
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
B’ ΤΑΞΗΣ 

 
 
 
ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) 
 
Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές  

δραστηριότητες  
 
 
ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
Θετικοί-Αρνητικοί  αριθμοί. 
 
 
 
 
Καρτεσιανές συντεταγμένες 
 
 
 
 
 
 
 
Απόλυτη τιμή ακέραιου 
αριθμού 
 
 
 
 
 
Πρόσθεση και αφαίρεση  
ακεραίων 
 
 
 
ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
Η έννοια του ρητού αριθμού 
 
 
 
 
 
Πρόσθεση και αφαίρεση 
ρητών αριθμών 

Οι μαθητές να είναι ικανοί: 
 
 
  
- Να εφαρμόζουν σε φυσικά  
μεγέθη της καθημερινότητας τους  
αρνητικούς και θετικούς αριθμούς   
 
- Να σχηματίζουν άξονα και να 
τοποθετούν τους ακέραιους  
αριθμούς 
 
- Να βρίσκουν τις συντεταγμένες  
ενός σημείου στο καρτεσιανό  
επίπεδο 
 
- Να γνωρίζουν την έννοια της 
απόλυτης τιμής ενός ακέραιου 
αριθμού. 
 
- Να γνωρίζουν ποιοι αριθμοί είναι 
αντίθετοι 
 
- Να μπορούν να προσθέτουν και  
να αφαιρούν δύο ακεραίους  
αριθμούς   
 
 
 
- Να δουν την ανάγκη για την  
εισαγωγή των ρητών αριθμών 
 
- Να γράφουν ένα ρητό από την 
κλασματική στη δεκαδική μορφή 
και αντιστρόφως 
  
- Να βρίσκουν το άθροισμα και τη  
διαφορά δύο ρητών αριθμών.  

 
Μπορούμε να  
χρησιμοποιήσουμε καθημερινά 
φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, 
τις αναλήψεις και  
καταθέσεις σε τράπεζα,  
το κέρδος – ζημία, κτλ για να  
εκφράσουμε τους αρνητικούς και 
τους θετικούς αριθμούς  
 
Δείχνουμε παραδείγματα από  
την καθημερινότητα που έχουν 
τη λογική του Καρτεσιανού  
επιπέδου. Προσδιορισμός  
σημείων με δύο συντεταγμένες. 
Δρομολόγια τρένων, χάρτες,  
σχήμα στην οθόνη του Η/Υ. 
 
 
 
 
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε  
φυσικά παραδείγματα για να  
δείξουμε την πρόσθεση και  
αφαίρεση ακεραίων αριθμών.  
Π.χ. Το θερμόμετρο,  
το ασανσέρ, κτλ.  
 
 
 
Με κατάλληλα παραδείγματα να 
φανεί η ανάγκη επέκτασης των 
ακεραίων αριθμών στους ρητούς.
 
 
 
Να γίνει αναφορά στις  
ιδιότητες της πρόσθεσης:  



 
 
 
 
Πολλαπλασιασμός  
ρητών αριθμών 
 
 
 
 
 
Διαίρεση  
ρητών αριθμών 
 
 
 
Δυνάμεις ρητών αριθμών 
 
 
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 
Α’ ΒΑΘΜΟΥ  
 
Η έννοια της μεταβλητής 
και του αγνώστου  
 
 
 
 
 
Εξισώσεις  
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίλυση προβλημάτων 

 
 
 
Επίλυση τύπων 
 
Ανισώσεις 
 
 

- Να υπολογίζουν αριθμητικές 
παραστάσεις με παρενθέσεις και να
κάνουν απαλοιφή παρενθέσεων. 
 
- Να υπολογίζουν το γινόμενο δυο 
ρητών 
 
- Να γνωρίζουν ποιοι αριθμοί  
λέγονται αντίστροφοι και να  
βρίσκουν τον αντίστροφο  
ενός ρητού 
 
- Να υπολογίζουν το πηλίκο δυο 
 ρητών 
 
- Να γνωρίζουν και να 
υπολογίζουν δυνάμεις της μορφής 
αν, όπου α ρητός και ν φυσικός. 
 
 
 
- Να μοντελοποιούν καταστάσεις  
και να καταλήγουν σε γενικούς  
αλγεβρικούς τύπους και εξισώσεις 
 
- Να μπορούν να μεταφράζουν με 
μεταβλητές διάφορες καταστάσεις 
και εκφράσεις της καθημερινής  
ζωής και γλώσσας 
 
- Να γνωρίζουν τους κανόνες και 
ιδιότητες για τη λύση εξισώσεων  
αρχικά με τη βοήθεια μοντέλων  
όπως ζυγαριά.  
 
- Να μπορούν να επιλύουν εξισώσεις 
πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο 
 
- Να λύνουν προβλήματα με τη  
βοήθεια των εξισώσεων 
 
- Να επιλύουν τύπους ως προς μια 
μεταβλητή 
 
- Να λύνουν ανισώσεις πρώτου 
βαθμού με έναν άγνωστο και να 
παριστάνουν τις λύσεις στον 

αντιμεταθετική, προσεταιριστική 
αντίθετοι αριθμοί. 
 
 
Να δοθούν παραδείγματα και να 
γίνει διαχωρισμός μεταξύ των  
όρων αντίστροφοι και αντίθετοι  
 
Ο γενικός τρόπος υπολογισμού 
του πηλίκου δυο ρητών μπορεί 
δειχθεί μέσα από παραδείγματα 
με αριθμούς όπως: 
Αν  20: (-5) = x, τότε     
 (-5)x = 20. Επομένως  
x<0 και | χ | = 4. 
 
  
 
 
Στις εξισώσεις δεν πρέπει να 
αρχίσουμε με τις εξισώσεις  
γραμμένες συμβολικά και τα 
αλγοριθμικά βήματα επίλυσης  
της εξίσωσης. 
Η εξίσωση πρέπει να  
κατασκευαστεί από τους 
εκπαιδευόμενους ως κατάληξη  
και αναγκαιότητα από τη 
μοντελοποίηση μιας κατάστασης 
ή ενός προβλήματος.  
 
Αρχικά να επιλύουν σχέσεις της 
μορφής: α +x =β, x-α =β, α-x=β, 
5x=15, 3x+5=20, κτλ. με τη  
λογική της αριθμητικής.  
 
 
Να επιλυθούν προβλήματα με 
αντικατάσταση στον αρχικό 
τύπο, αλλά και  προβλήματα 
στα οποία θα φανεί η 
χρησιμότητα της επίλυσης ενός 
τύπου.  
Για παράδειγμα : 
H σχέση που δίνει το κόστος Κ  
της διαδρομής ενός ταξί είναι 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΟΝΩΝΥΜΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  
 
Η συνάρτηση ψ=αχ 
 
Η συνάρτηση ψ = αχ +β 
 
Η συνάρτηση ψ = αχ2 
 
Η συνάρτηση ψ = α/χ 
 
Γραφική παράσταση  
συνάρτησης 

παριστάνουν τις λύσεις στον 
άξονα  
 
- Να βρίσκουν τις κοινές λύσεις 
δυο ή περισσότερων ανισώσεων 
πρώτου βαθμού  
 
- Να λύνουν απλά προβλήματα με 
ανισώσεις πρώτου βαθμού 
 
 
- Να βρίσκουν την αριθμητική τιμή 
μιας αλγεβρικής παράστασης 
 
- Να προσθέτουν, να 
πολλαπλασιάζουν και να διαιρούν 
μονώνυμα  
 
- Να χρησιμοποιούν την αναγωγή  
των όμοιων όρων για  
απλουστεύουν 
τη γραφή ενός πολυωνύμου 
 
- Να προσθέτουν και να αφαιρούν 
πολυώνυμα 
 
- Να γνωρίζουν τις βασικές  
ταυτότητες 
 
 
 
 
 
 
 
- Να εκφράζουν ένα μέγεθος  
συναρτήσει ενός άλλου. 
 
- Να σχεδιάζουν τη γραφική 
παράσταση μιας συνάρτησης. 
 
- Να βρίσκουν τις συντεταγμένες 
των σημείων, της γραφικής 
παράστασης. 
 
- Να ελέγχουν αν ένα σημείο 
ανήκει ή όχι στη γραφική 

 Κ = 0,26Χ +Σ. όπου Σ=0,73  
είναι η σημαία και 0,26 η τιμή  
του ενός χιλιομέτρου εντός  
πόλεως.  
 
Η έννοια της ανίσωσης να 
εισαχθεί με παραδείγματα από 
την καθημερινή ζωή και  
η επίλυση ανισώσεων να γίνει  
με παρόμοιο τρόπο με τις  
εξισώσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπορεί να αναφερθούν οι εξής 
ταυτότητες: 
(α±β)2= α2±2αβ+β2  
α2 - β2=(α+β)(α-β)  
(α±β)3= α3±3α2β+3αβ2±β3 
α3+β3= (α+β)(α2-αβ+β2) 
α3 - β3 = (α-β)(α2 +αβ +β2) 
Μπορεί να δειχθούν οι  
ταυτότητες με σχήματα από την 
Ευκλείδεια γεωμετρία. 
 
Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε πολλά 
παραδείγματα από την 
καθημερινή ζωή για να 
εισάγουμε την έννοια της 
συνάρτησης. Καταστάσεις 
τέτοιες όπου η τιμή του ενός 
μεγέθους να εξαρτάται από την 
τιμή ενός άλλου μεγέθους    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ 
 
 

ανήκει ή όχι στη γραφική 
παράσταση. 
 
- Να ελέγχουν αν μια «καμπύλη»  
είναι ή όχι η  γραφική  
παράσταση μιας δεδομένης 
 συνάρτησης 
 
- Να βρίσκουν τις λύσεις μιας 
εξίσωσης δευτέρου βαθμού με τη 
βοήθεια του τύπου. 
 
- Να μετατρέπουν ένα τριώνυμο 
σε γινόμενο παραγόντων 
 
- Να λύνουν προβλήματα που  
καταλήγουν σε εξισώσεις  
δευτέρου βαθμού 

Καλό είναι οι εκπαιδευόμενοι 
να έχουν μια εμπειρία με Η/Υ 
για να επεξεργαστούν τις 
γραφικές παραστάσεις των 
συναρτήσεων σε αντιστοιχία με 
τους αλγεβρικούς τύπους.  
 
 
Εισάγουμε τις δευτεροβάθμιες  
εξισώσεις με κατάλληλα 
προβλήματα ή καταστάσεις.  
 
Προχωρούμε σε εξισώσεις Β’  
βαθμού εάν το επιτρέπει το 
επίπεδο των εκπαιδευόμενων. 

 
 
 
 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (35 Δ. ώρες)  
 
Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές  

δραστηριότητες  
 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  
ΘΕΩΡΗΜΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ  
 
Το Πυθαγόρειο θεώρημα 
 
Τετραγωνική ρίζα θετικού           
αριθμού 
 
 
 
 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 
 
Εγγεγραμμένες γωνίες  
 
Επίκεντρες γωνίες 
 
 
 

 
- Να γνωρίζουν το Πυθαγόρειο 
θεώρημα. 
 
- Να γνωρίζουν τη σημασία και το 
συμβολισμό της τετραγωνικής 
ρίζας 
 
- Να υπολογίζουν την 
τετραγωνική ρίζα θετικών 
αριθμών με δοκιμές ή με τη 
βοήθεια υπολογιστή τσέπης 
 
- Να γνωρίζουν τις επίκεντρες και 
τις εγγεγραμμένες γωνίες και να 
μπορούν να τις σχεδιάζουν  
 
- Να γνωρίζουν τη σχέση του 
μέτρου της επίκεντρης και της 
εγγεγραμμένης γωνίας και του 
μέτρου του αντίστοιχου τόξου 

 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
 εμβαδά σχημάτων και να  
οδηγήσουμε τους  
εκπαιδευόμενους να  
ανακαλύψουν και να δείξουν τη 
σχέση του Πυθαγορείου  
Θεωρήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Κανονικά πολύγωνα 
 
 
 
 
Μήκος κύκλου 
 
 
 
Εμβαδόν κύκλου 
 
 
 
Μήκος τόξου. Εμβαδόν  
κυκλικού τομέα 
 
 
 
 
 
 
 
MΕΤΡΗΣΗ  ΣΤΕΡΕΩΝ 
 
Πρίσμα  κύλινδρος 
 
Στοιχεία πρίσματος και     
κυλίνδρου 
 
Εμβαδόν και όγκος αυτών 
 
 
 
 
Πυραμίδα και κώνος 
 
Στοιχεία πυραμίδας και 
κώνου  
 
 
 
Εμβαδόν και όγκος 
 
 
 

τους 
- Να γνωρίζουν τον ορισμό του 
κανονικού πολυγώνου 
 
- Να μπορούν να κατασκευάζουν 
κανονικά πολύγωνα 
 
- Να υπολογίζουν το μήκος του 
κύκλου με βάση την ακτίνα του 
 
 
- Να μπορούν να βρίσκουν το 
εμβαδόν του κύκλου 
 
- Να βρίσκουν το μήκος τόξου 
όταν δίνεται η ακτίνα του κύκλου 
και το μέτρο του τόξου  
 
- Να βρίσκουν το εμβαδόν 
κυκλικού τομέα με βάση την 
ακτίνα του κύκλου και το μέτρο 
του αντίστοιχου τόξου  
 
 
 
- Να αναγνωρίζουν αν ένα στερεό 
είναι πρίσμα και τι είδος πρίσμα 
είναι 
 
- Να υπολογίζουν, στο ορθό 
πρίσμα και τον κύλινδρο, το 
εμβαδόν της παράπλευρης και της 
ολικής επιφάνειας καθώς και τον 
όγκο τους 
 
- Να αναγνωρίζουν τις πυραμίδες 
και το είδος τους. 
 
- Να αναγνωρίζουν αν ένα στερεό 
είναι κώνος 
 
- Να υπολογίζουν το εμβαδόν της 
παράπλευρης και της ολικής 
επιφάνειας της πυραμίδας και τον 
όγκο της. 
 

 
 
 
 
 
 
Με τους εκπαιδευόμενους  
μπορούμε να προσεγγίσουμε 
εμπειρικά την τιμή του π από 
μετρήσεις κυκλικών  
αντικειμένων της καθημερινής  
ζωής: νομίσματα, τροχοί, κτλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να δείξουμε αυτά τα στερεά 
χρησιμοποιούμε στερεά από το 
άμεσο καθημερινό περιβάλλον. 
Να εξετασθούν μόνο τα ορθά 
πρίσματα.  
Αν κάνουμε την ανάπτυξη της 
επιφάνειας του πρίσματος ή 
του κυλίνδρου στο επίπεδο 
τότε διευκολύνεται ο 
υπολογισμός του εμβαδού τους  
 
 
Για βρουν μόνοι τους οι 
εκπαιδευόμενοι τον τύπου του 
όγκου πυραμίδας μπορούν να 
μετρήσουν πόσες φορές 
χρειάζονται το περιεχόμενο της 
σε άμμο για να γεμίσουν ένα 
πρίσμα με την ίδια βάση και το 
ίδιο ύψος.  
 
 



 
 
 
 
 
Σφαίρα. Στοιχεία σφαίρας. 
 Μέτρηση σφαίρας 
 
 
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
Λόγος ευθυγράμμων  
τμημάτων 
 
Μεγέθυνση και σμίκρυνση  
 
Όμοια πολύγωνα  
Όμοια τρίγωνα 
 
Θεώρημα του Θαλή σε 
ολόκληρα σχήματα 
(τρίγωνα) 
 
 
 
 
 
Εμβαδά ομοίων Σχημάτων 
 
 
Ημίτονο και συνημίτονο  
οξείας γωνίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εφαπτομένη οξείας γωνίας 
 
 

- Στον κώνο να υπολογίζουν το 
εμβαδόν της κυρτής και  της 
ολικής επιφάνειας και τον όγκο 
του. 
 
- Να υπολογίζουν τον όγκο και 
την επιφάνεια της σφαίρας. 
 
 
 
 
- Να υπολογίζουν το λόγο δύο 
ευθυγράμμων τμημάτων 
 
- Να βρίσκουν τον συντελεστή 
μεγέθυνσης και σμίκρυνσης  
 
- Να γνωρίζουν την έννοια των 
όμοιων πολυγώνων και τριγώνων. 
 
- Να γνωρίζουν το θεώρημα  του 
Θαλή και να μπορούν να το 
χρησιμοποιούν στον υπολογισμό 
μηκών. 
 
 
- Να χρησιμοποιούν τη σχέση των 
εμβαδών δύο όμοιων πολυγώνων 
για τον υπολογισμό εμβαδών. 
 
- Να μπορούν να υπολογίζουν το 
ημίτονο και το συνημίτονο οξείας 
γωνίας ορθογωνίου τριγώνου από 
τις πλευρές του 
 
- Να μπορούν με τη βοήθεια του 
ημιτόνου και του συνημιτόνου να 
υπολογίζουν διάφορες 
αποστάσεις. 
 
- Να μπορούν να υπολογίζουν την 
εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας 
ορθογωνίου τριγώνου από τις 
πλευρές του. 
 
- Να μπορούν να υπολογίζουν με 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπορούμε να αρχίσουμε με την 
μεγέθυνση και τη σμίκρυνση  
και να βρίσκουμε τους  
συντελεστές.  
Να εφαρμόσουμε τη μεγέθυνση και 
σμίκρυνση σε όμοια πολύγωνα  
και τρίγωνα. 
Να δω τα όμοια πολύγωνα  
και τρίγωνα με τις γραμμές της  
ομοιοθεσίας. Και από αυτά να  
πάω στο θεώρημα του Θαλή.  
    
Να γίνει ιστορική αναφορά στο  
Θαλή και το έργο του. 
 
Χρήση του Θεωρήματος του  
Θαλή για τη μέτρηση  
απρόσιτων σημείων και υψών. 
 
 
Με βάση τη γεωμετρία μπορεί 
να υπολογιστούν οι 
τριγωνομετρικοί αριθμοί των 
γωνιών 300, 450, 600. 
 
Να χρησιμοποιούν το 
κομπιουτεράκι τσέπης για να 
υπολογίζουν τους 
τριγωνομετρικούς αριθμούς σε 
εφαρμογές.  
   



τη βοήθεια της εφαπτομένης 
διάφορες αποστάσεις. 
 
 

 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (5 Δ. ώρες) 
 
Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές  

δραστηριότητες  
Πληθυσμός 
 Δείγμα 
 
 
Κατανομή συχνοτήτων 
 
 
 
Απόλυτες, σχετικές και 
αθροιστικές συχνότητες  
 
 
 
Ομαδοποίηση  
παρατηρήσεων 
 
 
 
 
Μέση τιμή, επικρατούσα τιμή  
εύρος και διάμεσος 
 
 
 
 
 
 

- Να γνωρίζουν και να 
διαχωρίζουν μεταξύ τους τις 
έννοιες πληθυσμός και 
δείγμα.  
 
- Να συντάσσουν πίνακα 
κατανομής συχνοτήτων 
 
- Να βρίσκουν τις απόλυτες, 
τις σχετικές και τις 
αθροιστικές συχνότητες.  
 
- Να ομαδοποιούν στατιστικά 
δεδομένα και να 
παριστάνουν 
ομαδοποιημένες κατανομές 
με διαγράμματα 
 
- Να βρίσκουν τη μέση τιμή 
την επικρατούσα τιμή, το 
εύρος και τη διάμεσο μιας 
κατανομής. 
 
- Να βρίσκουν τη μέση τιμή 
μιας ομαδοποιημένης 
κατανομής. 

Να αναφερθούν εμπειρικά 
παραδείγματα όπως γκάλοπ, 
δημοσκοπήσεις και να ερμηνευτούν η 
χρήση των όρων πληθυσμού και 
δείγματος.    
 
 
Να διαβάζουν τα διάφορα είδη 
συχνοτήτων από πίνακες 
αποτελέσματα που βγάζουν οι 
υπολογιστές. 
 
Να εξηγήσουμε ποιες περιπτώσεις 
προσφέρονται για τη χρήση 
απόλυτων, σχετικών ή αθροιστικών 
συχνοτήτων. 
 
Αφού εργαστούν με το χέρι για την εύρεση της 
μέσης τιμής και της διαμέσου μπορούν να 
βρουν τις τιμές αυτές και με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 

 


