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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΣΙ Αϋ, Βϋ, Γϋ ΣΑΞΕΙ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 
Aϋ Μζροσ 

Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Τα Μακθματικά αναγνωρίηονται ωσ ζνασ από τουσ πλζον κρίςιμουσ τομείσ του 
ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, εξαιτίασ του ιςχυροφ τρόπου ερμθνείασ του κόςμου που 
προςφζρουν και τθσ ςθμαντικισ, ωσ ςυνζπεια, ςυνειςφοράσ τουσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
ατομικισ αλλά και τθσ ςυλλογικισ ςκζψθσ. Αυτι θ παρατιρθςθ αιτιολογεί τθν κεντρικι 
κζςθ που κατζχουν τα Μακθματικά διαχρονικά ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν (ΡΣ) όλων των 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, κακιςτϊντασ τθν επιτυχθμζνθ ςχολικι μακθτεία ςε αυτά 
κακοριςτικό παράγοντα τθσ γνωςτικισ και τθσ ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ, τθσ 
επαγγελματικισ ανζλιξθσ και τθσ κοινωνικισ επιτυχίασ κάκε πολίτθ και κατ’ επζκταςθ τθσ 
εξζλιξθσ των κοινοτιτων ςτισ οποίεσ αυτόσ ςυμμετζχει. 

Αντικείμενο των Μακθματικϊν είναι θ μελζτθ δομϊν και ςχζςεων, θ κατανόθςθ των 
οποίων χαρακτθρίηει αυτό που ονομάηεται μακθματικόσ τρόποσ ςκζψθσ και ςυλλογιςμοφ. 
Η μακθματικι ςκζψθ προχποκζτει τθν ικανότθτα διαχείριςθσ των βαςικϊν δομικϊν 
ςτοιχείων των μακθματικϊν, κακϊσ και των τρόπων τεκμθρίωςθσ και «νομιμοποίθςθσ» του 
μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ. Οι μακθματικοί ςυλλογιςμοί κακιςτοφν φανερζσ τισ ςχζςεισ 
των μακθματικϊν οντοτιτων και των μεταξφ τουσ ςυνδζςεων, δθλαδι τθ κζςθ τουσ ςε ζνα 
δίκτυο ιδεϊν που δομείται ςτθ βάςθ διαφανϊν, αυςτθρά και λογικά κακοριςμζνων 
ςυνδζςεων. Η ςυνεκτικότθτα και θ ςυνοχι που χαρακτθρίηουν τθ μακθματικι επιςτιμθ και 
ςυνειςφζρουν ςτθν ιςχφ και ςτο εφροσ των εφαρμογϊν τθσ οφείλεται ςε αυτιν ακριβϊσ τθ 
διαπίςτωςθ.  

Τα Μακθματικά ςτο παρόν ΡΣ γίνονται αντιλθπτά ωσ ανκρϊπινο δθμιοφργθμα που 
μπορεί να προςφζρει ςε όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τισ γνϊςεισ και τα εργαλεία 
ϊςτε να γίνουν ενεργοί, χειραφετθμζνοι και κριτικοί πολίτεσ του αφριο, που κα είναι ςε 
κζςθ να λειτουργοφν δυναμικά και αποτελεςματικά τόςο ωσ άτομα όςο και ωσ μζλθ μιασ 
ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθσ κοινωνίασ. 

 

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ 

Το νζο ΡΣ φιλοδοξεί να προςφζρει ςε όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τθν ευκαιρία να 
είναι ςε κζςθ, μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα μακιματα, να:  

− εκτιμοφν και να αποδίδουν αξία ςτα Μακθματικά μζςα από τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 
φφςθσ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ και των κρίςιμων/μεγάλων ιδεϊν τθσ που ςυνδζουν και 
ενοποιοφν τα επιμζρουσ πεδία τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ με τρόπουσ που ςυμβάλλουν 
ςε μια βακφτερθ και πιο ιςχυρι κατανόθςι τθσ  

− αναπτφςςουν μακθματικζσ διεργαςίεσ και πρακτικζσ, όπωσ ο ςυλλογιςμόσ, θ 
μοντελοποίθςθ, θ επικοινωνία και ο αναςτοχαςμόσ, που ενδυναμϊνουν τθ μάκθςθ των 
Μακθματικϊν και υποςτθρίηουν ςθμαντικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ για τον πολίτθ του 
21ου αιϊνα,  

− αξιοποιοφν ποικιλία πόρων και εργαλείων, όπωσ θ γλϊςςα, τα ςφμβολα, τα χειραπτικά 
και ψθφιακά εργαλεία, για να διαχειριςτοφν κατάλλθλα μζςα από προςεγγίςεισ 
διερεφνθςθσ αλλά και μακθτείασ, αλλαγζσ, κρίςεισ και προκλιςεισ ςτο ακαδθμαϊκό, 
προςωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον δράςθσ τουσ. Τα διάφορα 
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«εργαλεία» ενζχουν πολλαπλζσ ερμθνείεσ και είναι απαραίτθτα για ζναν ενεργό διάλογο 
με το περιβάλλον,  

− αναγνωρίηουν ςυνδζςεισ μεταξφ των Μακθματικϊν και άλλων πεδίων τθσ ανκρϊπινθσ 
γνϊςθσ και δράςθσ και εκτιμοφν τα Μακθματικά ωσ προςπελάςιμο και ενδιαφζρον 
πεδίο μελζτθσ,  

− χρθςιμοποιοφν με αυτοπεποίκθςθ και εμπιςτοςφνθ τα Μακθματικά για να κατανοοφν 
με κριτικό τρόπο τον κόςμο γφρω τουσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι ςυλλζγουν, αναλφουν, 
οργανϊνουν και αξιολογοφν δεδομζνα ελζγχοντασ τισ πθγζσ προζλευςισ τουσ και 
υπεραςπίηονται τισ απόψεισ τουσ. Ζτςι, δρουν ωσ υπεφκυνοι πολίτεσ ςτουσ χϊρουσ 
δράςθσ τουσ, ςυμβάλλοντασ δυναμικά ςτθ δθμοκρατικι και ιςότιμθ ανάπτυξθ των 
κοινωνιϊν ςε μικρο- και μακρο- επίπεδο,  

− κατανοοφν και είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν τον μακθματικό λόγο εντοπίηοντασ 
κρίςιμεσ μακθματικζσ ιδζεσ, αναλφοντασ και ερμθνεφοντασ διαφορετικά 
αναπαραςταςιακά ςυςτιματα. Μια τζτοια προςζγγιςθ βοθκά τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να 
αναπτφςςουν πολυτροπικζσ προςεγγίςεισ ςτθν επικοινωνία και να χρθςιμοποιοφν τθ 
μακθματικι γλϊςςα με ακρίβεια και ευελιξία. 

Ιδιαίτερα ςτο Γυμνάςιο οι μακθτζσ/-τριεσ κα μεταβοφν ςταδιακά από α) εμπειρικοφσ 
τρόπουσ τεκμθρίωςθσ των ιςχυριςμϊν τουσ ςτθν ανάπτυξθ μακθματικϊν επιχειρθμάτων, β) 
διαιςκθτικοφσ τρόπουσ ςφλλθψθσ και περιγραφισ των μακθματικϊν εννοιϊν ςτθν 
αναγνϊριςθ των ιδιοτιτων τουσ και ςε πιο ακριβείσ οριςμοφσ τουσ, γ) άτυπεσ 
αναπαραςτάςεισ εννοιϊν και διαδικαςιϊν ςτθν πιο ακριβι χριςθ των μακθματικϊν 
εργαλείων και του μακθματικοφ λόγου και δ) από τθ μοντελοποίθςθ απλϊν καταςτάςεων 
τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθ μοντελοποίθςθ πιο ςφνκετων κοινωνικϊν ηθτθμάτων. 

  

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Τα τρία Θεματικά Ρεδία που περιλαμβάνει το ΡΣ είναι τα εξισ: 

 

Αρικμόσ, Άλγεβρα και Ανάλυςθ 

Η ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ από τθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ ζωσ και το Λφκειο περιλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ τθσ εννοιολογικισ και τθσ 

διαδικαςτικισ αρικμθτικισ γνϊςθσ για τθ μοντελοποίθςθ καταςτάςεων, τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων και τθν επικοινωνία με τουσ άλλουσ. Η μάκθςθ των αρικμϊν περιλαμβάνει 

τθν προοδευτικι μελζτθ των φυςικϊν, των ακεραίων, των ρθτϊν και των άρρθτων αρικμϊν 

και ολοκλθρϊνεται με τθ μελζτθ του ςυνόλου των πραγματικϊν αρικμϊν.  

Τα ςτοιχεία και οι κανόνεσ τθσ άλγεβρασ αποτελοφν αφαιρζςεισ των αντίςτοιχων ςτοιχείων 

και κανόνων τθσ αρικμθτικισ και επομζνωσ θ κατανόθςι τουσ ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ. 

Οι μακθτζσ/-τριεσ αναπτφςςουν τθν αλγεβρικι κατανόθςι τουσ μζςα από τθ μελζτθ 

μεταβλθτϊν, κανονικοτιτων, εξιςϊςεων, ανιςοτιτων και επίλυςθ προβλθμάτων που θ 

επίλυςι τουσ βαςίηεται ςτα παραπάνω εργαλεία. Ραράλλθλα ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ 

ςυμμεταβολισ, κακϊσ και τθσ ςυνάρτθςθσ και χρθςιμοποιοφν διαφορετικά ςυςτιματα 

αναπαράςταςισ τθσ. 

Η Ανάλυςθ πραγματεφεται προβλιματα τα οποία δεν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν ςτο 

πλαίςιο τθσ Άλγεβρασ και τθσ Γεωμετρίασ. Επικεντρϊνεται ςτθ μελζτθ ςυναρτιςεων και των 

ιδιοτιτων τουσ. Με τθν ειςαγωγι τθσ ςφγκλιςθσ, τθσ διαφόριςθσ και τθσ ολοκλιρωςθσ 
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ςυναρτιςεων κακίςτανται δυνατζσ θ μοντελοποίθςθ και θ επίλυςθ ςφνκετων 

προβλθμάτων ςε ζνα εφροσ καταςτάςεων και κεμάτων.  

 

 
 

Γεωμετρία, Μζτρθςθ και Αναλυτικι Γεωμετρία 

Η μελζτθ του πεδίου Γεωμετρία, Μζτρθςθ και Αναλυτικι Γεωμετρία ςυμβάλλει ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ χωρικισ αντίλθψθσ προςφζροντασ δυνατότθτεσ ερμθνείασ και παρζμβαςθσ 
ςτο φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον. Επιπλζον, υποςτθρίηει τθν αξιοποίθςθ εργαλείων 
μελζτθσ άλλων κεμάτων ςτα Μακθματικά και τθν επιςτιμθ. Το πιο ςθμαντικό, ωςτόςο, 
είναι ότι με τθ μελζτθ τθσ Γεωμετρίασ αναπτφςςεται θ μακθματικι ςυλλογιςτικι, με τθν 
οποία αναπτφςςεται τόςο θ λογικι επιχειρθματολογία και τεκμθρίωςθ, θ οποία είναι 
ςθμαντικι για κάκε πολίτθ, όςο και θ δθμιουργικι ςκζψθ ςε πολλοφσ τομείσ.   

Το περιεχόμενο τθσ Γεωμετρίασ που αναπτφςςεται ςτο Δθμοτικό αφορά κυρίωσ τθ μη 
τυπική Γεωμετρία. Στο Γυμνάςιο οι μακθτζσ/-τριεσ ειςάγονται ςτθν προςζγγιςθ των 
χωρικϊν και των γεωμετρικϊν εννοιϊν ςε αφαιρετικό επίπεδο, ενϊ ςτο Λφκειο θ Γεωμετρία 
και θ μζτρθςθ αναπτφςςονται ςε επαρκζσ επίπεδο πλθρότθτασ, ςυνδζοντασ τον χωρικό, 
γεωμετρικό και οπτικοποιημζνο ςυλλογιςμό με τθν τυπικι αποδεικτικι διαδικαςία. Η 
Αναλυτικι Γεωμετρία αναπτφςςεται κυρίωσ ςτο Λφκειο ςτα μακιματα κετικοφ 
προςανατολιςμοφ και ολοκλθρϊνεται με τθ μελζτθ των γεωμετρικϊν μεταςχθματιςμϊν με 
χριςθ πινάκων. 
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τοχαςτικά Μακθματικά (τατιςτικι – Πικανότθτεσ) 

Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Στατιςτικισ και των Ρικανοτιτων είναι να 
αναπτφξει τθν ικανότθτα των μακθτϊν/-τριϊν να αξιολογοφν, ωσ μελλοντικοί πολίτεσ, 
κριτικά πλθροφορίεσ, να εξάγουν ςυμπεράςματα, να κάνουν προβλζψεισ και να λαμβάνουν 
αποφάςεισ κάτω από αβζβαιεσ ςυνκικεσ. Η βαςικι διαφορά των Στοχαςτικϊν 
Μακθματικϊν από τισ άλλεσ κεματικζσ περιοχζσ των Μακθματικϊν είναι ότι μελετά 
προβλιματα που ςχετίηονται με τθ μεταβλθτότθτα δεδομζνων, δθλαδι με τθ 
διαφορετικότθτα που υπάρχει γφρω μασ (π.χ. τα άτομα διαφζρουν, οι ςυνκικεσ ενόσ 
πειράματοσ διαφζρουν).  

Το περιεχόμενο τθσ Στατιςτικισ εξελίςςεται από τθ ςυλλογι και παρουςίαςθ 
δεδομζνων από μικρζσ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ ςτο Δθμοτικό, ςτθ μελζτθ ςυνεχϊν ποςοτικϊν 
δεδομζνων και μζτρων κζςθσ και μεταβλθτότθτασ ςτο Γυμνάςιο, μζχρι τθ μελζτθ ςχζςεων 
εξάρτθςθσ μεταξφ δφο μεταβλθτϊν ςτο Λφκειο. 

Το περιεχόμενο των Ρικανοτιτων αναπτφςςεται από τθν αβεβαιότθτα διαφόρων 
γεγονότων και τθν ζννοια τθσ πικανότθτασ ςτο Δθμοτικό, ςτον υπολογιςμό πικανοτιτων με 
τον κλαςικό οριςμό ςτο Γυμνάςιο και ςτισ ζννοιεσ τθσ δεςμευμζνθσ πικανότθτασ ςτο 
Λφκειο. 
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Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ 

Το ΡΣ για τα Μακθματικά υποςτθρίηει τθ γνωςτικι-ατομικι και τθν 
κοινωνικοπολιτιςμικι ςυμμετοχικι προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ των Μακθματικϊν, 
αντιμετωπίηοντάσ τεσ ωσ ςυμπλθρωματικζσ και ςε ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ. Λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθ ςυηιτθςθ και τθν ζρευνα που διεξάγεται διεκνϊσ αναφορικά με τισ αρχζσ που κα 
πρζπει να διζπουν ζνα ςφγχρονο ΡΣ για τα Μακθματικά, υιοκετείται θ άποψθ ότι, ςε μια 
τάξθ των Μακθματικϊν, θ μάκθςθ και θ διδαςκαλία εξελίςςονται τόςο ςε ατομικό όςο και 
ςε ςυλλογικό επίπεδο.  

Το ΡΣ, αναγνωρίηοντασ τθν κριςιμότθτα τθσ μακθματικισ γνϊςθσ ςε όλουσ τουσ 
τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ, επενδφει ςτθ δθμιουργία περιβαλλόντων μάκθςθσ που 
δίνουν τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ ςυνδζςεων μεταξφ τθσ γνϊςθσ του περιεχομζνου των 
Μακθματικϊν και τθσ εφαρμογισ των εννοιϊν και των διαδικαςιϊν που το χαρακτθρίηουν. 
Επιπλζον, υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ υψθλοφ επιπζδου μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ, 
μακθματικϊν ικανοτιτων διατφπωςθσ και επίλυςθσ ολοζνα και πιο περίπλοκων 
προβλθμάτων, τθ διαμόρφωςθ ςτάςεων και πεποικιςεων που βοθκοφν τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ να αντιμετωπίςουν με αποτελεςματικό τρόπο προβλιματα ςτα 
Μακθματικά, όπωσ και εκτόσ αυτϊν. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, το ΡΣ για τα Μακθματικά 
αναγνωρίηει ωσ ςθμαντικι τθν ανάδειξθ των μακθματικϊν πρακτικϊν ταυτόχρονα με τθ 
μάκθςθ του μακθματικοφ περιεχομζνου. Οι διαδικαςίεσ μάκθςθσ που λαμβάνουν χϊρα 
ςτθν τάξθ των Μακθματικϊν ςυνδζονται ςτενά με τθν ζννοια του μακθματικοφ 
γραμματιςμοφ. Ρρόκειται για τθν ικανότθτα του ατόμου α) να αναλφει, να ερμθνεφει και 
να επεμβαίνει ςτο κοινωνικό του περιβάλλον, χρθςιμοποιϊντασ ωσ εργαλείο τα 
Μακθματικά και β) να αναλφει και ερμθνεφει τον τρόπο που χρθςιμοποιοφνται τα 
Μακθματικά για τθ λιψθ αποφάςεων ςτο κοινωνικό περιβάλλον. Τζλοσ, το ΡΣ επιδιϊκει να 
προςφζρει ευκαιρίεσ για πολλαπλοφσ τρόπουσ ςυμμετοχισ ςτθ μακθματικι 
δραςτθριότθτα μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ αναδεικνφοντασ τα Μακθματικά που είναι 
«χριςιμα», που όμωσ «παραμζνουν μακθματικά», δθλαδι, πλοφςια ςε μακθματικά 
νοιματα.  

Το ΡΣ των Μακθματικϊν αναγνωρίηει ότι θ μάκθςθ των Μακθματικϊν είναι μια 
δυναμικι, ςταδιακι και ςυνεχισ διαδικαςία, ςτθν οποία ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ 
είναι κακοριςτικόσ και καίριασ ςθμαςίασ. Επιπρόςκετα ςτοχεφει ςε όλουσ/-εσ τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 
νοθματοδοτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ και τισ μακθματικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ ςτισ τάξεισ 
των Μακθματικϊν, αλλά και τισ διαφορετικζσ τουσ κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ και 
ςυναιςκθματικζσ τουσ αφετθρίεσ. Το ΡΣ υποςτθρίηει διδακτικζσ ςτρατθγικζσ 
ςυμπερίλθψθσ και διαφοροποίθςθσ αναγνωρίηοντασ ότι οι μακθτζσ/-τριεσ διαφζρουν 
μεταξφ τουσ ωσ προσ τον τρόπο και τον ρυκμό που μακαίνουν, τα ενδιαφζροντά τουσ, τισ 
προθγοφμενεσ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ τουσ, τθν κουλτοφρα και τθ γλϊςςα τουσ. Συνεπϊσ,  
κάκε μακθτισ και μακιτρια, ανάλογα με τισ γνωςτικζσ ι άλλεσ ανάγκεσ του/τθσ, 
προςκαλείται να εμπλακεί ςε ζργα μάκθςθσ που οδθγοφν ςε αυκεντικι μακθματικι 
δραςτθριότθτα, θ οποία προςφζρει προκλιςεισ ανάπτυξθσ τθσ μακθματικισ του/τθσ 
ςκζψθσ και ςυμβάλλουν ςτθ ςυλλογικι ςυγκρότθςθ του μακθματικοφ νοιματοσ μζςα από 
τθ ςυμμετοχι του/τθσ ςτα δρϊμενα τθσ τάξθσ. Το ΡΣ ενκαρρφνει τθν προςζγγιςθ τθσ 
πολιτιςμικά ευαιςκθτοποιθμζνθσ διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν που ςυνδζεται με τθν 
επίγνωςθ των διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν αξιϊν, παραδόςεων και κατανοιςεων που κάκε 
μακθτισ/-τρια «φζρνει» ςτθν  τάξθ. 

Μια κεντρικι διδακτικι πρακτικι του/τθσ εκπαιδευτικοφ αφορά τθν επιλογι και 
διαχείριςθ του κατάλλθλου μακθματικοφ ζργου που κα πυροδοτιςει τθν επικυμθτι 
μακθματικι δραςτθριότθτα. Ρρόκειται για τθν εργαςία που ανακζτει ο/θ εκπαιδευτικόσ 
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ και ςτα μακθματικά χαρακτθριςτικά τθσ δράςθσ που 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

9 |  Μαθηματικά Α΄, Β΄ και Γ’ Γυμναςίου  

 

 

αναδεικνφεται ςτθν πορεία εκπόνθςισ τθσ. Το μακθματικό ζργο ςυνδζεται άμεςα, αλλά όχι 
αποκλειςτικά, με τισ μακθματικζσ πρακτικζσ που κα αναπτφξει ο/θ μακθτισ/-τρια. Ο/Η 
εκπαιδευτικόσ καλείται να μθν περιορίηει τισ επιλογζσ του ςε ζργα που εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι αλγορίκμων και μακθματικϊν τφπων αλλά να επιλζγει ζργα που 
ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα ι/και τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν/-τριϊν, αντλοφν 
προβλθματιςμοφσ από πραγματικζσ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ, επιδζχονται 
διαφορετικζσ μεκόδουσ επίλυςθσ και απαιτοφν τεκμθριωμζνεσ επεξθγιςεισ και παραδοχζσ.  
Γενικότερα, το ηθτοφμενο είναι ζργα που εμπλζκουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτθν 
αναηιτθςθ ιδιοτιτων και ςχζςεων, ςτθ δθμιουργία ςυνδζςεων και ςε δράςεισ διερεφνθςθσ, 
πειραματιςμοφ και αναςτοχαςμοφ.   

Το μακθματικό ζργο μπορεί να είναι ζνα παιχνίδι ι μια άςκθςθ ι ζνα πρόβλθμα ι 
ακόμα και μια ερϊτθςθ που κα κζςει ο/θ εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ. Ωςτόςο, θ  απλι 
εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςε ζνα μακθματικό ζργο (π.χ. επίλυςθ εξίςωςθσ), δεν είναι 
αρκετό για να κεωρθκεί ότι οι μακθτζσ/-τριεσ αναπτφςςουν μια πλοφςια μακθματικι 
δραςτθριότθτα. Μια πλοφςια μακθματικι δραςτθριότθτα προςφζρει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-
τριεσ τθν ευκαιρία να  αναπτφξουν ποικιλία μακθματικϊν και κοινωνικο-πολιτιςμικϊν 
πρακτικϊν που κα τουσ/τισ οδθγιςουν ςτισ  μεγάλεσ ιδζεσ των Μακθματικϊν (όπωσ είναι θ 
απόδειξθ, θ ιςοδυναμία και οι μεταςχθματιςμοί), ςτθν ανάπτυξθ των αντίςτοιχων 
μακθματικϊν νοθμάτων και, εν τζλει, αυκεντικισ μακθματικισ ςκζψθσ.  

 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μια από τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ του νζου ΡΣ των Μακθματικϊν αποτελεί θ 
αναβάκμιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αξιολόγθςθσ. Η  αξιολόγθςθ διατρζχει όλθ τθ διδακτικι 
διαδικαςία, ελζγχει τθν πορεία επίτευξθσ των ΡΜΑ και ανατροφοδοτεί τθν πορεία μάκθςθσ 
των μακθτϊν/-τριϊν ςε ατομικό αλλά και ςε ςυλλογικό επίπεδο. Δεν πρόκειται για 
«βακμολογία», «μζτρθςθ», «ςυμπλιρωμα διδαςκαλίασ» αλλά για μια πολφπλοκθ 
διαδικαςία πλιρωσ ενςωματωμζνθ ςτθ διδαςκαλία, που ςυνιςτά μθχανιςμό ςυνεχοφσ 
αποτίμθςθσ και  ανατροφοδότθςθσ των δφο κεντρικϊν όψεων τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ, 
δθλαδι, τθσ μάκθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ. Με αυτιν τθν ζννοια, θ πρόταςθ που 
υιοκετείται από το ΡΣ είναι θ διαμορφωτικι προςζγγιςθ ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ 
και ειδικότερα τθσ «αξιολόγθςθσ για μάκθςθ». 

Η ςαφισ οργάνωςθ των ΡΜΑ ςε διακριτζσ ομάδεσ και θ εξελικτικι πορεία ανάπτυξισ 
τουσ ςε κάκε τάξθ, από τάξθ ςε τάξθ και από βακμίδα ςε βακμίδα εκπαίδευςθσ επιτρζπει 
ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό, με τθν αξιοποίθςθ διαγνωςτικϊν εργαλείων αξιολόγθςθσ, να 
καταγράφει και να ενθμερϊνεται για τον βακμό κατάκτθςθσ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, να εντοπίηει τισ δυςκολίεσ και τισ 
ελλείψεισ τουσ και να ςχεδιάηει τον τρόπο ςτιριξθσ και ανατροφοδότθςισ τουσ.  

Η αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ μάκθςθσ που ζχουν επιτφχει οι μακθτζσ/-τριεσ 
πραγματοποιείται τόςο ανεπίςθμα (άτυπα) κατά τθν εξζλιξθ του μακιματοσ μζςα ςτθ 
ςχολικι τάξθ όςο και επίςθμα (τυπικά: τεςτ, διαγωνίςματα, ζργα, ςυνκετικζσ εργαςίεσ). 
Ο/Η εκπαιδευτικόσ καλείται να προςαρμόηει τθν αξιολογικι διαδικαςία ςτισ 
«ιδιαιτερότθτεσ» και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν τθσ τάξθσ του/τθσ, να διαμορφϊνει 
ανάλογα το πϊσ και το τι προτίκεται να αξιολογιςει και να αξιοποιεί τα κατάλλθλα 
εργαλεία αξιολόγθςθσ. 
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Βϋ Μζροσ 

Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Θεματικό 
Πεδίο 

Θεματικζσ Ενότθτεσ Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ 
είναι ςε κζςθ: 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυςικοί αρικμοί. Αρ.Φ.7.1. Να 
προςδιορίηουν το 
ςφνολο των φυςικϊν 
αρικμϊν 0,1,2,3, … 
κακϊσ και τουσ 
άρτιουσ και περιττοφσ 
φυςικοφσ αρικμοφσ. 

 Ζργα ςτα οποία θ  ζμφαςθ 
είναι ςτθ γενίκευςθ 
(ταυτότθτα ευκλείδειασ 
διαίρεςθσ) όςο και ςτθν 
αιτιολόγθςθ ιςχυριςμϊν 
και τθν επιχειρθματολογία. 
Για παράδειγμα  
προβλιματα που 
χρειάηονται τθν ανάλυςθ 
αρικμοφ ςε γινόμενο 
πρϊτων παραγόντων, 
επιτρζπoυν γενικεφςεισ πχ. 
ςτθν εφρεςθ του ΕΚΡ και  
ΜΚΔ και αιτιολογιςεισ 
όπωσ γιατί ο 35 διαιρεί τον 
19∙7∙2∙5.  

 

 Η χρθςιμότθτα άλλων 
αρικμθτικϊν κεςιακϊν 
ςυςτθμάτων μπορεί να 
αναδειχκεί μζςα από 
παραδείγματα από ποικίλα 
πλαίςια (ιςτορικά, από τθν 
πλθροφορικι, 
κρυπτογραφία κ.λπ.). Για 
παράδειγμα μπορεί να 
αξιοποιθκοφν ιςτορικά 
ςτοιχεία από το δεκεξαδικό 
ςφςτθμα των Βαβυλωνίων 
και μζςα από το ζργο να 
αναδειχκοφν κοινωνικο-
πολιτιςμικά ςτοιχεία που 
τονίηουν τθ διαλεκτικι 
ςχζςθ ανάμεςα ςτθ 
ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ 
ςκζψθσ και του πολιτιςμοφ. 

Αρ.Φ.7.2. Να 
αναγνωρίηουν και να 
εκφράηουν 
ςυμβολικά τθν 
ταυτότθτα τθσ 
Ευκλείδειασ 
Διαίρεςθσ και να τθ 
χρθςιμοποιοφν ςτθν 
επίλυςθ 
προβλθμάτων. 

Αρ.Φ.7.3. Να 
εφαρμόηουν τθν 
ζννοια τθσ 
διαιρετότθτασ για να 
λφνουν προβλιματα. 

Αρ.Φ.7.4. Να 
χρθςιμοποιοφν τον 
Αλγόρικμο του 
Ευκλείδθ για τθν 
εφρεςθ του ΜΚΔ 
μεγάλων φυςικϊν 
αρικμϊν. 

Αρ. Φ.7.5. Να 
υπολογίηουν το ΕΚΡ 
και το ΜΚΔ με 
ανάλυςθ ςε γινόμενο 
πρϊτων παραγόντων. 

Αρ.Φ.7.6. Να 
διερευνοφν το 
δυαδικό ςφςτθμα 
αρίκμθςθσ φυςικϊν 
αρικμϊν και να το 
ςυγκρίνουν με το 
δεκαδικό κάνοντασ 
μετατροπζσ μεταξφ 
τουσ. 

Ακζραιοι αρικμοί. Αρ.Α.7.1. Να 
αναγνωρίηουν τθν 

 Τα ζργα που υποςτθρίηουν 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ανάγκθ ειςαγωγισ 
των ακζραιων 
αρικμϊν ςτθν 
επίλυςθ 
προβλθμάτων που δε 
λφνονται ςτο πλαίςιο 
των φυςικϊν 
αρικμϊν. 

μοντζλα επεξιγθςθσ των 
πράξεων των ακεραίων και 
των ιδιοτιτων τουσ είναι 
χριςιμα, κακϊσ βοθκοφν 
τθ νοθματοδότθςθ. Για 
παράδειγμα, παιχνίδια με 
κάρτεσ (όπου οι κόκκινεσ 
αντιςτοιχοφν ςτουσ 
κετικοφσ και οι μαφρεσ 
ςτουσ αρνθτικοφσ), 
μεταφορζσ με «ρομπότ», τα 
οποία μετακινοφνται πάνω 
ςτθν ευκεία των αρικμϊν 
με βάςθ κανόνεσ, ι θ 
μεταβολι κερμοκραςίασ 
κ.λπ. μποροφν να 
αντιςτοιχίςουν με 
κατανοθτό τρόπο τισ 
πράξεισ ςε απλζσ κινιςεισ 
του παιχνιδιοφ. 

 

 Για τον πολλαπλαςιαςμό 
ετερόςθμων αρικμϊν είναι 
ςθμαντικό να δοκεί 
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ 
θ δυνατότθτα να 
κατανοιςουν τθ λειτουργία 
του χωρίσ να ςκζφτονται τισ 
πράξεισ από μνιμθσ. Για 
παράδειγμα, το γινόμενο 
«5 φορζσ το –3» κα 
μποροφςε να υπολογιςτεί 
ωσ (–3)+(–3)+(–3)+(–3)+(–
3). Αυτό μπορεί να 
ςτθριχτεί και ςτο μοντζλο 
των καρτϊν (ςε μία ομάδα 
που ζχει 0 πόντουσ 
προςκζτουμε πζντε τριάδεσ 
αρνθτικϊν καρτϊν) είτε 
ςτθν κίνθςθ ςτθν 
αρικμογραμμι (πζντε 
βιματα μικουσ 3, όλα προσ 
τα αριςτερά). Για τθ 
διερεφνθςθ του γινομζνου 
αρνθτικϊν, οι μακθτζσ/-
τριεσ μποροφν να 
προκλθκοφν να 
χρθςιμοποιιςουν τισ 
κανονικότθτεσ (π.χ. … (–
3)(+3)=–9, (–3)(+2)=–6, (–
3)(+1)=–3, (–3)∙0=0, (–3)(–
1)=;), όπωσ επίςθσ και τθν 
ιδζα ότι το γινόμενο (–3)(–
2) κα πρζπει να διαφζρει 

Αρ.Α.7.2. Να 
διακρίνουν κετικοφσ 
και αρνθτικοφσ 
ακεραίουσ, κακϊσ και 
ομόςθμουσ και 
ετερόςθμουσ. 

Αρ.Α.7.3. Να 
διερευνοφν τθ ςχζςθ 
των ακεραίων με τουσ 
φυςικοφσ αρικμοφσ. 

Αρ.Α.7.4. Να 
αναγνωρίηουν  τθν 
απόλυτθ τιμι 
ακζραιων αρικμϊν ωσ 
τθν απόςταςι τουσ 
από το μθδζν (0) ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Αρ.Α.7.5. Να 
περιγράφουν τα 
χαρακτθριςτικά δφο 
αντίκετων αρικμϊν. 

Αρ.Α.7.6. Να 
προςκζτουν και να 
αφαιροφν ακζραιουσ 
αρικμοφσ, 
χρθςιμοποιϊντασ 
ςτθν αρχι εποπτικά 
μοντζλα και φςτερα 
μακθματικζσ ιςότθτεσ 
για να περιγράφουν 
προςκζςεισ και 
αφαιρζςεισ. 

Αρ.Α.7.7. Να 
πολλαπλαςιάηουν 
ακζραιουσ αρικμοφσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
εποπτικά μοντζλα και 
να καταλιγουν ςτον 
οριςμό του 
πολλαπλαςιαςμοφ 
ακεραίων. 

Αρ.Α.7.8. Να 
ερμθνεφουν τισ 
πολλαπλζσ ςθμαςίεσ 
των ςυμβόλων και 
«+»  και «-». 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

12 |  Μαθηματικά Α΄, Β΄ και Γ’ Γυμναςίου  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ.Α.7.9. Να 
ςυγκρίνουν το νόθμα 
τθσ πρόςκεςθσ ωσ 
αφξθςθσ και τθσ 
αφαίρεςθσ ωσ 
ελάττωςθσ ςτουσ 
φυςικοφσ με το 
νόθμα των 
αντίςτοιχων πράξεων 
ςτουσ ακζραιουσ. 

από το (–3)(+2). Κςωσ 
βοθκιςουν και 
παραλλθλιςμοί όπωσ: «ο 
αντίπαλοσ του ςυμπαίκτθ 
μου είναι αντίπαλόσ μου» 
και «ο αντίπαλοσ του 
αντιπάλου μου είναι 
ςυμπαίκτθσ μου» (π.χ. ςε 
κάποιον υποτικζμενο 
αγϊνα ποδοςφαίρου). Αν οι 
ςυνκικεσ τθσ τάξθσ το 
επιτρζπουν, μπορεί να 
παρουςιαςτεί και μια 
άτυπθ «απόδειξθ» (π.χ. (–
3)(+2)+(–3)(–2)=(–3)(+2–
2)=0 άρα –6+(–3)(–2)=0, 
οπότε κα πρζπει (–3)(–
2)=+6). 

Αρ.Α.7.10. Να 
μοντελοποιοφν και να 
λφνουν προβλιματα 
με ακζραιουσ ςε 
πραγματικά και 
μακθματικά πλαίςια. 

θτοί αρικμοί. Αρ..7.1. Να 
αναγνωρίηουν  τθν 
ανάγκθ ειςαγωγισ 
των ρθτϊν αρικμϊν 
για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων που δε 
λφνονται ςτο πλαίςιο 
των ακεραίων. 

 Η ζννοια τθσ πυκνότθτασ 
των ρθτϊν είναι απαιτθτικι 
ςτθν κατανόθςι τθσ και για 
αυτό προτείνονται ζργα 
όπου θ ιδιότθτα μπορεί να 
αναδειχκεί μζςα από 
δραςτθριότθτεσ 
αναηιτθςθσ ενόσ ρθτοφ 
ανάμεςα ςε δφο άλλουσ και 
ενόσ ρθτοφ που να είναι ο 
«πλθςιζςτεροσ» ςε κάποιον 
άλλο. Τζτοια ζργα 
βαςίηονται ςτθν καλι 
κατανόθςθ των διάφορων 
αναπαραςτάςεων των 
ρθτϊν. Για παράδειγμα, θ 
αναηιτθςθ του επόμενου 
του 2/5 κα φζρει ςτο 
προςκινιο τισ εναλλακτικζσ 
αναπαραςτάςεισ των ρθτϊν 
(δεκαδικι, κλαςματικι με 
άλλον παρονομαςτι, ςτθν 
ευκεία των αρικμϊν) και 
επομζνωσ προαπαιτείται θ 
κατανόθςθ του κλάςματοσ 
ωσ αρικμοφ και θ ευελιξία 
ςτθ ςφγκριςθ κλαςμάτων (ι 
κλάςματοσ με ακζραιο, 
δεκαδικό κ.λπ.). 

  

 Τα ζργα ςτουσ ρθτοφσ 
μποροφν να διευκολφνουν 
ςτθ ςυηιτθςθ και 
αντιμετϊπιςθ γνωςτϊν 
παρανοιςεων των 
μακθτϊν/-τριϊν ςχετικά με 
τισ πράξεισ, όπωσ ότι θ 
πρόςκεςθ και ο 

Αρ..7.2. Να 
διερευνοφν 
διαφορετικζσ 
αναπαραςτάςεισ 
ρθτϊν αρικμϊν 
(δεκαδικι, 
κλαςματικι). 

Αρ..7.3. Να 
ςυγκρίνουν και να 
διατάςςουν ρθτοφσ, 
να τουσ 
αναπαριςτοφν ςτθν 
αρικμογραμμι και να 
αναγνωρίηουν  ότι 
ζνασ ρθτόσ δεν ζχει 
επόμενο. 

Αρ..7.4. Να 
αναγνωρίηουν  τθν 
απόλυτθ τιμι ρθτϊν 
αρικμϊν ωσ τθν 
απόςταςι τουσ από 
το μθδζν (0) ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Αρ..7.5. Να 
επεκτείνουν ςτουσ 
ρθτοφσ τθν 
πρόςκεςθ, τθν 
αφαίρεςθ και τον 
πολλαπλαςιαςμό των 
ακεραίων. 
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ΑΡΙΘΜΟΙ Αρ..7.6. Να διαιροφν 
ρθτοφσ μζςω του 
πολλαπλαςιαςμοφ 
του ενόσ με τον 
αντίςτροφο του 
άλλου. 

πολλαπλαςιαςμόσ 
μεγαλϊνουν τον αρχικό 
αρικμό, ενϊ θ αφαίρεςθ 
και θ διαίρεςθ τον 
μικραίνουν. Αυτά μποροφν 
να δοκοφν ςε ζνα πλαίςιο 
φυςικό, μζςα από 
προβλιματα και 
δραςτθριότθτεσ που δίνουν 
νόθμα ςτουσ υπολογιςμοφσ 
και αναδεικνφουν τθν 
αναγκαιότθτα και 
λειτουργία των πράξεων. 
Κάποια από τα προβλιματα 
μποροφν να ςχετίηονται με 
βαςικζσ πλευρζσ τθσ 
ζννοιασ του κετικοφ ρθτοφ 
(προβλιματα ποςοςτϊν, 
αναλογιϊν, τόκου κ.λπ.) και 
κάποια άλλα να εμπλζκουν 
και αρνθτικοφσ ρθτοφσ 
(προβλιματα μεταβολισ 
κερμοκραςίασ, κζρδουσ – 
ηθμίασ κ.λπ.).   

Αρ..7.7. Να κάνουν 
πράξεισ μεταξφ ρθτϊν 
αρικμϊν, ςε 
κλαςματικι ι 
δεκαδικι μορφι. 

Αρ..7.8. Να 
επεκτείνουν τισ 
ιδιότθτεσ των 
πράξεων των 
ακεραίων ςτουσ 
ρθτοφσ. 

Αρ..7.9. Να 
διατυπϊνουν και να 
χρθςιμοποιοφν τον 
οριςμό των δυνάμεων 
με βάςθ ρθτό και 
εκκζτθ φυςικό ν>0. 

Αρ..7.10. Να 
προςδιορίηουν το 
πρόςθμο τθσ δφναμθσ 
ρθτοφ αρικμοφ με 
βάςθ τον οριςμό. 

Αρ..7.11. Να 
υπολογίηουν τθν τιμι 
μιασ αρικμθτικισ 
παράςταςθσ με 
ρθτοφσ κάνοντασ 
χριςθ τθσ 
προτεραιότθτασ των 
πράξεων  (μπορεί να 
περιζχει δυνάμεισ με 
εκκζτθ φυςικό και 
παρενκζςεισ). 

Αρ..7.12. Να 
αξιοποιοφν τθν 
τυποποιθμζνθ μορφι 
των ρθτϊν αρικμϊν 
για τθν 
αναπαράςταςθ 
φυςικϊν μεγεκϊν 
μεγάλου μεγζκουσ.  

Αρ..7.13. Να 
χρθςιμοποιοφν τισ 
ιδιότθτεσ των ρθτϊν 
ςτθν επίλυςθ 
μακθματικϊν και 
πραγματικϊν 
προβλθμάτων. 

ΑΛΓΕΒΡΑ 
 

Κανονικότθτεσ. Αλ.Κ.7.1. Να 
αναγνωρίηουν, να 

 Ζργα δθμιουργίασ 
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ςυγκρίνουν, να 
περιγράφουν 
κανονικότθτεσ και να 
τισ εκφράηουν ωσ 
αρικμθτικζσ 
κανονικότθτεσ με 
φυςικοφσ αρικμοφσ. 

κανονικοτιτων μποροφν να 
αξιοποιοφν χειραπτικά, 
ψθφιακά ι άλλα μζςα (π.χ. 
με πτυςςόμενα κυβάκια, 
εικονιςτικά ι ανεικονικά 
ςθμεία) με μετάφραςθ και 
περιγραφι αυτϊν ςε 
ακολουκίεσ ρθτϊν αρικμϊν 
τθσ μορφισ α∙ν  (με α ρθτό 
και ν τθ ςειρά του όρου), 
που αυξάνονται ι 
ελαττϊνονται με βάςθ ζναν 
αρχικό όρο και μια ςτακερι 
διαφορά μεταξφ δφο 
διαδοχικϊν όρων 
(αρικμθτικι πρόοδοσ). Τα 
εν λόγω ζργα 
αναπαράςταςθσ 
κανονικοτιτων 
διευκολφνουν τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ να εικάςουν 
λφςεισ, να μοιραςτοφν με 
τουσ άλλουσ τισ ιδζεσ τουσ 
και να ςυνδυάςουν τθν 
αλγεβρικι γλϊςςα με 
διαφορετικοφσ τρόπουσ 
αναπαράςταςθσ. 

Αλ.Κ.7.2. Να 
ςυμπλθρϊνουν, να 
επεκτείνουν και να 
δθμιουργοφν 
αρικμθτικζσ 
κανονικότθτεσ με 
φυςικοφσ αρικμοφσ. 

Αλ.Κ.7.3. Να 
καταςκευάηουν 
κανονικότθτεσ που 
εκφράηουν 
ακολουκίεσ φυςικϊν 
αρικμϊν με ςτακερι 
διαφορά.  

 Αλ.Κ.7.4. Να 
αναπαριςτοφν 
κανονικότθτεσ με 
διάφορουσ τρόπουσ, 
όπωσ εικόνεσ ι 
γεωμετρικά ςχιματα, 
πίνακεσ τιμϊν και 
ςθμεία ςε ςφςτθμα 
αξόνων, και να 
μεταβαίνουν από τθ 
μία αναπαράςταςθ 
ςτθν άλλθ. 

Αλ.Κ.7.5. Να 
διερευνοφν 
κανονικότθτεσ που 
μποροφν να 
εκφραςτοφν ςτθ 
μορφι α.ν. (με α ρθτό 
και ν τθ ςειρά του 
όρου) και να 
διατυπϊνουν τον 
γενικό τουσ όρο 
λεκτικά και 
ςυμβολικά. 

Αλ.Κ.7.6. Να λφνουν 
προβλιματα που 
ςυναντοφν ςτα 
Μακθματικά και τθν 
κακθμερινι ηωι με 
κανονικότθτεσ. 

Αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

Αλ.Ρ.7.1. Να 
μεταφράηουν από 
λεκτικζσ εκφράςεισ ςε 
απλζσ αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ και 

 Ρροβλιματα που ζχουν 
χαρακτιρα παιχνιδιοφ και 
είναι διατυπωμζνα λεκτικά 
είναι ζργα που μποροφν να 
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αντίςτροφα. προκαλζςουν κινθτοποίθςθ 
και εμπλοκι των μακθτϊν/-
τριϊν ςε διαδικαςίεσ 
μακθματικοποίθςθσ. 
Ραράδειγμα τζτοιου ζργου 
είναι θ επίλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ υπολογιςμοφ 
των αγϊνων μιασ ομάδασ θ 
οποία παίηει αγϊνεσ ςε ζνα 
πρωτάκλθμα με ν άλλεσ 
ομάδεσ και κάποιουσ 
περιοριςμοφσ για το είδοσ 
των μεταξφ τουσ αγϊνων. 

 
 Η ςφνκεςθ προβλθμάτων 

(problem posing) από 
τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ τα οποία να 
καταλιγουν ςε μια 
δοςμζνθ αλγεβρικι 
παράςταςθ ι ζναν τφπο 
παράςταςθσ, αποτελεί μια 
διαδικαςία θ οποία 
βοθκάει τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ να κατανοιςουν τθν 
ερμθνεία, τον ςχθματιςμό 
και τθ λειτουργία του 
παραςτάςεων. Τζτοιο 
παράδειγμα μπορεί να 
είναι να δθμιουργθκεί 
κατάλλθλο πρόβλθμα του 
οποίου θ λφςθ να 
εκφράηεται από τθν 
παράςταςθ: α(β+2) – 3β.  

Αλ.Ρ.7.2. Να 
διακρίνουν τα 
ςτοιχεία μιασ  
αλγεβρικισ 
παράςταςθσ. 

Αλ.Ρ.7.3. Να λφνουν 
πραγματικά και 
μακθματικά 
προβλιματα 
χρθςιμοποιϊντασ 
αρικμθτικζσ και 
αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

Αλ.Ρ.7.4. Να 
ςυνκζτουν 
προβλιματα τα οποία 
λφνονται με χριςθ 
αρικμθτικϊν και 
αλγεβρικϊν 
παραςτάςεων. 

Αλ.Ρ.7.5. Να 
υπολογίηουν τθν 
αρικμθτικι τιμι μιασ 
αλγεβρικισ 
παράςταςθσ για 
ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ 
των μεταβλθτϊν και 
να καταςκευάηουν 
πίνακεσ τιμϊν. 

Αλ.Ρ.7.6. Να 
χρθςιμοποιοφν τθν 
επιμεριςτικι ιδιότθτα 
για να μετατρζπουν 
αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ ςε 
απλοφςτερθ μορφι. 

Αλ.Ρ.7.7. Να 
ερμθνεφουν 
γεωμετρικά τθν 
επιμεριςτικι 
ιδιότθτα: 
α(β+γ)=αβ+αγ. 

Αλγεβρικζσ ςχζςεισ. Αλ.Σχ.7.1. Να 
διερευνοφν και να 
διατυπϊνουν τισ 
ιδιότθτεσ τθσ 
ιςότθτασ με βάςθ 
μοντζλα – μεταφορζσ. 

 Ζργα μοντελοποίθςθσ -
μακθματικοποίθςθσ που 
μποροφν να αφοροφν 
γνϊριμεσ ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ καταςτάςεισ 
και θ λφςθ τουσ να απαιτεί 
επίλυςθ απλισ γραμμικισ 
εξίςωςθσ, όπωσ θ εφρεςθ 
του χρόνου ομιλίασ ενόσ 
κινθτοφ τθλεφϊνου, αν 
είναι δεδομζνα τα πάγια 
και θ χρζωςθ ανά λεπτό. 

Αλ.Σχ.7.2. Να 
αναγνωρίηουν  τθν 
εξίςωςθ με ζναν 
άγνωςτο αρικμό x ωσ 
μια μακθματικι 
ιςότθτα θ οποία 
ιςχφει για 
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ΑΛΓΕΒΡΑ ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ 
του x, κακϊσ και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ.. 

 

 Η χριςθ τθσ ψθφιακισ 
τεχνολογίασ μπορεί να 
υποβοθκιςει τθν 
κατανόθςθ ιδιοτιτων τθσ 
ιςότθτασ και τθσ 
ιςοδυναμίασ μζςω 
κατάλλθλων μοντζλων 
(όπωσ τθσ ηυγαριάσ, τθσ 
μπάρασ κ.λπ.). Ρθγζσ 
μποροφν να είναι το 
φωτόδεντρο ι το geogebra: 
https://www.geogebra.org/
m/etjvekuy 
https://www.geogebra.org/
m/PfkuZ79f 
https://www.geogebra.org/
m/xfqjck9q 

Αλ. Σχ.7.3. Να 
αναγνωρίηουν  ότι μια 
εξίςωςθ  είναι 
ιςοδφναμθ με μια 
άλλθ όταν ζχουν τισ 
ίδιεσ λφςεισ. 

Αλ. Σχ.7.4. Να 
εφαρμόηουν ιδιότθτεσ 
διατιρθςθσ τθσ 
ιςότθτασ για να 
μεταςχθματίςουν  
εξιςϊςεισ με ρθτοφσ 
ςυντελεςτζσ ςε 
ιςοδφναμεσ μορφζσ. 

Αλ. Σχ.7.5. Να 
επιλφουν εξιςϊςεισ 
τθσ μορφισ αχ+β=γ 
με εφαρμογι των 
ιδιοτιτων τθσ 
διατιρθςθσ τθσ 
ιςότθτασ και των 
πράξεων. 

Αλ. Σχ.7.6. Να 
επιλφουν 
προβλιματα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ με 
εξιςϊςεισ τθσ μορφισ 
αx+β=γ  αρικμθτικά, 
μζςω κατάλλθλων 
μοντζλων και 
αλγεβρικά με τισ 
ιδιότθτεσ τθσ 
ιςότθτασ. 

Αλ. Σχ.7.7. Να 
ςυνκζτουν 
προβλιματα που 
επιλφονται με 
εξιςϊςεισ τθσ μορφισ 
αx+β=γ. 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωμετρία του 
επιπζδου. 

Γ.Ε.7.1. Να 
αναγνωρίηουν και να 
περιγράφουν βαςικζσ 
γεωμετρικζσ ζννοιεσ 
(ςθμείο, ευκεία, 
θμιευκεία, 
ευκφγραμμο τμιμα, 
γωνία) ςε απλά και 
ςφνκετα γεωμετρικά 
ςχιματα.  

 Αναγνϊριςθ βαςικϊν 
επίπεδων γεωμετρικϊν 
εννοιϊν (ευκφγραμμα 
τμιματα, ευκείεσ, 
θμιευκείεσ, καμπφλεσ 
γραμμζσ: τοποκετθμζνα  ςε 
διαφορετικζσ κζςεισ και 
προςανατολιςμοφσ), οι 
οποίεσ δίνονται ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ και 
κατθγοριοποίθςθ αυτϊν με 
βάςθ κριτιρια επιλογισ 
των μακθτϊν/-τριϊν. 

Γ.Ε.7.2. Να 
προςδιορίηουν είδθ 
γωνιϊν και να 
διατυπϊνουν τουσ 

https://www.geogebra.org/m/etjvekuy
https://www.geogebra.org/m/etjvekuy
https://www.geogebra.org/m/PfkuZ79f
https://www.geogebra.org/m/PfkuZ79f
https://www.geogebra.org/m/xfqjck9q
https://www.geogebra.org/m/xfqjck9q
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ςχετικοφσ οριςμοφσ.  

 Αναγνϊριςθ επίπεδων 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων τα 
οποία είναι τοποκετθμζνα  
ςε διαφορετικζσ κζςεισ και 
προςανατολιςμοφσ 
(τρίγωνα, τετράπλευρα, 
πεντάγωνα, εξάγωνα, 
ορκογϊνια, τετράγωνα, 
τραπζηια) και ταξινόμθςθ  
αυτϊν με βάςθ κριτιρια 
που επιλζγουν οι μακθτζσ/-
τριεσ. 

 

 Αξιοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ 
των ςθμείων τθσ 
μεςοκακζτου για τον 
εντοπιςμό του κζντρου 
κυκλικοφ δίςκου 
(νομίςματοσ, κυκλικισ 
πλατείασ, πίτςα κ.λπ.) με τθ 
χριςθ ψθφιακϊν 
εργαλείων ι με γεωμετρικά 
όργανα. 

 

 Αναγνϊριςθ γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων και διερεφνθςθ 
των ιδιοτιτων τουσ με 
χριςθ ψθφιακϊν 
εργαλείων. Αξιοποίθςθ του 
«ςυρςίματοσ» ωσ τρόπου 
ελζγχου αν ζνα ςχιμα 
διατθρεί τθ μορφι του. 

 

 Διερεφνθςθ τρόπου 
υπολογιςμοφ του 
ακροίςματοσ γωνιϊν 
τετραπλεφρου χωρίηοντάσ 
το ςε τρίγωνα. Επζκταςθ 
τθσ μεκόδου ςε πολφγωνα 
με πλευρζσ 5, 6, 7 και 8. 
Αναηιτθςθ του γενικοφ 
τφπου.  

Γ.Ε.7.3. Να 
αναγνωρίηουν  και να 
περιγράφουν τθ 
χαρακτθριςτικι 
ιδιότθτα των ςθμείων 
τθσ μεςοκακζτου 
ευκφγραμμου 
τμιματοσ και τθν 
ιδιότθτα των ςθμείων 
τθσ διχοτόμου 
γωνίασ. 

Γ.Ε.7.4. Να 
εφαρμόηουν τθ 
χαρακτθριςτικι 
ιδιότθτα τθσ 
μεςοκακζτου 
ευκφγραμμου 
τμιματοσ και να 
αναγνωρίηουν  τισ 
ιδιότθτεσ ιςοςκελοφσ 
και ιςόπλευρου 
τριγϊνου. 

Γ.Ε.7.5. Να 
ςχεδιάηουν με 
γεωμετρικά όργανα 
τθ διχοτόμο γωνίασ, 
τθ μεςοκάκετο 
ευκφγραμμου 
τμιματοσ και να 
περιγράφουν τθ 
διαδικαςία. 

Γ.Ε.7.6. Να 
διερευνοφν και να 
προςδιορίηουν 
ςχζςεισ μεταξφ 
γωνιϊν 
(κατακορυφιν, 
ςυμπλθρωματικζσ και 
παραπλθρωματικζσ). 

Γ.Ε.7.7. Να 
διερευνοφν και να 
περιγράφουν τισ 
ςχετικζσ κζςεισ 
ευκειϊν ςτο επίπεδο. 

Γ.Ε.7.8. Να 
προςδιορίηουν 
ςχζςεισ γωνιϊν που 
ςχθματίηονται από 
παράλλθλεσ ευκείεσ 
και μια τζμνουςά 
τουσ και να τισ 
εφαρμόηουν ςε απλά 
προβλιματα. 

Γ.Ε.7.9. Να 
αναγνωρίηουν  είδθ 
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τριγϊνων και να τα 
ταξινομοφν με βάςθ 
ςχζςεισ των πλευρϊν 
και το είδοσ των 
γωνιϊν του. 

Γ.Ε.7.10. Να 
διατυπϊνουν και να 
ελζγχουν εικαςίεσ 
ςχετικά με ιδιότθτεσ 
που αφοροφν τα 
κφρια και τα 
δευτερεφοντα 
ςτοιχεία των 
τριγϊνων 
χρθςιμοποιϊντασ  
γεωμετρικά όργανα 
και ψθφιακά μζςα. 

Γ.Ε.7.11. Να 
αναπτφςςουν 
λογικοφσ 
ςυλλογιςμοφσ για να 
τεκμθριϊςουν ότι το 
άκροιςμα γωνιϊν 
τριγϊνου είναι 180 
μοίρεσ. 

Γ.Ε.7.12. Να 
διερευνοφν είδθ 
τετράπλευρων 
(παραλλθλόγραμμα, 
τραπζηια) και να 
διατυπϊνουν 
ςχετικοφσ οριςμοφσ. 

Γ.Ε.7.13. Να 
χρθςιμοποιοφν 
γεωμετρικά όργανα 
και ψθφιακά 
εργαλεία για να 
διατυπϊςουν και να 
ελζγξουν εικαςίεσ 
ςχετικά με τισ 
ιδιότθτεσ 
παραλλθλογράμμου, 
ορκογωνίου, ρόμβου 
και τετραγϊνου τισ 
οποίεσ να 
τεκμθριϊνουν 
αναπτφςςοντασ 
λογικοφσ 
ςυλλογιςμοφσ. 

Γ.Ε.7.14. Να 
ταξινομοφν τα είδθ 
των τετραπλεφρων με 
βάςθ τισ ιδιότθτζσ 
τουσ. 

Γ.Ε.7.15. Να 
ςχεδιάηουν με 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ γεωμετρικά όργανα 
τρίγωνα και 
παραλλθλόγραμμα με 
δεδομζνα 
χαρακτθριςτικά και 
να περιγράφουν τα 
βιματα τθσ 
ςχεδίαςθσ. 

Γ.Ε.7.16. Να 
αξιοποιοφν τισ 
ιδιότθτεσ τθσ 
μεςοκακζτου, τθσ 
παραλλθλίασ και τθσ 
κακετότθτασ ευκειϊν 
και των 
παραλλθλογράμμων 
ςτθν επίλυςθ απλϊν 
προβλθμάτων. 

Γ.Ε.7.17. Να 
προςδιορίηουν τθ 
χαρακτθριςτικι 
ιδιότθτα των ςθμείων 
του κφκλου και να 
περιγράφουν τα 
ςτοιχεία του κφκλου. 

Γ.Ε.7.18. Να 
ςχεδιάηουν με τθ 
χριςθ του γνϊμονα 
τθν εφαπτομζνθ 
κφκλου ςε ςθμείο 
του. 

Γ.Ε.7.19. Να 
διερευνοφν και να 
προςδιορίηουν τισ 
ςχετικζσ κζςεισ 
ευκείασ και κφκλου. 

ΜΕΣΡΗΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μικοσ. Μ.Μ.7.1. Να 
επιλζγουν τισ 
κατάλλθλεσ μονάδεσ 
μζτρθςθσ μικουσ και 
να κάνουν 
μετατροπζσ από τθ 
μια μονάδα ςτθν 
άλλθ. 

 Αναγνϊριςθ με τθ 
διαδικαςία τθσ μζτρθςθσ 
ευκφγραμμου τμιματοσ ότι 
θ «ευκεία» είναι ο 
ςυντομότεροσ δρόμοσ 
μεταξφ δφο ςθμείων, 
αξιοποιϊντασ 
παραδείγματα από τθν 
κακθμερινι ηωι ι από τθν 
ιςτορία των Μακθματικϊν, 
όπωσ τα ςχόλια 321.19-
322.23 του Ρρόκλου για τθν 
πρόταςθ Ι.20 των Στοιχείων 
του Ευκλείδη  με το 
παράδειγμα των 
επικοφρειων φιλοςόφων 
ςχετικά με τον όνο. 
 

 Υπολογιςμόσ περιμζτρου 

Μ.Μ.7.2. Ρροςκζτουν 
και αφαιροφν 
ευκφγραμμα  
τμιματα  
χρθςιμοποιϊντασ 
γεωμετρικά όργανα.  

Μ.Μ.7.3. Να 
προςδιορίηουν τθ 
ςχζςθ του μζτρου του 
ακροίςματοσ, τθσ 
διαφοράσ με τα μζτρα 
των ςχετιηόμενων 
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ΜΕΣΡΗΗ τμθμάτων. γεωμετρικϊν ςχθμάτων με 
τθ χριςθ ψθφιακϊν 
εργαλείων ι γεωμετρικϊν 
οργάνων. Μ.Μ.7.4. Να 

υπολογίηουν μικθ 
πλευρϊν και 
περιμζτρουσ 
πολυγϊνων 
χρθςιμοποιϊντασ 
ιδιότθτεσ ι ςχζςεισ. 

Μ.Μ.7.5. Να 
επιλφουν 
προβλιματα που 
αφοροφν τθ ςφγκριςθ 
τμθμάτων μζςω του 
μικουσ τουσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
κατάλλθλεσ μονάδεσ 
μζτρθςθσ. 

Μ.Μ.7.6. Να 
επιλφουν 
προβλιματα που 
αφοροφν μικθ 
τμθμάτων και 
περιμζτρουσ 
ευκφγραμμων 
ςχθμάτων με τθ 
χριςθ κατάλλθλων 
μονάδων μζτρθςθσ. 

Μζτρο γωνιϊν. Μ.Γ.7.1. Να 
προςκζτουν και να 
αφαιροφν γωνίεσ με 
επίκεςθ. 

 Σφγκριςθ διαφορετικϊν 
γωνιϊν και ταξινόμθςθ ωσ 
προσ το μζτρο τουσ 
αξιοποιϊντασ ψθφιακά ι 
άλλα εργαλεία (διαφανζσ 
χαρτί, μοιρογνωμόνιο). 
 

 Διερεφνθςθ του μζτρου 
γωνιϊν ιςοςκελοφσ 
τριγϊνου, ιςόπλευρου 
τριγϊνου, ορκογϊνιου 
ιςοςκελοφσ τριγϊνου και 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.  

 

 Χρθςιμοποίθςθ 
μοιρογνωμονίου ι 
αξιοποίθςθ ψθφιακϊν 
εργαλείων και τθσ 
διαδικαςίασ «ςυρςίματοσ».  

 

 Διερεφνθςθ του μζτρου 
παραπλθρωματικϊν 
γωνιϊν γωνίασ Α που 
παίρνει τιμζσ από 20

ο
 ζωσ 

40
ο
. 

Μ.Γ.7.2. Να ςυνδζουν 
το μζτρο τθσ 
επίκεντρθσ γωνίασ και 
του αντίςτοιχου 
τόξου του ίδιου 
κφκλου ι ίςων 
κφκλων. 

Μ.Γ.7.3. Να 
υπολογίηουν γωνίεσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
ιδιότθτεσ ι ςχζςεισ. 

ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

Διαχείριςθ δεδομζνων.  Σ.Δ.7.1. Να 
διατυπϊνουν 
ερωτιματα που 

 Επιλογι πλθροφοριϊν από 
αναπαραςτάςεισ όπωσ 
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μποροφν να 
απαντθκοφν με 
ςυνεχι ποςοτικά 
δεδομζνα από το 
οικείο περιβάλλον 
τουσ. 

ιςτογράμματα με κζματα 
ςχετικά με το προςωπικό 
ςυγκείμενο των μακθτϊν/-
τριϊν (π.χ. πλικοσ 
μακθτϊν/-τριϊν τθσ τάξθσ 
ανά ϊρεσ μελζτθσ). 

 

 Απάντθςθ ερωτθμάτων και 
τεκμθρίωςθ 
ςυμπεραςμάτων και 
διαπιςτϊςεων με 
υπολογιςμοφσ επί των 
ςτοιχείων που αντλοφνται 
από ςτατιςτικά 
διαγράμματα (π.χ. πόςοι 
είναι οι μακθτζσ/-τριεσ ενόσ 
δείγματοσ που ζχουν ζνα 
ςυγκεκριμζνο 
χαρακτθριςτικό). 

 

 Αναπαράςταςθ ςτατιςτικϊν 
δεδομζνων με 
διαφορετικοφσ τρόπουσ και 
ςφγκριςθ των τρόπων 
μεταξφ τουσ (π.χ. από 
ιςτόγραμμα ςε κυκλικό 
διάγραμμα. Ροια είναι τα 
πλεονεκτιματα/ 
μειονεκτιματα κάκε 
αναπαράςταςθσ;). 

Σ.Δ.7.2. Να 
χαρακτθρίηουν  
δεδομζνα που ζχουν 
προκφψει από 
απογραφι  ςε ζναν 
πλθκυςμό ωσ  
κατθγορικά, διακριτά 
ι ςυνεχι ποςοτικά. 

Σ.Δ.7.3. Να 
καταςκευάηουν 
κυκλικά διαγράμματα 
για κατθγορικά 
δεδομζνα. 

Σ.Δ.7.4. Να 
καταςκευάηουν 
ιςτογράμματα 
ςυχνοτιτων ίςου 
πλάτουσ, με 
δεδομζνο πλικοσ 
κλάςεων για ςυνεχι 
ποςοτικά δεδομζνα 

Σ.Δ.7.5. Να επιλζγουν 
πλθροφορίεσ από 
διαφορετικζσ 
αναπαραςτάςεισ 
ποςοτικϊν 
δεδομζνων και να 
καταλιγουν ςε 
ςυμπεράςματα.  

Σ.Δ.7.6. Να επιλζγουν 
κατάλλθλεσ μορφζσ 
αναπαράςταςθσ και 
να 
επιχειρθματολογοφν 
για τισ επιλογζσ τουσ. 

Μζτρα κζςθσ  και 
μεταβλθτότθτασ. 

Σ.Μ.7.1. Να 
χρθςιμοποιοφν τα 
μζτρα κζςθσ για να 
περιγράψουν 
δεδομζνα, να κάνουν 
ςυγκρίςεισ και να 
εξαγάγουν 
ςυμπεράςματα. 

 Αναγνϊριςθ 
χαρακτθριςτικϊν των 
δεδομζνων ενόσ δείγματοσ 
όπωσ παριςτάνονται ςε ζνα 
ιςτόγραμμα ςυχνοτιτων 
(π.χ. πολλαπλζσ κορυφζσ, 
απόμακρεσ τιμζσ) και 
υπολογιςμόσ τουσ (π.χ. το 
εφροσ). 

 

 Ερμθνεία των 
χαρακτθριςτικϊν των 
δεδομζνων και εξιγθςι 
τουσ (π.χ. ςε δεδομζνα που 
παριςτάνουν τα φψθ των 

Σ.Μ.7.2. Να 
περιγράφουν 
χαρακτθριςτικά των 
δεδομζνων όπωσ το 
εφροσ, θ φπαρξθ 
πολλαπλϊν κορυφϊν 
και οι απόμακρεσ 
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ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

τιμζσ από ζνα 
ιςτόγραμμα 
ςυχνοτιτων 

παιδιϊν μιασ τάξθσ, «πϊσ 
εξθγείται θ φπαρξθ 
απόμακρων τιμϊν;») 

Σ.Μ.7.3. Να 
διερευνοφν πικανζσ 
ερμθνείεσ για 
χαρακτθριςτικά των 
δεδομζνων, όπωσ 
λόγοι φπαρξθσ 
απόμακρων τιμϊν ι 
πικανοφσ λόγουσ για 
τθ μεταβλθτότθτα 
των δεδομζνων. 

 

ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΠΙΘΑΝΟΣΗ-
ΣΕ 

Ρειράματα τφχθσ και 
πικανότθτεσ. 

Ρ.Ρ.7.1. Να 
προςδιορίηουν και να 
περιγράφουν τον 
δειγματικό χϊρο  ενόσ 
πειράματοσ τφχθσ 
που 
πραγματοποιείται ςε 
ζνα ι περιςςότερα 
ςτάδια 
χρθςιμοποιϊντασ 
αναπαραςτάςεισ του 
δειγματικοφ χϊρου ςε 
πίνακεσ ι 
δεντροδιαγράμματα. 

 Μοντελοποίθςθ 
καταςτάςεων με τθ χριςθ 
πικανοτιτων / κλαςικοφ 
οριςμοφ (π.χ. τυχαία 
επιλογι τριϊν ψθφίων από 
τα 0, 1,… , 9 ςτθ ςειρά για 
τον ςχθματιςμό ενόσ 
τριψιφιου αρικμοφ και 
υπολογιςμόσ τθσ 
πικανότθτασ 
πραγματοποίθςθσ ενόσ 
ενδεχομζνου). 

 

 Ζκφραςθ ερωτθμάτων ςτθν 
τάξθ για τον υπολογιςμό 
τθσ πικανότθτασ 
πραγματοποίθςθσ άλλων 
ενδεχομζνων (π.χ. «ποια 
είναι θ πικανότθτα ο 
τριψιφιοσ αρικμόσ που 
ςχθματίηεται να είναι 
πρϊτοσ;») και ςυηιτθςθ 
ςτθν τάξθ με κατανόθςθ 
των ςχολίων που 
διατυπϊνονται, διατφπωςθ 
εικαςιϊν και τεκμθρίωςθ 
ιςχυριςμϊν. 

Ρ.Ρ.7.2. Να 
μεταγράφουν τα 
ενδεχόμενα από τθ 
φυςικι γλϊςςα ςε 
ςτοιχεία του 
δειγματικοφ χϊρου. 

Ρ.Ρ.7.3. Να 
χρθςιμοποιοφν τον 
κλαςικό οριςμό των 
Ρικανοτιτων για να 
υπολογίςουν τθν 
πικανότθτα ενόσ 
ςφνκετου 
ενδεχόμενου. 
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Θεματικό 
Πεδίο 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ 
είναι ςε κζςθ: 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θτοί αρικμοί. Αρ..8.1. Να 
διερευνοφν τισ 
ιδιότθτεσ τθσ δφναμθσ 
α
ν
, με βάςθ ρθτό και 

εκκζτθ φυςικό  ν>0 
και να υπολογίηουν 
δυνάμεισ. Να 
διερευνοφν τισ 
ιδιότθτεσ των 
δυνάμεων, να τισ 
διατυπϊνουν 
ςυμβολικά και να τισ 
αιτιολογοφν 
χρθςιμοποιϊντασ τον 
οριςμό τθσ δφναμθσ. 

 Διερεφνθςθ των ιδιοτιτων 
των δυνάμεων με εκκζτθ 
κετικό ακζραιο, επζκταςθ 
του οριςμοφ τθσ δφναμθσ 
με εκκζτθ μθδζν και με 
αρνθτικό εκκζτθ.  

 

 Ζργα υπολογιςμοφ 
αρικμθτικϊν παραςτάςεων 
που περιζχουν τισ τζςςερισ 
πράξεισ και δυνάμεισ ρθτϊν 
με ακζραιο εκκζτθ. 
Λανκαςμζνθ χριςθ τθσ 
προτεραιότθτασ των 
πράξεων μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για 
ανατροφοδότθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ. 

Αρ..8.2. Να 
καταλιγουν ςτον 
οριςμό τθσ δφναμθσ 
ρθτοφ αρικμοφ με 
ακζραιο εκκζτθ, να 
επεκτείνουν τισ 
ιδιότθτεσ των 
δυνάμεων από 
φυςικό ςε ακζραιο 
εκκζτθ 

Αρ..8.3. Να 
αξιοποιοφν τθν 
τυποποιθμζνθ μορφι 
των ρθτϊν αρικμϊν 
για τθν 
αναπαράςταςθ 
φυςικϊν μεγεκϊν 
μικροφ μεγζκουσ και 
τθν επίλυςθ ποικίλων 
προβλθμάτων 

Αρ..8.4. Να 
υπολογίηουν τθν τιμι 
απλϊν αρικμθτικϊν 
παραςτάςεων με τισ 
τζςςερισ πράξεισ και 
δυνάμεισ. Να 
εκτελοφν τισ πράξεισ 
με τθν απαιτοφμενθ 
προτεραιότθτα. 

Άρρθτοι – Ρραγματικοί 
αρικμοί.  

Αρ.Ρ.8.1. Να 
αναγνωρίηουν, μζςα 
από προβλιματα, τθν 
αναγκαιότθτα 
ειςαγωγισ και χριςθσ 

 Ζργα ςχετικά με εμβαδά ι 
εφαρμογζσ του 
Ρυκαγόρειου Θεωριματοσ  
για τθν ανάδειξθ τθσ 
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ΑΡΙΘΜΟΙ των τετραγωνικϊν 
ριηϊν κετικϊν 
αρικμϊν. Να 
προςδιορίηουν  τισ 
τετραγωνικζσ ρίηεσ 
τζλειων τετραγϊνων. 

ανάγκθσ ειςαγωγισ των 
τετραγωνικϊν ριηϊν. Με 
κατάλλθλα παραδείγματα 
αποφεφγεται θ ςφνδεςθ 
των αρριτων αποκλειςτικά 
με τισ τετραγωνικζσ ρίηεσ 
φυςικϊν που δεν είναι 
τζλεια τετράγωνα. 

 

 Τοποκζτθςθ άρρθτων 

αρικμϊν, όπωσ το √ , ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Αρ.Ρ.8.2. Να 
διερευνοφν τθν 
φπαρξθ αρικμϊν που 
δεν είναι ρθτοί και να 
αναγνωρίηουν τουσ 
άρρθτουσ.  

Αρ.Ρ.8.3. Να 
τοποκετοφν άρρθτουσ 
αρικμοφσ ςτθν ευκεία 
των πραγματικϊν 
αρικμϊν. 

Αρ.Ρ.8.4. Να 
διερευνοφν τισ 
δεκαδικζσ 
αναπαραςτάςεισ των 
ρθτϊν και άρρθτων 
αρικμϊν. 

Αρ.Ρ.8.5. Να 
επεκτείνουν τον 
οριςμό τθσ δφναμθσ 
με βάςθ πραγματικό 
αρικμό και εκκζτθ 
ακζραιο. 

Αρ.Ρ.8.6. Να 
διερευνοφν και να 
αποδεικνφουν 
αλγεβρικά και 
γεωμετρικά τθν 
ιδιότθτα: 
(α+β)(γ+δ)=αγ+αδ+βγ
+βδ. 

Αρ.Ρ.8.7. Να λφνουν 
προβλιματα  με τθ 
χριςθ πραγματικϊν 
αρικμϊν. 

ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανονικότθτεσ. Αλ.Κ.8.1. Να λφνουν 
προβλιματα που 
ςυναντοφν ςτα 
Μακθματικά και τθν 
κακθμερινι ηωι με 
κανονικότθτεσ τθσ 
μορφισ   
       όπου α και 
β ρθτοί αρικμοί. 

 Ζργα κακθμερινισ ηωισ 
που εκφράηονται με 
κανονικότθτεσ τθσ μορφισ   
      όπου α και β 
ρθτοί αρικμοί. Για 
παράδειγμα: θ τοποκζτθςθ 
πελατϊν ςε τραπζηια που 
ςχθματίηονται από 1, 2, 3 
κ.λπ. μικρά τετράγωνα 
τραπζηια.  Αλ.Κ.8.2. Να 

διατυπϊνουν 
επιχειριματα και να 
αιτιολογοφν τουσ 
ςυλλογιςμοφσ τουσ 
ςχετικά με τον 
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ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προςδιοριςμό μιασ 
κανονικότθτασ. 

Αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

Αλ.Ρ.8.1. Να 
υπολογίηουν τθν 
αρικμθτικι τιμι μιασ 
αλγεβρικισ 
παράςταςθσ για 
δεδομζνεσ τιμζσ των 
μεταβλθτϊν.  

 Αναγνϊριςθ ςτοιχείων τθσ 
δομισ μιασ αλγεβρικισ 
παράςταςθσ (π.χ. θ x+4(x-3) 
είναι άκροιςμα με όρουσ το 
x και το γινόμενο 4(x-3), 
που ζχει παράγοντεσ το 4 
και το x-3 κ.λπ.).  
 

 Ζργα μοντελοποίθςθσ ι 
μακθματικοποίθςθσ 
ρεαλιςτικϊν καταςτάςεων, 
μετάφραςθσ λεκτικϊν 
εκφράςεων ςε μακθματικι 
γλϊςςα, χριςθσ 
μεταβλθτϊν και 
υπολογιςμοφ αρικμθτικϊν 
τιμϊν 

Αλ.Ρ.8.2. Να 
ερμθνεφουν μια 
αλγεβρικι 
παράςταςθ ωσ 
γινόμενο ι άκροιςμα 
ι άκροιςμα 
γινομζνων.  

Αλ.Ρ.8.3. Να 
απλοποιοφν απλζσ 
αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ µε τθ 
βοικεια τθσ 
επιμεριςτικισ 
ιδιότθτασ (απαλοιφι 
παρζνκεςθσ και 
αναγωγι όμοιων 
όρων). 

Αλγεβρικζσ ςχζςεισ. Αλ.Σχ.8.1. Να 
αναγνωρίηουν τουσ 
όρουσ: εξίςωςθ 
πρϊτου βακμοφ με 
πραγματικοφσ 
ςυντελεςτζσ, πρϊτο 
και δεφτερο μζλοσ, 
ιςοδφναμεσ 
εξιςϊςεισ, άγνωςτοσ, 
λφςθ ι ρίηα. 

 Ζργα που αξιοποιοφν τθ 
χριςθ μοντζλων μποροφν 
να βοθκιςουν ςτθν 
κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 
εξίςωςθσ κακϊσ και των 
αλγεβρικϊν χειριςμϊν που 
απαιτοφνται για τθν 
επίλυςι τθσ. 

 

 Ζργα που απαιτοφν τθ 
γραφικι επίλυςθ 
εξιςϊςεων μπορεί να 
βοθκιςουν ςτθν 
κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 
εξίςωςθσ, κακϊσ και τθσ 
λφςθσ τθσ. 

Αλ.Σχ.8.2. Να 
αναγνωρίηουν  αν 
ζνασ αρικμόσ είναι 
λφςθ τθσ εξίςωςθσ 
ι/και του αντίςτοιχου 
προβλιματοσ. 

Αλ.Σχ.8.3. Να 
επιλφουν  εξιςϊςεισ 
τθσ μορφισ 
αx+β=γx+δ με 
εφαρμογι των 
ιδιοτιτων διατιρθςθσ 
τθσ ιςότθτασ και των 
πράξεων. 

Αλ.Σχ.8.4. Να 
αναγνωρίηουν  ότι μια 
εξίςωςθ μπορεί να 
ζχει άπειρεσ λφςεισ ι 
καμία λφςθ. 

Αλ.Σχ.8.5. Να 
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ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

επιλφουν 
προβλιματα με 
εξιςϊςεισ τθσ μορφισ 
αx+β=γx+δ με 
άγνωςτο και ςτα δφο 
μζλθ.  

Αλ.Σχ.8.6. Να 
ςυνκζτουν 
προβλιματα που 
επιλφονται με 
εξιςϊςεισ τθσ μορφισ 
αx+β=γx+δ με 
άγνωςτο και ςτα δφο 
μζλθ.  

Συναρτιςεισ. Αλ.Σρ.8.1. Να 
αναγνωρίηουν  ςε 
καταςτάςεισ τθσ 
κακθμερινότθτασ 
μεγζκθ που 
ςυμμεταβάλλονται 
και να διακρίνουν 
ποιο μζγεκοσ 
κακορίηει το άλλο.  

 Μετάφραςθ ρεαλιςτικϊν 
καταςτάςεων ςε 
αλγεβρικζσ παραςτάςεισ 
και ςυναρτιςεισ. 

 

 Αξιοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 
υλικϊν ι/και οπτικϊν 
αναπαραςτάςεων και 
ςφνδεςθ ανάμεςα ςε 
διαφορετικζσ 
αναπαραςτάςεισ.  

 

 Ρροβλιματα ποςϊν για τθν 
ειςαγωγι και διερεφνθςθ 
τθσ ςυνάρτθςθσ      και 
των αναπαραςτάςεϊν τθσ 
(λεκτικι διατφπωςθ, 
γραφικι παράςταςθ, 
αλγεβρικόσ τφποσ, πίνακασ 
τιμϊν). 

 

 Αξιοποίθςθ ψθφιακϊν 
περιβαλλόντων ϊςτε να 
διερευνιςουν οι μακθτζσ/-
τριεσ ςτθ ςυνάρτθςθ 
    +β τον ρόλο των 
μεταβλθτϊν   ,   κακϊσ και 
των παραμζτρων α και β.  

 

 Με κατάλλθλα ζργα οι 
μακθτζσ/-τριεσ διακρίνουν 
πότε δφο ποςά είναι 
ευκζωσ ανάλογα και πότε 
αντιςτρόφωσ ανάλογα. Η 
διάκριςθ αυτι γίνεται από 
τθ ςχζςθ που ςυνδζει δφο 
ευκζωσ ι αντιςτρόφωσ 
ανάλογα ποςά, από τον 
πίνακα τιμϊν και από τισ 
γραφικζσ παραςτάςεισ τουσ 
(ευκεία και υπερβολι 

Αλ.Σρ.8.2. Να 
αναγνωρίηουν  τισ 
ςχζςεισ που τα 
μεγζκθ 
ςυμμεταβάλλονται ωσ 
ςυναρτιςεισ και να 
τισ διακρίνουν από 
ςχζςεισ που δεν είναι 
ςυναρτιςεισ.  

Αλ.Σρ.8.3. Να 
εκφράηουν μια 
κατάςταςθ με μια 
ςυνάρτθςθ λεκτικά, 
αρικμθτικά (με 
πίνακα τιμϊν), 
γραφικά και 
ςυμβολικά (με τφπο). 

Αλ.Σρ.8.4. Να 
χρθςιμοποιοφν τισ 
αναπαραςτάςεισ των 
ςυναρτιςεων 
(γραφικζσ 
παραςτάςεισ, πίνακεσ 
τιμϊν, τφπουσ) και να 
μεταβαίνουν από τθ 
μία αναπαράςταςθ 
ςτθν άλλθ (όπου είναι 
δυνατόν). 

Αλ.Σρ.8.5. Να 
εξετάηουν αν ζνα 
ςθμείο (διατεταγμζνο 
ηεφγοσ) ανικει ςτθ 
γραφικι παράςταςθ 
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ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μιασ ςυνάρτθςθσ. αντιςτοίχωσ).  

Αλ.Σρ.8.6. Να 
υπολογίηουν 
αλγεβρικά και να 
εκτιμοφν γραφικά τισ 
τιμζσ τθσ εξαρτθμζνθσ 
μεταβλθτισ για 
δεδομζνεσ τιμζσ τθσ 
ανεξάρτθτθσ και 
αντιςτρόφωσ. 

Αλ.Σρ.8.7. Να 
αναγνωρίηουν  μζςα 
ςε ποικίλα πλαίςια τθ 
ςχζςθ που ςυνδζει 
δφο ανάλογα ποςά ωσ 
ςχζςθ αναλογίασ. 

Αλ.Σρ.8.8. Να 
αναπαριςτοφν τισ 
ςχζςεισ αναλογίασ 
που εμφανίηονται ςε 
διάφορα πλαίςια ωσ 
ςχζςθ τθσ μορφισ 
y=αx. 

Αλ.Σρ.8.9. Να 
ςχεδιάηουν τθ 
γραφικι παράςταςθ 
τθσ ςυνάρτθςθσ y=αx 
και να διαπιςτϊνουν 
ότι είναι ευκεία που 
διζρχεται από τθν 
αρχι των αξόνων. 

Αλ.Σρ.8.10. Να 
ερμθνεφουν τθ 
ςτακερά αναλογίασ 
ωσ μεταβολι του y 
που αντιςτοιχεί ςε 
μοναδιαία αφξθςθ 
του x. 

Αλ.Σρ.8.11. Να 
ςυνδζουν τθ ςτακερά 
αναλογίασ με τθν 
εφαπτομζνθ τθσ 
γωνίασ.  

Αλ.Σρ.8.12. Να 
ςχεδιάηουν τθ 
γραφικι παράςταςθ 
τθσ ςυνάρτθςθσ y=αx 
+β και να εξθγοφν τθ 
ςθμαςία των α και β. 

Αλ.Σρ.8.13. Να 
επιλφουν  (γραφικά 
και αλγεβρικά) 
προβλιματα  
χρθςιμοποιϊντασ τισ 
αναπαραςτάςεισ τθσ 
ςυνάρτθςθσ y=αx+β. 
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ΑΛΓΕΒΡΑ Αλ.Σρ.8.14. Να 
επιλφουν γραφικά 
εξιςϊςεισ τθσ μορφισ 
αx+β=γ. 

Αλ.Σρ.8.15. Να 
διερευνοφν μζςα από 
προβλιματα τθ ςχζςθ 
που ςυνδζει δφο 
αντιςτρόφωσ 
ανάλογα ποςά. 

Αλ.Σρ.8.16. Να 
εκφράηουν τα 
αντιςτρόφωσ 
ανάλογα ποςά που 
ανακφπτουν ςε 
προβλιματα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ 
ςτθ μορφι y=α/x. 

Αλ.Σρ.8.17. Να 
διερευνοφν αν ςτθ 
ςυνάρτθςθ y = α/x, 
α≠0 αυξάνεται θ 
μειϊνεται το y όταν 
αυξάνεται ο x για α>0 
και α<0. 

Αλ.Σρ.8.18. Να 
επιλφουν 
προβλιματα 
αντιςτρόφωσ 
ανάλογων ποςϊν με 
τθ ςυνάρτθςθ y=α/x.  

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωμετρία του 
επιπζδου. 

Γ.Ε.8.1. Να 
αναγνωρίηουν  και να 
διακρίνουν ζνα 
κανονικό από ζνα μθ 
κανονικό πολφγωνο 
και να διαμορφϊνουν 
ςχετικοφσ οριςμοφσ. 

 Ρειραματιςμόσ με τισ 
γωνίεσ παρατιρθςθσ τθσ 
ςκθνισ από το διάηωμα 
αρχαίου κεάτρου και 
ςφνδεςθ τθσ γωνίασ 
παρατιρθςθσ με τθν 
εγγεγραμμζνθ γωνία 
δοςμζνου κφκλου.  

 

 Σχεδίαςθ κανονικϊν 
πολυγϊνων με τθ χριςθ 
κατάλλθλων χειραπτικϊν 
υλικϊν, όπωσ ιςοςκελζσ 
τρίγωνο από χαρτόνι, 
αξιοποιϊντασ τον 
μεταςχθματιςμό τθσ 
ςτροφισ. Γραπτι 
περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
και αιτιολόγθςθ γιατί το 
πολφγωνο που προκφπτει 
είναι κανονικό. 

 

 Αναγνϊριςθ 
επαναλαμβανόμενων 
μοτίβων με κανονικά 

Γ.Ε.8.2. Να 
διερευνοφν και να 
διατυπϊνουν  το 
Ρυκαγόρειο 
Θεϊρθμα και το 
αντίςτροφό του και 
να τα χρθςιμοποιοφν 
για τον υπολογιςμό 
μθκϊν και τον 
προςδιοριςμό ορκισ 
γωνίασ τριγϊνου. 

Γ.Ε.8.3. Να 
ςχεδιάηουν κανονικά 
πολφγωνα 
χρθςιμοποιϊντασ 
γεωμετρικά όργανα ι 
ψθφιακά εργαλεία. 

Γ.Ε.8.4. Να 
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διερευνοφν και να 
αιτιολογοφν 
εμπειρικά τισ ςχζςεισ 
εγγεγραμμζνθσ και 
επίκεντρθσ γωνίασ 
που βαίνουν ςτο ίδιο 
τόξο  

πολφγωνα ςτθ φφςθ (π.χ. 
κθρικρεσ), ςτθν τζχνθ (π.χ. 
Escher) και ςτισ επιςτιμεσ 
(π.χ. κρυςταλλογραφία). 

Μεταςχθματιςμοί.  Γ.Μ.8.1. Να 
αναγνωρίηουν 
μεταςχθματιςμοφσ 
ςυμμετρίασ ωσ προσ 
άξονα και να 
κακορίηουν τα 
ςτοιχεία  και τα 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

 Διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ δφο 
ςθμείων (αρχικό και τελικό) 
ςε ζνα καρτεςιανό ςφςτθμα 
ςυντεταγμζνων όπου το 
αρχικό ςθμείο ζχει υποςτεί 
ζναν μεταςχθματιςμό 
(ςυμμετρία ωσ προσ άξονα 
ι ςτροφι ωσ προσ ςθμείο ι 
μετατόπιςθ κατά ζνα 
διάνυςμα). Αναγνϊριςθ τθσ 
ςχζςθσ ανάμεςα ςτισ 
ςυντεταγμζνεσ των δφο 
ςθμείων (αρχικό και τελικό)  
και προςπάκεια 
γενίκευςθσ. 

 

 Αξιοποίθςθ του 
μεταςχθματιςμοφ τθσ 
κεντρικισ ςυμμετρίασ ςτθν 
αιτιολόγθςθ ιδιοτιτων 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων, για 
παράδειγμα, τθσ ιδιότθτασ 
των ςθμείων τθσ 
μεςοκακζτου ευκφγραμμου 
τμιματοσ ι τθσ ιδιότθτασ 
τθσ διαμζςου προσ τθν 
υποτείνουςα ορκογϊνιου 
τριγϊνου ι τισ ιδιότθτεσ 
του παραλλθλογράμμου. 

 

 Αναηιτθςθ των αξόνων 
ςυμμετρίασ διαφορετικϊν 
ειδϊν πολυγϊνων (κυρτά, 
μθ κυρτά, κανονικά και μθ 
κανονικά, τραπζηια, 
παραλλθλόγραμμα) και 
ταξινόμθςι τουσ με βάςθ 
το πλικοσ των αξόνων 
ςυμμετρίασ και κριτιρια 
όπωσ «το πολφ ζνασ άξονασ 
ςυμμετρίασ», «τουλάχιςτον 
ζνασ άξονασ ςυμμετρίασ», 
«άρτιο και μθ μθδενικό 
πλικοσ αξόνων 
ςυμμετρίασ», «περιττό 
πλικοσ αξόνων 
ςυμμετρίασ» κ.λπ. 

 

 Αναηιτθςθ και εντοπιςμόσ 

Γ.Μ.8.2. Να 
αναγνωρίηουν  τθ 
ςχζςθ ιςότθτασ του 
αρχικοφ ςχιματοσ και 
τθσ εικόνασ του κατά 
τθ ςυμμετρία  του ωσ 
προσ δοκείςα ευκεία. 

Γ.Μ.8.3. Να 
αναγνωρίηουν  
ςχιματα με άξονα 
ςυμμετρίασ και να 
ςχεδιάηουν τουσ 
άξονεσ ςυμμετρίασ ςε 
αυτά. 

Γ.Μ.8.4. Να 
διερευνοφν και να 
εντοπίηουν τισ 
ιδιότθτεσ και τα 
χαρακτθριςτικά των 
ςχθμάτων που 
παραμζνουν 
αναλλοίωτα από ζναν 
μεταςχθματιςμό 
ςυμμετρίασ ωσ προσ 
άξονα. 

Γ.Μ.8.5. Να 
αξιοποιοφν τισ 
ιδιότθτεσ τθσ 
αξονικισ ςυμμετρίασ 
ςτον ςχεδιαςμό 
ςχθμάτων και ςτθν 
αιτιολόγθςθ 
ιδιοτιτων τουσ. 

Γ.Μ.8.6. Να 
ςχεδιάηουν τα 
ςυμμετρικά 
γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων ωσ προσ 
διάφορουσ άξονεσ 
χρθςιμοποιϊντασ μια 
ποικιλία εργαλείων 
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και ςτρατθγικϊν. τθσ εικόνασ ςχιματοσ 
(ανάμεςα ςε πλθκϊρα 
ςυμμετρικϊν και μθ 
ςυμμετρικϊν ςχθμάτων)  
που ζχει προκφψει από τθ 
μεταφορά ενόσ αρχικοφ 
ςχιματοσ κατά δοκζν 
διάνυςμα. Τεκμθρίωςθ τθσ 
απάντθςθσ. 

 

 Αναηιτθςθ και ςχεδιαςμόσ 
του άξονα ςυμμετρίασ 
πολλαπλϊν δοκζντων 
(ςυμμετρικϊν και μθ 
ςυμμετρικϊν ωσ προσ 
άξονα ςυμμετρίασ) 
ςχθμάτων. Αποκλειςμόσ και 
αιτιολόγθςθ των μθ 
ςυμμετρικϊν ωσ προσ 
άξονα ςυμμετρίασ 
ςχθμάτων.  

 

 Αναηιτθςθ και εντοπιςμόσ 
του κζντρου ςτροφισ και 
τθσ γωνίασ ςτροφισ δφο 
δοκζντων ςχθμάτων 
γνωρίηοντασ ότι ζχουν 
υποςτεί μεταςχθματιςμό 
ςτροφισ. 

 

 Αναγνϊριςθ και περιγραφι 
των μεταςχθματιςμϊν που 
παράγουν μια ψθφίδωςθ ι 
ζνα μοτίβο  ςε ζνα ςχζδιο ι 
ςε ζνα ζργο τζχνθσ. 

 

 Σφνδεςθ τθσ ιςότθτασ με 
τουσ μεταςχθματιςμοφσ 
ιςομετρίασ. Οι μακθτζσ/-
τριεσ αντιλαμβάνονται ωσ 
ίςα τα ςχιματα τα οποία το 
ζνα ταυτίηεται με το άλλο 
μζςω κατάλλθλου 
μεταςχθματιςμοφ. 

Γ.Μ.8.7. Να 
αναγνωρίηουν   
μεταςχθματιςμοφσ  
μεταφοράσ και να 
κακορίηουν τα 
ςτοιχεία  και τα 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

Γ.Μ.8.8. Να 
αναγνωρίηουν  τθ 
ςχζςθ ιςότθτασ του 
αρχικοφ ςχιματοσ και 
τθσ εικόνασ του κατά 
τθ μεταφορά του ωσ 
προσ δοςμζνο 
διάνυςμα. 

Γ.Μ.8.9. Να 
διερευνοφν και να 
εντοπίηουν τισ 
ιδιότθτεσ και τα 
χαρακτθριςτικά των 
ςχθμάτων που 
παραμζνουν 
αναλλοίωτα από ζναν 
μεταςχθματιςμό 
μεταφοράσ. 

Γ.Μ.8.10. Να 
αξιοποιοφν τισ 
ιδιότθτεσ του 
μεταςχθματιςμοφ 
μεταφοράσ κατά 
διάνυςμα ςτον 
ςχεδιαςμό ςχθμάτων 
και ςτθν αιτιολόγθςθ 
ιδιοτιτων τουσ. 

Γ.Μ.8.11. Να 
ςχεδιάηουν το ςχιμα 
που προκφπτει από τθ 
μεταφορά ενόσ 
ςχιματοσ κατά 
διάνυςμα 
χρθςιμοποιϊντασ μια 
ποικιλία εργαλείων 
και ςτρατθγικϊν.  

Γ.Μ.8.12. Να 
αναγνωρίηουν 
μεταςχθματιςμοφσ  
ςτροφισ και να 
κακορίηουν τα 
ςτοιχεία και τα 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

Γ.Μ.8.13. Να 
αναγνωρίηουν τθ 
ςχζςθ ιςότθτασ του 
αρχικοφ ςχιματοσ και 
τθσ εικόνασ του κατά 
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τθ ςτροφι του ωσ 
προσ κζντρο και 
δεδομζνθσ γωνίασ 
ςτροφισ. 

Γ.Μ.8.14. Να 
αναγνωρίηουν  τθν 
κεντρικι ςυμμετρία 
ωσ ειδικι περίπτωςθ 
μεταςχθματιςμοφ 
ςτροφισ κατά 180. 

Γ.Μ.8.15. Να 
αναγνωρίηουν 
ςχιματα με κζντρο 
ςυμμετρίασ και να 
προςδιορίηουν το 
κζντρο ςυμμετρίασ 
τουσ. 

Γ.Μ.8.16. Να 
διερευνοφν και να 
εντοπίηουν τισ 
ιδιότθτεσ και τα 
χαρακτθριςτικά των 
ςχθμάτων που 
παραμζνουν 
αναλλοίωτα από ζναν 
μεταςχθματιςμό 
ςτροφισ ωσ προσ 
κζντρο και γωνία 
ςτροφισ. 

Γ.Μ.8.17. Να 
αξιοποιοφν τισ 
ιδιότθτεσ του 
μεταςχθματιςμοφ 
ςτροφισ ωσ προσ 
κζντρο και γωνία 
ςτροφισ ςτον 
ςχεδιαςμό ςχθμάτων 
και ςτθν αιτιολόγθςθ 
ιδιοτιτων τουσ. 

Γ.Μ.8.18. Να 
ςχεδιάηουν με 
ποικιλία εργαλείων 
και ςτρατθγικϊν το 
ςχιμα που προκφπτει 
από τθ ςτροφι 
δεδομζνου ςχιματοσ 
ωσ προσ κζντρο και 
ςυγκεκριμζνθ γωνία 
ςτροφισ 
αξιοποιϊντασ τισ 
ιδιότθτεσ του 
μεταςχθματιςμοφ 

Γ.Μ.8.19. Να 
αναγνωρίηουν  και να 
περιγράφουν 
μεταςχθματιςμοφσ ςε 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ζνα γεωμετρικό 
μοτίβο, ζνα ςχζδιο, 
ζνα ζργο  τζχνθσ  ι 
μια πλακόςτρωςθ. 

Τριγωνομετρία Γ.Τ.8.1. Να 
αναγνωρίηουν  τουσ 
τριγωνομετρικοφσ 
αρικμοφσ οξείασ 
γωνίασ ωσ τον 
ςτακερό λόγο 
ηεφγουσ πλευρϊν 
ορκογϊνιου 
τριγϊνου. 

 Ερμθνεία τθσ αρικμθτικισ 
ζνδειξθσ πινακίδασ οδικισ 
κυκλοφορίασ (κλίςθ 
δρόμου) και ςφνδεςι τθσ 
με τον αντίςτοιχο 
τριγωνομετρικό αρικμό και 
τθν κλίςθ ευκείασ.  

 

 Διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ των 
γωνιϊν και των λόγων 
πλευρϊν ςε πολλά όμοια 
ορκογϊνια τρίγωνα, 
ανάδειξθ τθσ ανάγκθσ 
περιγραφισ αυτϊν των 
λόγων και ςφνδεςθ με τουσ 
τριγωνομετρικοφσ 
αρικμοφσ. Διαιςκθτικι 
προςζγγιςθ τθσ 
ανεξαρτθςίασ των 
τριγωνομετρικϊν αρικμϊν 
από τα ςυγκεκριμζνα 
τρίγωνα. (Η ομοιότθτα 
τριγϊνων δεν αποτελεί 
ςτόχο τθσ Βϋ Γυμναςίου, 
οπότε θ χριςθ όμοιων 
ορκογϊνιων τριγϊνων 
γίνεται χωρίσ ζμφαςθ ςε 
κζματα ομοιότθτασ). 
Αξιοποίθςθ 
τριγωνομετρικϊν αρικμϊν 
για τον υπολογιςμό 
απρόςιτων αποςτάςεων 
ςτον χϊρο του ςχολείου. 
Για παράδειγμα, ο 
υπολογιςμόσ του φψουσ 
τθσ αίκουςασ με τθ χριςθ 
γωνιόμετρου που ζχουν 
καταςκευάςει οι μακθτζσ/-
τριεσ με απλά υλικά, όπωσ 
ζνα καλαμάκι, ζνα 
μοιρογνωμόνιο, ζνα βαρίδι 
και μια κολλθτικι ταινία. 

Γ.Τ.8.2. Να 
χρθςιμοποιοφν τουσ 
τριγωνομετρικοφσ 
αρικμοφσ για τθν 
εφρεςθ του μζτρου 
γωνίασ αξιοποιϊντασ 
τουσ 
τριγωνομετρικοφσ 
πίνακεσ. 

Γ.Τ.8.3. Να 
χρθςιμοποιοφν το 
Ρυκαγόρειο 
Θεϊρθμα και τουσ 
τριγωνομετρικοφσ 
αρικμοφσ για τθν 
επίλυςθ ενόσ 
ορκογϊνιου τριγϊνου 
ςε προβλιματα. 

ΜΕΣΡΗΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μικοσ. Μ.Μ.8.1. Να 
υπολογίηουν τα μικθ 
των τόξων ωσ μζρθ 
του μικουσ του 
κφκλου τουσ. 

 Διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ 
μικουσ L κφκλου με τον 

ςτακερό λόγο 
 

 
  

αξιοποιϊντασ χειραπτικά 
υλικά ι ψθφιακά εργαλεία. 

 

 Εκτίμθςθ του αρικμοφ π 
αξιοποιϊντασ ψθφιακά 
εργαλεία. Για παράδειγμα, 
αιτιολόγθςθ ότι       

Μ.Μ.8.2. Να 
χρθςιμοποιοφν τον 
τφπο για το μικοσ 
κφκλου ςτθν επίλυςθ 
προβλθμάτων. 
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υπολογίηοντασ τθν 
περίμετρο κανονικοφ 
εξαγϊνου εγγεγραμμζνου 
ςε κφκλο. 

Μζτρο γωνιϊν. Μ.Γ.8.1. Να 
προςδιορίηουν  τθν 
κεντρικι γωνία 
κανονικϊν ν-γϊνων 
και τθ γωνία 
κανονικοφ ν-γϊνου 
(με ν=3, 4, 6). 

 Αναγνϊριςθ και εξιγθςθ 
τθσ ςχζςθσ εγγεγραμμζνθσ 
και αντίςτοιχθσ  επίκεντρθσ 
γωνίασ ςε κανονικά 
πολφγωνα ν πλευρϊν (ν: 3 
ι 4 ι 6) αξιοποιϊντασ 
γεωμετρικά όργανα ι 
ψθφιακά μζςα. 

Εμβαδόν. Μ.Ε.8.1. Να 
μεταςχθματίηουν 
επιφάνειεσ ςε 
ιςοδφναμεσ με τθ 
διαδικαςία 
διάςπαςθσ και 
αναςφνκεςθσ 
επιφάνειασ. 

 Ερμθνεία των τφπων των 
εμβαδϊν 
παραλλθλογράμμου, 
τριγϊνου, τραπεηίου 
αξιοποιϊντασ διαδικαςίεσ 
κατάλλθλθσ διαμζριςθσ και 
ςφνκεςθσ επιφανειϊν τουσ, 
ι πραγματοποιϊντασ 
κατάλλθλουσ 
μεταςχθματιςμοφσ ςε 
απλοφςτερα ςχιματα με 
διατιρθςθ του εμβαδοφ. 

 

 Αξιοποίθςθ τθσ ζννοιασ του 
εμβαδοφ για τθν εξιγθςθ 
του Ρυκαγόρειου 
Θεωριματοσ. 

 

 Υπολογιςμόσ του εμβαδοφ 
απλϊν καμπυλόγραμμων 
και μεικτόγραμμων 
επιφανειϊν αξιοποιϊντασ 
ποικιλία μζςων και 
εργαλείων. 

Μ.Ε.8.2. Να 
επιλζγουν τισ 
κατάλλθλεσ μονάδεσ 
μζτρθςθσ εμβαδοφ 
επιφάνειασ και να 
κάνουν μετατροπζσ 
από τθ μια μονάδα 
μζτρθςθσ ςτθν άλλθ. 

Μ.Ε.8.3. Να 
επικυρϊνουν τουσ 
τφπουσ εμβαδοφ 
τετραγϊνου και 
ορκογϊνιου 
παραλλθλογράμμου 
επιλζγοντασ 
κατάλλθλθ μονάδα 
μζτρθςθσ. 

Μ.Ε.8.4. Να 
χρθςιμοποιοφν τθ 
διάςπαςθ και 
αναςφνκεςθ 
επιφανειϊν για τον 
προςδιοριςμό του 
τφπου του εμβαδοφ 
παραλλθλογράμμου, 
τριγϊνου και 
τραπεηίου. 

Μ.Ε.8.5. Να 
υπολογίηουν το 
εμβαδόν ενόσ 
κυκλικοφ δίςκου όταν 
γνωρίηουν τθν ακτίνα 
ι τθ διάμετρο του 
κφκλου. 

Μ.Ε.8.6. Να 
υπολογίηουν τα 
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ΜΕΣΡΗΗ εμβαδά κυκλικϊν 
τομζων ωσ μζρθ του 
εμβαδοφ του 
κυκλικοφ δίςκου τουσ. 

Μ.Ε.8.7. Να επιλφουν  
προβλιματα 
υπολογιςμοφ 
εμβαδοφ 
μεικτόγραμμων 
ςχθμάτων 
αξιοποιϊντασ 
ποικιλία μεκόδων και 
ςτρατθγικϊν. 

Μ.Ε.8.8. Να 
αξιοποιοφν τθν 
ζννοια του εμβαδοφ 
για τθν εξιγθςθ του 
Ρυκαγόρειου 
Θεωριματοσ. 

ΣΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ  

Διανφςματα ΑΓ.Δ.8.1. Να 
αναπαριςτοφν κζςεισ, 
διευκφνςεισ και 
διαδρομζσ με τθ 
βοικεια 
διανυςμάτων. 

 Χρθςιμοποίθςθ του 
διανφςματοσ ωσ 
γεωμετρικοφ εργαλείου 
αναπαράςταςθσ του 
προςανατολιςμοφ ςτον 
χϊρο και ςφνδεςι του με 
τισ ζννοιεσ τθσ παραλλθλίασ 
και τθσ μεταφοράσ.  
 

 Σφνδεςθ των διανυςμάτων 
με φυςικά μεγζκθ 
(ταχφτθτα, βάροσ ςϊματοσ) 
μζςα από κατάλλθλα 
παραδείγματα. Για 
παράδειγμα, θ καταγραφι 
τθσ διαδρομισ αερόςτατου 
ςε δοςμζνο χάρτθ (που 
ςυνοδεφεται από μια 
πυξίδα) όπου ςε 
διαφορετικά φψθ ςυναντά 
ανζμουσ διαφορετικισ 
κατεφκυνςθσ. 

ΑΓ.Δ.8.2. Να 
ςυνδζουν τα 
διανφςματα με 
φυςικά διανυςματικά 
μεγζκθ και να 
προςδιορίηουν  τα 
χαρακτθριςτικά του 
αναγνωρίηοντασ τθ 
διαφορά ανάμεςα ςε 
ευκφγραμμο τμιμα 
και διάνυςμα. 

ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαχείριςθ δεδομζνων.  Σ.Δ.8.1. Να 
διατυπϊνουν  
ερωτιματα που 
μποροφν να 
απαντθκοφν με 
απογραφικά χρονικά 
δεδομζνα. 

 Εξιγθςθ τθσ μορφισ ενόσ 
χρονοδιαγράμματοσ ςτο 
πλαίςιο του φαινομζνου 
που περιγράφει και 
απάντθςθ ςχετικϊν 
ερωτθμάτων με 
τεκμθρίωςθ από το 
χρονοδιάγραμμα (π.χ. 
εξιγθςθ τθσ μορφισ του 
χρονοδιαγράμματοσ που 
περιγράφει το πλικοσ των 
γεννιςεων ανά ζτοσ. 
Απάντθςθ ερωτθμάτων 
όπωσ «ποιο ζτοσ υπιρξαν 
οι περιςςότερεσ 

Σ.Δ.8.2. Να ςυλλζγουν 
χρονικά δεδομζνα 
που προκφπτουν από 
επαναλαμβανόμενεσ 
μετριςεισ κάποιου 
χαρακτθριςτικοφ  

Σ.Δ.8.3. Να 
καταςκευάηουν 
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ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χρονοδιαγράμματα 
για χρονικά δεδομζνα  

γεννιςεισ;»). 
 

 Ερμθνεία των μεταβολϊν 
του φαινομζνου που 
παριςτάνεται με 
χρονοδιάγραμμα (π.χ. πϊσ 
ερμθνεφετε τθ μείωςθ των 
γεννιςεων τθ ςυγκεκριμζνθ 
χρονικι περίοδο), ςυηιτθςθ 
πικανϊν αιτιϊν, εξζταςθ 
ειδικϊν περιπτϊςεων (π.χ. 
χρονικϊν περιόδων). 

 

 Αμφιςβιτθςθ τθσ 
ερμθνείασ ςτατιςτικϊν 
διαγραμμάτων με τρόπο 
παραπλανθτικό. 
Τεκμθρίωςθ τθσ 
αμφιςβιτθςθσ αυτισ (π.χ. 
ζνα ςτατιςτικό διάγραμμα 
παρουςιάηεται και 
ερμθνεφεται 
παραπλανθτικά και 
ςυνοδεφεται από μια 
είδθςθ. «Γιατί είναι 
παραπλανθτικι και 
λανκαςμζνθ θ ερμθνεία 
του διαγράμματοσ; Ρϊσ κα 
μποροφςε να διατυπωκεί θ 
είδθςθ ϊςτε να είναι 
αλθκισ;»). 

Σ.Δ.8.4. Να 
καταςκευάηουν  απλά 
κθκογράμματα, 
χρθςιμοποιϊντασ τθν 
«περίλθψθ πζντε 
αρικμϊν» για ςυνεχι 
ποςοτικά δεδομζνα 

Σ.Δ.8.5. Να επιλζγουν 
πλθροφορίεσ από 
διαφορετικζσ 
αναπαραςτάςεισ 
ςυνεχϊν ποςοτικϊν 
και χρονικϊν 
δεδομζνων και να 
καταλιγουν ςε 
ςυμπεράςματα. 

Σ.Δ.8.6. Να 
εντοπίηουν 
παραδείγματα χριςθσ 
ςτατιςτικϊν 
διαγραμμάτων που 
μποροφν να 
οδθγιςουν ςε 
εςφαλμζνα 
ςυμπεράςματα και να 
παραπλανιςουν. 

Μζτρα κζςθσ και 
Μεταβλθτότθτασ. 

Σ.Μ.8.1. Να 
διερευνοφν ιδιότθτεσ 
τθσ μζςθσ τιμισ, όπωσ 
τθ μεταβολι τθσ όταν 
προτίκενται ι 
πολλαπλαςιάηονται 
όλα τα δεδομζνα με 
τον ίδιο αρικμό. 

 

Σ.Μ.8.2. Να 
διερευνοφν πϊσ 
επθρεάηονται θ μζςθ 
τιμι και θ διάμεςοσ 
από τθν φπαρξθ 
απόμακρων τιμϊν. 

Σ.Μ.8.3. Να 
διερευνοφν τθν 
ζννοια τθσ 
μεταβλθτότθτασ 
χρθςιμοποιϊντασ το 
ενδοτεταρτθμοριακό 
εφροσ. 

Σ.Μ.8.4. Να 
περιγράφουν τα 
δεδομζνα με βάςθ 
τθν περίλθψθ των 
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ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

πζντε αρικμϊν: 
ελάχιςτθ τιμι, 
τεταρτθμόρια και 
μζγιςτθ τιμι. 

ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΠΙΘΑΝΟΣΗ-
ΣΕ 

Ρειράματα τφχθσ και 
πικανότθτεσ. 

Ρ.Ρ.8.1. Να ελζγχουν 
αν δφο ενδεχόμενα 
είναι αςυμβίβαςτα.  

 Αξιοποίθςθ ψθφιακϊν 
εργαλείων για τθ 
δθμιουργία ςυνόλων 
ςυνεχϊν ποςοτικϊν 
δεδομζνων ςε μια 
αρικμογραμμι, ενϊ 
ταυτόχρονα παριςτάνεται θ 
μζςθ τιμι και θ διάμεςόσ 
του. Αναδιάταξθ των τιμϊν 
των δεδομζνων, 
δθμιουργία απόμακρων 
τιμϊν και οπτικοποίθςθ τθσ 
μεταβολισ μζςθσ τιμισ και 
διαμζςου. Διατφπωςθ 
εικαςιϊν για τον τρόπο που 
επθρεάηει θ μεταβολι των 
δεδομζνων τθ μζςθ τιμι 
και αντίςτοιχα τθ διάμεςο. 

 

 Αξιοποίθςθ ψθφιακϊν 
εργαλείων για τθ ςφγκριςθ 
του ενδοτεταρτθ-μοριακοφ 
εφρουσ μεταξφ ςυνόλων 
δεδομζνων. Ερμθνεία των 
διαφορετικϊν τιμϊν 
ενδοτεταρτθ-μοριακοφ 
εφρουσ με δοκιμι ειδικϊν 
περιπτϊςεων. Συςχζτιςθ 
τθσ τιμισ του ενδοτεταρτθ-
μοριακοφ εφρουσ με τθν 
ζννοια τθσ μεταβλθτότθτασ 
(διαιςκθτικά). 

Ρ.Ρ.8.2. Να 
απαρικμοφν το 
πλικοσ των ςτοιχείων 
ενόσ ενδεχομζνου με 
χριςθ τθσ Βαςικισ 
Αρχισ Απαρίκμθςθσ 
(ΒΑΑ) και να 
υπολογίηουν τθν 
αντίςτοιχθ 
πικανότθτα. 

Ρ.Ρ.8.3. Να 
χρθςιμοποιοφν τον 
απλό προςκετικό 
νόμο για να 
υπολογίςουν τθν 
πικανότθτα ςφνκετων 
ενδεχόμενων. 
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Θεματικό 
Πεδίο 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ 
είναι ςε κζςθ: 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ, 
ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρικμοί/ Ρραγματικοί 
αρικμοί. 

Αρ.Ρ.9.1. Να 
διερευνοφν και να 
διακρίνουν τισ 
μορφζσ των 
κλαςματικϊν και 
δεκαδικϊν 
αναπαραςτάςεων 
των ρθτϊν αρικμϊν 
και να κάνουν 
μετατροπζσ από τθ 
μία μορφι ςτθν άλλθ. 

 Ζργα που ηθτοφν τθν 
εφρεςθ ενόσ άρρθτου και 
ενόσ ρθτοφ μεταξφ των 

√      √  μποροφν να 
δϊςουν βάςθ για ςυηιτθςθ 
τθσ δεκαδικισ 
αναπαράςταςθσ των 
άρρθτων, τθσ ζννοιασ τθσ 
ρθτισ προςζγγιςθσ, κακϊσ 
και να αποτελζςουν 
αφορμι για τθ χριςθ 
αλγεβρικϊν ιδιοτιτων των 
ριηϊν, των ανιςοτιτων ι 
ιςοτιτων. 

 

 Ζργα που αφοροφν τισ 
πολυάρικμεσ εφαρμογζσ 
και αναπαραςτάςεισ των 
άρρθτων (ςτθ γεωμετρία, 
ςτθν επιςτιμθ, ςτθν 
πλθροφορικι κ.λπ.) 
μποροφν να βοθκιςουν ςτθ 
βακφτερθ κατανόθςι τουσ 
και παράλλθλα να 
ενιςχφςουν τθν κριτικι 
επίγνωςθ του τρόπου με 
τον οποίο τα Μακθματικά 
χρθςιμοποιοφνται ςτισ 
κοινωνικζσ, 
περιβαλλοντικζσ, 
πολιτιςμικζσ και 
οικονομικζσ ςχζςεισ. Ζτςι, 
για παράδειγμα ζργα που 
αφοροφν:  

 τθν επίλυςθ γεωμετρικϊν 
προβλθμάτων που 
περιλαμβάνουν τθ χριςθ 
των αρριτων και τθσ μθ 
δυνατότθτασ εφρεςθσ 
κοινοφ μζτρου 
(αςφμμετρα μεγζκθ), π.χ. 
εφρεςθ όγκου 
κυλινδρικοφ κουτιοφ 
αναψυκτικοφ, εφρεςθ του 
πότε μια ευκεία y=αx 
διζρχεται από κάποια 
κορυφι του 
τετραγωνιςμζνου 
χαρτιοφ 

Αρ.Ρ.9.2. Να 
αναγνωρίηουν  τθν 
ανάγκθ ειςαγωγισ 
των άρρθτων 
αρικμϊν μζςα από τισ 
δυςκολίεσ που 
ςυνδζονται με τισ 
μετριςεισ 
αςφμμετρων 
μεγεκϊν. 

Αρ.Ρ.9.3. Να 
ειςάγονται ςτον 
οριςμό των άρρθτων 
ωσ αρικμϊν που δεν 
είναι ρθτοί, δθλαδι 
δεν μποροφν να 
παραςτακοφν ςε 
μορφι κλάςματοσ με 
όρουσ ακζραιουσ.  

Αρ.Ρ.9.4. Να 
αναγνωρίηουν  τουσ 
άρρθτουσ ωσ 
αρικμοφσ οι οποίοι 
ζχουν άπειρο πλικοσ 
δεκαδικϊν ψθφίων 
μθ περιοδικϊν. 

Αρ.Ρ.9.5. Να 
αναγνωρίηουν  το 
ςφνολο των 
πραγματικϊν 
αρικμϊν. Να 
διερευνοφν τισ 
ςχζςεισ των ςυνόλων 
των φυςικϊν, των 
ακεραίων, των ρθτϊν, 
των άρρθτων και των 
πραγματικϊν. 

Αρ.Ρ.9.6. Να 
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ΑΡΙΘΜΟΙ, 
ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

επεκτείνουν τισ 
πράξεισ και τισ 
δυνάμεισ των ρθτϊν 
και τισ ιδιότθτζσ τουσ 
ςτουσ πραγματικοφσ. 

 προβλιματα από τθν 
αςτρονομία όπου 
προκφπτουν τφποι με 
τετραγωνικζσ ρίηεσ 
ποςοτιτων και 
ταυτόχρονα μπορεί να 
αναπτυχκοφν ςυηθτιςεισ 
ςχετικά με τθ ςχζςθ των 
Μακθματικϊν και τθσ 
ανάπτυξθσ τθσ 
επιςτθμονικισ ςκζψθσ 
και του πολιτιςμοφ, 
κακϊσ και τθν αξία τθσ 
για  τθν ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα, π.χ.: 
https://spacemath.gsfc.n
asa.gov/algebra2/CH7v3.
pdf. 

Αρ.Ρ.9.7. Να 
διερευνοφν και να 
αποδεικνφουν τισ 
ιδιότθτεσ του 
γινομζνου και του 
πθλίκου 
τετραγωνικϊν ριηϊν. 

Αρ.Ρ.9.8. Να 
χρθςιμοποιοφν τισ 
τετραγωνικζσ ρίηεσ 
και τισ ιδιότθτζσ τουσ 
ςτθν απλοποίθςθ 
παραςτάςεων και τθν 
επίλυςθ 
προβλθμάτων. 

Αρ.Ρ.9.9. Να 
ςυγκρίνουν και να 
διατάςςουν 
πραγματικοφσ 
αρικμοφσ 
χρθςιμοποιϊντασ τθν 
ευκεία των 
πραγματικϊν 
αρικμϊν. 

Αρ.Ρ.9.10. Να 
χρθςιμοποιοφν τουσ 
πραγματικοφσ 
αρικμοφσ ςτθν 
επίλυςθ 
προβλθμάτων. 

Άλγεβρα/ 
κανονικότθτεσ. 

Αλ.Κ.9.1. Να 
διερευνοφν 
μακθματικζσ 
κανονικότθτεσ και να 
τισ  εκφράηουν με 
αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ τθσ 
μορφισ      , 
α>0. 

 Ζργα που διερευνοφν 
κανονικότθτεσ τθσ μορφισ 
    με α>0, όπου το ν 
εκφράηει ακζραια μεγζκθ 
όπωσ αρικμόσ ατόμων, 
αρικμόσ ψιφων κ.λπ. 

Άλγεβρα/αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

Αλ.Ρ.9.1. Να 
αναγνωρίηουν  τα 
μονϊνυμα και τα 
πολυϊνυμα, τον 
βακμό τουσ και να 
υπολογίηουν τθν 
αρικμθτικι τιμι ενόσ 
πολυωνφμου. 

 Διερεφνθςθ γεωμετρικϊν 
ι/και αρικμθτικϊν 
προβλθμάτων τα οποία 
αναδεικνφουν αλγεβρικζσ 
ταυτότθτεσ και μποροφν να 
παραχκοφν οι αποδείξεισ 
τουσ. 

 
 Ζργα που διατυπϊνονται 
ωσ ανοικτά ερωτιματα και  
αφοροφν τθν εξζταςθ 

Αλ.Ρ.9.2. Να 
υπολογίηουν το 
άκροιςμα, τθ 
διαφορά και το 
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ΑΡΙΘΜΟΙ, 
ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γινόμενο μονωνφμων 
και απλϊν 
πολυωνφμων κυρίωσ 
μιασ μεταβλθτισ. 

κάποιων γνωςτϊν 
παρανοιςεων 
«ψευδιςοτιτων», όπωσ αν 
και πότε θ ιςότθτα (α+β)

2
 = 

α
2
 + β

2
 ζχει ςτόχο τθ 

δθμιουργία ςφγκρουςθσ 
ανάμεςα ςε αυτό που ίςωσ 
φαίνεται λογικό ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ και ςτα 
αποτελζςματα που 
προκφπτουν από τθ δοκιμι 
ςυγκεκριμζνων αρικμϊν. 

Αλ.Ρ.9.3. Να 
διερευνοφν και να 
αποδεικνφουν 
αλγεβρικά και να 
ερμθνεφουν (όπου 
είναι δυνατόν) 
γεωμετρικά τισ 
ταυτότθτεσ:  
(α±β)

2
=α

2
±2αβ+β

2
,   

α
2
-β

2
=(α-β)(α+β).  

Αλ.Ρ.9.4. Να 
χρθςιμοποιοφν τισ 
ταυτότθτεσ για να 
μετατρζπουν 
αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ ςε άλλθ 
μορφι. 

Αλ.Ρ.9.5. Να 
αναγνωρίηουν  τθν 
επιμεριςτικι ιδιότθτα 
ωσ το βαςικό κοινό 
ςτοιχείο των πράξεων 
πολυωνφμων, των 
ταυτοτιτων και τθσ 
παραγοντοποίθςθσ. 

Αλ.Ρ.9.6. Να 
παραγοντοποιοφν 
απλά πολυϊνυμα 
(κυρίωσ μιασ 
μεταβλθτισ) με κοινό 
παράγοντα, 
ομαδοποίθςθ και 
χριςθ ταυτοτιτων. 

Αλ.Ρ.9.7. Να 
προςδιορίηουν  το 
ΕΚΡ μονωνφμων και 
απλϊν πολυωνφμων 
μιασ μεταβλθτισ. 

Αλ.Ρ.9.8. Να 
υπολογίηουν το 
αποτζλεςμα των 
πράξεων με απλζσ 
ρθτζσ παραςτάςεισ 
(πρόςκεςθ, 
αφαίρεςθ, 
πολλαπλαςιαςμόσ, 
διαίρεςθ). 

Αλ.Ρ.9.9. Να 
απλοποιοφν ρθτζσ 
παραςτάςεισ. 

Άλγεβρα/ Συναρτιςεισ. Αλ.Σρ.9.1. Να 
διερευνοφν, μζςω τθσ 

 Ζργα διερεφνθςθσ 
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γραφικισ τθσ 
παράςταςθσ, τισ 
ιδιότθτεσ τθσ   
   , α≠0 και τον ρόλο 
τθσ παραμζτρου α.  

προβλθμάτων που 
μοντελοποιοφνται με 
τετραγωνικζσ ςυναρτιςεισ, 
οι οποίεσ αποτελοφν μία 
μορφι μθ γραμμικισ 
μεταβολισ.  

 

 Με τθ βοικεια ψθφιακισ 
τεχνολογίασ, οι μακθτζσ/-
τριεσ διερευνοφν τα 
χαρακτθριςτικά τθσ 
ςυνάρτθςθσ      , όπωσ 
μορφι τθσ γραφικισ 
παράςταςθσ, ςυμμετρίεσ, 
ρυκμόσ μεταβολισ, 
κατεφκυνςθ τθσ μεταβολισ 
για τισ διαφορετικζσ τιμζσ 
του α. Στο ςτάδιο αυτό δεν 
επιδιϊκεται θ αυςτθρι 
χριςθ μακθματικισ 
ορολογίασ από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, αλλά είναι 
ςθμαντικι θ λεκτικι 
απάντθςθ ςε ερωτιματα 
όπωσ «τι αλλάηει και πϊσ», 
«τι αλλάηει και γιατί», «τι 
παραμζνει ςτακερό και 
γιατί», ενιςχφοντασ τθ 
διεργαςία επικοινωνίασ με 
χριςθ φυςικισ γλϊςςασ, 
ςυμβόλων και 
αναπαραςτάςεων.  

Αλ.Σρ.9.2. Να 
διερευνοφν τθ 
μεταβολι του y για 
οποιαδιποτε 
μοναδιαία αφξθςθ 
του x ςε ςυναρτιςεισ 
τθσ μορφισ      .  

Αλ.Σρ.9.3. Να 
ερμθνεφουν και να 
επιλφουν  γραφικά 
τθν εξίςωςθ    =β. 

Αλ.Σρ.9.4. Να 
επιλφουν  
προβλιματα 
χρθςιμοποιϊντασ τισ 
αναπαραςτάςεισ τθσ 
ςυνάρτθςθσ y=αx

2
, 

α≠0. 

Αλ.Σρ.9.5. Να 
αναγνωρίηουν  
γραμμικζσ εξιςϊςεισ 
τθσ μορφισ αx+βy=γ 
και να τισ ερμθνεφουν 
γραφικά. 

Αλ.Σρ.9.6. Να 
επιλφουν  γραφικά 
προβλιματα με 
γραμμικά ςυςτιματα 
2 εξιςϊςεων με 2 
αγνϊςτουσ. 

Αλ.Σρ.9.7. Να 
διερευνοφν και να 
ερμθνεφουν γραφικά 
ζνα γραμμικό 
ςφςτθμα και το 
πλικοσ των λφςεϊν 
του. 

Αλ.Σρ.9.8. Να 
χρθςιμοποιοφν τισ 
διαφορετικζσ 
αναπαραςτάςεισ των 
ςυναρτιςεων για να 
επιλφςουν 
προβλιματα. 

Άλγεβρα/ Αλγεβρικζσ 
ςχζςεισ. 

Αλ.Σχ.9.1. Να 
αναγνωρίηουν  ζνα 
γραμμικό ςφςτθμα 
δφο εξιςϊςεων με 
δφο αγνϊςτουσ και να 
εξετάηουν αν ζνα 
ηεφγοσ αρικμϊν είναι 

 Ζργα μοντελοποίθςθσ και 
επίλυςθσ προβλθμάτων τα 
οποία μπορεί να 
προζρχονται από άλλα 
πεδία των Μακθματικϊν, 
από άλλεσ επιςτιμεσ και 
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λφςθ του. από τθν κακθμερινι ηωι 
και μοντελοποιοφνται με 
εξιςϊςεισ ι ανιςϊςεισ. 

 

 Ζργα που αναδεικνφουν τισ 
διαφορζσ ανάμεςα ςτθν 
εξίςωςθ και ςτθν ανίςωςθ 
κυρίωσ ςτο ςφνολο των 
λφςεων και τθν 
αναπαράςταςι του ςτθν 
ευκεία των πραγματικϊν 
αρικμϊν. 

 

 Ζργα γραφικισ επίλυςθσ 
γραμμικοφ ςυςτιματοσ με 
τθ βοικεια τθσ ψθφιακισ 
τεχνολογίασ  εςτιάηοντασ 
ςτισ πολλαπλζσ 
αναπαραςτάςεισ των 
ςυςτθμάτων γραμμικϊν 
εξιςϊςεων, κακϊσ και τισ 
ςυνδζςεισ μεταξφ 
διαφορετικϊν 
αναπαραςτάςεων (λεκτικι 
εκφϊνθςθ, αλγεβρικόσ 
τφποσ, πίνακασ τιμϊν, 
γραφικι παράςταςθ). 

Αλ.Σχ.9.2. Να 
επιλφουν  το ςφςτθμα 
αλγεβρικά με τισ 
μεκόδουσ των 
αντίκετων 
ςυντελεςτϊν και τθσ 
αντικατάςταςθσ και 
να επαλθκεφουν τθ 
λφςθ με βάςθ το 
πλαίςιο του 
προβλιματοσ. 

Αλ.Σχ.9.3. Να 
επιλφουν  απλζσ 
πολυωνυμικζσ 
εξιςϊςεισ δευτζρου 
βακμοφ ελλιποφσ ι 
και πλιρουσ μορφισ, 
αλλά και 
μεγαλφτερου βακμοφ 
με παραγοντοποίθςθ. 

Αλ.Σχ.9.4. Να 
επιλφουν  
προβλιματα 
εξιςϊςεων 1ου και 
2ου βακμοφ (με 
παραγοντοποίθςθ) 
και να ερμθνεφουν τισ 
λφςεισ τουσ ςτο 
πλαίςιο του 
προβλιματοσ 

Αλ.Σχ.9.5. Να 
διερευνοφν (με 
μοντζλα – 
μεταφορζσ) και να 
διατυπϊνουν  τισ 
βαςικζσ ιδιότθτεσ τθσ 
διάταξθσ. 

Αλ.Σχ.9.6. Να 
διακρίνουν τισ 
διαφορζσ μεταξφ 
εξίςωςθσ και 
ανίςωςθσ    

Αλ.Σχ.9.7. Να 
μετατρζπουν 
πραγματικά 
προβλιματα ςε 
ανιςϊςεισ μορφισ 
αx+β<γ, να τισ 
επιλφουν  και να 
παριςτάνουν τισ 
λφςεισ γραφικά και να 
εξετάηουν αν ζνασ 
αρικμόσ είναι λφςθ 
μιασ ανίςωςθσ ι του 
προβλιματοσ. 
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Αλ.Σχ.9.8. Να 
βρίςκουν τισ κοινζσ 
λφςεισ δφο 
ανιςϊςεων 
χρθςιμοποιϊντασ τον 
άξονα των 
πραγματικϊν 
αρικμϊν. 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωμετρία του 
επιπζδου. 

Γ.Ε.9.1. Να 
διερευνοφν τον ρόλο 
των  κριτθρίων 
ιςότθτασ τριγϊνων 
ςτθ ςφγκριςθ 
τριγϊνων και τα να 
ςυςχετίηουν με τον 
οριςμό τθσ ιςότθτασ 
των τριγϊνων. 

 Διαπίςτωςθ του οριςμοφ 
τθσ ιςότθτασ τριγϊνων, 
αξιοποιϊντασ χειραπτικά 
εργαλεία (διαφανζσ χαρτί) 
ι ψθφιακά μζςα 
(διαδικαςία «ςυρςίματοσ»), 
ζτςι ϊςτε με κατάλλθλθ 
μετατόπιςθ δοςμζνου 
αρχικοφ τριγϊνου να 
διακρίνουν ότι αυτό 
ςυμπίπτει/ταυτίηεται με 
τρία ι περιςςότερα 
δοςμζνα τρίγωνα. 
 

 Ανάλυςθ και δικαιολόγθςθ 
με βάςθ τα κριτιρια 
ιςότθτασ τριγϊνων 
γνωςτϊν γεωμετρικϊν 
καταςκευϊν, όπωσ θ 
καταςκευι τθσ διχοτόμου 
γωνίασ ι θ καταςκευι 
γωνίασ ίςθσ με μια 
δοκείςα. 

 

 Διερεφνθςθ και ερμθνεία 
με κατάλλθλο 
αντιπαράδειγμα, γιατί το 
κριτιριο Ρ-Ρ-Γ δεν 
αποτελεί κριτιριο ιςότθτασ 
τριγϊνων. 

Γ.Ε.9.2. Να 
αξιοποιοφν τα 
κριτιρια ιςότθτασ 
τριγϊνων για τθν 
αιτιολόγθςθ 
ιδιοτιτων γραμμϊν 
(μεςοκακζτου 
ευκφγραμμου 
τμιματοσ, διχοτόμου 
γωνίασ) και ςχθμάτων 
(για παράδειγμα 
παραλλθλογράμμων). 

Γ.Ε.9.3. Να 
διερευνοφν τθ ςχζςθ 
των περιμζτρων και 
των εμβαδϊν όμοιων 
ςχθμάτων. 

Μεταςχθματιςμοί.  Γ.Μ.9.1. Να 
κακορίηουν τα 
χαρακτθριςτικά 
ςτοιχεία του 
μεταςχθματιςμοφ τθσ 
ομοιοκεςίασ. 

 Αναγνϊριςθ τθσ ςχζςθσ 
περιμζτρου και εμβαδοφ 
δφο ομοιόκετων ςχθμάτων 
αξιοποιϊντασ ψθφιακά 
εργαλεία ι τετραγωνιςμζνο 
χαρτί. 

 

 Σφνδεςθ τθσ ομοιότθτασ με 
τον μεταςχθματιςμό 
ομοιοκεςίασ και αντίλθψθ 
ωσ όμοιων των ςχθμάτων 
που το ζνα κακίςταται 
ομοιόκετο του άλλου μζςω 
τθσ αναγνϊριςθσ μιασ 
ακολουκίασ 
μεταςχθματιςμϊν. 

 

Γ.Μ.9.2. Να 
αναγνωρίηουν  ωσ 
όμοια τα ςχιματα 
που το ζνα είναι 
μεγζκυνςθ ι 
ςμίκρυνςθ του άλλου. 

Γ.Μ.9.3. Να 
διαπιςτϊνουν και να 
περιγράφουν 
μεγεκφνςεισ και 
ςμικρφνςεισ μζςω τθσ 
ομοιοκεςίασ 
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χρθςιμοποιϊντασ μια 
ποικιλία εργαλείων. 

 Αξιοποίθςθ τθσ ομοιότθτασ 
τριγϊνων ςτθ 
μοντελοποίθςθ 
πραγματικϊν καταςτάςεων. 
Για παράδειγμα, 
υπολογιςμόσ του φψουσ 
κεραίασ μετρϊντασ τθ ςκιά 
τθσ αν γνωρίηουμε το φψοσ 
και τθ ςκιά ανκρϊπου που 
ςτζκεται δίπλα τθσ. 

Γ.Μ.9.4. Να 
αναγνωρίηουν και να 
περιγράφουν τουσ 
μεταςχθματιςμοφσ με 
τουσ οποίουσ δφο 
όμοια ςχιματα 
γίνονται ομοιόκετα. 

Γ.Μ.9.5. Να 
διερευνοφν και να 
εντοπίηουν τισ 
ιδιότθτεσ και τα 
χαρακτθριςτικά των 
ομοιόκετων 
ςχθμάτων. 

Γ.Μ.9.6. Να 
αξιοποιοφν τισ 
ιδιότθτεσ τθσ 
ομοιοκεςίασ ωσ προσ 
κζντρο και λόγο 
ομοιοκεςίασ ςτον 
ςχεδιαςμό ςχθμάτων 
και ςτθν αιτιολόγθςθ 
ιδιοτιτων τουσ. 

Γ.Μ.9.7. Να 
ςχεδιάηουν 
ομοιόκετα και όμοια 
ςχιματα 
χρθςιμοποιϊντασ μια 
ποικιλία υλικϊν, 
εργαλείων και 
ςτρατθγικϊν. 

Τριγωνομετρία. Γ.Τ.9.1. Να 
επεκτείνουν τουσ 
οριςμοφσ των 
τριγωνομετρικϊν 
αρικμϊν ςε αμβλείεσ 
γωνίεσ μζςω του 
ορκοκανονικοφ  
ςυςτιματοσ αξόνων. 

 Σφνδεςθ τθσ ζννοιασ τθσ 
αρνθτικισ κλίςθσ α ευκείασ 
     με τθν εφαπτομζνθ 
τθσ γωνίασ που ςχθματίηει 
θ ευκεία με τον άξονα χϋχ, 
αξιοποιϊντασ κατάλλθλο 
πρόγραμμα δυναμικισ 
γεωμετρίασ.  
 

 Σφνδεςθ τριγωνομετρικϊν 
αρικμϊν και Ρυκαγόρειου 
Θεωριματοσ για τον 
προςδιοριςμό ςχζςεων 
ανάμεςα ςτισ πλευρζσ και 
τουσ τριγωνομετρικοφσ 
αρικμοφσ των γωνιϊν ενόσ 
οξυγϊνιου τριγϊνου ΑΒΓ με 
φψοσ ΑΔ. 

Γ.Τ.9.2. Να εξθγοφν 
τισ ςχζςεισ των 
τριγωνομετρικϊν 
αρικμϊν 
παραπλθρωματικϊν 
γωνιϊν θμ(180°-
κ)=θμκ, ςυν(180°-κ)=-
ςυνκ, εφ(180°-κ)=-
εφκ, και να τισ 
χρθςιμοποιοφν ςτον 
υπολογιςμό γωνιϊν 
τριγϊνου. 

Γεωμετρία του χϊρου.  Γ.Χ.9.1. Να 
αναγνωρίηουν  τα 
βαςικά γεωμετρικά 

 Σχεδιαςμόσ  ςτερεϊν 
ςχθμάτων ςτο επίπεδο και 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ςτερεά (ορκό πρίςμα, 
παραλλθλεπίπεδο, 
κφβοσ, πυραμίδα) και 
να προςδιορίηουν  τα 
ςτοιχεία τουσ. 

περιγραφι των ςτοιχείων 
τουσ (ακμζσ, ζδρεσ, 
κορυφζσ) αξιοποιϊντασ 
ψθφιακά εργαλεία ι με 
ελεφκερθ ςχεδίαςθ.  
 

 Διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ 
ανάμεςα ςτο πλικοσ των 
εδρϊν (𝛦), των κορυφϊν 
(𝛫) και των ακμϊν (𝛢) 
πριςμάτων με βάςθ 
τρίγωνο, τετράγωνο, 
πεντάγωνο και εξάγωνο και 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

Γ.Χ.9.2. Να 
ςχεδιάηουν τισ όψεισ 
και τα αναπτφγματα 
ορκϊν πριςμάτων και 
πυραμίδων με 
ψθφιακά εργαλεία, 
ιςομετρικό χαρτί, 
γεωπίνακα ι με 
ελεφκερθ ςχεδίαςθ. 

Γ.Χ.9.3. Να 
αναγνωρίηουν  τα 
ςτερεά (κφλινδρο, 
κϊνο και ςφαίρα) και 
να προςδιορίηουν  τα 
ςτοιχεία τουσ. 

Γ.Χ.9.4. Να 
διερευνοφν και να 
αναγνωρίηουν  τον 
κφλινδρο, τον κϊνο 
και τθ ςφαίρα ωσ 
ςτερεά που 
παράγονται από τθ 
ςτροφι βαςικϊν 
γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων. 

Γ.Χ.9.5. Να 
ςχεδιάηουν τισ όψεισ 
και τα αναπτφγματα 
κυλίνδρων και κϊνων 
με ψθφιακά εργαλεία 
ι με ελεφκερθ 
ςχεδίαςθ. 

ΜΕΣΡΗΕΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μικοσ.  Μ.Μ.9.1. Να 
αναγνωρίηουν  και να 
υπολογίηουν τον λόγο 
ευκφγραμμων 
τμθμάτων ωσ λόγο 
των μθκϊν τουσ ςτθν 
ίδια μονάδα 
μζτρθςθσ. 

 Αξιοποίθςθ του λόγου 
ευκφγραμμων τμθμάτων 
για τθ ςφγκριςθ 
ευκφγραμμων τμθμάτων 
επίπεδων ςχθμάτων, 
διερεφνθςθ και διατφπωςθ 
ςυμπεραςμάτων. Για 
παράδειγμα, ςφγκριςθ τθσ 
πλευράσ και τθσ διαγωνίου 
τετραγϊνου, τθσ 
υποτείνουςασ και τθσ 
διαμζςου που αντιςτοιχεί 
ςτθν υποτείνουςα 
ορκογϊνιου τριγϊνου, του 
ευκφγραμμου τμιματοσ 
που ςυνδζει τα μζςα δφο 
πλευρϊν τριγϊνου με τθν 
τρίτθ πλευρά του τριγϊνου. 

Εμβαδόν. Μ.Ε.9.1. Να  Υπολογιςμόσ του εμβαδοφ 
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ΜΕΣΡΗΕΙ αξιοποιοφν τα 
αναπτφγματα ορκϊν 
πριςμάτων, 
κυλίνδρων και κϊνων 
για να προςδιορίςουν 
το εμβαδόν τθσ 
επιφάνειάσ τουσ. 

επιφάνειασ ςτερεϊν 
ςχθμάτων με τθ βοικεια 
των αναπτυγμάτων τουσ. 
 

 Επίλυςθ προβλθμάτων 
υπολογιςμοφ του εμβαδοφ 
επιφάνειασ ςφνκετων 
ςτερεϊν ςχθμάτων, όπωσ 
για παράδειγμα το κόςτοσ 
υλικοφ βαψίματοσ τθσ 
ςχολικισ αίκουςασ ι του 
ςχολείου. 

Μ.Ε.9.2. Να επιλφουν  
προβλιματα 
υπολογιςμοφ του 
εμβαδοφ τθσ 
επιφάνειασ ορκοφ 
πρίςματοσ, 
κυλίνδρου, κϊνου και 
ςφαίρασ. 

Πγκοσ. Μ.Ο.9.1. Να 
υπολογίηουν τον όγκο 
του κφβου και του 
ορκογϊνιου 
παραλλθλεπιπζδου 
επιλζγοντασ 
κατάλλθλθ μονάδα 
μζτρθςθσ. 

 Διερεφνθςθ τθσ 
χωρθτικότθτασ κυλινδρικϊν 
δοχείων χρθςιμοποιϊντασ 
ωσ μονάδα μζτρθςθσ 
κϊνουσ με το ίδιο φψοσ και 
τθν ίδια βάςθ. 

 

 Μελζτθ τθσ 
οικονομικότερθσ 
ςυςκευαςίασ δοχείων που 
ζχουν τθν ίδια 
χωρθτικότθτα. 

 

 Διερεφνθςθ τθσ μεταβολισ 
των διαςτάςεων ενόσ 
ςτερεοφ (όπωσ για 
παράδειγμα διπλαςιαςμόσ 
ι τριπλαςιαςμόσ του 
φψουσ του) ςε ςχζςθ με τθν 
αλλαγι ςτον όγκο του. 

Μ.Ο.9.2. Να 
ςυςχετίηουν τον όγκο 
ορκογϊνιου 
παραλλθλεπιπζδου 
και κυλίνδρου με τθν 
ίδια βάςθ και το ίδιο 
φψοσ με εμπειρικοφσ 
τρόπουσ. 

Μ.Ο.9.3. Να 
ςυςχετίηουν τον όγκο 
κυλίνδρου και κϊνου 
με τθν ίδια βάςθ και 
το ίδιο φψοσ με 
εμπειρικοφσ τρόπουσ. 

Μ.Ο.9.4. Να επιλφουν  
προβλιματα 
υπολογιςμοφ του 
όγκου ςφνκετων 
ςτερεϊν ςχθμάτων 
αναπτφςςοντασ 
ποικιλία μεκόδων και 
ςτρατθγικϊν. 

ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαχείριςθ δεδομζνων.  Σ.Δ.9.1. Να 
διατυπϊνουν 
ερωτιματα που 
αφοροφν το ευρφτερο 
κοινωνικό περιβάλλον 
και απαντϊνται με 
δεδομζνα εκτόσ του 
οικείου 
περιβάλλοντόσ τουσ. 

 Εξιγθςθ και ςυηιτθςθ με 
βάςθ τα χαρακτθριςτικά 
και το δείγμα μιασ 
ςτατιςτικισ ζρευνασ με 
ευρφτερο κοινωνικό 
ενδιαφζρον, για τθν 
εγκυρότθτα του 
αποτελζςματόσ τθσ (π.χ. 
ζρευνεσ εφθμερίδων για το 
ποςοςτό υποςτιριξθσ Σ.Δ.9.2. Να 

αναγνωρίηουν  τθν 
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ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

αναγκαιότθτα τθσ 
χριςθσ δείγματοσ και 
τθ διαφορά του από 
τον πλθκυςμό. 

υποψθφίων ςε 
επερχόμενεσ εκλογζσ). 

 

 Επιλογι δειγμάτων από 
ζναν πλθκυςμό και 
υπολογιςμόσ των 
ςτατιςτικϊν δεικτϊν για 
ζνα χαρακτθριςτικό του 
πλθκυςμοφ ςε όλα τα 
δείγματα. Διαπίςτωςθ τθσ 
μεταβλθτότθτασ των 
ςτατιςτικϊν δεικτϊν από 
δείγμα ςε δείγμα. 

Σ.Δ.9.3. Να 
χρθςιμοποιοφν απλι 
τυχαία 
δειγματολθψία για 
τθν επιλογι ενόσ 
αντιπροςωπευτικοφ 
δείγματοσ 

Σ.Δ.9.4. Να 
αναγνωρίηουν  τθ 
δυνατότθτα 
επαγωγικισ εξαγωγισ 
ςυμπεραςμάτων για 
ζναν πλθκυςμό από 
ζνα 
αντιπροςωπευτικό 
δείγμα  

Σ.Δ.9.5. Να 
αναγνωρίηουν τθ 
μεταβλθτότθτα  
ςτατιςτικϊν δεικτϊν 
μεταξφ δειγμάτων. 

ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΠΙΘΑΝΟΣΗ-
ΣΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρειράματα τφχθσ και 
πικανότθτεσ. 

Ρ.Ρ.9.1. Να 
αναγνωρίηουν  μζςα 
από προςομοιϊςεισ 
με  χριςθ λογιςμικοφ 
και εκτελϊντασ 
πειράματα τφχθσ, ότι 
θ ςχετικι ςυχνότθτα 
ενόσ ενδεχομζνου 
πλθςιάηει τθν τιμι τθσ 
πικανότθτασ, όταν 
ζχουμε μεγάλο 
αρικμό εκτελζςεων 
του ίδιου πειράματοσ 
(Νόμοσ των Μεγάλων 
Αρικμϊν). 

 Ρροςομοίωςθ του 
ςτριψίματοσ ενόσ τίμιου 
κζρματοσ εκτελϊντασ 
πολλζσ δοκιμζσ και 
ςφγκριςθ με τθ κεωρθτικι 
τιμι τθσ πικανότθτασ 
εμφάνιςθσ μιασ όψθσ 
(δθλαδι 0,5). 

 

 Εκτζλεςθ πολλϊν δοκιμϊν 
του γυρίςματοσ ενόσ δείκτθ 
ςε τροχό τθσ τφχθσ με ίςουσ 
κυκλικοφσ τομείσ 
διαφορετικϊν χρωμάτων, 
καταγραφι των 
αποτελεςμάτων για ζνα 
πλικοσ δοκιμϊν, ςφγκριςθ 
του αποτελζςματοσ με τθ 
κεωρθτικι τιμι τθσ 
πικανότθτασ και εξιγθςθ 
τθσ διαφοράσ του από τθ 
κεωρθτικι τιμι τθσ 
πικανότθτασ. Δοκιμι 
ειδικϊν περιπτϊςεων 
(λίγεσ, πολλζσ, πιο πολλζσ 
δοκιμζσ) και διατφπωςθ 
εικαςιϊν για τθ ςφγκριςθ 
των αποτελεςμάτων με τθ 
κεωρθτικι τιμι τθσ 
πικανότθτασ (με βάςθ τον 
κλαςικό οριςμό). 
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ΣΟΧΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
– ΠΙΘΑΝΟΣΗ-
ΣΕ 

Συςχζτιςθ. Ρ.Σ.9.1. Να 
διερευνοφν τθν 
ανεξαρτθςία 
ενδεχομζνων μζςα 
από τθν εκτζλεςθ 
πειραμάτων τφχθσ και 
προςομοιϊςεων. 

 Υπολογιςμόσ των 
πικανοτιτων ενδεχομζνων 
που είναι ανεξάρτθτα ι όχι, 
ανάλογα με τισ ςυνκικεσ 
εκτζλεςθσ του πειράματοσ 
τφχθσ (π.χ. τυχαία επιλογι 
χρωματιςτϊν ςφαιρϊν μία 
μία από κάλπθ με ι χωρίσ 
επανάκεςθ). 
 

 Διατφπωςθ παραδειγμάτων 
πειραμάτων τφχθσ και 
ανεξάρτθτων ενδεχομζνων 
(π.χ. ςτρίψιμο ενόσ 
κζρματοσ και ρίψθ ενόσ 
ηαριοφ). 

 

 

 


