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Γενικά 

Η γραπτή αξιολόγηση των μαθητών, όπως και κάθε άλλη αξιολόγηση, είναι  

βασικό διδακτικό εργαλείο αφού μας επιτρέπει να ελέγξουμε αν έχουν 

υλοποιηθεί οι στόχοι που έχουμε θέσει στη διδασκαλία μας. Κάθε φορά που 

επιχειρούμε να συντάξουμε μία γραπτή αξιολόγηση είναι σημαντικό να 

έχουμε κατά νου μία σειρά από αρχές. 

α) Η αξιολόγηση δεν είναι απλά και μόνο ένα μέσο για να βαθμολογήσουμε 

τους μαθητές αλλά ένας δείκτης εκτίμησης του βαθμού επιτυχίας της 

μαθησιακής διαδικασίας που έχουμε υλοποιήσει. 

β) Η εκτίμηση της επιτυχίας της διδακτικής μας πορείας μέσω γραπτής 

εξέτασης είναι προφανώς σχετική αφού εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας 

των θεμάτων της εξέτασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 

Πανελλαδικές εξετάσεις στις οποίες φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αποτυχία 

όταν τα θέματα έχουν υψηλότερες απαιτήσεις από προηγούμενα έτη. 

γ) Ο βαθμός δυσκολίας ενός θέματος είναι συνάρτηση των νοητικών 

λειτουργιών που θα πρέπει να ενεργοποιήσει ο μαθητής για να απαντήσει στις 

ερωτήσεις του. 

  Η κλασική ιεράρχηση των νοητικών-γνωστικών λειτουργιών του ατόμου θα 

μπορούσε να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αξιολόγησης του μαθητή στην 

περιοχή των μαθηματικών. Αυτό σημαίνει ότι η ταξινομία Bloom σύμφωνα με 

την οποία οι λειτουργίες που εμπλέκονται κατά την αξιολόγηση είναι Γνώση 

(ανάκληση), Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση για να 

είναι λειτουργική χρειάζεται μία προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες και 

πρακτικές του Ελληνικού σχολείου. 



 

Α) ΜΝΗΜΗ 

Η μνήμη αποτελεί τη βασική, τη θεμελιώδη νοητική λειτουργία και είναι η 

πρώτη που θα πρέπει να αξιολογηθεί σε μία γραπτή αξιολόγηση. Η λειτουργία 

ελέγχεται μέσα από δράσεις ανάκλησης και διάκρισης ενώ εκφράζεται από 

τον μαθητή με περιγραφή στην οποία θεμελιώδη ρόλο παίζει η σωστή 

διατύπωση.  

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν μερικές χρήσιμες αρχές κατά την 

αξιολόγηση της μνήμης. 

α) Όταν η αξιολόγηση αναφέρεται απλά και μόνο στη μνήμη καλό θα είναι να 

μην εμπλέκεται άλλη νοητική λειτουργία ανωτέρου επιπέδου. 

β) Στο επίπεδο της μνήμης εντάσσεται βασικά η αξιολόγηση της θεωρίας η 

οποία έχει διδαχτεί με ακρίβεια και σαφήνεια και περιέχεται είτε στο σχολικό 

εγχειρίδιο είτε στις σημειώσεις των μαθητών. 

γ) Τα θέματα που εξετάζουν απλά τη μνήμη θα πρέπει να προηγούνται ώστε 

ο μαθητής να κάνει ένα ξεκίνημα στην γραπτή εξέταση, πράγμα πολύ 

σημαντικό για τη συνέχιση της προσπάθειάς του.    

δ) Ακόμη και σε αυτό το βασικό επίπεδο της μνήμης η δυσκολία του θέματος 

εξαρτάται από τη διατύπωσή του. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αξιολογήσουμε τους μαθητές στις διώνυμες 

εξισώσεις της μορφής xν=α. Τρεις διαφορετικές διατυπώσεις αντιστοιχούν και 

σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και επομένως σε διαφορετική εκτίμηση.  

Διατύπωση 1) Να λυθεί και διερευνηθεί η εξίσωση xν=α για τις διάφορες 

πραγματικές τιμές του α. 

Εδώ έχουμε το μέγιστο βαθμό δυσκολίας για ερώτηση μνήμης καθώς ο 

μαθητής εκτός από ανάκληση και διάκριση θα πρέπει να κάνει και κάποια 

στοιχειώδη σύνθεση των γνώσεων που ανακαλεί. Ας μη ξεχνάμε ότι το 

σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου παραθέτει τη διερεύνηση σε 3 διακριτές 

φάσεις τις οποίες κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να συνθέσει ο μαθητής. 

Διατύπωση 2) Δίνεται η εξίσωση xν=α όπου α είναι πραγματικός αριθμός. 

Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση αυτή για τις διάφορες τιμές του α; Σε κάθε 

περίπτωση που υπάρχει λύση να γράψετε τη λύση. 

Εδώ ο μαθητής θα πρέπει να κάνει απλά ανάκληση και διάκριση των 

περιπτώσεων όπως παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο. Προφανώς αν 

θέλουμε να περιορίσουμε τις 2 απαραίτητες νοητικές διεργασίες για την 

απάντηση θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε το ερώτημα ως εξής: 



Διατύπωση 3) Δίνεται η εξίσωση xν=α όπου α είναι πραγματικός αριθμός. 

Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση αυτή όταν: 

α>0 και ν θετικό 

α>0 και ν άρτιο 

α<0 και ν περιττό 

α<0 και ν άρτιο 

Εδώ το βάρος βρίσκεται κυρίως στη λειτουργία της ανάκλησης και λιγότερο 

της διάκρισης. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αξιολογήσουμε τους μαθητές της Β΄ Λυκείου 

στις μετρικές σχέσεις και συγκεκριμένα στα θεωρήματα των διαμέσων. 

Διατύπωση 1) Να διατυπώσετε το πρώτο και δεύτερο θεώρημα των 

διαμέσων.  

Εδώ έχουμε το μέγιστο βαθμό δυσκολίας αλλά μικρή αξιολογική εμβέλεια για 

ερώτηση μνήμης στη Γεωμετρία, καθώς ο μαθητής ακόμη και αν έχει 

αποστηθίσει τα κείμενα του βιβλίου δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι κατανοεί τη 

σημασία των εκφράσεων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αξιολόγηση αυτής 

της μορφής καλό θα είναι να περιορίζεται στον προφορικό περισσότερο παρά 

στον γραπτό λόγο. 

Διατύπωση 2)  

 

 

 
Με βάση το διπλανό σχήμα να γράψετε τις 
σχέσεις που εκφράζουν το πρώτο και 

δεύτερο θεώρημα των διαμέσων. 

Εδώ οι μαθητές διαθέτουν τις κατάλληλες αναπαραστάσεις και με βάση αυτές 

θα πρέπει να ανακαλέσουν και να εκφράσουν τα δύο θεωρήματα. 

Θα μπορούσε ακόμη χωρίς τη βοήθεια του σχήματος να ζητηθεί και ως εξής:  

Αν ΒΓ=α, ΑΓ=β, ΑΒ=γ (ΑΓ> ΑΒ) οι πλευρές ενός τριγώνου, ΑΜ= μα η 

διάμεσος στην πλευρά ΒΓ και ΜΔ η προβολή της διαμέσου ΑΜ στην πλευρά 

ΒΓ  να εκφράσετε το πρώτο και δεύτερο θεώρημα των διαμέσων. 

Εδώ ο μαθητής θα πρέπει να κάνει απλά ανάκληση και διάκριση των 

περιπτώσεων όπως παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο. Προφανώς αν 



θέλουμε να περιορίσουμε τις 2 απαραίτητες νοητικές διεργασίες για την 

απάντηση θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε το ερώτημα ως εξής: 

Διατύπωση 3) 

 

Με βάση το διπλανό σχήμα να συμπληρώσετε 

τις ισότητες: 
 

β2+γ2= ……… 

 
β2-γ2= ……… 

 



 

Β) ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η εφαρμογή ενός τύπου, ενός κανόνα ή ενός αλγόριθμου είναι μία βασική 

νοητική δραστηριότητα με την οποία αξιολογούμε την κατανόηση ενός 

μαθηματικού περιεχομένου. Προφανώς η εφαρμογή είναι δραστηριότητα που 

κατατάσσεται ένα τουλάχιστον επίπεδο πάνω από τη μνήμη η οποία βέβαια 

είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών στα Μαθηματικά είναι η λύση 

εξίσωσης, ανίσωσης και συστήματος στο χώρο της Άλγεβρας. Στο χώρο της 

Γεωμετρίας απλή εφαρμογή απαιτεί ο άμεσος υπολογισμός ενός μήκους για 

παράδειγμα με το Πυθαγόρειο θεώρημα, ο υπολογισμός γωνίας με βάση το 

άθροισμα των γωνιών τριγώνου, ο άμεσος υπολογισμός εμβαδού με βάση 

έναν τύπο εμβαδού κ.λ.π 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν μερικές χρήσιμες αρχές κατά την 

αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής γνώσεων από τους μαθητές. 

α) Η εφαρμογή συνοδεύεται πάντα και από την ικανότητα ανάκλησης και 

διάκρισης. 

β) Τα επίπεδα δυσκολίας της εφαρμογής εξαρτώνται κατά πόσο αυτή είναι 

απλή και άμεση ή απαιτείται από το μαθητή να συνδυάσει κατά την 

αξιολόγηση δύο ή περισσότερες μαθηματικές περιοχές. Μερικές φορές η 

δυσκολία ανάγεται ακόμη και στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων πράξεων, 

αν δηλαδή αυτές οδηγούν σε ακέραια αποτελέσματα ή σε κλασματικά ή σε 

άρρητα. 

γ) Τα θέματα που αναφέρονται σε απλές εφαρμογές είναι κατάλληλα για την 

αξιολόγηση μέσα στην τάξη και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε διδάξει τη λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης και 

θέλουμε στην Α΄ Λυκείου να αξιολογήσουμε τους μαθητές. 

Ας σχολιάσουμε τα παρακάτω θέματα: 

1) Να λύσετε την εξίσωση 2x2+3x-2=0 

2) Να λύσετε την εξίσωση 2│x-1│2-3│x-1│-2=0 

3) Να βρεθούν τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης 

f(x)= 2x2-2 και της ευθείας y=-3x. 

4) Να βρείτε όλους τους πραγματικούς αριθμούς στους οποίους αν στο 

διπλάσιο τετράγωνό τους προσθέσουμε το τριπλάσιό τους προκύπτει 

αποτέλεσμα 2.   



Η πρώτη άσκηση ανήκει καθαρά στο χώρο της εφαρμογής και μάλιστα της 

απλής. Η δεύτερη άσκηση συνδυάζει την εφαρμογή με έναν άλλο χώρο, 

αυτόν της απόλυτης τιμής και προφανώς ανήκει σε υψηλότερο επίπεδο 

νοητικής δράσης. Τέλος οι ασκήσεις 3 και 4 ανήκουν και αυτές σε υψηλότερο 

επίπεδο καθώς η εφαρμογή είναι μέρος μόνο της άσκησης. Το σημαντικό 

είναι ότι οι ασκήσεις 2), 3), 4) σχετίζονται με την 1) και επομένως θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο θέμα αξιολόγησης με 

κατάλληλη κλιμάκωση. Θα μπορούσε μέσα σε αυτή την προοπτική να 

προσθέσει και την άσκηση: Να βρεθούν όλοι οι πραγματικοί αριθμοί που 

ικανοποιούν την ισότητα 16x2+24x-16=0 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. 

 Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αξιολογήσουμε τους μαθητές της Α΄ Λυκείου 

στην παράγραφο που αναφέρεται στα τραπέζια και τις ιδιότητές τους. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα απλής σχετικά εφαρμογής: 

1) Οι παράλληλες πλευρές ενός τραπεζίου έχουν μήκος 8 και 16 

αντίστοιχα. Να υπολογίσετε το μήκος της διαμέσου καθώς και του 

τμήματος που ενώνει τα σημεία τομής των διαγωνίων με τη διάμεσο. 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής αλλά με αντιστροφή των δεδομένων 

και του ζητούμενου: 

2) Η διάμεσος ενός τραπεζίου έχει μήκος 12 μονάδες ενώ το τμήμα που 

ενώνει τα σημεία τομής των διαγωνίων με τη διάμεσο έχει μήκος 4 μονάδες. 

Να βρεθούν τα μήκη των παραλλήλων πλευρών του. 

Ας προσέξουμε τώρα το παρακάτω θέμα: 

3)  

 

Στο διπλανό τραπέζιο Ε, Ζ είναι τα 
μέσα των μη παραλλήλων πλευρών. 

1) Να εξετάσετε αν τα αριθμητικά 
δεδομένα είναι σωστά.  

2) Να διορθώσετε τα αριθμητικά 
δεδομένα ώστε να είναι σύμφωνα με 
τις ιδιότητες του τραπεζίου. 

Εδώ η εφαρμογή έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα απαιτήσεων από τους 

μαθητές καθώς είναι αναγκαία η αυτενέργεια εφόσον το δεύτερο ερώτημα 

είναι ανοιχτό και επιδέχεται πολλαπλότητα λύσεων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αξιολογήσουμε τους μαθητές της Β΄ Λυκείου 

στις τριγωνομετρικές εξισώσεις. 



1) Προφανώς ένα θέμα της μορφής: Να λυθεί η τριγωνομετρική εξίσωση 

2ημx=-1 αποτελεί την απλούστερη δυνατή εφαρμογή. Θα μπορούσαμε στο 

σημείο αυτό να αξιολογήσουμε αν πραγματικά γνωρίζει ο μαθητής τη 

σημασία των τύπων λύσης μιας εξίσωσης αρκεί να προσθέσουμε ένα ερώτημα 

της μορφής: Να βρεθούν 6 διαφορετικές τιμές του τόξου φ για τις οποίες το 

διπλάσιο του ημιτόνου του είναι ίσο με -1. 

2) Η εξίσωση (2ημx+1).(εφx-1)=0 αποτελεί μία επόμενη βαθμίδα στην 

κλίμακα της εφαρμογής.  

3) Ένα θέμα της μορφής: Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης 

 

2x
f(x)=

x (2συνx+1) ( 3εφx-1)
 προφανώς αποτελεί μία ακόμη περισσότερο 

απαιτητική εκδοχή της αξιολόγησης στο χώρο των τριγωνομετρικών 

εξισώσεων. 



 

Γ) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Η μετάφραση – μεταφορά της κατάστασης προβλήματος από ένα χώρο σε 

έναν άλλο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναπτυγμένες λειτουργίες 

που ενεργοποιούνται σε μία κατάλληλη μαθηματική δραστηριότητα. 

Βασικό παράδειγμα της λειτουργίας αυτής αποτελεί η μετάφραση ενός 

γραφήματος μιας συνάρτησης, μιας στατιστικής ανάλυσης, ενός 

διαγράμματος. Η λειτουργία της μετάφρασης είναι απαραίτητη κατά την 

επίλυση ενός λεκτικού προβλήματος, όπου συχνά ο μαθητής χρειάζεται να 

μεταφέρει την λεκτική δομή του προβλήματος από το χώρο της φυσικής 

γλώσσας στο χώρο της τυπικής γλώσσας των μαθηματικών. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας 

συναντάμε στις περιπτώσεις όπου λύνοντας οι μαθητές ένα καθαρά 

αλγεβρικό θέμα στο τέλος τους ζητείται η γεωμετρική ερμηνεία του. 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα θεμάτων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. 

Απλές περιπτώσεις ασκήσεων μετάφρασης συναντάμε ήδη στην Α΄ 

Γυμνασίου καθώς προβλέπεται ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που αναφέρεται στα 

λεκτικά προβλήματα. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. 

Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στα σύνολα και την γραφική τους απεικόνιση 

έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα δραστηριοτήτων μετάφρασης. 

Έστω Α, Β δύο ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω.  

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. 

Περιγραφή Διάγραμμα του Venn Χρήση συνολοσυμβόλων. 

Πραγματοποιείται 
μόνο το Β. 

  

 



 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αξιολογήσουμε τους μαθητές στο κεφάλαιο 

των πολυωνύμων όπου κατά τη διδασκαλία έχουμε χρησιμοποιήσει και 

γραφήματα πολυωνύμων. 

Ένα κατάλληλο γράφημα θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση πάνω στην 

οποία θα στηριχτεί η άσκηση και τα ερωτήματα. 

 

 

Στο διπλανό σχήμα εμφανίζεται η  
γραφική παράσταση ενός 

πολυωνύμου P(x) τρίτου βαθμού. 
Με βάση το διπλανό σχήμα: 
α) Να λύσετε την εξίσωση P(x) =0 

 
β) Να βρείτε το πολυώνυμο αν είναι 

γνωστό ότι ο συντελεστής του x3 
είναι 1. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4. 

Το περιεχόμενο των μαθηματικών της κατεύθυνσης στην Β΄ και στη Γ΄ 

Λυκείου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για αξιολόγηση της ικανότητας μετάφρασης.  

1) 

 

 
Για να κατασκευάσουμε τη διπλανή έλλειψη 

έχουμε χρησιμοποιήσει ένα σχοινάκι μήκους 
10 μονάδων του οποίου τα άκρα είναι 

στερεωμένα σε δύο πινέζες που μεταξύ τους 
απέχουν 6 μονάδες. 
Να βρεθούν τα στοιχεία της έλλειψης. 

 

2) Δίνονται τα σημεία Α(-2, 0), Β(2, 0) και Μ(λ, 24-λ ) με -2<λ<2. 

α) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες ΑΜ και ΒΜ είναι κάθετες μεταξύ τους για 

οποιαδήποτε πραγματική τιμή του λ. 

β) Να βρείτε τη γραμμή πάνω στην οποία κινείται το σημείο Μ. 



γ) Με βάση το β) ερώτημα να δώσετε μία γεωμετρική ερμηνεία αυτού που 

αποδείξατε στο α). 

Στο παραπάνω θέμα στο α) ερώτημα οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν 

ανάκληση και εφαρμογή τύπων και μεθόδων απόδειξης της καθετότητας 

ευθειών. Στο β) ερώτημα θα  γίνει εφαρμογή συγκεκριμένης μεθόδου ενώ 

στο γ) ερώτημα είναι αναγκαίο να μεταφέρουν οι μαθητές τα αποτελέσματά 

τους στο χώρο στης γεωμετρίας για να μεταφράσουν τα αναλυτικά ευρήματά 

τους σε ένα σημείο που βαίνει σε ημικύκλιο και βλέπει τη διάμετρο υπό ορθή 

γωνία. 

3) Στο κεφάλαιο των μιγαδικών αριθμών υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες 

αξιολόγησης των μαθητών στην ικανότητα μετάφρασης. 

Για παράδειγμα η παρακάτω απλή σχετικά άσκηση του σχολικού εγχειριδίου 

θα μπορούσε να συμπληρωθεί κατάλληλα. 

 

Ένα επιπλέον ερώτημα θα μπορούσε να είναι το: Να κατασκευάσετε τη 

γεωμετρική απεικόνιση των 1 2z +z  και 1 2z -z  στο ίδιο σχήμα και να  δώσετε 

μία κατάλληλη γεωμετρική ερμηνεία της παραπάνω σχέσης.  

Εδώ οι μαθητές με βάση το παραλληλόγραμμο που θα κατασκευάσουν θα 

πρέπει να μεταφέρουν το πρόβλημα στις μετρικές σχέσεις τριγώνου και 

μάλιστα στο πρώτο θεώρημα των διαμέσων.   

4) Στην περίπτωση της μελέτης της μονοτονίας μιας συνάρτησης με βάση τη 

γραφική παράσταση της παραγώγου της συνάρτησης υπάρχει στο σχολικό 

εγχειρίδιο η άσκηση: 

 

 

 



Δ) ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ. 

Με τους όρους ανάλυση και σύνθεση προσδιορίζουμε την ικανότητα του 

μαθητή να αναλύει και οργανώνει σχετικά σύνθετες καταστάσεις (όχι κατ 

ανάγκη αποκλειστικά μαθηματικού περιεχομένου), να τεκμηριώνει, να 

δικαιολογεί και τελικά να εξάγει σύνθετα συμπεράσματα ή να αποδεικνύει. 

Είναι προφανές ότι εδώ βρισκόμαστε στην πλέον απαιτητική νοητική 

δραστηριότητα η οποία γίνεται ακόμη πιο δύσκολη όταν περιορίζεται μέσα 

στον αφηρημένο χώρο των μαθηματικών προβλημάτων. Ένας από τους 

πλέον κατάλληλους τρόπους να αξιολογηθεί η ικανότητα ανάλυσης και 

σύνθεσης των μαθητών είναι η λύση προβλήματος ή η απόδειξη μιας 

πρότασης.  

Στο σημείο αυτό θα τονιστεί εκ νέου ότι ο βαθμός δυσκολίας ενός θέματος 

εξαρτάται από τη διατύπωσή του και τον βαθμό κλιμάκωσης των ερωτήσεων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. 

α) 

 

 
 
Στην διπλανή  εικόνα να βρείτε την απόσταση της κορυφής 

της πινακίδας από το έδαφος. Η τρίγωνη πινακίδα έχει 3 ίσες 
πλευρές.  

 

Εδώ έχουμε το πλέον υψηλό επίπεδο αξιολόγησης, για το συγκεκριμένο 

θέμα, καθώς η διατύπωση παρέχει την ελάχιστη απαραίτητη πληροφορία.  

β) Μία διαφορετική διατύπωση θα μπορούσε να είναι η εξής: 

i) Ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει πλευρά 0,6 μέτρα, Να υπολογίσετε το ύψος 

του. 

ii) Με βάση το προηγούμενο ερώτημα να υπολογίσετε το συνολικό ύψος της 

πινακίδας. 

Σχόλιο: Στη δεύτερη διατύπωση έχει ελαττωθεί η δυσκολία καθώς ένα μέρος 

της ανάλυση του προβλήματος είναι φανερή στο ερώτημα i). 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. 

Διατύπωση α) Να αποδείξετε ότι 37+12 7 - 37-12 7 =6      

 



Διατύπωση β) i) Να βρείτε τα αναπτύγματα των 
2(3+2 7)  και 

2(3-2 7)   

ii) Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων 3+2 7  και 3-2 7  

  iii) Να αποδείξετε ότι 37+12 7 - 37-12 7 =6      

Σχόλιο: Εδώ και πάλι στην α) διατύπωση έχουμε τη μέγιστη δυνατή δυσκολία 

καθώς ο μαθητής θα πρέπει να κάνει μία ειδικής μορφής ανάλυση στα 

υπόριζα η οποία ανάλυση είναι εμφανής στη διατύπωση β) και ο μαθητής 

καλείται πλέον να κάνει μία όχι ιδιαίτερα απαιτητική σύνθεση. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. 

Ας δούμε τώρα ένα σύνθετο θέμα από το σχολικό εγχειρίδιο της Γεωμετρίας. 

Διατύπωση α) Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Προεκτείνουμε την πλευρά 
ΑΒ κατά τμήμα ΒΕ=ΒΓ και επί της ημιευθείας ΔΑ θεωρούμε σημείο Ζ ώστε 

ΔΖ=ΔΓ. Να αποδείξετε ότι 
^

0 ΖΓΕ 90 . 

Εδώ έχουμε ένα θέμα στο οποίο η κατάλληλη ανάλυση των δεδομένων και 
στη συνέχεια η σύνθεση δεν είναι εμφανής. Η δυσκολία είναι η μέγιστη 
δυνατή για τη συγκεκριμένη άσκηση. Ας κάνουμε τώρα την άσκηση 

περισσότερο ‘‘διαφανή’’. 
Διατύπωση β) Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Προεκτείνουμε την πλευρά 

ΑΒ κατά τμήμα ΒΕ=ΒΓ και επί της ημιευθείας ΔΑ θεωρούμε σημείο Ζ ώστε 
ΔΖ=ΔΓ.  
i) Να αποδείξετε ότι η ΓΖ είναι διχοτόμος της γωνίας Γ του 

παραλληλογράμμου. 
ii) Να αποδείξετε ότι η ΓE είναι διχοτόμος της εξωτερικής γωνίας της Γ του 

παραλληλογράμμου.  

iii) Να αποδείξετε ότι 
^

0 ΖΓΕ 90 . 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4. 

Διατύπωση α) Να λυθεί η ανίσωση: 
logx 2x -1000x 0  

Εδώ έχουμε και πάλι το μέγιστο βαθμό δυσκολίας καθώς η άσκηση είναι 

¨αδιαφανής¨ και απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση των δυνατοτήτων που έχουμε 

μέσα στο πλαίσιο των ιδιοτήτων των λογαρίθμων. Η σύνθεση είναι αρκετά 

απαιτητική καθώς εμπλέκονται και γνώσεις από το χώρο των δευτεροβάθμιων 

ανισώσεων. Ας δούμε πως μπορεί να γίνει περισσότερο διαφανής η άσκηση. 

Διατύπωση β) i) Να λύσετε την εξίσωση: (logx)2-2logx-3=0 

    ii) Να λύσετε την ανίσωση: (logx)2<log(1000x2) 

   iii) Να λυθεί η ανίσωση: 
logx 2x -1000x 0  

 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

α ) Να συμπληρώσετε την ταυτότητα: α2-β2=……                        (ΜΝΗΜΗ) 

 β) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση:  (x+y)2-8y2 (ΑΠΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) 

γ)  Αφού αναπτύξετε την ταυτότητα του τετραγώνου αθροίσματος να 

διατάξετε την προηγούμενη παράσταση σαν πολυώνυμο ως προς x.    

(ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ)   

δ) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση: x2+2xy-7y2. (ΣΥΝΘΕΣΗ) 

ε) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση: 9β4+60β2-700.   (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΘΕΣΗ) 

Σχόλιο: Στο συγκεκριμένο θέμα έχει γίνει προσπάθεια να κλιμακωθούν οι 

δραστηριότητες από απλή ανάκληση μέχρι και την ανάλυση της τελευταίας 

παράστασης ε) σε δυνάμεις και κατάλληλο γινομενο ώστε στη συνέχεια να 

γίνει ανασύνταξη της παράστασης με βάση την ερώτηση δ). 

ΘΕΜΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

α) Να βρείτε την τιμή του αριθμού λ αν το τριώνυμο λx2 -3x+1 έχει ρίζα τον 

αριθμό 1. 

β) Για την παραπάνω τιμή του λ να βρείτε όλες τις ρίζες του τριωνύμου. 

γ) Να βρείτε 3 τριώνυμα που να έχουν τις ίδιες ρίζες με τριώνυμο της 

ερώτησης β). 

δ) Να βρείτε όλους τους αριθμούς α για τους οποίους ισχύει (10α)2+50=150α 

ΘΕΜΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

ΑΒ =4 
ΑΓ =8 
ΒΓ=6 

Δ, Ε, Ζ μέσα 
των πλευρών 

Α) Να υπολογίσετε την 
περίμετρο του τριγώνου 
ΔΕΖ 

Β) Να υπολογίσετε τις 
γωνίες του τριγώνου ΔΕΖ 

Γ) Να βρείτε όλα τα ίσα 
τρίγωνα του σχήματος. Να 
δικαιολογήσετε τις ισότητες. 



 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.Αν οι αριθμοί θ1, θ2 και α είναι θετικοί με α≠1 να αποδείξετε ότι:  

logα(θ1θ2) =  logαθ1 + logαθ2                                            (Μονάδες 10) 

Α2. α. Για κάθε μία από τις παρακάτω ισότητες να γράψετε τη σχέση που 

συνδέει τα τόξα x και θ. 

Αν συνx=συνθ τότε ……                    

Αν ημx=ημθ τότε …… 

Αν εφx=εφθ τότε …..                                                          (Μονάδες 03) 

    β. Τι ονομάζουμε πολυωνυμική εξίσωση νιοστού βαθμού ;  (Μονάδες 02)           

Α3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας  τη  λέξη  Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε 

κάθε πρόταση. 

α.   Η εξίσωση ημx=
π

3
 δεν έχει λύσεις. 

β.   Για δύο οποιουσδήποτε αριθμούς α, β με α>β>0 ισχύει log(α-β) 

=logα:logβ.  

γ.   Αν οι συντελεστές ενός πολυωνύμου P(x) είναι ίσοι με τους συντελεστές 

του πολυωνύμου Q(x) τότε P(x)= Q(x). 

δ. Για οποιουσδήποτε θετικούς αριθμούς α, θ με α≠1 ισχύει αlog θa =θ . 

ε. Η συνάρτηση f(x)= ax (a>0 και α≠1) είναι γνησίως αύξουσα για κάθε 

α>0.                                                                (Μονάδες 2x5=10) 

                               

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να λυθεί η εξίσωση 2συνx-1=0.                                     (Μονάδες 08) 

Β2. Να λυθεί η εξίσωση εφ2x-1 = 0.                                      (Μονάδες 08) 

Β3. Να υπολογίσετε πέντε θετικές τιμές του τόξου θ ώστε να ισχύει: 

 (4συν2θ-1)(1+εφθ)=0                                                       (Μονάδες 09) 

 



 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(x) = x3+(a+2)x2 +(β+3)x -6 (α, β πραγματικοί 

αριθμοί). Αν το πολυώνυμο αυτό έχει ρίζα τον αριθμό 1 και όταν διαιρείται με 

x-2 αφήνει υπόλοιπο 20 

Γ1 Να υπολογίσετε τους αριθμούς α, β.                        (Μονάδες 10)                               

Γ2 Να λυθεί η ανίσωση Ρ(x) ≥0.                                   (Μονάδες 10)                               

Γ3 Να υπολογίσετε το πρόσημο του αριθμού Ρ(1- 10)      (Μονάδες 05)                           

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνονται οι συναρτήσεις 
x xf(x)=log 10 3 και g(x)= log(10 -3  

Δ1 Να βρεθούν τα πεδία ορισμού των δύο συναρτήσεων.     (Μονάδες 08)                       

 

Δ2  Να λύσετε την εξίσωση f(x)=g(x)                                 (Μονάδες 10)                                                        

 

Δ3  Να συγκρίνετε τους αριθμούς f(3) και g(3)                     (Μονάδες 07)                            

 

 

 

  

   

   

  

  

  

 

 

 



 


