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Γηάλλεο Θσκαΐδεο Γεκήηξεο Μπαξνύηεο Γηάλλεο αξάθεο 

 

Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξνχκε λα εκπινπηίζνπκε κε λέα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη εδψ θαη ρξφληα γηα ηηο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σα δεδνκέλα ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ησλ 

ζεκάησλ πνπ επηιέγεη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ (Κ.Δ.Δ.), ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα, αιιά 

θαη κε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ε 

εδξαησκέλε αληίιεςε φηη απνζηνιή ηνπ Λπθείνπ είλαη λα πξνπαξαζθεπάδεη 

ηνπο καζεηέο γηα επηηπρία ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο. 

 

Abstract  

The object of this paper is to enrich with new empirical data the age-old 

discussion on the negative effects the final national examinations have on 

Greek secondary mathematics education. This data involves the kind of the 

exam items selected by the Central Examination Committee, the students‟ 

performance but also the impact of a widely established view on the 

teaching of mathematics: that the Lyceum‟s mission is to prepare pupils for 

succeeding in the final national examinations.        

 

 

Δηζαγσγή 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ 

ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

γεληθφηεξα, έρεη δχν φςεηο. Ζ κία απφ απηέο, πνπ είλαη επξχηεξα γλσζηή, 

εθδειψλεηαη ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ κέζα ζην ηδηαίηεξα 

θνξηηζκέλν θιίκα πνπ δηακνξθψλνπλ ε δπζθνιία, ε αζάθεηα ή θαη ηα ιάζε 

ησλ ζεκάησλ, ε ςπρνινγηθή πίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηα κεγάια πνζνζηά 

απνηπρίαο. Απηή ε «δεκνζηνγξαθηθή» φςε (ε νπνία θαηαιήγεη ζπλήζσο ζε 

γεληθεπκέλε αιιά επηθαλεηαθή θξηηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη 

κεηά ηηο Δμεηάζεηο εθηνλψλεηαη) έρεη καθξά ηζηνξία πνπ επαλαιακβάλεηαη 



κνλφηνλα απφ ηα πξψηα ρξφληα θαζηέξσζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ Δμεηάζεσλ, 

ζηα κέζα ηεο καθξηλήο δεθαεηίαο ηνπ 1920 (Θσκαΐδεο 2009). 

Ζ άιιε φςε ηεο ζπδήηεζεο, ε νπνία δελ είλαη εμίζνπ γλσζηή κε ηελ 

πξνεγνχκελε, δηεμάγεηαη θπξίσο κε δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο θαη αλαιχζεηο 

πνπ επηρεηξνχλ λα κειεηήζνπλ ζπζηεκαηηθά ην πξφβιεκα. Οη πεξηζζφηεξεο 

εζηηάδνπλ ζηε ρακειή επίδνζε ησλ καζεηψλ (Αρηζαισηίδεο, Μαξθέηνο & 

Σδεθάθε 1989· Εψηνο & Νηθνιάνπ 1991· Υξπζνβέξγεο & Κφθια 2001· 

Παπαδφπνπινο & Απιαθίδεο 2004· Μπαξαιφο 2005· Απιαθίδεο 2005· 

Θσκαΐδεο & Σζηξψλεο 2009), ελψ άιιεο ππεηζέξρνληαη ζε πην ιεπηά 

ζέκαηα φπσο είλαη νη δηαθνξνπνηήζεηο θαη πεπνηζήζεηο ησλ βαζκνινγεηψλ 

(Καξθάλεο, Μπεξζίκεο & Αλησλφπνπινο 2013· Καξθάλεο, Κφζπβαο & 

Μπεξζίκεο 2014), αθφκε θαη νη επξχηεξεο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ησλ 

Δμεηάζεσλ (Παπαζηαπξίδεο 2000· Εαράξνο, 2003· Παπαζηαπξίδεο 2010). 

Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ αληηθείκελν ηελ επίδνζε 

ησλ καζεηψλ, είλαη φηη πξνβάινπλ κε έκθαζε ηα πνιχ κεγάια πνζνζηά 

απνηπρίαο (ηδηαίηεξα ζηα Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο). Απηφ ην γεγνλφο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα σο βαζηθφ 

επηρείξεκα γηα λα δηαηππσζνχλ εξσηήκαηα θαη λα αζθεζεί θξηηηθή ζηα 

ζέκαηα πνπ επηιέγεη ε Κ.Δ.Δ., ζηα δηδαθηηθά βηβιία, ζηηο επίζεκεο νδεγίεο 

δηδαζθαιίαο θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Απφ ηε ζπδήηεζε απηή πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο βαζηθέο 

δηαπηζηψζεηο γηα ηε ζρέζε ησλ Δμεηάζεσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

φπσο π.ρ. νη εμήο: 

● Σα κεγάια πνζνζηά απνηπρίαο ζηέιλνπλ αξλεηηθά κελχκαηα σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη εμεηδηθεχνληαη ζηηο νδεγίεο 

δηδαζθαιίαο. 

● Γελ ππάξρεη θακία ζηάζκηζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ 

ζεκάησλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο δηδαζθαιίαο ζηε βειηίσζε, έζησ θαη ηεο ρακειήο 

επίδνζεο.  

ηελ εξγαζία καο ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηα δεηήκαηα απηά 

απφ κηα λέα νπηηθή γσλία, ε νπνία δελ έρεη ηχρεη κέρξη ηψξα ηεο δένπζαο 

πξνζνρήο. πγθεθξηκέλα, ζα πηνζεηήζνπκε σο πιαίζην αλαθνξάο φρη ηα 

πνζνζηά απνηπρίαο αιιά ηα πνζνζηά ησλ άξηζησλ γξαπηψλ ηεο Θεηηθήο 

Καηεχζπλζεο, δειαδή εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζηε βαζκνινγηθή θιίκαθα 18 – 

20. Σν πνζνζηφ απηφ παξνπζηάδεη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα δηαθχκαλζε απφ 

ρξνληά ζε ρξνληά, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα απνθαιππηηθή γηα ηνλ αζηάζκεην 



παξάγνληα ηεο δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ θαη ηελ επίπησζή ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

Σα πνζνζηά αξηζηνύρσλ ζηα Μαζεκαηηθά Θεηηθήο Καηεύζπλζεο ησλ 

Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ ηελ ηειεπηαία 15εηία 

 

2001 2002 2003 2004 2005 

17,25% 10,12% 9,72% 17,70% 22,68% 

2006 2007 2008 2009 2010 

10,91% 13,11% 9,37% 26,50% 24,23% 

2011 2012 2013 2014 2015 

11,09% 9,79% 2,47% 15,12% 4,53% 

 

Ζ κειέηε απηνχ ηνπ πίλαθα αλαδεηθλχεη ελδηαθέξνληα πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ Δμεηάζεσλ. Σα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά καζεηψλ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ εηήζηα «αθξφθξεκα» ηεο δεπηεξνβάζκηαο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηφζν απφ πιεπξάο ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζηα 

Μαζεκαηηθά, αιιά θαη πιηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ψζηε λα 

αλαπηχμνπλ απξφζθνπηα απηέο ηηο ηθαλφηεηεο. Αξθεί λα ιάβνπκε ππφςε φηη 

ζηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη ζρεδφλ φινη νη εηζαθηένη ησλ ηαηξηθψλ 

ζρνιψλ ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εηζαθηέσλ ζηηο 

πνιπηερληθέο ζρνιέο θαη ζηηο ζρνιέο ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Απηή ε νκάδα 

καζεηψλ πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθή θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη εθπαηδεπηηθά 

θξηηήξηα, θαη άξα ζα ήηαλ αλακελφκελε ε χπαξμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

επηπέδνπ «ηθαλνηήησλ» θαη «πιηθψλ κέζσλ» πνπ κπνξεί λα εγγπεζεί κε 

βεβαηφηεηα κηα ζέζε ζηνλ επίδειν πίλαθα. Όκσο ην πην εληππσζηαθφ 

ζηνηρείν πνπ αλαηξεί απηή ηελ εχινγε πξνζδνθία είλαη νη ζπλερείο θαη 

ξαγδαίεο κεηαπηψζεηο ηνπ πνζνζηνχ ησλ αξηζηνχρσλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν, 

φπσο δείρλεη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ν επφκελνο πίλαθαο: 

 

Δηήζηεο κεηαπηώζεηο ηνπ πνζνζηνύ αξηζηνύρσλ ηελ ηειεπηαία 15εηία 

 

2001 2002 2003 2004 2005 

 Μείσζε 41% Μείσζε 4% Αχμεζε 82% Αχμεζε 28% 

2006 2007 2008 2009 2010 

Μείσζε 52% Αχμεζε 20% Μείσζε 29% Αχμεζε 183% Μείσζε 9% 

2011 2012 2013 2014 2015 

Μείσζε 54% Μείσζε 12% Μείσζε 75% Αχμεζε 512% Μείσζε 70% 

 



Σν κέγεζνο θαη νη κεηαπηψζεηο ησλ πνζνζηψλ απνηπρίαο ζηηο Παλειιαδηθέο 

Δμεηάζεηο πξνθαινχζαλ πάληνηε ην ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ηελ ακεραλία 

ησλ εξεπλεηψλ θαη εηδηθψλ ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο. Π.ρ. ν Γεκεηξφπνπινο 

(1994, ζ.99) αλαξσηηφληαλ πξηλ απφ 20 ρξφληα κε πνην ηξφπν κπνξεί λα 

εξκελεπηεί ινγηθά ην ζηαζεξά πςειφ πνζνζηφ απηψλ πνπ έγξαθαλ θάησ 

απφ ηε βάζε ζηα Μαζεκαηηθά, θαη εηδηθφηεξα ην γεγνλφο φηη ζηηο Δμεηάζεηο 

ηεο 1
εο

 Γέζκεο ηνπ 1991 ην πνζνζηφ απηφ εθηηλάρζεθε απφ ην 48% ζην 

80%. Πξνθαλψο γηα ηα κεγάια θαη ζηαζεξά πνζνζηά απνηπρίαο ππάξρνπλ 

πνιινί θαη πνιπζχλζεηνη ιφγνη· φκσο γηα ηηο εηήζηεο κεηαπηψζεηο ηεο 

επίδνζεο ε κφλε ινγηθή εξκελεία πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ χπαξμε 

αληίζηνηρσλ κεηαπηψζεσλ ηνπ είδνπο, ηνπ πιήζνπο θαη ηεο δπζθνιίαο ησλ 

ζεκάησλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαηά ηελ άπνςή καο απφ 

ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα, ν νπνίνο δείρλεη φηη ζηε δηάξθεηα κηαο 15εηίαο, 

ρσξίο νπζηψδεηο αιιαγέο ζηα δεδνκέλα ησλ Δμεηάζεσλ (ηξφπνο 

δηεμαγσγήο, εμεηαζηέα χιε, δηδαθηηθά βηβιία, δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο), ην 

πνζνζηφ ησλ άξηζησλ γξαπηψλ ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλζεο 

κεηαβάιιεηαη ξαγδαία θάζε ρξφλν (κφλν δχν θνξέο ε κεηαβνιή απηή ήηαλ 

κηθξφηεξε απφ 10%). 

Σέηνηεο κεηαπηψζεηο ηνπ επηπέδνπ ησλ ζεκάησλ δείρλνπλ αλάγιπθα ην 

ράζκα αλάκεζα ζηνπο ζεζκηθνχο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (πξνζδηνξίδνληαο ην επίπεδν ησλ 

βηβιίσλ, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο), θαη ζηνπο θνξείο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ Δμεηάζεσλ (ηδηαίηεξα ηεο 

Κ.Δ.Δ.). Οη επηπηψζεηο ζηε δηδαζθαιία είλαη άκεζεο θαη θαζνξηζηηθέο, αθνχ 

πάλσ απφ απηφ ην ράζκα ππνρξεψλνληαη λα αθξνβαηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ δηδάζθνπλ Μαζεκαηηθά ζην Λχθεην, πξνζπαζψληαο λα δηαηεξήζνπλ ην 

κάζεκά ηνπο ζε έλα αμηνπξεπέο επίπεδν. Ζ κειέηε ησλ ζεκάησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ αλαδεηθλχεηαη ινηπφλ 

ζε παξάγνληα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ Δμεηάζεσλ 

ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

Οη επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ 

Αλ εμαηξέζνπκε ηελ «παζνινγηθή» πεξίπησζε ησλ Δμεηάζεσλ ηνπ 2013, 

φπνπ κηα αιινπξφζαιιε θαη αςπρνιφγεηε επηινγή ησλ καζεκαηηθψλ ηεο 

Κ.Δ.Δ. πξνθάιεζε γεληθή θαηαζηξνθή, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ αξηζηνχρσλ 

ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο ζηα Μαζεκαηηθά Θεηηθήο Καηεχζπλζεο ζεκεηψζεθε 

ηνλ Μάην ηνπ 2015. Απηφ ην 4,53% είλαη κάιηζηα πάλσ απφ 50% κεησκέλν 

ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά θαη ζρεδφλ ηαπηφζεκα «ρακειά» ησλ εηψλ 2003, 

2008 θαη 2012. 



Θεσξνχκε φηη ε κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ απηφ ην απνηέιεζκα 

κπνξεί λα δηαθσηίζεη πνιιέο φςεηο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ εμεηάδνπκε ζε 

απηή ηελ εξγαζία. Γηα ιφγνπο ρψξνπ ζα πεξηνξηζηνχκε ζην ηξίην θαη ην 

ηέηαξην ζέκα. 

ΘΔΜΑ Γ 

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε 
x

2

e
f (x) ,  x .

x 1
 


  

Γ1. Να κειεηήζεηε ηελ f σο πξνο ηε κνλνηνλία θαη λα απνδείμεηε φηη ην 

ζχλνιν ηηκψλ ηεο είλαη ην δηάζηεκα (0, +∞). 

Γ2. Να απνδείμεηε φηη ε εμίζσζε   
2

3 x 2 e
f e x 1

5

     έρεη ζην ζχλνιν 

ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κία αθξηβψο ξίδα. 

Γ3. Να απνδείμεηε φηη 

4x

2x

f (t)dt 2xf (4x)  γηα θάζε x > 0. 

Γ4. Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε

4x

2x

1
f (t)dt , x 0g(x) x
2 , x 0

  


  

Να απνδείμεηε φηη ε ζπλάξηεζε g είλαη γλεζίσο αχμνπζα ζην [0, +∞). 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Έζησ ε παξαγσγίζηκε ζπλάξηεζε f: →  γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ 

● f (x) f (x)f (x) e e 2      γηα θάζε x    θαη 

● f(0) = 0. 

Γ1. Να απνδείμεηε φηη  2f (x) ln x x 1 ,  x     

Γ2. α) Να βξείηε ηα δηαζηήκαηα ζηα νπνία ε ζπλάξηεζε f είλαη θπξηή ή 

θνίιε θαη λα πξνζδηνξίζεηε ην ζεκείν θακπήο ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο ηεο f. 

       β) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f, ηελ επζεία y = x θαη ηηο επζείεο 

x = 0 θαη x = 1. 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην φξην 

x
2

0
f (t )dt

x 0
lim e 1 ln f (x)



     
  

 



Γ4. Να απνδείμεηε φηη ε εμίζσζε: 
 

x 2 x
2 2

0 0
1 3 f t dt 8 3 f (t)dt

0
x 3 x 2



 
 

 

 
έρεη 

κία ηνπιάρηζηνλ ξίδα ζην (2, 3). 

 

ηα πξνεγνχκελα ζέκαηα είλαη εκθαλέζηαηεο δχν δηαθξηηέο φςεηο ηηο νπνίεο 

κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε σο εμήο: Δπηιέγεηαη κία εθζεηηθή θαη κία 

ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε (δεδνκέλε ζην 3
ν
 ζέκα, δεηνχκελε αιιά κε γλσζηφ 

ηχπν ζην 4
ν
 ζέκα), ηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη κε ηα εξσηήκαηα Γ1 θαη 

Γ2 λα κειεηήζνπλ εθαξκφδνληαο βαζηθέο γλψζεηο ηεο Αλάιπζεο. Απηά, 

φπσο θαη ην εξψηεκα Γ1, έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πνπ πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζηηο επίζεκεο 

νδεγίεο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2007, ηδηαίηεξα ζηηο ζειίδεο 130–132). 

ηα ππφινηπα φκσο εξσηήκαηα (Γ3, Γ4, Γ3, Γ4) νη καζεκαηηθνί ηεο Κ.Δ.Δ. 

θαηαβάινπλ ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο «ζπζθφηηζεο» κε αιινπξφζαιιεο 

«εκθπηεχζεηο» ζχλζεησλ ζπλαξηήζεσλ-νινθιεξσκάησλ ζε αζθήζεηο 

απφδεημεο αληζνηηθψλ ζρέζεσλ, επίιπζεο εμηζψζεσλ θαη ππνινγηζκνχ 

νξίσλ. Υξεζηκνπνηνχκε ηε ιέμε «ζπζθφηηζε» επεηδή ηα ζπγθεθξηκέλα 

εξσηήκαηα ζπλδένληαη κε αληίζηνηρεο αζθήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (π.ρ. 

ην Γ4 κε ηελ άζθεζε 5 ηεο ζειίδαο 200 θαη ην Γ3 κε ηελ άζθεζε 6 ηεο 

ζειίδαο 286). Απηή ε πξνζπάζεηα ησλ ζεκαηνδνηψλ εληάζζεηαη πξνθαλψο 

ζε κία ινγηθή δεκηνπξγίαο ζεκάησλ κε «δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα», δειαδή λα 

επηηπγράλνπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ είλαη «απιψο» ηθαλνί ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη αλάθιεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, απφ 

εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ απηφ ην επίπεδν θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

επηηπρψο ηηο δπζθνιίεο πνπ εηζάγεη ζηελ άζθεζε κηα ζχλζεηε ζπλάξηεζε-

νινθιήξσκα. Θέκαηα απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηηο Δμεηάζεηο θαη ε εκθάληζή ηνπο ην 2015 δελ πξνθάιεζε θακηά 

έθπιεμε ζηνπο αζρνινχκελνπο κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ. Θεσξνχκελα κάιηζηα ην θαζέλα ρσξηζηά, ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ δπζθνιφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ, θαη νπσζδήπνηε παξφκνηα έρνπλ δηδαρζεί θαη 

κειεηήζεη θαηά θφξνλ φινη νη καζεηέο πνπ επηδηψθνπλ λα εληαρζνχλ ζηνλ 

πίλαθα ησλ αξηζηνχρσλ. Πνπ νθείιεηαη ινηπφλ ε ξαγδαία κείσζε απηψλ 

πνπ θαηάθεξαλ ηειηθά ηελ πνιππφζεηε έληαμε ην 2015; 

Κάζε απφπεηξα λα απαληεζεί ην πξνεγνχκελν εξψηεκα θέξλεη ζην 

πξνζθήλην ηηο παζνγέλεηεο ηεο ζρέζεο ησλ Δμεηάζεσλ κε ηε δηδαζθαιία 

ησλ Μαζεκαηηθψλ. Γηα λα δείμνπκε ηελ αιήζεηα απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ ζα 

εζηηάζνπκε ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ 



κεγάιε απνηπρία, αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ 

ζην 52
ν
 θαη 53

ν
 Βαζκνινγηθφ Κέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Έλα πξψην ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ δελ γίλεηαη θαλεξφ εθ πξψηεο φςεσο, είλαη 

φηη ε δηαπξαγκάηεπζή αθφκε θαη ησλ «βαηψλ» εξσηεκάησλ απαηηεί 

αιγεβξηθέο δεμηφηεηεο πνπ θαίλεηαη φηη δελ θαηέρνπλ νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Π.ρ. ζηα δχν ππνεξσηήκαηα ηνπ Γ2 δηαπηζηψζακε 

ηε κεγάιε δπζθνιία πνιιψλ καζεηψλ λα εθηειέζνπλ βαζηθνχο αιγεβξηθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο απινπνίεζεο, φπσο νη  

2 2 2

1 x 1
1

x x 1 x 1 x 1

 
  

    
  θαη  

2

2 2

x
1

xx 1x
x x 1 x 1


 

  
 

 

πνπ είλαη ηειείσο απαξαίηεηνη γηα ηελ παξαγψγηζε θαη νινθιήξσζε ηεο 

ζπλάξηεζεο  2f (x) ln x x 1 .    

ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζεηαη επίζεο ε αθφινπζε ζπκπεξηθνξά πνιιψλ 

καζεηψλ ζην εξψηεκα Γ1: Δλψ κεηαζρεκαηίδνπλ επηηπρψο ηε δνζείζα 

δηαθνξηθή εμίζσζε f (x) f (x)f (x) e e 2      ζηε ζπλαξηεζηαθή εμίζσζε 

f (x) f (x)e e 2x  , αδπλαηνχλ ζηε ζπλέρεηα λα εθηειέζνπλ ηνλ αιγεβξηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ζηε κνξθή 
 

 

f x

f x

1
e 2x

e
  θαη λα θηάζνπλ 

ζηελ εθζεηηθή εμίζσζε απφ ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε ζπλάξηεζε f.     

Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ηα ζέκαηα επλννχζαλ ηελ παγίδεπζε 

εθείλεο ηεο κεγάιεο θαηεγνξίαο καζεηψλ πνπ είλαη απφιπηα εζηζκέλνη ζηε 

«κεζνδνινγία». Π.ρ. ζην εξψηεκα Γ1, ε κειέηε ηεο κνλνηνλίαο ηεο 

ζπλάξηεζεο 
x

2

e
f (x)

x 1



 κε ηε βνήζεηα ηεο παξαγψγνπ είλαη ζρεδφλ 

άκεζε, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ηζρχεη 
 

   

x 2 x x 2

2 2
2 2

e x 1 2xe e (x 1)
f (x) .

x 1 x 1

  
  

 
 

Ζ αλεμέιεγθηε ρξήζε ηεο «κεζνδνινγίαο» ζηελ πεξίπησζε απηή, 

ζπλνδεπφκελε απφ πιήξε άγλνηα ζηνηρεηψδνπο αιγεβξηθνχ ινγηζκνχ 

(παξαγνληνπνίεζε θαη ηαπηφηεηεο) ψζεζε πνιινχο καζεηέο λα νξίζνπλ 

ζηνλ αξηζκεηή ηε βνεζεηηθή ζπλάξηεζε  x 2 xg(x) e x 1 2xe   , ψζηε λα 

κειεηήζνπλ ην πξφζεκν ηεο θιαζκαηηθήο παξάζηαζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ (!!). 



Σν θαηλφκελν ηεο άθξηηεο ρξήζεο βνεζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ εθδειψζεθε 

κε αθξαίν ηξφπν ζηελ αθφινπζε ιχζε ηνπ εξσηήκαηνο Γ2, πνπ δεηνχζε λα 

απνδεηρζεί φηη ε εμίζσζε   
2

3 x 2 e
f e x 1

5

     έρεη κνλαδηθή ξίδα ζην  : 

Ο καζεηήο ζέηεη αξρηθά  3 x 2h(x) e x 1    θαη ε εμίζσζε γίλεηαη 

 
2e

f h(x)
5

 . ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεη ηνλ ηχπν ηεο ζχλζεηεο 

ζπλάξηεζεο  
 

3 xh(x) e (x 1)

22
3 x 2

e e
f h(x)

h (x) 1 e x 1 1

  



 
   

 

 θαη κε πιήξε κειέηε 

απνδεηθλχεη φηη είλαη γλεζίσο θζίλνπζα θαη έρεη ζχλνιν ηηκψλ ην (1, +∞). 

Ζ απάληεζε έπεηαη ηψξα απφ ηελ παξαηήξεζε φηη ην  
2e

1,478 1,
5

  . 

εκεηψλνπκε φηη ε παξαπάλσ ιχζε είρε ζην γξαπηφ ηνπ καζεηή έθηαζε 

ηξηψλ ππθλνγξακκέλσλ ζειίδσλ, ελψ ε ζπλήζεο ιχζε αμηνπνηεί ην γλσζηφ 

απφ ην εξψηεκα Γ1 ζχλνιν ηηκψλ ηεο ζπλάξηεζεο f θαη αλαπηχζζεηαη κέζα 

ζε ιίγεο γξακκέο.             

Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεκάησλ πνπ ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε (ην 

νπνίν, ζχκθσλα κε φιεο ηηο ελδείμεηο, ήηαλ ε βαζηθή αηηία ηεο κεγάιεο 

πηψζεο …)  αθνξά ηα «ζπλδπαζηηθά» εξσηήκαηα Γ3, Γ4, Γ3, Γ4 ζηα νπνία 

θπξηαξρεί ε ζπλάξηεζε-νινθιήξσκα. Δδψ ρξεηάδεηαη κηα ζχληνκε 

αλαδξνκή επεηδή ζην δήηεκα απηφ εκπιέθνληαη πνιιέο παζνγέλεηεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο Δμεηάζεηο. 

Ζ ζρνιαζηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ ζηα Βαζκνινγηθά 

Κέληξα (θάζε ιάζνο ή παξάιεηςε ζπλεπάγεηαη αθαίξεζε κνξίσλ, ζχκθσλα 

κε κηα πξνθαζνξηζκέλε θαη ιεπηνκεξή κνξηνδφηεζε φισλ ησλ βεκάησλ ηεο 

ιχζεο), έρεη εδψ θαη ρξφληα νδεγήζεη ηνπο δηδάζθνληεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζε 

κηα αλάινγε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά. Απαηηνχλ δειαδή απφ ηνπο καζεηέο, 

φηαλ γξάθνπλ ηε ιχζε κηαο άζθεζεο, λα αηηηνινγνχλ ζρνιαζηηθά ζε θάζε 

βήκα φηη ηζρχνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Π.ρ. ε παξαγψγηζε κηαο ζπλάξηεζεο-νινθιήξσκα πξέπεη 

λα αηηηνινγείηαη κε αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα ηεο ζπλάξηεζεο κέζα ζην 

νινθιήξσκα, θαηφπηλ ε ζπλέρεηά ηεο σο ζπλέπεηα ηεο παξαγσγηζηκφηεηαο 

θ.ν.θ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη αηηηνινγήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ζεσξνχληαη 

νπζηψδεηο γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ, ε Κ.Δ.Δ. ηηο 

έρεη ζέζεη αξθεηέο θνξέο ζηηο Δμεηάζεηο σο αλεμάξηεηα εξσηήκαηα κε ηελ 

αλάινγε κνξηνδφηεζε. 



Ζ εκθάληζε πέληε (5) δηαθνξεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ-νινθιεξσκάησλ ζηα 

εξσηήκαηα Γ3, Γ4, Γ3 θαη Γ4 δεκηνχξγεζε φπσο ήηαλ επφκελν ηελ αλάγθε 

αιιεπάιιεισλ, ηαπηφζεκσλ αηηηνινγήζεσλ, νη νπνίεο καδί κε φιεο ηηο 

ππφινηπεο γηα ηα ζεσξήκαηα Bolzano, Μέζεο Σηκήο, De l‟Hospital θηι  

αχμεζαλ δξακαηηθά ηελ έθηαζε ησλ ιχζεσλ πνπ φθεηιαλ λα γξάςνπλ νη 

καζεηέο.
1
 Οη βαζκνινγεηέο βίσζαλ κέζα απφ ηα γξαπηά δνθίκηα ηελ 

αγσληψδε πξνζπάζεηα ησλ επηκειψλ καζεηψλ πνπ έγξαθαλ αθαηάπαπζηα 

αηηηνινγήζεηο θαη γηα ην παξακηθξφ δήηεκα, κε  απνηέιεζκα θπζηθά λα κε 

πξνιάβνπλ λα αζρνιεζνχλ κε φια ηα εξσηήκαηα ησλ Δμεηάζεσλ. 

 

Μεξηθά ζπκπεξάζκαηα … 

Κάζε πξνζπάζεηα λα δνζεί κηα εξκελεία ηεο δξακαηηθήο απνηπρίαο ησλ 

καζεηψλ ζηηο Δμεηάζεηο ηνπ 2015 θαη λα δηαηππσζεί θάπνηα δέζκε 

πινπνηήζηκσλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ, θαηαιήγεη ζε έλα αδηέμνδν. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ηα ζέκαηα πνπ επηιέγεη ε Κ.Δ.Δ. ζέηνπλ νιφθιεξν ην ζχζηεκα 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Λχθεην κπξνζηά ζε πνιπζχλζεηνπο 

θαη αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο. Όπσο είδακε, αθφκε θαη ηα ζεσξνχκελα 

«βαηά» εξσηήκαηα απαηηνχλ απφ ηνπο καζεηέο κεγάιε ηθαλφηεηα ζηνλ 

αιγεβξηθφ ινγηζκφ, ε νπνία απφ κφλε ηεο ζπληζηά έλαλ πνιχ θηιφδνμν 

δηδαθηηθφ ζηφρν. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα θαηαθηεζεί έλαο άιινο δχζθνινο 

ζηφρνο, ε κχεζε ησλ καζεηψλ ζηηο ιεπηέο έλλνηεο θαη ηερληθέο ηεο 

Αλάιπζεο. Καη κεηά απφ φια απηά πξέπεη λα βξεζεί ρξφλνο γηα ηε 

«θξνληηζηεξηνπνίεζε» ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ επηβάιιεηαη θπξίσο απφ ηα 

«ζπλδπαζηηθά» ζέκαηα ηεο Κ.Δ.Δ.: ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο απνθηνχλ 

απφιπηε πξνηεξαηφηεηα νη ιεπηνκεξείο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ πεξηβφεηε «κεζνδνινγία».        

Ζ ξαγδαία πηψζε ηνπ πνζνζηνχ αξηζηνχρσλ ην 2015 δειψλεη αθελφο ηελ 

παηαγψδε απνηπρία ηεο ζεκαηνδνζίαο (εθηφο αλ ζπλεηδεηά ππήξρε κία 

ηέηνηα επηδίσμε …) θαη αθεηέξνπ ηελ πιήξε αδπλακία ηεο δηδαζθαιίαο λα 

πξνζεγγίζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Σν βαζηθφ κήλπκα 

πνπ πξνθχπηεη απφ απηφ ην αδηέμνδν απεπζχλεηαη θπξίσο ζηελ επφκελε 

Κ.Δ.Δ., ελ φςεη θαη ησλ αιιαγψλ ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο χιεο 

απφ ην 2016: Θεσξνχκε φηη ε ελαγσλίσο δεηνχκελε «δηαθξηηηθή 

ηθαλφηεηα» ησλ ζεκάησλ δελ έρεη αλάγθε ηε δεκηνπξγία «ζπλδπαζηηθψλ 

ηεξάησλ» κε αλάκεημε εηεξφθιεησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Δπηηπγράλεηαη 

                                                           
1
 Αλ αμηνινγήζνπκε ηηο ελδεηθηηθέο ιχζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ έζηεηιε ε Κ.Δ.Δ. ζηα 

Βαζκνινγηθά Κέληξα, έρνληαο σο θξηηήξην ηελ πιεξφηεηα ησλ αλαγθαίσλ αηηηνινγήζεσλ, 

ηφηε είλαη απνιχησο βέβαην φηη απηέο ζα εληαρζνχλ ζε ρακειή βαζκνινγηθή θιίκαθα!  



επίζεο κε ηα ζεσξνχκελα «βαηά» ζέκαηα θαη κε δηδαθηηθά ζπλεπή ηξφπν· 

αξθεί ηα εξσηήκαηα λα «αμηνπνηνχλ» κε θαηάιιειν θαη θξηηηθφ ηξφπν ηηο 

γλσζηέο αδπλακίεο ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ ζηνλ αιγεβξηθφ ινγηζκφ 

θαη ηελ παζνινγηθή εμάξηεζή ηνπο απφ ηε θξνληηζηεξηαθή «κεζνδνινγία». 

Έρνπκε ηελ άπνςε φηη ε δεκηνπξγία ηέηνησλ ζεκάησλ ζα ζπκβάιεη πνιχ 

πην απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο. 
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Γηάλλεο Θσκαΐδεο Γεκήηξεο Μπαξνύηεο 

Γηάλλεο αξάθεο Αιέμαλδξνο πγθειάθεο 

 

Πεξίιεςε 

ην πξψην κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο αλαιχνπκε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο Αλάιπζεο 

πνπ δηδάζθεηαη ζηελ Γ΄ Λπθείνπ, ηδηαίηεξα ηε κεηαηξνπή ηνπ καζήκαηνο ζε 

«αζθεζηνινγία» θαη «κεζνδνινγία» πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηα ζέκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ. ην δεχηεξν κέξνο δηαηππψλνπκε κηα δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ 

έρεη ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε θαη ηαπηφρξνλα λα 

αλαδείμεη ηηο βαζηθέο απνδεηθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφλ 

ηνλ θιάδν. 

 

Abstract 

In the first part of this paper we analyze the negative effects of the central 

examinations in the teaching and learning of the Calculus taught in the final 

year of secondary education in Greece, especially its transformation into an 

endless discussion of exercises and methods centered on the examination 

items. In the second part we propose a lesson plan aiming at the conceptual 

understanding of the Calculus as well as the gradual development of the 

basic proof techniques in this domain. 

 

 

Δηζαγσγή 

Δδψ θαη δεθαεηίεο ε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο αλαθπθιψλεηαη κε δεκνζηνγξαθηθνχ ηχπνπ 

θαηαγγειηηθφ ιφγν γχξσ απφ νξηζκέλα ζηεξεφηππα. Με πξσηνζέιηδα 

δξακαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηηο πεξηπηψζεηο «δχζθνισλ» ζεκάησλ πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ καδηθή απνηπρία, αιιά θαη κε δηάθνξα ηδενινγήκαηα 

πεξί «αλάγθεο αλίρλεπζεο ηαιέλησλ» θαη «αλχςσζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο 



καζεκαηηθήο παηδείαο» φηαλ ηα ζέκαηα θξίλνληαη «εχθνια». Σηο ειάρηζηεο 

θνξέο πνπ ε ζπδήηεζε ζηεξίρηεθε ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα, απηή αθνξνχζε 

θπξίσο ηε κεγάιε αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο πςειέο βαζκνινγίεο ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ κε ηηο ρακειέο επηδφζεηο ησλ πξσηνεηψλ 

θνηηεηψλ ζηηο ρνιέο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηα Πνιπηερλεία (γηα κηα 

ελδηαθέξνπζα ζρεηηθή κειέηε βι. [1]).     

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο, έρεη αξρίζεη λα δηεμάγεηαη θαη κηα άιινπ ηχπνπ 

ζπδήηεζε, πνπ επηρεηξεί λα αμηνπνηήζεη κε νξζνινγηθφ ηξφπν πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά δεδνκέλα απφ ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ ζηα βαζκνινγηθά θέληξα 

θαη λα ηα ζπζρεηίζεη κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ζ ζπδήηεζε 

απηή έρεη ήδε ζπλεηζθέξεη έλαλ αμηφινγν αξηζκφ δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ 

θαη αλαιχζεσλ, πνπ επηηξέπνπλ λα δηαηππψζνπκε νξηζκέλεο ξεαιηζηηθέο 

εθηηκήζεηο γηα ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζχλδεζεο ησλ εμεηάζεσλ κε 

ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηε Γ΄ Λπθείνπ.
2
 

Απφ ηηο εξγαζίεο απηέο αλαδεηθλχνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο φςεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ζηα εμήο ζεκεία: 

 Σν ρακειφ αιγεβξηθφ ππφβαζξν ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ 

καζεηψλ. 

 Ζ έιιεηςε νπζηαζηηθήο θαηαλφεζεο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ κάζεζε ηεο ζεσξίαο ζε επίπεδν απνκλεκφλεπζεο. 

 Ζ απφιπηε εμάξηεζε ησλ καζεηψλ απφ ηηο αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο 

(ηελ πεξίθεκε «κεζνδνινγία») ζε βάξνο ηεο ελλνηνινγηθήο 

θαηαλφεζεο. 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα πξνζθνκίζνπκε ηεθκήξηα θαη ζα αλαιχζνπκε 

απηέο ηηο ηδηαίηεξεο φςεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά κπνξνχκε πξνθαηαξθηηθά 

λα δηαηππψζνπκε κε βεβαηφηεηα ηελ αθφινπζε γεληθή εθηίκεζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ Γ΄ Λπθείνπ: Οη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ «κεζνδνινγηθνχο» θαλφλεο 

θαη λα επηιχνπλ κέζσ απηψλ δηάθνξεο αζθήζεηο, επηδεηθλχνληαο φκσο 

ηαπηφρξνλα ζε άιιεο, παξφκνηεο αζθήζεηο, θξαπγαιέα άγλνηα βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηεο Άιγεβξαο θαη ηεο Αλάιπζεο. Ζ δηαπίζησζε απηή απνηειεί 

ξνπηίλα ζε φζνπο έρνπλ δηνξζψζεη γξαπηά ζηα βαζκνινγηθά θέληξα ή 

έρνπλ δηδάμεη Μαζεκαηηθά ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο. 

                                                           
2
 ην [2] έρνπκε θαηαγξάςεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ 

κέρξη ην 2015, ελψ αξθεηέο αθφκε ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο έξεπλεο έρνπλ αλαθνηλσζεί 

ζηα Παλειιήληα πλέδξηα ηεο Δ.Μ.Δ.     



Ο ζθνπφο καο βέβαηα δελ είλαη νη δηαπηζηψζεηο ξνπηίλαο θαη ε άζθεζε 

αλέμνδεο θξηηηθήο, αιιά ε θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ πνπ ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλ ζπληνκία, ηνλίδνπκε ηε κεγάιε αλάγθε δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πνπ αλαβαζκίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο ζεσξίαο θαη ζπκβάινπλ 

ζηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο. Ζ 

πξφηαζε πνπ ζα δηαηππψζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζηεξίδεηαη ζε καθξά 

δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αλάιπζεο ζηελ Διιάδα 

ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα. 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί κέζα ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην ησλ εξεπλψλ θαη ζπδεηήζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αλάιπζεο πνπ 

δηεμάγνληαη δηεζλψο, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

καζήκαηνο ζε θάζε ρψξα (γηα νξηζκέλεο γεληθέο επηζθνπήζεηο ν 

ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη ζηα [3], [4], [5], [6] θαη [7]) 

 

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ έθηαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

Δδψ θαη πνιιά ρξφληα, θαηά ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ζηα βαζκνινγηθά θέληξα έρεη παξαηεξεζεί έλα 

δπζεμήγεην γεγνλφο: Πεξίπνπ ην 50% ησλ καζεηψλ θάζε ρξφλν αδπλαηεί 

λα επσθειεζεί απφ ηε κεγάιε «πξνζθνξά» πνπ γίλεηαη ζην ζέκα Α (5 

βαζκνί ηεο 20βαζκεο θιίκαθαο), ζην νπνίν δεηείηαη παγίσο απφ ηελ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ (Κ.Δ.Δ.) ε αλαπαξαγσγή κηαο απφδεημεο θαη 

ελφο ή δχν νξηζκψλ απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν. Οη κηζνί πεξίπνπ καζεηέο δελ 

γξάθνπλ απνιχησο ηίπνηε φζνλ αθνξά ηελ απφδεημε ή ηνπο νξηζκνχο θαη 

παίξλνπλ ειάρηζηεο κνλάδεο απφ ηηο εξσηήζεηο «σζηφ – Λάζνο». Δίλαη 

κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ίδηνη καζεηέο ιχλνπλ ζηα ππφινηπα ζέκαηα 

αζθήζεσλ αξθεηά εξσηήκαηα, θπξίσο εθείλα πνπ αληηκεησπίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο (π.ρ. εχξεζε αθξνηάησλ κε ρξήζε ησλ ξηδψλ θαη 

ηνπ πξνζήκνπ ηεο πξψηεο παξαγψγνπ). 

Απηή ε παξαηήξεζε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ πξφζθαηεο έξεπλεο, 

νξηζκέλεο κάιηζηα απφ ηηο νπνίεο κειέηεζαλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην 

ζέκα Α ηεο ζεσξίαο επί ζεηξά εηψλ (βι. [8] θαη [9]). 

Πξνθαλψο ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εμαξηάηαη 

απφ πνιινχο παξάγνληεο. Ζ κεγάιε απνηπρία φκσο ζην ζέκα ηεο ζεσξίαο, 

ην νπνίν αληακείβεη πινπζηνπάξνρα απφ βαζκνινγηθή άπνςε ηελ απιή 

αλαπαξαγσγή γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ (δειαδή ηελ απνκλεκφλεπζε), ζηέιλεη 

αλεζπρεηηθά κελχκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηε ζρέζε πνπ 



αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο κε ηε κειέηε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Δίλαη γλσζηφ 

φηη νη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο, ηδηαίηεξα ζηελ Γ΄ Λπθείνπ, ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηελ ηάμε θαη ζπζηήλνπλ ζηνπο καζεηέο δηάθνξα βνεζήκαηα ηα νπνία εθ 

ησλ πξαγκάησλ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ζπιινγέο αζθήζεσλ «κεηά 

ζπλνπηηθήο ζεσξίαο». Δπίζεο απφ ηα κεληαία δειηία παξαθνινχζεζεο ηεο 

χιεο είλαη θαλεξφ φηη ε πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ «θαιπάδεη» γηα λα 

νινθιεξψζεη ηάρηζηα ηελ «χιε», ψζηε ν ππφινηπνο ρξφλνο λα αθηεξσζεί 

ζηε δηδαζθαιία «ζπλδπαζηηθψλ» αζθήζεσλ νη νπνίεο αθνινπζνχλ πηζηά ηε 

δνκή αληίζηνηρσλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

Απηφ ην είδνο δηδαζθαιίαο, αλαγάγεη ζε πξψηηζηα εθπαηδεπηηθά αγαζά ηελ 

«αζθεζηνινγία» θαη ηε «κεζνδνινγία» θαη νδεγεί θπζηθά ζε κηα ξαγδαία 

απαμίσζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

Ζ απνηπρία ζην ζέκα ζεσξίαο ησλ εμεηάζεσλ επηβεβαηψλεη απιά φηη ε 

εμίζσζε «δηδαζθαιία = αζθεζηνινγία + κεζνδνινγία» αθαηξεί απφ πάξα 

πνιινχο καζεηέο αθφκε θαη ηελ ηθαλφηεηα απηφλνκεο κειέηεο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Έρεη φκσο θαη άιιεο ρεηξφηεξεο παξελέξγεηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ νπζηαζηηθή αθχξσζε βαζηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί 

νη καζεηέο ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο. 

ηα βαζκνινγηθά θέληξα έρεη παξαηεξεζεί, φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ 

ηεο Γ΄ Λπθείνπ πνπ πξνζέξρεηαη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο έρεη κεγάιεο 

ειιείςεηο ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο γλψζεηο απφ ηελ χιε πξνεγνχκελσλ 

ηάμεσλ, ηδηαίηεξα ζηνλ αιγεβξηθφ ινγηζκφ. Καη απηή ε παξαηήξεζε έρεη 

επηβεβαησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ έξεπλεο πνπ θαηέγξαςαλ θαη 

κειέηεζαλ ηα ζρεηηθά ιάζε (βι. π.ρ. [2], [10] θαη [11]). Αλ θαη ζηηο έξεπλεο 

απηέο ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, ζεσξνχκε φηη παξνπζηάδεη 

μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ ε πεξίπησζε ηνπ ζέκαηνο Β ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 

Μαΐνπ 2016: 

ΘΔΜΑ Β 

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε 
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Β1. Να βξείηε ηα δηαζηήκαηα ζηα νπνία ε f είλαη γλεζίσο αχμνπζα, ηα 

δηαζηήκαηα ζηα νπνία ε f είλαη γλεζίσο θζίλνπζα θαη ηα αθξφηαηα ηεο f. 

        (Μνλάδεο 6) 

Β2. Να βξείηε ηα δηαζηήκαηα ζηα νπνία ε f είλαη θπξηή, ηα δηαζηήκαηα ζηα 

νπνία ε f είλαη θνίιε θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηα ζεκεία θακπήο ηεο γξαθηθήο 

ηεο παξάζηαζεο.      (Μνλάδεο 9) 

Β3. Να βξεζνχλ νη αζχκπησηεο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f.  

        (Μνλάδεο 7) 



Β4. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηα εξσηήκαηα Β1, Β2, Β3 λα ζρεδηάζεηε 

ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f.   (Μνλάδεο 3) 

 

Γελ λνκίδνπκε φηη ζα ακθηζβεηνχζε θαλείο φηη απηφ ην ζέκα αμηνινγεί ηηο 

εληειψο βαζηθέο γλψζεηο ελφο καζεηή πνπ έρεη δηδαρζεί ζηνηρεία ηνπ 

Γηαθνξηθνχ Λνγηζκνχ ζηελ Γ΄ Λπθείνπ, θαη θηινδνμεί λα ζπλερίζεη 

ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ δηαζηαχξσζε φκσο δεδνκέλσλ 

απφ δηάθνξα βαζκνινγηθά θέληξα έρεη δείμεη φηη έλα πνζνζηφ πνπ 

θπκαίλεηαη απφ 60% έσο 65% ησλ καζεηψλ (δειαδή πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα) 

έιαβε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ιηγφηεξα απφ 12 κφξηα, δειαδή θάησ απφ ηε 

βάζε! Πνπ νθείιεηαη απηή ε κεγάιε απνηπρία; 

Ζ ιεπηνκεξήο κειέηε ησλ ιχζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο έδεημε φηη ε 

απνηπρία δελ νθείιεηαη ζε άγλνηα ησλ κεζφδσλ ηνπ Γηαθνξηθνχ Λνγηζκνχ, 

αιιά ζηελ αληθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ βαζηθέο γλψζεηο ηεο 

Άιγεβξαο. Γηα παξάδεηγκα, πξνζπαζψληαο λα ππνινγίζνπλ ηε δεχηεξε 

παξάγσγν 
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   (1) 

νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο εθηεινχλ κε νξζφ ηξφπν ηε δηαδηθαζία ησλ 

παξαγσγίζεσλ, αιιά επηδεηθλχνπλ απίζηεπηε άγλνηα ηεο έλλνηαο 

«απινπνίεζε ξεηήο αιγεβξηθήο παξάζηαζεο» θαη θαηαιήγνπλ, αληί γηα ηελ 

(1), ζηελ 
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Δχινγα ζα παξαηεξνχζε θαλείο φηη απηή ε «παξάιεηςε» δελ ζπληζηά 

νπζηαζηηθφ πξφβιεκα, αθνχ φινη νη καζεηέο είραλ δηδαρζεί δηηεηξάγσλεο 

θαη πνιπσλπκηθέο εμηζψζεηο ζηελ Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ. Αληί φκσο λα 

αμηνπνηήζνπλ απηέο ηηο βαζηθέο αιγεβξηθέο γλψζεηο, νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο αθνινχζεζαλ ζην ζεκείν απηφ κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα ηε 

«κεζνδνινγία εηζαγσγήο βνεζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ» πνπ είραλ θαηά θφξνλ 

δηδαρζεί ζηελ Γ΄ Λπθείνπ: Έζεζαλ καδηθά ηνλ αξηζκεηή ίζν κε 
4 2h(x) 6x 4x 2     

θαη άξρηζαλ λα κειεηνχλ κε παξαγψγνπο ηε λέα βνεζεηηθή ζπλάξηεζε! 

Μάιηζηα νξηζκέλνη «ηαιαληνχρνη» νινθιήξσζαλ επηηπρψο απηή ηε 

«κέζνδν», αλ παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη δελ βξήθαλ ηηο ξίδεο ηεο 

δεχηεξεο παξαγψγνπ (πνπ είλαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη ηεηκεκέλεο 



ησλ ζεκείσλ θακπήο), αιιά απέδεημαλ ηελ χπαξμή ηνπο κε ρξήζε ηνπ 

ζεσξήκαηνο Bolzano! Αληηιακβάλεηαη ινηπφλ ν θαζέλαο ηη επαθνινχζεζε 

φηαλ επηρείξεζαλ λα ζρεδηάζνπλ ηε δεηνχκελε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, πνιινί καζεηέο πνπ είραλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηεο 

απινπνίεζεο ππνιφγηζαλ κελ ηε δεχηεξε παξάγσγν ζηε κνξθή (1), αιιά ε 

κειέηε ηνπ πξνζήκνπ πνπ αθνινχζεζε ζπλνδεχηεθε απφ θαηαζηξνθηθά 

ιάζε ηνπ είδνπο:   

2 2 1 1
1 3x 0 x x

3 3
        (2) 

Σα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα είλαη λνκίδνπκε αξθεηά γηα λα καο 

νδεγήζνπλ ζε κηα δπζνίσλε δηαπίζησζε. Ο εθθπιηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην κνληέιν «αζθεζηνινγία + κεζνδνινγία», πνπ 

νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη αλαγάγεη ηε κάζεζε ηεο ζεσξίαο ζε δήηεκα 

απνκλεκφλεπζεο, αθαηξεί ηαπηφρξνλα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο 

φιεο εθείλεο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

καζεκαηηθήο ζθέςεο. Δθηφο απφ βαζηθέο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, ηα 

παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξακε δείρλνπλ φηη νη καζεηέο αγλννχλ αθφκε θαη 

ζηνηρεηψδεηο αξρέο θξηηηθήο ζθέςεο θαη κεηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ. Πφζνη 

άξαγε απφ απηνχο έρνπλ εμνηθεησζεί λα ειέγρνπλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ βξίζθνπλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πξνεγνχκελε 

«ιχζε» (2)), ρξεζηκνπνηψληαο κηα απιή αξηζκεηηθή αληηθαηάζηαζε ζηελ 

αξρηθή αληζφηεηα; 

Όια ηα πξνεγνχκελα επηβάινπλ πξνθαλψο κηα αιιαγή ηνπ δηδαθηηθνχ 

κνληέινπ πνπ έρεη επηβιεζεί εδψ θαη ρξφληα ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζηελ Γ΄ Λπθείνπ, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη 

νθζαικνθαλήο αθφκε θαη κε ηα πην «αγνξαία» θξηηήξηα. 

Σν γεγνλφο φηη ζηηο ηειεπηαίεο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

Θεηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ππήξμαλ 1285 αξηζηνχρνη (δειαδή γξαπηά πνπ 

αλήθνπλ ζηε βαζκνινγηθή θιάζε [18–20]), ή πνζνζηφ ηεο ηάμεο 6,6%, δελ 

κπνξεί αζθαιψο λα πξνβάιιεηαη σο «επηηπρία» ηεο δηδαζθαιίαο πνπ 

πξνεγήζεθε. Γπζηπρψο δελ δηαζέηνπκε θάπνηα αλάιπζε ηεο ζρνιηθήο θαη 

θνηλσληθήο πξνέιεπζεο απηψλ ησλ καζεηψλ (ε νπνία ζα είρε πνιχ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ), αιιά ε έιιεηςε ζηνηρείσλ δελ αλαηξεί ην επφκελν 

ζπκπέξαζκα (πνπ κάιινλ απνηειεί ππεξεθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο): 



κφιηο θαη κεηά βίαο αληηζηνηρεί έλαο αξηζηνχρνο αλά δεκφζην Λχθεην 

παλειιαδηθά! 
3
    

Ζ αιιαγή ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε δεδνκέλεο 

ηεο απφιπηεο εμάξηεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ Γ΄ 

Λπθείνπ απφ ηα ζέκαηα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Αλ ιάβνπκε φκσο 

ππφςε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζην 

ζέκα Α ηεο ζεσξίαο θαη ζην ζέκα Β ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 2016, κπνξνχκε λα 

δψζνπκε έλα βαζηθφ πεξίγξακκα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ πξέπεη λα έρεη απηή 

ε αιιαγή. 

Πξνθαλψο απαηηείηαη αξρηθά κηα ξηδηθή αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε 

ηε δηδαζθαιία ηεο ζεσξίαο. Οη απνδείμεηο ησλ ειάρηζησλ ζεσξεηηθψλ 

πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηελ εμεηαζηέα χιε δελ είλαη δπλαηφλ λα 

δηεθπεξαηψλνληαη σο δεηήκαηα ξνπηίλαο, θαη λα ζεσξείηαη απνθιεηζηηθή 

επζχλε ησλ καζεηψλ ε απνκλεκφλεπζή ηνπο ιίγεο κέξεο πξηλ απφ ηηο 

εμεηάζεηο. ην ζεσξεηηθφ θνξκφ ηεο Αλάιπζεο ππάξρεη έλα πιήζνο 

πξνηάζεσλ (πνιιέο απφ ηηο νπνίεο πεξηέρνληαλ ζηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηελ 

εμεηαζηέα χιε θαηά ην παξειζφλ), ε κειέηε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη φρη κφλν ζε ζεσξεηηθή εκβάζπλζε, αιιά θαη ζε νπζηαζηηθή 

θαηαλφεζε ηεο κεζνδνινγίαο. 

Πξνηείλνπκε ινηπφλ λα εληαρζνχλ ζπζηεκαηηθά ζηε δηδαζθαιία (πξνζνρή: 

φρη ζηελ εμεηαζηέα χιε!) νη απνδείμεηο ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ ζεσξεηηθψλ 

πξνηάζεσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο ηεο Αλάιπζεο. Θα 

αλαπηχμνπκε ηελ πξφηαζε απηή ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εηζήγεζεο κε 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, αμηνπνηψληαο θπξίσο ην πιηθφ ησλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.
4
  

Ζ επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε πξφηαζή καο απνηεινχλ έλα πξψην, 

κηθξφ βήκα γηα ηελ νκαιή έμνδν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ απφ ην 

«εμεηαζηνθεληξηθφ» αδηέμνδν ζην νπνίν έρεη πεξηέιζεη, αιιά θαη έλαπζκα 

γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ. Σν πξφβιεκα πνπ αλαδεηθλχνπλ νη 

εμεηάζεηο απνηειεί ηελ θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ, θαη γηα λα κεηνπζησζνχλ 

φια ηα πξνεγνχκελα ζε θαζεκεξηλέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο απαηηνχληαη 

εμαηξεηηθά θαηαξηηζκέλνη δηδάζθνληεο δειαδή, κε άιια ιφγηα, βαζηέο ηνκέο 

                                                           
3
 Ο ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο κπνξεί λα βξεη κηα αλάιπζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ αξηζηνχρσλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Μαζεκαηηθψλ Θεηηθήο Καηεχζπλζεο ηεο 

ηειεπηαίαο 15εηίαο ζην [2].   
4
 Μηα πξψηε παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο έγηλε απφ ηνλ Α. πγθειάθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 

ζηελ 8
ε
 Μαζεκαηηθή Δβδνκάδα (βι. [12]).  



ζηε βαζηθή θαηάξηηζε θαη ηελ επηκφξθσζε φζσλ εκπιέθνληαη ζην επξχ 

θάζκα ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο.        
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Η δηδαζθαιία ηεο Αλάιπζεο ζηελ Γ΄ Λπθείνπ: Δίλαη 

δπλαηό λα ζπλδπάζνπκε ζεσξεηηθή εκβάζπλζε θαη 

«κεζνδνινγία»; 

Μέξνο 2
ν
 . Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε 

(Αλαθνηλψζεθε ζην 33
ν
 πλέδξην ηεο Δ.Μ.Δ., Υαληά 2016) 

 

Γηάλλεο Θσκαΐδεο Γεκήηξεο Μπαξνύηεο 

Γηάλλεο αξάθεο Αιέμαλδξνο πγθειάθεο 

 

Πεξίιεςε 

ην πξψην κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο αλαιχνπκε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο Αλάιπζεο 

πνπ δηδάζθεηαη ζηελ Γ΄ Λπθείνπ, ηδηαίηεξα ηε κεηαηξνπή ηνπ καζήκαηνο ζε 

«αζθεζηνινγία» θαη «κεζνδνινγία» πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηα ζέκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ. ην δεχηεξν κέξνο δηαηππψλνπκε κηα δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ 

έρεη ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε θαη ηαπηφρξνλα λα 

αλαδείμεη ηηο βαζηθέο απνδεηθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφλ 

ηνλ θιάδν. 

 

Abstract 

In the first part of this paper we analyze the negative effects of the central 

examinations in the teaching and learning of the Calculus taught in the final 

year of secondary education in Greece, especially its transformation into an 

endless discussion of exercises and methods centered on the examination 

items. In the second part we propose a lesson plan aiming at the conceptual 

understanding of the Calculus as well as the gradual development of the 

basic proof techniques in this domain. 

 

 

Έλα πεξίγξακκα ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε εζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία ζεσξεηηθψλ ελνηήησλ πνπ 

δελ αλήθνπλ ζηελ ηξέρνπζα δηδαθηέα/εμεηαζηέα χιε, αιιά ε ζπζηεκαηηθή 

παξνπζίαζε θαη κειέηε ηνπο παξέρεη νπζηαζηηθή εκβάζπλζε ζηηο έλλνηεο 

θαη κεζφδνπο ηεο Αλάιπζεο. Με δεδνκέλν ινηπφλ ην ππάξρνλ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ζρνιηθφ βηβιίν, νη ελφηεηεο απηέο δελ ζα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

πξφζζεηε ζεσξεηηθή χιε, αιιά σο πιηθφ δξαζηεξηνηήησλ πςεινχ 



καζεζηαθνχ επηπέδνπ. Απηφ ην ζηνηρείν δηεπθνιχλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο δηδαζθαιίαο, επεηδή δελ είλαη αλαγθαίν λα δηδαρζνχλ κε ηε ινγηθή 

ζεηξά πνπ ζα εκθαλίδνληαλ ζε κηα ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο Αλάιπζεο 

αιιά λα εληαρζνχλ, γηα παξάδεηγκα, ζε κηα ζεηξά επαλαιεπηηθψλ 

καζεκάησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο/εμεηαζηέαο χιεο. 

Βαζηθνί ζηφρνη απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη 

καζεηέο κε ηε ρξήζε απνδεηθηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Αλάιπζε, θαη λα εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

δηάθνξσλ ηερλαζκάησλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο απνδείμεηο 

γεληθψλ πξνηάζεσλ θαη φρη κφλν ζηελ επίιπζε επηηεδεπκέλσλ θαη 

αζχλδεησλ αζθήζεσλ. Δμάιινπ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηερλάζκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζχλζεηεο αζθήζεηο ππάξρνπλ ήδε ζηηο απνδείμεηο 

πξνηάζεσλ ηεο ζεσξίαο. 

ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ αθνινπζήζακε νξηζκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία 

ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ην δεδνκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη βηβιίν 

αιιά θαη ηελ αλάγθε άκεζεο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ επηζεκάλζεθαλ ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

Δπεηδή, γηα παξάδεηγκα, ζην επίπεδν ηνπ Λπθείνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

απνδεηρζνχλ κε απζηεξφηεηα φιεο νη ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο ηεο Αλάιπζεο, 

ε δηδαζθαιία θαηαθεχγεη πνιχ ζπρλά (θαη νξζά!) ζηε γεσκεηξηθή επνπηεία. 

Απηή ε πξαθηηθή φκσο εμειίζζεηαη βαζκηαία ζε εκπφδην γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ εηδηθψλ απνδεηθηηθψλ κεζφδσλ θαη αιγεβξηθψλ 

εξγαιείσλ (π.ρ. απαγσγή ζε άηνπν, αληζφηεηεο θ.α.)  πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

Αλάιπζε. Δπνκέλσο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε επηινγή νξηζκέλσλ 

πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ηζρπξή γεσκεηξηθή πξνθάλεηα, γηα λα δείμνπκε 

αθξηβψο ηε ζεκειηψδε δηαθνξά κεηαμχ γεσκεηξηθήο εξκελείαο θαη 

καζεκαηηθήο απφδεημεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ πνπ 

απαηηεί ε ηειεπηαία.  

Έλα άιιν παξάδεηγκα απνηεινχλ νη απνδείμεηο πξνηάζεσλ νη νπνίεο 

αθαηξνχληαη απφ ηε δηδαθηέα/εμεηαζηέα χιε γηα ιφγνπο πνπ δελ έρνπλ 

θακηά ζρέζε κε ηε καζεκαηηθή θαη δηδαθηηθή ηνπο αμία. Δηδηθέο 

πεξηπηψζεηο απηψλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ηζρπξή γεσκεηξηθή 

πξνθάλεηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ιήκκαηα γηα λα απνδεηρζνχλ 

κε απζηεξφηεηα νη γεληθφηεξεο θαη ιηγφηεξν πξνθαλείο εθδνρέο ηνπο. 

Γηα λα απνζαθεληζηνχλ φια ηα παξαπάλσ ζα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα.    

 

 

 



ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1 

Γηδαθηηθέο παξαηεξήζεηο 

Αλ ε ζπλάξηεζε f είλαη αληηζηξέςηκε, ηφηε νη εμηζψζεηο 
1y f (x)  θαη  x f (y)   

παξηζηάλνληαη ζην θαξηεζηαλφ επίπεδν xOy απφ ηελ ίδηα θακπχιε, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά πξνθαλέο απφ γεσκεηξηθή άπνςε φηη ηδηφηεηεο ηεο f φπσο ε 

κνλνηνλία θαη ε ζπλέρεηα «κεηαβηβάδνληαη» ζηελ αληίζηξνθε ζπλάξηεζε 
1f .  Απηή ε παξαηήξεζε, ε νπνία αμηνπνηείηαη δηδαθηηθά ζε πνιιά θιαζηθά 

εγρεηξίδηα (βι. π.ρ. [1], ζ.135, [2], ζ.229), απνηειεί εμαηξεηηθή αθεηεξία 

εηζαγσγήο ζ‟ έλα πνιχ ηδηαίηεξν ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο απζηεξέο, 

«αξηζκεηηθνπνηεκέλεο» απνδείμεηο ησλ πξνηάζεσλ ηεο Αλάιπζεο. Γειαδή 

γεσκεηξηθά πξνθαλείο ηδηφηεηεο απαηηνχλ γηα ηελ απφδεημή ηνπο 

εμεηδηθεπκέλα ινγηθά θαη αιγεβξηθά εξγαιεία. Ζ απφδεημε ηεο επφκελεο 

πξφηαζεο απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα.  

Μνλνηνλία αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο 

Πξφηαζε: Ζ αληίζηξνθε κηαο γλεζίσο κνλφηνλεο ζπλάξηεζεο είλαη 

γλεζίσο κνλφηνλε κε ην ίδην είδνο κνλνηνλίαο. 

Απόδεημε (κε απαγσγή ζε άηνπν) 

Γλσξίδνπκε φηη αλ κηα ζπλάξηεζε f : A  είλαη γλεζίσο κνλφηνλε ζην 

Α, ηφηε νξίδεηαη ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε 1f : f (A) A  . Τπνζέηνπκε φηη 

ε  f είλαη γλεζίσο αχμνπζα ζην Α, δειαδή γηα θάζε 
1 2x ,x A  ηζρχεη ε 

ζπλεπαγσγή 

1 2 1 2x x f (x ) f (x )    

Θα απνδείμνπκε φηη ε 1f   είλαη επίζεο γλεζίσο αχμνπζα ζην πεδίν νξηζκνχ 

ηεο f(A), δειαδή γηα θάζε 
1 2y , y f (A)   ηζρχεη ε ζπλεπαγσγή: 

1 1

1 2 1 2y y f (y ) f (y )     (1) 

Αο ππνζέζνπκε φηη ε (1) δελ αιεζεχεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ 

1 2y , y f (A)  ηέηνηα, ψζηε λα ηζρχεη: 1 1

1 2 1 2y y f (y ) f (y )     

Δπεηδή 1 1

1 2f (y ), f (y ) A    θαη ε f είλαη γλεζίσο αχμνπζα, ζα ηζρχεη: 

   1 1 1 1

2 1 2 1 2 1f (y ) f (y ) f f (y ) f f (y ) y y         



Απηφ φκσο είλαη άηνπν, επεηδή 1 2y y .  Άξα ε (1) αιεζεχεη πάληνηε θαη 

επνκέλσο ε ζπλάξηεζε 1f   είλαη γλεζίσο αχμνπζα. (Όκνηα εξγαδφκαζηε 

ζηελ πεξίπησζε ηεο γλεζίσο θζίλνπζαο ζπλάξηεζεο.)
 5

 

 

Δθαξκνγή 

Δπαλαιεπηηθέο Δμεηάζεηο Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο 2005 

ΘΔΜΑ 3
ν
 

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f, ε νπνία είλαη παξαγσγίζηκε ζην ℝ κε f (x) 0   γηα 

θάζε x ℝ. 

α. Να δείμεηε φηη ε f είλαη “1 – 1”.    Μνλάδεο 7  

Γηδαθηηθέο παξαηεξήζεηο 

Σν βαζηθφ ιάζνο πνπ θάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα είλαη φηη κεηαθέξνπλ απζαίξεηα ην «λφκν ηεο ηξηρνηνκίαο» ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ ζηε ζπλάξηεζε f  : Δπεηδή  f (x) 0   γηα θάζε xℝ, 

ζα ηζρχεη f (x) 0   γηα θάζε xℝ είηε f (x) 0   θάζε xℝ, νπφηε ε 

ζπλάξηεζε ζα είλαη γλεζίσο κνλφηνλε θαη άξα ζπλάξηεζε “1 – 1”. 

Οπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηνχλ ηε «κεζνδνινγία» ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

πξνζήκνπ κηαο ζπλερνχο ζπλάξηεζεο ζε έλα δηάζηεκα ζην νπνίν δελ 

κεδελίδεηαη θαη ελ ζπλερεία ηε ζρέζε παξαγψγνπ-κνλνηνλίαο, 

παξαιείπνληαο βέβαηα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηελ νπζηψδε πξνυπφζεζε 

ηεο ζπλέρεηαο ε νπνία δελ ηζρχεη απαξαίηεηα γηα ηελ f . 6
 

Έλαο έκκεζνο ηξφπνο απφδεημεο εδψ είλαη ε εθαξκνγή ηεο απαγσγήο ζε 

άηνπν (αθξηβέζηεξα, ε απφδεημε ηεο αληηζεηναληίζηξνθεο πξφηαζεο): 

Απόδεημε 

Τπνζέηνπκε φηη ε ζπλάξηεζε f δελ είλαη “1 – 1”. Σφηε ζα ππάξρνπλ δχν 

ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθνί αξηζκνί α, β κε α < β, ηέηνηνη ψζηε λα ηζρχεη f(α) 

= f(β). Δπεηδή ε ζπλάξηεζε f είλαη παξαγσγίζηκε ζην ℝ, άξα θαη ζπλερήο 

ζε απηφ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζην δηάζηεκα [α, β] ηζρχνπλ γηα ηελ f νη 

                                                           
5
 Τπελζπκίδνπκε φηη ε πξνεγνχκελε πξφηαζε θαη ε απφδεημε ηεο ππήξραλ ζε φια ηα 

πξνεγνχκελα ζρνιηθά βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αλάιπζεο 

ζηελ Γ΄ Λπθείνπ. Βι. ζπγθεθξηκέλα [3] ζ.30, [4] ζ.32 θαη [5] ζ.40.   
6
 Ζ αιήζεηα είλαη φηη αλ ηζρχεη f (x) 0  γηα θάζε xℝ (ην ℝ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε 

νπνηνδήπνηε δηάζηεκα Γ αλνηθηφ ή θιεηζηφ), ηφηε ε ζπλάξηεζε f είλαη πξάγκαηη γλεζίσο 

κνλφηνλε αιιά είλαη πφξηζκα ηνπ ζεσξήκαηνο ελδηακέζσλ ηηκψλ γηα ηελ παξάγσγν 

ζπλάξηεζε (ζεψξεκα Darboux) ην νπνίν (αλ θαη ε απφδεημή ηνπ είλαη θαηαλνεηή απφ έλα 

καζεηή Λπθείνπ) δελ ππάξρεη ζηε ζρνιηθή χιε. 



πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο Rolle. Άξα ππάξρεη αξηζκφο μ(α, β) κε 

f (μ) 0  , πνπ είλαη άηνπν.
7
  

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2 

Γηδαθηηθέο παξαηεξήζεηο 

Δίλαη γλσζηφ φηη ζηελ Γ΄ Λπθείνπ νη καζεηέο αζθνχληαη εληαηηθά ζηνλ 

ππνινγηζκφ νξίσλ ζπλαξηήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρεηηθέο ηδηφηεηεο 

θαη έλα κεγάιν αξηζκφ ηερλαζκάησλ πνπ ε δηδαζθαιία έρεη αλαγάγεη ζε 

«κεζνδνινγία». Δπηπιένλ, φια απηά γίλνληαη κε κηα αζαθή γεσκεηξηθή 

εηθφλα γηα ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ, πιήξε άγλνηα ηνπ ηξφπνπ απφδεημεο ησλ 

ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ, ελδερνκέλσο θαη κε ζχγρπζε γηα ηηο αθξηβείο 

πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νξηζκέλεο απφ απηέο (π.ρ. ν 

θαλφλαο de l‟ Hospital). Θεσξνχκε φηη είλαη απνιχησο ιαλζαζκέλν 

δηδαθηηθά λα εμαληιείηαη ε εθηεηακέλε δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα φξηα (35 ζειίδεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ) ζε αιγνξηζκηθέο 

θαη ππνινγηζηηθέο ηερληθέο επίιπζεο αζθήζεσλ, ρσξίο λα επηρεηξείηαη  

θάπνηα παξάιιειε εκβάζπλζε ζηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. Μηα 

ελδηαθέξνπζα ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα 

είλαη ε απφδεημε ηνπ «θξηηεξίνπ παξεκβνιήο», κε αθεηεξία ηελ αθφινπζε 

εηδηθή πεξίπησζε: 

Μηα πξόηαζε – εηδηθή πεξίπησζε ηνπ θξηηεξίνπ παξεκβνιήο 

o

o

x x
x x

g(x) f (x) g(x)
lim f (x) 0

lim g(x) 0 


   
 



 (1) 

Ζ πξφηαζε απηή κπνξεί λα αηηηνινγεζεί γεσκεηξηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα, φπσο π.ρ. ε ζπλάξηεζε 

2 1
f (x) x ζπλ

x
 . 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ αθνινπζεί εμεγεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά φηη 

ηζρχεη 
2 2

x 0
x f (x) x   θαη  limf (x) 0


     

8
 

 

                                                           
7
 ηελ απφδεημε απηή, εθηφο απφ ηε κέζνδν ηεο απαγσγήο ζε άηνπν, γίλεηαη επίζεο πνιχ 

νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζεσξήκαηνο Rolle, ελφο απφ ηα ιεγφκελα «ππαξμηαθά» 

ζεσξήκαηα πνπ ε αιφγηζηε αζθεζηνινγία έρεη κεηαιιάμεη ζε «γελλήηξηεο» πηζαλψλ 

ζεκάησλ. Μηα δηαθνξεηηθή απφδεημε πνπ παξαθάκπηεη ηε ρξήζε ηεο απαγσγήο ζε άηνπν 

ζα δψζνπκε ζηελ Δθαξκνγή 4. 
8
 Ζ ζεσξεηηθή απφδεημε ηεο (1) δελ είλαη δχζθνιε αιιά απαηηεί ηνλ εςηινληηθφ νξηζκφ ηνπ 

νξίνπ πνπ δελ κπνξεί λα δηδαρζεί απνηειεζκαηηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 



 

Οη ζπλαξηήζεηο 2 1
f (x) x ζπλ

x
 , g(x) = x

2
 θαη –g(x) = – x

2
 

Υξεζηκνπνηψληαο ηψξα ηελ (1) σο ιήκκα, κπνξνχκε λα απνδείμνπκε 

απζηεξά ην θξηηήξην παξεκβνιήο κε έλαλ ηξφπν πνπ αλαδεηθλχεη ηε 

κεζνδνινγηθή ζεκαζία ησλ αιγεβξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο βνεζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ. Ζ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία δελ 

ιεηηνπξγεί εδψ κφλν σο κέζν επηβεβαίσζεο ηεο αιήζεηαο κηαο πξφηαζεο, 

αιιά έρεη πνιιαπιέο δηδαθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο έρνπλ αλαδείμεη 

πνιιέο πξφζθαηεο έξεπλεο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. ην πιαίζην 

ηεο πξφηαζεο, απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αλαηξνπή ηεο θαζηεξσκέλεο αληίιεςεο φηη νη απνδείμεηο ησλ ζεσξεηηθψλ 

πξνηάζεσλ δελ είλαη παξά κφλν πηζαλά ζέκαηα πξνο απνκλεκφλεπζε.   

Απόδεημε ηνπ θξηηεξίνπ παξεκβνιήο 

o

o o

x x
x x x x

h(x) f (x) g(x)
lim f (x)

lim h(x) lim g(x) 
 

  
  



l
l

 

Απφ ηε δνζείζα αληζνηηθή ζρέζε πξνθχπηεη φηη  

0 f (x) h(x) g(x) h(x)     

θαη άξα ηζρχεη:    g(x) h(x) f (x) h(x) g(x) h(x)       

Δπίζεο ηζρχεη:   
o o ox x x x x x

lim g(x) h(x) lim g(x) lim h(x) 0
  

    . 

Αλ ινηπφλ ζέζνπκε θ(x) = f(x) – h(x) θαη ζ(x) = g(x) – h(x), ηφηε γηα ηηο 

ζπλαξηήζεηο θ θαη ζ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ιήκκαηνο (1) νπφηε ζα 

είλαη 

 
o ox x x x

lim θ(x) lim f (x) h(x) 0
 

    



Άξα ζα έρνπκε   
o ox x x x

lim f (x) lim f (x) h(x) h(x) 0
 

    = +l = l  

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3 

Γηδαθηηθέο παξαηεξήζεηο 

Ζ κεζνδνινγηθή αμία ηνπ θξηηεξίνπ παξεκβνιήο γίλεηαη ηδηαίηεξε θαλεξή 

φηαλ δεηείηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ νξίνπ κηαο ζπλάξηεζεο ρσξίο λα δίλεηαη ν 

ηχπνο ηεο, αιιά απφ ηα ππφινηπα δεδνκέλα είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο ζρεηηθήο δηπιήο αληζφηεηαο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε δηδαζθαιία ηνπ 

αιγεβξηθνχ ινγηζκνχ ζηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο δελ έρεη σο πξνηεξαηφηεηα 

ηελ απφδεημε αληζνηήησλ, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο ζηελ Γ΄ Λπθείνπ λα 

αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, πφζν 

κάιινλ φηαλ ε θαηάιιειε δηπιή αληζφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θξηηεξίνπ παξεκβνιήο πξέπεη λα επηλνεζεί απφ ηνπο ίδηνπο. Όια ηα 

παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ γηα ηε κεγάιε αλαγθαηφηεηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ζπζηεκαηηθά ηα δηαδνρηθά ζηάδηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηνλ θνξκφ 

κηαο ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ην πξφβιεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

παξαγψγνπ ηεο ινγαξηζκηθήο ζπλάξηεζεο, ε απφδεημε ηεο νπνίαο γηα 

αλεμήγεηνπο δηδαθηηθά ιφγνπο παξαιείπεηαη απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν. 

H παξάγσγνο ηεο ινγαξηζκηθήο ζπλάξηεζεο f(x) = lnx 

1
(ln x) ,  x 0

x
    

Μηα ζθηαγξάθεζε ηεο απόδεημεο 

Με αθεηεξία ηνλ νξηζκφ ηεο παξαγψγνπ ηζρχεη φηη: 

o o o

o o o
o

x x x x x x u 1
o o o

o

o

x
ln

f (x) f (x ) ln x ln x x 1 ln u
f (x ) lim lim lim lim

x x x x x u 1x
x 1

x

   

 
     

   
 

 

Έηζη αλαδεηθλχεηαη αξρηθά ε ζεκαζία ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ νξίνπ 

x 1

ln x
lim 1

x 1



. 

Δπεηδή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη αλεθάξκνζηνη νη ζπλήζεηο 

αιγεβξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη νη αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο ησλ νξίσλ, ζα 

αμηνπνηήζνπκε ην θξηηήξην παξεκβνιήο θαηαζθεπάδνληαο ηηο ζρεηηθέο 

αληζφηεηεο. 



Τπάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο, ε πην γλσζηή απφ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί σο 

αθεηεξία ηελ αληζφηεηα 
xe x 1,  x   . (1) 

Απφ ηελ (1) απνδεηθλχεηαη εχθνια ε αληζφηεηα 

ln x x 1,  x 0    (2) 

θαη απφ ηε (2), κε δηάθξηζε πεξηπηψζεσλ, νη αληζφηεηεο 

1 ln x
1,   x (1, )

x x 1
   


  θαη  

ln x 1
1 ,   x (0,1)

x 1 x
  


 

πνπ γξάθνληαη ηζνδχλακα: 

1
1 ln x x 1,   x (1, )

x
       θαη 

1
x 1 ln x 1 ,   x (0,1)

x
    

9
 

ην πιαίζην απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε αληζφηεηα (1) ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ιήκκα θαη κπνξεί λα αηηηνινγεζεί γεσκεηξηθά κε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ 

γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ: 
10

 

 

 
Ζ αληζφηεηα 

xe x 1,  x    

                                                           
9
 Γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο βι. π.ρ. ζηα παιαηφηεξα ζρνιηθά βηβιία [3] ζ.111 ή [4] ζ.149. 

10
 Σν παξάδεηγκα απηφ πξνζθέξεηαη επίζεο γηα λα επηζεκαλζεί ε ζεκειηψδεο δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε γεσκεηξηθή αηηηνιφγεζε ηεο αληζφηεηαο (1), ε νπνία έρεη θπξίσο επξεηηθφ 

ραξαθηήξα, θαη ζηελ απζηεξή απφδεημε ησλ ινγαξηζκηθψλ αληζνηήησλ κε αιγεβξηθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο ηδηφηεηεο ηεο δηάηαμεο ηνπ ℝ. Δίλαη 

γλσζηή ε κεγάιε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζηελ απφδεημε 

αληζνηήησλ, πφζν δε κάιινλ φηαλ απηέο δελ είλαη γλσζηέο αιιά πξέπεη λα επηλνεζνχλ.       



Δθαξκνγή 

Δπαλαιεπηηθέο Δμεηάζεηο Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο 2006 

ΘΔΜΑ 4
ν
 

β. Να ππνινγίζεηε ην 
x

1
lim x ln 1

x

 
 

 
   Μνλάδεο 5 

Ο θιαζηθφο ππνινγηζκφο απηνχ ηνπ νξίνπ αθνινπζεί ηελ «πεπαηεκέλε», 

δειαδή ηε ρξήζε ηνπ θαλφλα de l‟Hospital κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

x x

1
ln 1

1 x
lim x ln 1 lim

1x

x

 

 
 

     
 

. 

ην πιαίζην φκσο ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ είρε σο 

αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξαγψγνπ ηεο ινγαξηζκηθήο 

ζπλάξηεζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ν αθφινπζνο κεηαζρεκαηηζκφο 

x x u 1

1
ln 1 ln1

1 ln u ln1x
lim x ln 1 lim lim f (1)

1x u 1
1 1

x

  

 
           

     
 

 

πνπ αλαγάγεη απ‟ επζείαο ην δεηνχκελν φξην ζηελ ηηκή ηεο παξαγψγνπ ηεο 

ινγαξηζκηθήο ζπλάξηεζεο f(u) = lnu ζην ζεκείν 1.  

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 4 

Γηδαθηηθέο παξαηεξήζεηο 

Χο ηέηαξην θαη ηειεπηαίν παξάδεηγκα γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο ζα αλαπηχμνπκε έλα πιάλν παξνπζίαζεο ησλ ιεγφκελσλ 

«ππαξμηαθψλ» ζεσξεκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία Αλάιπζεο. 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην πξψην κέξνο ηεο εηζήγεζεο, κέζα ζην 

θαζηεξσκέλν πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο Αλάιπζεο ηα ζπνπδαία απηά 

ζεσξήκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν επηλνήζεθαλ, 

δειαδή σο αθξνγσληαίνη ζπλδεηηθνί ιίζνη ζην ζεσξεηηθφ νηθνδφκεκα ηεο 

Αλάιπζεο.
11

 Αληίζεηα εθθπιίδνληαη ζε «γελλήηξηεο» αζθήζεσλ πνπ 

επηρεηξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηα πην εηεξφθιηηα ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο χιεο 

νδεγψληαο ζπλήζσο ζε «ηεξαηνγελέζεηο». ε απηήλ αθξηβψο ηελ θαηεγνξία 

αλήθνπλ πνιιά ζέκαηα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηεο ηειεπηαίαο 

                                                           
11

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ηζηνξηθήο  εμέιημεο ησλ ππαξμηαθψλ ζεσξεκάησλ 

πεξηγξάθεηαη ζην [6], ζζ.89–95.  



15εηίαο, ηα νπνία βέβαηα νδήγεζαλ ζε κηα αλεμέιεγθηε ππεξπαξαγσγή πνπ 

θαιχπηεη ηφκνπο «βνεζεκάησλ».    

Γηα λα δνζεί επνκέλσο κηα ηδέα ηνπ πξαγκαηηθνχ ξφινπ απηψλ ησλ 

ζεσξεκάησλ, ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηε δηδαζθαιία δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νηθνδνκείηαη ζεσξεηηθά ε 

Αλάιπζε, παξαζέηνληαο κηα αιπζίδα νξηζκψλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ε κία 

έπεηαη ινγηθά απφ ηελ άιιε. Μηα ηέηνηα ζεσξεηηθή αιπζίδα είλαη π.ρ. ε 

εμήο:  

Οξηζκφο παξαγψγνπ  Οξηζκφο ηνπηθψλ αθξνηάησλ  Θεψξεκα 

Fermat  Θεψξεκα Rolle  Θεψξεκα κέζεο ηηκήο  Κξηηήξην 

ζηαζεξήο ζπλάξηεζεο  Οξηζκφο παξάγνπζαο  Υαξαθηεξηζκφο ησλ 

παξαγνπζψλ κηαο ζπλάξηεζεο.
12

 

Αλαιχνληαο ηε ινγηθή αιιεινπρία ησλ πξνηάζεσλ θαζψο θαη ηηο ηερληθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο απνδείμεηο, νη καζεηέο εκβαζχλνπλ 

ζηε ζεσξεηηθή δνκή ηεο Αλάιπζεο θαη αλαγλσξίδνπλ φηη ε αλάπηπμή ηεο 

κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επίζεο εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ κηαο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε 

απνθπγή «θπθιηθψλ ζπιινγηζκψλ», έλα θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη κε 

κεγάιε ζπρλφηεηα ζηα γξαπηά ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ.    

 

Δθαξκνγή 

Δπαλαιεπηηθέο Δμεηάζεηο Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο 2005 

ΘΔΜΑ 3
ν
 

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f, ε νπνία είλαη παξαγσγίζηκε ζην ℝ κε f (x) 0   γηα 

θάζε xℝ. 

α. Να δείμεηε φηη ε f είλαη “1 – 1”.    Μνλάδεο 7  

Γηδαθηηθέο παξαηεξήζεηο 

ην Παξάδεηγκα 1 δψζακε κηα έκκεζε απφδεημε απηήο ηεο πξφηαζεο κε 

απαγσγή ζε άηνπν, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζεψξεκα Rolle. Γηα λα ηνλίζνπκε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο κεγάιεο απνδεηθηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

«ππαξμηαθψλ» ζεσξεκάησλ, ζα δψζνπκε θαη κηα άκεζε απφδεημε ζχκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλάξηεζεο 1 – 1: 

Γηα θάζε x
1
, x

2
ℝ κε x

1
 x

2
 ηζρχεη    1 2f x f x  

                                                           
12

 Με ηε ζπγθεθξηκέλε ινγηθή ζεηξά (ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ) κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ φια ηα ζεσξήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη. Οη απνδείμεηο 

ππάξρνπλ ζε δηάθνξα βηβιία Αλάιπζεο, ελψ κηα ελδηαθέξνπζα παξνπζίαζε ζηελ νπνία 

ηνλίδνληαη ηα δηδαθηηθά πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο δηάηαμεο γίλεηαη ζην [7]. 



Δπεηδή ην δεδνκέλν ηεο πξφηαζεο αλαθέξεηαη ζε ηδηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο 

παξαγψγνπ θαη ην δεηνχκελν ζε ηδηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο ζπλάξηεζεο, 

πξνζθέξεηαη κεζνδνινγηθά ε αμηνπνίεζε ηνπ ζεσξήκαηνο κέζεο ηηκήο ηνπ 

νπνίνπ νη πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζε θάζε 

δηάζηεκα ηεο κνξθήο  1 2x ,  x . 

Απόδεημε 

Θεσξνχκε x
1
, x

2
ℝ κε x

1  x
2
 θαη εηδηθφηεξα x

1 < x
2
.  Απφ ην ζεψξεκα  

κέζεο ηηκήο ηνπ δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα ηε ζπλάξηεζε 

f ζα ππάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ  1 2μ x ,  x  ηέηνην ψζηε 

   2 1

2 1

f x f x
f (μ)

x x


 


. 

Άξα, ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε, ζα είλαη  
   2 1

2 1

f x f x
0

x x





 δειαδή 

   1 2f x f x .  

 

Μεξηθέο ηειηθέο παξαηεξήζεηο 

Όπσο δείμακε αλαιπηηθά ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, αμηνπνηψληαο 

εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο, ε δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ θαηαζέηνπκε επηρεηξεί λα 

αληηκεησπίζεη νξηζκέλα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ηεο Αλάιπζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά ζπλδένληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ θαη 

ηδηαίηεξα ηελ «αζθεζηνινγία» πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηα ιεγφκελα 

«ζπλδπαζηηθά» ζέκαηα.   

Ζ πξψηε έλζηαζε πνπ κπνξεί λα δηαηππσζεί ελαληίνλ απηήο ηεο πξφηαζεο 

είλαη φηη πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζνπκε ηε θχιια ηεο 

«αζθεζηνινγίαο» θηλδπλεχνπκε λα πέζνπκε ζηε Υάξπβδε ηεο 

«ζεσξεηηθνινγίαο». Χο απάληεζε ζε απηή ηελ έλζηαζε πξέπεη αξρηθά λα 

ηνλίζνπκε φηη ε πξφηαζε επηρεηξεί λα αλαβαζκίζεη ηε δηδαζθαιία ηεο 

ζεσξίαο απφ ηελ θαηάζηαζε «ππνρείξηνπ» ηεο αζθεζηνινγίαο ζηελ νπνία 

έρεη πεξηέιζεη, ρσξίο λα ζέηεη δήηεκα αχμεζεο ηεο εμεηαζηέαο χιεο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν φκσο ζηνηρείν είλαη φηη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ 

ζεσξεηηθψλ πξνηάζεσλ ηεο Αλάιπζεο αλαδεηθλχεη φια εθείλα ηα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε αθφκε θαη 

ησλ πην εμεδεηεκέλσλ αζθήζεσλ.  



Μηα δεχηεξε ελδερφκελε έλζηαζε αθνξά ηελ επάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο Αλάιπζεο. 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην πξψην κέξνο, ν ρξφλνο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο/εμεηαζηέαο χιεο ζηελ Γ΄ Λπθείνπ είλαη 

ππεξαξθεηφο, αθφκε θαη αλ ζπκπεξηιάβνπκε ζε απηήλ φιε ηελ 

«αζθεζηνινγία» θαη «κεζνδνινγία» πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ. Ζ ζπξξίθλσζε ηεο χιεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη νδεγήζεη ζηελ εθκεηάιιεπζε θάζε δπλαηνχ ζπλδπαζκνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία «πξσηφηππσλ» ζεκάησλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο επηβάινπλ 

ζηε δηδαζθαιία κηα αηέξκνλε ζπδήηεζε ιεπηνκεξεηψλ θαη 

πεξηπησζηνινγίαο. Δπνκέλσο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε δελ απνηειεί παξά έλα 

κηθξφ ηκήκα ηνπ ππεξβνιηθνχ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη νχησο ή άιισο γηα 

εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα παξφκνηα κε απηά ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ. 
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Σα ζέκαηα ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ 

Μαζεκαηηθώλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, ε ζρέζε ηνπο κε 

ηελ εμεηαζηέα ύιε, ηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο θαη 

ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ 

Μέξνο 1
ν
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Γηάλλεο Θσκαΐδεο Γεκήηξεο Μπαξνύηεο Γηάλλεο αξάθεο 

 

Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξνχκε κηα γλσζηηθή αλάιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

ηέζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017 ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Μαζεκαηηθψλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηελ εμεηαζηέα 

χιε θαη λα δνζεί κηα εξκελεία ηεο ρακειήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. ην 

πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα ζέκαηα Α, Β θαη 

Γ. ην δεχηεξν κέξνο αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπ ζέκαηνο 

Γ, παξαηίζεληαη νξηζκέλνη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο θαη δηαηππψλνληαη 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

Abstract 

In this paper we make an attempt to analyze from a cognitive point of view 

the mathematical items of the central entrance examinations for tertiary 

education in Greece, which took place during the last June. Our principal 

aim is to investigate how these items relate to the official curriculum and the 

textbooks of mathematics, as well as to interpret the students‟ low 

performance. The paper is divided in two parts. 

 

 

Δηζαγσγή 

Σα ζέκαηα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ Μαζεκαηηθψλ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

ηνπ πεξαζκέλνπ Ηνπλίνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ (Κ.Δ.Δ.), ππάξρεη βνχιεζε 

λα δνζεί ζπλέρεηα ζηε «ζηξνθή» πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο αληίζηνηρεο 

εμεηάζεηο ην 2016. Βαζηθφ θαη εκθαλέο ζηνηρείν απηήο ηεο «ζηξνθήο», ζ‟ 

έλα πξψην επίπεδν αλάγλσζεο, είλαη φηη ην ζεσξεηηθφ πιηθφ θαη νη 

αζθήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ απνθηνχλ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

επηινγή ησλ ζεκάησλ. ‟ έλα δεχηεξν επίπεδν αλάγλσζεο βέβαηα, ν 



κειεηεηήο ησλ ζεκάησλ δηαπηζηψλεη φηη απηά βξίζθνληαη, κεηά απφ αξθεηέο 

δεθαεηίεο, ζε ηθαλνπνηεηηθή ζπλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη εμεηδηθεχνληαη ζηηο Οδεγίεο 

Γηδαζθαιίαο πνπ δεκνζηεχεη θάζε ρξφλν ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.). Λακβάλνληαο ζρεδφλ απηνχζηεο αζθήζεηο απφ ην 

ζρνιηθφ βηβιίν αιιά δηακνξθψλνληαο ηα ζέκαηα κε ηξφπν πνπ αλαδεηθλχεη 

ηηο γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, ε επηηξνπή 

ζεκαηνδνηψλ δεκηνχξγεζε ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα εμεηαζηηθά δνθίκηα 

απφιπηα ζπκβαηά κε ην δηαρξνληθφ δεηνχκελν απφ ηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο: Να θαηαηαγνχλ δειαδή κε νξζνινγηθφ ηξφπν ζηηο δηάθνξεο 

βαζκνινγηθέο θιάζεηο νη «αξηζηνχρνη» ηνπο νπνίνπο παξάγεη καδηθά ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηδηαίηεξα ην Λχθεην. Σα απνηειέζκαηα 

ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 2017 έδεημαλ (φπσο θαη ην 2016) φηη γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ δελ είλαη θαζφινπ απαξαίηεην λα θαηαθεχγεη ε Κ.Δ.Δ. 

ζηα εμσθξεληθά «ζπλδπαζηηθά» ζέκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ηα νπνία, 

αθνχ αθξνβαηνχζαλ ζηα φξηα ηεο εμεηαζηέαο χιεο ζπλδπάδνληαο ηα πιένλ 

εηεξφθιεηα ζηνηρεία, αλάγνληαλ  ζηε ζπλέρεηα ζε «δηδαθηέα χιε» . 

Ζ απεμάξηεζε βέβαηα απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε δελ είλαη εχθνιε, 

κε δεδνκέλν ην ζθηρηφ ελαγθαιηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ζην Λχθεην κε ηε ζεκαηνινγία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ θαη ηε ζπλαθή 

«κεζνδνινγία». Ζ δπζθνιία απηή γίλεηαη νινθάλεξε απφ ηε ζπδήηεζε πνπ 

δηεμάγεηαη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, αιιά θαη νξηζκέλα ελππφγξαθα 

θείκελα πνπ θπθινθφξεζαλ ζην δηαδίθηπν. ην [1] π.ρ., νη ππνγξάθνληεο 

ηνλίδνπλ αξρηθά «… ηνλ έκκεζν θαη βάλαπζν πεξηνξηζκφ ηεο χιεο πνπ ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα ηείλεη λα παγησζεί, αθνχ ηα ζέκαηα πνπ επηιέγνληαη 

θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ήδε πεξηνξηζκέλεο χιεο». ηε 

ζπλέρεηα ζηνρνπνηνχλ ηελ επηινγή ηεο Κ.Δ.Δ. λα δεηεζεί γηα πξψηε θνξά ε 

αηηηνιφγεζε κηαο εξψηεζεο σζηφ-Λάζνο, θαη βάιινπλ θαηά ηεο απφθαζεο 

λα κε βαζκνινγεζεί ε αηηηνιφγεζε αλ δελ θάλεη ρξήζε αληηπαξαδείγκαηνο 

(ρσξίο λα αλαθέξνπλ βέβαηα κε πνηνλ άιιν ηξφπν ζα κπνξνχζε λα 

αηηηνινγεζεί). 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ θξηηηθή ηεο «ζηξνθήο» ζηε ζεκαηνδνζία ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, παξακέλεη ην γεγνλφο φηη νη επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα αθνινπζνχλ αξλεηηθή πνξεία (δξαζηηθή 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ άξηζησλ γξαπηψλ κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ απνηπρίαο). Απηφ θαίλεηαη αξρηθά παξάδνμν, κε δεδνκέλν φηη ηα 

ζέκαηα επηιέγνληαη απφ ηε «δεμακελή» ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη κε θαλέλα 

ηξφπν δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηδηαηηέξσο δχζθνια ή φηη πεξηθιείνπλ 

«παγίδεο». ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε αηηία ηεο 



πηψζεο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ πιεζψξα ησλ εξσηεκάησλ πνπ 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη καζεηέο θαη ζηηο πνιιέο πξναπαηηνχκελεο 

γλψζεηο πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα ηελ επηηπρή δηαπξαγκάηεπζή ηνπο.  

Όια ηα πξνεγνχκελα αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε κηαο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο 

ησλ ζεκάησλ πνπ επέιεμε ε Κ.Δ.Δ. ζηηο ηειεπηαίεο εμεηάζεηο Μαζεκαηηθψλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ζεκεία αηρκήο ηελ θάιπςε ηεο εμεηαζηέαο χιεο, ηελ 

έθηαζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζή ηνπο, 

αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ πεξηβφεηε «κεζνδνινγία» πνπ αλαπηχρζεθε 

φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη απνηειεί ην θπξίαξρν αληηθείκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ Γ΄ Λπθείνπ. Σνλίδνπκε βέβαηα φηη 

έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί εκπεξηζηαησκέλεο αλαιχζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ηξφπσλ επίιπζεο, αιιά ππεηζέξρνληαη 

ζηε ζηνρνζεζία ησλ επηκέξνπο εξσηεκάησλ, επηρεηξνχλ ζπγθξίζεηο κε ηα 

«ζπλδπαζηηθά» ζέκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη ην θπξηφηεξν, 

επηρεηξνχλ λα ηα ζπλδέζνπλ κε ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (βι. ραξαθηεξηζηηθά ην [2]). 

Ζ δηθή καο πξνζέγγηζε ζα ζηεξηρζεί ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε «γλσζηηθφ 

ππφβαζξν» θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

επίιπζή ελφο ζέκαηνο, ηαμηλνκεκέλα ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1) ΔΝΝΟΗΔ (ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη έλλνηεο ηεο Αλάιπζεο πνπ 

δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζηελ Γ΄ Λπθείνπ, φπσο π.ρ. ε έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο 

θαη ηεο παξαγψγνπ κηαο ζπλάξηεζεο). 

2) ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ (εδψ αλήθνπλ νη ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο παξαπάλσ έλλνηεο θαη δηδάζθνληαη ζηελ Γ΄ Λπθείνπ, 

φπσο π.ρ. ην ζεψξεκα κέζεο ηηκήο ηνπ Γηαθνξηθνχ Λνγηζκνχ). 

3) ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ (ε θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ππνινγηζηηθέο θπξίσο 

ηερληθέο πνπ δηδάζθνληαη ζηελ Γ΄ Λπθείνπ φπσο είλαη π.ρ. ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ ηχπνπ ηεο ζχλζεζεο δχν ζπλαξηήζεσλ ή ηεο παξαγψγνπ κηαο 

ζπλάξηεζεο). 

4) ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΗ (ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπκε 

ζπκπεξηιάβεη ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο απφ ηελ χιε ησλ πξνεγνχκελσλ 

ηάμεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επίιπζε ελφο ζέκαηνο, φπσο είλαη π.ρ. ε 

απινπνίεζε κηαο ξεηήο αιγεβξηθήο παξάζηαζεο, ε επίιπζε κηαο ξεηήο 

εμίζσζεο ή αλίζσζεο, ν ινγηζκφο ησλ αληζνηήησλ, νη κέζνδνη απφδεημεο 

θ.ν.θ.). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε 

δηάθνξεο νλνκαζίεο, φπσο «γλσζηηθή αλάιπζε» ή «αλάιπζε γλσζηηθψλ 

ζηεξηγκάησλ» (βι. ζρεηηθά ζην [3] θαη ζην [4], ζζ.120-124). 

 



Αλάιπζε ηνπ γλσζηηθνύ ππόβαζξνπ ησλ ζεκάησλ 

Γηα λα γίλεη φζν ην δπλαηφ πην ζπζηεκαηηθή θαη θαηαλνεηή ε αλάιπζε, ζα 

παξαζέζνπκε γηα θάζε εξψηεκα ησλ ζεκάησλ Α, Β, Γ θαη Γ ηνπ 2017 ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν. Ζ χπαξμε θελνχ δίπια 

ζε θάπνηα θαηεγνξία ζεκαίλεη θπζηθά φηη ε επίιπζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζέκαηνο δελ απαηηνχζε ηε ρξήζε ζρεηηθψλ γλψζεσλ. 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Έζησ κηα ζπλάξηεζε f, ε νπνία είλαη ζπλερήο ζε έλα δηάζηεκα Γ. Αλ 

f(x) > 0 ζε θάζε εζσηεξηθφ ζεκείν ηνπ Γ, ηφηε λα απνδείμεηε φηη ε f είλαη 

γλεζίσο αχμνπζα ζε φιν ην Γ.    (Μνλάδεο 7) 

ΔΝΝΟΗΔ: Γλεζίσο αχμνπζα ζπλάξηεζε  

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Θεψξεκα Μέζεο Σηκήο  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Λνγηζκφο αληζνηήησλ 

 

Α2. Θεσξήζηε ηνλ παξαθάησ ηζρπξηζκφ: 

«Κάζε ζπλάξηεζε f, ε νπνία είλαη ζπλερήο ζην xo, είλαη παξαγσγίζηκε ζην 

ζεκείν απηφ.» 

α. Να ραξαθηεξίζεηε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ γξάθνληαο ζην ηεηξάδην ζαο 

ην γξάκκα Α, αλ είλαη αιεζήο, ή ην γξάκκα Φ, αλ είλαη ςεπδήο. 

(Μνλάδα 1) 

 

β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην εξψηεκα α. (Μνλάδεο 3) 

ΔΝΝΟΗΔ: Οξηζκφο ζπλέρεηαο  Οξηζκφο παξαγψγνπ ζπλάξηεζεο ζε 

ζεκείν 

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Παξάγσγνο θαη ζπλέρεηα 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Αληίζηξνθν ζεψξεκα  Ηθαλή θαη αλαγθαία 

ζπλζήθε  Υξήζε αληηπαξαδεηγκάησλ 

 

Α3. Πφηε ιέκε φηη κηα ζπλάξηεζε f είλαη ζπλερήο ζε έλα θιεηζηφ δηάζηεκα 

[α, β];        (Μνλάδεο 4) 

ΔΝΝΟΗΔ: πλέρεηα ζπλάξηεζεο ζε δηάζηεκα  Πιεπξηθά φξηα  

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: 

 



Α.4 (α) Γηα θάζε δεχγνο ζπλαξηήζεσλ f:   θαη g:  , αλ 

o ox x x x
lim f (x) 0 θαη lim g(x)
 

    ηφηε  
ox x

lim f (x) g(x) 0


   (Μνλάδεο 2) 

ΔΝΝΟΗΔ: Με πεπεξαζκέλν φξην ζην xo   Απξνζδηφξηζηε κνξθή  

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Με πεπεξαζκέλα φξηα θαη πξάμεηο  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: 

 

Α.4 (β) Αλ f, g είλαη δχν ζπλαξηήζεηο κε πεδία νξηζκνχ Α, Β αληίζηνηρα, 

ηφηε ε gf νξίδεηαη αλ f(A) B    (Mνλάδεο 2) 

ΔΝΝΟΗΔ: χλζεζε ζπλαξηήζεσλ  

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Πεδίν νξηζκνχ ζπλάξηεζεο  Πξάμεηο ζπλφισλ  

Κελφ ζχλνιν 

 

Α.4 (γ) Γηα θάζε ζπλάξηεζε f:   πνπ είλαη παξαγσγίζηκε θαη δελ 

παξνπζηάδεη αθξφηαηα, ηζρχεη f(x)  0 γηα θάζε x .   (Mνλάδεο 2) 

ΔΝΝΟΗΔ: 

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Θεψξεκα Fermat 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Αληίζηξνθν ζεψξεκα  Ηθαλή θαη αλαγθαία 

ζπλζήθε  Υξήζε αληηζεηναληηζηξνθήο  Υξήζε αληηπαξαδεηγκάησλ (φπσο 

ε ζπλάξηεζε f(x) = x
3
) 

 

Α.4 (δ) Αλ 0 < α < 1, ηφηε
x

x
lim α


     (Μνλάδεο 2) 

ΔΝΝΟΗΔ: 

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Όξηα εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ 

 

Α.4 (ε) Ζ εηθφλα f(Γ) ελφο δηαζηήκαηνο Γ κέζσ κηαο ζπλερνχο θαη κε 

ζηαζεξήο ζπλάξηεζεο f είλαη δηάζηεκα   (Μνλάδεο 2) 

ΔΝΝΟΗΔ: Δηθφλα ζπλφινπ  πλερήο ζπλάξηεζε 

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Θεψξεκα ελδηακέζσλ ηηκψλ  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο  ηαζεξή 

ζπλάξηεζε 



 

Μεξηθά ζρόιηα γηα ην ζέκα Α (εξσηήζεηο ζεσξίαο) 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ζε φια ηα ζέκαηα ηεο ζεσξίαο ε θαηεγνξία 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ παξακέλεη θελή, δειαδή νη καζεηέο πνπ αξθνχληαη ζηελ 

εθκάζεζε θάπνησλ ηερληθψλ ηεο Αλάιπζεο (π.ρ. ηελ παξαγψγηζε) δελ ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζνπλ, εθηφο αλ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

απνκλεκφλεπζεο ησλ νξηζκψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ (ε νπνία πξνυπνζέηεη βέβαηα ηελ ηθαλφηεηα απηφλνκεο κειέηεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ). Σα δεδνκέλα απφ ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ ζηα Βαζκνινγηθά 

Κέληξα φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κηζνί 

πεξίπνπ καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο δελ δηαζέηνπλ νχηε απηή ηε ζηνηρεηψδε ηθαλφηεηα (βι. φζα 

αλαθέξνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζην [5], ζ.263 θαη ηηο ζρεηηθέο 

παξαπνκπέο). 

Γελ πξνθαιεί επνκέλσο έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε εκθάληζε, γηα πξψηε 

θνξά, ελφο ζέκαηνο (Α2) πνπ δεηνχζε λα αηηηνινγεζεί ε απάληεζε ζε κηα 

εξψηεζε σζηφ – Λάζνο πξνθάιεζε γεληθή απνηπρία. ην 53
ν
 Β.Κ. ηεο 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 650 γξαπηά (59% ηνπ ζπλφινπ) βαζκνινγήζεθαλ 

κε 1 κνλάδα επεηδή νη καζεηέο ζην (α) επέιεμαλ νξζψο ην Φ, αιιά κφλν 

169 απφ απηά (15% ηνπ ζπλφινπ) πεξηείραλ νξζή αηηηνιφγεζε θαη έιαβαλ 

ηηο 4 κνλάδεο. Καη δελ πξέπεη βέβαηα λα αγλννχκε φηη ην 21% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ γξαπηψλ βαζκνινγήζεθε ζην ζέκα Α2 κε κεδέλ.
13

 Όπσο είδακε, ην 

γλσζηηθφ ππφβαζξν ηνπ ζέκαηνο πεξηέρεη σο πξναπαηηνχκελα ζηνηρεία ηηο 

έλλνηεο ηνπ αληίζηξνθνπ ζεσξήκαηνο, ηεο ηθαλήο θαη αλαγθαίαο ζπλζήθεο 

θαη ηνπ αληηπαξαδείγκαηνο, ε θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ θαίλεηαη φηη απνηειεί 

άπηαζην ζηφρν γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ. Γελ είλαη θπζηθά 

ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηπρίαο ζην ζέκα Α4 ησλ 

εξσηήζεσλ σζηφ - Λάζνο ζεκεηψζεθε ζηελ εξψηεζε (γ), ε νπνία έρεη ηα 

ίδηα αθξηβψο πξναπαηηνχκελα ζρεηηθά κε ην ζεψξεκα ηνπ Fermat.
14

 

 

ΘΔΜΑ Β 

Γίλνληαη νη ζπλαξηήζεηο f(x) = lnx, x> 0 θαη
x

g(x) ,  x 1.
1 x

 


 

                                                           
13

 Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο βαζκνιφγεζεο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη καζεκαηηθνί ηεο επηηξνπήο ηνπ 53
νπ

 Β.Κ. (βι. [6]). 
14

 ηα ζρφιηα απηά δελ ιακβάλνπκε θπζηθά ππφςε ην γεγνλφο φηη έλα, φρη ακειεηέν, 

πνζνζηφ καζεηψλ θαίλεηαη φηη απαληά ζηηο εξσηήζεηο σζηφ – Λάζνο ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο είλαη 50% … 



Β1. Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζπλάξηεζε fg   (Mνλάδεο 5) 

ΔΝΝΟΗΔ: χλζεζε ζπλαξηήζεσλ  

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο δχν ζπλαξηήζεσλ  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Πεδίν νξηζκνχ ζπλάξηεζεο  Δπίιπζε ξεηήο 

αλίζσζεο  πλαιήζεπζε αληζψζεσλ  

 

B2.
x

Αλ h(x) (f g)(x) ln ,  x (0,1)
1 x

 
   

 
  λα απνδείμεηε φηη ε 

ζπλάξηεζε h αληηζηξέθεηαη θαη λα βξείηε ηελ αληίζηξνθή ηεο. (Μνλάδεο 6) 

ΔΝΝΟΗΔ: πλάξηεζε 1 – 1  χλνιν ηηκψλ ζπλάξηεζεο  Αληίζηξνθε 

ζπλάξηεζε 

Δλαιιαθηηθά: Γλεζίσο κνλφηνλε ζπλάξηεζε  

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Δλαιιαθηηθά: ρέζε κνλνηνλίαο θαη 

ζπλάξηεζεο 1–1  ρέζε κνλνηνλίαο θαη παξαγψγνπ  Καλφλαο 

παξαγψγηζεο ζχλζεηεο ζπλάξηεζεο  Καλφλαο παξαγψγηζεο αζξνίζκαηνο  

Καλφλαο παξαγψγηζεο πειίθνπ  Παξάγσγνο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ  

χλνιν ηηκψλ γλεζίσο κνλφηνλεο θαη ζπλερνχο ζπλάξηεζεο ζε αλνηθηφ 

δηάζηεκα  Όξην ζχλζεηεο ζπλάξηεζεο 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Πξνζδηνξηζκφο ηδηφηεηαο 1–1 κε ηνλ νξηζκφ  Δχξεζε ηεο 

αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο 

Δλαιιαθηηθά Η: Πξνζδηνξηζκφο κνλνηνλίαο κε παξάγσγν  Τπνινγηζκφο 1
εο

 

παξαγψγνπ  Τπνινγηζκφο νξίσλ 

Δλαιιαθηηθά ΗΗ: Πξνζδηνξηζκφο κνλνηνλίαο κε ηνλ νξηζκφ  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Πεδίν νξηζκνχ ζπλάξηεζεο  Δπίιπζε 

παξακεηξηθήο ινγαξηζκηθήο εμίζσζεο  Υξήζε ηζνδπλακηψλ ζηελ επίιπζε 

αληζψζεσλ θαη εμηζψζεσλ 

Δλαιιαθηηθά Η: Αιγεβξηθφο ινγηζκφο (ζχλζεηα θιάζκαηα)  Δπίιπζε ξεηήο 

αλίζσζεο 

Δλαιιαθηηθά ΗΗ: Αιγεβξηθφο ινγηζκφο αληζνηήησλ 

 

Β3. 
x

1

x

e
Αλ θ(x) h (x) ,  x

e 1

  


 λα κειεηήζεηε ηε ζπλάξηεζε θ σο ηεο 

ηε κνλνηνλία, ηα αθξφηαηα, ηελ θπξηφηεηα θαη ηα ζεκεία θακπήο. 

(Μνλάδεο 7) 

ΔΝΝΟΗΔ: Κπξηφηεηα ζπλάξηεζεο  εκείν θακπήο 



ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: ρέζε κνλνηνλίαο, αθξνηάησλ, θπξηφηεηαο 

θαη ζεκείσλ θακπήο κε παξάγσγν  Καλφλαο παξαγψγηζεο πειίθνπ  

Καλφλαο παξαγψγηζεο αζξνίζκαηνο  Καλφλαο παξαγψγηζεο ζχλζεηεο 

ζπλάξηεζεο  Παξάγσγνο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Πξνζδηνξηζκφο κνλνηνλίαο, αθξνηάησλ, θπξηφηεηαο θαη 

ζεκείσλ θακπήο κε παξάγσγν  Τπνινγηζκφο 1
εο

 θαη 2
εο

 παξαγψγνπ – 

Δλαιιαθηηθά: Πξνζδηνξηζκφο κνλνηνλίαο κε νξηζκφ  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Δπίιπζε εθζεηηθψλ εμηζψζεσλ θαη αληζψζεσλ 

 

Β4. Να βξείηε ηεο νξηδφληηεο αζχκπησηεο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο 

ζπλάξηεζεο θ θαη λα ηε ζρεδηάζεηε    (Μνλάδεο 7) 

ΔΝΝΟΗΔ: Οξηδφληηα αζχκπησηε  Απξνζδηφξηζηε κνξθή 

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Όξηα θαη πξάμεηο  Όξηα εθζεηηθήο 

ζπλάξηεζεο  Όξην ζχλζεηεο ζπλάξηεζεο (u = e
x
)  Όξην ξεηήο 

ζπλάξηεζεο  

Δλαιιαθηηθά: Καλφλεο de L‟ Hospital 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Τπνινγηζκφο νξίσλ  Τπνινγηζκφο νξίσλ κε αιιαγή 

κεηαβιεηήο  Γεσκεηξηθή εξκελεία κνλνηνλίαο θαη θπξηφηεηαο  Υάξαμε 

γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο 

Δλαιιαθηηθά: Παξάγσγνο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Δμίζσζε επζείαο  

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x) = –εκx, x[0, π], θαη ην ζεκείν 
π π

A ,  
2 2

 
 

 
 

Γ1. Να απνδείμεηε φηη ππάξρνπλ αθξηβψο δχν εθαπηφκελεο (ε
1
), (ε

2
) ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f πνπ άγνληαη απφ ην Α, ηηο νπνίεο θαη λα βξείηε.

        (Μνλάδεο 8) 

ΔΝΝΟΗΔ: Οξηζκφο θαη εμίζσζε εθαπηνκέλεο ηεο Cf 

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Παξάγσγνο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ 

Δλαιιαθηηθά: Θεψξεκα Rolle 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Τπνινγηζκφο 1
εο

 παξαγψγνπ  Δπίιπζε εμίζσζεο κε 

ρξήζε βνεζεηηθήο ζπλάξηεζεο  Πξνζδηνξηζκφο πιήζνπο ξηδψλ 

ζπλάξηεζεο κε ρξήζε ηεο κνλνηνλίαο 

Δλαιιαθηηθά: Με απαγσγή ζε άηνπν 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ  

Μεηαζρεκαηηζκνί γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ  Δπίιπζε ηξηγσλνκεηξηθψλ 



εμηζψζεσλ  Πξφζεκν βαζηθψλ ηξηγσλνκεηξηθψλ ζπλαξηήζεσλ  Δμίζσζε 

επζείαο 

Δλαιιαθηηθά: Υξήζε ηεο κεζφδνπ απαγσγήο ζε άηνπν 

 

Γ2. Αλ (ε
1
): y = –x θαη (ε

2
): y = x – π είλαη νη επζείεο ηνπ εξσηήκαηνο Γ1, 

ηφηε λα ζρεδηάζεηε ηηο (ε
1
), (ε

2
) θαη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f, θαη λα 

απνδείμεηε φηη 
2

1

2

Δ π
1,

Δ 8
   φπνπ: 

 Δ1 είλαη ην εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο f θαη ηηο επζείεο (ε
1
), (ε

2
), θαη 

 Δ2 είλαη ην εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο f θαη  ηνλ άμνλα xx.    (Μνλάδεο 6) 

ΔΝΝΟΗΔ: Κπξηφηεηα ζπλάξηεζεο  Παξάγνπζα ζπλάξηεζεο  Δκβαδφλ 

ρσξίνπ 

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: ρέζε θπξηφηεηαο θαη παξαγψγνπ  Θέζε 

θπξηήο θακπχιεο πξνο εθαπηνκέλε ηεο  Αζξνηζηηθή ηδηφηεηα νξηζκέλνπ 

νινθιεξψκαηνο  Παξάγσγνη θαη παξάγνπζεο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Τπνινγηζκφο 2
εο

 παξαγψγνπ  Γεσκεηξηθή εξκελεία 

θπξηφηεηαο  Υάξαμε γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο  Τπνινγηζκφο 

εκβαδνχ επηπέδνπ ρσξίνπ  Τπνινγηζκφο νξηζκέλνπ νινθιεξψκαηνο  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ  

Μεηαζρεκαηηζκνί γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ Έλλνηα απφιπηεο ηηκήο  

Πξφζεκν ηξηγσλνκεηξηθψλ ζπλαξηήζεσλ  Δκβαδφλ ηξηγψλνπ  

Τπνινγηζκφο ηξηγσλνκεηξηθψλ αξηζκψλ 

 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην φξην 
x π

f (x) x
lim

f (x) x π



 
  (Μνλάδεο 4) 

ΔΝΝΟΗΔ: Κπξηφηεηα ζπλάξηεζεο 

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Με πεπεξαζκέλα φξηα θαη πξάμεηο   

Βαζηθά κε πεπεξαζκέλα φξηα  Σξηγσλνκεηξηθά φξηα  Θέζε θπξηήο 

θακπχιεο πξνο εθαπηνκέλε ηεο  

Δλαιιαθηηθά: Όξην ζχλζεηεο ζπλάξηεζεο (u = π – x)  Βαζηθέο 

ηξηγσλνκεηξηθέο αληζφηεηεο (εκu < u, γηα θάζε u (0, π)  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Τπνινγηζκφο νξίσλ 

Δλαιιαθηηθά: Τπνινγηζκφο νξίσλ κε αιιαγή κεηαβιεηήο  Δχξεζε 

πξνζήκνπ παξάζηαζεο (παξνλνκαζηή) κε ρξήζε βνεζεηηθήο ζπλάξηεζεο 



ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Λνγηζκφο αληζνηήησλ  Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί 

παξαπιεξσκαηηθψλ ηφμσλ 

Γ4. Να απνδείμεηε φηη 

e

1

f (x)
dx e 1 π

x
      (Μνλάδεο 7)  

ΔΝΝΟΗΔ: Κπξηφηεηα ζπλάξηεζεο  Παξάγνπζα ζπλάξηεζεο  

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Θέζε θπξηήο θακπχιεο πξνο εθαπηνκέλε 

ηεο  Αληζνηηθή θαη αζξνηζηηθή ηδηφηεηα νξηζκέλνπ νινθιεξψκαηνο  

Παξάγνπζεο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Τπνινγηζκφο νξηζκέλνπ νινθιεξψκαηνο  Πξνζδηνξηζκφο 

θαηάιιειεο αληζνηηθήο ζρέζεο  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Λνγηζκφο αληζνηήησλ   

Δλαιιαθηηθά: Βαζηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο αληζφηεηεο (εκx 1 γηα θάζε x )  

 

Μεξηθά ζρόιηα γηα ηα ζέκαηα Β θαη Γ 

χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην [7] ζ.1919, ην θαζέλα απφ ηα ζέκαηα Β 

θαη Γ απνηειείηαη απφ κία άζθεζε (πνπ κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο 

εξσηήκαηα) ε νπνία απαηηεί απφ ην καζεηή ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη 

ζχλζεζεο ελλνηψλ θαη απνδεηθηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απηή ε 

πεξηγξαθή ππνδειψλεη κηα αμηνινγηθή ηζνηηκία ησλ δχν ζεκάησλ, ε νπνία 

φκσο ζηελ πξάμε εμαλεκίδεηαη θαζψο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ δηαθέξνπλ 

ξηδηθά κεηαμχ ηνπο. Οη καζεηέο πνπ απάληεζαλ νξζά ζε φια ηα εξσηήκαηα 

ηνπ Β αγγίδνπλ ην 25% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην Γ 

είλαη κηθξφηεξν απφ 10%. Γελ είλαη εχθνιν λα εθηηκήζεη θαλείο αλ ε 

δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε δπζθνιία ηνπ Γ (ηα ζηνηρεία ηεο 

γλσζηηθήο αλάιπζεο δελ ελζαξξχλνπλ έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα) ή ζην 

γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, κεηά ην ζέκα Β, εμάληιεζαλ ηα φξηα 

ηεο αληνρήο ηνπο. Αλ βέβαηα ηζρχεη ην δεχηεξν, ηφηε θαηαξξέεη ην 

επηρείξεκα φηη ε κεγάιε απνηπρία ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 2017 νθείιεηαη ζηελ 

πιεζψξα ησλ εξσηεκάησλ. Σα ζέκαηα Β θαη Γ απαηηνχζαλ ηελ εθηέιεζε 

αξθεηψλ ππνινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο αλέδεημαλ (φπσο θάζε 

ρξφλν) ηηο αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ ζηνλ 

αιγεβξηθφ ινγηζκφ. Δπίζεο, ζηηο εξσηήζεηο Β4, Γ1 θαη Γ2 πνπ ζπλδένληαλ 

κε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζπλαξηήζεσλ, αλαδείρζεθαλ πνιχ ζεκαληηθέο 

παξαλνήζεηο γηα έλλνηεο φπσο αζχκπησηε θαη εθαπηνκέλε κηαο θακπχιεο. 

[πλερίδεηαη ζην 2
ν
 κέξνο] 

 

 



Σα ζέκαηα ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ 

Μαζεκαηηθώλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, ε ζρέζε ηνπο κε 

ηελ εμεηαζηέα ύιε, ηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο θαη 

ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ 

Μέξνο 2
ν
 

(Αλαθνηλψζεθε ζην 34
ν
 πλέδξην ηεο Δ.Μ.Δ., Λεπθάδα 2017) 

 

Γηάλλεο Θσκαΐδεο Γεκήηξεο Μπαξνύηεο Γηάλλεο αξάθεο 

 

Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξνχκε κηα γλσζηηθή αλάιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

ηέζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017 ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Μαζεκαηηθψλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηελ εμεηαζηέα 

χιε θαη λα δνζεί κηα εξκελεία ηεο ρακειήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. ην 

πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα ζέκαηα Α, Β θαη 

Γ. ην δεχηεξν κέξνο αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπ ζέκαηνο 

Γ, παξαηίζεληαη νξηζκέλνη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο θαη δηαηππψλνληαη 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

Abstract 

In this paper we make an attempt to analyze from a cognitive point of view 

the mathematical items of the central entrance examinations for tertiary 

education in Greece, which took place during the last June. Our principal 

aim is to investigate how these items relate to the official curriculum and the 

textbooks of mathematics, as well as to interpret the students‟ low 

performance. The paper is divided in two parts 

 

 

πλερίδνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ησλ ζεκάησλ απφ ην 

πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε
3 4

x

x , x [ 1,  0)
f (x)

e εκx, x [0, π]

  
 



 

Γ1.  Να απνδείμεηε φηη ε ζπλάξηεζε είλαη ζπλερήο ζην δηάζηεκα [–1, π] θαη 

λα βξείηε ηα θξίζηκα ζεκεία ηεο.    (Μνλάδεο 5) 



ΔΝΝΟΗΔ: Οξηζκφο ηεο ζπλέρεηαο  πλερήο ζπλάξηεζε  Οξηζκφο 

παξαγψγνπ ζπλάξηεζεο ζε ζεκείν  Πιεπξηθά φξηα  Κξίζηκα ζεκεία 

ζπλάξηεζεο  Ηζφηεηα ζπλαξηήζεσλ  Παξάγσγνο ζπλάξηεζε  

Απξνζδηφξηζηε κνξθή 

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Πξάμεηο κε ζπλερείο ζπλαξηήζεηο  

Καλφλαο παξαγψγηζεο δχλακεο κε ξεηφ εθζέηε  Καλφλαο παξαγψγηζεο 

γηλνκέλνπ  Παξάγσγνο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ  Όξηα θαη πξάμεηο  

Σξηγσλνκεηξηθά φξηα  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Τπνινγηζκφο νξίσλ  Τπνινγηζκφο 1
εο

 παξαγψγνπ  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Γχλακε κε ξεηφ εθζέηε  Δπίιπζε 

ηξηγσλνκεηξηθψλ εμηζψζεσλ 
15

 

 

Γ2. Να κειεηήζεηε ηε ζπλάξηεζε f σο πξνο ηε κνλνηνλία θαη ηα αθξφηαηα, 

θαη λα βξείηε ην ζχλνιν ηηκψλ ηεο.    (Μνλάδεο 6) 

ΔΝΝΟΗΔ: χλνιν ηηκψλ ζπλάξηεζεο 

Δλαιιαθηηθά: Γλεζίσο κνλφηνλε ζπλάξηεζε  

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: ρέζε κνλνηνλίαο θαη αθξνηάησλ κε 

παξάγσγν  Πφξηζκα ζεσξήκαηνο Bolzano (δηαηήξεζε πξνζήκνπ ζπλερνχο 

ζπλάξηεζεο ζε δηάζηεκα)  Θεψξεκα κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκήο 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Πξνζδηνξηζκφο κνλνηνλίαο θαη αθξνηάησλ κε παξάγσγν  

Δχξεζε πξνζήκνπ ζπλερνχο ζπλάξηεζεο 

Δλαιιαθηηθά: Πξνζδηνξηζκφο κνλνηνλίαο κε νξηζκφ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Τπνινγηζκφο ηξηγσλνκεηξηθψλ αξηζκψλ  

Λνγηζκφο αληζνηήησλ  χγθξηζε άξξεησλ αξηζκψλ  Οιηθά αθξφηαηα 

ζπλάξηεζεο 

Δλαιιαθηηθά: Δπίιπζε ηξηγσλνκεηξηθψλ αληζψζεσλ  

 

Γ3. Να βξείηε ην εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο f, ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο g, κε g(x) = e
5x

, x , ηνλ 

άμνλα yy θαη ηελ επζεία x = π.    (Μνλάδεο 6) 

ΔΝΝΟΗΔ: Παξάγνπζα ζπλάξηεζεο  Δκβαδφλ ρσξίνπ 

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ: Αζξνηζηηθή ηδηφηεηα νξηζκέλνπ 

νινθιεξψκαηνο  Παξάγνπζεο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ  Οινθιήξσζε θαηά 

παξάγνληεο 
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 Ζ ζεκαζία ησλ φξσλ ΔΝΝΟΗΔ, ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ  & ΗΓΗΟΣΖΣΔ, ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ, θαη 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ έρεη δηεπθξηληζηεί κε παξαδείγκαηα ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο. 



ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Τπνινγηζκφο εκβαδνχ επηπέδνπ ρσξίνπ  Τπνινγηζκφο 

νξηζκέλνπ νινθιεξψκαηνο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Έλλνηα απφιπηεο ηηκήο  Λνγηζκφο αληζνηήησλ  

Μνλνηνλία εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο  Βαζηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο αληζφηεηεο 

(εκx  1 γηα θάζε x ) 

 

Γ4. Να ιχζεηε ηελ εμίζσζε
3π 3π

24 416e f (x) e (4x 3π) 8 2
 

   (Μνλάδεο 8) 

ΔΝΝΟΗΔ:  

ΘΔΧΡΖΜΑΣΑ & ΗΓΗΟΣΖΣΔ:  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ:  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Αιγεβξηθφο ινγηζκφο  Υξήζε ηζνδπλακηψλ ζηελ 

επίιπζε εμηζψζεσλ  Οιηθφ κέγηζην ζπλάξηεζεο  

 

Μεξηθά ζρόιηα γηα ην ζέκα Γ 

χκθσλα κε ην [7] ζ.1919, ην ζέκα Γ απνηειείηαη απφ κία άζθεζε ή έλα 

πξφβιεκα πνπ ε ιχζε ηνπ απαηηεί απφ ην καζεηή ηθαλφηεηεο ζπλδπαζκνχ 

θαη ζχλζεζεο πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, αιιά θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

ζηε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ. Σν πνζνζηφ ησλ γξαπηψλ ηνπ 53
νπ

 Β.Κ. κε 

νξζέο απαληήζεηο θαη ζηα 4 εξσηήκαηα ηνπ Γ είλαη ιίγν παξαπάλσ απφ 2%, 

δειαδή ηαπηίδεηαη κε ην πνζνζηφ ησλ άξηζησλ γξαπηψλ (βαζκνινγηθή 

θιάζε [18–20]) θαη ζηνπο δχν πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζχκθσλα 

κε ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Χο πξνο ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνεγεζείζα γλσζηηθή αλάιπζε δείρλεη φηη 

κφλν ην εξψηεκα Γ4 απαηηνχζε πξάγκαηη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα 

ηελ επίιπζή ηνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε αλάιπζή ηνπ Γ4 πεξηέρεη κφλν 

ζηνηρεία απφ ηελ θαηεγνξία «Πξναπαηηνχκελα», δειαδή ζα κπνξνχζε 

δπλεηηθά λα ιπζεί απφ έλαλ ηθαλφ καζεηή ηεο Α΄ Λπθείνπ (ζηνλ νπνίν είρε 

βέβαηα δνζεί σο δεδνκέλν ε ζέζε νιηθνχ κέγηζηνπ ηεο ζπλάξηεζεο f απφ ην 

εξψηεκα Γ2). Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα απφ ηε δηφξζσζε ησλ 

γξαπηψλ είλαη φηη ζην εξψηεκα Γ1 αλαδείρζεθε ε ζρεδφλ θαζνιηθή άγλνηα 

ηνπ νξηζκνχ ηεο δχλακεο κε ξεηφ εθζέηε απφ ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη ε 

αδπλακία επίιπζεο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο εκx + ζπλx = 0. ηελ 

πεξίπησζε ηεο δχλακεο δελ πξφθεηηαη κφλν γηα κηα ζεκειηψδε έλλνηα πνπ 

δηδάζθεηαη (;) ζηελ Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ, αιιά φηαλ νη καζεηέο γξάθνπλ 

καδηθά 
4

3 4 3x x , 



αγλνψληαο ην ζχλνιν αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο x, απνθαιχπηνπλ επίζεο 

ηελ νπζηαζηηθή άγλνηα ηνπο γηα ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο δχν ζπλαξηήζεσλ 

πνπ αλήθεη ζηε δηδαθηέα χιε ηεο Γ΄ Λπθείνπ.
16

 Σν ιάζνο απηφ είρε 

θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα εξσηήκαηα Γ2 θαη Γ4 

πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην Γ1, ελψ ζεκεηψζεθε ζρεηηθά θαιχηεξε 

επίδνζε ζην Γ3 πνπ αθνξνχζε κφλν ην δεχηεξν θιάδν ηεο ζπλάξηεζεο f. 

 

Η θάιπςε ηεο δηδαθηέαο/εμεηαζηέαο ύιεο 

Ζ πξνεγνχκελε αλάιπζε αλαδεηθλχεη έλα πνιχ κεγάιν πιήζνο γλψζεσλ 

απφ ηε δηδαθηέα χιε Μαζεκαηηθψλ φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ 

(ηνπιάρηζηνλ), ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ήηαλ αλαγθαία γηα λα δνζνχλ νξζέο 

απαληήζεηο ζηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Ηνπλίνπ 2017. Μηα ζθαηξηθή 

εηθφλα καο παξέρνπλ νη επφκελνη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο 

θαηαγξάθνληαη φια ηα γλσζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε κία απφ ηηο 4 θαηεγνξίεο 

ηεο γλσζηηθήο αλάιπζεο: 

Πίλαθαο Δλλνηψλ κε 21 γλσζηηθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο Θεσξεκάησλ & Ηδηνηήησλ κε 33 γλσζηηθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο Γηαδηθαζηψλ κε 21 γλσζηηθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο Πξναπαηηνχκελσλ κε 32 γλσζηηθά ζηνηρεία 

Γίπια απφ θάζε ζηνηρείνπ θαηαγξάθνληαη νη εξσηήζεηο ησλ ζεκάησλ ζηηο 

νπνίεο απηφ ρξεζηκνπνηείηαη (ε θαηαγξαθή αθνινπζεί ηε ζεηξά εκθάληζεο 

ηνπ ζηνηρείνπ ζηηο δηαδνρηθέο εξσηήζεηο ησλ ζεκάησλ Α, Β, Γ θαη Γ): 

 
 ΠΙΝΑΚΑ ΔΝΝΟΙΩΝ 

1 Γλεζίσο αχμνπζα (κνλφηνλε) ζπλάξηεζε Α1 Β2  Γ2 

2 Οξηζκφο ηεο ζπλέρεηαο Α2   Γ1 

3 πλερήο ζπλάξηεζε Α4(ε)   Γ1 

4 Οξηζκφο παξαγψγνπ ζπλάξηεζεο ζε ζεκείν Α2   Γ1 

5 πλέρεηα ζπλάξηεζεο ζε δηάζηεκα Α3    

6 Πιεπξηθά φξηα Α3   Γ1 

7 Απξνζδηφξηζηε κνξθή Α4(α) Β4  Γ1 

8 χλζεζε ζπλαξηήζεσλ Α4(β) Β1   

9 Δηθφλα ζπλφινπ Α4(ε)    

10 πλάξηεζε 1 – 1  Β2   

11 χλνιν ηηκψλ ζπλάξηεζεο  Β2  Γ2 

12 Αληίζηξνθε ζπλάξηεζε  Β2   

13 Κπξηφηεηα ζπλάξηεζεο  Β3 Γ2,Γ3,Γ4  

                                                           

16
Τπελζπκίδνπκε φηη ε ζπλάξηεζε 

3 4
f (x) x ,  x R  πεξηέρεηαη απηνχζηα ζην ζρνιηθφ 

βηβιίν (ζ.122) θαη ε κειέηε ηεο ζην ηεχρνο ησλ ιχζεσλ γίλεηαη κε άςνγν ηξφπν.   



14 εκείν θακπήο  Β3   

15 Οξηδφληηα αζχκπησηε  Β4   

16 Οξηζκφο θαη εμίζσζε εθαπηνκέλεο ηεο Cf   Γ1  

17 Δκβαδφλ ρσξίνπ   Γ2 Γ3 

18 Αξρηθή ζπλάξηεζε ή παξάγνπζα   Γ2, Γ4 Γ3 

19 Ηζφηεηα ζπλαξηήζεσλ    Γ1 

20 Παξάγσγνο ζπλάξηεζε    Γ1 

21 Κξίζηκα ζεκεία ζπλάξηεζεο    Γ1, Γ2 

 

 
 ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΩΡΗΜΑΣΩΝ & ΙΓΙΟΣΗΣΩΝ 

1 Θεψξεκα Μέζεο Σηκήο Α1    

2 Παξάγσγνο θαη ζπλέρεηα Α2    

3 Όξηα θαη πξάμεηο  Β4  Γ1 

4 Με πεπεξαζκέλα φξηα θαη πξάμεηο Α4(α)  Γ3  

5 Θεψξεκα Fermat Α4(γ)   Γ2 

6 Όξηα εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο Α4(δ) Β4   

7 Θεψξεκα ελδηακέζσλ ηηκψλ Α4(ε)    

8 ρέζε κνλνηνλίαο θαη ζπλάξηεζεο 1 – 1  Β2   

9 ρέζε κνλνηνλίαο θαη παξαγψγνπ  Β2,Β3  Γ2 

10 
Καλφλαο παξαγψγηζεο ζχλζεηεο 

ζπλάξηεζεο 
 Β2,Β3   

11 Καλφλαο παξαγψγηζεο αζξνίζκαηνο  Β2,Β3   

12 Καλφλαο παξαγψγηζεο πειίθνπ  Β2,Β3   

13 Παξάγσγνο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ  Β2,Β3 Γ1 Γ1 

14 

χλνιν ηηκψλ γλεζίσο κνλφηνλεο θαη 

ζπλερνχο ζπλάξηεζεο ζε αλνηθηφ 

δηάζηεκα 

 Β2   

15 Όξην ζχλζεηεο ζπλάξηεζεο  Β2,Β4 Γ3  

16 ρέζε αθξνηάησλ θαη παξαγψγνπ  Β3  Γ2 

17 ρέζε θπξηφηεηαο θαη παξαγψγνπ  Β3 Γ2  

18 ρέζε ζεκείσλ θακπήο θαη παξαγψγνπ  Β3   

19 Καλφλεο de L‟ Hospital  Β4   

20 Θεψξεκα Rolle   Γ1  

21 
Θέζε θπξηήο θακπχιεο σο πξνο 

εθαπηνκέλε ηεο 
  Γ2,Γ3,Γ4  

22 
Αζξνηζηηθή ηδηφηεηα νξηζκέλνπ 

νινθιεξψκαηνο 
  Γ2,Γ4 Γ3 

23 Παξάγνπζεο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ   Γ2,Γ4 Γ3 

24 Βαζηθά κε πεπεξαζκέλα φξηα   Γ3  

25 Σξηγσλνκεηξηθά φξηα   Γ3 Γ1 

26 Βαζηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο αληζφηεηεο   Γ3 Γ3 

27 
Αληζνηηθή ηδηφηεηα νξηζκέλνπ 

νινθιεξψκαηνο 
  Γ4  



28 Πξάμεηο κε ζπλερείο ζπλαξηήζεηο    Γ1 

29 
Καλφλαο παξαγψγηζεο δχλακεο κε ξεηφ 

εθζέηε 
   Γ1 

30 Καλφλαο παξαγψγηζεο γηλνκέλνπ    Γ1 

31 Πφξηζκα ζεσξήκαηνο Bolzano    Γ2 

32 Θεψξεκα κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκήο    Γ2 

33 Οινθιήξσζε θαηά παξάγνληεο    Γ3 

 

 
 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 

1 
Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο δχν 

ζπλαξηήζεσλ 
 Β1   

2 
Πξνζδηνξηζκφο ηδηφηεηαο 1 – 1 κε ηνλ 

νξηζκφ 
 Β2   

3 Πξνζδηνξηζκφο κνλνηνλίαο κε παξάγσγν  Β2,Β3  Γ2 

4 Τπνινγηζκφο 1
εο

 παξαγψγνπ  Β2,Β3 Γ1 Γ1 

5 Πξνζδηνξηζκφο κνλνηνλίαο κε ηνλ νξηζκφ  Β2,Β3  Γ2 

6 Δχξεζε ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο  Β2   

7 Πξνζδηνξηζκφο αθξνηάησλ κε παξάγσγν  Β3  Γ2 

8 Τπνινγηζκφο 2
εο

 παξαγψγνπ  Β3 Γ2  

9 
Πξνζδηνξηζκφο ζεκείσλ θακπήο κε 

παξάγσγν 
 Β3   

10 Τπνινγηζκφο νξίσλ  Β2,Β4 Γ3 Γ1 

11 Τπνινγηζκφο νξίσλ κε αιιαγή κεηαβιεηήο  Β4 Γ3  

12 Γεσκεηξηθή εξκελεία κνλνηνλίαο  Β4   

13 Γεσκεηξηθή εξκελεία θπξηφηεηαο  Β4 Γ2  

14 
Υάξαμε γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο 

ζπλάξηεζεο 
 Β4 Γ2  

15 
Δπίιπζε εμίζσζεο - αλίζσζεο κε ρξήζε 

βνεζεηηθήο ζπλάξηεζεο 
  Γ1, Γ3  

16 
Πξνζδηνξηζκφο πιήζνπο ξηδψλ ζπλάξηεζεο 

κε ρξήζε ηεο κνλνηνλίαο 
  Γ1  

17 
Πξνζδηνξηζκφο πιήζνπο ξηδψλ ζπλάξηεζεο 

κε άηνπν 
  Γ1  

18 Τπνινγηζκφο νξηζκέλνπ νινθιεξψκαηνο   Γ2,Γ4 Γ3 

19 Τπνινγηζκφο εκβαδνχ επηπέδνπ ρσξίνπ   Γ2 Γ3 

20 
Πξνζδηνξηζκφο θαηάιιειεο αληζνηηθήο 

ζρέζεο 
  Γ4  

21 Δχξεζε πξνζήκνπ ζπλερνχο ζπλάξηεζεο    Γ2 

 

 

 

 

 



 ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΩΝ 

1 Λνγηζκφο αληζνηήησλ Α1 Β2 Γ3,Γ4 Γ2,Γ3 

2 Αληίζηξνθν ζεψξεκα Α2,Α4(γ)    

3 Υξήζε αληηπαξαδεηγκάησλ Α2,Α4(γ)    

4 Πεδίν νξηζκνχ ζπλάξηεζεο Α4(β) Β1,Β2   

5 Πξάμεηο ζπλφισλ – Κελφ ζχλνιν Α4(β)    

6 Υξήζε αληηζεηναληηζηξνθήο Α4(γ)    

7 Ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε Α2,Α4(γ)    

8 Γξαθηθέο παξαζηάζεηο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ Α4(δ)  Γ1,Γ2  

9 Γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο Α4(ε)    

10 ηαζεξή ζπλάξηεζε Α4(ε)    

11 Δπίιπζε ξεηήο αλίζσζεο  Β1,Β2   

12 πλαιήζεπζε αληζψζεσλ  Β1   

13 Αιγεβξηθφο ινγηζκφο (ζχλζεηα θιάζκαηα)  Β2  Γ4 

14 
Δπίιπζε παξακεηξηθήο ινγαξηζκηθήο 

εμίζσζεο 
 Β2   

15 Υξήζε ηζνδπλακηψλ ζηελ επίιπζε αληζψζεσλ  Β2   

16 Υξήζε ηζνδπλακηψλ ζηελ επίιπζε εμηζψζεσλ  Β2  Γ4 

17 
Δπίιπζε εθζεηηθψλ εμηζψζεσλ θαη 

αληζψζεσλ 
 Β3   

18 Δμίζσζε επζείαο  Β4 Γ1  

19 Μεηαζρεκαηηζκνί γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ   Γ1,Γ2  

20 Δπίιπζε ηξηγσλνκεηξηθψλ εμηζψζεσλ   Γ1 Γ1 

21 Υξήζε ηεο κεζφδνπ απαγσγήο ζε άηνπν   Γ1  

22 Έλλνηα απφιπηεο ηηκήο   Γ2 Γ3 

23 Πξφζεκν ηξηγσλνκεηξηθψλ ζπλαξηήζεσλ   Γ2  

24 Δκβαδφλ ηξηγψλνπ    Γ2  

25 Τπνινγηζκφο ηξηγσλνκεηξηθψλ αξηζκψλ   Γ2 Γ2 

26 
Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί παξαπιεξσκαηηθψλ 

ηφμσλ 
  Γ3  

27 Βαζηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο αληζφηεηεο   Γ4 Γ3 

28 Γχλακε κε ξεηφ εθζέηε    Γ1 

28 Δπίιπζε ηξηγσλνκεηξηθψλ αληζψζεσλ    Γ2 

30 χγθξηζε άξξεησλ αξηζκψλ    Γ2 

31 Μνλνηνλία εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο    Γ3 

32 Οιηθά αθξφηαηα ζπλάξηεζεο    Γ2,Γ4 

 

Μηα πξνζεθηηθή ζχγθξηζε ησλ πξνεγνχκελσλ πηλάθσλ κε ηνλ θαηάινγν 

ησλ ελνηήησλ ηεο εμεηαζηέαο χιεο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηα 

Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνχ (πεξηέρεηαη ζην [8], ζ.30593), απνθαιχπηεη 

φηη ειάρηζηεο κφλν ελφηεηεο έκεηλαλ ζην «αππξφβιεην» ησλ ζεκάησλ ηνπ 

Ηνπλίνπ 2017. ε θαλέλα ζέκα δελ ρξεηάζηεθε π.ρ. ην ζεψξεκα ηνπ Bolzano 

(αλ θαη ην πφξηζκα ηνπ ζεσξήκαηνο γηα ηε κειέηε ηνπ πξνζήκνπ κηαο 

ζπλερνχο ζπλάξηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Γ2). Δπίζεο δελ ρξεηάζηεθαλ ε 



έλλνηα ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ ζεσξήκαηνο κέζεο 

ηηκήο (πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ηα ηειεπηαία ρξφληα σο κεραληζκνί 

παξαγσγήο ζεκάησλ «εχξεζεο» ζπλαξηήζεσλ απφ δηαθνξηθέο εμηζψζεηο). 

Ζ ζχγθξηζε απηή καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζέκαηα ηνπ 2017 

θάιπςαλ ηελ εμεηαζηέα χιε ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 90%. Σν 

επηρείξεκα επνκέλσο φηη «… ηα ζέκαηα πνπ επηιέγνληαη θαιχπηνπλ 

ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ήδε πεξηνξηζκέλεο χιεο…» θαηαξξέεη απηφκαηα 

ή, γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο, απνθαιχπηεη ην ζαζξφ ππφβαζξν ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη. Με αθνξκή ηηο επηινγέο ησλ ζεκαηνδνηψλ ηεο Κ.Δ.Δ. κέρξη ην 

2015 θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο αλεμάληιεηεο θαληαζίαο ησλ ζπγγξαθέσλ 

δηαθφξσλ βνεζεκάησλ ζεκεηψζεθε κηα ππεξπαξαγσγή «ζπλδπαζηηθψλ» 

ζεκάησλ made in Greece, ζηα νπνία αλακεηγλχνληαη νινθιεξσηηθέο, 

δηαθνξηθέο θαη ζπλαξηεζηαθέο εμηζψζεηο ή επηλννχληαη ζρέζεηο κε ηα 

δηάθνξα «μ» ησλ ππαξμηαθψλ ζεσξεκάησλ ηεο Αλάιπζεο, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζε έλαλ ηερλεηφ ηξηπιαζηαζκφ ηεο εμεηαζηέαο χιεο. Σελ θαηάζηαζε 

εθζέηεη κε αθνπιηζηηθή εηιηθξίλεηα ν ζπγγξαθέαο ελφο ζεκαληηθνχ βηβιίνπ 

πνπ θπθινθφξεζε πξφζθαηα. Πεξηγξάθνληαο ζηνλ πξφινγν ηα δηάθνξα 

κέξε ηνπ βηβιίνπ ηνπ, αλαθέξεη ηα εμήο (βι. [9], ζ.ii): 

1
ν
 Μέξνο: Σν ππνινγηζηηθφ, ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα εκπεδψζνπλ ζε βάζνο ηηο έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο ζπλαξηήζεηο. Δίλαη πξνθαλέο φηη απηφ ην κέξνο ηνπ βηβιίνπ είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν, γηαηί, αλ δελ θαηαλνεζνχλ ζε βάζνο νη έλλνηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ζπλαξηήζεηο […] νη επφκελεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ είλαη 

πεξηηηέο. 

2
ν
 Μέξνο: Ζ εχξεζε ζπλάξηεζεο, φπνπ αλαπηχζζνληαη ηδέεο θαη 

ηερληθέο, γηα ην πψο κπνξνχκε λα βξνχκε ηνλ ηχπν ζπλάξηεζεο, φηαλ 

δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Δδψ πξέπεη λα ηνλίζσ, πσο, ελψ ε παξάγξαθνο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηηο απιέο ζηνηρεηψδεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, είλαη 

εθηφο δηδαθηέαο (άξα θαη εμεηαδφκελεο) χιεο, παξαηεξείηαη σζηφζν,  ε 

εηζαγσγή ηνπο ζηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ απφ ηελ «πίζσ πφξηα», 

γεγνλφο ην νπνίν δελ είλαη αλαγθαίν, νχηε πξέπνλ. 

Γελ είλαη πξέπνλ, επεηδή ζπλεζίδεη ηνπο καζεηέο, σο απξηαλνχο πνιίηεο, 

ζε «ππφγεηεο δηαδξνκέο». […] 

3
ν
 Μέξνο: Σν ζεσξεηηθφ, πνπ πεξηέρεη ζέκαηα ζηα νπνία δεηνχληαη λα 

απνδεηρζνχλ δηάθνξεο ηδηφηεηεο ζπλαξηήζεσλ, ησλ νπνίσλ ν ηχπνο δελ 

δίλεηαη, νχηε πξνθχπηεη απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο.     



Ννκίδνπκε φηη πεξηηηεχεη θάζε άιιν δηθφ καο ζρφιην γηα ην πξαγκαηηθφ 

λφεκα ηεο έλλνηαο «εμεηαζηέα χιε», θαη ηηο πξνζέζεηο φζσλ αλαθηλνχλ ην 

δήηεκα «θάιπςεο» ηεο χιεο απηήο ηελ επφκελε κέξα ησλ εμεηάζεσλ. 

 

Μεξηθά γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

Σα ζέκαηα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2016 θαη ηνπ 2017 έδεημαλ 

αξρηθά φηη είλαη απνιχησο δπλαηή ε δεκηνπξγία ελφο εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ 

πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο, κε βάζε ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη απζηεξή 

πξνζήισζε ζηελ εμεηαζηέα χιε πνπ θαζνξίδεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

Αξθεί, γηα ηελ επηβεβαίσζε απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ, λα ιάβεη θαλείο ππφςε 

ηα αθφινπζα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία: Σν 2015, κε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 

Μαζεκαηηθψλ Θεηηθήο Καηεχζπλζεο ησλ ππνςεθίσλ ηεο Ηαηξηθήο θαη κε 

ζέκαηα ζηα νπνία ε ζπλάξηεζε-νινθιήξσκα ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ξφιν 

«πεξηθεξφκελνπ ζηάζνπ» πξνθεηκέλνπ λα ηα θαηαζηήζεη «ζπλδπαζηηθά», ην 

πνζνζηφ ησλ αξηζηνχρσλ θαζειψζεθε ζην 4,53%.
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 Σν 2016, φηαλ νη 

καζεηέο ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλζεο (πνπ έδηλαλ γηα δεχηεξε θνξά) 

εμεηάζηεθαλ ζε θνηλά ζέκαηα (πνπ είραλ σο βάζε ην ζρνιηθφ βηβιίν) κε 

ηνπο καζεηέο ηνπ λένπ Θεηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

ήηαλ 7,91% θαη 6,6%. Σν 2017, ρσξίο ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ηεο 

Ηαηξηθήο θαη κε ηα ζέκαηα πνπ αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο, ην πνζνζηφ ησλ 

αξηζηνχρσλ ηνπ Θεηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ήηαλ κφιηο 4,39%. 

Σν πνζνζηφ απηφ είλαη βέβαηα ρακειφ, θαη αλ ζπλππνινγίζνπκε ηε κεγάιε 

αχμεζε ησλ γξαπηψλ πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε βαζκφ κηθξφηεξν ηνπ 10, 

ηφηε εκθαλίδεηαη κπξνζηά καο επηηαθηηθά ην αθφινπζν εξψηεκα: 

Γηαηί ε ζηξνθή ησλ ζεκάησλ πξνο ην ζρνιηθό βηβιίν θαη ε απζηεξή 

πξνζήισζε ζηελ εμεηαζηέα ύιε δελ βειηίσζαλ ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ 

ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο;  

Ο ηειεπηαίνο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο θαζψο θαη φζα έρνπκε 

αλαθέξεη ππφ κνξθή ζρνιίσλ, αλαιχνληαο ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ 

ζεκάησλ ηνπ 2017 (αιιά θαη ε επξχηεξε εηθφλα απφ ηε δηφξζσζε ησλ 

γξαπηψλ ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα), «θσηνγξαθίδνπλ» ηνλ θξίζηκν ξφιν 

ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ απφ ηε δηδαθηέα χιε Μαζεκαηηθψλ ηεο Α΄ 

θαη Β΄ Λπθείνπ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ «ζπλδπαζηηθψλ» ζεκάησλ κέρξη θαη 

ην 2015 απαηηνχζε θαηά θχξην ιφγν ηε ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε ζε κηα 

«κεζνδνινγία» ηερληθψλ, ε νπνία κπνξνχζε λα «πξνζθεξζεί» ζηελ Γ΄ 

                                                           
17

Τπελζπκίδνπκε φηη ηα πνζνζηά ησλ αξηζηνχρσλ ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλζεο ηε 15εηία 

2000-2014 (κε εμαίξεζε ην 2013) νπδέπνηε είραλ πέζεη θάησ απφ ην 9%. Μηα αλάιπζε ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 2015 ππάξρεη ζην [10]. 



Λπθείνπ ρσξίο ηδηαίηεξε εκβάζπλζε ζε πξνγελέζηεξεο γλψζεηο.
18

 Αληίζεηα, 

ε ζηξνθή πξνο ηα ζεσξνχκελα «ππνινγηζηηθά» ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηε κειέηε ξεηψλ, άξξεησλ, ηξηγσλνκεηξηθψλ, εθζεηηθψλ θαη ινγαξηζκηθψλ 

ζπλαξηήζεσλ, ζε πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο απιψλ ή πνιιαπιψλ ηχπσλ, 

απαηηεί δηαξθψο απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθαινχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ βαζηθέο γλψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ. Σα 

πςειά πνζνζηά απνηπρίαο ήηαλ σο έλα βαζκφ αλακελφκελα, αλ ιάβνπκε 

ππφςε ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζηελ Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ, σο κάζεκα γεληθήο παηδείαο. 

Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζηέιλνπλ γηα άιιε 

κηα θνξά ηζρπξά κελχκαηα θαη πξνθιήζεηο πξνο ην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν πξφβιεκα είλαη βέβαηα αλ θαη κε πνην ηξφπν ε 

ηειεπηαία κπνξεί λα αληαπνθξηζεί. 
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ζεκάησλ κέρξη ην 2015, αλάινγε κε απηήλ πνπ επηρεηξήζακε γηα ηα ζέκαηα ηνπ 2017. Μηα 

ηέηνηα έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη νη πξψηεο ελδείμεηο (απφ ηε ζχγθξηζε π.ρ. ησλ 
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Η κεηάιιαμε ελόο πξνβιήκαηνο ζε ζέκα εμεηάζεσλ: 

Μηα κειέηε κε αθνξκή ην ζέκα ησλ Παλειιαδηθώλ 

Δμεηάζεσλ ηνπ 2018 
(Αλαθνηλψζεθε ζην 35

ν
 πλέδξην ηεο Δ.Μ.Δ., Αζήλα 2018) 

 

Γηάλλεο Θσκαΐδεο Γεκήηξεο Μπαξνύηεο Γηάλλεο αξάθεο 

 

Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνπκε αξρηθά ηηο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζε έλα 

γλσζηφ πξφβιεκα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ην δηακφξθσζαλ ζε ζέκα ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Ηνπλίνπ 2018. ηε ζπλέρεηα αλαιχνπκε ηηο 

επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα βαζκνινγηθά θέληξα θαη 

επηρεηξνχκε λα ηηο ζπζρεηίζνπκε κε ηηο κνλίκσο ρακειέο επηδφζεηο ησλ 

Διιήλσλ καζεηψλ ζηα πξνβιήκαηα «καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ» ηνπ 

πξνγξάκκαηνο PISA. 

 

Abstract 

In this paper we examine how a well known mathematical problem was 

shaped in the form of a question posed on the general entrance examinations 

for tertiary education in Greece, in June 2018. The candidates‟ very poor 

performance to this question is related to the constantly poor performance of 

the Greek students in PISA‟s assessment of “mathematical literacy”.  

 

 

Δηζαγσγή 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ζπζηεκαηηθή 

έληαμε ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζηελ ειιεληθή καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. 

εκείν αθεηεξίαο απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αιιαγή 

ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηνπ Γπκλαζίνπ ηελ πεξίνδν 1987–1989, κε ηα 

νπνία νξηζηηθνπνηήζεθε ε εγθαηάιεηςε ησλ απζηεξψλ θαη ζεσξεηηθψλ 

«Νέσλ Μαζεκαηηθψλ» πνπ θπξηαξρνχζαλ ηελ πξνεγνχκελε 20εηία. 

εκαληηθνί ζηαζκνί κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε ζεζκηθή έληαμε ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζηε ζεκαηνγξαθία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηελ πεξίνδν 

1999–2001 θαη ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη δηδαθηηθά βηβιία ηνπ 

Γπκλαζίνπ ην 2007. Σα ηειεπηαία επηρείξεζαλ λα αλαδείμνπλ ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο θαη ηηο εθαξκνγέο ζε θπξίαξρεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ κε ηελ έληαμή ηνπο ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ ελλνηψλ ηεο 

«δξαζηεξηφηεηαο» θαη ηεο «δηαζεκαηηθφηεηαο». 



Παξάιιεια φκσο, πνιιέο έξεπλεο θαη αλαιχζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, δείρλνπλ φηη δελ έρεη ζεκεησζεί θακηά νπζηαζηηθή 

πξφνδνο φζνλ αθνξά ηελ πξφζιεςε απηψλ ησλ θαηλνηνκηψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ (βι. 

π.ρ. ζηα [1], [2], [3] θαη [4]). Ζ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ εμαθνινπζεί 

λα ζηεξίδεηαη ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ε επίιπζε 

αζθήζεσλ γηα ηελ εκπέδσζε κηαο πξνθαζνξηζκέλεο θαη επξείαο δηδαθηέαο 

χιεο. Σα ζηνηρεία απηά εξκελεχνπλ, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ηελ θαζνιηθή 

απνηπρία ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

πνπ θαηαγξάθνπλ άιιεο έξεπλεο, κε απνθνξχθσκα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεζλνχο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA (βι. π.ρ. [5], [6] θαη [7]). 

Σν δήηεκα επαλήιζε ζην πξνζθήλην κε αθνξκή ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

Μαζεκαηηθψλ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018, ζηηο νπνίεο ηέζεθε 

έλα ζέκα πνπ δηακνξθψζεθε κε βάζε έλα πξφβιεκα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξνθάιεζε πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο, 

ελψ θαηαγξάθεθαλ πςειά πνζνζηά απνηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ. 

 

Σν «πξόβιεκα» πνπ ηέζεθε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Μαζεκαηηθώλ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ ηνλ Ινύλην ηνπ 2018 

 

ΘΔΜΑ Γ  
Έρνπκε έλα ζχξκα κήθνπο 8 m, ην νπνίν θφβνπκε ζε δχν ηκήκαηα. Με 

ην έλα απφ απηά, κήθνπο x m, θαηαζθεπάδνπκε ηεηξάγσλν θαη κε ην 

άιιν θχθιν. 

Γ1. Να απνδείμεηε φηη ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ δχν ζρεκάησλ ζε 

ηεηξαγσληθά κέηξα, ζπλαξηήζεη ηνπ x, είλαη 
2(π 4)x 64x 256

E(x) ,  x (0,8)
16π

  
    (Μνλάδεο 5) 

Γ2. Να απνδείμεηε φηη ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ δχν ζρεκάησλ 

ειαρηζηνπνηείηαη, φηαλ ε πιεπξά ηνπ ηεηξαγψλνπ ηζνχηαη κε ηε δηάκεηξν 

ηνπ θχθινπ.                                            (Μνλάδεο 10)  

Γ3. Να απνδείμεηε φηη ππάξρεη έλαο κφλν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

θνπεί ην ζχξκα κήθνπο 8 m, ψζηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ δχν 

ζρεκάησλ λα ηζνχηαη κε 5 m
2
.            (Μνλάδεο 10) 

 

Σν ζέκα απηφ δεκηνπξγήζεθε πξνθαλψο κε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ παξαθάησ πξνβιήκαηνο πνπ πεξηέρεηαη ζην 



βηβιίν Μαζεκαηηθά θαη Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο Γ΄ Γεληθνύ Λπθείνπ (§1.4 

Δθαξκνγέο ησλ παξαγψγσλ, Άζθεζε 6 Β΄ Οκάδαο): 

Έλα ζχξκα κήθνπο ι θφβεηαη ζε δχν ηκήκαηα κε ηα νπνία ζρεκαηίδνπκε 

έλαλ θχθιν θαη έλα ηεηξάγσλν αληηζηνίρσο. Να δείμεηε φηη ην άζξνηζκα 

ησλ εκβαδψλ ησλ δχν ζρεκάησλ είλαη ειάρηζην, φηαλ ε πιεπξά ηνπ 

ηεηξαγψλνπ είλαη ίζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ θχθινπ. 

 

πγθξίλνληαο απηφ ην πξφβιεκα κε ην ζέκα ησλ εμεηάζεσλ, δηαπηζηψλνπκε 

φηη απφ ηελ επηηξνπή ζεκαηνδνηψλ έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο νπζηαζηηθέο 

παξεκβάζεηο: Δπηιέγεηαη ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή ηηκή γηα ην κήθνο ηνπ 

ζχξκαηνο, γίλεηαη ζαθήο ππφδεημε γηα ηελ επηινγή ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο x, απνθαιχπηεηαη ε δεηνχκελε ζπλάξηεζε ζην Γ1 θαη 

κεηαθέξεηαη ε απφδεημε ηεο δεηνχκελεο ζπλζήθεο ειαρηζηνπνίεζεο ζην Γ2. 

Με ηηο παξεκβάζεηο απηέο έρνπκε δξαζηηθέο κεηαβνιέο ζηε θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ε δηαηχπσζε ηνπ νπνίνπ ζην βηβιίν Μαζεκαηηθψλ Γεληθήο 

Παηδείαο απαηηεί νπσζδήπνηε απφ ηνπο καζεηέο ηελ αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε εθαξκνγή γλψζεσλ ηεο Άιγεβξαο 

θαη ηνπ Γηαθνξηθνχ Λνγηζκνχ. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, νη πξσηνβνπιίεο 

απηέο ζπλδένληαη κε ζεκειηψδεηο έλλνηεο ησλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, φπσο ε «νξηδφληηα καζεκαηηθνπνίεζε» απφ ην πξαγκαηηθφ 

πξφβιεκα ζηε ζπκβνιηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε κε εηζαγσγή αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαη δεκηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο ζπλάξηεζεο (ε κνξθή ηεο 

νπνίαο είλαη βέβαηα άγλσζηε ζην ιχηε), ελ ζπλερεία ε «θάζεηε 

καζεκαηηθνπνίεζε», δειαδή ε κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο θαη ηέινο ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ην αξρηθφ πξφβιεκα (βι. π.ρ. [8] θαη [9]). 

Δπίζεο ην εξψηεκα Γ3 δεηείηαη νπζηαζηηθά ε κειέηε ηνπ πιήζνπο ησλ 

ξηδψλ κηαο εμίζσζεο, πνπ είλαη θιαζηθφ ζέκα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ 

πξνζαξκνζκέλν ζηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο.   

Ζ ιχζε ηεο άζθεζεο 6 ζην ηεχρνο ιχζεσλ ηνπ βηβιίνπ Μαζεκαηηθά θαη 

Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο γίλεηαη κε εηζαγσγή ηεο κεηαβιεηήο x γηα ην κήθνο 

ηνπ θχθινπ θαη δεκηνπξγία ηεο ζπλάξηεζεο 
22x ι x

E(x)
4π 4

 
   

 
  (1) 

ε νπνία παξέρεη ην άζξνηζκα ησλ δχν εκβαδψλ γηα θάζε x κε 0  x  ι. Με 

ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο δεχηεξεο παξαγψγνπ (ην νπνίν δελ αλήθεη ζήκεξα 

ζηελ εμεηαζηέα χιε) πξνθχπηεη φηη ην άζξνηζκα απηφ είλαη ειάρηζην φηαλ 

ιπ
x

4 π



 θαη απφ ηελ ηηκή απηή ε δεηνχκελε ζπλζήθε ειαρηζηνπνίεζεο. 



Δπαλεξρφκελνη ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν πξνβιεκάησλ, παξαηεξνχκε φηη νη 

ζεκαηνδφηεο άιιαμαλ ηε δεηνχκελε κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο E(x) επεηδή 

πξνθαλψο ζεψξεζαλ φηη ε κνξθή (1) απνθαιχπηεη άκεζα ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο ηεο. Με απηή ηελ αιιαγή «δηαθηλδχλεπζαλ» λα απαληήζνπλ νη 

ππνςήθηνη ζε φια ηε εξσηήκαηα κε αιγεβξηθέο γλψζεηο ηεο Α΄ Λπθείνπ 

(ξίδεο θαη αθξφηαηα ηνπ ηξησλχκνπ δεπηέξνπ βαζκνχ), ρσξίο ηελ 

παξακηθξή αλαθνξά ζηελ χιε ηεο Αλάιπζεο πνπ δηδάζθεηαη ζηελ Γ΄ 

Λπθείνπ (θάηη ην νπνίν, επηπρψο ή δπζηπρψο, δελ ζπλέβε). 

 

Οξηζκέλα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ 

Ζ ππφδεημε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο x ζηε δηαηχπσζε ηνπ Θέκαηνο Γ 

δελ νδεγεί ζε άκεζν ππνινγηζκφ ησλ εκβαδψλ, αιιά απαηηεί ηε ζπζρέηηζε 

«πεξηκέηξνπ – πιεπξάο» ζην ηεηξάγσλν θαη «πεξηκέηξνπ – αθηίλαο» ζηνλ 

θχθιν κε αμηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ ηχπσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηή ηε 

ζπζρέηηζε απαηηεί εληειψο ζηνηρεηψδε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα, έλαο πνιχ 

κεγάινο αξηζκφο απνθνίησλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ (αλαιπηηθά ζηνηρεία δίλνπκε 

παξαθάησ) δελ θαηφξζσζε λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηχπν ηεο ζπλάξηεζεο Δ(x) 

ζην εξψηεκα Γ1. Απηφ νθείιεηαη είηε ζε απφιπηε γλσζηηθή αλεπάξθεηα 

(ρξήζε ηνπ x σο πιεπξάο αληί πεξηκέηξνπ) είηε, θπξίσο, ζε αδπλακία νξζήο 

εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ αιγεβξηθψλ πξάμεσλ. 

Ζ κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο ζην εξψηεκα Γ2, κε ππνινγηζκφ ηεο παξαγψγνπ 

θαη θαηαζθεπή ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα κεηαβνιψλ, είρε ζρεηηθή επηηπρία. 

Έγηλε αθφκε θαη απφ ππνςεθίνπο πνπ δελ θαηφξζσζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηε ζπλάξηεζε ζην εξψηεκα Γ1, αλ εμαηξέζνπκε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ιαλζαζκέλεο παξαγψγηζεο (π.ρ. απφ ππνςεθίνπο πνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ 

θαλφλα πειίθνπ). Παξαηεξήζεθε φκσο ζεκαληηθή δπζθνιία θαηά ηε 

κεηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο ζηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο, 

δειαδή ηελ απφδεημε ηεο δεηνχκελεο ζρέζεο πιεπξάο ηεηξαγψλνπ θαη 

δηακέηξνπ θχθινπ φηαλ ειαρηζηνπνηείηαη ε ζπλάξηεζεο E(x). 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιήζνπο ησλ ιχζεσλ ηεο εμίζσζεο E(x) = 5 ζην 

εξψηεκα Γ3 ζηεξίδεηαη ζε κηα ηππηθή δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη ζην 

ζρνιηθφ βηβιίν Μαζεκαηηθψλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, φπσο π.ρ. ζηελ άζθεζε 

1(ii) Β΄ Οκάδαο ηεο §2.7. ε απηήλ δεηείηαη αξρηθά λα κειεηεζνχλ ε 

κνλνηνλία θαη ηα αθξφηαηα ηεο ζπλάξηεζεο f (x) 2εκx x 3,  x [0,π]     

θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνδεηρζεί φηη ε εμίζσζε
1 3

εκx x
2 2

   έρεη αθξηβψο 

κία ξίδα ζην δηάζηεκα (0, π). Απνδεηθλχεηαη άκεζα φηη ε εμίζσζε είλαη 

ηζνδχλακε κε ηελ f(x) = 0, θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνπνηείηαη ην ζχλνιν ηηκψλ 



θαη ε κνλνηνλία ηεο ζπλάξηεζεο f απφ ηε κειέηε πνπ πξνεγήζεθε. Όκσο 

ζην εξψηεκα Γ3 ππήξμε γεληθή απνηπρία, ε νπνία επηκεξίδεηαη σο εμήο: 

α) Απφ πνιινχο ππνςεθίνπο δελ ζπλδέζεθε ην δεηνχκελν κε ην ζχλνιν 

ηηκψλ ηεο Δ(x), δειαδή δελ αμηνπνηήζεθε ε κειέηε πνπ έγηλε ζην Γ2. 

β) Αξθεηνί ππνςήθηνη πνπ επηρείξεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην ζχλνιν ηηκψλ 

απέηπραλ λα ππνινγίζνπλ νξζά ην νιηθφ ειάρηζην 
32 16

E
π 4 π 4

 
 

  
. 

γ) Μηα πξνζέγγηζε πνιιψλ ππνςεθίσλ ήηαλ ε εμήο: 
2

2(π 4)x 64x 256
E(x) 5 5 (π 4)x 64x 256 80π 0

16π

  
          

ηε ζπλέρεηα φκσο, αληί λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο 

απφ ην εξψηεκα Γ2 έθαλαλ καδηθή εθαξκνγή ηεο «κεζνδνινγίαο ηνπ ζέησ», 

εηζάγνληαο ηε βνεζεηηθή ζπλάξηεζε 2h(x) (π 4)x 64x 256 80π      θαη 

αξρίδνληαο ηε κειέηε ησλ ξηδψλ απηνχ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ ηξησλχκνπ κε 

ρξήζε ησλ ζεσξεκάησλ Bolzano ή Rolle! 

Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο επίδνζεο ησλ ππνςεθίσλ ζην Θέκα Γ 

απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ δείρλεη φηη ηα δχν ηξίηα πεξίπνπ 

ησλ ππνςεθίσλ απέηπραλ λα ιάβνπλ έζησ θαη έλα βαζκφ ζην Θέκα Γ.  Σα 

ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην 53
ν
 Β.Κ. ζην νπνίν βαζκνινγήζεθαλ 1842 

γξαπηά Μαζεκαηηθψλ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Βι. [10]). Ζ δηαζηαχξσζε 

ζηνηρείσλ απφ άιια Βαζκνινγηθά Κέληξα απνθάιπςε ηελ ίδηα εηθφλα, κε 

ειάρηζηεο απνθιίζεηο. 

 

ΔΠΗΓΟΖ ΑΝΑ ΔΡΧΣΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΠΟΟΣΟ % 

ΜΟΝΑΓΔ ΠΟΟΣΟ % 

Γ1 Γ2 Γ3 

0 63,95 59,55 70,09% [0 – 4] 63,84 

1 5,92 2,12 7,11% [5 – 9] 10,10 

2 4,34 3,47 4,18% [10 – 14] 6,51 

3 1,79 2,01 3,04% [15 – 19] 8,90 

4 1,85 1,90 1,85% [20 – 25] 10,64 



5 22,5 1,90 1,95% 
  

6 
 

2,99 1,41% 
  

7 
 

7,33 1,25% 
  

8 
 

1,19 1,90% 
  

9 
 

1,25 1,74% 
  

10 
 

16,29 5,48% 
  

 

Μεξηθά ζπκπεξάζκαηα 

Ζ αλάιπζε ηνπ Θέκαηνο Γ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2018 θαη νη 

αληίζηνηρεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαηαξξίπηνπλ νξηζκέλνπο «κχζνπο» 

πνπ θπθινθνξνχλ φηαλ γίλνληαη ζπδεηήζεηο γηα ην επίπεδν ηεο ειιεληθήο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ αλά ηξηεηία αλαθνηλψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA. Έλαο ηέηνηνο «κχζνο» είλαη π.ρ. φηη 

νη καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ απνηπγράλνπλ καδηθά ζε απηή ηελ δηεζλή 

αμηνιφγεζε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο δεηείηαη ζηα ζέκαηα ηνπ PISA (απηφο ν «κχζνο» 

απνζησπά ην γεγνλφο φηη ηα βηβιία Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

πεξηέρνπλ πιήζνο πξνβιεκάησλ, ιπκέλσλ θαη άιπησλ). Έλαο άιινο 

«κχζνο» είλαη φηη νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ επηιέγνληαη ζην δείγκα ηνπ 

PISA δελ έρνπλ θαλέλα θίλεηξν γηα λα αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ηα 

αληίζηνηρα ζέκαηα (απηφ ν «κχζνο» απνθεχγεη βέβαηα λα εμεηάζεη πνηα 

θίλεηξα σζνχλ ηνπο καζεηέο ησλ ρσξψλ πνπ δηαθξίλνληαη παξαδνζηαθά 

ζηνλ PISA).     

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο ηνλ Ηνχλην 2018 είρε πνιιαπιά θίλεηξα θαη είρε παξαθνινπζήζεη 

πνιχσξε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ελδνζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή, ε 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ (έλα πνιχ-ζπδεηεκέλν 

θαη πνιχ-αλακελφκελν ζέκα ηα ηειεπηαία ρξφληα). Δπηπιένλ, ε επηηξνπή 

ζεκαηνδνηψλ θαηέβαιε, φπσο δηαπηζηψζακε, θάζε πξνζπάζεηα γηα λα 

πξνζαξκφζεη ην πξφβιεκα ζηελ θαζηεξσκέλε δνκή ησλ ζεκάησλ ψζηε λα 

κελ αηθληδηαζηνχλ ππέξκεηξα νη ππνςήθηνη. Ση ζα ζπλέβαηλε π.ρ. αλ ε 

επηηξνπή αθνινπζνχζε ηελ αληίζεηε πνξεία θαη δηακφξθσλε έλα πξφβιεκα 

εθαξκνγήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζεκάησλ 

ηνπ PISA, φπσο ην επφκελν; 



Ζ ηερληθή ππεξεζία ελφο Γήκνπ απνθάζηζε λα θαηαζθεπάζεη έλα 

ηεηξάγσλν θαη έλα θπθιηθφ παξηέξη κε ινπινχδηα ζε έλα κηθξφ 

θνηλφρξεζην ρψξν. Σν πιηθφ πεξίθξαμεο πνπ δηαζέηεη ζηελ απνζήθε ηεο 

είλαη 80 μχιηλνη πάζζαινη πιάηνπο 10 cm ν θαζέλαο. Πφζνη πάζζαινη 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ηεηξάγσλν θαη πφζνη ζην θπθιηθφ 

παξηέξη, ψζηε ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηα δχν καδί ζην 

νηθφπεδν λα είλαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο; 

Ζ κεγάιε απνηπρία ησλ καζεηψλ ζην Θέκα Γ αληαλαθιά άκεζα ηελ αλάγθε 

θαηάξηηζεο ησλ δηδαζθφλησλ ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ φπνπ θπξίαξρν ξφιν έρεη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ρξεηάδνληαη ιηγφηεξεο αζθήζεηο πνπ αλαθπθιψλνπλ ηε ρξήζε 

ησλ Μαζεκαηηθψλ κέζα ζηα ίδηα ηα Μαζεκαηηθά, θαη πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο, πξνθαινχλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. ε απηνχο 

ηνπο ζηφρνπο δελ αληαπνθξίλνληαη αζθήζεηο κε «επηθάιπςε πξνβιήκαηνο», 

φπσο ην Θέκα Γ πνπ θαηαζθεπάζηεθε ηελ πξνεγνχκελε λχρηα ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. ηε δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ε δεκηνπξγία 

απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ απνηειεί δηαξθή πξφθιεζε θαη απαηηεί ζπλερή 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (βι. π.ρ. [11], [12], [13 θαη [14]). Μεγαιχηεξε 

πξφθιεζε φκσο απνηειεί ε αιιαγή λννηξνπηψλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ 

πνπ ζα κεηαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Ζ αιιαγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ είλαη 

ίζσο κηα αλαγθαία, αιιά (φπσο δηδάζθεη ην παξειζφλ) θαζφινπ ηθαλή 

ζπλζήθε γηα πινπνίεζε ησλ θαηλνηνκηψλ, ηδηαίηεξα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη φηη έρεη ράζεη θάζε επαθή κε 

ηελ έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο. 
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Γηάλλεο Θσκαΐδεο Γεκήηξεο Μπαξνύηεο Γηάλλεο αξάθεο 

 

Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνπκε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία 

ηξία ρξφληα ζηε δνκή ηνπ πξψηνπ, ζεσξεηηθνχ ζέκαηνο ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά. χκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, ην 

ζέκα απηφ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχλ βαζηθέο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο απφ ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο Αλάιπζεο. 

 

Abstract 

In this work we examine the changes that took place during the last three 

years in the content of the first, theoretical item of the general examinations 

in Mathematics. This item consists of questions related to basic theoretical 

knowledge of the elements of Calculus which are taught in secondary 

education in Greece. 

 

 

Σν ζέκα Α ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Μαζεκαηηθώλ 

Σν πεξηερφκελν ησλ ζεκάησλ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη 

απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 46 «Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 74, 22–4–2016), πνπ είλαη κεηεμέιημε αληίζηνηρσλ 

Π.Γ. ηεο πξνεγνχκελεο δεθαπεληαεηίαο, θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Φ.251/37802/Α5 (Φ.Δ.Κ. Β΄ 698, 16–3–2016). χκθσλα κε απηά ε εμέηαζε 

ζηα Μαζεκαηηθά ησλ δχν Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Θεηηθψλ πνπδψλ 

θαη πνπδψλ Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο) πνπ δηδάζθνληαη ζηελ Γ΄ ηάμε 

ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ γίλεηαη σο εμήο: 

1. ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα αλαιχνληαη ζε ππνεξσηήκαηα, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε δπλαηφηεηα 

αλαπαξαγσγήο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε γλψζε ελλνηψλ θαη νξνινγίαο 

θαη ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο γλσζηψλ αιγνξίζκσλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ λα αλαιχεη, λα ζπλζέηεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά 

έλα δεδνκέλν πιηθφ, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ. 



2. Σα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο δηαξζξψλνληαη σο 

εμήο: 

α) Σν πξώην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήκαηα ζεσξίαο πνπ αθνξνχλ 

έλλνηεο, νξηζκνχο, ιήκκαηα, πξνηάζεηο, ζεσξήκαηα θαη πνξίζκαηα. Με 

ην ζέκα απηφ ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, ησλ 

ζπνπδαηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ 

νξγάλσζε κηαο ινγηθήο δνκήο. 

β) Σν δεύηεξν θαη ην ηξίην ζέκα απνηειείηαη ην θαζέλα απφ … 

γ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ … 

3. Ζ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα 

απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα. 

 

Σελ πεξίνδν 2000–2015 πνπ ίζρπε ην ζχζηεκα ησλ Καηεπζχλζεσλ, ε δνκή 

ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο είρε απνθηήζεη νξηζκέλα ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά: Οη 

ζεκαηνδφηεο δεηνχζαλ απφ ηνπο καζεηέο ηελ αλαπαξαγσγή ηεο απφδεημεο 

κηαο ζεσξεηηθήο πξφηαζεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (7 έσο 10 κνλάδεο), ηε 

δηαηχπσζε ελφο νξηζκνχ ή ζεσξήκαηνο (4 έσο 5 κνλάδεο) θαη ηελ επηινγή 

σζηφ ή Λάζνο ζε πέληε εξσηήζεηο ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ρσξίο 

αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο (25 = 10 κνλάδεο). Αλ ιάβνπκε ππφςε φζα 

αλαθέξνληαη γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο, είλαη θαλεξφ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δνκή απνηεινχζε εμέηαζε ηεο ζεσξίαο ζην ρακειφηεξν 

δπλαηφ επίπεδν. Οη 25 κνλάδεο απηνχ ηνπ ζέκαηνο ήηαλ έλα «δψξν» πξνο 

ηνπο καζεηέο, πνπ αηηηνινγνχληαλ ελ κέξεη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ πξψηε 

θάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Καηεπζχλζεσλ νη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ήηαλ 

ηαπηφρξνλα θαη απνιπηήξηεο. Δθείλν πνπ έρεη βέβαηα ελδηαθέξνλ είλαη ε 

πξφζιεςε απηνχ ηνπ «δψξνπ» απφ ηνπο απνδέθηεο ηνπ. 

Ζ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ αλαπαξαγσγή κηαο απφδεημεο ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ πνπ δεηείηαη θάζε ρξφλν ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, παξνπζηάδεη 

αμηνζεκείσηε ζηαζεξφηεηα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαηαλέκεηαη ζηα 

δχν άθξα ηεο βαζκνινγίαο κε ζρεδφλ ακειεηέα πνζνζηά ζηηο ελδηάκεζεο 

ηηκέο. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε, ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε φηη 

ππάξρνπλ απμνκεηψζεηο απφ ρξφλν ζε ρξφλν, φηη νη κηζνί πεξίπνπ καζεηέο 

αγλννχλ πιήξσο ηελ απφδεημε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ελψ νη άιινη κηζνί ηελ 

απνκλεκνλεχνπλ θαη ηελ αλαπαξάγνπλ ζην γξαπηφ ηνπο.
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 ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα πνιιά ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ 
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 Σν θαηλφκελν απηφ δελ ζπλδέεηαη κφλν κε γλσζηηθνχο παξάγνληεο αιιά έρεη ζηελή 

ζρέζε κε ηα θίλεηξα θαη ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ.     



δηάθνξα Βαζκνινγηθά Κέληξα ή ζπγθεθξηκέλα Λχθεηα πνπ έρνπλ 

θαηαγξάςεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο γηα πεξίνδν πνιιψλ εηψλ ([1] 

ζ.269, [2] ζ.101, [3], [4] ζ.55, [5] ζ.399, [6] ζ.221).  

Έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζπληζηά ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο 

σζηφ – Λάζνο, επεηδή κε ηηο αλαηηηνιφγεηεο απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη 

ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα νξηζκέλεο ηξαγειαθηθέο θαηαζηάζεηο. Τπάξρνπλ 

θάζε ρξφλν γξαπηά πνπ αμηνινγνχληαη κε 10 κνλάδεο επεηδή απαληήζεθαλ 

νξζά (πξνθαλψο κε αληηγξαθή) κφλν νη 5 εξσηήζεηο σζηφ – Λάζνο, ελψ 

απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ άξηζηα γξαπηά πνπ βαζκνινγνχληαη κε 98 

κνλάδεο επεηδή δελ απαληήζεθε νξζά κία εξψηεζε σζηφ – Λάζνο. Ζ 

δεχηεξε εηδηθά πεξίπησζε αθνξά ζπλήζσο αζαθείο ή ειιηπείο εξσηήζεηο, 

ζηηο νπνίεο νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο εληνπίδνπλ ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία 

θαη νδεγνχληαη ζε απάληεζε αληίζεηε ηεο αλακελφκελεο (βι. γηα νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζηα [7], [8] θαη [9], ελψ πνιιέο ζπδεηήζεηο 

γηα ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ εξσηήζεσλ σζηφ – Λάζνο ζηηο εμεηάζεηο 

έρνπλ δηεμαρζεί ζην δηαδίθηπν).  

 

Η πξώηε απόπεηξα αιιαγήο ην 2017, νη αληηδξάζεηο θαη ε απνδνρή 

Έλα κηθξφ βήκα αιιαγήο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ έγηλε ην 2017 (δεχηεξν έηνο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ), φηαλ δεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην ζέκα Α λα 

αηηηνινγεζεί ε απάληεζε ζε κία εξψηεζε σζηφ – Λάζνο. πγθεθξηκέλα, 

ζην εξψηεκα Α2 δεηήζεθε ην εμήο: 

Θεσξήζηε ηνλ παξαθάησ ηζρπξηζκφ: «Κάζε ζπλάξηεζε f, ε νπνία 

είλαη ζπλερήο ζην xo, είλαη παξαγσγίζηκε ζην ζεκείν απηφ». 

α. Να ραξαθηεξίζεηε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ γξάθνληαο ζην 

ηεηξάδηφ ζαο ην γξάκκα Α, αλ είλαη αιεζήο, ή ην γξάκκα Φ, αλ είλαη 

ςεπδήο.       (Μνλάδα 1) 

β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην εξψηεκα α. (Μνλάδεο 3)  

Σν ζθέινο (β) πνπ αθνξνχζε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο αηθληδίαζε ηε 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα λα δνζνχλ εηεξφθιεηεο 

θαη ακθηιεγφκελεο απαληήζεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ πξφβιεκα αληηθεηκεληθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ. Όπσο ζπκβαίλεη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη 

ππεχζπλνη ησλ Β.Κ. δήηεζαλ δηεπθξηλήζεηο απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή 

Δμεηάζεσλ, ε νπνία  έζηεηιε ηελ αθφινπζε νδεγία: 

Θεσξείηαη ζσζηή αηηηνιφγεζε φηη ν ηζρπξηζκφο είλαη ςεπδήο ε 

ζπλάξηεζε f (x) x , x  , ε νπνία είλαη ζπλερήο αιιά φρη 

παξαγσγίζηκε ζην 0. Δπεηδή ππάξρεη ζην ζρνιηθφ βηβιίν δελ είλαη 



απαξαίηεηε ε απφδεημε. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηε ζπλάξηεζε 

g(x) x ,  x 0  . Αλ ρξεζηκνπνηεζεί σο αληηπαξάδεηγκα άιιε 

ζπλάξηεζε πνπ δελ ππάξρεη ζην ζρνιηθφ βηβιίν ρξεηάδεηαη απφδεημε. 

Γεληθά ε αηηηνιφγεζε απαηηεί θαηάιιειν αληηπαξάδεηγκα. 

Οπνηαδήπνηε άιιε αηηηνιφγεζε δελ βαζκνινγείηαη. 

 

Ζ νδεγία απηή ηεο Κ.Δ.Δ., κε ηηο απηνλφεηεο θαη ζαθείο αλαθνξέο ζην 

ζρνιηθφ βηβιίν
20

 δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην ακθηζβήηεζεο γηα ηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζέκαηνο Α2. Παξφια απηά φκσο πξνθάιεζε νμχηαηεο 

αληηδξάζεηο, κε απνθνξχθσκα έλα ελππφγξαθν θείκελν πνπ θπθινθφξεζε 

επξχηαηα ζην δηαδίθηπν θαη ηηο εθεκεξίδεο ηελ επφκελε κέξα κε ηνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Βνιέο» 120 Μαζεκαηηθώλ θαηά ηεο ΚΔΔ γηα ηηο 

νδεγίεο πνπ ζηάιζεθαλ ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα. Οη αληηδξάζεηο απηέο 

έδεημαλ φηη ν αηθληδηαζκφο δελ ήηαλ κφλν ησλ καζεηψλ, θαη νπζηαζηηθά 

απνηεινχζαλ κηα έκκεζε νκνινγία φηη ε θαζηεξσκέλε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ είρε απνηχρεη κέρξη ηφηε λα κεηαδψζεη ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ηνπ Λπθείνπ κηα ιεηηνπξγηθή γλψζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ αληηπαξαδείγκαηνο. Απηφ απνδείρηεθε μεθάζαξα ζηηο εμεηάζεηο 

ηνπ επφκελνπ έηνπο 2018 φηαλ ζην εξψηεκα Α2 δεηήζεθε ην εμήο: 

Θεσξήζηε ηνλ παξαθάησ ηζρπξηζκφ: «Κάζε ζπλάξηεζε f:   

πνπ είλαη 1–1 είλαη θαη γλεζίσο κνλφηνλε». 

α. Να ραξαθηεξίζεηε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ, γξάθνληαο ζην 

ηεηξάδηφ ζαο ην γξάκκα Α, αλ είλαη αιεζήο, ή ην γξάκκα Φ, αλ είλαη 

ςεπδήο.       (Μνλάδα 1) 

β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην εξψηεκα α. (Μνλάδεο 3) 

 

Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ην 2018 δελ ζεκεηψζεθε θακία αληίδξαζε, 

ππήξμε παξάιιεια κία ζεακαηηθή βειηίσζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

φπσο δείρλεη ν επφκελνο πίλαθαο: 
21
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 Όπνπ ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αλαπηχζζεηαη δηεμνδηθφηαηα (βι. [10], ζ.99). 
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 Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην 53
ν
 Β.Κ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί 

ζηα [11] θαη [12], ελψ παξφκνηα εηθφλα πξνθχπηεη απφ ηε δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κε άιια 

Βαζκνινγηθά Κέληξα.   



ΘΔΜΑ Α2 2017 2018 

ΜΟΝΑΓΔ ΜΑΘΖΣΔ ΠΟΟΣΟ ΜΑΘΖΣΔ ΠΟΟΣΟ 

0 377 20,7% 414 22,48% 

1 1095 60,13% 644 34,96% 

2 49 2,69% 71 3,85% 

3 20 1,1% 51 2,77% 

4 280 15,38% 662 35,94% 

ΤΝΟΛΟ 1821 100% 1842 100% 

  

Ζ ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ζηηο δχν παλνκνηφηππεο εξσηήζεηο κεηαθέξεη 

πνιιαπιά κελχκαηα γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν 

2017, απφ ηνπο 1095 + 280 = 1375 καζεηέο πνπ απάληεζαλ φηη ν 

ηζρπξηζκφο είλαη ςεπδήο (θαη έιαβαλ 1 κνλάδα) κφλν έλαο ζηνπο πέληε 

κπφξεζε λα αηηηνινγήζεη ηελ απάληεζή ηνπ κε αληηπαξάδεηγκα (θαη λα 

ιάβεη ηηο 3 κνλάδεο). Όπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ πίλαθα, ην 2018 απηή ε 

ζρέζε έγηλε έλαο ζηνπο δύν. Σα κελχκαηα πνπ κεηαθέξεη απηφ ην γεγνλφο 

είλαη θαηαιπηηθά: Υξεηάζηεθε λα ηεζεί έλα εξψηεκα ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο, ψζηε λα θηλεηνπνηεζνχλ νη δηδάζθνληεο ηεο ελδνζρνιηθήο θαη 

εμσζρνιηθήο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ζεκεησζεί κηα 

αηζζεηή βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

αληηπαξαδείγκαηνο. εκεηψλνπκε φηη ε δηδαζθαιία απηήο ηεο έλλνηαο 

πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα θαη κε παξαδείγκαηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

θαη ηα δηδαθηηθά βηβιία Μαζεκαηηθψλ ήδε απφ ηελ Α΄ Λπθείνπ (γηα κηα 

ζρεηηθή θαη δηαθσηηζηηθή ζπδήηεζε παξαπέκπνπκε ζην [13].)    

 

Η λέα δνκή ηνπ ζέκαηνο Α ην 2019 θαη νη επηδόζεηο ησλ ππνςεθίσλ 

Μεηά ηηο δχν «πξνεηδνπνηεηηθέο βνιέο» ησλ εηψλ 2017 θαη 2018 ε νξηζηηθή 

αλαηξνπή έγηλε ην 2019, φηαλ ην πξψην ζέκα δηακνξθψζεθε σο εμήο:  

Α1. Έζησ Α   .  

α) Ση νλνκάδνπκε πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνχ ην Α; 

(Μνλάδεο 2) 

β) i. Πφηε κηα ζπλάξηεζε f: A    έρεη αληίζηξνθε; (Μνλάδα 1) 

 ii. Αλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ (i), πψο νξίδεηαη ε       

αληίζηξνθε ζπλάξηεζε ηεο f;    (Μνλάδεο 3) 



Α2. Να δηαηππψζεηε ην ζεψξεκα ηνπ Fermat πνπ αθνξά ηα ηνπηθά 

αθξφηαηα.       (Μνλάδεο 4) 

Α3. Έζησ κηα ζπλάξηεζε f, ε νπνία είλαη ζπλερήο ζε έλα δηάζηεκα Γ. 

Αλ είλαη f(x) > 0 ζε θάζε εζσηεξηθφ ζεκείν x ηνπ Γ, λα απνδείμεηε φηη ε 

f είλαη γλεζίσο αχμνπζα ζε φιν ην Γ.   (Μνλάδεο 5) 

Α4. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ, γξάθνληαο ζην 

ηεηξάδηφ ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξφηαζε θαη δίπια ζην 

γξάκκα ηε ιέμε σζηφ, αλ ε πξφηαζε είλαη ζσζηή ή Λάζνο, αλ ε 

πξφηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

α) Γηα θάζε ζπλάξηεζε f, ε νπνία είλαη παξαγσγίζηκε ζην Α = (–, 

0)(α, + ) κε f(x) = 0 γηα θάζε x  A, ηζρχεη φηη ε f  είλαη ζηαζεξή ζην 

Α. 

(Μνλάδα 1 γηα ην ραξαθηεξηζκφ σζηφ/Λάζνο. Μνλάδεο 3 γηα ηελ 

αηηηνιφγεζε)  

β) Γηα θάζε ζπλάξηεζε f: A   , φηαλ ππάξρεη ην φξην ηεο f θαζψο ην 

x ηείλεη ζην xo  A, ηφηε απηφ ην φξην ηζνχηαη κε ηελ ηηκή ηεο f ζην xo. 

(Μνλάδα 1 γηα ην ραξαθηεξηζκφ σζηφ/Λάζνο. Μνλάδεο 3 γηα ηελ 

αηηηνιφγεζε) 

Α5. Έζησ ε ζπλάξηεζε f ηνπ δηπιαλνχ 

ζρήκαηνο.  

Αλ γηα ηα εκβαδά ησλ ρσξίσλ Χ1, Χ2 θαη 

Χ3 ηζρχεη φηη Δ(Χ1) = 2, Δ(Χ2) = 1 θαη 

Δ(Χ3) = 3,  

ηφηε ην 
δ

α

f (x)dx  είλαη ίζν κε: 

α)   6           β)   –4           γ)   4           δ)   0           ε)   2 (Μνλάδεο 2)  

 

Ζ πξψηε θαη πιένλ βαζηθή θαηλνηνκία, πνπ αλέηξεςε κία παξάδνζε δχν 

δεθαεηηψλ, ήηαλ ε θαηάξγεζε ησλ πέληε εξσηήζεσλ σζηφ – Λάζνο ρσξίο 

αηηηνιφγεζε πνπ παξείραλ 10 κνλάδεο. Απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ ζην Α4 κε 

δχν εξσηήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο πνπ παξείραλ 2 κνλάδεο ρσξίο ηελ 

αηηηνιφγεζε θαη 6 κνλάδεο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο. 

Ζ δεχηεξε θαηλνηνκία είλαη ε βαζκνινγηθή ζπξξίθλσζε ηεο αλαπαξαγσγήο 

ηεο απφδεημεο κηαο ζεσξεηηθήο πξφηαζεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζην Α3 (5 

κφλν κνλάδεο, αληί γηα 7 έσο 10 πνπ ιάκβαλε ζην παξειζφλ).  

Ζ ηξίηε θαηλνηνκία είλαη ε επαλεκθάληζε κεηά απφ πνιχ θαηξφ κηαο 

εξψηεζεο πνιιαπιήο επηινγήο, ε νπνία κάιηζηα ειήθζε απηνχζηα απφ ηηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ([10], ζ.239) 



Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Δ.Μ.Δ., ε νπνία παγίσο ζρνιίαδε ην ζέκα Α 

κνλνιεθηηθά  κε ηε ιέμε «Θεσξία», ζηελ αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ηελ ίδηα 

κέξα ησλ εμεηάζεσλ αθηέξσζε γηα πξψηε θνξά ζην ζρνιηαζκφ ηνπ ζέκαηνο 

απηνχ κία νιφθιεξε θξάζε: 

«Θεσξία απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν κε απμεκέλεο απαηηήζεηο» 

Σελ επνκέλε ησλ εμεηάζεσλ αλαξηήζεθαλ ζην δηαδίθηπν, σο είζηζηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, δηάθνξα ζρφιηα γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηλνηνκηψλ θαη θαιιηεξγήζεθε ην γλσζηφ θιίκα πεξί «αηθληδηαζκνχ» θαη 

«θηλδπλνινγίαο». Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε φκσο, ηε ζηηγκή πνπ εθδειψλεηαη 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη, εθθξάδεη θπξίσο ηνλ αηθληδηαζκφ, ηελ 

αλαζθάιεηα ή αθφκε θαη κηα έθδειε ηάζε απηνπξνβνιήο πνιιψλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.
22

 Απηφ δελ είλαη θαη‟ αλάγθελ αξλεηηθφ αλ δελ γίλεηαη κε 

πξφζεζε λα επεξεάζεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ ζηα 

Βαζκνινγηθά Κέληξα. Όπσο έρνπκε φκσο επαλεηιεκκέλα ππνζηεξίμεη, 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζεκάησλ 

ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ 

Μαζεκαηηθψλ (νη νπνίεο είλαη πνιιέο θαη πνιπδηάζηαηεο), κπνξεί λα 

ππάξμεη κφλν φηαλ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο αμηφπηζηα πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά ζηνηρεία γηα ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ινηπφλ ζηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

λέα δνκή ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, παξαζέηνπκε 

θαη ζρνιηάδνπκε νξηζκέλνπο πίλαθεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία 

ελφο πνιχ κεγάινπ δείγκαηνο γξαπηψλ δνθηκίσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ζην 

53
ν
 Βαζκνινγηθφ Κέληξν Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο (βι. [14]): 

 

Καηαλνκή ησλ 25 κνλάδσλ ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ζην ζέκα Α 

 

Μνλάδεο [0, 5] [6, 10] [11, 15] [16, 20] [21, 25] χλνιν 

Πιήζνο 703 325 345 517 706 2596 

Πνζνζηφ % 27,1 12,5 13,3 19,9 27,2 100 

 

Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη φηη φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή επίδνζε ζην 

ζέκα Α, ππήξμε ίδηα ζρεδφλ θαηαλνκή ζηηο θιάζεηο [0, 5] θαη [21, 25] πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην δίπνιν «κεγάιε απνηπρία» - «κεγάιε επηηπρία», ελψ ζηηο 
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 Γηα ην δήηεκα απηφ ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη κεγάιν κέξνο ηεο δηαδηθηπαθήο 

ζπδήηεζεο αλαιψζεθε ζε αληαιιαγή απφςεσλ αλ ζην εξψηεκα Α1(α) ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ε πεξίπησζε ζπλάξηεζεο κε πεδίν νξηζκνχ ην θελφ ζχλνιν!!   



θιάζεηο [0, 10] θαη [16, 25] ππεξηεξεί ε δεχηεξε. ε ζρέζε κε ην 2018 

ππάξρεη αχμεζε ηεο απνηπρίαο θαη κείσζε ηεο επηηπρίαο (βι. [12], ζ.677]), 

αιιά ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε δηαρξνληθή εηθφλα ηεο ρακειήο επίδνζεο 

ζην πξψην ζέκα φπνπ ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε κειέηε ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ.      

 

Καηαλνκή ησλ 5 κνλάδσλ ζην εξώηεκα Α3 (Αλαπαξαγσγή απόδεημεο) 

 

Μφξηα  0 1 2 3 4 5 χλνιν 

Πιήζνο 1033 45 36 45 138 1299 2596 

Πνζνζηφ % 39,8 1,7 1,4 1,7 5,3 50,00 100 

 

ηνλ πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε ην επίζεο δηαρξνληθφ θαηλφκελν, ηελ 

θαηαλνκή ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ ζηα δχν άθξα ηεο 

βαζκνινγίαο φηαλ δεηείηαη ε αλαπαξαγσγή ηεο απφδεημεο κηαο ζεσξεηηθήο 

πξφηαζεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Δπηηπρήο επίδνζε 50%, αιιά θαη 40% 

απφιπηεο άγλνηαο. Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

επηδφζεηο ζην ίδην Β.Κ ηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Σν 2018, φηαλ δεηήζεθε ε απφδεημε ηεο ζρέζεο παξαγσγηζηκφηεηαο θαη 

ζπλέρεηαο (7 κνλάδεο), ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 44% θαη 30% ([12], 

ζ.675). 

Σν 2017, φηαλ δεηήζεθε ε ίδηα αθξηβψο απφδεημε κε απηήλ ηνπ 2019 (7 

κνλάδεο), ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 55% θαη 29% ([11], ζ.675).  

 

Καηαλνκή ησλ 8 κνλάδσλ ζην εξώηεκα Α4 (Δξσηήζεηο σζηό – 

Λάζνο) 

  

Μνλάδεο 0 1 2 3 4 5 6 7 8 χλνιν 

Πιήζνο 228 659 366 32 218 510 21 17 545 2596 

Πνζνζηφ % 8,8 25,4 14,1 1,2 8,4 19,6 0,8 0,7 21 100 

 

Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη φηη ε ζεηηθή εηθφλα πνπ εκθαλίζηεθε ην 

2018 ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο αληηπαξαδεηγκάησλ («έλαο ζηνπο 

δχν») δηαηεξήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα 

ζηνηρεία αλαθέξνληαη θαη ζηηο δχν εξσηήζεηο σζηφ – Λάζνο ηνπ 2019 θαη 

δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε ζχγθξηζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

φηη ε αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο ζηελ εξψηεζε Α4(β) (ζρέζε νξίνπ θαη 



ηηκήο ζπλάξηεζεο) δελ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν (φπσο 

ζηελ Α4(α) θαη ηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ην 2017 θαη 2018). Λακβάλνληαο 

ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ πνιινχο βαζκνινγεηέο, κπνξνχκε 

λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ έδηλαλ νξζή 

απάληεζε θαη αηηηνιφγεζε, θαη ησλ καζεηψλ πνπ έδηλαλ κφλν νξζή 

απάληεζε ήηαλ πεξίπνπ 1:2,5 ζηελ εξψηεζε Α4(α) θαη 1:3 ζηελ Α4(Β).       

 

Μεξηθά ζπκπεξάζκαηα 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέζακε είλαη θαλεξφ φηη δελ επαιεζεχηεθε ε 

«θηλδπλνινγία» πεξί νιηθήο απνηπρίαο ησλ καζεηψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο λέαο δνκήο ηνπ ζέκαηνο Α ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Οη 

κηζνί πεξίπνπ δηαγσληδφκελνη (πνπ έιαβαλ απφ 16 έσο 25 κνλάδεο)  δελ 

θαίλεηαη φηη αηθληδηάζηεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αλακελφκελα, αλ 

ιάβνπκε βέβαηα ππφςε φιεο ηηο παζνγέλεηεο πνπ έρεη ζπζζσξεχζεη ε επί 

δχν δεθαεηίεο εμέηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ Μαζεκαηηθψλ 

ζην θαηψηεξν δπλαηφ επίπεδν. 

Ζ πνιπεηήο εκπεηξία απφ ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ αιιά θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο έρεη νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 

δηδαθηηθφ έξγν ζηελ Γ΄ Λπθείνπ (θαη φρη κφλν) δελ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη νη επίζεκεο 

δηδαθηηθέο νδεγίεο, αιιά απφ ηε ζεκαηνινγία θαη ηε ζεκαηνδνζία ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ.
23

 Καηά ζπλέπεηα είλαη αδχλαην λα βειηησζεί ε 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην ζρνιηθφ βηβιίν, 

φηαλ ε ζεσξία εμεηάδεηαη ζην θαηψηεξν δπλαηφ επίπεδν αμηνινγψληαο ηελ 

απνκλεκφλεπζε θαη αλαπαξαγσγή νξηζκψλ, ζεσξεηηθψλ πξνηάζεσλ θαη 

απνδείμεσλ. Γηα ηελ επηβεβαίσζε απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ αξθεί λα ιάβνπκε 

ππφςε φηη ηα 4 ηειεπηαία ρξφληα ε αμηνιφγεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ηεο 

Αλάιπζεο πνπ δηδάζθεηαη ζηελ Γ΄ Λπθείνπ γίλεηαη επίζεο ζην ζέκα Β, ζε 

επίπεδν πνπ δελ απαηηεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε κειέηε ηεο ζεσξίαο θαη 

ησλ αζθήζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Γειαδή ε θαιή γλψζε ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ αλαδεηθλχεηαη ζε πξσηαξρηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

βαζκνινγηθήο βάζεο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Δλ ηνχηνηο έλα πνζνζηφ 

πάλσ απφ 50% γξαπηψλ ηνπ Θεηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πεξίπνπ 80% 

ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο φια απηά ηα ρξφληα 
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 Οη αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη πνιπζχλζεηεο θαη ε αλάιπζή ηνπο απαηηεί κηα 

μερσξηζηή εξγαζία. 



βαζκνινγήζεθε κε ιηγφηεξεο απφ 10 κνλάδεο ηεο 20βαζκεο θιίκαθαο.
24

 Αλ 

κάιηζηα ιάβνπκε ππφςε θαη νξηζκέλα πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ απνθαιχπηεη ε 

αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γξαπηψλ ζηα Β.Κ., δηαπηζηψλνπκε φηη ζε 

πνιιά απφ απηά νη αληίζηνηρνη καζεηέο ελψ αγλννχλ ηε ζεσξία, επηρεηξνχλ 

λα εθαξκφζνπλ εμεδεηεκέλα ηερλάζκαηα γηα ηελ επίιπζε αζθήζεσλ ζηα 

ππφινηπα ζέκαηα. Οη ζεκαηνδφηεο έθαλαλ ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα 

νξηζκέλα ζεκαληηθά βήκαηα αλαβάζκηζεο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ 

βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ηεο εμεηαζηέαο χιεο θαη έζηεηιαλ νξηζκέλα 

ζαθή κελχκαηα πξνο ην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Απηή ε πξνζπάζεηα 

είλαη εχινγν λα ζπλερηζηεί κε επηινγέο πνπ ππνβαζκίδνπλ πεξηζζφηεξν ην 

ξφιν ηεο απνκλεκφλεπζεο εληζρχνληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ απηελέξγεηα 

θαη ηε ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα.   

 Ζ λέα δνκή ηνπ ζέκαηνο Α απαηηεί  απφ δηδάζθνληεο θαη καζεηέο αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο φζνλ αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη κειέηε ηεο χιεο 

ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Υσξίο απηέο ηηο δχν πξνυπνζέζεηο, ε εκκνλή ζην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν «δηδαζθαιία = κεζνδνινγία + αζθεζηνινγία» πνπ 

εθαξκφδεηαη θαηά θφξνλ εδψ θαη ρξφληα ζηελ Γ΄ Λπθείνπ, ζα εμειίζζεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε κηα παξσρεκέλε θαη απνηπρεκέλε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή. 
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(Αλαξηήζεθε ζην ηζηφηνπν mathematica.gr ζηηο 21–5–2020) 

 

Γηάλλεο Θσκαΐδεο 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

Δηζαγσγή 

1. Μηα ζύγθξηζε ησλ εηήζησλ επηδόζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά ησλ 

παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ 

2. Γηαηί κειεηνύκε ηα πνζνζηά ησλ αξηζηνύρσλ 

3. Η επηινγή ησλ ζεκάησλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

4. Πώο ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί έλα Βαζκνινγηθό Κέληξν 

Μεξηθά ζπκπεξάζκαηα 

Βηβιηνγξαθία 

 

Δηζαγσγή 

Ζ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Καηεπζχλζεσλ ζηελ Γ΄ Λπθείνπ θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ ην 2016 κε ην ζχζηεκα ησλ Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ζπλνδεχηεθε απφ νξηζκέλεο αιιαγέο πνπ είραλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Οη αιιαγέο απηέο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο ζηα Μαζεκαηηθά θαη 

επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην ζρνιείν ή ην θξνληηζηήξην, 

αθνξνχλ ηα εμήο ζεκεία: 

α) Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο έρνπλ απνζπλδεζεί πιήξσο απφ ηελ 

απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπ Λπθείνπ θαη ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε 

ηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία 



γίλεηαη αλαθνξά ζε «ππνςήθηνπο» θαη φρη ζε «καζεηέο», φπσο ζην 

παξειζφλ). 

β) Οη ππνςήθηνη ησλ Ηαηξηθψλ ρνιψλ δελ εμεηάδνληαη πιένλ ζηα 

Μαζεκαηηθά, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηα 

ηκήκαηα Θεηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ απεπζχλεηαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

καζεηηθφ αθξναηήξην, ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ ηκεκάησλ Θεηηθήο 

Καηεχζπλζεο ηεο πεξηφδνπ 2000 – 2015 (ε δηαθνξά εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε 

γλσζηηθή ππνδνκή θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά). 

γ) Τπάξρεη απφ ην 2016 κηα εκθαλήο αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ 

επηινγή ησλ ζεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, κε 

ηδηαίηεξε πξνζήισζε ζην πιηθφ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη ηελ εμεηαζηέα 

χιε. Απηή ε αιιαγή θαίλεηαη λα πεξηζσξηνπνηεί  ηελ ππεξβνιηθή 

«κεζνδνινγία» πνπ είρε αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηα ιεγφκελα «ζπλδπαζηηθά» 

ζέκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, θαη απνηεινχζε ζρεδφλ ην απνθιεηζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ Λπθείνπ. Σα ζέκαηα ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ αλαδεηθλχνπλ αληίζεηα ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ βαζηθψλ 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο, αιιά θαη ηηο δηάρπηεο 

παξαλνήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ γχξσ απφ απηέο. 

Απηά ηα λέα δεδνκέλα απαηηνχλ φρη κφλν αλαζεψξεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ θπξηαξρνχζαλ κέρξη πξφζθαηα, αιιά θαη ζπζηεκαηηθή 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο 

απνηειεζκαηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο Μαζεκαηηθψλ. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε κηα ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ησλ αιιαγψλ εμεηάδνληαο φιν ησλ θάζκα ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ, απφ ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ κέρξη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

γξαπηψλ ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα. 

 

1. Μηα ζύγθξηζε ησλ εηήζησλ επηδόζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά ησλ 

παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ  

Γηα λα απνθηήζνπκε κηα ζπγθξηηηθή εηθφλα ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ 

ζπληειεζηεί, παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο ζπκκεηνρήο θαη επίδνζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηα Μαζεκαηηθά 

ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. πκπεξηιάβακε ηελ ηεηξαεηία 2016–2019 

πνπ ηζρχεη ην ζχζηεκα ησλ Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ αιιά θαη ηελ 

ηειεπηαία δηεηία 2014–2015 ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Καηεπζχλζεσλ. Σα 

ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηηο επίζεκεο αλαθνηλψλεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο 

εμεηάζεηο (Ν) θαη ηα πνζνζηά ησλ γξαπηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο βαζκνινγηθέο 

θιάζεηο [0–10) θαη [18–20], δειαδή ζε γεληθέο γξακκέο ηνπο 



«απνηπρφληεο» θαη ηνπο «αξηζηνχρνπο». Δπηιέμακε ζθνπίκσο λα 

παξνπζηάζνπκε ηα δχν άθξα ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο επεηδή ζπλδένληαη 

(ην θαζέλα κε ηνλ ηξφπν ηνπ) κε ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 

ε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζν Λχθεην. 

Πίλαθαο Ι 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηώλ 2014–2015–2016–2017–2018–2019 

ΔΣΟ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ – 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ 
Ν 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΑΖ 

[0 – 10) [18 – 20] 

% Ν % Ν 

2014 

ΘΔΣΗΚΖ 12469 28,53% 3557 15,12% 1885 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 33587 60,33% 20263 4,68% 1572 

2015 

ΘΔΣΗΚΖ 12794 39% 4990 4,53% 579 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 33149 69,97% 23195 1,3% 415 

2016 

ΘΔΣΗΚΟ 19380 46,76% 9062 6,6% 1278 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 20966 77,89% 16331 0,85% 178 

2017 

ΘΔΣΗΚΟ 21487 56,26% 12087 4,39% 944 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 20425 83,45% 17046 0,46% 94 

2018 

ΘΔΣΗΚΟ 22866 56,21% 12854 4,98% 1140 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 22636 83,17% 18826 0,58% 131 

2019 

ΘΔΣΗΚΟ 21521 46,59% 10027 9,74 2097 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 24031 73,96% 17731 1,58 380 

 

Σα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ είλαη ηα εμήο: 

 Τπάξρεη έλα κεγάιν άλνηγκα ηεο ςαιίδαο κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ζηηο δχν 

νκάδεο πνπ εμεηάδνληαη ζηα Μαζεκαηηθά (Θεηηθή – Σερλνινγηθή 

Καηεχζπλζε κέρξη ην 2015 θαη Πξνζαλαηνιηζκφο Θεηηθψλ πνπδψλ – 

πνπδψλ Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο απφ ην 2016). Σν άλνηγκα 



εκθαλίδεηαη ηφζν ζηα πνζνζηά απνηπρίαο φζν θαη ζηα πνζνζηά 

αξηζηνχρσλ, θαη δηεπξχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 Τπάξρεη κηα κεγάιε πηψζε ηνπ πνζνζηνχ αξηζηνχρσλ Θεηηθήο 

Καηεχζπλζεο απφ ην 2014 ζην 2015 (απφ 15,12% ζε 4,68% δειαδή 

πνζνζηφ κείσζεο 70%), ρσξίο θάπνηα αιιαγή ζηελ εμεηαζηέα χιε, ην 

δηδαθηηθφ βηβιίν ή ην καζεηηθφ δπλακηθφ (ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 2015 

ζπκκεηείραλ αθφκε νη ππνςήθηνη ηεο Ηαηξηθήο). 

 Σν πνζνζηφ αξηζηνχρσλ ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ ηελ 

ηξηεηία 2016–2018 έηεηλε λα ζηαζεξνπνηεζεί γχξσ ζην 5%. Όπσο δείρλεη ν 

επφκελνο Πίλαθαο ΗΗ, απηφ ήηαλ αηζζεηά ρακειφηεξν απφ ην πην ρακειά 

πνζνζηά πνπ είραλ παξαηεξεζεί ηελ πεξίνδν 2000 – 2014 (κε εμαίξεζε ην 

έηνο 2013, φπνπ ην πνζνζηφ 2,47% νθείιεηαη ζε κηα αςπρνιφγεηε θαη 

αηπρέζηαηε επηινγή ηεο επηηξνπήο ζεκαηνδνηψλ). ηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο ηνπ 2019 ππήξμε κηα ζεακαηηθή βειηίσζε (ζρεδφλ δηπιαζηαζκφο) 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ αξηζηνχρσλ, αιιά ρσξίο λα ππεξβεί ηα ηζηνξηθά ρακειά 

ηεο πεξηφδνπ ησλ Καηεπζχλζεσλ. Οη εμεηάζεηο ησλ επφκελσλ εηψλ ζα 

δείμνπλ αλ απηή ε βειηίσζε είλαη πεξηζηαζηαθή ή ππνδειψλεη κηα 

γεληθφηεξε αλάθακςε.
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Πίλαθαο ΙΙ 

Σα πνζνζηά ησλ αξηζηνύρσλ ηελ πεξίνδν 2001 – 2014 

Βαζκνινγηθή θιάζε [18 – 20] ζηα Μαζεκαηηθά Θεηηθήο Καηεχζπλζεο 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

17,25% 10,12% 9,72% 17,70% 22,68% 10,91% 13,11% 9,37% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

26,50% 24,23% 11,09% 9,79% 2,47% 15,12% 
  

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε κηα πην αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνθαιχπηνπλ νη πξνεγνχκελνη πίλαθεο, νθείινπκε λα εμεγήζνπκε γηαηί 

απνδίδνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα πνζνζηά ησλ αξηζηνχρσλ. 
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 ηελ επφκελε ελφηεηα ζα επηρεηξήζνπκε κηα εξκελεία γηα ηε γεληθή πηψζε ησλ 

επηδφζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία.   



2. Γηαηί κειεηνύκε ηα πνζνζηά ησλ αξηζηνύρσλ 

Όπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Η, ε ζπξξίθλσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

αξηζηνχρσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξάιιειε άλνδν 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ βαζκνινγνχληαη ζηελ θιάζε [0, 10). Σα 

πςειά πνζνζηά ηεο απνηπρίαο ζηα Μαζεκαηηθά ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ  έρνπλ πνιιαπιέο αηηίεο νη νπνίεο δελ αθνξνχλ κφλν ην 

γλσζηηθφ ηνκέα, αιιά ζπλδένληαη ζηελά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ, ηηο θνηλσληθέο θαη κνξθσηηθέο αληζφηεηεο, αθφκε θαη 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θξηζηκφηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εμεηάζεσλ γηα ηε κειινληηθή δσή ησλ εμεηαδνκέλσλ. 

Δπνκέλσο ε εξκελεία ησλ πνζνζηψλ απνηπρίαο ζα είλαη κνλνδηάζηαηε θαη 

ειιηπήο, αλ ζηεξηρηεί απνθιεηζηηθά ζε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

Αληίζεηα, ηα πνζνζηά  ησλ αξηζηνχρσλ αληηζηνηρνχλ ζηελ εηήζηα 

«αθξφθξεκα» ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηφζν απφ πιεπξάο ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζηα Μαζεκαηηθά, φζν θαη ησλ πιηθψλ κέζσλ πνπ 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα αλαπηχμνπλ απξφζθνπηα απηέο ηηο 

ηθαλφηεηεο. Αξθεί λα ιάβνπκε ππφςε φηη ζηνλ πξνεγνχκελν Πίλαθα ΗΗ 

πεξηιακβάλνληαη ζρεδφλ φινη νη εηζαθηένη ησλ Ηαηξηθψλ ρνιψλ θαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εηζαθηέσλ ζηηο Πνιπηερληθέο ρνιέο θαη ηηο 

ρνιέο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο πξνεγνχκελεο 20εηίαο. 

Απηή ε θαηεγνξία καζεηψλ πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθή θνηλσληθά, νηθνλνκηθά 

θαη εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

«ηθαλνηήησλ» θαη «πιηθψλ κέζσλ», ε θαηνρή ηνπ νπνίνπ εμαζθαιίδεη κηα 

ζέζε ζηνλ πίλαθα αξηζηνχρσλ. Δπεηδή ηα ζηνηρεία απηά δελ κεηαβάιινληαη 

κε ξαγδαίν ηξφπν, νχηε ππήξμαλ ηελ πεξίνδν 2001–2015 αιιαγέο ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ ή νπζηψδεηο κεηαβνιέο ηελ εμεηαζηέα χιε, ζα ήηαλ 

αλακελφκελν λα ππάξρεη φια απηά ηα ρξφληα έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ 

αξηζηνχρσλ, κε κηθξέο εηήζηεο απμνκεηψζεηο. Γειαδή έλα πνζνζηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ηκήκα εθείλν ηεο θνηλσλίαο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εμαζθαιίδεη ζηε λέα γεληά ησλ κειψλ ηνπ ην αλαγθαίν κνξθσηηθφ θαη πιηθφ 

θεθάιαην γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. 

Όκσο ην πην εληππσζηαθφ ζηνηρείν πνπ αλαηξεί απηή ηελ εχινγε πξνζδνθία 

είλαη νη ζπλερείο θαη ξαγδαίεο κεηαβνιέο ηνπ πνζνζηνχ ησλ αξηζηνχρσλ 

απφ ρξφλν ζε ρξφλν, φπσο δείρλεη ν επφκελνο πίλαθαο: 

 

 

 

 



Πίλαθαο ΙΙΙ 

Δηήζηεο κεηαβνιέο ηνπ πνζνζηνύ ησλ αξηζηνύρσλ ηελ πεξίνδν 2001 – 

2015 

2001  2002  2003  2004  2005  

 
Μείσζε 41% Μείσζε 4% Αχμεζε 82% Αχμεζε 28% 

2006  2007  2008  2009  2010  

Μείσζε 52% Αχμεζε 20% Μείσζε 29% Αχμεζε 183% Μείσζε 9% 

2011  2012  2013  2014  2015  

Μείσζε 54% Μείσζε 12% Μείσζε 75% Αχμεζε 512% Μείσζε 70% 

   

Παξαηεξνχκε φηη ζηε δηάξθεηα κηαο 15εηίαο ρσξίο νπζηψδεηο αιιαγέο ζηα 

δεδνκέλα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ (ζεζκηθφ πιαίζην δηεμαγσγήο, 

εμεηαζηέα χιε, δηδαθηηθά βηβιία, δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζεκάησλ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ), ην πνζνζηφ ησλ άξηζησλ γξαπηψλ ζηα 

Μαζεκαηηθά ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλζεο κεηαβάιιεηαη ξαγδαία θάζε ρξφλν 

(κφλν δχν θνξέο ε κεηαβνιή απηή ήηαλ κηθξφηεξε απφ 10%). 
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Ση εξκελεία κπνξεί λα δνζεί γηα απηέο ηηο αιιεπάιιειεο θαη ελίνηε ρανηηθέο 

κεηαβνιέο ελφο πνζνζηνχ, ην νπνίν ζχκθσλα κε φιεο ηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο ζα έπξεπε λα δηαθξίλεηαη απφ θάπνηα ζηαζεξφηεηα; 

Λακβάλνληαο ππφςε φια φζα έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ, ζεσξνχκε φηη 

γηα ηηο εηήζηεο κεηαβνιέο ηεο επίδνζεο ε κφλε ινγηθή εξκελεία πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί ζηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ κεηαβνιψλ ζην είδνο, ην πιήζνο θαη 

ηε δπζθνιία ησλ ζεκάησλ. Γηαθνξεηηθά είλαη αδχλαην λα εμεγήζνπκε π.ρ. 

κε πνην ηξφπν νη αξηζηνχρνη ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλζεο, πνπ ήηαλ 9,37% ην 

2008, εθηνμεχζεθαλ ηα δχν επφκελα ρξφληα ζην 26,5% θαη 24, 23% 

(ηζηνξηθά πςειά) γηα λα θαζεισζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζην 11,09% θαη 9,79%. 

Ζ κειέηε ησλ αληίζηνηρσλ ζεκάησλ δείρλεη φηη ηα έηε ηεο «εθηφμεπζεο» 

2009 θαη 2010, ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ήηαλ ε εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θαη κεζνδνινγίαο, πνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ 

θαίλεηαη φηη γλψξηδε πνιχ θαιά, ελψ ηα δχν επφκελα έηε 2011 θαη 2012 
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 Όπσο εχθνια κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Η έλα αλάινγν 

θαηλφκελν παξνπζηάδεηαη ζηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ αξηζηνχρσλ ηελ 

πεξίνδν 2016 – 2019. 



ππήξμε κηα ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ εξσηεκάησλ πνπ έπξεπε λα 

απαληήζνπλ νη καζεηέο.    

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη (αλ θαη γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν) κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ είδνπο ησλ ζεκάησλ είλαη ηα πνιχ ρακειά πνζνζηά ησλ 

αξηζηνχρσλ ηελ πεξίνδν 2016-2018. Απφ κηα άπνςε ε πηψζε απηή είλαη 

αδηθαηνιφγεηε, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα είραλ ζεκείν 

αλαθνξάο ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη θακία ζρέζε κε ηα «ζπλδπαζηηθά» ζέκαηα 

θαη ηηο ηερληθέο ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο 

απηήο ηεο άπνςεο, ηα πνζνζηά ησλ αξηζηνχρσλ ηελ ηξηεηία 2016-2018 ζα 

έπξεπε λα είλαη, αλ φρη αλψηεξα, ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ηα «ρακειά» ηεο 

πξνεγνχκελεο 15εηίαο (δειαδή γχξσ ζην 9 – 10%). Καη απνδίδνπλ ηε 

κεγάιε πηψζε ζην γεγνλφο φηη δελ εμεηάδνληαη ζηα Μαζεκαηηθά νη 

ππνςήθηνη ησλ Ηαηξηθψλ ρνιψλ. Ζ εξκελεία φκσο απηή ζηεξίδεηαη ζε κία 

πνιχ ζηελή ζεψξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

α) Σν 2015, κε ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα θαη ηελ θαζηεξσκέλε κνξθή ησλ 

ζεκάησλ, ην πνζνζηφ ησλ αξηζηνχρσλ ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλζεο είρε κηα 

απξνζδφθεηε πηψζε ζην 4,53% (ε νπνία απνδφζεθε ηφηε ζην κεγάιν 

πιήζνο θαη ηνλ εμεδεηεκέλν ραξαθηήξα ησλ επηκέξνπο εξσηεκάησλ πνπ 

θιήζεθαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ νη δηαγσληδφκελνη).  

β) Σν 2016, πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Οκάδσλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, δφζεθε ε επθαηξία λα εμεηαζηνχλ καδί κε ηνπο λένπο 

απφθνηηνπο (ζηα ίδηα αθξηβψο ζέκαηα) θαη φζνη απφθνηηνη ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ επηζπκνχζαλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί έδηλαλ 

Μαζεκαηηθά γηα δεχηεξε θνξά θαη πξνθαλψο δηεθδηθνχζαλ ηελ είζνδφ ηνπο 

ζε θάπνηα ζρνιή πςειήο δήηεζεο (θπξίσο ζηελ Ηαηξηθή ή ην Πνιπηερλείν), 

ην πνζνζηφ ησλ αξηζηνχρσλ θαζειψζεθε ζην 7,91%, δειαδή πην θάησ απφ 

ηα ρακειφηεξα ηεο πεξηφδνπ 2001 –2015 (κε εμαίξεζε ην 2013).   

γ) Σν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη φηη 

ε αληηκεηψπηζή ηνπο απαηηεί ζε κεγάιν βαζκφ άξηζηε γλψζε βαζηθψλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ απφ ηελ χιε ησλ πξνεγνχκελσλ 

ηάμεσλ, θαη ειάρηζηα ηελ εμεδεηεκέλε «αζθεζηνινγία» θαη «κεζνδνινγία» 

πνπ απνηεινχζε παξαδνζηαθά ηνλ ππξήλα ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ 

Λπθείνπ. Ζ κειέηε ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επίδνζεο ζηα 

Βαζκνινγηθά Κέληξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, δείρλεη θαζαξά φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο θζάλνπλ ζηελ Γ΄ Λπθείνπ κε ζεκαληηθέο 

παξαλνήζεηο γηα βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο απφ ηελ χιε ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ, δειαδή ηελ Άιγεβξα, ηελ Σξηγσλνκεηξία θαη ηελ 

Δπθιείδεηα Γεσκεηξία. Σν 2019 εηδηθφηεξα, πνπ έγηλαλ νξηζκέλεο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εμέηαζε ηεο ζεσξίαο ζην ζέκα Α (π.ρ. θαηάξγεζε 



ησλ εξσηήζεσλ σζηφ – Λάζνο ρσξίο αηηηνιφγεζε), ε αμηνιφγεζε ησλ 

γξαπηψλ αλέδεημε κεγάιεο έθηαζεο παξαλνήζεηο γηα ζεκειηψδεηο έλλνηεο 

φπσο «νξηζκφο», «ζεψξεκα», «απφδεημε» θ.ιπ. Έηζη, ε θαζήισζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ αξηζηνχρσλ ζηα Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία γχξσ ζην 6% (θαηά κέζν 

φξν) απνηειεί ίζσο έλαλ αμηφπηζην δείθηε γηα ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο ελδνζρνιηθήο θαη 

εμσζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.
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Οη αιιεπάιιειεο κεηαπηψζεηο ηνπ επηπέδνπ ησλ ζεκάησλ θαη ησλ 

ζπλαξηψκελσλ απφ απηά επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ δείρλνπλ αλάγιπθα ην 

ράζκα αλάκεζα ζηνπο δχν ππιψλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απφ ηε 

κηα πιεπξά βξίζθνληαη νη ζεζκηθνί θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπσο 

ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (πξψελ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην) 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηα δηδαθηηθά βηβιία, ηηο 

νδεγίεο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο θαη νη θνξείο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ 

νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ (κε απνθνξχθσκα ην έξγν ηεο 

επηινγήο ησλ ζεκάησλ ηε λχθηα πξηλ απφ ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά βξίζθεηαη ε θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε ε νπνία αξρηθά, 

αληηκεησπίδνληαο έλα πνιχ ραιαξφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ 

Λπθείνπ (θαη γηα άιινπο ιφγνπο πνπ δελ ζα αλαιχζνπκε εδψ), παξάγεη 

καδηθά «πνιχ θαινχο» θαη «αξηζηνχρνπο» πνπ θαηαιήγνπλ ζρεδφλ 

απηφκαηα ζηελ Γ΄ ηάμε κε ειιηπέζηαηε καζεκαηηθή θαηάξηηζε. Αλ νη 

καζεηέο εηζάγνληαλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ην βαζκφ ηνπ 

Απνιπηεξίνπ ηνπ Λπθείνπ, είλαη πξνθαλέο φηη ζα ππήξρε ηεξάζηηνο 

ζπλσζηηζκφο «αξηζηνχρσλ» θαη αξηζηνχρσλ ζηελ είζνδν ησλ πεξηδήηεησλ 

ζρνιψλ θαη έλα κείδνλ πνιηηηθφ πξφβιεκα επηινγήο απηψλ πνπ ζα 

εηζαρζνχλ. 

Γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε νη ζεκαηνδφηεο ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηλνήζνπλ (θαη κάιηζηα 

ηε λχρηα πνπ πξνεγείηαη ηεο εμέηαζεο!), έλα εμεηαζηηθφ δνθίκην πνπ ζα 

επαλαθέξεη ηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ απνθνίησλ ζε κηα νξζνινγηθή 

βάζε. Απηφ ην δχζθνιν έξγν ην θέξεη ζε πέξαο – άιινηε κε επηηπρία θαη 

άιινηε φρη – επηιέγνληαο ζέκαηα πνπ θηλνχληαη ζηα φξηα ηεο εμεηαζηέαο 

χιεο θαη δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ην ζρνιηθφ βηβιίν (φπσο ζπλέβαηλε 
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 Καηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα απηφ δελ ζα πξέπεη βέβαηα λα αγλννχκε φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ζηα Λχθεηα (πξνθαλψο σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη ηεο κεγάιεο ραιάξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πξναγσγήο απφ ηάμε 

ζε ηάμε), έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο καζεηψλ πνπ επηδεηθλχεη ζρεδφλ απφιπηε αδηαθνξία 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.      



κέρξη ην 2015), είηε ζέκαηα πνπ αμηνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ (φπσο 

ζπκβαίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα).         

Οη επηπηψζεηο ζηε δηδαζθαιία είλαη άκεζεο θαη θαζνξηζηηθέο, αθνχ πάλσ 

απφ απηφ ην ράζκα ππνρξεψλνληαη λα «αθξνβαηήζνπλ» νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ δηδάζθνπλ Μαζεκαηηθά ζηελ Γ΄ Λπθείνπ, πξνζπαζψληαο λα 

δηαηεξήζνπλ ην κάζεκά ηνπο ζε έλα αμηνπξεπέο επίπεδν. Απφ ηε κηα κεξηά 

έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ειιηπή καζεκαηηθή θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ, 

απφ ηελ άιιε λα δηδάμνπλ ηηο λέεο θαη ιεπηέο έλλνηεο ηεο εμεηαζηέαο χιεο 

Αλάιπζεο ζηα Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζεκάησλ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. 

Ζ κειέηε ησλ ζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε ηεο επίδνζεο ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδεηθλχεηαη ινηπφλ ζε παξάγνληα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηδηαίηεξα ζην θξίζηκν 

ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

Χο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα γλσξίζνπκε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ηεο επηινγήο ησλ ζεκάησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία 

αμηνινγνχληαη ηα γξαπηά ησλ ππνςεθίσλ ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα. 

 

3. Η επηινγή ησλ ζεκάησλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο επηινγήο ησλ ζεκάησλ ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 46 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 74, 22 

Απξηιίνπ 2016), πνπ απνηειεί κεηεμέιημε αληίζηνηρσλ Πξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο 15εηίαο, θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Φ.251/37802/Α5 (Φ.Δ.Κ. Β΄ 698, 16 Μαξηίνπ 2016). χκθσλα κε ην 

πιαίζην απηφ, ε εμέηαζε ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 

Θεηηθψλ πνπδψλ θαη ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο 

& Πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνληαη ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

γίλεηαη σο εμήο: 
1. ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο δίλνληαη ηέζζεξα 

(4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαιχνληαη ζε ππνεξσηήκαηα, 

κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε γλψζε 

ελλνηψλ θαη νξνινγίαο θαη ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο γλσζηψλ αιγνξίζκσλ, ε ηθαλφηεηα 

ηνπ ππνςεθίνπ λα αλαιχεη, λα ζπλζέηεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά έλα 

δεδνκέλν πιηθφ, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο θαηάιιειεο κεζφδνπ. 

2. Σα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο δηαξζξψλνληαη σο εμήο: 

α) Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήκαηα ζεσξίαο πνπ αθνξνχλ έλλνηεο, νξηζκνχο, 

ιήκκαηα, πξνηάζεηο, ζεσξήκαηα θαη πνξίζκαηα. Με ην ζέκα απηφ ειέγρεηαη ε 

θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ε 

ζεκαζία ηνπο ζηελ νξγάλσζε κηαο ινγηθήο δνκήο. 



β) Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην ζέκα απνηειείηαη ην θαζέλα απφ κία άζθεζε πνπ απαηηεί 

απφ ηνλ ππνςήθην ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο ελλνηψλ απνδεηθηηθψλ ή 

ππνινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ θάζε άζθεζε κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο 

εξσηήκαηα. 

γ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε ή έλα πξφβιεκα πνπ ε ιχζε ηνπ 

απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην ηθαλφηεηεο ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο πξνεγνχκελσλ 

γλψζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζηε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ. Σν ζέκα 

απηφ κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα, ηα νπνία βνεζνχλ ην καζεηή ζηε 

ιχζε. 

3. Ζ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα 

ηέζζεξα ζέκαηα. 
Πξηλ εθζέζνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο ζεκαηνδνηψλ ζα 

δψζνπκε κηα εηθφλα ηεο πνηνηηθήο δηαθνξάο ησλ ηεζζάξσλ ζεκάησλ, 

παξνπζηάδνληαο έλαλ πίλαθα κε ηα πνζνζηά ησλ γξαπηψλ πνπ έιαβαλ πνιχ 

πςειή βαζκνινγία (δειαδή αλήθνπλ ζηελ θιάζε [20–25] κνλάδσλ) ζε 

θάζε ζέκα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ην 2018. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη 

απφ ηξία κεγάια Βαζκνινγηθά Κέληξα, ην 53
ν
 Β.Κ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

ην 52
ν
 Β.Κ. Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ην 31

ν
 Β.Κ. Αζελψλ, ζηα νπνία 

αμηνινγήζεθαλ 1842, 2065 θαη 1936 γξαπηά αληηζηνίρσο πξνεξρφκελα απφ 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο λνκνχο. 

   

Πίλαθαο IV 

Σα πνζνζηά επηηπρίαο (θιάζε [20 – 25] κνλάδσλ) ζηα 

ηέζζεξα ζέκαηα Μαζεκαηηθώλ ην 2018   

 ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β ΘΔΜΑ Γ ΘΔΜΑ Γ 

53
ν
 Β.Κ. 

Ν = 1842 
35,18% 26,55% 10,64% 2,23% 

52
ν 
Β.Κ. 

Ν = 2065 
31,14% 26,15% 10,12% 2,81% 

31
ν
 Β.Κ. 

Ν = 1936 
30,79% 20,09% 8,01% 1,03% 

 

Γηα ζχγθξηζε παξαζέηνπκε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ 2019 απφ ην 53
ν
 

Β.Κ. ζην νπνίν αμηνινγήζεθαλ 2596 γξαπηά: 



 ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β ΘΔΜΑ Γ ΘΔΜΑ Γ 

53
ν
 Β.Κ. 

Ν = 2596 
27,2% 34,6% 17,4% 7,4% 

  

Απφ ηνπο πίλαθεο απηνχο πξέπεη λα ζπγθξαηήζνπκε φρη κφλν ην γεληθά 

ρακειφ πνζνζηφ ησλ ππνςεθίσλ πνπ βαζκνινγήζεθαλ ζηελ πςειφηεξε 

θιάζε [20–25] ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο ζε θάζε ζέκα, αιιά θπξίσο ηε 

ξαγδαία πηψζε ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο ζηα ζέκαηα Γ θαη Γ. Ζ ίδηα πησηηθή 

πνξεία παξαηεξήζεθε θαη ην 2019 αιιά κε δχν νπζηψδεηο δηαθνξέο: Γηα 

πξψηε θνξά ε πςειφηεξε επίδνζε δελ ζεκεηψζεθε ζην ζέκα Α αιιά ζην Β, 

ε επφκελε ζην Α θαη αθνινχζεζαλ ηα ζέκαηα Γ θαη Γ κε ζαθή βειηίσζε σο 

πξνο ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Απηή ε αιιαγή ηεο ζεηξάο κεηαμχ ησλ ζεκάησλ Α θαη Β είλαη ελδεηθηηθή 

ηεο πνηνηηθήο ζηξνθήο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία. 

Απφ ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Καηεπζχλζεσλ θαη κέρξη ην 2016, 

ε εμέηαζε ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο πεξηνξίδνληαλ ζηελ απιή αλαπαξαγσγή 

γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ (ηε δηαηχπσζε ελφο νξηζκνχ, ηε δηαηχπσζε ή 

απφδεημε κηαο ζεσξεηηθήο πξφηαζεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, ηελ απάληεζε 

ρσξίο αηηηνιφγεζε ζε πέληε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ σζηφ – Λάζνο). Δίλαη 

πξνθαλέο φηη απφ ηε δηάξζξσζε ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ εμεηάζεσλ, νη δηάθνξεο επηηξνπέο ζεκαηνδνηψλ ηεο 

πεξηφδνπ 2001–2016 είραλ θαζειψζεη ηελ εμέηαζε ηεο ζεσξίαο ζην 

ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν (δεκηνπξγψληαο θπζηθά κηα αληίζηνηρε 

«παξάδνζε» ζην πεξηβάιινλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο). Ζ ζηξνθή 

άξρηζε ην 2017 κε κηα εξψηεζε σζηφ – Λάζνο πνπ απαηηνχζε αηηηνιφγεζε 

ηεο απάληεζεο, ζπλερίζηεθε νκνίσο ην 2018 αιιά ην 2019 ππήξμε κία 

ζρεδφλ νιηθή αλαηξνπή πνπ πεξηειάκβαλε ηα εμήο: 

 Καηάξγεζε ησλ εξσηήζεσλ σζηφ – Λάζνο ρσξίο αηηηνιφγεζε ηεο 

απάληεζεο. 

 Γχν εξσηήζεηο σζηφ – Λάζνο κε αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο. 

 Γηαηχπσζε δχν νξηζκψλ, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ απαηηνχζε θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. 



 πξξίθλσζε ηεο κνξηνδφηεζεο ηνπ εξσηήκαηνο πνπ αθνξνχζε ηελ 

αλαπαξαγσγή κηαο απφδεημεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ.
28

     

Όια ηα πξνεγνχκελα απαηηνχλ γηα ηελ νξζή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο 

Α πςειφ επίπεδν ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο, ζε αληίζεζε κε ην ζέκα Β ζην 

νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα αμηνινγείηαη θπξίσο ε ηθαλφηεηα νξζήο 

εθηέιεζεο βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Άιγεβξαο θαη ηεο Αλάιπζεο 

(παξαγψγηζε, πίλαθεο κεηαβνιψλ θ.ιπ.). 

Πάλησο ε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ αλαδχεηαη απφ ηνλ Πίλαθα IV ραξαθηεξίδεη 

ηηο επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ θάζε ρξφλν θαη είλαη απνθαιππηηθή γηα ηελ 

επίδξαζε ηνπ είδνπο, ηεο δπζθνιίαο αιιά θαη ηεο θαηάηαμεο ησλ ζεκάησλ 

ζην εμεηαζηηθφ δνθίκην. 

 

Πώο ζπγθξνηείηαη θαη ζπλεδξηάδεη ε επηηξνπή ζεκαηνδνηώλ 

Πεξλάκε ζε έλα πνιχ ιεπηφ θαη επίκαρν ζέκα ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ, ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη απνζηνιήο ησλ ζεκάησλ πξνο ηα 

Δμεηαζηηθά Κέληξα. Ζ δηαδηθαζία απηή, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο θαη 

ηδηαίηεξα ηηο Δπξσπατθέο, έρεη ζηελ Διιάδα νξηζκέλα πνιχ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Σε γεληθή επζχλε έρεη ε ιεγφκελε Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ (Κ.Δ.Δ.) 

πνπ πεξηιακβάλεη σο ηαθηηθά κέιε παλεπηζηεκηαθνχο, ζηειέρε θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο ζρεηηθήο κε 

ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα θαζψο θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. Ζ Κ.Δ.Δ. επηιέγεη γηα θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα έθηαθηα κέιε ηα 

νπνία καδί κε έλα ηαθηηθφ κέινο ζπγθξνηνχλ ηελ «επηηξνπή ζεκαηνδνηψλ» 

πνπ εηζεγείηαη ζηελ νινκέιεηα ηεο Κ.Δ.Δ. ηα ζέκαηα πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο 

εμεηαδφκελνπο. Σα έθηαθηα κέιε είλαη παλεπηζηεκηαθνί, ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη θαη θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φινη ελλνείηαη 

εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο κε ην εμεηαδφκελν κάζεκα. Δπίζεο, φζνη 

εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο πξέπεη λα έρνπλ δηδάμεη ην 

κάζεκα απηφ ζηελ Γ΄ Λπθείνπ ην ίδην ζρνιηθφ έηνο.    

Ζ επηινγή φισλ ησλ κειψλ γίλεηαη χζηεξα απφ αλνηρηή πξφζθιεζε πνπ 

απεπζχλεηαη ηππηθά ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο, αιιά 

νπζηαζηηθά επηιέγνληαη απφ έλα ζηελφ θχθιν ζπκβνχισλ ηνπ Τπνπξγνχ 
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 Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζην ζέκα Α ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ Μαζεκαηηθψλ φια 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα είλαη απνθαιππηηθέο γηα ην επίπεδν δηδαζθαιίαο ηεο ζεσξίαο ζε 

φιν ην θάζκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ελδνζρνιηθήο θαη εμσζρνιηθήο). Απηφ ην 

ζπκπέξαζκα δελ πξνθχπηεη κφλν απφ ηα πνζνηηθά ζηνηρεία αιιά θπξίσο απφ ηα πνηνηηθά, 

πνπ αλαδεηθλχεη ε ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα. Σν 

δήηεκα είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θαη ρξήδεη κηαο ηδηαίηεξεο κειέηεο. 



Παηδείαο κε απνθιεηζηηθά θξηηήξηα ηελ επάξθεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο κπζηηθφηεηαο. 

Σα κέιε ησλ επηηξνπψλ ζπλεδξηάδνπλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ρσξίο θακία επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν. Σν νπζηαζηηθφ 

έξγν ηεο επηηξνπήο ζεκαηνδνηψλ αξρίδεη γχξσ ζηηο 19.30–20.00 ηεο 

πξνεγνπκέλεο ησλ εμεηάζεσλ, θαη κέζα ζε δηάζηεκα ιίγσλ σξψλ πξέπεη λα 

έρεη θαηαιήμεη ζηελ νξηζηηθή κνξθή ησλ ζεκάησλ θαη ησλ εξσηεκάησλ πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη ην ηειηθφ εμεηαζηηθφ δνθίκην. Όηαλ απηή ε θάζε 

νινθιεξσζεί θαιείηαη ν ιεγφκελνο «ιχηεο», έλα εθπαηδεπηηθφο ηεο 

επηηξνπήο πνπ δελ ζπκκεηείρε ζηε δηακφξθσζε ησλ ζεκάησλ ν νπνίνο 

πξέπεη λα ηα ιχζεη θαη λα θαζαξνγξάςεη ηε ιχζε κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ο ξφινο ηνπ «ιχηε» είλαη θξίζηκνο, επεηδή απφ ηελ αληαπφθξηζή 

ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα κπνξέζνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο 

λα ζηαζκίζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζεκάησλ γηα ην ζθνπφ πνπ 

πξννξίδνληαη, λα δηνξζψζνπλ αζάθεηεο θαη λα κνξηνδνηήζνπλ ηα επηκέξνπο 

εξσηήκαηα κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Έρνπλ ππάξμεη ζην παξειζφλ 

ζεκαληηθέο αζηνρίεο ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ ιφγσ ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ 

«ιχηε» λα εθηηκήζεη ζσζηά ηε δπζθνιία ή ηνλ φγθν ηνπο, φπσο αληίζεηα 

θαη ξηδηθέο αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, επεηδή αθξηβψο ν ιχηεο είρε 

ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίζεη ζε θάπνην ζέκα ζθάικαηα πνπ είραλ δηαθχγεη 

ηεο πξνζνρήο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ. 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε θάζε ηεο επίιπζεο θαη ηεο νξηζηηθήο κνξηνδφηεζεο 

ησλ ζεκάησλ, ην ρεηξφγξαθν εμεηαζηηθφ δνθίκην παξαδίδεηαη ζηνπο 

εηδηθνχο γηα ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ελψ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

εηζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα φπνπ ζπλεδξηάδεη ε νινκέιεηα ηεο Κ.Δ.Δ. Δθεί 

γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ, αλαιχνληαη νη ζηφρνη ηεο 

επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ, ε ζπλάθεηα ηνπο κε ηελ 

εμεηαζηέα χιε, ν βαζκφο δπζθνιίαο θαη ε δπλαηφηεηα λα απαληεζνχλ κέζα 

ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο.   

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη απηήο ηεο θάζεο γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ ηειηθνχ 

ςεθηνπνηεκέλνπ εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ, ην νπνίν παξαδίδεηαη αθνινχζσο 

ζηελ εηδηθή ππεξεζία πνπ αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή ηνπ ζηα Δμεηαζηηθά 

θαη Βαζκνινγηθά Κέληξα, κέζα απφ ην εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα πνπ 

ιεηηνπξγεί ηελ πεξίνδν ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζεκαηνδνηψλ αζρνινχληαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε 

ζπγγξαθή ησλ ελδεηθηηθψλ ιχζεσλ ησλ ζεκάησλ, νη νπνίεο απνζηέιινληαη 

ιίγν αξγφηεξα ζηα Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα φπνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά 

απφ ηξηκειείο επηηξνπέο εθπαηδεπηηθψλ νη θπζηθψο αδχλαηνη ππνςήθηνη..  



Σα κέιε ηεο επηηξνπήο παξακέλνπλ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο κέρξη ηελ 

ψξα δπλαηήο απνρψξεζεο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα, κε 

βαζηθφ έξγν ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιπάξηζκσλ δηεπθξηληζηηθψλ 

εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζπλήζσο απφ ηνπο ππνςεθίνπο κέζσ ησλ 

Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ θαη ηελ απνζηνιή δηεπθξηλήζεσλ φηαλ απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν. 

Ζ πξνεγνχκελε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο ζεκαηνδνηψλ θαζηζηά 

θαλεξφ φηη απηφ δηεμάγεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θάησ απφ αζθπθηηθή 

ρξνληθή πίεζε θαη ππφ ην βάξνο ηεο επζχλεο πνπ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο, ηα ζέκαηα ζα ιάβνπλ επξχηαηε 

δεκνζηφηεηα θαη ζα ππνζηνχλ εμνλπρηζηηθή θξηηηθή. Σα ζηνηρεία απηά 

αλαπφθεπθηα πξνθαινχλ ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο άγρνο θαη θφπσζε πνπ 

πξννδεπηηθά απμάλνληαη, δειαδή δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο πνπ δελ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ςχρξαηκε θαη νξζνινγηθή ζθέςε.    

ην ζεκείν απηφ δελ είλαη ίζσο άζθνπε κηα αλαθνξά ζηελ επίκνλε θαη 

δηαρξνληθή άξλεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  λα 

πηνζεηήζεη αιιαγέο πνπ ζα βειηίσλαλ ζεκαληηθά ην έξγν ηεο επηηξνπήο 

(φπσο π.ρ. ε δηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηελ 

επηινγή ησλ ζεκάησλ, κηα πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ φιεο νη ρψξεο πνπ 

έρνπλ αληίζηνηρεο εμεηάζεηο). Πξνθαλψο ε πνιηηηθή εγεζία, είηε δελ 

ελδηαθέξεηαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο ζεκαηνδνζίαο, είηε (ην 

πηζαλφηεξν) ζεσξεί φηη ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ην 

αδηάβιεην ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ πνπ έρεη θεξδίζεη ηελ θαζνιηθή 

θνηλσληθή αλαγλψξηζε.    

Με βάζε φια ηα πξνεγνχκελα δελ είλαη επίζεο άζθνπε κηα αλαθνξά ζηε 

ζρεδηαδφκελε λέα δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ε 

νπνία ζηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην βαζκφ 

Απνιπηεξίνπ ηνπ Λπθείνπ. Γηα ηελ αμηνπηζηία απηνχ ηνπ βαζκνχ έρεη 

πξνηαζεί ηα ζέκαηα ησλ ελδνζρνιηθψλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ λα κελ 

επηιέγνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάζε ζρνιείνπ, αιιά απφ επηηξνπέο 

ζεκαηνδνηψλ πνπ ζα ζπγθξνηνχληαη πεξηθεξεηαθά γηα θάζε κάζεκα θαη ζα 

ιεηηνπξγνχλ (ππνζέηνπκε) κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε επηηξνπή 

ζεκαηνδνηψλ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ (ελδερνκέλσο θαη κε ηε 

ζπλδξνκή κηαο «Σξάπεδαο Θεκάησλ»). Δηθάδνπκε φηη ε εθαξκνγή απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο ζα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ «crash test» φρη κφλν γηα ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

γεληθφηεξα. 

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ε επηηξνπή 

ζεκαηνδνηψλ (ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ ρξφληα), ζα πεξηγξάςνπκε 



ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν πνπ θαηαζθεπάζηεθε – ζχκθσλα κε φιεο ηηο 

ελδείμεηο – ην Θέκα Γ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2018. 
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Μεηά ηελ απφθαζε λα δεηεζεί ζηηο εμεηάζεηο (χζηεξα απφ πνιιά ρξφληα) ε 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, πξνηάζεθε ε αθφινπζε άζθεζε απφ ην βηβιίν 

Μαζεκαηηθά θαη Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο Γ΄ Λπθείνπ (ζ.46, άζθεζε 6 Β΄ 

Οκάδαο): 

Έλα ζχξκα κήθνπο ι θφβεηαη ζε δχν ηκήκαηα κε ηα νπνία ζρεκαηίδνπκε 

έλαλ θχθιν θαη έλα ηεηξάγσλν αληηζηνίρσο. Να δείμεηε φηη ην άζξνηζκα 

ησλ εκβαδψλ ησλ δχν ζρεκάησλ είλαη ειάρηζην, φηαλ ε πιεπξά ηνπ 

ηεηξαγψλνπ είλαη ίζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ θχθινπ. 

Απηφ είλαη πξάγκαηη έλα πξφβιεκα, ε επίιπζε ηνπ νπνίνπ απαηηεί απφ ην 

ιχηε λα εηζάγεη θαηάιιειε κεηαβιεηή, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο ζα 

θαηαζθεπαζηεί κηα ζπλάξηεζε πνπ εθθξάδεη ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ 

δχν ζρεκάησλ. ηε ζπλέρεηα θαη αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλάξηεζεο πξέπεη λα επηιεγεί ν ηξφπνο κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αθξνηάησλ θαη ηελ απφδεημε ηεο δεηνχκελεο ζπλζήθεο ειαρηζηνπνίεζεο. 

Απηή ηελ πνξεία αθνινπζεί ε επίιπζε ηεο άζθεζεο ζην ηεχρνο ιχζεσλ ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ, φπνπ ε κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο γίλεηαη κε ρξήζε ησλ 

κεζφδσλ ηνπ Γηαθνξηθνχ Λνγηζκνχ.   

Σν πξψην δήηεκα πνπ ζα απαζρφιεζε πξνθαλψο ηελ επηηξνπή είλαη  φηη ε 

δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζην ζρνιηθφ βηβιίν είλαη γεληθή θαη 

«κνλνθφκκαηε», δειαδή δελ πεξηέρεη επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ 

θαζνδεγνχλ θαηά θάπνην ηξφπν πξνο ηε ιχζε. Ζ χπαξμε ηεο παξακέηξνπ ι 

δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ηνλ αιγεβξηθφ ινγηζκφ, θαη αλ απνηχρεη ε 

πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ηεο ζπλάξηεζεο δελ ππάξρεη θαλέλαο εκθαλήο 

ηξφπνο γηα ηε ζπλέρεηα. Δπίζεο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηαηχπσζεο δελ 

δηεπθνιχλεη θαζφινπ ηελ θαηαλνκή ησλ 25 κνλάδσλ ηνπ ζέκαηνο ψζηε λα 

αμηνινγεζνχλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.    

Ζ επηηξνπή απνθάζηζε ηειηθά φρη κφλν λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα 

ην κήθνο ηνπ ζχξκαηνο, αιιά λα ππνδείμεη ζηνπο εμεηαδφκελνπο πνηα ζα 

είλαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη λα απνθαιχςεη ηελ ηειηθή κνξθή ηεο 

ζπλάξηεζεο. Όια απηά ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηε ιεγφκελε 

«καζεκαηηθνπνίεζε» ηνπ πξνβιήκαηνο ηέζεθαλ ζην πξψην εξψηεκα, 

πξνθαλψο σο «δείθηεο» ηεο πνξείαο επίιπζεο αιιά ζηελ νπζία γηα λα 
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 Όζα αθνινπζνχλ ηζρχνπλ ζε γεληθέο γξακκέο θαη γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο πνιιψλ 

άιισλ ζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο, πνπ είραλ σο πεγή έκπλεπζεο αζθήζεηο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 



ιεηηνπξγήζνπλ σο δεδνκέλα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηα 

επφκελα εξσηήκαηα. Έηζη ε ζπλζήθε ειαρηζηνπνίεζεο απφ θεληξηθφ 

δεηνχκελν ηνπ πξνβιήκαηνο ζην ζρνιηθφ βηβιίν δηακνξθψζεθε σο δεχηεξν 

εξψηεκα ηνπ ζέκαηνο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηέινο, πξνζηέζεθε έλα ηξίην 

εξψηεκα πνπ είλαη νπζηαζηηθά κηα θιαζηθή άζθεζε επίιπζεο εμίζσζεο 

«κεηακθηεζκέλε» ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Με ηηο 

παξεκβάζεηο απηέο έγηλε νπζηαζηηθά κηα «κεηάιιαμε» ηεο άζθεζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζε ζέκα εμεηάζεσλ θαη δεκηνπξγήζεθε ην επφκελν: 

     

Θέκα Γ ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ ηνπ 2018 

Έρνπκε έλα ζχξκα κήθνπο 8 m, ην νπνίν θφβνπκε ζε δχν ηκήκαηα. Με 

ην έλα απφ απηά, κήθνπο x m, θαηαζθεπάδνπκε ηεηξάγσλν θαη κε ην 

άιιν θχθιν. 

Γ1. Να απνδείμεηε φηη ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ δχν ζρεκάησλ ζε 

ηεηξαγσληθά κέηξα, ζπλαξηήζεη ηνπ x, είλαη 

 
2(π 4)x 64x 256

E(x) ,  x (0,8)
16π

  
    Μνλάδεο 5 

Γ2. Να απνδείμεηε φηη ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ δχν ζρεκάησλ 

ειαρηζηνπνηείηαη, φηαλ ε πιεπξά ηνπ ηεηξαγψλνπ ηζνχηαη κε ηε δηάκεηξν 

ηνπ θχθινπ.        

        Μνλάδεο 10 

Γ3. Να απνδείμεηε φηη ππάξρεη έλαο κφλν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

θνπεί ην ζχξκα κήθνπο 8 m, ψζηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ δχν 

ζρεκάησλ λα ηζνχηαη κε 5 m
2
.      

        Μνλάδεο 10  

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ φηη νη ζεκαηνδφηεο αθνινχζεζαλ ην 

2018 κηα αληίζηνηρε πνξεία θαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζέκαηνο Γ. 

Υξεζηκνπνίεζαλ κηα ζπλάξηεζε απφ άζθεζε ηνπ βηβιίνπ Μαζεκαηηθά 

Πξνζαλαηνιηζκνύ Γ΄ Λπθείνπ, δηαηήξεζαλ ην πξψην εξψηεκα ηεο άζθεζεο 

θαη πξφζζεζαλ ηξία λέα εξσηήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ζπλάξηεζε 

αιιά ε αληηκεηψπηζή ηνπο απαηηεί έλα ζεκαληηθά δηεπξπκέλν γλσζηηθφ 

ππφβαζξν. 

Ζ πξνεγνχκελε αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ ζεκάησλ ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Μαζεκαηηθψλ καο νδεγεί ηψξα θπζηνινγηθά ζηελ 

πην πεξίπινθε θαη ιεπηή θάζε ησλ εμεηάζεσλ, ηε ζπγθξφηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Βαζκνινγηθψλ Κέληξσλ ζηα νπνία αμηνινγνχληαη ηα 

γξαπηά δνθίκηα ησλ ππνςεθίσλ. 



 

4. Πώο ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί έλα Βαζκνινγηθό Κέληξν 

Σν πξψην βήκα γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Βαζκνινγηθψλ Κέληξσλ (Β.Κ.) ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζε φιε ηε ρψξα,  είλαη ν 

νξηζκφο ησλ πξνέδξσλ (πνπ είλαη ζρνιηθνί ζχκβνπινη) θαη ησλ ζρνιηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ ζηα νπνία ζα ζηεγαζηνχλ. Απηφ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο πνπ εθδίδεηαη δχν πεξίπνπ κήλεο πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ.  

Οη πξψηεο απνθάζεηο ηνπ πξνέδξνπ ελφο Β.Κ. αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

γξακκαηείαο πνπ ζα ππνζηεξίμεη δηνηθεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Β.Κ. θαη ηεο 

επηηξνπήο ησλ ζπληνληζηψλ πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

επνπηεία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ ζε θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα. ην 

Β.Κ. ιεηηνπξγεί επίζεο θαη ην Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν γηα ηελ πξνθνξηθή 

εμέηαζε ησλ θπζηθψλ αδπλάησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

Λχθεηα ηεο πεξηνρήο. 

Οη ζπληνληζηέο θάζε καζήκαηνο θαηαξηίδνπλ πίλαθεο ησλ βαζκνινγεηψλ 

πνπ ζα αμηνινγήζνπλ ηα γξαπηά θαζψο θαη πίλαθεο εμεηαζηψλ γηα ηηο 

ηξηκειείο επηηξνπέο πνπ ζα εμεηάζνπλ ηνπο θπζηθψο αδπλάηνπο. Οη πίλαθεο 

απηνί ζπγθξνηνχληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνρήο νη νπνίνη έρνπλ 

δηδάμεη ην αληίζηνηρν κάζεκα ζηελ Γ΄ Λπθείνπ. 

Σν απφγεπκα ηεο κέξαο πνπ εμεηάζηεθε έλα κάζεκα, ε γξακκαηεία ηνπ 

Β.Κ. παξαιακβάλεη ηα αληίζηνηρα γξαπηά απφ ηηο Γηεπζχλζεηο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί 

θεληξηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν Β.Κ. (θαη νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο θάζε 

ρξφλν). Σα γξαπηά φισλ ησλ πεξηνρψλ αλακεηγλχνληαη, θαηαρσξνχληαη ζε 

θαθέινπο αλά 25 θαη θπιάζζνληαη ζε εηδηθή αίζνπζα. ηνπο θαθέινπο 

έρνπλ αξρηθά πξφζβαζε νη ζπληνληζηέο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο, νη 

νπνίνη εμεηάδνπλ δεηγκαηνιεπηηθά έλαλ αξηζκφ γξαπηψλ γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ κηα γεληθή εηθφλα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο. Ζ εηθφλα απηή είλαη πνιχηηκε, επεηδή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ελδεηθηηθέο ιχζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ έρεη ζηείιεη ε Κ.Δ.Δ., ζα βνεζήζεη 

ηνπο ζπληνληζηέο λα δηακνξθψζνπλ ηελ πξφηαζε αλαιπηηθήο κνξηνδφηεζεο 

πξνο ηνπο βαζκνινγεηέο. ηελ πξφηαζε απηή νη κνλάδεο κε ηηο νπνίεο 

αμηνινγήζεθε θάζε εξψηεκα απφ ηελ επηηξνπή ζεκαηνδνηψλ θαηαλέκνληαη 

ιεπηνκεξψο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο απάληεζεο, ελψ γίλνληαη ππνδείμεηο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη απφ ηνπο 

καζεηέο. Καηά ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο πξφηαζεο νη ζπληνληζηέο 

βξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία κε άιια Β.Κ., θπξίσο γηα ελεκέξσζε πάλσ ζε 



νξηζκέλα ακθηιεγφκελα δεηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ πηνζέηεζε 

θνηλήο ζηάζεο.  

Σν απφγεπκα ηεο επφκελεο κέξαο γίλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 

βαζκνινγεηψλ ηνπ καζήκαηνο, ζηελ νπνία νη ζπληνληζηέο παξνπζηάδνπλ 

ηελ πξφηαζε κνξηνδφηεζεο. Ζ ζπγθέληξσζε απηή είλαη ζπλήζσο πνιχσξε, 

ζηε δηάξθεηά ηεο γίλεηαη εμνλπρηζηηθή ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη ζπρλά 

αλαθχπηνπλ δηαθσλίεο (πνπ θπξίσο αθνξνχλ ακθηιεγφκελεο απαληήζεηο 

καζεηψλ) νη νπνίεο φηαλ δελ κπνξνχλ λα γεθπξσζνχλ θαζηζηνχλ αλαγθαία 

ηελ ππνβνιή δηεπθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ πξνο ηελ Κ.Δ.Δ. Όηαλ ηειηθά ε 

πξφηαζε κνξηνδφηεζεο νξηζηηθνπνηεζεί αξρίδεη ε ρξέσζε ησλ θαθέισλ κε 

ηα 25 γξαπηά ζηνπο βαζκνινγεηέο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξψηεο 

βαζκνιφγεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, θαη αθνχ γίλεη απφθξπςε ηνπ 

βαζκνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξψηνπ βαζκνινγεηή, θάζε θάθεινο δίλεηαη 

ζε δηαθνξεηηθφ βαζκνινγεηή γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεχηεξεο 

βαζκνιφγεζεο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία ειέγρεηαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ 

καζήκαηνο, νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

Όηαλ νινθιεξσζεί θαη απηή ε θάζε, νη θάθεινη κεηαθέξνληαη ζε εηδηθή 

αίζνπζα ηνπ Β.Κ. φπνπ γίλεηαη ε απνθφιιεζε ησλ ηαηληψλ απφθξπςεο ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ βαζκνινγεηψλ, εληνπίδνληαη ηα γξαπηά 

ζηα νπνία νη δχν βαζκνί δηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ 12 κνλάδεο (απηά 

νδεγνχληαη ζε ηξίηε βαζκνιφγεζε απφ δηαθνξεηηθφ βαζκνινγεηή), ελψ ηα 

ππφινηπα ηαμηλνκνχληαη θαηά Λχθεην πξνέιεπζεο. Σαπηφρξνλα 

απνθφπηεηαη ην έλα απφ ηα δχν ηκήκαηα ηνπ εμσθχιινπ θάζε γξαπηνχ θαη 

ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη (θσδηθφο ππνςεθίνπ, νλνκαηεπψλπκν, βαζκφο Α΄ 

θαη Β΄ βαζκνινγεηή) θαηαρσξνχληαη άκεζα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ Β.Κ. ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

Σα ζηνηρεία απηά εθηππψλνληαη ζην Τπνπξγείν ζε εηδηθέο βαζκνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο επηζηξέθνληαη ζην Β.Κ. γηα λα ειεγρζνχλ θαη λα 

δηαζηαπξσζνχλ κε ηα πξσηφηππα πνπ θπιάζζνληαη ζε απηφ. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Β.Κ., είλαη ε απνζηνιή ησλ βαζκνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ 

καδί κε ηα απνθφκκαηα ησλ εμσθχιισλ ζηηο αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ ηηο νπνίεο ηα παξαιακβάλνπλ νη 

Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ.   

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα πξνεγνχκελα, ε αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ είλαη κία πνιπζχλζεηε θαη ιεπηή δηαδηθαζία ζηελ 

νπνία εκπιέθεηαη κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ θαη πξέπεη λα 



νινθιεξσζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Όια απηά απαηηνχλ άξηηα 

νξγάλσζε, ηερλνγλσζία θαη πςειφ θφζηνο, ηα νπνία αληηζηαζκίδνληαη απφ 

ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εμαζθαιίδεη ην αδηάβιεην ησλ 

εμεηάζεσλ, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη θεξδίζεη ηελ θαζνιηθή 

αλαγλψξηζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ζ αλαγλψξηζε απηή πηζηψλεηαη 

βέβαηα ζηελ θνηλφηεηα ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε νπνία 

θάζε ρξφλν θέξεη ζε πέξαο απηφ ην πνιχπινθν έξγν κε απφιπηε επηηπρία.
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Τπάξρνπλ βέβαηα πνιιά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

γξαπηψλ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, θαη ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

δηεπζεηεζνχλ κε ηξφπν ρξήζηκν γηα ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Έλα ηέηνην δήηεκα, πνπ πξέπεη θάπνηε λα ξπζκηζηεί ζεζκηθά, 

είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε 

ηα πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδεγεί ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

αλάιπζε ηεο επίδνζεο ησλ ππνςεθίσλ. Ο ηεξάζηηνο αξηζκφο θαη ε 

πξνέιεπζε ησλ γξαπηψλ πνπ αμηνινγνχληαη κε ζρνιαζηηθφ ηξφπν ζηα Β.Κ. 

απνηειεί έλα πνιχ αμηφπηζην δείγκα γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

αθνξνχλ βαζηθά δεηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. χκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία, ηα γξαπηά ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ θπιάζζνληαη επί έλα 

ρξφλν ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο Β.Κ., θαη κάιηζηα 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο απφ 

ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο εθπαίδεπζεο. Απφ φζν γλσξίδνπκε φκσο νπδέπνηε 

έρεη ιεθζεί θάπνηα ζρεηηθή πξσηνβνπιία. 

Γηα λα εθηηκήζνπκε ηε ζεκαζία απηήο ηεο πξφηαζεο ζα αλαθέξνπκε σο 

παξάδεηγκα νξηζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

ζην Θέκα Γ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2018, ηε δεκηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην 53
ν
 

Β.Κ. ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη είλαη απνηέιεζκα έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη ζπληνληζηέο ηνπ καζήκαηνο, κε πξνζσπηθή 

πξσηνβνπιία, επηκνλή θαη εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηηο ηππηθέο 

ππεξεζηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
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 Δίλαη γλσζηφ φηη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ζεκάησλ ζπκβαίλνπλ ζπρλά ζνβαξέο 

αζηνρίεο, νη νπνίεο πξνθαινχλ εληνλφηαηεο δηακαξηπξίεο θαη θαηαγγειίεο θαη γίλνληαη 

πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ (ζην παξειζφλ έρεη γίλεη αθφκε θαη ππνθινπή ησλ ζεκάησλ 

πνπ νδήγεζε ζε επαλάιεςε ησλ εμεηάζεσλ). Αληίζεηα δελ έρεη γίλεη πνηέ θάηη αληίζηνηρν 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα.       



Πίλαθαο V 

Η επίδνζε ησλ καζεηώλ ζην Θέκα Γ ην 2018 

ΔΠΗΓΟΖ ΑΝΑ ΔΡΧΣΖΜΑ  ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ  

ΜΟΝΑΓΔ  
ΠΟΟΣΟ %  

ΜΟΝΑΓΔ ΠΟΟΣΟ %  
Γ1  Γ2  Γ3  

0  63,95  59,55  70,09 [0 – 4]  63,84  

1  5,92  2,12  7,11  [5 – 9]  10,10  

2  4,34  3,47  4,18  [10 – 14]  6,51  

3  1,79  2,01  3,04  [15 – 19]  8,90  

4  1,85  1,90  1,85  [20 – 25]  10,64  

5  22,5  1,90  1,95  
  

6  
 

2,99  1,41  
  

7  
 

7,33  1,25  
  

8  
 

1,19  1,90  
  

9  
 

1,25  1,74  
  

10  
 

16,29  5,48  
  

 

Γηα ζχγθξηζε παξαζέηνπκε αληίζηνηρα ζηνηρεία απφ ην 31
ν
 Β.Κ. Αζελψλ: 

 

ΔΠΗΓΟΖ ΑΝΑ ΔΡΧΣΖΜΑ  ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ  

ΜΟΝΑΓΔ  
ΠΟΟΣΟ %  

ΜΟΝΑΓΔ ΠΟΟΣΟ %  
Γ1  Γ2  Γ3  

0  68,1  64,7  77  [0 – 4]  70,82  

  
   

[5 – 9]  9,45  

5  17,9      [10 – 14]  6,20  

        [15 – 19]  5,53  

 10   12,1  
 

[20 – 25]  8,01  

  



Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, καδί κε νξηζκέλα πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ
31

 απνθαιχπηνπλ ηηο εγγελείο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ε πξνζπάζεηα λα εληαρζεί ζηελ 

ειιεληθή καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ε δηδαζθαιία ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Δθηφο απφ ηα πνιχ κεγάια πνζνζηά ησλ γξαπηψλ πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε 

απφιπην κεδέλ ζε θάζε επηκέξνπο εξψηεκα (βι. 2
ε
, 3

ε
 θαη 4

ε
 ζηήιε), 

επηζεκαίλνπκε ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη γηα ην ζχλνιν ηνπ ζέκαηνο Γ 

πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ καζεηψλ βαζκνινγήζεθαλ κε [0 – 4] κνλάδεο, 

δειαδή έιαβαλ ιηγφηεξν απφ κία κνλάδα ηεο 20βαζκεο θιίκαθαο. Απηή ε 

παηαγψδεο απνηπρία εθπέκπεη ηζρπξά θαη πνιιαπιά κελχκαηα πξνο φινπο 

ηνπο θνξείο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηφζν ζε ζπιινγηθφ φζν θαη 

αηνκηθφ επίπεδν.  

 

Μεξηθά ζπκπεξάζκαηα 

Ζ πξνεγνχκελε αλάιπζε είρε σο αληηθείκελν ηε ιεηηνπξγία δχν ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ, δειαδή ηελ επηηξνπή ζεκαηνδνηψλ θαη ηα βαζκνινγηθά θέληξα 

(έλα ηξίην φξγαλν κε ην νπνίν δελ αζρνιεζήθακε είλαη ηα εμεηαζηηθά 

θέληξα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη νη ππνςήθηνη). πλνιηθά, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί σο «πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθή», αλ ιάβνπκε ππφςε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, ην ηεξάζηην πιήζνο ησλ εκπιεθνκέλσλ, ηα ζηελά θαη 

απζηεξά ρξνληθά πεξηζψξηα κέζα ζηα νπνία δηεμάγεηαη, ηε ζεκαζία πνπ 

έρεη γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ην γεγνλφο φηη έρεη θαηαθηήζεη ηελ 

θαζνιηθή απνδνρή σο αδηάβιεην. Παξακέλεη βέβαηα δεηνχκελν λα 

αμηνπνηεζεί απηφ ην ηεξάζηην εγρείξεκα σο πεγή αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κεγάισλ θαη ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο.   

Πεξηνξηδφκελνη ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 

2018, ζα επηζεκάλνπκε φηη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζην Θέκα Γ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζή καο σο παξάδεηγκα, θαηαξξίπηνπλ 

νξηζκέλνπο «κχζνπο» πνπ θπθινθνξνχλ φηαλ γίλνληαη ζπδεηήζεηο γηα ην 

επίπεδν ηεο ειιεληθήο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Απηή ε επηζήκαλζε 

αθνξά ηδηαίηεξα ηηο αλά ηξηεηία αλαθπθινχκελεο ζπδεηήζεηο θαη 

αλαθνηλψζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο PISA. ην 

πξφγξακκα απηφ αμηνινγείηαη (φζνλ αθνξά ηα Μαζεκαηηθά) ε ηθαλφηεηα 
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 Πεξηζζφηεξα γηα ην δήηεκα απηφ, κε πνιιέο πξνεθηάζεηο ζηε δηδαζθαιία αλαθέξνληαη 

ζηα [8], [12], [14] θαη [24] ηεο βηβιηνγξαθίαο. 



ησλ απνθνίησλ ηνπ Γπκλαζίνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπο 

γλψζεηο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη δηαρξνληθά ζηελ «ηξίηε θαηεγνξία» ησλ 

ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Έλαο «κχζνο» ινηπφλ πνπ αλαθπθιψλεηαη είλαη 

π.ρ. φηη νη Έιιελεο καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ απνηπγράλνπλ καδηθά ζε απηή 

ηελ δηεζλή αμηνιφγεζε επεηδή ε ειιεληθή καζεκαηηθή εθπαίδεπζε έρεη 

ζεσξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη νη καζεηέο καο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηέηνηνπ είδνπο (νη αθεγεηέο απηνχ ηνπ «κχζνπ» 

απνζησπνχλ ην γεγνλφο φηη ηα βηβιία Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζίνπ θαη 

Λπθείνπ πεξηέρνπλ πιήζνο παξφκνησλ πξνβιεκάησλ, ιπκέλσλ θαη 

άιπησλ). Έλαο άιινο «κχζνο» είλαη φηη νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ 

επηιέγνληαη ζην δείγκα ηνπ PISA δελ έρνπλ θαλέλα θίλεηξν γηα λα 

αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ηα αληίζηνηρα ζέκαηα (νη αθεγεηέο απηνχ ηνπ 

«κχζνπ» απνθεχγνπλ βέβαηα λα εμεηάζνπλ θαη λα πξνβάινπλ ηα θίλεηξα 

ησλ καζεηψλ εθείλσλ ησλ ρσξψλ πνπ θαηαηάζζνληαη δηαρξνληθά ζηελ 

«πξψηε θαηεγνξία» ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA).     

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018, είρε πνιιαπιά θίλεηξα δηάθξηζεο θαη είρε 

παξαθνινπζήζεη πνιχσξε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ Γ΄ Λπθείνπ 

(ελδνζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή), ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (έλα πνιχ-ζπδεηεκέλν θαη πνιχ-αλακελφκελν ζέκα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα). Δπηπιένλ, ε επηηξνπή ζεκαηνδνηψλ θαηέβαιε, φπσο 

δηαπηζηψζακε, θάζε πξνζπάζεηα γηα λα πξνζαξκφζεη ην πξφβιεκα ζηελ 

θαζηεξσκέλε δνκή ησλ ζεκάησλ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ψζηε λα κελ 

ππάξμεη ππέξκεηξνο αηθληδηαζκφο ησλ ππνςεθίσλ. Ση ζα ζπλέβαηλε π.ρ. αλ 

ε επηηξνπή αθνινπζνχζε ηελ αληίζεηε πνξεία θαη δηακφξθσλε έλα 

πξφβιεκα εθαξκνγήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ησλ ζεκάησλ ηνπ PISA; Έλα ηέηνην πξφβιεκα είλαη π.ρ. ην επφκελν, πνπ 

έρνπκε δηακνξθψζεη πξνζαξκφδνληαο ηελ ίδηα άζθεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ: 

Ζ ηερληθή ππεξεζία ελφο Γήκνπ απνθάζηζε λα θαηαζθεπάζεη έλα 

ηεηξάγσλν θαη έλα θπθιηθφ παξηέξη κε ινπινχδηα ζε έλα κηθξφ, 

θνηλφρξεζην ρψξν. Σν πιηθφ πεξίθξαμεο πνπ δηαζέηεη ζηελ απνζήθε ηεο 

είλαη 80 μχιηλνη πάζζαινη πιάηνπο 10 cm ν θαζέλαο. Πφζνη πάζζαινη 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ηεηξάγσλν θαη πφζνη ζην θπθιηθφ 



παξηέξη, ψζηε ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηα δχν παξηέξηα καδί 

ζην νηθφπεδν λα είλαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο; 
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Ζ κεγάιε απνηπρία ησλ ππνςεθίσλ ζην Θέκα Γ ηνπ 2018 ζέηεη άκεζα ηελ 

αλάγθε θαηάξηηζεο ησλ δηδαζθφλησλ ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ, φπνπ θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε επίιπζε 

πξνβιήκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ρξεηάδεηαη λα κεησζεί ν ηεξάζηηνο 

αξηζκφο ησλ παξαδνζηαθψλ αζθήζεσλ πνπ αλαθπθιψλνπλ ηε ρξήζε ησλ 

Μαζεκαηηθψλ κέζα ζηα ίδηα ηα Μαζεκαηηθά, θαη λα αθηεξσζεί ρξφλνο 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή 

ζθέςε. Ζ επηηξνπή ζεκαηνδνηψλ έθαλε ηελ αξρή θαη έδσζε έλα ηζρπξφ 

θίλεηξν, αιιά ην απνηέιεζκα ζα είλαη αξλεηηθφ αλ ε αληαπφθξηζε ησλ 

δηδαζθφλησλ πεξηνξηζηεί ρξεζηκνζεξηθά κέζα ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Μεγαιχηεξε πξφθιεζε 

απνηειεί ε αιιαγή λννηξνπηψλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα 

κεηαθέξεη ηε καζεκαηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο κέζα ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

ηάμεηο. 

Ζ αιιαγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ είλαη 

ίζσο κηα αλαγθαία, αιιά (φπσο δηδάζθεη ην παξειζφλ) θαζφινπ ηθαλή 

ζπλζήθε γηα πινπνίεζε ησλ θαηλνηνκηψλ. Πνιχ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα 

έρεη ε άκεζε επηκφξθσζε ζηα δεηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

φζσλ δηδάζθνπλ ήδε Μαζεκαηηθά θαη ε πην απνηειεζκαηηθή βαζηθή 

θαηάξηηζε φζσλ ζα δηδάμνπλ ζην κέιινλ. 
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ΥΟΛΙΟ: Οη πξνεγνχκελεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο αλαθέξνληαη θπξίσο 

ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Μαζεκαηηθψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Τπάξρεη 

κία πνιχ ζεκαληηθή βηβιηνγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα απηέο ηηο εμεηάζεηο 

θαη ηελ ηζρπξφηαηε επίδξαζε πνπ αζθνχλ δηαρξνληθά ζηελ ειιεληθή 

καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, έλα δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη θάπνηε λα γίλεη 

αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο. Πνιχηηκν πιηθφ απηήο ηεο βάζεο 

απνηεινχλ επίζεο θαη νη πνιππιεζείο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ 

ην 2009 ζην mathematica.gr θαη πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ζηνπο θαθέινπο 

«Θέκαηα Δμεηάζεσλ», «Δθπαηδεπηηθά Θέκαηα», «Δπξεηήξην Θεκάησλ» θ.α.     
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