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Ενότητα:  Χειρισµός αλγεβρικών ψηφιακών 

                     συστηµάτων 
  

 Σενάριο 8 (Τροποποιηµένο): 

Η γραµµική συνάρτηση ψ=αx 

 

Γνωστική περιοχή:    

Άλγεβρα Α’ Λυκείου.   

- Η γραµµική συνάρτηση ψ=αx.   

 

Θέµα:  

Το προτεινόµενο θέµα αφορά στην αναζήτηση σηµείων 

συνευθειακών µε την αρχή των αξόνων, µέσα από ένα σύνολο 

σηµείων µε γνωστές συντεταγµένες στο καρτεσιανό επίπεδο.  
 

Τεχνολογικά εργαλεία:   

Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί µε το λογισµικό Function 

Probe  (FP).  

 

Σκεπτικό   

Βασική ιδέα:  

Αν διαθέτουµε ένα µεγάλο αριθµό σηµείων των οποίων είναι 

γνωστές οι συντεταγµένες στο καρτεσιανό επίπεδο, µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε έναν πίνακα µε δύο στήλες εκ’ των οποίων, η 

πρώτη θα περιέχει τις τετµηµένες και η άλλη τις τεταγµένες.  
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Η απεικόνιση των διατεταγµένων αυτών ζευγών, θα µπορούσε να 

υποδείξει τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να οµαδοποιήσουµε 

τις γραφικές παραστάσεις των γραµµικών συναρτήσεων, µέσω 

των συνευθειακών σηµείων τα οποία δηµιουργούνται.   

Η κλίση της κάθε µιας ευθείας που ορίζεται από τα σηµεία, 

προσδιορίζει τον συντελεστή διεύθυνσης  της κάθε συνάρτησης.  

Το σενάριο που θα παρουσιαστεί στηρίζεται σε ένα 

πρόβληµα, µέσα από το οποίο θα δοθούν οι απαντήσεις στο 

προτεινόµενο θέµα.  

 

Προστιθέµενη αξία:   

Η προστιθέµενη αξία του συγκεκριµένου σεναρίου, στηρίζεται στα 

εξής: 

• Στην προσέγγιση ενός µαθηµατικού θέµατος, µέσα από ένα 

πρόβληµα.  

• Στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, που θα δώσει τη 

δυνατότητα για µοντελοποίηση, καθώς και για τη διασύνδεση 

των πολλαπλών αναπαραστάσεων  µιας συνάρτησης.  

• Στη συνεργασία, που προβλέπεται µεταξύ των µαθητών αλλά 

και µε τον καθηγητή τους, η οποία αναµένεται να προσδώσει 

πρόσθετη παιδαγωγική αξία, σύµφωνα µε την 

κοινωνικοπολιτισµική θεώρηση της µάθησης.  

• Στην αναληπτική - διερευνητική µάθηση µε την οποία θα 

εµπλακούν οι µαθητές, αφού θα χρειαστεί να κάνουν εικασίες, 

δοµικές, επαληθεύσεις και διερευνήσεις. 
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Πλαίσιο εφαρµογής  

Σε ποιους απευθύνεται:   

Το σενάριο απευθύνεται στους µαθητές της Α’ Λυκείου.   

 

Χρόνος υλοποίησης:   

Για την εφαρµογή του σεναρίου, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 

οι προαπαιτούµενες γνώσεις,  εκτιµάται ότι θα χρειαστούν 2 

διδακτικές ώρες.  

 

Χώρος υλοποίησης:  

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου στο 

εργαστήριο υπολογιστών, στο οποίο θα πρέπει να υπάρχουν 

τουλάχιστον τόσοι υπολογιστές ώστε, να µπορούν να εργαστούν οι 

µαθητές ανά τρεις. Σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να υπάρχει ο 

φάκελος µε το λογισµικό, το οποίο δεν χρειάζεται εγκατάσταση. 

 

Προαπαιτούµενες γνώσεις:  

Ως προς τα µαθηµατικά, οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν:  

• Την έννοια του πίνακα τιµών και της γραφικής παράστασης 

συνάρτησης. 

• Την γραµµική συνάρτηση ψ=αx σε σχέση µε τη µορφή της 

γραφικής της παράστασης και το συντελεστή διεύθυνσης. 

• Τα ανάλογα ποσά και τη σχέση τους µε τη γραµµική 

συνάρτηση. 
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Ως προς το λογισµικό, οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν:  

• Τη συµπλήρωση των στηλών του πίνακα τιµών. 

• Την αποστολή σηµείων σε γράφηµα 

• Την αλλαγή κλίµακας στο Γράφηµα του FP. 

• Τον ορισµό µεταβλητών στους άξονες.  

• Τη δηµιουργία γραφικών παραστάσεων γράφοντας τον τύπο.  

• Τη λειτουργία της οριζόντιας παραµόρφωσης και της µεταφοράς 

µιας γραφικής παράστασης.   

 

Απαιτούµενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:  

Στην κάθε οµάδα προτείνεται να δοθεί ένα φύλλο εργασίας το 

οποίο θα περιγράφει το πρόβληµα, θα έχει τις οδηγίες, τα βήµατα 

εργασίας και τα ερωτήµατα προς τους  µαθητές. Το φύλλο 

εργασίας, θα πρέπει να αφήνει µια αρκετά µεγάλη ελευθερία στους 

µαθητές ώστε, να θέτουν τα δικά τους ερωτήµατα και να απαντούν 

σ’ αυτά. 

Επιπλέον, καλό θα είναι, οι µαθητές, να διαθέτουν ένα τετράδιο 

σηµειώσεων.  

 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης:  

Οι µαθητές, εργαζόµενοι σε οµάδες και καθοδηγούµενοι από το 

φύλλο εργασίας, καλούνται να επινοήσουν τρόπους αξιοποίησης 

των δυνατοτήτων του ψηφιακού εργαλείου, το οποίο διαθέτουν. 

Εποµένως, η διερεύνηση αυτή θα γίνει συνεργατικά.  
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Για να υπάρχει κοινός στόχος και καλή συνεργασία, οι µαθητές της 

κάθε οµάδας προτείνεται να συµπληρώσουν ένα κοινό φύλλο 

εργασίας. 

Στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµος διαδραστικός πίνακας, 

το σύνολο των µαθητών της τάξης µετατρέπεται σε µία κοινότητα 

τα µέλη της οποίας µµελετούν, σχολιάζουν και προτείνουν δράσεις 

πάνω στις αναπαραστάσεις των εννοιών που εµφανίζονται στον 

πίνακα.  

Στη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου,  ο ρόλος του  

εκπαιδευτικού θα είναι να καθοδηγεί τους µαθητές και να 

συνεργάζεται µαζί τους, να τους βοηθάει στη χρήση του 

λογισµικού, να δίνει ανατροφοδότηση και να τους  ενθαρρύνει  

στο να κάνουν εικασίες και δοκιµές αλλά και να συνεργάζονται 

µεταξύ τους. 

 

Στόχοι:   

Γνωστικοί 

Οι µαθητές: 

• Να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους στη γραµµική συνάρτηση 

ώστε, να εντοπίζουν συνευθειακά σηµεία στο καρτεσιανό 

επίπεδο ή µέσα από έναν πίνακα τιµών.  

• Να συνδέσουν την κλίση της ευθείας ψ=αx, µε την τιµή µονάδας 

στα ανάλογα ποσά.  

• Κατ’ επέκταση, να χρησιµοποιήσουν τη γραµµική συνάρτηση 

ψ=αx για να δηµιουργήσουν τη γραφική παράσταση της 

ψ=αx+β και να κατανοήσουν την ιδιαίτερη σχέση των δύο 

αυτών συναρτήσεων.  
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Κοινωνικοί 

Οι µαθητές: 

• Να ασκηθούν στη συνεργασία και την διαπραγµάτευση των 

ιδεών τους ώστε, η γνώση να αποκτήσει έναν διυποκειµενικό 

χαρακτήρα. 

• Να αποκτήσουν τη δεξιότητα παρουσίασης των αποτελεσµάτων 

τους στην τάξη. 

• Να αντιµετωπίσουν τον καθηγητή τους ως συνεργάτη και 

καθοδηγητή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε αντίθεση µε τον 

συνηθισµένο του ρόλο, της αυθεντίας µετάδοσης της γνώσης. 

Τεχνολογικοί 

Οι µαθητές: 

• Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του λογισµικού FP για τη 

µοντελοποίηση προβληµάτων και τη διασύνδεση, µέσω των 

παραθύρων του Πίνακας και Γράφηµα, των πολλαπλών 

αναπαραστάσεων µιας συνάρτησης. 

• Να χρησιµοποιήσουν την Αριθµοµηχανή του λογισµικού, για τη 

δηµιουργία κουµπιών που να συνδέουν τις µεταβλητές των 

συναρτήσεων. 
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Ανάλυση του σεναρίου - Ροή εφαρµογής των 

δραστηριοτήτων  

Προεργασία 

Ο διδάσκων, θα πρέπει να έχει ετοιµάσει έναν πίνακα µε αριθµούς 

σε 2 στήλες και 20 γραµµές, που θα αντιστοιχούν στις 

συντεταγµένες 20 σηµείων.  

Θα έχει φροντίσει ώστε, τα σηµεία αυτά να δηµιουργούν τρεις 

οµάδες ευθειών που διέρχονται από την αρχή των αξόνων, 

δηλαδή οι λόγοι των συντεταγµένων θα παρουσιάζουν συνολικά 3 

διαφορετικά αποτελέσµατα.  

Ακόµη, ένα από τα ζεύγη τιµών προτείνεται να αντιστοιχεί σε ένα 

σηµείο το οποίο δεν θα ανήκει σε καµία από τις τρεις 

προηγούµενες ευθείες.  
 

Στην αρχή, ο διδάσκων επιχειρεί να κινητοποιήσει τους µαθητές 

επισηµαίνοντας ότι στην δραστηριότητα αυτή εκτός από το 

αποτέλεσµα έχει σηµασία και ο χρόνος υλοποίησης, ο οποίος θα 

πρέπει να ελαχιστοποιηθεί µε τη βοήθεια των υπολογιστικών 

εργαλείων που διαθέτουν. 

 



Επιµορφωτικό Υλικό Κλάδου ΠΕ03  Σενάριο 8: Η γραµµική συνάρτηση ψ=αx 
Β΄ Έκδοση, Νοε 2010 
 

Επεξεργασία: Μένιος ∆ελιγκάς  8  

 

Το Πρόβληµα 

 

Ο καθηγητής, θέτει στους µαθητές, µέσω του φύλλου εργασίας, το 

παρακάτω πρόβληµα:   

Ένας πωλητής είναι υπεύθυνος για την πώληση τριών προϊόντων 

Α, Β, Γ τα οποία διαθέτει σε διαφορετικές τιµές. Κάθε φορά που 

κάνει µία πώληση καταγράφει την ποσότητα π (σε κιλά) και δίπλα 

το ποσόν τ (σε Ευρώ) που εισέπραξε. Όταν ολοκληρώσει 20 

πωλήσεις, παρέδωσε τον πίνακα που είχε κατασκευάσει στον 

προϊστάµενό του ο οποίος, θέλησε να ελέγξει δύο πράγµατα:  

α) Πόσες πωλήσεις είχαν γίνει από κάθε προϊόν.  

β) Αν σε κάποια πώληση είχε γίνει λάθος στον υπολογισµό. 

Επίσης, θέλει να κατασκευάσει ένα εργαλείο, το οποίο θα 

υπολογίζει άµεσα την τιµή κάθε φορά που πουλάει ένα από αυτά 

τα προϊόντα ώστε, να διευκολύνει τον υπάλληλο. 

Ζητάµε από τους µαθητές, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους και τις 

δυνατότητες του λογισµικού, να βοηθήσουν τον προϊστάµενο 

στην επίλυση του παραπάνω προβλήµατος. Η δραστηριότητα 

αυτή, περιγράφεται στις φάσεις που ακολουθούν. 
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1η  Φάση:  Απαντήσεις στα ερωτήµατα 

Α.  Ο διδάσκων ζητά από τους µαθητές να συζητήσουν τους 

τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαν να εντοπίσουν οµάδες 

συνευθειακών σηµείων µε την αρχή των αξόνων, µέσα από µια 

οµάδα σηµείων των οποίων οι συντεταγµένες καταγράφονται σε 

έναν πίνακα τιµών ή απεικονίζονται σε ένα καρτεσιανό σύστηµα 

συντεταγµένων. 

Β.   Αξιοποίηση του λογισµικού 

Οι µαθητές, ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα, θα 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του λογισµικού για το συγκεκριµένο 

πρόβληµα. 

Βήµα 1: Κατασκευή του πίνακα τιµών 

Ο διδάσκων, ζητά από τους µαθητές να 

περάσουν στις στήλες του πίνακα τιµών 

του λογισµικού τα 20 έτοιµα ζεύγη τιµών 

που αντιστοιχούν στις 20 διαφορετικές 

πωλήσεις, καθώς και να κατασκευάσουν 

µια τρίτη στήλη µε το πηλίκο των τιµών των 

δύο άλλων στηλών.   

Στη συνέχεια, ζητείται  από τους µαθητές 

ερµηνεύσουν τα αποτελέσµατα της τρίτης 

στήλης και να εντοπίσουν τις πωλήσεις 

που αντιστοιχούν σε καθένα από τα τρία 

προϊόντα.  
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Έτσι, οι µαθητές θα πρέπει να παρατηρήσουν ότι το πηλίκο τ/π 

παίρνει τρεις διαφορετικές τιµές 0,6,  2,1 και 1,2. Οι τιµές αυτές, 

αντιστοιχούν στην τιµή µονάδας του καθενός από τα τρία είδη 

προϊόντος.  

Επίσης, ζητείται από τους µαθητές να προσδιορίσουν τη σχέση 

που συνδέει την τιµή µε την ποσότητα στο κάθε προϊόν, καθώς και 

τη µορφή των γραφικών παραστάσεων που αντιστοιχούν στα τρία 

αυτά είδη. Έτσι, οι σταθεροί λόγοι ανά οµάδα, παραπέµπουν σε 

ποσά ανάλογα, πράγµα που σηµαίνει ότι οι µαθητές πρέπει να 

προβλέψουν ότι οι συντεταγµένες των σηµείων θα συνδέονται µε  

σχέσεις της µορφής y=αx, όπου το α θα παίρνει τις τιµές 0.6, 2.1 

και 1.2. Επίσης, πρέπει να προβλέψουν ότι, τα σηµεία της κάθε 

οµάδας θα ανήκουν σε ευθεία που διέρχεται από την αρχή των 

αξόνων.  

Ένας όµως από τους λόγους δίνει διαφορετικό αποτέλεσµα (από 

τις τρείς παραπάνω τιµές) οπότε, οι µαθητές θα πρέπει να 

συνδέσουν αυτό το µεµονωµένο σηµείο µε λανθασµένο 

υπολογισµό του υπαλλήλου. Προφανώς, το σηµείο αυτό δεν θα 

ανήκει σε καµιά από τις ευθείες. 

 

Βήµα 2: Κατασκευή του Γραφήµατος 

Στο σηµείο αυτό, θα ήταν σκόπιµο, να γίνει διαπραγµάτευση για το 

εύρος των τιµών σε κάθε ένα από τους άξονες, αλλά και η 

απαιτούµενη ακρίβεια ώστε, οι µαθητές να επιλέξουν την 

κατάλληλη κλίµακα, µε το αντίστοιχο εργαλείο του λογισµικού.  
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Στη συνέχεια, οι µαθητές αποστέλλουν τα σηµεία στους άξονες,  

κατασκευάζουν την ευθεία y=x  και µε το εργαλείο του ελαστικού 

χειρισµού της αυξοµείωσης περιστρέφουν την ευθεία ώστε, να 

προσαρµοστεί πάνω στα σηµεία.  

Μέσω της περιστροφής της ευθείας y=x, οι µαθητές 

ανακαλύπτουν τις τρεις οµάδες συνευθειακών σηµείων, ενώ 

συγχρόνως το λογισµικό τους δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουν 

και τις εξισώσεις των τριών ευθειών που προκύπτουν:  

y=2,1x     y=0,6x     y=1,2x. 

 

 

 

Εικόνα 1: Tα σηµεία στο Γράφηµα του FP. 
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Εικόνα 2: Περιστροφές της ψ=x. 

 

Στο σηµείο αυτό, έχει την δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να οδηγήσει 

τους µαθητές στην ανάκληση της έννοιας της κλίσης ευθείας, η 

οποία ισούται µε το σταθερό λόγο τ/π και µπορεί να την 

προσεγγίσει  µέσα από τις δυνατότητες του λογισµικού. 

 

 

Εικόνα 3: Κλίση  ευθείας από το λογισµικό 
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Εδώ, το σηµαντικό είναι ότι, το ορθογώνιο τρίγωνο το οποίο 

κατασκευάζει το λογισµικό, έχει πλευρές των οποίων τα µέτρα είναι 

ανάλογα προς τις συντεταµένες των σηµείων της οµάδας.  

 

Γ’ Απαντήσεις 

Στη συνέχεια, οι µαθητές διαπραγµατεύονται τους δύο τρόπους µε 

τους οποίους µπορούν να απαντήσουν στα αρχικά ερωτήµατα. Ο 

ένας τρόπος είναι ο αριθµητικός (πίνακας τιµών) και ο άλλος 

τρόπος είναι o γεωµετρικός (µέσω της γραφικής παράστασης).  

 

2η Φάση:  

Κατασκευή εργαλείων υπολογισµού των τιµών 

Μετά, ο διδάσκων, ζητά από τους µαθητές να συζητήσουν τις 

δυνατότητες του λογισµικού για την κατασκευή εργαλείων τα οποία 

θα µπορούσαν να βοηθήσουν τον  υπάλληλο ώστε,  να έχει άµεσα 

την τιµή πώλησης και να µην χρειάζεται να κάνει πράξεις κατά την 

πώληση των τριών αυτών προϊόντων.   

Το σηµαντικό κατά τη φάση αυτή είναι, να διαπραγµατευτούν οι 

µαθητές µε πόσους τρόπους µπορούν να κατασκευάσουν τέτοιους 

πίνακες και να υλοποιήσουν µία τουλάχιστον τέτοια κατασκευή.  

α) Ένας τρόπος, θα µµπορούσε να είναι η χρήση της 

αριθµοµηχανής, µέσω της οποίας θα κατασκευάσουν τρία 

κουµπιά, που το καθένα θα υπολογίζει την είσπραξη από την 

πώληση του κάθε προϊόντος. 
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Εικόνα 4: Η κατασκευή των τριών κουµπιών. 

 

β)  Ένας άλλος τρόπος, µπορεί να υλοποιηθεί µε την χρήση του 

παραθύρου του πίνακα, αν οι µαθητές γεµίσουν µία στήλη µε 

τιµές π.χ. από 0,5 µέχρι 10 µε αύξηση 0,5. Στην συνέχεια, θα 

‘γεµίσουν’ τις τρεις επόµενες στήλες µε την βοήθεια των τύπων 

των τριών συναρτήσεων.  

Εδώ, είναι σηµαντικό, να υπογραµµιστεί η σηµασία του συντελεστή 

α (τιµή µονάδας) της συνάρτησης ψ=αx, όταν το x εκφράζει 

ποσότητα και το ψ τιµή.  

γ) Τέλος, ένας άλλος τρόπος είναι, η κατασκευή των γραφικών 

παραστάσεων των τριών συναρτήσεων και στη συνέχεια η 

αποκοπή σηµείων από τις γραφικές παραστάσεις, µε βήµα το 

οποίο θα αποφασίσουν οι µαθητές.  

Οι δραστηριότητες της δεύτερης φάσης, έχουν στόχο να 

οικειοποιηθούν οι µαθητές τις πολλαπλές αναπαραστάσεις της 

γραµµικής συνάρτησης, η οποία γίνεται πλέον εργαλείο επίλυσης 

πρακτικών προβληµάτων.  
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Ο εκπαιδευτικός, µπορεί να προτείνει την αριθµοµηχανή 

ώστε, να εξοικειωθούν οι µαθητές και µε τις δυνατότητες του 

εργαλείο αυτού του λογισµικού και ειδικότερα µε την κατασκευή 

κουµπιού. 

 

3η Φάση – Επέκταση του σεναρίου  

    Σχέση της ψ=αx µε την ψ=αx+β 

Η φάση αυτή, θα µπορούσε να αποτελέσει µία επέκταση του 

σεναρίου ώστε, να γίνει µετάβαση από τη γραµµική συνάρτηση 

στην ψ=αx+β.  

Ο διδάσκων, πληροφορεί τους µαθητές ότι, ειδικά για το προϊόν µε 

τιµή µονάδος 0,6 είναι απαραίτητη µία ορισµένη συσκευασία η 

οποία, για οποιαδήποτε ποσότητα αγοράς χρεώνεται 0,5Є 

επιπλέον.  

Από τους µαθητές ζητείται να διαπραγµατευτούν τις µετατροπές 

που θα πρέπει να κάνουν στον τύπο της συνάρτησης ψ=0,6x, στη 

γραφική της παράσταση και στον πίνακα τιµών της ώστε, να 

περιγράψουν σωστά τα καινούργια δεδοµένα. 

Εδώ, οι µαθητές, θα πρέπει, µε την βοήθεια του διδάσκοντα, να 

οδηγηθούν στο συµπέρασµα ότι, στον τύπο πρέπει να προστεθεί η 

τιµή 0,5 και η γραφική παράσταση πρέπει να µµετακινηθεί 

παράλληλα προς τα ‘πάνω’ ώστε, να µη µεταβληθεί η τιµή 

µονάδος (το α) του προϊόντος και να αυξηθούν οµοιόµορφα όλες οι 

τιµές κατά 0,5. 
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Εικόνα 5: Oι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων  

ψ=0,6x και ψ=0,6x+0.5. 
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Ενδεικτικό Φύλλο Εργασίας 

 

Πρόβληµα 

Ένας πωλητής, είναι υπεύθυνος για την πώληση τριών προϊόντων 

Α, Β, Γ τα οποία διαθέτει σε διαφορετικές τιµές το καθένα. Κάθε 

φορά που κάνει µία πώληση καταγράφει την ποσότητα π (σε κιλά) 

και δίπλα το ποσόν τ (σε ευρώ) που 

εισέπραξε. Όταν ολοκληρώσει 20 

πωλήσεις, παραδίδει τον πίνακα που 

έχει κατασκευάσει, στον προϊστάµενό 

του ο οποίος, θέλει να ελέγξει δύο 

πράγµατα:  

α) Πόσες πωλήσεις έχει κάνει ο 

πωλητής από κάθε προϊόν και  

β) Αν σε κάποια πώληση, έχει γίνει 

λάθος στον υπολογισµό. 

Επίσης, θέλει να κατασκευάσει ένα 

εργαλείο, το οποίο να υπολογίζει 

άµεσα την τιµή από την πώληση των 

τριών αυτών προϊόντων ώστε, να 

διευκολύνει τον υπάλληλο. 

∆ραστηριότητα: Θα προσπαθήσουµε 

να βοηθήσουµε τον προϊστάµενο, 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες του 

εκπαιδευτικού λογισµικού Function 

Probe.   

 

Ποσότητα π 

(σε κιλά) 

Ποσόν τ 

(σε ευρώ) 

0,8 1,68 

0,2 0,24 

1,6 1,92 

1,3 0,78 

5,5 11,55 

1,9 3,99 

11,5 6,9 

3,8 4,56 

3,4 2,04 

6,2 4,96 

2,2 2,64 

3,5 7,35 

5,3 3,18 

6,8 4,08 

5,7 6,84 

4,7 9,87 

1,5 9 

3 6,3 

8,1 9,72 

5 3 
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1η Φάση   Απαντήσεις στα ερωτήµατα 

Α.   Συζητήστε και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.  
 

Ερώτηση 1. Αν έχουµε τις συντεταγµένες  πολλών σηµείων σε 

δυο στήλες ενός πίνακα, πώς µπορούµε να εντοπίσουµε οµάδες 

σηµείων τα οποία είναι συνευθειακά µε την αρχή των αξόνων; 

Απάντηση 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 2.  Αν απεικονίσουµε τα σηµεία αυτά στο καρτεσιανό 

σύστηµα συντεταγµένων, πώς µπορούµε να ξεχωρίσουµε γραφικά 

οµάδες σηµείων που είναι συνευθειακά µε την αρχή των αξόνων; 

Απάντηση 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

Β.   Ακολουθήστε βήµα-βήµα τις παρακάτω οδηγίες ώστε, να 

χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Function Probe , για να 

προσεγγίσετε το πρόβληµα.  
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Βήµα 1: Κατασκευή του πίνακα τιµών 

Περάστε τις τιµές των δυο στηλών (π και 

τ) σε δυο στήλες του Πίνακα του 

λογισµικού. Φτιάξτε, επίσης, µια τρίτη 

στήλη µε το λόγο τιµή/ποσότητα (τ/π), 

στην οποία οι τιµές θα συµπληρωθούν 

αυτόµατα πατώντας το ΕΝΤΕR. 

 

Ερώτηση 1. Παρατηρώντας τις τιµές  

στον πίνακα του λογισµικού:  

α) Μπορείτε να ξεχωρίσετε τις πωλήσεις 

(σηµεία (π, τ)) που αντιστοιχούν στο κάθε 

ένα από τα τρία είδη του προϊόντος;  

β) Υπάρχει κάποια πώληση, που δεν 

αντιστοιχεί σε κανένα είδος;  

Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 2.  Αν απεικονίσουµε τα σηµεία (π, τ) στο καρτεσιανό 

επίπεδο, µπορείτε να προβλέψετε αν θα παρουσιάζονταν κάποιες 

κανονικότητες δηλ. αν εµφανίζονταν οµάδες σηµείων που να 

ανήκουν στην ίδια καµπύλη (γραφική παράσταση);  
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Aν ναι, ποιες οµάδες σηµείων θα δηµιουργούνταν, τι µορφή θα 

είχαν αυτά τα γραφήµατα και ποιες θα ήταν οι εξισώσεις τους; 

Υπάρχει κάποιο σηµείο που δεν θα ανήκε σε κανένα από τα 

γραφήµατα αυτά;  

Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Βήµα 2: Κατασκευή του Γραφήµατος 

Από το παράθυρο ‘Γράφηµα’ του λογισµικού και το µενού 

‘Γράφηµα’, να ορίσετε τις ‘Μεταβλητές’ και να κάνετε την 

κατάλληλη ‘Αλλαγή κλίµακας’ ανάλογα µε το εύρος των τιµών που 

χρειάζεστε στον κάθε άξονα, αλλά και µε βάση την απαιτούµενη 

ακρίβεια. 

Στη συνέχεια, από το παράθυρο ‘Πίνακας’ και από το µενού 

‘Αποστολή’, επιλέξτε ‘Σηµεία σε γράφηµα’.  Τότε θα απεικονιστούν 

τα σηµεία, στο Γράφηµα του λογισµικού.  

Κατασκευάστε την ευθεία y=x, χρησιµοποιώντας το εικονίδιο νέου 

τύπου  και µε το εργαλείο του ελαστικού χειρισµού  

περιστρέψτε την ώστε, να προσαρµοστεί πάνω στα σηµεία.  
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Έτσι, σας δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσετε τις οµάδες των 

συνευθειακών σηµείων, ενώ συγχρόνως, το λογισµικό σας δίνει και 

τις εξισώσεις των τριών ευθειών που προκύπτουν. 

Ερώτηση 3. Επιβεβαιώθηκαν οι απαντήσεις – προβλέψεις σας 

στα ερωτήµατα του βήµατος 1;  Aν όχι γράψτε το λόγο. 

Απάντηση 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Ερώτηση 4.  Τι παριστάνει ο καθένας από τους λόγους τ/π στην 

αντίστοιχη γραφική παράσταση; 

Απάντηση 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Γ’ Απαντήσεις στα ερωτήµατα του προβλήµατος 

Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του πίνακα και του γραφήµατος 

του λογισµικού, παρουσιάστε τα αποτελέσµατά σας στον 

προϊστάµενο, σχετικά µε τα ερωτήµατά του και εξηγήστε τον πως 

µπορεί ο ίδιος να βρει τις απαντήσεις.  
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

 

2η Φάση  

Κατασκευή εργαλείων υπολογισµού των τιµών 

Α. Συζητήστε και καταγράψτε τις δυνατότητες του λογισµικού 

Function Probe για την κατασκευή εργαλείων τα οποία, θα 

µπορούσαν να βοηθήσουν τον υπάλληλο να υπολογίζει άµεσα την 

τιµή πώλησης των προϊόντων Α, Β, Γ. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

Β.  Χρησιµοποιήστε την Αριθµοµηχανή, για να κατασκευάσετε τρια 

κουµπιά τα οποία, θα παράγουν ζεύγη τιµών για κάθε ένα από τα 

τρία προϊόντα. 
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Σύνοψη των δραστηριοτήτων και αξιολόγηση  

 

Ως προς την διαδικασία υλοποίησης:  

Η δοµή του σεναρίου, η σειρά των δραστηριοτήτων και τα 

ερωτήµατα που τίθενται στους µαθητές, αποτελούν αντικείµενο 

αξιολόγησης από τον ίδιο τον διδάσκοντα. Κρατώντας σηµειώσεις 

για τις δυσκολίες υλοποίησης συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, 

µπορεί να εκτιµήσει τα σηµεία στα οποία οι µαθητές δήλωναν ή 

εκδήλωναν δυσκολίες κατανόησης ή εφαρµογής.  

Στην συνέχεια, µε κατάλληλες επεµβάσεις στις δραστηριότητες, 

επιχειρεί να θεραπεύσει τα προβλήµατα που προέκυψαν, 

απλοποιώντας διαδικασίες ή περιγράφοντας µε µεγαλύτερη 

σαφήνεια τις ερωτήσεις των δραστηριοτήτων.  

Πιο συγκεκριµένα, µετά την ολοκλήρωση των φάσεων της 

δραστηριότητας, ο διδάσκων µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές 

να απαντήσουν σε συγκεκριµένα ερωτήµατα σχετικά µε:  

• Τις δυσκολίες που συνάντησαν στη χρήση του λογισµικού και 

στη συνεργασία µεταξύ τους και τον τρόπο που τις 

αντιµετώπισαν.  

• Τυχόν νέα µαθηµατικά δεδοµένα που προέκυψαν κατά την 

διάρκεια της δραστηριότητας ή αν χρειάστηκαν γνώσεις τις 

οποίες δεν γνώριζαν ή δεν ήταν επαρκώς εξοικειωµένοι. 

• Το νέο ρόλο του καθηγητή. 
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Ως προς τα εργαλεία:  

Η εφαρµογή µέσα σε πραγµατικές συνθήκες µιας δραστηριότητας, 

παρουσιάζει µη αναµενόµενες δυσκολίες οι οποίες µπορεί να 

οφείλονται στο ψηφιακό εργαλείο που χρησιµοποιείται. Οι 

δυσκολίες που θα παρουσιαστούν, θα καταγραφούν από τον 

διδάσκοντα ο οποίος, είτε θα βελτιώσει τις απαιτήσεις του 

σεναρίου είτε, θα σχεδιάσει µια περισσότερο κατευθυνόµενη 

πορεία εφαρµογής του ίδιου σεναρίου.  

 

Ως προς την προσαρµογή και επεκτασιµότητα  

Ο εκπαιδευτικός µετά από κάθε εφαρµογή του σεναρίου 

επανεκτιµά τη δοµή του σεναρίου και σχεδιάζει νέες δυνατότητες 

και επεκτάσεις. Το συγκεκριµένο σενάριο θα µπορούσε να 

αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία είναι δυνατόν να 

οργανωθεί η διδασκαλία της ψ=αχ+β.    


