηζρπξηζκό ζαο. 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Δπηιέμηε λα έρεηε ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο 

α,β,γ ζεηηθέο θαη γηα ηνπο δείθηεο θ,ι, κ 

ηηκέο ηέηνηεο ώζηε θ<ι<κ. Ση 

παξαηεξείηε ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ 

ξηδώλ θαζώο θαη κε ηα δηαζηήκαηα (θ,ι) 

θαη (ι,κ). Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε 

αιγεβξηθά ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηώλ 

ζαο; Ση ηζρύεη γηα ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο 

ησλ ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

  

 

Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο 

α,β,γ,θ θαη ι. Ση παξαηεξείηε ζρεηηθά κε 

ην πιήζνο ησλ ξηδώλ ζην δηάζηεκα (0,π); 

Έρεη πάληνηε κηα ηνπιάρηζην ξίδα ζην 

δηάζηεκα (0,π); Δπηιέμηε γηα παξάδεηγκα 

α=0.3, β=4, γ=3, θ= 0.8 θαη ι=2. 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηώλ ζαο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε ηελ εληνιή 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηε ζπλάξηεζε f(x) = 

α*tan(β*x+γ)+θ*sqrt(x)+ι. Μπνξείηε λα 

εξεπλήζεηε γηα ην πιήζνο ησλ ξηδώλ ηεο 

ζην δηάζηεκα (0,π) γηα ηηο δηάθνξεο 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο; Μπνξείηε λα 

εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε ηελ εληνιή 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηε ζπλάξηεζε f(x) = 

α*sin(β*x+γ)+θ*cos(ι*x+κ). Μπνξείηε 

λα εξεπλήζεηε γηα ην πιήζνο ησλ ξηδώλ 

ηεο ζην δηάζηεκα (0,π) γηα ηηο δηάθνξεο 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο; Μπνξείηε λα 

εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

  

  

Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο 

α,β,γ,θ θαη ι. Δπηιέμηε αθόκα ε κνλάδα 

ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα λα είλαη ην π. Ση 

παξαηεξείηε ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ 

ξηδώλ ζην δηάζηεκα (0,π); Έρεη ζε θάζε 

πεξίπησζε κηα ηνπιάρηζην ξίδα ζην 

δηάζηεκα απηό; Δπηιέμηε γηα παξάδεηγκα 

α=0.1, β=4, γ=3, θ= -3.7 θαη ι=-1. 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ην πιήζνο ησλ ξηδώλ ηεο ζην δηάζηεκα 

(0,π); 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε αξρηθά α=1, β=1, γ=0, θ=1, ι=1 

θαη κ=0 θαη αθόκα ε κνλάδα ηνπ 

νξηδόληηνπ άμνλα λα είλαη ην π. Έρεη ε 

αληίζηνηρε ζπλάξηεζε κηα ηνπιάρηζηνλ 

ξίδα ζην δηάζηεκα (0,π); Μπνξείηε λα 

επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά ηνλ ηζρπξηζκό 

ζην δηάζηεκα (0,π); Μπνξείηε λα 

επαλαιάβεηε ηελ δηεξεύλεζε θαη γηα 

άιιεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο α, β, γ, θ, ι 

θαη κ; Ση παξαηεξείηε ζρεηηθά ηελ κνξθή 

ηνπ γξαθήκαηνο, ηηο ηηκέο ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη ην πιήζνο ησλ ξηδώλ ζην 

δηάζηεκα (0,π); 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Παράγωγος 

 

4.1 ΕΝΑΡΙΟ 9 : Η έννοια ηηρ παπαγώγος 
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 Θέκα 1: H έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θακπύιεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*x^λ+β*x+γ, δπν ζεκεία ηεο Α θαη Β θαζώο 

θαη ε επζεία ΑΒ. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηε ζέζε ηεο επζείαο ΑΒ σο πξνο 

ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ ην Α παξακέλεη ζηαζεξό ζηε ζέζε 

κε ηεηκεκέλε 1 θαη ην Β πιεζηάδεη ην Α; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.2, β=0, γ=0 θαη λ=2 θαη ην 

Α λα είλαη ζηε ζέζε κε ηεηκεκέλε 1. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο επζείαο ΑΒ όηαλ ην 

ζεκείν Β πιεζηάδεη ην ζεκείν Α; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.2, β=1, γ=0 θαη λ=1. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο επζείαο ΑΒ όηαλ ην 

ζεκείν Β πιεζηάδεη ην ζεκείν Α; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε κε ηεηκεκέλε 1 θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

ζεκείν Β ώζηε απηό λα πιεζηάδεη ην 

ζεκείν Α.  Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε 

πόζν θνληά ζην ζεκείν Α κπνξεί λα 

θηάζεη ην Β;  Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο, ζε ζεκείν θνληά ζην 

Β θαη ζην κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί 

επηιέμηε ηελ εληνιή «Μεγέζπλζε-

κίθξπλζε» θαη ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα 

αλνίμεη επηιέμηε 200% κεγέζπλζε. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο επζείαο ΑΒ 

παξαηεξώληαο ηελ εμίζσζή ηεο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Β ώζηε απηό λα 

πιεζηάδεη ην ζεκείν Α. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πόζν θνληά 

ζην ζεκείν Α κπνξεί λα θηάζεη ην Β;  

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο, ζε ζεκείν θνληά ζην Β θαη ζην 

κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ 

εληνιή «Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη 

ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε 

200% κεγέζπλζε. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο επζείαο ΑΒ 

παξαηεξώληαο ηελ εμίζσζή ηεο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.2, β=-1, γ=0 θαη λ=3. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο επζείαο ΑΒ όηαλ ην 

ζεκείν Β πιεζηάδεη ην ζεκείν Α; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή;  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=1, γ=0 θαη λ=-2. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο επζείαο ΑΒ όηαλ ην 

ζεκείν Β πιεζηάδεη ην ζεκείν Α; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

   

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Β ώζηε απηό λα 

πιεζηάδεη ην ζεκείν Α. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο επζείαο ΑΒ 

παξαηεξώληαο ηελ εμίζσζή ηεο;  

Μπνξείηε λα απνδείμεηε γηαηί ε επζεία 

ΑΒ ηέκλεη ηελ θακπύιε ηεο ζπλάξηεζεο 

ζε έλα αθόκα ζεκείν θαζώο ην ζεκείν Β 

πιεζηάδεη ην ζεκείν Α;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Αξρηθά επηιέμηε ην ζεκείν Α ζηε ζέζε 

(1,2). Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Β ώζηε 

απηό λα πιεζηάδεη ην ζεκείν Α. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο επζείαο ΑΒ 

παξαηεξώληαο ηελ εμίζσζή ηεο;  

Μπνξείηε λα απνδείμεηε γηαηί ε επζεία 

ΑΒ ηέκλεη ηελ θακπύιε ηεο ζπλάξηεζεο 

ζε έλα αθόκα ζεκείν θαζώο ην ζεκείν Β 

πιεζηάδεη ην ζεκείν Α;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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Θέκα 2: Ο ιόγνο κεηαβνιήο [f(xΑ+h)-f(xA)]/h 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*x^λ+β*x+γ, δπν ζεκεία ηεο Α θαη Β θαζώο 

θαη ε επζεία ΑΒ. Σν ζεκείν Β έρεη νξηζηεί λα έρεη ζπληεηαγκέλεο (xA+h, f(xΑ+h)). 

Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ ιόγνπ [f(xΑ+h)-f(xA)]/h 

θαζώο ην h πιεζηάδεη ην 0 ελώ ην Α παξακέλεη ζηαζεξό ζηε ζέζε κε ηεηκεκέλε 1; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.2, β=1, γ=0 θαη λ=2. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ην 0; Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά 

ηελ κεηαβνιή απηή θαη λα βξείηε ην όξην 

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.2, β=1, γ=0 θαη λ=1. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ην 0;  

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή θαη λα βξείηε ην όξην ηνπ 

ιόγνπ κεηαβνιήο 

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
;  

Πώο ζπλδέεηαη κε ηελ θιίζε ηεο θακπύιεο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(1,1.2) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα h ώζηε ην ζεκείν Β λα 

πιεζηάδεη ζην ζεκείν Α. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πόζν θνληά 

ζην ζεκείν Α κπνξεί λα θηάζεη ην Β;  

Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο, ζε ζεκείν θνληά ζην Β θαη ζην 

κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηελ 

εληνιή «Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη 

ζηνλ θαηάινγν πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε 

200% κεγέζπλζε. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ 

ιόγνπ κεηαβνιήο ζε ζρέζε κε ηελ θιίζε 

ηεο επζείαο ΑΒ παξαηεξώληαο ηελ 

εμίζσζή ηεο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(1,1.2) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα h ώζηε ην ζεκείν Β λα 

πιεζηάδεη ζην ζεκείν Α. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πόζν θνληά 

ζην ζεκείν Α κπνξεί λα θηάζεη ην Β;  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηνπ ιόγνπ κεηαβνιήο ζε 

ζρέζε κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο ΑΒ 

παξαηεξώληαο ηελ εμίζσζή ηεο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.2, β=-1, γ=2 θαη λ=3. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ην 0; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή θαη λα βξείηε ην όξην ηνπ 

ιόγνπ κεηαβνιήο  

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=1, γ=0 θαη λ=-2. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ην 0;  

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή θαη λα βξείηε ην όξην ηνπ 

ιόγνπ κεηαβνιήο  

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(1,1.2) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα h ώζηε ην ζεκείν Β λα 

πιεζηάδεη ζην ζεκείν Α. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πόζν θνληά 

ζην ζεκείν Α κπνξεί λα θηάζεη ην Β;  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηνπ ιόγνπ κεηαβνιήο ζε 

ζρέζε κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο ΑΒ 

παξαηεξώληαο ηελ εμίζσζή ηεο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Αξρηθά επηιέμηε ην ζεκείν Α ζηε ζέζε 

(1,2) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα h ώζηε ην ζεκείν Β λα 

πιεζηάδεη ζην ζεκείν Α. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πόζν θνληά 

ζην ζεκείν Α κπνξεί λα θηάζεη ην Β;  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηνπ ιόγνπ κεηαβνιήο ζε 

ζρέζε κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο ΑΒ 

παξαηεξώληαο ηελ εμίζσζή ηεο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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Θέκα 3: Ο νξηζκόο ηεο εθαπηνκέλεο θακπύιεο ζε ζεκείν ηεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*x^λ+β*x+γ, δπν ζεκεία ηεο Α θαη Β, ε 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζην Α θαζώο θαη ε επζεία ΑΒ. To ζεκείν Β έρεη 

νξηζηεί λα έρεη ζπληεηαγκέλεο (xA+h, f(xΑ+h)). Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηνλ 

ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ ιόγνπ [f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη ην 0 θαη λα 

ηνλ ζπζρεηίζεηε κε ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο θακπύιεο ζην ζεκείν Α, όηαλ 

ην Α είλαη ζηαζεξό ζηε ζέζε κε ηεηκεκέλε 1; 

 

Γηεξεπλήζεηο  

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.2, β=1, γ=0 θαη λ=2. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ην 0; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή θαη λα βξείηε ηελ εμίζσζε 

ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.2, β=1, γ=0 θαη λ=1. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ην 0;  

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή θαη λα βξείηε ηελ εμίζσζε 

ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(1,1.2) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα h ώζηε ην ζεκείν Β λα 

πιεζηάδεη ζην ζεκείν Α. 

Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην όξην ηνπ 

ιόγνπ κεηαβνιήο  

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξείηε ηελ εμίζσζε 

ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α; 

Σαπηίδεηαη ε εμίζσζε πνπ βξήθαηε κε 

ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην Α; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(1,1.2) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα h ώζηε ην ζεκείν Β λα 

πιεζηάδεη ζην ζεκείν Α. 

Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην όξην ηνπ 

ιόγνπ κεηαβνιήο  

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξείηε ηελ εμίζσζε 

ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α; 

Δμεηάζηε αλ ε εμίζσζε πνπ βξήθαηε 

ηαπηίδεηαη κε ηελ εμίζσζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ζην Α; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.2, β=-1, γ=2 θαη λ=3. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ην 0; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή θαη λα βξείηε ηελ εμίζσζε 

ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=1, γ=0 θαη λ=-2. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ην 0;  

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή θαη λα βξείηε ηελ εμίζσζε 

ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζην 

(1,1.2) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα h ώζηε ην ζεκείν Β λα 

πιεζηάδεη ζην ζεκείν Α. 

Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην όξην ηνπ 

ιόγνπ κεηαβνιήο  

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξείηε ηελ εμίζσζε 

ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α; 

Δμεηάζηε αλ ε εμίζσζε πνπ βξήθαηε 

ηαπηίδεηαη κε ηελ εμίζσζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ζην Α; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5) 

 

Αξρηθά επηιέμηε ην ζεκείν Α ζηε ζέζε 

(1,2) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ δείθηε ηνπ 

κεηαβνιέα h ώζηε ην ζεκείν Β λα 

πιεζηάδεη ζην ζεκείν Α. 

Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην όξην ηνπ 

ιόγνπ κεηαβνιήο  

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξείηε ηελ εμίζσζε 

ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α; 

Δμεηάζηε αλ ε εμίζσζε πνπ βξήθαηε 

ηαπηίδεηαη κε ηελ εμίζσζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ζην Α; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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Θέκα 4: Η εθαπηνκέλε ζε εηδηθά ζεκεία 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*sqrt(abs(x))+β*x+γ, δπν ζεκεία ηεο Α θαη Β, 

ε εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζην Α θαζώο θαη ε επζεία ΑΒ. To ζεκείν Β έρεη 

νξηζηεί λα έρεη ζπληεηαγκέλεο (xA+h, f(xΑ+h)). Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε γηα ηνλ 

ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ ιόγνπ [f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη ην 0 θαη λα 

ηνλ ζπζρεηίζεηε κε ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο θακπύιεο ζην ζεκείν Α; Ση 

ζπκβαίλεη ζηηο θνξπθέο ηεο θακπύιεο; 

 

Γηεξεπλήζεηο:  

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=2, β=0, γ=-1 θαη λ=3. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h, θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ζην 0, όηαλ ην ζεκείν Α είλαη ζηε ζέζε 

(1,-1);  

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηελ 

εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί δελ ππάξρεη 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζην ζεκείν 

Α(1,-1); 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=2, β=2, γ=-1 θαη λ=4. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ζην ζεκείν Α;  

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή θαη λα πξνζδηνξίζεηε 

ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην 

ζεκείν Α; Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί 

δελ ππάξρεη εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο 

ζηηο θνξπθέο (1,1) θαη (-1,-3); 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (1,-1) θαη Μεηαθηλήζηε ην h από 

αξλεηηθέο ηηκέο πξνο ην 0. Παξαηεξήζηε 

ην πξόζεκν θαη ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο 

θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Β. 

Αθόκα παξαηεξήζηε ηνλ ιόγν κεηαβνιήο 

θαζώο ην h ηείλεη ζην 0. Δπαλαιάβαηε ην 

ίδην όηαλ ην h ηείλεη ζην 0 από δεμηά. 

Σέινο βξείηε ην παξαθάησ όξην θαη 

ρξεζηκνπνηήζηε ην σο θιίζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ΑΒ.   

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h  
Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί δελ ππάξρεη 

εθαπηνκέλε ηεο ζπλάξηεζεο ζην ζεκείν 

Α;  Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή 

ηεο κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α πξώηα 

ζε κηα ηπραία ζέζε θαη βξείηε ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζηελ ζέζε 

απηή. Γειαδή βξείηε ην παξαθάησ όξην 

θαη ρξεζηκνπνηήζηε ην σο θιίζε ηεο 

επζείαο ΑΒ. 

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
 

ηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α 

ζηε ζέζε (1,1) θαη κεηά ζηε ζέζε (-1,-3) 

θαη επαλαιάβαηε ηα πξνεγνύκελα. 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί δελ ππάξρεη 

εθαπηνκέλε ηεο ζπλάξηεζεο ζηηο δπν 

θνξπθέο; Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=2, β=0, γ=-1 θαη λ=-1. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ζην ζεκείν Α;  

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κεηαβνιή απηή θαη λα πξνζδηνξίζεηε 

ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην 

ζεκείν Α; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε θαη 

λα εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη κε ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζην ζεκείν Α 

όηαλ ε ηεηκεκέλε ηνπ πιεζηάδεη ζην 0; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

4. Δπαλαιάβαηε ηηο πξνεγνύκελεο 

δηεξεπλήζεηο θαη γηα άιιεο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε 

πώο κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο κεηαβνιήο 

[f(xΑ+h)-f(xA)]/h θαζώο ην h πιεζηάδεη 

ην 0 όηαλ ην ζεκείν βξίζθεηαη ζε κηα 

ηπραία ζέζε;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

 

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α πξώηα 

ζε κηα ηπραία ζέζε θαη βξείηε ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζηελ ζέζε 

απηή. Γειαδή βξείηε ην παξαθάησ όξην 

θαη ρξεζηκνπνηήζηε ην σο θιίζε ηεο 

επζείαο ΑΒ.  

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
 

ηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α 

ώζηε ε ηεηκεκέλε ηνπ λα πιεζηάδεη ζην 

0 θαη επαλαιάβαηε ηα πξνεγνύκελα. 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο 

ζηελ πεξίπησζε απηή; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε ν δείθηεο λ λα δείρλεη ηνπο 

αθέξαηνπο αξηζκνύο θαη νδεγήζηε ην 

ζεκείν Α ζηηο ζέζεηο ησλ θνξπθώλ ή ε 

ηεηκεκέλε ηνπ λα πιεζηάδεη ζην 0. ηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο ππνινγίζηε ην 

παξαθάησ όξην 

 







 

 h

xf)hx(f AA
lim

0h
 

θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάζηε ηελ εμίζσζε 

ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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4.2 ΕΝΑΡΙΟ 10 : Η παπάγωγορ ζςνάπηηζη 
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 ΘΔΜΑ 1: Μεηαβνιή ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*x^λ+β*x+γ. Αθόκα έρεη ζρεδηαζηεί ε 

θακπύιε ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο. Γειαδή έρεη ζρεδηαζηεί ν γεσκεηξηθόο 

ηόπνο ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε ηνπ ζεκείνπ Α θαη 

ηεηαγκέλε ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α. Δξεπλήζηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο.  

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε "«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»" θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηε ζπλάξηεζε 

f(x)=0.2*x^2. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε 

ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο θιίζεο ηεο 

εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηε ζέζε ηνπ ζηελ θακπύιε; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

θακπύιε ηεο θιίζεο;  

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε "«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»" θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηε ζπλάξηεζε 

f(x)=α*x^λ+β*x+γ ώζηε νη παξάκεηξνη 

ηεο λα είλαη α=0.2, β=0, γ=0 θαη ν λ=1. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο 

ζην ζεκείν Α θαζώο κεηαβάιιεηε ηε 

ζέζε ηνπ ζηελ θακπύιε;  

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

θακπύιε ηεο θιίζεο; Ση ζα ζπκβεί ζηελ 

θακπύιε ηεο θιίζεο αλ κεηαβάιεηε ηνπο 

δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ β ή γ; 

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο 

ηνπ ζεκείνπ Β.  Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε πόηε ε 

θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην Α απμάλεη 

θαη πόηε ειαηηώλεηαη; Πόηε ε θιίζε ηεο 

εθαπηνκέλεο είλαη ζεηηθή θαη πόηε 

αξλεηηθή; Πόηε ε θιίζε είλαη 0; Γηα λα 

ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο 

ηνπ ζεκείνπ Β.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε θαη λα 

εμεγήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ε θιίζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ζην Α; Ση κεηαβάιιεηαη 

ζηελ θακπύιε ηεο θιίζεο αλ αιιάμεηε 

ηηο ηηκέο ησλ β ή γ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Πιεθηξνινγήζηε ηε ζπλάξηεζεο 

f(x)=α*x^λ+β*x+γ ώζηε νη παξάκεηξνη 

ηεο λα είλαη α=0.2, β=0, γ=0 θαη ν λ=3. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο 

ζην ζεκείν Α θαζώο κεηαβάιιεηε ηε 

ζέζε ηνπ ζηελ θακπύιε; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

θακπύιε ηεο θιίζεο;  

Ση ζα ζπκβεί ζηελ θακπύιε ηεο θιίζεο 

αλ κεηαβάιεηε ηνπο δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ β ή γ; 

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε 

δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ α, β, γ θαη λ. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο 

θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α 

θαζώο απηό θηλείηαη ζηε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο;  

Πώο ζπλδέεηαη ε κνξθή ηεο θακπύιεο 

ηεο κεηαβνιήο κε ηε κνξθή ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο 

ηνπ ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε θαη λα εμεγήζηε πόηε ε 

θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην Α απμάλεη 

θαη πόηε ειαηηώλεηαη; Πόηε ε θιίζε ηεο 

εθαπηνκέλεο είλαη ζεηηθή θαη πόηε 

αξλεηηθή; Πόηε ε θιίζε είλαη 0; Ση 

κεηαβάιιεηαη ζηελ θακπύιε ηεο θιίζεο 

αλ αιιάμεηε ηηο ηηκέο ησλ β ή γ; Γηα λα 

ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Παξαηεξήζηε ηε κνξθή ηεο θακπύιεο 

όηαλ ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ λ 

κεηαβάιιεηαη από 1 ζε 2, κεηά ζε 3, κεηά 

ζε 4, κεηά ζε 5 θ.ν.θ. Μπνξείηε λα 

ζπλδέζεηε ηε κνξθή ηεο θακπύιεο κε ηε 

κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο πνπ έρεη ηηκή ηνπ 

λ θαηά 1 ιηγόηεξν; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 Θέκα 2: Η ζπλάξηεζε ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο θακπύιεο  

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*sin(β*x+γ)+δ. Αθόκα έρεη ζρεδηαζηεί ε 

θακπύιε ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο. Γειαδή έρεη ζρεδηαζηεί ν γεσκεηξηθόο 

ηόπνο ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε ηνπ ζεκείνπ Α θαη 

ηεηαγκέλε ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α. Δξεπλήζηε ηελ ζπλάξηεζε 

ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=2, β=1, γ=0 θαη δ=0. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο 

ζην ζεκείν Α θαζώο απηό κεηαβάιιεηαη; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

θακπύιε ηεο θιίζεο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=-2, β=1, γ=0 θαη δ=0. Ση 

αιιάδεη ζηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο 

θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α 

θαζώο απηό κεηαβάιιεηαη ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνεγνύκελε δηεξεύλεζε; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

θακπύιε ηεο θιίζεο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο 

ηνπ ζεκείνπ Β.  Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε θαη λα εμεγήζηε πόηε ε 

θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην Α απμάλεη 

θαη πόηε ειαηηώλεηαη; Πόηε ε θιίζε ηεο 

εθαπηνκέλεο είλαη ζεηηθή θαη πόηε 

αξλεηηθή; Πόηε ε θιίζε είλαη 0; Γηα λα 

ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο 

ηνπ ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο 

ζην Α; ε ηη δηαθέξεη από ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ζηελ δηεξεύλεζε 1;  

Ση κεηαβάιιεηαη ζηελ θακπύιε ηεο 

θιίζεο αλ αιιάμεηε ηηο ηηκέο ησλ β ή γ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 



Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

111 

 

3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=2, β=1, γ=0 θαη δ=0. 

Μπνξείηε λα επαλαθαζνξίζεηε ηελ 

ζπλάξηεζε θ(x) = θ*(ι*x+κ)+λ ώζηε ε 

γξαθηθή ηεο παξάζηαζε λα ζπκπίπηεη κε 

ηελ θακπύιε ηεο θιίζεο ηεο 

εθαπηνκέλεο ηεο f(ρ) ζην ζεκείν Α; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

θακπύιε ηεο θιίζεο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=-2, β=1, γ=0 θαη δ=0. 

Μπνξείηε λα επαλαθαζνξίζεηε ηελ 

ζπλάξηεζε θ(x) = θ*(ι*x+κ)+λ ώζηε ε 

γξαθηθή ηεο παξάζηαζε λα ζπκπίπηεη κε 

ηελ θακπύιε ηεο θιίζεο ηεο 

εθαπηνκέλεο ηεο f(ρ) ζην ζεκείν Α; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

θακπύιε ηεο θιίζεο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

Δπηιέμηε, ε θακπύιε πνπ ζα 

πιεθηξνινγήζηε λα πεξηέρεη ηνπο 

ζπληειεζηέο θ, ι, κ θαη λ ηεο ζπλάξηεζεο 

θ(x)=θ*(ι*x+κ)+λ. Αθνινύζσο 

κεηαβάιεηε ηνπο δείθηεο ησλ 

ζπληειεζηώλ ώζηε ε θακπύιε ηεο θ(x) 

λα ηαπηίδεηαη κε ηελ θακπύιε ηεο θιίζεο 

ηεο εθαπηνκέλεο. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5) 

 

Δπηιέμηε, ε θακπύιε πνπ ζα 

πιεθηξνινγήζηε λα πεξηέρεη ηνπο 

ζπληειεζηέο θ, ι, κ θαη λ ηεο ζπλάξηεζεο 

θ(x)=θ*(ι*x+κ)+λ. Αθνινύζσο 

κεηαβάιεηε ηνπο δείθηεο ησλ 

ζπληειεζηώλ ώζηε ε θακπύιε ηεο θ(x) 

λα ηαπηίδεηαη κε ηελ θακπύιε ηεο θιίζεο 

ηεο εθαπηνκέλεο.  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 Θέκα 3: Η ζπλάξηεζε ηεο παξαγώγνπ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*sqrt(abs(x^λ-1))+β*x+γ γηα νξηζκέλεο ηηκέο 

ησλ παξακέηξσλ ηεο θαη ηνπ εθζέηε ηεο δύλακεο. Αθόκα έρεη ζρεδηαζηεί ε 

θακπύιε ηεο παξαγώγνπ (δειαδή ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο). Έρεη ζρεδηαζηεί 

δειαδή ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε 

ηνπ ζεκείνπ Α θαη ηεηαγκέλε ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α. 

Δξεπλήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο παξαγώγνπ θαζώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο 

ησλ ζπληειεζηώλ ηεο ζπλάξηεζεο. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Η ζπλάξηεζε έρεη α=2, β=0, γ=-1 θαη 

λ=3. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηελ 

παξάγσγν ηεο ζπλάξηεζεο ζηα δηάθνξα 

ζεκεία ηεο (δειαδή ηελ θιίζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ηεο θακπύιεο ζηα δηάθνξα 

ζεκεία ηεο);  

Πόηε ε παξάγσγνο είλαη ζεηηθή θαη πόηε 

αξλεηηθή; Ση ζπκβαίλεη ζηελ θνξπθή ηεο 

θακπύιεο; Γηαηί ε γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο παξαγώγνπ έρεη δπν θιάδνπο; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά 

ηηο απαληήζεηο ζαο αθνύ πξώηα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ εμίζσζε ηεο 

παξαγώγνπ; Μπνξείηε λα εμεγήζεηε 

γηαηί δελ ππάξρεη εθαπηνκέλε ηεο 

θακπύιεο ζην ζεκείν Α(1,0); 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α πάλσ ζηε 

θακπύιε ηεο ζπλάξηεζεο θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ην 

αληίζηνηρν ζεκείν ζηελ θακπύιε ηεο 

παξαγώγνπ. 

ηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α 

ζηε ζέζε (1,0 θαη παξαηεξήζηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε παξάγσγνο γύξσ από 

απηό. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί δελ 

ππάξρεη εθαπηνκέλε ηεο ζπλάξηεζεο ζην 

ζεκείν απηό; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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2. Δπηιέμηε "«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»" θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηελ λέα ζπλάξηεζε κε 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ α=2, β=2, γ=-1 

θαη ηνπ εθζέηε λ=3. 

Ση ζπκβαίλεη ζηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ησλ 

ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο ζηα δηαζηήκαηα 

πνπ ε παξάγσγνο είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή; 

Πώο ζπλδέεηαη ε κνλνηνλία ηεο 

ζπλάξηεζεο κε ην πξόζεκν ηεο 

παξαγώγνπ; Ση ζπκβαίλεη ζην ζεκείν πνπ 

ε παξάγσγνο είλαη 0; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ηηο 

απαληήζεηο ζαο αθνύ πξώηα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ εμίζσζε ηεο 

παξαγώγνπ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

3. Δπηιέμηε "«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»" θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηελ λέα ζπλάξηεζε κε 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ α=2, β=2, γ=-1 

θαη λ=4. Ση ζπκβαίλεη ζηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο 

ζηα δηαζηήκαηα πνπ ε παξάγσγνο είλαη 

ζεηηθή ή αξλεηηθή; Πώο ζπλδέεηαη ε 

κνλνηνλία ηεο ζπλάξηεζεο κε ην 

πξόζεκν ηεο παξαγώγνπ; Ση ζπκβαίλεη 

ζηηο θνξπθέο ηεο θακπύιεο; Τπάξρνπλ 

ζεκεία ζηα νπνία ε παξάγσγνο είλαη 0; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά 

ηηο απαληήζεηο ζαο αθνύ πξώηα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ εμίζσζε ηεο 

παξαγώγνπ. 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α από αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά. Γειαδή κεηαθηλήζηε ην 

έηζη ώζηε νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο ρ λα 

απμάλνπλ. Παξαηεξήζηε ηαπηόρξνλα 

πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο 

ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ην ζεκείν Β.  

ηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α 

ζηε ζέζε (0,1). Μπνξείηε λα εμεγήζεηε 

γηαηί δελ εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη 

εθαπηνκέλε ηεο ζπλάξηεζεο ζην ζεκείν 

απηό; Καη ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη κε ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ ην Α 

είλαη πνιύ θνληά ζην ζεκείν απηό; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α από αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά. Γειαδή κεηαθηλήζηε ην 

έηζη ώζηε νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο x λα 

απμάλνπλ. Παξαηεξήζηε ηαπηόρξνλα 

πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηεο 

ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ην ζεκείν Β.  

ηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α 

ζηηο θνξπθέο ηεο ζπλάξηεζεο, δειαδή 

ζηα ζεκεία (1,1) θαη (-1,-3). Μπνξείηε λα 

εμεγήζεηε γηαηί δελ ππάξρεη εθαπηνκέλε 

ηεο ζπλάξηεζεο ζηα ζεκεία απηά; Καη ηη 

αθξηβώο ζπκβαίλεη κε ηελ εθαπηνκέλε 

ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ ην Α είλαη πνιύ 

θνληά ζην ζεκείν απηό; Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε ηελ εληνιή «Μεγέζπλζε-

κίθξπλζε» θαη λα θάλεηε ζκίθξπλζε 

ηεο ζπλάξηεζεο. Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε 

ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα 

θάλεηε "Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο 

ζειίδαο (F5) 
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4. Δπηιέμηε "«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»" θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηελ λέα ζπλάξηεζε κε 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ α=2, β=0, γ=-1 

θαη λ=-1 θαη επαλαιάβαηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο. Πώο 

εμεγείηαη ην γεγνλόο όηη ε παξάγσγνο 

ηεο ζπλάξηεζεο έρεη ηξεηο θιάδνπο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α από αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά θαη παξαηεξήζηε 

ηαπηόρξνλα πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο 

ηεο ζπλάξηεζεο θαζώο θαη ην ζεκείν Β. 

Ση ζπκβαίλεη κε ηελ παξάγσγν ηεο 

ζπλάξηεζεο ζηα ζεκεία κε ηεηκεκέλεο 0 

θαη 1. Τπάξρεη ζεκείν ηεο ζπλάξηεζεο 

ζην νπνίν ε παξάγσγνο κα είλαη 0; Καη ηη 

ηζρύεη γηα ηελ εθαπηνκέλε ζην ζεκείν 

απηό; 

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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Θέκα 4: Η παξάγσγνο ζπλάξηεζεο δηπινύ ηύπνπ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  
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Αθόκα έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο παξαγώγνπ απηήο. Δξεπλήζηε 

ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο παξαγώγνπ θαζώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηώλ ηεο ζπλάξηεζεο. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, λ=2, θ=1, ι=1 θαη κ=3.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηελ παξάγσγν 

ηεο ζπλάξηεζεο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο;  

Πόηε ε παξάγσγνο είλαη ζεηηθή θαη πόηε 

αξλεηηθή; Γηαηί ε γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο παξαγώγνπ έρεη δπν θιάδνπο; 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηε ζέζε ηνπ 

ζεκείνπ Α θαζώο θαη ηελ ηηκή ηνπ β 

ώζηε ε ζπλάξηεζε λα έρεη παξάγσγν 

ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε ρΑ; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά 

ηηο απαληήζεηο ζαο αθνύ πξώηα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ εμίζσζε ηεο 

παξαγώγνπ;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, λ=3, θ=1, ι=0 θαη κ=3.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηελ παξάγσγν 

ηεο ζπλάξηεζεο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο;  

Πόηε ε παξάγσγνο είλαη ζεηηθή θαη πόηε 

αξλεηηθή; Γηαηί ε γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο παξαγώγνπ έρεη δπν θιάδνπο; 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηε ζέζε ηνπ 

ζεκείνπ Α θαζώο θαη ηελ ηηκή ηνπ β 

ώζηε ε ζπλάξηεζε λα έρεη παξάγσγν 

ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε ρΑ; Μπνξείηε 

λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ηηο 

απαληήζεηο ζαο αθνύ πξώηα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ εμίζσζε ηεο 

παξαγώγνπ;  

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α ζε κηα 

θαηάιιειε ζέζε θαη επηιέμηε ηελ ηηκή 

ηνπ β γηα ηελ νπνία ε ζπλάξηεζε είλαη 

ζπλερήο ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε xΑ. 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Β θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ε 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζηα ζεκεία 

γύξσ από ην Α. Γηνξζώζηε ηηο επηινγέο 

ζαο γηα ην Α θαη ην β κέρξη λα ππάξμεη 

εθαπηνκέλε ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε xA.  

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εληνιή 

«Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη λα "δείηε" 

πην θνληά ζην ζεκείν xA. Μπνξείηε λα 

εμεγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο; Γηα λα ηελ 

επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α ζε κηα 

θαηάιιειε ζέζε θαη επηιέμηε ηελ ηηκή 

ηνπ β γηα ηελ νπνία ε ζπλάξηεζε είλαη 

ζπλερήο ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε xΑ. 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Β θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ε 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζηα ζεκεία 

γύξσ από ην Α. Τπάξρεη ζέζε γηα ην Α 

θαη ηηκή γηα ην β ώζηε λα ππάξρεη ε 

παξάγσγνο ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε xA; 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εληνιή 

«Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη λα "δείηε" 

πην θνληά ζην ζεκείν xA. 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηηο απαληήζεηο 

ζαο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, λ=0.5, θ=1, ι=1.3 θαη κ=1.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηελ παξάγσγν 

ηεο ζπλάξηεζεο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο;  

Πόηε ε παξάγσγνο είλαη ζεηηθή θαη πόηε 

αξλεηηθή; Γηαηί ε γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο παξαγώγνπ έρεη δπν θιάδνπο; 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ ζέζε ηνπ 

ζεκείνπ Α θαζώο θαη ηελ ηηκή ηνπ β 

ώζηε ε ζπλάξηεζε λα έρεη παξάγσγν 

ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε ρΑ; Μπνξείηε 

λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ηηο 

απαληήζεηο ζαο αθνύ πξώηα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ εμίζσζε ηεο 

παξαγώγνπ;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

4. Δπαλαιάβαηε ηηο πξνεγνύκελεο 

δηεξεπλήζεηο όηαλ νη δείθηεο ησλ 

κεηαβνιέσλ λα δείρλνπλ α=1, λ=0.5, 

θ=1, ι=0 θαη κ=2.  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α ζε κηα 

θαηάιιειε ζέζε θαη επηιέμηε ηελ ηηκή 

ηνπ β γηα ηελ νπνία ε ζπλάξηεζε είλαη 

ζπλερήο ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε xΑ. 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Β θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ε 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζηα ζεκεία 

γύξσ από ην Α. Τπάξρεη ζέζε γηα ην Α 

θαη ηηκή γηα ην β ώζηε λα ππάξρεη ε 

παξάγσγνο ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε xA; 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εληνιή 

«Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη λα "δείηε" 

πην θνληά ζην ζεκείν xA. 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηηο απαληήζεηο 

ζαο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refreshe) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

 

Πξνζπαζήζηε λα βξείηε κηα ζέζε γηα ην 

ζεκείν Α θαη κηα θαηάιιειε ηηκή γηα ηνλ 

ζπληειεζηή β γηα ηελ νπνία ε ζπλάξηεζε 

είλαη ζπλερήο ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε 

xΑ. Τπάξρεη ζέζε γηα ην Α θαη ηηκή γηα 

ην β ώζηε λα ππάξρεη ε παξάγσγνο ζην 

ζεκείν κε ηεηκεκέλε xA; 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εληνιή 

«Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη λα "δείηε" 

πην θνληά ζην ζεκείν xA. 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηηο απαληήζεηο 

ζαο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

 



Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

117 

 

4.3 ΕΝΑΡΙΟ 11 : Θεωπήμαηα ηος διαθοπικού λογιζμού 
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ΘΔΜΑ 1: Θεώξεκα Μέζεο Σηκήο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*x^λ+β*x+γ θαη ε εθαπηνκέλε ηεο ζην ζεκείν 

Μ. Αθόκα έρεη ζρεδηαζηεί ε επζεία πνπ δηέξρεηαη από δπν ηπραία ζεκεία Α θαη Β 

ηεο θακπύιεο ηεο ζπλάξηεζεο. Δξεπλήζηε ηελ ζρέζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην 

ζεκείν Μ κε ηελ επζεία ΑΒ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε δπν ηπραίεο ζέζεηο ησλ 

ζεκείσλ Α θαη Β. Μπνξείηε λα βξείηε 

κηα ζέζε ηνπ ζεκείνπ Μ ώζηε ε 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζ' απηό λα 

είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία ΑΒ; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

δηαδηθαζία εύξεζεο;  

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

2. Δπηιέμηε ηελ ζπλάξηεζε θαη κε δεμί 

θιηθ "«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»". 

Πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηύπν f(x)=0.3*x^3 

-1*x-0.5. Δπηιέμηε ζηε ζπλέρεηα δπν 

ηπραίεο ζέζεηο ησλ ζεκείσλ Α θαη Β. 

Πόζεο ζέζεηο ηνπ ζεκείνπ Μ κπνξείηε 

λα βξείηε ώζηε ε εθαπηνκέλε ηεο 

θακπύιεο ζ' απηά λα είλαη παξάιιειε 

ζηελ επζεία ΑΒ;  

Μπνξείηε λα βξείηε δπν ζέζεηο ησλ Α 

θαη Β ώζηε λα ηζρύεη ην ζεώξεκα Rolle.  

 Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

δηαδηθαζία εύξεζεο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Δπηιέμηε δπν ζέζεηο γηα ηα Α θαη Β θαη 

κεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ κέρξη ε 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζ' απηό λα 

γίλεη παξάιιειε πξνο ηελ ΑΒ. 

Υξεζηκνπνηήζηε ην ζρεηηθό εξγαιείν ηνπ 

ινγηζκηθνύ "Παξάιιειε γξακκή" γηα λα 

ειέγμεηε δηαηζζεηηθά αλ ε εθαπηνκέλε 

είλαη παξάιιειε ζηελ ΑΒ. Αθόκα 

κπνξείηε λα εμεηάζεηε ηηο θιίζεηο ησλ 

δπν επζεηώλ. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε θαη λα 

εμεγήζηε πόηε ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο 

ζην Μ είλαη ίζε κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο 

ΑΒ; ε πνηα ζέζε ησλ ζεκείσλ Α θαη Β 

ε εθαπηνκέλε είλαη παξάιιειε ζηε ΑΒ 

θαη ηαπηόρξνλα ζηελ επζεία ρρ';  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε δπν ζέζεηο γηα ηα Α θαη Β θαη 

κεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ κέρξη ε 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζ' απηό λα 

γίλεη παξάιιειε πξνο ηελ ΑΒ. Διέγμηε 

ηελ παξαιιειία εκθαλίδνληαο ηηο θιίζεηο 

ησλ δπν επζεηώλ. Αλαδεηήζηε 

πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο 

από κηα ζέζεηο ηνπ Μ. 

Μπνξείηε λα εμεγήζηε ηελ ύπαξμε 

πεξηζζόηεξσλ από έλα ζεκείσλ ζηα 

νπνία ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην Μ 

είλαη ίζε κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο ΑΒ; 

ε πνηα ζέζε ησλ ζεκείσλ Α θαη Β ε 

εθαπηνκέλε είλαη παξάιιειε ζηε ΑΒ 

θαη ηαπηόρξνλα ζηελ επζεία ρρ'; Γηα λα 

ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε ηελ ζπλάξηεζε θαη κε δεμί 

θιηθ "«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»". 

Πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηύπν f(x)=0.3*x^(-

1)+1*x-0.5. Μπνξείηε λα βξείηε ζέζεηο 

ησλ ζεκείσλ Α θαη Β γηα ηηο νπνίεο 

ηζρύεη ην ζεώξεκα ηεο κέζεο ηηκήο; 

Τπάξρνπλ ζέζεηο ησλ Α θαη Β γηα ηηο 

νπνίεο δελ ηζρύεη ην ζεώξεκα ηεο κέζεο 

ηηκήο ή ην ζεώξεκα Rolle; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο; 

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

4. Δπηιέμηε ηελ ζπλάξηεζε θαη κε δεμί 

θιηθ "«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»". 

Πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηύπν f(x)=0.2*x^(-

2). Δπαλαιάβαηε ηηο πξνεγνύκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο. Τπάξρνπλ ζέζεηο ησλ 

Α θαη Β γηα ηηο νπνίεο δελ ηζρύεη ην 

ζεώξεκα ηεο κέζεο ηηκήο; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο; 

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

 

 

   

Δπηιέμηε ζέζεηο γηα ηα Α θαη Β ώζηε 

όηαλ κεηαθηλείηε ην ζεκείν Μ ε 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζ' απηό λα 

είλαη παξάιιειε πξνο ηελ ΑΒ. Δμεηάζηε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην έλα ζεκείν λα 

είλαη ζηνλ έλα θιάδν θαη ην άιιν ζηνλ 

άιιν. ε πνηα ζέζε ησλ ζεκείσλ Α θαη  

Β ε εθαπηνκέλε είλαη παξάιιειε ζηε 

ΑΒ θαη ηαπηόρξνλα ζηελ επζεία ρρ'; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

Δπηιέμηε ζέζεηο γηα ηα Α θαη Β ώζηε 

όηαλ κεηαθηλείηε ην ζεκείν Μ ε 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζ' απηό λα 

είλαη παξάιιειε πξνο ηελ ΑΒ. Δμεηάζηε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην έλα ζεκείν λα 

είλαη ζηνλ έλα θιάδν θαη ην άιιν ζηνλ 

άιιν. ε πνηα ζέζε ησλ ζεκείσλ Α θαη Β 

ε εθαπηνκέλε είλαη παξάιιειε ζηε ΑΒ 

θαη ηαπηόρξνλα ζηελ επζεία ρρ'; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5) 
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ΘΔΜΑ 2: Μνλνηνλία - Αθξόηαηα 

ηελ παξαθάησ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x)=α*exp(β*x+γ*x^λ)+δ (f(x)=αe
βx+γxλ

+δ). Αθόκα έρνπλ ζρεδηαζηεί 

ε παξάγσγνο απηήο, ε εθαπηνκέλε ζε έλα ζεκείν ηεο A θαζώο θαη επζεία ΒΓ 

πνπ δηέξρεηαη από δπν ζεκεία ηεο. Δξεπλήζηε γηα ηελ κνλνηνλία θαη ηα 

αθξόηαηα ηεο ζπλάξηεζεο γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο θαη ηνπ 

εθζέηε λ. 

 

Γηεξεπλήζεηο:  

 

1. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο 

θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Α θαη λα ηνλ 

ζπλδπάζεηε κε ην πξόζεκν ησλ ηηκώλ 

ηεο παξαγώγνπ; Μπνξείηε λα βξείηε ζε 

πνην ζεκείν ε ζπλάξηεζε έρεη ηνπηθό 

αθξόηαην; Μπνξείηε λα εθθξάζεηε 

αιγεβξηθά ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε ηε ζπλάξηεζε θαη κε δεμί θιηθ 

"«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»". 

Πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηύπν 

0.5*exp(2*ρ+ρ^3)+1. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ησλ 

ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο θαη λα ηνλ 

ζπλδπάζεηε κε ην πξόζεκν ησλ ηηκώλ 

ηεο παξαγώγνπ; Μπνξείηε λα βξείηε ζε 

πνην ζεκείν ε ζπλάξηεζε έρεη ηνπηθό 

αθξόηαην; Μπνξείηε λα εθθξάζεηε 

αιγεβξηθά ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο; Ση ζα 

αιιάμεη ζηελ κνλνηνλία ηεο ζπλάξηεζεο 

αλ κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ 

δ; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο 

ηνπ ζεκείνπ Β.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε θαη λα 

εμεγήζηε πόηε ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο 

ζην Α απμάλεη θαη πόηε ειαηηώλεηαη; 

Πόηε ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο είλαη 

ζεηηθή θαη πόηε αξλεηηθή; Πόηε ε θιίζε 

είλαη 0; Πώο ζπλδένληαη ηα παξαπάλσ κε 

ην πξόζεκν ηεο παξαγώγνπ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο 

ηνπ ζεκείνπ Β. 

 Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε θαη λα 

εμεγήζηε ηελ κνλνηνλία ηεο ζπλάξηεζεο; 

ε πνηα δηαζηήκαηα είλαη αύμνπζα θαη ζε 

πνηα θζίλνπζα; Πόζα αθξόηαηα έρεη; 

Πώο ζπλδένληαη ηα παξαπάλσ κε ην 

πξόζεκν ηεο παξαγώγνπ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε ηε ζπλάξηεζε θαη κε δεμί θιηθ 

"«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»". 

Πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηύπν -

0.5*exp(2*x+x^2)+1. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε ηελ κνλνηνλία ησλ ηηκώλ 

ηεο ζπλάξηεζεο θαη λα ηνλ ζπλδπάζεηε 

κε ην πξόζεκν ησλ ηηκώλ ηεο 

παξαγώγνπ; ε ηη δηαθέξεη ε κνλνηνλία 

ηεο ζπλάξηεζεο από ηελ κνλνηνλία ηεο 

ζπλάξηεζεο ηεο πξώηεο  δηεξεύλεζεο 

πνπ είρε α=0,5;  

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

4. Δπηιέμηε ηε ζπλάξηεζε θαη κε δεμί θιηθ 

"«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»". 

Πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηύπν 

0.5*exp(2*x+x^2)+1. Μπνξείηε λα 

βξείηε δπν ζέζεηο γηα ηα ζεκεία Β θαη Γ 

ώζηε λα ηζρύεη ην ζεώξεκα Rolle; Ιζρύεη 

ην ζεώξεκα ηεο κέζεο ηηκήο ζε θάζε 

δηάζηεκα πνπ νξίδνπλ ηα Β θαη Γ; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο 

ηνπ ζεκείνπ Α΄. Δμεηάζηε ην πξόζεκν 

ηεο παξαγώγνπ θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο 

πνπ α=0.5 θαη α=-0.5. Πώο εμεγνύληαη νη 

δηαθνξέο ζην πξόζεκν ηεο παξαγώγνπ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε ηα ζεκεία Β θαη Γ ζε δπν 

ζέζεηο ώζηε όηαλ ην ζεκείν Α θηλείηαη 

αλάκεζα ζε απηά λα ππάξρεη ζέζε ζηελ 

νπνία ε εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζην Α 

λα είλαη παξάιιειε πξνο ηνλ ρρ'. 

Δμεηάζηε ζε δηάθνξεο ζέζεηο ησλ Β θαη Γ 

αλ ηζρύζεη ην ζεώξεκα ηεο κέζεο ηηκήο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 3: Κπξηόηεηα θαη ζεκεία θακπήο ηεο ζπλάξηεζεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=α*x^2+β*x+γ. Αθόκα έρνπλ ζρεδηαζηεί ε 

πξώηε θαη ε δεύηεξε παξάγσγνο απηήο. Δξεπλήζηε ηελ θπξηόηεηα ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη ζπλδέζηε ηελ κε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ησλ δπν παξαγώγσλ. 

 

Γηεξεπλήζεηο:  

 

1. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηελ 

θπξηόηεηα ηεο ζπλάξηεζεο θαη λα ηελ 

ζπλδπάζεηε κε ηε ζέζε ηεο εθαπηνκέλεο 

ηεο ζην Α θαζώο κεηαβάιιεηε ηε ζέζε 

ηνπ; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηελ 

κνλνηνλία ηεο πξώηεο παξαγώγνπ θαη ην 

πξόζεκν ηεο δεύηεξεο παξαγώγνπ ζε 

ζρέζε κε ηε ζρεηηθή ζέζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ηεο ζπλάξηεζεο ζην Α; 

Δπηιέμηε ηελ ζπλάξηεζεο θαη κε δεμί 

θιηθ "«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»". ηε 

ζπλέρεηα πιεθηξνινγήζηε λέεο ηηκέο 

ησλ ζπληειεζηώλ ηεο ζπλάξηεζεο ώζηε 

ε δεύηεξε παξάγσγνο έρεη αξλεηηθέο 

ηηκέο. Ση αιιάδεη ζηε κνξθή ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη ηεο πξώηεο παξαγώγνπ; 

Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε αιγεβξηθά ηηο 

απαληήζεηο ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

  

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α πάλσ ζηε 

θακπύιε ηεο ζπλάξηεζεο θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ην 

αληίζηνηρν ζεκείν ζηελ θακπύιε ηεο 

πξώηεο παξαγώγνπ. Μπνξείηε λα 

παξαθνινπζείηε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ 

ηεο ζπλάξηεζεο θαη ησλ δπν παξαγώγσλ 

αλ επηιέμεηε ηα ηέζζεξα θνπκπηά ηεο 

επηθάλεηαο εξγαζίαο. Πώο εμεγείηαη ην 

γεγνλόο όηη ε πξώηε παξάγσγνο είλαη 

αύμνπζα;  

Μεηαβάιεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

ζπλάξηεζεο ώζηε ε πξώηε παξάγσγνο λα 

είλαη θζίλνπζα (δώζηε αξλεηηθή ηηκή 

ζηνλ ζπληειεζηή ηνπ ρ
2
. Ση αιιάδεη ζηε 

κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο; Μπνξείηε λα 

εμεγήζεηε ηηο κεηαβνιέο απηέο;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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2. Δπηιέμηε ηελ ζπλάξηεζεο θαη κε δεμί 

θιηθ "«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»". ηε 

ζπλέρεηα πιεθηξνινγήζηε ηελ 

ζπλάξηεζε 0.2*x^3-2*x-1. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε ηελ θπξηόηεηα ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη λα ηελ ζπλδπάζεηε κε 

ηελ ζρεηηθή ζέζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην 

Α, ηελ κνλνηνλία ηεο πξώηεο 

παξαγώγνπ θαη ην πξόζεκν ηεο 

δεύηεξεο παξαγώγνπ; Τπάξρνπλ ζέζεηο 

ησλ Α θαη Β όπνπ νη εθαπηόκελεο ζ' 

απηά είλαη παξάιιειεο; Ση ζπκβαίλεη κε 

ηα ζεκεία ζηα νπνία ε δεύηεξε 

παξάγσγνο είλαη 0; Πώο κεηαβάιιεηαη ε 

θπξηόηεηα ηεο ζπλάξηεζεο όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ 

ηεο ζπλάξηεζεο; Πώο ζπλδένληαη νη 

αιιαγέο ζηελ θπξηόηεηα κε ηηο αιιαγέο 

ζην πξόζεκν ηεο δεύηεξεο παξάγσγνπ. 

Ση αιιάδεη ζηε κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο 

θαη ηεο πξώηεο παξαγώγνπ θαηά ηηο 

αιιαγέο απηέο;  Μπνξείηε λα 

δηαηππώζεηε αιγεβξηθά ηηο απαληήζεηο 

ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

  

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α πάλσ ζηε 

θακπύιε ηεο ζπλάξηεζεο θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ην 

αληίζηνηρν ζεκείν Β ζηελ θακπύιε ηεο 

πξώηεο παξαγώγνπ. Μπνξείηε λα 

παξαθνινπζείηε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ 

ηεο ζπλάξηεζεο θαη ησλ δπν παξαγώγσλ 

αλ επηιέμεηε ηα ηέζζεξα θνπκπηά ηεο 

επηθάλεηαο εξγαζίαο. 

Μεηαβάιιεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

ζπλάξηεζεο ώζηε ε πξώηε παξάγσγνο λα 

είλαη θζίλνπζα. Ση αιιάδεη ζηε κνξθή 

ηεο ζπλάξηεζεο; Μπνξείηε λα εμεγήζεηε 

ηηο κεηαβνιέο απηέο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε ηελ εληνιή 

"«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»" θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηύπν f(x)=-

0.1*x^4-0.2*x+1. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε πώο κεηαβάιιεηαη ε 

θπξηόηεηα ηεο θακπύιεο θαη λα βξείηε 

αλ ππάξρνπλ ζεκεία ζηα νπνία απηή 

αιιάδεη; Τπάξρνπλ ζεκεία ζηα νπνία ε 

δεύηεξε παξάγσγνο είλαη 0; Μπνξείηε 

λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ηηο 

απαληήζεηο ζαο αθνύ πξώηα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ εμίζσζε ηεο 

παξαγώγνπ. 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

4. Δπηιέμηε ηελ εληνιή 

"«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»" θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηύπν 

f(x)=0.3*x^4+x^3-2*x. Κάληε δεμί θιηθ 

πάλσ ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο f(x) 

θαη απελεξγνπνηήζηε ηελ εληνιή "Γείμηε 

ην αληηθείκελν". Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε ζε πνηα δηαζηήκαηα 

ζηξέθεη ηα θνίια πάλσ ή θάησ θαη πνηα 

ζεκεία είλαη ζεκεία θακπήο; Μπνξείηε 

λα πεξηγξάςεηε ηη αιιάδεη σο πξνο ηα 

θνίια όηαλ κεηαβάιεηε ηελ ηηκή ηνπ α 

ζε -0.3; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Παξαηεξήζηε πόηε ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο ζηξέθεη ηα 

θνίια πξνο ηα πάλσ θαη πόηε πξνο ηα 

θάησ. Παξαηεξήζηε ηε κνλνηνλία ηεο 

πξώηεο παξαγώγνπ ζηα δηαζηήκαηα πνπ 

ε δεύηεξε παξάγσγνο είλαη ζεηηθή θα ζ' 

απηά πνπ είλαη αξλεηηθή. Μπνξείηε λα 

παξαθνινπζείηε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ 

ηεο ζπλάξηεζεο θαη ησλ δπν παξαγώγσλ 

αλ επηιέμεηε ηα ηέζζεξα θνπκπηά ηεο 

επηθάλεηαο εξγαζίαο. εκείν θακπήο 

είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν αιιάδεη ε 

θπξηόηεηα. Ση ζπκβαίλεη κε ηε παξάγσγν 

ζην ζεκείν απηό;  

Μεηαβάιιεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

ζπλάξηεζεο ώζηε ε πξώηε παξάγσγνο λα 

είλαη θζίλνπζα. Ση αιιάδεη ζηελ 

θπξηόηεηα θαη ζηα ζεκεία θακπήο ηεο 

ζπλάξηεζεο;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5) 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α από αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά θαη παξαηεξήζηε 

ηαπηόρξνλα πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο 

ηεο πξώηεο θαη ηεο δεύηεξεο παξαγώγνπ 

θαζώο θαη νη θιίζεηο ησλ εθαπηόκελσλ 

ζηα ζεκεία Α θαη Β. Μπνξείηε λα 

παξαθνινπζείηε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ 

ηεο ζπλάξηεζεο θαη ησλ δπν παξαγώγσλ 

αλ επηιέμεηε ηα ηέζζεξα θνπκπηά ηεο 

επηθάλεηαο εξγαζίαο. Τπάξρεη ζεκείν ηεο 

ζπλάξηεζεο ζην νπνίν λα αιιάδεη ε 

θπξηόηεηα; Καη ηη ηζρύεη γηα ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο ζπλάξηεζεο θα ηεο 

πξώηεο παξαγώγνπ ζην ζεκείν απηό;  

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 4: Αζύκπησηεο ζπλάξηεζεο 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  

 
β

α






x

x
xg

2

 

Αθόκα έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επζείαο d: y=θx+ ι. Δξεπλήζηε, 

γηα πνηέο ηηκέο ησλ θ θαη ι ε επζεία είλαη αζύκπησηε ηεο ζπλάξηεζεο. 

 

Γηεξεπλήζεηο:  

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ ηεο 

ζπλάξηεζεο λα δείρλνπλ α=2 θαη β=2.  

Μπνξείηε λα νξίζεηε ηηο ηηκέο ησλ 

κεηαβνιέσλ θ θαη ι ώζηε ε επζεία λα 

είλαη αζύκπησηε ηεο ζπλάξηεζεο; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά 

ηηο απαληήζεηο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

2. Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο 

ησλ κεηαβνιέσλ ηεο ζπλάξηεζεο.  

Μπνξείηε λα νξίζεηε ζε θάζε πεξίπησζε 

ηηο ηηκέο ησλ κεηαβνιέσλ θ θαη ι ώζηε ε 

επζεία λα είλαη αζύκπησηε ηεο 

ζπλάξηεζεο; Τπάξρεη θάπνηνο θαλόλαο 

πνπ αθνξά ηελ εμίζσζε ηεο αζύκπησηεο 

ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ 

πνπ νξίδνπλ ηελ ζπλάξηεζε; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά 

ηηο απαληήζεηο ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

Δπηιέμηε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηώλ ησλ θ θαη 

ι θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ην 

ζεκείν Α πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώζεηε 

αλ ε επζεία είλαη αζύκπησηε ηεο 

ζπλάξηεζεο. Γηα λα είλαη αζύκπησηε ηεο 

ζπλάξηεζεο ζα πξέπεη ην κήθνο ΑΒ 

δηαξθώο λα κεηώλεηαη θαζώο ην ζεκείν Α 

θηλείηαη πξνο κεγαιύηεξεο ηηκέο. 

Δπηιέμηε θ=1 θαη ι=2 θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαβάιιεηε ηε ζέζε ηνπ Α πξνο 

κεγαιύηεξεο θαη πξνο κηθξόηεξεο ηηκέο.  

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εληνιή 

«Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη λα "δείηε" 

ηελ απόζηαζε ΑΒ ζε κεγέζπλζε ή 

ζκίθξπλζε. Γηα λα είζηε ζίγνπξνη όηη 

απηή είλαη ε αζύκπησηε πξέπεη λα ην 

εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ππνινγίδνληαο 

ηα ζρεηηθά όξηα; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπαλαιάβαηε ηελ πξνεγνύκελε 

δηεξεύλεζε γηα θάζε επηινγή ησλ ηηκώλ 

ησλ ζπληειεζηώλ. Παξαηεξήζηε ζε θάζε 

πεξίπησζε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη απηνύο ηεο αζύκπησηεο. 

Τπάξρεη θάπνηα ζρέζε; 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εληνιή 

«Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη λα "δείηε" 

ηελ απόζηαζε ΑΒ ζε κεγέζπλζε ή 

ζκίθξπλζε. Δμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ηηο 

απαληήζεηο ζαο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

3. Με ηελ εληνιή 

««Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»» 

επαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο ζηνλ g(x) = (x³-α)/(x-β). 

Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1 θαη β=0. 

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηηο 

αζύκπησηεο ηεο ζπλάξηεζεο; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ηηο 

απαληήζεηο ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

4. Με ηελ εληνιή 

««Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»» 

επαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο ζηνλ g(x) = sqrt(x² + α x + 

β). Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ 

λα δείρλνπλ α=1 θαη β=0.  Μπνξείηε λα 

πξνζδηνξίζεηε ηηο αζύκπησηεο ηεο 

ζπλάξηεζεο; Έρεη θαηαθόξπθε 

αζύκπησηε ε ζπλάξηεζε.  

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά 

ηηο απαληήζεηο ζαο;  
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πιάγηαο (ή 

πιάγησλ) αζύκπησηεο επαλαιάβαηε ηηο 

εξγαζίεο πνπ θάλαηε ζηηο πξνεγνύκελεο 

δηεξεπλήζεηο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

θαηαθόξπθεο αζύκπησηεο κεηαθηλήζηε 

ην ζεκείν Α ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ δείθηε 

ηνπ κεηαβνιέα h. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εληνιή 

«Μεγέζπλζε-κίθξπλζε» θαη λα "δείηε" 

ηελ απόζηαζε ΑΒ ζε κεγέζπλζε ή 

ζκίθξπλζε. Δμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά ηηο 

απαληήζεηο ζαο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

Πξνζπαζήζηε λα βξείηε κηα ζέζε γηα ην 

ζεκείν Α θαη κηα θαηάιιειε ηηκή γηα ηνλ 

ζπληειεζηή β γηα ηελ νπνία ε ζπλάξηεζε 

είλαη ζπλερήο ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε 

xΑ. Τπάξρεη ζέζε γηα ην Α θαη ηηκή γηα 

ην β ώζηε λα ππάξρεη ε παξάγσγνο ζην 

ζεκείν κε ηεηκεκέλε xA; Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε ηελ εληνιή «Μεγέζπλζε-

κίθξπλζε» θαη λα "δείηε" πην θνληά ζην 

ζεκείν xA. 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηηο απαληήζεηο 

ζαο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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4.4 ΕΝΑΡΙΟ 12 : Εθαπμογέρ ηος διαθοπικού λογιζμού 
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ΘΔΜΑ 1:  Σν θαλάιη παξνρήο λεξνύ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε θάζεηε 

ηνκή ελόο θαλαιηνύ παξνρήο λεξνύ. Δπίζεο έρεη ζρεδηαζηεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο 

ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ ηεηκεκέλε ην άλνηγκα ηεο γσλίαο α θαη ηεηαγκέλε ην 1/4 

ηνπ εκβαδνύ ηεο ηνκήο ηνπ θαλαιηνύ. Μπνξείηε λα θηλείηε ην ζεκείν Γ γηα λα 

κεηαβάιιεηε ηε γσλία θαη ην ζεκείν Β γηα λα κεηαβάιιεηε ην κήθνο ησλ ηξηώλ 

πιεπξώλ ηνπ. Δξεπλήζηε ηελ ζρέζε κεηαμύ ηεο γσλίαο θαη ηνπ εκβαδνύ γηα ηηο 

δηάθνξεο ηηκέο ηνπ κήθνπο ησλ ηξηώλ πιεπξώλ ηνπ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ηνπ θαλαιηνύ 

θαζώο κεηαβάιιεηαη ε γσλία α; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

ζρέζε απηήο ηεο ζπκκεηαβνιήο;  

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Μπνξείηε λα βξείηε γηα πνηα ηηκήο ηεο 

γσλίαο ην εκβαδόλ γίλεηαη κέγηζην; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε θαη αιγεβξηθά 

ηε δηαδηθαζία εύξεζεο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Γ ώζηε ε γσλία 

λα κεγαιώλεη θαη παξαηεξήζηε ην 

εκβαδόλ ηνπ ζην ζρήκα αιιά θαη ην 

ζεκείν Μ ηεο θακπύιεο ηνπ 

γεσκεηξηθνύ ηόπνπ.  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε θαη λα 

εμεγήζηε ηελ κνξθή ηεο θακπύιεο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

Παξαηεξήζηε γηα πνηα ηηκή ηεο γσλίαο 

ην εκβαδόλ γίλεηαη κέγηζην θαη 

παξαθνινπζήζηε ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ. 

Δμεγήζηε ηη ζπκβαίλεη όηαλ ην ζεκείν Μ 

πιεζηάδεη από ηα αξηζηεξά ηελ θνξπθή 

ηεο θακπύιεο θαη ηη ζπκβαίλεη όηαλ ηελ 

μεπεξάζεη. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

 

 



Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

129 

 

3. ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ 

κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=(x - 

10)²+(x-10)+0. Μπνξείηε λα 

επαλαδηαηππώζεηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο ώζηε λα ηαηξηάδεη αθξηβώο 

κε ηελ θακπύιε ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ; 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο;  

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπαλαιάβαηε ηηο πξνεγνύκελεο 

δηεξεπλήζεηο θαη γηα άιιεο ηηκέο ησλ 

πιεπξώλ ηεο ηνκήο. Ση κεηαβάιιεηαη 

θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Β; 

Μπνξείηε λα ειέγμεηε θαη λα 

επηβεβαηώζeηε αιγεβξηθά ηνλ ηύπν πνπ 

βξήθαηε; 

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

 

 
  

Δπηιέμηε ηελ εληνιή 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»  θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηνλ λέν ηύπν. Μπνξείηε 

λα κεηαθέξεηε ηελ θακπύιε θαη κε ην 

πνληίθη ζαο.  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

ρεδηάζηε ζην ραξηί ζαο ην ζρήκα ηεο 

ηνκήο θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηηο 

γεσκεηξηθέο ζαο γλώζεηο γηα λα 

δηαηππώζεηε αιγεβξηθά ηε δεηνύκελε 

ζρέζε. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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ΘΔΜΑ 2: Απόζηαζε ζεκείνπ από θακπύιε ζπλάξηεζεο 

ηελ παξαθάησ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) = sqrt(x). Αθόκα έρνπλ ζρεδηαζηεί έλα ζεκείν Μ ζηελ θακπύιε 

ηεο ζπλάξηεζεο θαη έλα ζεκείν Α εθηόο απηήο. Αθόκα έρνπλ ζρεδηαζηεί νη 

γεσκεηξηθνί ηόπνη ησλ ζεκείσλ πνπ νξίδνληαη από ηελ ηεηκεκέλε ηνπ Μ θαη ηελ 

απόζηαζε d ησλ Α θαη Μ θαζώο θαη από ηελ ηεηαγκέλε ηνπ Μ θαη ηελ απόζηαζε 

d ησλ Α θαη Μ. Δξεπλήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο απόζηαζεο d όηαλ ην Μ 

θηλείηαη ζηελ θακπύιε ηεο ζπλάξηεζεο.. 
 

Γηεξεπλήζεηο:  

 

1. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε απόζηαζε d θαζώο 

θηλείηε ην ζεκείν Μ πάλσ ζηελ γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

ζρέζε ηεο ζπκκεηαβνιήο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε απόζηαζε d ζπλαξηήζεη 

ηεο ηεηκεκέλεο ηνπ ζεκείνπ Μ; ε πνηά 

ζέζε ε απόζηαζε d είλαη ειάρηζηε; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε θαη αιγεβξηθά 

ηελ ζρέζε ησλ δπν κεηαβιεηώλ θαη λα 

επαλαδηαηππώζεηε ηνλ ηύπν ηεο g(x) 

ώζηε λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ γεσκεηξηθό 

ηόπν ηνπ ζεκείνπ Λ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ ώζηε λα 

απνκαθξύλεηαη από ην Ο(0,0) θαη 

παξαηεξήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο 

απόζηαζεο d. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

Παξαηεξήζηε ηελ θακπύιε ηνπ 

γεσκεηξηθνύ ηόπνπ ηνπ ζεκείνπ Λ. 

Δμεγήζηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ απόζηαζε d 

όηαλ ην ζεκείν Λ πιεζηάδεη ηελ θνξπθή 

ηεο θακπύιεο θαη ηη ζπκβαίλεη όηαλ ηελ 

μεπεξάζεη. Δπηιέμηε ηελ εληνιή  

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»  θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηνλ λέν ηύπν ηεο g(x). 

Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηελ θακπύιε θα 

κε ην πνληίθη ζαο.  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε απόζηαζε d ζπλαξηήζεη 

ηεο ηεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Μ; ε πνηά 

ζέζε ε απόζηαζε δ είλαη ειάρηζηε; 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε θαη αιγεβξηθά 

ηελ ζρέζε ησλ δπν κεηαβιεηώλ θαη λα 

επαλαδηαηππώζεηε ηνλ ηύπν ηεο g(x) 

ώζηε λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ γεσκεηξηθό 

ηόπν ηνπ ζεκείνπ Κ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπαλαιάβαηε ηηο πξνεγνύκελεο 

δηεξεπλήζεηο θαη γηα άιιεο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Α. Πώο κεηαβάιιεηαη ε 

ειάρηζηε απόζηαζε θαζώο κεηαβάιιεηε 

ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Α;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζηε αιγεβξηθά ηνλ 

ηύπν πνπ βξήθαηε; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 
 
 

Παξαηεξήζηε ηελ θακπύιε ηνπ 

γεσκεηξηθνύ ηόπνπ ηνπ ζεκείνπ Κ. 

Δμεγήζηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ απόζηαζε d 

όηαλ ην ζεκείν Κ πιεζηάδεη ηελ θνξπθή 

ηεο θακπύιεο θαη ηη ζπκβαίλεη όηαλ ηελ 

μεπεξάζεη. Δπηιέμηε ηελ εληνιή  

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»  θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηνλ λέν ηύπν ηεο g(x). 

Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηελ θακπύιε θα 

κε ην πνληίθη ζαο.  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α θαη 

παξαηεξήζηε ηνλ ηξόπν αιιαγήο ηεο 

θακπύιεο ηνπ ζεκείνπ Λ θαη ηνπ 

ζεκείνπ Κ. Πεξηγξάςηε ηηο αιιαγέο ζηε 

κνξθή θάζε θακπύιεο θαζώο θαη ηηο 

αιιαγέο ζηε ζέζε ηνπ Μ πνπ έρεη ηελ 

ειάρηζηε απόζηαζε. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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ΘΔΜΑ 3: Διάρηζηε ηηκή ηεο δηαθνξάο δπν ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί νη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=exp(x), ηεο ζπλάξηεζεο g(x)=α*x 

θαη ηεο δηαθνξάο ηνπο h(x) = f(x)-g(x). Αθόκα έρνπλ ζρεδηαζηεί, ε εθαπηνκέλε 

ηεο f(x) ζην ζεκείν Α, ε επζεία πνπ δηέξρεηαη από ην Α θαη είλαη θάζεηε ζηελ ρρ' 

θαζώο θαη ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ ελώλεη ηα ζεκεία ηνκήο ηεο κε κε ηηο δπν 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Δξεπλήζηε γηα ηελ ζρέζε ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ θαζώο 

θαη γηα ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο απόζηαζεο ΑΒ θαζώο κεηαβάιιεηε είηε ην 

ζεκείν Α είηε ηελ ηηκή ηνπ α. 
 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε απόζηαζε ΑΒ θαζώο 

θηλείηε ην ζεκείν Α πάλσ ζηελ γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x); 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηελ 

ζρέζε ηεο ζπκκεηαβνιήο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

2. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε απόζηαζε AB 

ζπλαξηήζεη ηεο ηεηκεκέλεο ηνπ ζεκείνπ 

A; ε πνηά ζέζε ε απόζηαζε είλαη 

ειάρηζηε; Ση ζρέζε έρεη ε εθαπηνκέλε 

ζηε ζέζε κε ηελ ειάρηζηε ηηκή κε ηελ 

ζπλάξηεζε g(x); 

Μπνξείηε λα εθθξάζεηε θαη αιγεβξηθά 

ηελ απόζηαζε ησλ δπν ζεκείσλ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν A ώζηε λα 

απνκαθξύλεηαη από ην Ο(0,0) θαη 

παξαηεξήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο 

απόζηαζεο AB. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

Παξαηεξήζηε ηελ θακπύιε ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x)-g(x) θαη 

ρξεζηκνπνηήζηε ηελ γηα λα εμεγήζεηε 

ηελ κεηαβνιή ηεο απόζηαζεο. Μπνξείηε 

ζηνλ εηδηθό ρώξν "Δηζαγσγή" λα 

πιεθηξνινγήζεηε ην ζεκείν Μ=(x(A), 

b)) θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεηε απηό 

λα αθήλεη ην ίρλνο ηνπ. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ε απόζηαζε ΑΒ θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνλ ζπληειεζηή α; ε πνηά 

ζέζε ε απόζηαζε ΑΒ είλαη ειάρηζηε; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε θαη 

αιγεβξηθά ηηο απαληήζεηο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

4. Μπνξείηε γηα ηε κεγαιύηεξε ηηκή ηνπ α 

πνπ βξήθαηε ζηε πξνεγνύκελε 

δηεξεύλεζε λα βξείηε ηε ζέζε πνπ ε 

απόζηαζε ΑΒ είλαη ειάρηζηε. Πνηα είλαη 

ε ζρέζε ηεο ζπλάξηεζεο g(x) κε ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο f(x) ζην ζεκείν απηό; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε θαη 

αιγεβξηθά ηηο απαληήζεηο ζαο; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 
 

 
 

Μεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε ηνπ κεηαβνιέα 

α θαη παξαηεξήζηε ην γξάθεκα ηεο 

δηαθνξάο ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ. ε πνηά 

ζέζε ην γξάθεκα ηεο f(x) είλαη εμ' 

νινθιήξνπ πάλσ από ην γξάθεκα ηεο 

g(x); Μπνξείηε λα εμεγήζεηε πώο 

δηακνξθώλεηαη ζηε ζέζε απηή ε 

θακπύιε ηεο δηαθνξάο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε α ηνπ 

κεηαβνιέα πξνο ηηο κεγάιεο ηηκέο ηνπ 

κέρξη ην γξάθεκα ηεο δηαθνξάο ησλ δπν 

ζπλαξηήζεσλ λα είλαη νιόθιεξν πάλσ 

από ηνλ ρρ'. ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ α 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Α κέρξη λα έρεηε 

ηελ ειάρηζηε απόζηαζε ΑΒ. Δμεηάζηε ηε 

ζέζε ησλ g(x) θαη εθαπηνκέλε ηεο f(x) 

ζηε ζέζε Α. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε όηη 

ε εθαπηνκέλε ηαπηίδεηαη κε ηελ g(x); 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refreshe) ηεο ζειίδαο (F5). 
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ΘΔΜΑ 4: Η κέγηζηε ηηκή ζπγθέληξσζεο ελόο θαξκάθνπ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  f(x) =αx/(1+(x/β)²), [0, 100] ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ 

ζπγθέληξσζε f(x) ελόο θαξκάθνπ ζην αίκα ελόο αζζελνύο κεηά από ρξόλν x ώξεο 

όηαλ ηνπ ρνξεγήζεθε ηελ ρξνληθή ζηηγκή x=0.  

Δξεπλήζηε, γηα ηε κέγηζηε ηηκή ζπγθέληξσζεο ζην αίκα ηνπ αζζελνύο ζε ζρέζε 

κε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ α θαη β. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε α= 4 θαη β =3. Μπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε πώο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο 

ηεο ζπλάξηεζεο f(x); Πόηε έρνπκε 

κέγηζηε ηηκή ζπγθέληξσζεο; 

Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε αιγεβξηθά ηελ 

κέγηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Με δεδνκέλν όηη ε ηηκή ηνπ β είλαη 3 

πώο πξέπεη λα νξίζεηε ηελ ηηκή ηνπ α 

ώζηε ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε λα 

επηηπγράλεηαη αθξηβώο κεηά από 3 ώξεο 

θαη λα είλαη 9 κνλάδεο; Μπνξείηε λα 

επηβεβαηώζεηε θαη αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο;  

 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν A θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ε 

θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο. 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν 

κεηαβνιήο; ε πνηα ζέζε έρνπκε ηε 

κέγηζηε ηηκή; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

 

Παξαηεξήζηε ηελ θακπύιε ηεο 

ζπλάξηεζεο ζε θάζε κεηαβνιή ησλ α θαη 

β. Διέγμηε ηελ ζέζε ηνπ κέγηζηνπ ηεο 

θακπύιεο. 

 Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Πώο πξέπεη λα νξίζηε ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηώλ α θαη β ώζηε ε κέγηζηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ λα 

επηηπγράλεηαη αθξηβώο κεηά από 3 ώξεο 

θαη ηαπηόρξνλα ε ηηκή ηεο λα είλαη 6 

κνλάδεο; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε θαη 

αιγεβξηθά ηελ απάληεζή ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

4. Πώο πξέπεη λα νξίζηε ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηώλ α θαη β ώζηε ε κέγηζηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ λα 

επηηπγράλεηαη αθξηβώο κεηά από 6 ώξεο 

θαη ηαπηόρξνλα ε ηηκή ηεο λα είλαη 15 

κνλάδεο; 

ύκθσλα κε ηηο θιηληθέο κειέηεο ε 

σθειηκόηεηα ηνπ θαξκάθνπ 

εμαζθαιίδεηαη όηαλ ε ηηκή ηεο 

ζπγθέληξσζήο ηνπ ζην αίκα λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κνλάδεο θαη ζην ρξνληθό 

απηό δηάζηεκα δελ ρνξεγείηαη άιιν 

θάξκαθν. Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε 

ην παξάζπξν σθειηκόηεηαο ηνπ 

θαξκάθνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε 

λα έρνπκε κέγηζηε ηηκή 12 κνλάδεο κεηά 

από 5 ώξεο;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε θαη 

αιγεβξηθά ηηο απαληήζεηο ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------  

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Παξαηεξήζηε ηελ θακπύιε ηεο 

ζπλάξηεζεο ζε θάζε κεηαβνιή ησλ α θαη 

β. Διέγμηε ηελ ζέζε ηνπ κέγηζηνπ ηεο 

θακπύιεο θαζώο θαη ηελ κέγηζηε ηηκή 

ηεο.  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

Παξαηεξήζηε ηελ θακπύιε ηεο 

ζπλάξηεζεο ζε θάζε κεηαβνιή ησλ α θαη 

β. Διέγμηε ηελ ζέζε ηνπ κέγηζηνπ ηεο 

θακπύιεο θαζώο θαη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο. 

Μεηαθηλήζηε ηελ επζεία h(x)=-10 ζε 

ηέηνηα ζέζε ώζηε λα βξείηε ην παξάζπξν 

σθειηκόηεηαο. 

 Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ολοκλήρωμα 

 

5.1 ΕΝΑΡΙΟ 13 : Αόπιζηο ολοκλήπωμα ζςνάπηηζηρ 
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ΘΔΜΑ 1:  Σν αόξηζην νινθιήξσκα πνιπσλπκηθώλ ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο F(x)=x
3
+x+1 (F(x)=1*x^3+(-1)*x+1), ε εθαπηνκέλε 

ζε έλα ζεκείν ηεο Α θαη έλα ζεκείν Β κε ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε ηνπ A θαη 

ηεηαγκέλε ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο. Αθόκα έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο f(x)=αx^λ+β. Μπνξείηε λα νξίζεηε ηελ F(x) ώζηε ε θακπύιε ηνπ 

ίρλνπο ηνπ ζεκείνπ Β ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε f(x) (δειαδή ε F(x) 

είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x)); 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1, β=-2 θαη λ=2. Μπνξείηε 

λα επαλαπξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε 

F(x) ώζηε ην ζεκείν Β λα θηλείηαη πάλσ 

ζηελ f(x) θαζώο κεηαβάιιεηαη ην ζεκείν 

Α (δειαδή ε παξάγσγνο ηεο F(x) λα 

είλαη ε f(x) ή ε F(x) λα είλαη κηα αξρηθή 

ηεο f(x));  

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=-1, β=4 θαη λ=2. Μπνξείηε 

λα πξνζδηνξίζεηε ηε ζπλάξηεζε F(x) 

ώζηε λα είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. Δπηιέμηε ηελ F(x) θαη κε δεμί θιηθ 

"επαλαπξνζδηνξηζκόο". ηε ζπλέρεηα 

πιεθηξνινγήζηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα 

ηνπο ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην 

ζεκείν Β λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε 

ηεο f(x). Μπνξείηε λα βξείηε 

πεξηζζόηεξεο από κηα ζπλαξηήζεηο F(x); 

πζρεηίζεηε ηελ παξάγσγν ηεο 

δεηνύκελεο F(x) κε ηελ δεδνκέλε f(x).  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. πζρεηίζηε ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ 

ηεο F(x) ώζηε ε παξάγσγόο ηεο λα 

ηαπηίδεηαη κε ηελ δεδνκέλε f(x). Διέγμηε 

αλ ην ζεκείν Β θηλείηαη πάλσ ζηε 

θακπύιε ηεο f(x). Μεηαβάιιεηε ηνλ 

ζηαζεξό όξν ηεο F(x) θαη παξαηεξήζηε 

ηηο αιιαγέο ζηε θίλεζε ηνπ ζεκείνπ Β. 

Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο από 

κηα αξρηθέο;  Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε 

ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα 

θάλεηε "Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο 

ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=0.4, β=-1 θαη λ=3. Μπνξείηε 

λα πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε F(x) 

ώζηε λα είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

4. Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο 

ησλ κεηαβνιέσλ α, β θαη λ. Μπνξείηε λα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε F(x) ώζηε 

λα είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); Τπάξρεη 

θάπνηνο θαλόλαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο F(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή " Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. 

Δπηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην ζεκείν Β 

λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε ηεο f(x). 

Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο από 

κηα αξρηθέο; Τπνινγίζηε ηελ παξάγσγν 

ηεο F(x). Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηα α, β θαη λ. 

Μπνξείηε λα βξείηε κηα ζρέζε κεηαμύ 

ησλ ζπληειεζηώλ (1) α θαη θ (2) ι θαη β 

θαη (3) κ θαη λ; Ση αιιάδεη όηαλ 

κεηαβάιιεηε ηελ παξάκεηξν c; 

Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε έλαλ θαλόλα 

γηα ηελ εύξεζε ηεο αξρηθήο ηεο f(x); 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 2:  Σν αόξηζην νινθιήξσκα ηξηγσλνκεηξηθώλ ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο F(x)=θ*cos(ι*x)+κ [F(x)=θζπλ(ιρ)+κ], ε 

εθαπηνκέλε ζε έλα ζεκείν ηεο Α θαη έλα ζεκείν Β κε ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε 

ηνπ A θαη ηεηαγκέλε ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο. Αθόκα έρεη ζρεδηαζηεί ε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=α*sin(β*x) [f(x)=αεκ(βx)]. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε 

πόηε ε F(x) είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=2 θαη β=1. Μπνξείηε λα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε F(x) ώζηε 

λα είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

  

  

 

  

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=-2 θαη β=-1 θαη επαλαιάβαηε 

ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα. 

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε 

πεξηζζόηεξεο από κηα ζπλαξηήζεηο F(x) 

αξρηθέο ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ηελ θακπύιε ηνπ ίρλνπο ηνπ όηαλ 

θηλείηε ην ζεκείν Α. πγθξίλεηε ην 

γξάθεκα ηεο f(x) θαη ηεο θακπύιεο ηνπ 

ίρλνπο.  Δπηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα 

ηνπο ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην 

ζεκείν Β λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε 

ηεο f(x). Μπνξείηε αθόκα λα 

επαλαπξνζδηνξίζεηε ηνλ ηύπν ηεο F(x) 

κε ηελ εληνιή "Δπαλαπξνζδηνξηζκόο". 

Τπνινγίζηε ηελ παξάγσγν ηεο F(x). 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. 

Δπηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην ζεκείν Β 

λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε ηεο f(x). 

Μπνξείηε αθόκα λα επαλαπξνζδηνξίζεηε 

ηνλ ηύπν ηεο F(x) κε ηελ εληνιή 

Δπαλαπξνζδηνξηζκόο, πιεθηξνινγώληαο 

ζηε ζέζε ηνπ x ηελ κεηαβιεηή π/2-x. 

Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο από 

κηα αξρηθέο; Τπνινγίζηε ηελ παξάγσγν 

ηεο F(x).  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

 

 

 



Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

141 

 

 

 

3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=2 θαη β=1 θαη ζηε ζέζε ηεο 

κεηαβιεηήο x ηελ κεηαβιεηή π/2-x 

επηιέγνληαο ηελ εληνιή 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» θαη 

πιεθηξνινγώληαο f(x)=α*sin(β*(π/2-x)). 

ηε ζπλέρεηα επαλαιάβαηε ηελ 

πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα. Μπνξείηε 

λα πξνζδηνξίζεηε πεξηζζόηεξεο από κηα 

ζπλαξηήζεηο F(x) αξρηθέο ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο 

ησλ κεηαβνιέσλ α θαη β. Μπνξείηε λα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε F(x) ώζηε 

λα είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); Τπάξρεη 

θάπνηνο θαλόλαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο F(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

 

Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηα α, β θαη λ. 

Μπνξείηε λα βξείηε κηα ζρέζε κεηαμύ 

ησλ ζπληειεζηώλ α, β, θ θαη ι; Ση 

αιιάδεη όηαλ κεηαβάιιεηε ηελ 

παξάκεηξν κ; 

Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε έλα θαλόλα 

γηα ηελ εύξεζε ηεο αξρηθήο ηεο f(x); 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο on" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. 

Δπηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην ζεκείν Β 

λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε ηεο f(x). 

Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο από 

κηα αξρηθέο; Τπνινγίζηε ηελ παξάγσγν 

ηεο F(x).  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 3:  Σν αόξηζην νινθιήξσκα εθζεηηθώλ ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο F(x)=α*β^(ξ*x)+γ [F(x)=αβ
ξx

+γ], ε εθαπηνκέλε ζε 

έλα ζεκείν ηεο Α θαη έλα ζεκείν Β κε ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε ηνπ A θαη 

ηεηαγκέλε ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο. Αθόκα έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο f(x)=θ*ln(ι)*κ^(λ*x) [f(x)=θ(logι)κ
λx

]. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε 

πόηε ε F(x) είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ θ=1, ι=2, κ=2 θαη λ=1. 

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ 

ζπλάξηεζε F(x) ώζηε λα είλαη κηα 

αξρηθή ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

  

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ θ=2, ι=1.5, κ=1.5 θαη λ=1. 

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ 

ζπλάξηεζε F(x) ώζηε λα είλαη κηα 

αξρηθή ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. 

Δπηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην ζεκείν Β 

λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε ηεο f(x). 

Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο από 

κηα αξρηθέο; Τπνινγίζηε ηελ παξάγσγν 

ηεο F(x).  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. 

Δπηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην ζεκείν Β 

λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε ηεο f(x). 

Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο από 

κηα αξρηθέο; Τπνινγίζηε ηελ παξάγσγν 

ηεο F(x).  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ θ=0.4, ι=2, κ=2 θαη λ=-2. 

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ 

ζπλάξηεζε F(x) ώζηε λα είλαη κηα 

αξρηθή ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο 

ησλ κεηαβνιέσλ θ, ι, κ θαη λ. Μπνξείηε 

λα πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε F(x) 

ώζηε λα είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); 

Τπάξρεη θάπνηνο θαλόλαο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο F(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

  

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. 

Δπηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην ζεκείν Β 

λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε ηεο f(x). 

Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο από 

κηα αξρηθέο; Τπνινγίζηε ηελ παξάγσγν 

ηεο F(x). Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηα α,β θαη λ. 

Μπνξείηε λα βξείηε κηα ζρέζε κεηαμύ 

ησλ ζπληειεζηώλ ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ; 

Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε έλα θαλόλα 

γηα ηελ εύξεζε ηεο αξρηθήο ηεο f(x); 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 4:  Σν αόξηζην νινθιήξσκα άξξεησλ ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο F(x)=θ*x²*sqrt(x)+ιx+κ, ε εθαπηνκέλε ζε έλα 

ζεκείν ηεο Α θαη έλα ζεκείν Β κε ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε ηνπ A θα ηεηαγκέλε 

ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο. Αθόκα έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

f(x)=α*x*sqrt(x)+β. Μπνξείηε λα εξεπλήζεηε πόηε ε F(x) είλαη κηα αξρηθή ηεο 

f(x); 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=1 θαη β=2. Μπνξείηε λα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε F(x) ώζηε 

λα είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=-5 θαη β=2. Μπνξείηε λα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε F(x) ώζηε 

λα είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. 

Δπηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην ζεκείν Β 

λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε ηεο f(x). 

Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο από 

κηα αξρηθέο; Τπνινγίζηε ηελ παξάγσγν 

ηεο F(x).  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. 

Δπηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην ζεκείν Β 

λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε ηεο f(x). 

Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο από 

κηα αξρηθέο; Τπνινγίζηε ηελ παξάγσγν 

ηεο F(x).  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=-2 θαη β=0.6. Αθόκα 

επαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) ζε 

f(x)=α*x*sqrt(abs(x))+β. Μπνξείηε λα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε F(x) ώζηε 

λα είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο 

ησλ κεηαβνιέσλ α θαη β. Μπνξείηε λα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε F(x) ώζηε 

λα είλαη κηα αξρηθή ηεο f(x); Τπάξρεη 

θάπνηνο θαλόλαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο F(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

  

 

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην 

Β ηελ εληνιή "Ίρλνο ελεξγό" θαη έηζη λα 

έρεηε ην ίρλνο ηνπ όηαλ θηλείηε ην ζεκείν 

Α. 

Δπηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο F(x) ώζηε ην ζεκείν Β 

λα θηλείηαη πάλσ ζηε θακπύιε ηεο f(x). 

Μπνξείηε λα επαλαδηαηππώζεηε θαη ηελ 

ζπλάξηεζε F(x) θαη λα ππνινγίζηε ηελ 

παξάγσγό ηεο.  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Δπηιέμηε δηάθνξεο ηηκέο γηα ηα α θαη β. 

Μπνξείηε λα βξείηε κηα ζρέζε κεηαμύ 

ησλ ζπληειεζηώλ ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ; 

Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε έλα θαλόλα 

γηα ηελ εύξεζε ηεο αξρηθήο ηεο f(x); 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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5.2 ΕΝΑΡΙΟ 14 : Μέηπηζη εμβαδού σωπίος 
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ΘΔΜΑ 1: Η κέηξεζε ηνπ εκβαδνύ ρσξίνπ θάησ από πνιπσλπκηθή 

ζπλάξηεζε 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=0.4*x² θαη νη επζείεο (ε1): x=xA θαη (ε2): x=xΒ 

πνπ δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α θαη Β. Με ηελ ρξήζε ηνπ κεηαβνιέα n κπνξείηε 

λα ρσξίδεηε ην ρσξίν πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηηο επζείεο x=xA, x=xB, y=f(x) θαη 

ηνλ άμνλα ρρ' ζε n νξζνγώληα ίζνπ πιάηνπο. Έλα ζεκείν Μ νξίδεηαη λα έρεη 

ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε ηνπ B θαη ηεηαγκέλε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ 

νξζνγσλίσλ ζηα νπνία ρσξίδεηαη ην ρσξίν.  Δξεπλήζηε πόηε ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ησλ νξζνγσλίσλ πξνζεγγίδεη ηθαλνπνηεηηθά ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε κε 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ 

ηνπ ρσξίνπ όηαλ νη επζείεο πνπ ην 

νξίδνπλ είλαη νη x=0 θαη x=2; Μπνξείηε 

λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά ηελ 

απάληεζή ζαο;  

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

2. Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε κε 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ 

ηνπ ρσξίνπ όηαλ νη επζείεο πνπ ην 

νξίδνπλ είλαη νη x=0 θαη x=2, ην ζεκείν 

Α λα είλαη ζηε ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε 

ζέζε ζην (2,0) ρξεζηκνπνηώληαο θαη ην 

"Κάησ άζξνηζκα" θαη ην "Άλσ 

άζξνηζκα";  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (2,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα". 

ηε ζπλέρεηα θάληε δεμί θιηθ πάλσ ζην 

θνπκπί "Άλσ Άζξνηζκα" γηα λα 

εκθαλίζεηε ηα νξζνγώληα πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηελ θακπύιε. Έηζη ζα 

κπνξείηε λα παξαηεξείηε ην άζξνηζκα 

ησλ πάλσ ή ησλ θάησ νξζνγσλίσλ. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην θνπκπί 

"Γηαθνξά" θαη λα παξαηεξείηε ηε 

δηαθνξά ησλ δπν εκβαδώλ. Γηα λα ηελ 

επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 
Δλεξγνπνηήζηε ηα θνπκπηά "Άλσ 

άζξνηζκα" "Κάησ Άζξνηζκα" θαη 

"Γηαθνξά". Μεηαθηλήζηε πξώηα ην 

ζεκείν Α ζηε ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε 

ζέζε (2,0). ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα 

έρεη δηαδνρηθά ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 

θ.ν.θ θαη παξαθνινπζήζηε (1) ην 

άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ζηελ έλδεημε 

"Κάησ άζξνηζκα" (2) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Άλσ άζξνηζκα" 

θαη (3) ηελ θίλεζε ηνπ ζεκείνπ Μ. Γηα 

λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε ηα ζεκεία Α θαη Β λα είλαη ζηηο 

ζέζεηο (0,0) θαη (3,0) αληίζηνηρα. 

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ην πιήζνο 

ησλ νξζνγσλίσλ πνπ πξέπεη λα ρσξηζηεί 

ην ρσξίν ώζηε ην ζεκείν Β λα αλήθεη 

ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο F(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

4. Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ θακπύιε ηεο 

ζπλάξηεζεο κε ην πνληίθη ζαο είηε 

επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηύπν ηεο κε 

ηελ εληνιή ««Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»». 

Πξνζδηνξίζηε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

κεηαθηλώληαο ην ζεκείν Β ελώ ην 

ζεκείν Α λα είλαη ζηε ζέζε (0,0). 

Πώο ζπλδέεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

κε ηελ ζπλάξηεζε θαη ηελ θακπύιε ζηελ 

νπνία αλήθεη ην ζεκείν Μ; Μπνξείηε λα 

επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά ηελ απάληεζή 

ζαο; 

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

  

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (3,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηηο ελδείμεηο "Κάησ 

άζξνηζκα", "Άλσ άζξνηζκα", (2) ηελ 

δηαθνξά ησλ δπν ελδείμεσλ θαη (3) ηελ 

θίλεζε ηνπ ζεκείνπ Μ. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζε κηα ηπραία ζέζε. 

ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη 

αξθεηά κεγάιεο ηηκέο θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα" 

θαη (2) ηελ δηαθνξά ησλ δπν ελδείμεσλ 

θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Β. Δπηιέμηε ην 

ζεκείν Μ λα αθήλεη ην ίρλνο ηνπ θαζώο 

κεηαθηλείηε ην ζεκείν Β. Γηα λα 

επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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ΘΔΜΑ 2: Η ζπλάξηεζε ηνπ εκβαδνύ ρσξίνπ πνπ νξίδνπλ 

πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο. 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=θx^κ, νη επζείεο x=xA θαη x=xΒ πνπ δηέξρνληαη 

από ηα ζεκεία Α θαη Β θαζώο θαη ε ζπλάξηεζε g(x)=αx^λ+β. Με ηελ ρξήζε ηνπ 

κεηαβνιέα n κπνξείηε λα ρσξίδεηε ην ρσξίν πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηηο επζείεο 

x=xA, x=xB, y=f(x) θαη ηνλ άμνλα ρρ' ζε n νξζνγώληα ίζνπ πιάηνπο. Έλα ζεκείν Μ 

νξίδεηαη λα έρεη ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε ηνπ B θαη ηεηαγκέλε ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ησλ νξζνγσλίσλ ζηα νπνία ρσξίδεηαη ην ρσξίν. 

Δξεπλήζηε πόηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ νξζνγσλίσλ πξνζεγγίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ θαζώο θαη πώο πξέπεη λα νξηζηεί ε 

ζπλάξηεζε g(x) ώζηε ην Μ λα αλήθεη ζ' απηή. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

 

1. Δπηιέμηε α=0.3 θαη θ=2. Μπνξείηε λα 

ππνινγίζεηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ όηαλ 

νη επζείεο πνπ ην νξίδνπλ είλαη νη x=0 

θαη x=2.  Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε 

ηελ g(x) ώζηε ην ζεκείν Μ λα αλήθεη ζ' 

απηή θαζώο θηλείηε ην ζεκείν 

Β;Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε 

αιγεβξηθά ηελ απάληεζή ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

  

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (2,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα", 

(2) ηελ έλδεημε "Άλσ άζξνηζκα" θαη (3) 

ηελ έλδεημε 'Γηαθνξά Άλσ άζξνηζκα - 

Κάησ άζξνηζκα". Γηα πνηέο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο n έρνπκε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ; 

Δπηιέμηε επίζεο θαηάιιειεο ηηκέο γηα 

ηνπο κεηαβνιείο α, β θαη λ ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη ζηελ ζπλάξηεζε 

g(x). Διέγμηε ηελ επηινγή ζαο 

αιιάδνληαο ζέζε ζην ζεκείν Β. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην Μ λα αθήλεη 

ίρλνο θαη λα παξαηεξείηε πόηε ε g(x) 

ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ Μ. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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2. Δπηιέμηε α=- 0.3 θαη θ=2. Μπνξείηε λα 

ππνινγίζεηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ όηαλ 

νη επζείεο πνπ ην νξίδνπλ είλαη νη x=0 

θαη x=2.  

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ g(x) 

ώζηε ην ζεκείν Μ λα αλήθεη ζ' απηή 

θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Β;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

 

 

 

3. Δπηιέμηε α= 0.4 θαη θ=3. Μπνξείηε λα 

ππνινγίζεηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ όηαλ 

νη επζείεο πνπ ην νξίδνπλ είλαη νη x=0 

θαη x=2.  Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε 

ηελ g(x) ώζηε ην ζεκείν Μ λα αλήθεη ζ' 

απηή θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Β;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (2,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα", 

(2) ηελ έλδεημε "Άλσ άζξνηζκα" θαη (3) 

ηελ έλδεημε 'Γηαθνξά Άλσ άζξνηζκα - 

Κάησ άζξνηζκα". Γηα πνηέο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο n έρνπκε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ; 

Δπηιέμηε επίζεο θαηάιιειεο ηηκέο γηα 

ηνπο κεηαβνιείο α, β θαη λ ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη ζηελ ζπλάξηεζε 

g(x). Διέγμηε ηελ επηινγή ζαο 

αιιάδνληαο ζέζε ζην ζεκείν Β. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην Μ λα αθήλεη 

ίρλνο θαη λα παξαηεξείηε πόηε ε g(x) 

ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ Μ. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (2,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα", 

(2) ηελ έλδεημε "Άλσ άζξνηζκα" θαη (3) 

ηελ έλδεημε 'Γηαθνξά Άλσ άζξνηζκα - 

Κάησ άζξνηζκα". Γηα πνηέο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο n έρνπκε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ; 

Δπηιέμηε επίζεο θαηάιιειεο ηηκέο γηα 

ηνπο κεηαβνιείο α, β θαη λ ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη ζηελ ζπλάξηεζε 

g(x). Διέγμηε ηελ επηινγή ζαο 

αιιάδνληαο ζέζε ζην ζεκείν Β. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην Μ λα αθήλεη 

ίρλνο θαη λα παξαηεξείηε πόηε ε g(x) 

ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ Μ. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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4. Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ θακπύιε ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) επηιέγνληαο δηάθνξεο 

ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο θ θαη κ. ε 

θάζε πεξίπησζε ππνινγίζηε ην εκβαδόλ 

ηνπ ρσξίνπ πνπ νξίδεηαη από ηελ 

ζπλάξηεζε f(x) ηηο επζείεο x=0 θαη x=xB 

θαη ηνλ άμνλα ρ'ρ. 

Πώο ζπλδέεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

κε ηελ ζπλάξηεζε g(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζε κηα ηπραία ζέζε. 

ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη 

αξθεηά κεγάιεο ηηκέο θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα" 

θαη (2) ηελ δηαθνξά ησλ δπν ελδείμεσλ 

θαζώο θηλείηε ην ζεκείν M. Δπηιέμηε ζε 

θάζε πεξίπησζε ηηκέο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο α, β θαη λ ώζηε ην ζεκείν Μ 

λα αλήθεη ζηελ g(x). Μπνξείηε λα βξείηε 

έλα θαλόλα κε ηνλ νπνίν λα ππνινγίδεηε 

ηνλ ηύπν ηεο g(x) ώζηε ην ζεκείν Μ λα 

αλήθεη πάληνηε ζ' απηή γηα κεγάιεο ηηκέο 

ηνπ n; 

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 3: Η ζπλάξηεζε ηνπ εκβαδνύ ρσξίνπ πνπ νξίδνπλ 

ηξηγσλνκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο. 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=θ*sin(κ*x), νη επζείεο x=xA θαη x=xΒ πνπ 

δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α θαη Β θαζώο θαη ε ζπλάξηεζε g(x)=αx^λ+β. Με ηελ 

ρξήζε ηνπ κεηαβνιέα n κπνξείηε λα ρσξίδεηε ην ρσξίν πνπ πξνζδηνξίδεηαη από 

ηηο επζείεο x=xA, x=xB, y=f(x) θαη ηνλ άμνλα ρρ' ζε n νξζνγώληα ίζνπ πιάηνπο. 

Έλα ζεκείν Μ νξίδεηαη λα έρεη ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε ηνπ B θαη ηεηαγκέλε ην 

άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ νξζνγσλίσλ ζηα νπνία ρσξίδεηαη ην ρσξίν. 

Δξεπλήζηε πόηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ νξζνγσλίσλ πξνζεγγίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ θαζώο θαη πώο πξέπεη λα νξηζηεί ε 

ζπλάξηεζε g(x) ώζηε ην Μ λα αλήθεη ζ' απηή. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε θ=2 θαη κ=1. Μπνξείηε λα 

ππνινγίζεηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ όηαλ 

νη επζείεο πνπ ην νξίδνπλ είλαη νη x=0 

θαη x=π/2.  

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ g(x) 

ώζηε ην ζεκείν Μ λα αλήθεη ζ' απηή 

θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Β;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

  

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (0.5π,0). 

ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη 

δηαδνρηθά ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ 

θαη παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα 

ησλ εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ 

άζξνηζκα", (2) ηελ έλδεημε "Άλσ 

άζξνηζκα" θαη (3) ηελ έλδεημε 'Γηαθνξά 

αζξνηζκάησλ". Γηα πνηέο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο n έρνπκε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ; 

Δπαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο g(x) - π.ρ. επηιέμηε ην cos(x) 

- θαη επηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

κεηαβνιείο α, β θαη γ ώζηε ην ζεκείν Μ 

λα αλήθεη ζηελ ζπλάξηεζε g(x). Διέγμηε 

ηελ επηινγή ζαο αιιάδνληαο ζέζε ζην 

ζεκείν Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην Μ 

λα αθήλεη ίρλνο θαη λα παξαηεξείηε πόηε 

ε g(x) ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ Μ. 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (π,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα", 

(2) ηελ έλδεημε "Άλσ άζξνηζκα" θαη (3) 

ηελ έλδεημε 'Γηαθνξά αζξνηζκάησλ". Γηα 

πνηέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο n έρνπκε 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνύ 

ηνπ ρσξίνπ; Δπαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν 

ηεο ζπλάξηεζεο g(x) - π.ρ. επηιέμηε ην 

cos(x) - θαη επηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο 

γηα ηνπο κεηαβνιείο α, β θαη γ ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη ζηελ ζπλάξηεζε 

g(x). Διέγμηε ηελ επηινγή ζαο 

αιιάδνληαο ζέζε ζην ζεκείν Β. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην Μ λα αθήλεη 

ίρλνο θαη λα παξαηεξείηε πόηε ε g(x) 

ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ Μ. Γηα λα ηελ 

επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

 

2. Δπηιέμηε θ=-1 θαη κ=-2. Μπνξείηε λα 

ππνινγίζεηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ όηαλ 

νη επζείεο πνπ ην νξίδνπλ είλαη νη x=0 

θαη x=π/2.  Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε 

ηελ g(x) ώζηε ην ζεκείν Μ λα αλήθεη ζ' 

απηή θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Β; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

3. Δπηιέμηε θ=2 θαη κ=2. Μπνξείηε λα 

ππνινγίζεηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ όηαλ 

νη επζείεο πνπ ην νξίδνπλ είλαη νη x=0 

θαη x=π. Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ 

g(x) ώζηε ην ζεκείν Μ λα αλήθεη ζ' 

απηή θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Β;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

 

 

  

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (0.5π,0). 

ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη 

δηαδνρηθά ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ 

θαη παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα 

ησλ εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ 

άζξνηζκα", (2) ηελ έλδεημε "Άλσ 

άζξνηζκα" θαη (3) ηελ έλδεημε 'Γηαθνξά 

αζξνηζκάησλ". Γηα πνηέο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο n έρνπκε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ; 

Δπαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο g(x) - π.ρ. επηιέμηε ην cos(x) 

- θαη επηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο 

κεηαβνιείο α, β θαη γ ώζηε ην ζεκείν Μ 

λα αλήθεη ζηελ ζπλάξηεζε g(x). Διέγμηε 

ηελ επηινγή ζαο αιιάδνληαο ζέζε ζην 

ζεκείν Β. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην Μ 

λα αθήλεη ίρλνο θαη λα παξαηεξείηε πόηε 

ε g(x) ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ Μ. Γηα 

λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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4. Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ θακπύιε ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) επηιέγνληαο δηάθνξεο 

ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο θ θαη κ. ε 

θάζε πεξίπησζε ππνινγίζηε ην εκβαδόλ 

ηνπ ρσξίνπ πνπ νξίδεηαη από ηελ 

ζπλάξηεζε f(x) ηηο επζείεο x=0 θαη x=xB 

θαη ηνλ άμνλα ρ'ρ. 

Πώο ζπλδέεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

κε ηελ ζπλάξηεζε g(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζε κηα ηπραία ζέζε. 

ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη 

αξθεηά κεγάιεο ηηκέο θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα", 

"Άλσ άζξνηζκα" θαη (2) ηελ δηαθνξά ησλ 

δπν ελδείμεσλ θαζώο θηλείηε ην ζεκείν 

Β. Δπηιέμηε ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ ηύπν 

ηεο ζπλάξηεζεο g(x) θαη ηηο ηηκέο γηα 

ηνπο ζπληειεζηέο α,β θαη γ ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη ζηελ g(x). Μπνξείηε 

λα βξείηε έλα θαλόλα κε ηνλ νπνίν λα 

ππνινγίδεηε ηνλ ηύπν ηεο g(x) ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη πάληνηε ζ' απηή γηα 

κεγάιεο ηηκέο ηνπ n; 

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 4: Η ζπλάξηεζε ηνπ εκβαδνύ ρσξίνπ πνπ νξίδνπλ άξξεηεο 

ζπλαξηήζεηο. 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=θ*sqrt(κ*x)), νη επζείεο x=xA θαη x=xΒ πνπ 

δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α θαη Β θαζώο θαη ε ζπλάξηεζε g(x)=αx^γ+β. Με ηελ 

ρξήζε ηνπ κεηαβνιέα n κπνξείηε λα ρσξίδεηε ην ρσξίν πνπ πξνζδηνξίδεηαη από 

ηηο επζείεο x=xA, x=xB, y=f(x) θαη ηνλ άμνλα ρρ' ζε n νξζνγώληα ίζνπ πιάηνπο. 

Έλα ζεκείν Μ νξίδεηαη λα έρεη ηεηκεκέλε ηελ ηεηκεκέλε ηνπ B θαη ηεηαγκέλε ην 

άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ νξζνγσλίσλ ζηα νπνία ρσξίδεηαη ην ρσξίν. 

Δξεπλήζηε πόηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ νξζνγσλίσλ πξνζεγγίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ θαζώο θαη πώο πξέπεη λα νξηζηεί ε 

ζπλάξηεζε g(x) ώζηε ην Μ λα αλήθεη ζ' απηή. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε θ=1 θαη κ=1. Μπνξείηε λα 

ππνινγίζεηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ όηαλ 

νη επζείεο πνπ ην νξίδνπλ είλαη νη x=0 

θαη x=3.  

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ g(x) 

ώζηε ην ζεκείν Μ λα αλήθεη ζ' απηή 

θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Β;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (3,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα", 

(2) ηελ έλδεημε "Άλσ άζξνηζκα" θαη (3) 

ηελ έλδεημε 'Γηαθνξά αζξνηζκάησλ". Γηα 

πνηέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο n έρνπκε 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνύ 

ηνπ ρσξίνπ; Δπαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν 

ηεο ζπλάξηεζεο g(x) - π.ρ. επηιέμηε ην 

sqrt(x) - θαη επηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο 

γηα ηνπο κεηαβνιείο α, β θαη γ ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη ζηελ ζπλάξηεζε 

g(x). Διέγμηε ηελ επηινγή ζαο 

αιιάδνληαο ζέζε ζην ζεκείν Β. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην Μ λα αθήλεη 

ίρλνο θαη λα παξαηεξείηε πόηε ε g(x) 

ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ Μ. Γηα λα ηελ 

επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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2. Δπηιέμηε θ=0.5 θαη κ=3. Μπνξείηε λα 

ππνινγίζεηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ όηαλ 

νη επζείεο πνπ ην νξίδνπλ είλαη νη x=0 

θαη x=3.  

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ g(x) 

ώζηε ην ζεκείν Μ λα αλήθεη ζ' απηή 

θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Β;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

3. Δπηιέμηε θ=-0.5 θαη κ=3. Μπνξείηε λα 

ππνινγίζεηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ όηαλ 

νη επζείεο πνπ ην νξίδνπλ είλαη νη x=0 

θαη x=3.  

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ g(x) 

ώζηε ην ζεκείν Μ λα αλήθεη ζ' απηή 

θαζώο θηλείηε ην ζεκείν Β;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

----------------------------------- 

  

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (3,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα", 

(2) ηελ έλδεημε "Άλσ άζξνηζκα" θαη (3) 

ηελ έλδεημε 'Γηαθνξά αζξνηζκάησλ". Γηα 

πνηέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο n έρνπκε 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνύ 

ηνπ ρσξίνπ; Δπαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν 

ηεο ζπλάξηεζεο g(x) - π.ρ. επηιέμηε ην 

sqrt(x) - θαη επηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο 

γηα ηνπο κεηαβνιείο α, β θαη γ ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη ζηελ ζπλάξηεζε 

g(x). Διέγμηε ηελ επηινγή ζαο 

αιιάδνληαο ζέζε ζην ζεκείν Β. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην Μ λα αθήλεη 

ίρλνο θαη λα παξαηεξείηε πόηε ε g(x) 

ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ Μ. Γηα λα ηελ 

επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (3,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα", 

(2) ηελ έλδεημε "Άλσ άζξνηζκα" θαη (3) 

ηελ έλδεημε 'Γηαθνξά αζξνηζκάησλ". Γηα 

πνηέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο n έρνπκε 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνύ 

ηνπ ρσξίνπ; Δπαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν 

ηεο ζπλάξηεζεο g(x) - π.ρ. επηιέμηε ην 

sqrt(x) - θαη επηιέμηε θαηάιιειεο ηηκέο 

γηα ηνπο κεηαβνιείο α, β θαη γ ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη ζηελ ζπλάξηεζε 

g(x). Διέγμηε ηελ επηινγή ζαο 

αιιάδνληαο ζέζε ζην ζεκείν Β. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην Μ λα αθήλεη 

ίρλνο θαη λα παξαηεξείηε πόηε ε g(x) 

ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ Μ. Γηα λα ηελ 

επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

 



Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

158 

 

 

4. Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ θακπύιε ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) επηιέγνληαο δηάθνξεο 

ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο θ θαη κ. ε 

θάζε πεξίπησζε ππνινγίζηε ην εκβαδόλ 

ηνπ ρσξίνπ πνπ νξίδεηαη από ηελ 

ζπλάξηεζε f(x) ηηο επζείεο x=0 θαη x=xB 

θαη ηνλ άμνλα ρ'ρ. 

Πώο ζπλδέεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

κε ηελ ζπλάξηεζε g(x); 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

  

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζε κηα ηπραία ζέζε. 

ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη 

αξθεηά κεγάιεο ηηκέο θαη 

παξαθνινπζήζηε (1) ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδώλ ζηελ έλδεημε "Κάησ άζξνηζκα", 

"Άλσ άζξνηζκα" θαη (2) ηελ δηαθνξά ησλ 

δπν ελδείμεσλ θαζώο θηλείηε ην ζεκείν 

Β. Δπηιέμηε ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ ηύπν 

ηεο ζπλάξηεζεο g(x) θαη ηηο ηηκέο γηα 

ηνπο ζπληειεζηέο α,β θαη γ ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη ζηελ g(x). Μπνξείηε 

λα βξείηε έλα θαλόλα κε ηνλ νπνίν λα 

ππνινγίδεηε ηνλ ηύπν ηεο g(x) ώζηε ην 

ζεκείν Μ λα αλήθεη πάληνηε ζ' απηή γηα 

κεγάιεο ηηκέο ηνπ n; Γηα λα επαλέιζεηε 

ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε κπνξείηε λα 

θάλεηε "Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο 

ζειίδαο (F5). 
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5.3 ΕΝΑΡΙΟ 15 : Θεωπήμαηα και πποβλήμαηα 
ολοκληπωηικού λογιζμού 
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ΘΔΜΑ 1: Η κέηξεζε ηνπ εκβαδνύ ρσξίνπ θάησ από πνιπσλπκηθή 

ζπλάξηεζε 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=2*sqrt(x) θαη νη επζείεο x=xA θαη x=xΒ πνπ 

δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α θαη Β. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηηο επζείεο x=xA, x=xB, ηελ θακπύιε ηεο y=f(x) θαη ηνλ 

άμνλα ρρ'. Ο δείθηεο β ελόο κεηαβνιέα επηηξέπεη λα νξίδεηαη έλα νξζνγώλην κε 

βάζε ΑΒ απηήλ ηνπ ρσξίνπ θαη ύςνο ην ηκήκα ΓΓ.  

Δξεπλήζηε γηα ηε ζρέζε ηνπ εκβαδνύ ηνπ νξζνγσλίνπ θαη ηνπ εκβαδνύ ηνπ 

ρσξίνπ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη επζείεο πνπ νξίδνπλ ην 

ρσξίν λα είλαη νη x=0 θαη x=4. Μπνξείηε 

λα ππνινγίζεηε πόηε ην εκβαδόλ ηνπ 

νξζνγσλίνπ θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

είλαη ίζα; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε νη επζείεο πνπ νξίδνπλ ην 

ρσξίν λα είλαη νη x=1 θαη x=6. Μπνξείηε 

λα ππνινγίζεηε πόηε ην εκβαδόλ ηνπ 

νξζνγσλίνπ θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

είλαη ίζα; Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε 

αιγεβξηθά ηελ απάληεζή ζαο;   

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (4,0). ηε 

ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε β ζηε 

ζέζε ζηελ νπνία ηα δπν εκβαδά είλαη 

ίζα. Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε πνηα ηηκή 

ηνπ x ζαο δίλεη ην ύςνο ηνπ νξζνγσλίνπ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (1,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (6,0). ηε 

ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε β ζηε 

ζέζε ζηελ νπνία ηα δπν εκβαδά είλαη 

ίζα. Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε πνηα ηηκή 

ηνπ x ζαο δίλεη ην ύςνο ηνπ νξζνγσλίνπ; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε κε ηελ εληνιή 

««Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»» ν ηύπνο ηεο 

ζπλάξηεζεο λα είλαη f(x)=2*sqrt(abs(x)) 

θαη νη επζείεο πνπ ην νξίδνπλ ην ρσξίν 

κλα είλαη νη x=-1θαη x=3. Μπνξείηε λα 

ππνινγίζεηε πόηε ην εκβαδόλ ηνπ 

νξζνγσλίνπ θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

είλαη ίζα; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

  

4. Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο νξίδνληαο 

θαη άιιεο ηηκέο γηα ηηο επζείεο x=xA θαη 

x=xB. Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε έλα 

θαλόλα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζέζεο 

ηνπ ηκήκαηνο ΓΓ ώζηε ην εκβαδόλ ηνπ 

ρσξίνπ πνπ νξίδεηαη από ηηο δπν επζείεο, 

ηνλ άμνλα ρ΄ρ θαη ηελ ζπλάξηεζε f(x) λα 

είλαη ίζν κε ην εκβαδόλ ηνπ νξζνγσλίνπ; 

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

  

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε    (-1,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (3,0). 

ηε ζπλέρεηα Μεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε β 

ζηε ζέζε ζηελ νπνία ηα δπν εκβαδά είλαη 

ίζα. Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε πνηα ηηκή 

ηνπ x ζαο δίλεη ην ύςνο ηνπ νξζνγσλίνπ;  

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

ε θάζε πεξίπησζε επηινγήο ησλ xA θαη 

xB βξείηε πνηά ηηκή ηνπ δείθηε β ηνπ 

κεηαβνιέα θάλεη ηα εκβαδά ίζα. ηε 

ζπλέρεηα βξείηε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

x πνπ νξίδεη ην αληίζηνηρν ύςνο ηνπ 

νξζνγσλίνπ. Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε 

έλα θαλόλα ζρεηηθό κε ηνλ ππνινγηζκό 

ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ; 

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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ΘΔΜΑ 2: Σν εκβαδόλ ρσξίνπ κεηαμύ δπν ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί νη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ f(x)=0.4*x²+3 θαη g(x)=0.4*x²+1 θαζώο 

θαη νη επζείεο x=xA θαη x=xΒ πνπ δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α θαη Β. Με ηελ 

ρξήζε ηνπ κεηαβνιέα n κπνξείηε λα ρσξίδεηε ην ρσξίν πνπ πξνζδηνξίδεηαη από 

ηηο επζείεο x=xA, x=xB θαη ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ y=f(x) 

θαη y=g(x). Με ηε βνήζεηα ελόο κεηαβνιέα n κπνξνύκε λα ρσξίζνπκε ην ρσξίν ζε 

νξζνγώληα ίζνπ πιάηνπο. Δξεπλήζηε πόηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδώλ ησλ 

νξζνγσλίσλ πξνζεγγίδεη ηθαλνπνηεηηθά ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

 

1. Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε κε 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ 

ηνπ ρσξίνπ όηαλ νη επζείεο πνπ ην 

νξίδνπλ είλαη νη x=0 θαη x=2;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε κε 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ην εκβαδόλ 

ηνπ ρσξίνπ όηαλ νη επζείεο πνπ ην 

νξίδνπλ είλαη νη x=1 θαη x=4;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (2,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε ηηο ελδείμεηο "Κάησ 

άζξνηζκα 1", "Κάησ άζξνηζκα 2" θαη 

"Γηαθνξά θάησ αζξνηζκάησλ" θαζώο θαη 

ηηο ελδείμεηο "Άλσ άζξνηζκα 1", "Άλσ 

άζξνηζκα 2" θαη "Γηαθνξά άλσ 

αζξνηζκάησλ". Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε 

ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα 

θάλεηε "Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο 

ζειίδαο (F5). 

 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0,0) θαη ην Β ζηε ζέζε (4,0). ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε ηηο ελδείμεηο "Κάησ 

άζξνηζκα 1", "Κάησ άζξνηζκα 2" θαη 

"Γηαθνξά θάησ αζξνηζκάησλ" θαζώο θαη 

ηηο ελδείμεηο "Άλσ άζξνηζκα 1", "Άλσ 

άζξνηζκα 2" θαη "Γηαθνξά άλσ 

αζξνηζκάησλ". Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε 

ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή κπνξείηε λα 

θάλεηε "Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο 

ζειίδαο (F5). 
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3. Με ην πνληίθη ζαο κεηαθηλήζηε ηηο 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ ώζηε νη θνξπθέο ηνπο λα 

είλαη γηα ηελ f(x) ην ζεκείν (0,4) θαη γηα 

ηελ g(x) ην ζεκείν (0,2). Μπνξείηε λα 

πξνζδηνξίζεηε ην πιήζνο ησλ 

νξζνγσλίσλ πνπ πξέπεη λα ρσξηζηεί ην 

ρσξίν ώζηε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ λα 

πξνζεγγίδεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή 

αθξίβεηα; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο 

κεηαζρεκαηίδνληαο είηε κε ην πνληίθη 

ζαο είηε κε ηελ εληνιή 

««Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»» ηηο θακπύιεο 

ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ. Πξνζδηνξίζηε ην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ κεηαθηλώληαο ηα 

ζεκεία Α θαη Β ζε δηάθνξεο ζέζεηο. 

Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε έλα θαλόλα 

ζρεηηθό κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκβαδνύ 

ηνπ ρσξίνπ; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε θαη 

αιγεβξηθά ηηο απαληήζεηο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Σνπνζεηήζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ 

ζαο ζηελ θνξπθή ηεο θάζε θακπύιεο θαη 

κε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν 

θηλείζηε ηνλ κέρξη ην λέν ζεκείν. ηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα έρεη δηαδνρηθά 

ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 θ.ν.θ θαη 

παξαθνινπζήζηε ηηο ελδείμεηο "Κάησ 

άζξνηζκα ηεο f", "Κάησ άζξνηζκα ηεο 

g(x)" θαη "Γηαθνξά θάησ αζξνηζκάησλ" 

θαζώο θαη ηηο ελδείμεηο "Άλσ άζξνηζκα 

ηεο f", "Άλσ άζξνηζκα ηεο g(x)" θαη 

"Γηαθνξά άλσ αζξνηζκάησλ". 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Σνπνζεηήζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ 

ζαο ζηελ θνξπθή ηεο θάζε θακπύιεο θαη 

κε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν 

θηλείζηε πάλσ ή θάησ ή αξηζηεξά ή δεμηά 

κέρξη λα πξνζδηνξίζεηε ηε λέα ηεο 

κνξθή. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην n λα 

έρεη δηαδνρηθά ηηο ηηκέο 2 κεηά 3 κεηά 4 

θ.ν.θ θαη παξαθνινπζήζηε ηηο ελδείμεηο 

"Κάησ άζξνηζκα ηεο f", "Κάησ άζξνηζκα 

ηεο g(x)" θαη "Γηαθνξά θάησ 

αζξνηζκάησλ" θαζώο θαη ηηο ελδείμεηο 

"Άλσ άζξνηζκα ηεο f", "Άλσ άζξνηζκα 

ηεο g(x)" θαη "Γηαθνξά άλσ 

αζξνηζκάησλ".  

Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε έλα θαλόλα 

ζρεηηθό κε ηελ δηαθνξά ησλ εκβαδώλ 

ησλ δπν ρσξίσλ πνπ νξίδνπλ νη δπν 

ζπλαξηήζεηο; 

Γηα λα ηελ επαλαθέξεηε ζηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 3: Η ζπλάξηεζε ηνπ εκβαδνύ ρσξίνπ κεηαμύ δπν 

ζπλαξηήζεσλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=sin(x), ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

g(x)=exp(x) θαη ην ρσξίν πνπ νξίδνπλ νη δπν ζπλαξηήζεηο καδί κε ηηο επζείεο 

x=xA θαη x=xΒ πνπ δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α θαη Β. Σν ζεκείν Μ νξίδεηαη από 

ηελ ηεηκεκέλε ηνπ Β θαη ηελ απόιπηε ηηκή ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ. 

Δξεπλήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ θαζώο κεηαβάιιεηε ηε 

ζέζε ηνπ ζεκείνπ Β. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Πώο κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ηνπ 

ρσξίνπ όηαλ ην ζεκείν Α είλαη ζηε ζέζε 

(0, 0);  

Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαηάιιειε 

ζπλάξηεζε ζηε ζέζε ηεο g(x) ώζηε λα 

αληηζηνηρεί ζηε κεηαβνιή ηνπ εκβαδνύ; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Πώο κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ηνπ 

ρσξίνπ όηαλ ην ζεκείν Α είλαη ζηε ζέζε 

(-2π, 0);  

Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαηάιιειε 

ζπλάξηεζε ζηε ζέζε ηεο h(x) ώζηε λα 

αληηζηνηρεί ζηε κεηαβνιή ηνπ εκβαδνύ; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0, 0) θαη ην Β ζε κηα ηπραία ζέζε. 

ηε ζπλέρεηα Μεηαθηλήζηε ην Β θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ. Πεξηγξάςηε ηνλ 

ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ εκβαδνύ. 

Με ηελ εληνιή «Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» 

επαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο h(x) ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ M. 

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (-2π, 0) θαη ην Β ζε κηα ηπραία 

ζέζε. ηε ζπλέρεηα Μεηαθηλήζηε ην Β 

θαη παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη 

ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ. Πεξηγξάςηε ηνλ 

ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ εκβαδνύ. 

Με ηελ εληνιή «Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» 

επαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο h(x) ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ M. Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ 

αξρηθή κνξθή κπνξείηε λα θάλεηε 

"Αλαλέσζε" (Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Με ηελ εληνιή 

««Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»» 

επαλαδηαηππώζηε ηελ ζπλάξηεζε f(x) 

ζηελ f(x)= 2*exp(-x)). Πώο 

κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

όηαλ ην ζεκείν Α είλαη ζηε ζέζε (0, 0);  

Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαηάιιειε 

ζπλάξηεζε ζηε ζέζε ηεο h(x) ώζηε λα 

αληηζηνηρεί ζηε κεηαβνιή ηνπ εκβαδνύ; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  

  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηηο 

πξνεγνύκελεο δηεξεπλήζεηο 

κεηαζρεκαηίδνληαο είηε κε ην πνληίθη 

ζαο είηε κε ηελ εληνιή 

««Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»» ηηο θακπύιεο 

ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ. Πξνζδηνξίζηε ην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ κεηαθηλώληαο ηα 

ζεκεία Α θαη Β ζε δηάθνξεο ζέζεηο.  

Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαηάιιειε 

ζπλάξηεζε ζηε ζέζε ηεο g(x) ώζηε λα 

αληηζηνηρεί ζηε κεηαβνιή ηνπ εκβαδνύ; 

Μπνξείηε λα δηαηππώζεηε έλα θαλόλα 

ζρεηηθό κε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ 

εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε θαη 

αιγεβξηθά ηηο απαληήζεηο ζαο; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζηε 

ζέζε (0, 0) θαη ην Β ζε κηα ηπραία ζέζε. 

ηε ζπλέρεηα Μεηαθηλήζηε ην Β θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ. Πεξηγξάςηε ηνλ 

ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ εκβαδνύ. Με ηελ 

εληνιή «Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» 

επαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο h(x) ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ M.  

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μεηαθηλήζηε πξώηα ην ζεκείν Α ζε κηα 

ζέζε θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθηλώληαο ην 

Β θαη παξαθνινπζήζηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ. 

Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ 

εκβαδνύ. Με ηελ εληνιή 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» 

επαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο g(x) ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ M.  

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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 ΘΔΜΑ 4: Η ζπλάξηεζε ηνπ εκβαδνύ ρσξίνπ πνπ νξίδνπλ άξξεηεο 

ζπλαξηήζεηο. 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ παξαθάησ κηθξόθνζκνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=2*sqrt(x), ε επζεία x=xB πνπ δηέξρεηαη από ηo 

ζεκείν Γ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο θαη ε εθαπηνκέλε ηεο f(x) 

ζην ζεκείν Γ. Έλα ζεκείν Μ νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο ηελ ηεηκεκέλε ηνπ Β θαη 

ηεηαγκέλε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ πνπ νξίδνπλ ε f(x), ε εθαπηνκέλε ζην Γ θαη ν 

άμνλαο ςς'. 

Δξεπλήζηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ θαζώο κεηαβάιιεηαη 

ην ζεκείν Β. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

 

1. Δπηιέμηε ην ζεκείν Β λα είλαη ζηε ζέζε 

(4, 0). Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε θαη 

αιγεβξηθά ηελ εμίζσζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ζην Γ;  

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε θαη αιγεβξηθά 

ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ πνπ νξίδεηαη από 

ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

f(x), ηνλ άμνλα ςς΄ θαη ηελ εθαπηνκέλε 

ηεο f(x) ζην ζεκείν Γ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Β. Πώο 

κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

θαζώο κεηαθηλείηε ην ζεκείν Β;  

Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαηάιιειε 

ζπλάξηεζε ζηε ζέζε ηεο h(x) ώζηε λα 

αληηζηνηρεί ζηε κεηαβνιή ηνπ εκβαδνύ; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο;  
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Υξεζηκνπνηήζηε ηηο γλώζεηο ζαο γηα ηνλ 

ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο εθαπηνκέλεο ζην 

ζεκείν Γ. Η εμίζσζε γεληθά δίλεηαη από 

ηνλ ηύπν y-f(xΓ) =f'(xΓ)(x-xΓ). 

Τπνινγίζηε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ 

αιγεβξηθά. 

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5).  

 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εληνιήο 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο» γηα λα νξίζεηε 

ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο h(x). 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν B θαη 

παξαθνινπζήζηε πώο κεηαβάιιεηαη ην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ. Μεηαθηλήζηε ην 

ζεκείν B θαη παξαθνινπζήζηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ. 

Δπηιέμηε λα εκθαλίδεηαη ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ M θαζώο θηλείηε ην B. 

Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ 

εκβαδνύ. 

Δπαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο h(x) ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ M. 

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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3. Δπηιέμηε ε ζπλάξηεζε f(x) λα έρεη ηύπν 

f(x)=2*sqrt(abs(x)). Πώο κεηαβάιιεηαη ην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ θαζώο κεηαθηλείηε ην 

ζεκείν Μ; 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαηάιιειε 

ζπλάξηεζε ζηε ζέζε ηεο h(x) ώζηε λα 

αληηζηνηρεί ζηε κεηαβνιή ηνπ εκβαδνύ; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Δπηιέμηε ε ζπλάξηεζε f(x) λα έρεη ηύπν 

f(x)=x^(3/2). Πώο κεηαβάιιεηαη ην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ θαζώο κεηαθηλείηε ην 

ζεκείν Μ;  

Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαηάιιειε 

ζπλάξηεζε ζηε ζέζε ηεο h(x) ώζηε λα 

αληηζηνηρεί ζηε κεηαβνιή ηνπ εκβαδνύ; 

Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά 

ηελ απάληεζή ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο». Μεηαθηλήζηε ην 

ζεκείν Β θαη παξαθνινπζήζηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ. 

Δπηιέμηε λα εκθαλίδεηαη ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ M θαζώο θηλείηε ην B. 

Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ 

εκβαδνύ. 

Δπαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο h(x) ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ M. 

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 

 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο 

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο». Μεηαθηλήζηε ην 

ζεκείν B θαη παξαθνινπζήζηε πώο 

κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ. 

Δπηιέμηε λα εκθαλίδεηαη ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ M θαζώο θηλείηε ην B. 

Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ 

εκβαδνύ. 

Δπαλαδηαηππώζηε ηνλ ηύπν ηεο 

ζπλάξηεζεο h(x) ώζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ην ίρλνο ηνπ 

ζεκείνπ M. 

Γηα λα επαλέιζεηε ζηελ αξρηθή κνξθή 

κπνξείηε λα θάλεηε "Αλαλέσζε" 

(Refresh) ηεο ζειίδαο (F5). 
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Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

169 

 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Μιγαδικοί αριθμοί 

 

6.1 ΕΝΑΡΙΟ 16 : Μιγαδικοί απιθμοί 
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ΘΔΜΑ 1: Οη κηγαδηθνί αξηζκνί θαη ην κηγαδηθό επίπεδν 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ν κηγαδηθόο αξηζκόο z ηνπ νπνίνπ ην 

πξαγκαηηθό κέξνο νξίδεηαη από ηνλ κεηαβνιέα α θαη ην θαληαζηηθό από ηνλ 

κεηαβνιέα β. Αθόκα, έρνπλ ζρεδηαζηεί νη κηγαδηθνί αξηζκνί πνπ είλαη 

ζπκκεηξηθνί σο πξνο ηνπο δπν άμνλεο θαη ην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηεξεπλήζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεζζάξσλ κηγαδηθνύο αξηζκνύο θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνπο δείθηεο ησλ δπν κεηαβνιέσλ; 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Ση αιιάδεη ζηνπο κηγαδηθνύο αξηζκνύο 

όηαλ κεηαβάιιεηε ηνλ θέξζνξα ηνπ 

κεηαβνιέα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

ζπληειεζηή α; 

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

2. Ση αιιάδεη ζηνπο κηγαδηθνύο αξηζκνύο 

όηαλ κεηαβάιιεηε ηνλ θέξζνξα ηνπ 

κεηαβνιέα β; 

 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Ση ζπκβαίλεη όηαλ ν ζπληειεζηήο α 

παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο θαη ηη ζπκβαίλεη 

όηαλ παίξλεη αξλεηηθέο ηηκέο; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε ε 

ηηκή ηνπ α λα είλαη 0. Ση αιιάδεη ζηνπο 

κηγαδηθνύο αξηζκνύο; 

 

Ση ζπκβαίλεη ζην γξάθεκα όηαλ ν 

ζπληειεζηήο β παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο θαη 

ηη ζπκβαίλεη όηαλ παίξλεη αξλεηηθέο 

ηηκέο; 

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε ε 

ηηκή ηνπ β λα είλαη 0. Ση αιιάδεη ζηνπο 

κηγαδηθνύο αξηζκνύο; 
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3. Ση αιιάδεη ζηα κέηξα ησλ κηγαδηθώλ 

αξηζκώλ όηαλ κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο 

ζηνπο δπν κεηαβνιείο; Τπάξρεη θάπνηα 

ζρέζε κεηαμύ ησλ κέηξσλ ησλ 

κηγαδηθώλ αξηζκώλ; 

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Πνηα ζρέζε έρνπλ νη ηέζζεξηο κηγαδηθνί 

αξηζκνί θαη ηη ζρέζε έρνπλ ηα κέηξα 

ηνπο; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε αιγεβξηθά ηηο 

παξαηεξήζεηο ζα; 
 

εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

  

 

  

  

Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα θάζε 

κεηαβνιέα ώζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη 

ζεηηθέο θαη λα απμάλνληαη. Ση αιιάδεη 

ζηα κέηξα ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ;  

Μεηαθηλήζηε ηώξα ηνλ θέξζνξα ώζηε νη 

ηηκέο ηνπ λα είλαη αξλεηηθέο θαη λα 

κεηώλνληαη. Ση αιιάδεη ζηα κέηξα ησλ 

κηγαδηθώλ αξηζκώλ; 

 

 

Αλ ν κηγαδηθόο z=α+βi πώο 

δηαηππώλνληαη νη άιινη κηγαδηθνί 

αξηζκνί; Πνην είλαη ην πξαγκαηηθό θαη 

πνην είλαη ην θαληαζηηθό κέξνο ηνπ 

ζπδπγή ηνπ z;  

Γηα ηε απόδεημε ηεο ηζόηεηαο ησλ 

κέηξσλ ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ 

ρξεζηκνπνηήζηε ην Ππζαγόξεην 

ζεώξεκα. 
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ΘΔΜΑ 2: Σν άζξνηζκα θαη ε δηαθνξά κηγαδηθώλ αξηζκώλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρνπλ ζρεδηαζηεί δπν κηγαδηθνί αξηζκνί z_1 θαη z_2 

θαζώο θαη ην άζξνηζκα θαη ε δηαθνξά απηώλ.  

Γηεξεπλήζηε ην άζξνηζκα θαη ηε δηαθνξά ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ θαζώο 

κεηαβάιεηε ηνπο z_1 θαη z_2. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε ηνπο κηγαδηθνύο αξηζκνύο z_1 

θαη z_2 ώζηε ην άζξνηζκα ηνπο λα είλαη 

ν κηγαδηθόο 2+3i θαη ε δηαθνξά ηνπο 4-i; 

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Πώο πξέπεη λα νξίζεηε ηνπο z_1 θαη z_2 

ώζηε ην άζξνηζκα ηνπο λα είλαη 

πξαγκαηηθόο αξηζκόο; ε πνηα 

πεξίπησζε θαη ε δηαθνξά ηνπο είλαη 

θαληαζηηθόο αξηζκόο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάληε δνθηκέο κε ηνπο κεηαβνιείο θαη 

νξίζηε ηηο θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηα 

πξαγκαηηθά θαη θαληαζηηθά κέξε ησλ 

z_1 θαη z_2. Μπνξείηε λα ιύζεηε θαη έλα 

ζύζηεκα αλ ππνζέζεηε όηη z_1=α+βi θαη 

z_2=γ+δi. 

 

 

Δπηιέμηε ην αληίζηνηρν θνπκπί θαη θάληε 

δνθηκέο κε ηνπο κεηαβνιείο θαη νξίζηε 

ηηο θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηα πξαγκαηηθά 

θαη θαληαζηηθά κέξε ησλ z_1 θαη z_2. 

Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα 

θαη ηε δηαθνξά ησλ δπν κηγαδηθώλ 

αξηζκώλ θαη λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο αλ ππνζέζεηε όηη 

z_1=α+βi θαη z_2=γ+δi 
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3. Πώο πξέπεη λα νξίζεηε ηνπο z_1 θαη z_2 

ώζηε ε δηαθνξά λα είλαη πξαγκαηηθόο 

αξηζκόο; ε πνηά πεξίπησζε ην 

άζξνηζκα ηνπο είλαη θαληαζηηθόο 

αξηζκόο; 

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

  

4. Πνηα ζρέζε έρεη ην άζξνηζκα θαη ε 

δηαθνξά ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ όηαλ ν 

z_1 είλαη πξαγκαηηθόο θαη ν z_2 είλαη 

θαληαζηηθό αξηζκόο; Ση γσλία 

ζρεκαηίδνπλ ην άζξνηζκα θαη ε δηαθνξά 

ηνπο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

  

 

    

Δπηιέμηε ην αληίζηνηρν θνπκπί θαη θάληε 

δνθηκέο κε ηνπο κεηαβνιείο θαη νξίζηε 

ηηο θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηα πξαγκαηηθά 

θαη θαληαζηηθά κέξε ησλ z_1 θαη z_2. 

Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε πόηε ην 

άζξνηζκά ηνπο είλαη πξαγκαηηθόο 

αξηζκόο θαη πόηε ε δηαθνξά ηνπο είλαη 

θαληαζηηθόο αξηζκόο θαη λα 

επηβεβαηώζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο αλ 

ππνζέζεηε όηη z_1=α+βi θαη z_2=γ+δi. 

 

 

Δπηιέμηε ην πξαγκαηηθό κέξνο ηνπ ελόο 

αξηζκνύ θαη ν θαληαζηηθόο ηνπ άιινπ λα 

είλαη 0. Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε 

αιγεβξηθά ηηο απαληήζεηο ζαο. 
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ΘΔΜΑ 3: Σν γηλόκελν θαη ην πειίθν δπν κηγαδηθώλ αξηζκώλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρoπλ ζρεδηαζηεί δπν κηγαδηθνί αξηζκνί z_1 θαη z_2 

θαζώο θαη ην γηλόκελν θαη ην πειίθν απηώλ. 

Γηεξεπλήζηε ην γηλόκελν θαη ην πειίθν ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ θαζώο 

κεηαβάιιεηε ηνπο z_1 θαη z_2. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε ηνπο κηγαδηθνύο αξηζκνύο z_1 

θαη z_2 ώζηε ην γηλόκελό ηνπο λα είλαη ν 

κηγαδηθόο 2+3i. Πόζν είλαη ην πειίθν 

ηνπο; 

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

2. Πώο πξέπεη λα νξίζεηε ηνπο z_1 θαη z_2 

ώζηε ην γηλόκελό ηνπο λα είλαη 

πξαγκαηηθόο αξηζκόο; ε πνηα 

πεξίπησζε θαη ην γηλόκελό ηνπο είλαη 

θαληαζηηθόο αξηζκόο; 

 

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάληε δνθηκέο κε ηνπο κεηαβνιείο θαη 

νξίζηε ηηο θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηα 

πξαγκαηηθά θαη θαληαζηηθά κέξε ησλ 

z_1 θαη z_2. Μπνξείηε λα ιύζεηε θαη έλα 

ζύζηεκα αλ ππνζέζεηε όηη z_1=α+βi θαη 

z_2=γ+δi. 

 

 

Κάληε δνθηκέο κε ηνπο κεηαβνιείο θαη 

νξίζηε ηηο θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηα 

πξαγκαηηθά θαη θαληαζηηθά κέξε ησλ 

z_1 θαη z_2. Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε 

πόηε ην γηλόκελό ηνπο είλαη πξαγκαηηθόο 

αξηζκόο θαη πόηε είλαη θαληαζηηθόο 

αξηζκόο; Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο αλ ππνζέζεηε όηη 

z_1=α+βi θαη z_2=γ+δi. 
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3. Πώο πξέπεη λα νξίζεηε ηνπο z_1 θαη z_2 

ώζηε ην πειίθν ηνπο λα είλαη 

πξαγκαηηθόο αξηζκόο; Πόηε ην πειίθν 

ηνπο είλαη θαληαζηηθόο αξηζκόο; 

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

4. Ση ηδηόηεηεο έρεη ην γηλόκελν θαη ην 

πειίθν δπν ζπδπγώλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

  
 

Κάληε δνθηκέο κε ηνπο κεηαβνιείο θαη 

νξίζηε ηηο θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηα 

πξαγκαηηθά θαη θαληαζηηθά κέξε ησλ 

z_1 θαη z_2. Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε 

πόηε ην πειίθν ηνπο είλαη πξαγκαηηθόο 

αξηζκόο θαη πόηε είλαη θαληαζηηθόο 

αξηζκόο; Μπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο αλ ππνζέζεηε όηη 

z_1=α+βi θαη z_2=γ+δi. 

 

 

Δπηιέμηε νη θέξζνξεο ησλ κεηαβνιέσλ 

λα νξίδνπλ δπν ζπδεηείο κηγαδηθνύο 

αξηζκνύο. Ση κνξθή έρεη ην γηλόκελν θαη 

ην πειίθν ηνπο; Μπνξείηε λα 

επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά ηηο απαληήζεηο 

ζαο. 
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ΘΔΜΑ 4: Η ηξηγσληθή αληζόηεηα ησλ κηγαδηθώλ αξηζκώλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρνπλ ζρεδηαζηεί νη κηγαδηθνί αξηζκνί z1 θαη z2, ην 

άζξνηζκά ηνπο θαη ε δηαθνξά ηνπο.  

Γηεξεπλήζηε ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ ηα κέηξα ηνπ αζξνίζκαηνο θαη ηεο δηαθνξάο 

ησλ z1 θαη z2 κε ην άζξνηζκα θαη ηε δηαθνξά ησλ κέηξσλ.  
 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=2, β=2, θ=4 θαη ι=2. Πνηα 

ζρέζε έρνπλ ηα κέηξα ησλ 21 zz  , 

21 zz  , 21 zz  θαη 21 zz  ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

2. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ α=-1, β=1, θ=-4 θαη ι=-3. Πνηα 

ζρέζε έρνπλ ηα κέηξα ησλ 21 zz  , 

21 zz  , 21 zz  θαη 21 zz  ; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

 

 

Δπηιέμηε θαζέλα από ηα θνπκπηά 

"Άζξνηζκα", "Γηαθνξά" θαη 

παξαηεξήζηε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα 

κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπ εθάζηνηε 

ηξηγώλνπ πνπ νξίδνπλ ηα δηαλύζκαηα 

ησλ z1, z2 θαη ην δηάλπζκα άζξνηζκα ή 

δηαθνξά.  

 

Δπηιέμηε θαζέλα από ηα θνπκπηά 

"Άζξνηζκα", "Γηαθνξά" θαη 

παξαηεξήζηε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα 

κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπ εθάζηνηε 

ηξηγώλνπ πνπ νξίδνπλ ηα δηαλύζκαηα 

ησλ z1, z2 θαη ην δηάλπζκα άζξνηζκα ή 

δηαθνξά. Δθθξάζηε ζρέζεηο κεηαμύ (1) 

ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ κέηξσλ |z1|+|z2|, (2) 

ηελ απόιπηε δηαθνξά ησλ κέηξσλ ||z1|-

|z2||, (3) ην κέηξν ηνπ αζξνίζκαηνο |z1+z2| 

θαη(4) ην κέηξν ηεο δηαθνξάο |z1-z2|. 
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3. Δπηιέμηε νη δείθηεο ησλ κεηαβνιέσλ λα 

δείρλνπλ δηάθνξεο ηηκέο. Πνηα ζρέζε 

έρνπλ ηα κέηξα ησλ 21 zz  , 21 zz  , 

21 zz  θαη 21 zz  ; 

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

  

4. Μπνξείηε λα νξίζεηε ηνπο κηγαδηθνύο z1 

θαη z2 έηζη ώζηε (1) 2121 zzzz   

θαη  

(2) 2121 zzzz  ; Μπνξείηε λα 

επηβεβαηώζεηε αιγεβξηθά ηελ απάληεζή 

ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε».  

 

    

Παξαηεξήζηε θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε 

ηε ζρέζε πνπ έρνπλ (1) ην άζξνηζκα ησλ 

κέηξσλ |z1|+|z2|, (2) ηελ απόιπηε δηαθνξά 

ησλ κέηξσλ ||z1|-|z2||, (3) ην κέηξν ηνπ 

αζξνίζκαηνο |z1+z2| θαη(4) ην κέηξν ηεο 

δηαθνξάο |z1-z2|.  

 

 

Δπηιέμηε ηνπο κηγαδηθνύο z1 θαη z2 έηζη 

ώζηε ζηελ πεξίπησζε (1) ηα δπν 

δηαλύζκαηα z1 θαη z2 λα είλαη νκόξξνπα 

θαη ζηε πεξίπησζε (2) λα είλαη 

αληίξξνπα.  
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6.2 ΕΝΑΡΙΟ 17 : Μεηαζσημαηιζμοί ζηο μιγαδικό επίπεδο 
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ΘΔΜΑ 1: Γεσκεηξηθνί ηόπνη κηγαδηθώλ αξηζκώλ 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ν κηγαδηθόο αξηζκόο z νξίδεηαη ώο ζπλάξηεζε ηεο 

ηεηκεκέλεο ι ηνπ ζεκείνπ Μ. Δπίζεο ν κηγαδηθόο αξηζκόο w νξίδεηαη σο 

ζπλάξηεζε ηνπ z θαη ηνπ αξηζκνύ θ+ιi.  

Γηεξεπλήζηε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ησλ δπν κηγαδηθώλ αξηζκώλ θαζώο ην ζεκείν 

Μ θηλείηαη ζηνλ ρ'ρ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Ση κνξθή έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ 

z; Ση κνξθή έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο 

ηνπ w;  

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

  

 

2. Δπαλαιάβαηε ηελ πξνεγνύκελε 

δηεξεύλεζε επηιέγνληαο ηηο ηηκέο α=3, 

β=2 θαη ξ =1. Ση κνξθή έρνπλ ηώξα νη 

δπν γεσκεηξηθνί ηόπνη; Ση 

επαλαιακβάλεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνεγνύκελνπο γεσκεηξηθνύο ηόπνπο;  

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

  

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ησλ 

ζεκείσλ Β θαη Γ. ε ηη είδνπο θακπύιε 

αλήθνπλ; Δπηιέμηε ηα δύν ζεκεία λα 

αθήλνπλ ην ίρλνο ηνπο κε ηελ εληνιή 

Ίρλνο ελεξγό". Τπνζέζηε όηη ν z είλαη ηεο 

κνξθήο x+yi θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ 

ησλ x θαη y. Κάληε ην ίδην θαη γηα ηνλ 

κηγαδηθό w.  

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ησλ 

ζεκείσλ Β θαη Γ. ε ηη είδνπο θακπύιε 

αλήθνπλ; Δπηιέμηε ηα δύν ζεκεία λα 

αθήλνπλ ην ίρλνο ηνπο κε ηελ εληνιή 

Ίρλνο ελεξγό". Ση θνηλό έρνπλ νη δπν 

γεσκεηξηθνί ηόπνη; ε ηη κνηάδνπλ κε 

ηνπο γεσκεηξηθνύο ηόπνπο ηεο 

πξνεγνύκελεο δηεξεύλεζεο; 

Τπνζέζηε όηη ν z είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 

Κάληε ην ίδην θαη γηα ηνλ κηγαδηθό w. 
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3. Δπαλαιάβαηε ηηο πξνεγνύκελεο 

δηεξεπλήζεηο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

έρεηε α=0, β=0 θαη ξ=2; 

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

  

4. Δπηιέμηε ηελ εληνιή 

««Δπαλαπξνζδηνξηζκόο»» θαη 

επαλαιάβαηε ηηο πξνεγνύκελεο 

δηεξεπλήζεηο νξίδνληαο δηαθνξεηηθά ηα 

δηαλύζκαηα z θαη w.  

Δπηιέμηε γηα παξάδεηγκα ν z λα είλαη ίζνο 

κε  

z=(ι²+2)u+(3ι²-1)v 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

  

 

  
  

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ησλ 

ζεκείσλ Β θαη Γ. ε ηη είδνπο θακπύιε 

αλήθνπλ; Δπηιέμηε ηα δύν ζεκεία λα 

αθήλνπλ ην ίρλνο ηνπο κε ηελ εληνιή 

Ίρλνο ελεξγό". Ση θνηλό έρνπλ νη δπν 

γεσκεηξηθνί ηόπνη; ε ηη κνηάδνπλ κε 

ηνπο γεσκεηξηθνύο ηόπνπο ηεο 

πξνεγνύκελεο δηεξεύλεζεο; 

Τπνζέζηε όηη ν z είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 

Κάληε ην ίδην θαη γηα ηνλ κηγαδηθό w. 

 

ε θάζε πεξίπησζε κεηαθηλήζηε ην 

ζεκείν Μ αξγά θαη παξαηεξήζηε ηηο 

δηαδνρηθέο ζέζεηο ησλ ζεκείσλ Β θαη Γ. 

Δμεηάζηε ζε ηη είδνπο θακπύιε αλήθνπλ; 

Δπηιέμηε ηα δύν ζεκεία λα αθήλνπλ ην 

ίρλνο ηνπο κε ηελ εληνιή  "Ίρλνο ελεξγό". 

Ση θαηλόκελν παξαηεξείηε; Πώο 

εμεγείηαη; 

Τπνζέζηε όηη ν z είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 

Κάληε ην ίδην θαη γηα ηνλ κηγαδηθό w. 
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ΘΔΜΑ 2: Μεηαζρεκαηηζκόο ηνπ κηγαδηθνύ αξηζκνύ z κε IzI=1 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ν θύθινο αθηίλαο 1 ζηνλ νπνίν αλήθνπλ 

νη κηγαδηθνί αξηζκνί z κε κέηξν 1z  . Ο κηγαδηθόο αξηζκόο w νξίδεηαη από ηε 

ζρέζε w=θ*z+ι+κi.  Γηεξεπλήζηε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ηνπ w όηαλ ν z δηαηξέρεη 

ηνλ κνλαδηαίν θύθιν. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε θ=1, ι=1 θαη κ=0. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w;  

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

2. Δπηιέμηε θ=2, ι=0 θαη κ=1. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w; Πνηα 

είλαη ε ζρέζε ησλ δπν γεσκεηξηθώλ 

ηόπσλ; Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

3. Δπηιέμηε θ=0, ι=1 θαη κ=1. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w; Πνηα 

είλαη ε ζρέζε ησλ δπν γεσκεηξηθώλ 

ηόπσλ; Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. ε ηη είδνπο θακπύιε αλήθεη; 

Δπηιέμηε ηα δύν ζεκεία λα αθήλνπλ ην 

ίρλνο ηνπο κε ηελ εληνιή Ίρλνο ελεξγό". 

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. ε ηη είδνπο θακπύιε αλήθεη; 

Δπηιέμηε ηα δύν ζεκεία λα αθήλνπλ ην 

ίρλνο ηνπο κε ηελ εληνιή Ίρλνο ελεξγό". 

Ση ζπκβαίλεη όηαλ ην Μ ηαπηίδεηαη κε ην 

Δ; 

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. Ση ζπκβαίλεη κε ην ζεκείν Δ;  

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 
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4. Δπαλαιάβαηε ηηο πξνεγνύκελεο 

δηεξεπλήζεηο θαη γηα άιιεο ηηκέο ησλ α, 

β θαη ξ. Πνηα ζρέζε έρνπλ νη 

γεσκεηξηθνί ηόπνη ησλ εηθόλσλ ησλ 

κηγαδηθώλ αξηζκώλ z θαη w; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

  

 

  

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. ε ηη είδνπο θακπύιε αλήθεη; 

Δπηιέμηε ηα δύν ζεκεία λα αθήλνπλ ην 

ίρλνο ηνπο κε ηελ εληνιή Ίρλνο ελεξγό".  

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y.  
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ΘΔΜΑ 3: Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ w=f(z) όηαλ z αλήθεη ζε επζεία 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ν κηγαδηθόο αξηζκόο z θαη ε επζεία 

ς=θx+ι ζηελ νπνία αλήθεη.  Γηεξεπλήζηε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν πνπ γξάθεη ε 

εηθόλα ηνπ w=z^2 όηαλ ν z δηαηξέρεη ηελ επζεία. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε θ=1, ι=1 θαη ξ=0.3. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w;  

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 

  
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

  

2. Δπηιέμηε θ=1, ι=-1 θαη ξ=0.4. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w; Πνηα 

είλαη ε ζρέζε ησλ δπν γεσκεηξηθώλ 

ηόπσλ; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

3. Δπηιέμηε θ=1, ι=0 θαη ξ=0.4. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w; Πνηα 

είλαη ε ζρέζε ησλ δπν γεσκεηξηθώλ 

ηόπσλ; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 
 εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. ε ηη είδνπο θακπύιε αλήθεη; 

Δπηιέμηε ηα δύν ζεκεία λα αθήλνπλ ην 

ίρλνο ηνπο κε ηελ εληνιή Ίρλνο ελεξγό".  

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. ε ηη είδνπο θακπύιε αλήθεη; 

Δπηιέμηε ηα δύν ζεκεία λα αθήλνπλ ην 

ίρλνο ηνπο κε ηελ εληνιή Ίρλνο ελεξγό".  

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. Ση ζπκβαίλεη κε ην ζεκείν Δ; 

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 
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4. Δπηιέμηε θ=0, ι=1 θαη ξ=0.4. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w; Πνηα 

είλαη ε ζρέζε ησλ δπν γεσκεηξηθώλ 

ηόπσλ; 

Μπνξείηε λα απνδείμεηε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ζαο; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

 

  

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. ε ηη είδνπο θακπύιε αλήθεη; 

Δπηιέμηε ην ζεκείν λα αθήλεη ην ίρλνο 

ηνπ κε ηελ εληνιή Ίρλνο ελεξγό". 

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 
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ΘΔΜΑ 4: Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ w=f(z) όηαλ z αλήθεη ζε θύθιν 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί ν κηγαδηθόο αξηζκόο z κε ρz . 

Γηεξεπλήζηε γηα ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ησλ εηθόλσλ ησλ w=αz²+βz+γ. 

 

Γηεξεπλήζεηο: 

 

1. Δπηιέμηε α=1, β=1 θαη ξ=1. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w;  

Μπνξείηε λα ηνλ πεξηγξάςεηε θαη λα 

βξείηε θάπνηα αιγεβξηθή ηνπ κνξθή; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Δπηιέμηε α=1, β=0 θαη ξ=1. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w;   

Μπνξείηε λα ηνλ πεξηγξάςεηε θαη λα 

βξείηε θάπνηα αιγεβξηθή ηνπ κνξθή; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

3. Δπηιέμηε α=0, β=1 θαη ξ=1. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w;  

Μπνξείηε λα ηνλ πεξηγξάςεηε θαη λα 

βξείηε θάπνηα αιγεβξηθή ηνπ κνξθή; 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

  

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. Ση ραξαθηεξηζηηθά έρεη ε 

θακπύιε ζηελ νπνία αλήθεη; Δπηιέμηε ηα 

δύν ζεκεία λα αθήλνπλ ην ίρλνο ηνπο κε 

ηελ εληνιή Ίρλνο ελεξγό". 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. ε ηη είδνπο θακπύιε αλήθεη; 

Δπηιέμηε ηα δύν ζεκεία λα αθήλνπλ ην 

ίρλνο ηνπο κε ηελ εληνιή Ίρλνο ελεξγό". 

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 

 

 

 

 

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. Ση ζπκβαίλεη κε ην ζεκείν Δ; 

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 
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4. Δπηιέμηε α=1, β=0 θαη ξ=1. Ση κνξθή 

έρεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ w; Ση 

αιιάδεη θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ δείθηε 

ηνπ κεηαβνιέα β; 

Μπνξείηε λα ηνλ πεξηγξάςεηε θαη λα 

βξείηε θάπνηα αιγεβξηθή ηνπ κνξθή; 

 
εκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο εδώ: 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Αλαθεθαιαίσζε: Αθνινπζήζηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κηθξόθνζκνπ, ζηελ επηινγή «Αλαθεθαιαίσζε». 

  

  

Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Μ αξγά θαη 

παξαηεξήζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 

ζεκείνπ Δ. ε ηη είδνπο θακπύιε αλήθεη; 

Δπηιέμηε ην ζεκείν λα αθήλεη ην ίρλνο 

ηνπ κε ηελ εληνιή Ίρλνο ελεξγό". 

Τπνζέζηε όηη ν w είλαη ηεο κνξθήο x+yi 

θαη βξείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ x θαη y. 

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηηο κεηαβνιέο 

ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ όηαλ κεηαβάιεηε 

ηνλ ζπληειεζηή β; 
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Μαζεκαηηθά κε ην Geogebra - Γ΄ Λπθείνπ  Σεηξάδην Μαζεηή 

190 
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Σερληθή Τπνζηήξημε 

 

 

Γηθηπαθόο Σόπνο : www.intracom-schools.gr θαη 

 

Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν : support_it@intracom-it.gr 

 

Σειέθσλν : 210-6679105 

 

Fax : 210-6679106 

 

Τπεύζπλε : θα Μπεξηζά Όιγα 

 

 
ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» 

 
 

Γ’ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ 
ΕΡΓO ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝO ΚΑΣΑ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΕΚΣ  

ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 

«Ολξκληοωμέμη Ανιξπξίηση τωμ Σ.Π.Ε. στημ Εκπαιδευτική Διαδικασία» 

 

http://www.intracom-schools.gr/
mailto:support_it@intracom-it.gr

