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ABSTRACT 

 In this work, we want to bring out the advantages of geometrical super-

vision, as a powerful instructive mean, in solving equations and inequalities 

with absolute values. For this reason, first we present in a detailed way, an 

experimental lesson, we made at two classes with 16 years-old pupils (first 

form of the Greek Lyceum). The presentation of the method we propose 

took place in a educational environment which was practical-discovering, 

where the pupils gave solutions based on simple and familiar geometrical 

graphs, without the help of standard algebraic procedures. 

 Then we deal with an empirical study we did and we analyze and com-

ment the results, which came up. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Με την εργασία µας αυτή θέλουµε να αναδείξουµε τα πλεονεκτήµατα 

της γεωµετρικής εποπτείας, ως ενός ισχυρού διδακτικού µέσου, στην επίλυ-

ση εξισώσεων και ανισώσεων µε απόλυτες τιµές. Για το λόγο αυτό παρου-

σιάζουµε πρώτα, µε αναλυτικό τρόπο, µία πειραµατική διδασκαλία που 

πραγµατοποιήσαµε σε δύο τµήµατα της Α΄ Λυκείου. Η παρουσίαση της µε-

θόδου που προτείνουµε έγινε µέσα σ’ ένα διδακτικό περιβάλλον "πρακτικό–

ανακαλυπτικό", όπου οι µαθητές έδιναν λύσεις στηριζόµενοι σε απλές και 

οικείες τους γεωµετρικές παραστάσεις, χωρίς τη βοήθεια τυποποιηµένων 
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αλγεβρικών διαδικασιών. Ασχολούµαστε έπειτα µε µία εµπειρική έρευνα 

που πραγµατοποιήσαµε· και στη συνέχεια αναλύουµε και σχολιάζουµε τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν. 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της εργασίας µας αυτής είναι να αναδείξουµε τα πλεονεκτήµατα 

της διδακτικής παρουσίασης της έννοιας της απόλυτης τιµής, θεωρούµενης 

ως απόστασης, έναντι της φορµαλιστικής αντιµετώπισής της· ως ένα σύνο-

λο από τυπικές αλγοριθµικές διαδικασίες. 

Θα επικεντρωθούµε κυρίως στη γεωµετρική, αλλά συγχρόνως και στη 

διαισθητική αντιµετώπιση ορισµένων τυπικών εξισώσεων και ανισώσεων 

µε απόλυτες τιµές που παρουσιάζονται στο σχολικό βιβλίο της Άλγεβρας 

της Α΄ Λυκείου. 

Πριν εισέλθουµε στο κυρίως θέµα µας, όπου θα προβάλλουµε και θα 

στηρίξουµε την αναγκαιότητα της γεωµετρικής εποπτείας, ως ενός ισχυρού 

διδακτικού µέσου, κρίνουµε σκόπιµο να κάνουµε κάποιες επισηµάνσεις: 

Στα βιβλία των µαθηµατικών της Γ΄ Γυµνασίου και της Α΄ Λυκείου, η 

απόλυτη τιµή ενός πραγµατικού αριθµού x ορίζεται ως η απόσταση του x 

από το 0 (µηδέν) του άξονα των τετµηµένων x΄x. Στο βιβλίο δε της Άλγε-

βρας της Α΄ Λυκείου ορίζεται επίσης και η απόσταση δύο πραγµατικών α-

ριθµών α και β του άξονα x΄x, ως η απόλυτη τιµή της διαφοράς α – β ή της 

διαφοράς β – α. 

 

Η οριοθέτηση αυτή:  

α) εµπεριέχει τις προϋποθέσεις ώστε η παρουσίαση εξισώσεων και ανι-

σώσεων µε απόλυτες τιµές να µπορεί να γίνει µέσα σε ένα κατάλληλο γεω-

µετρικό περιβάλλον, όπου ο µαθητής να αισθητοποιεί πλήρως την απόλυτη 

τιµή ως µήκος ενός ευθυγράµµου τµήµατος που έχει τα άκρα του πάνω σε 

έναν άξονα συντεταγµένων, και, 

β) ξεπερνά τις αντιλήψεις για τη διδασκαλία της απόλυτης τιµής που δι-

ατυπώθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια και στις οποίες κυριαρχούσε η πρακτι-

κή "της αποµάκρυνσης του συµβόλου της απόλυτης τιµής", διακρίνοντας 

περιπτώσεις για το πρόσηµο της παράστασης που βρίσκεται µέσα στο σύµ-

βολο   της απόλυτης τιµής. 

Τα τελευταία χρόνια η διδακτική αντιµετώπιση κάποιων τυποποιηµένων 

εξισώσεων και ανισώσεων (µορφές του τύπου: x= θ, x< θ, x> θ, 
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όπου θ θετικός αριθµός) γίνεται από την πλειονότητα των καθηγητών των 

Λυκείων, όχι µε τη µέθοδο της αποµάκρυνσης του συµβόλου της απόλυτης 

τιµής, αλλά σύµφωνα µε τους αλγόριθµους:  

x= θ ⇔ x = ±θ  

x< θ ⇔ –θ < x < θ 

x> θ ⇔ x < –θ ή x > θ, θ: θετικός αριθµός, 

οι οποίοι εµφανίστηκαν το 1990 στη σχολική βιβλιογραφία (Άλγεβρα Α΄ 

Λυκείου, Σ. Ανδρεαδάκης, Β. Κατσαργύρης, κ.ά.) υπό µορφή θεωρίας. 

 Ιστορικά πρόκειται σαφώς για µία θετική διδακτική µετατόπιση της έν-

νοιας της απόλυτης τιµής. Επισηµαίνουµε όµως ότι και σήµερα από τη δια-

δικασία λύσης θεµάτων, στα οποία παραπάνω αναφερθήκαµε, λείπει σε ου-

σιαστικό βαθµό η γεωµετρική εποπτεία· δεν γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την 

ισχυρή, λόγω του ορισµού, σύνδεση της απόστασης δύο σηµείων του άξονα 

µε την απόλυτη τιµή. Ο µαθητής και σήµερα για να λύσει µια εξίσωση ή α-

νίσωση µε απόλυτες τιµές ενεργεί τελείως µηχανικά, σχεδόν χωρίς να ενδι-

αφέρεται για το µαθηµατικό περιεχόµενο αυτών που γράφει. Ακολουθεί πι-

στά µια σειρά από συγκεκριµένα "αλγεβρικά" βήµατα χωρίς στην πραγµα-

τικότητα να αισθητοποιεί την αναγκαιότητα αυτής της πορείας που ακολου-

θεί και όχι, ίσως, κάποιας άλλης. Ως αποτέλεσµα αυτής της αντιµετώπισης 

είναι ένα σηµαντικό ποσοστό µαθητών να κάνει τα γνωστά "κλασσικά λά-

θη"
1
  –  όπως για παράδειγµα: από την  x

2
 < 4  να βρίσκουν τελικά  x < 2 ή 

x < ±2 (η αναφορά µας αυτή είναι τελείως ενδεικτική). Αξίζει στο σηµείο 

τούτο να πούµε ότι η "εικόνα" που έχει σχηµατιστεί στο µυαλό του κάθε 

µαθητή για την έννοια της απόλυτης τιµής – απαλλαγµένης από τη γεωµε-

τρική εποπτεία, είναι το αποτέλεσµα της εµπειρίας που έχει αποκτήσει ο 

µαθητής µέσα από παραδείγµατα που του έχουν αναλυθεί κατά την "πρώτη" 

πρόσκτηση της γνώσης στο σχολείο και όχι µόνον. 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Όπως διαφάνηκε στην εισαγωγική αναφορά µας, ο κύριος στόχος µιας 

"άλλης" διδασκαλίας για την αντιµετώπιση εξισώσεων και ανισώσεων µε 

                                                      
1 Σχετική εµπειρική έρευνα έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη από το συνάδελφο, ∆ρ της ∆ιδακτικής των 

Μαθηµατικών, Γιάννη Θωµαΐδη, και έχει δηµοσιευτεί στα περιοδικά της Ε.Μ.Ε. "∆ιάσταση", τ. 3-4, 

Θεσ/νίκη, 1996 και "Ερευνητική ∆ιάσταση της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών", τ. 2, Θεσ/νίκη, 1997. 
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απόλυτες τιµές, είναι η αντικατάσταση των τυπικών αλγοριθµικών διαδικα-

σιών µε µια άλλη µέθοδο, όπου θα αποδίδεται στην έννοια της απόλυτης τι-

µής η γεωµετρική της διάσταση, που δεν είναι άλλη από αυτήν του µήκους 

ενός ευθυγράµµου τµήµατος. Με τον τρόπο αυτόν πιστεύουµε ότι ο µαθη-

τής µπορεί να αισθητοποιήσει σε βάθος, και όχι επιφανειακά, τη λειτουργία 

της έννοιας της απόλυτης τιµής ως απόστασης. 

 Η παρουσίαση της έννοιας γίνεται σε ένα "γεωµετρικό περιβάλλον", 

"πρακτικό – ανακαλυπτικό", µε πολύ λίγα προαπαιτούµενα. Αυτά είναι: 

 

 α)  Η γνώση του άξονα των πραγµατικών αριθµών. 

β)  Η ιδιότητα που έχουν τα σηµεία ενός κύκλου να ισαπέχουν από το 

κέντρο του κύκλου. 

γ) Ο ορισµός του συµβόλου α – β ή β – α να εκφράζει την από-

σταση των αριθµών α και β του άξονα. 

 Για την πειραµατική εφαρµογή της πρότασής µας, σχεδιάσαµε µια διδα-

σκαλία, την οποία στη συνέχεια πραγµατοποιήσαµε, το σχολικό έτος 1999-

2000, σε µαθητές δύο τµηµάτων της Α΄ Λυκείου, σε δύο διαφορετικά Λύ-

κεια της πόλης των Τρικάλων. Σε καθένα από τα τµήµατα αυτά χρησιµο-

ποιήθηκαν δύο διδακτικές ώρες. 

 Στη συνέχεια της εργασίας µας θα αναφερθούµε µε συντοµία, στο µέτρο 

του δυνατού βεβαίως, στην πορεία που ακολουθήσαµε κατά την παρουσία-

ση αυτού του δίωρου µαθήµατος. 

 Ξεκινήσαµε τη διδασκαλία µας παρουσιάζοντας στα παιδιά τον άξονα 

των πραγµατικών αριθµών, πάνω στον οποίο βάλαµε τα σηµεία Α, Ο και Β. 

Στα σηµεία αυτά αντιστοιχίζονται οι πραγµατικοί αριθµοί α, 0 (µηδέν) και 

β. 

 

x΄ x

Α Ο       Β

α 0       β
 

 

 Τονίσαµε ότι όταν θα λέµε απόσταση των αριθµών α και β, θα εννοούµε 

το µήκος του τµήµατος ΑΒ. Το µήκος αυτό, που είναι ένας θετικός αριθµός, 

µπορούµε να το δηλώσουµε µε το σύµβολο α – β.  

Έτσι στην ερώτηση: "πως θα πρέπει να συµβολίζουµε το µήκος του 

τµήµατος ΑΟ;", προέκυψε αµέσως η απάντηση: α – 0δηλαδή α. Τι 
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εκφράζει το σύµβολο β; Απάντηση: Το µήκος του τµήµατος ΒΟ, αφού 

β = β – 0. 
Στο πλαίσιο της εισαγωγής µας στο µάθηµα, τους παρουσιάσαµε και το 

επόµενο σχήµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια αυτού του σχήµατος, αναλύσαµε διεξοδικά τη σχέση των 

συµβόλων  α – β,  β – α  µεταξύ τους και µε τους αριθµούς: α – β και 

β – α. Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ τη συµβολή του σχήµατος στην αισθητο-

ποίηση της ισότητας α – β=β – α. 

Ο πρώτος στόχος που θέσαµε, πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση – α-

νάλυση των παραδειγµάτων µας, ήταν να µπορούν οι µαθητές να διατυπώ-

νουν λεκτικά τι ακριβώς ζητάµε, στην περίπτωση που τους δοθεί η τυπική 

µορφή µιας εξίσωσης ή ανίσωσης. Για το λόγο αυτό τους δώσαµε τις εξής 

τυπικές µορφές: 

 

x – 2 = 3,     x + 1 < 4,    2x – 3 ≥ 5,  

 

x – 3 + x + 4 = 10,   5x – 6 < –7 

 

και τους ζητήσαµε να "διαβάσουν" αυτές τις σχέσεις χρησιµοποιώντας τον 

όρο απόσταση αντί του όρου απόλυτη τιµή. 

 Τις σωστές απαντήσεις των παιδιών, που προέκυψαν µετά από έναν σύ-

ντοµο σχετικά διάλογο, τις παρουσιάζουµε στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

x΄ 

 
x 

 

x

Ο 
ρ =β – α 
 

 ρ =α – β 
 

α – β    0    β – α 
 

ρ: η ακτίνα του κύκλου 

 Α 

 

Β 
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Τυπική µορφή 

εξίσωσης, ανίσωσης 

 

Το ζητούµενο διατυπωµένο λεκτικά 

 

x – 2 = 3  

Ζητάµε τις τιµές του x, ώστε η απόστασή 

τους από το 2 να είναι ίση µε 3 µονάδες 

µήκους.  

 

x + 1 < 4 

Αφού x + 1 = x – (–1), ζητάµε τις τι-

µές του x, ώστε η απόστασή τους από τον 

αριθµό –1 να είναι µικρότερη από 4 µονά-

δες µήκους. 

 

2x – 3 ≥ 5 

Ζητάµε τις τιµές του x, ώστε η απόστασή 

του 2x από τον αριθµό 3 να είναι µεγαλύ-

τερη ή ίση από 5 µονάδες µήκους. 

 

x – 3 + x + 4 = 

10 

Ζητάµε τις τιµές του x, ώστε το άθροισµα 

των αποστάσεων του x από τους αριθµούς 

3 και –4 να είναι ίση µε 10 µονάδες µή-

κους. 

 

5x – 6 < –7 

Ζητάµε τις τιµές του x, ώστε η απόσταση 

του 5x από το 6 να είναι µικρότερη από –7 

µονάδες µήκους. Τέτοιες τιµές του x δεν 

υπάρχουν. 

 

 

 Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε εδώ δύο σηµεία, στα οποία τα παιδιά 

προβληµατίστηκαν:  

 

α) στην περίπτωση της ανίσωσης x + 1 < 4, η οποία έπρεπε να µετα-

σχηµατιστεί στην x – (–1) < 4 και, 

β) στην τελευταία ανίσωση: 5x – 6 < –7. Στην περίπτωση αυτή, εκτός 

από τη λεκτική διατύπωση, ζητήσαµε να µας πούνε αν υπάρχουν τιµές του x 

που την επαληθεύουν. Στο σηµείο τούτο χρειάστηκε να υπενθυµίσουµε σε 

κάποια παιδιά ότι το σύµβολο 5x – 6 εκφράζει µήκος ευθυγράµµου τµή-

µατος. Αυτή η παρέµβασή µας διευκόλυνε την κατάσταση.
2
  

                                                      
2 Σχετική άποψη του ∆ρ. Μαθηµατικών του Παν. Αθηνών Στράτου Μάκρα, που διατύπωσε σε διά-

λεξη που διοργανώθηκε από το παράρτηµα Τρικάλων της Ε.Μ.Ε. στις 29/4/1997, µε θέµα "Η Γεω-

µετρική εποπτεία στη διδασκαλία της Ανάλυσης": «Πολλές φορές µιλώντας για την "ανακάλυψη" 

διαφόρων πραγµάτων από τους µαθητές µας, εννοούµε συνήθως τη διατύπωση µιας απάντησης που 

εµείς θα περιµέναµε. Κάτι τέτοιο όµως δεν συµβαίνει πάντα· και αυτό το ξέρουµε αρκετά καλά. Αν οι 
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 Στη συνέχεια της πειραµατικής µας διδασκαλίας προχωρήσαµε στη συ-

ζήτηση κάποιων παραδειγµάτων, τα οποία παρουσιάζουµε λυµένα για τις 

ανάγκες της εργασίας µας. Στην παρουσίασή τους αφήνουµε κάποιες διατυ-

πώσεις που προέκυψαν κατά τη συζήτηση στην τάξη. 

 

 

α) Να λυθεί η εξίσωση x – 2 = 3 

 

Απάντηση 

Το x – 2, δηλαδή το πρώτο µέλος της εξίσωσης, εκφράζει την από-

σταση του x από τον αριθµό 2.  Έτσι η έκφραση:  "Λύστε την εξίσωση 

x – 2 = 3" διαβάζεται ισοδύναµα: "Βρείτε τις τιµές του x, ώστε η α-

πόστασή του από τον αριθµό 2 να είναι 3 µον. µήκους". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφουµε τον κύκλο
3
 µε κέντρο το σηµείο Κ, στο οποίο αντιστοιχίζεται 

το 2, και ακτίνα ίση µε 3 µον. µήκους. 

Ο κύκλος αυτός τέµνει τον άξονα των πραγµατικών αριθµών στα σηµεία 

Α και Β. Οι αριθµοί –1 και 5, που αντιστοιχίζονται στα σηµεία αυτά, εί-

ναι οι λύσεις της εξίσωσης x – 2 = 3. 

 

                                                                                                                                       
µαθητές µας αφεθούν µόνοι τους, χωρίς τις δικές µας διδακτικές παρεµβάσεις, δεν πρόκειται να ανα-

καλύψουν και πολλά πράγµατα. Η δηµιουργία από τη µεριά των καθηγητών, µε τις κατάλληλες κάθε 

φορά παρεµβάσεις τους, ενός κλίµατος που να κεντρίζει την περιέργεια των παιδιών και να τα ωθεί σε 

διαδικασίες ανακαλυπτικές, είναι βασική προϋπόθεση µιας αποτελεσµατικής διδασκαλίας». 
3 Ο κύκλος σχεδιάστηκε, στα θέµατα που αναλύσαµε, για τη γεωµετρική αισθητοποίηση της εύρεσης 

των δύο αριθµών του άξονα που ισαπέχουν από ένα γνωστό αριθµό. Και αυτό γιατί, έχουµε τη γνώ-

µη, ότι όλοι οι µαθητές γνωρίζουν, έστω και εµπειρικά, την ιδιότητα των σηµείων ενός κύκλου να 

ισαπέχουν από το κέντρο του. 

–∞ 

 
+∞ 

 

x

Κ 
3 µον. 

 
  3 µον. 

 
x = –1    2        x = 5 
 

Τετµ. του Α: 2 – 3 = –1 
Τετµ. του Β: 2 + 3 = 5 

Α 

 

Β 
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β) Να λυθεί η ανίσωση x + 1 < 4 

 

Απάντηση 

Το x + 1 γράφεται x – (–1). Έτσι εδώ ζητάµε τις τιµές του x, που η 

απόστασή τους από το –1 να είναι µικρότερη από 4 µον. µήκους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφουµε τον κύκλο µε κέντρο το σηµείο Κ, στο οποίο αντιστοιχίζεται 

το –1, και ακτίνα ίση µε 4 µον. µήκους. 

Ο κύκλος αυτός τέµνει τον άξονα στα σηµεία Α και Β, στα οποία αντι-

στοιχίζονται οι αριθµοί –5 και 3.  

Είναι  φανερό  ότι  οι  τιµές  του  x  που  ζητάµε  είναι  οι  αριθµοί  του 

άξονα,  που  αντιστοιχίζονται σε σηµεία εσωτερικά του κύκλου.  Οπότε 

οι τιµές του x που επαληθεύουν την ανίσωση είναι εκείνες για τις ο-

ποίες:  –5 < x < 3. 

Μετά από την παραπάνω λύση, δώσαµε και µία άλλη ισοδύναµη λύση.  

Το x + 1 γίνεται (x + 1) – 0.  

Έτσι η ανίσωση x + 1 < 4 γίνεται (x + 1) – 0 < 4.  

Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται εποπτικά η δεύτερη λύση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέλουµε τα x για τα οποία –4 < x + 1 < 4, οπότε –5 < x < 3. 

–∞ 

 
+∞ 

 

x

Κ 
4 µον. 

 
   4 µον. 

 
     –4     x + 1   0  x + 1     4 
 

Α 

 

Β 

 

–∞ 

 
+∞ 

 

x

Κ 
4 µον. 

 
4 µον. 

 
     –5   x       –1    x              3 
 

Τετµ. του Α: –1 – 4 = –5 
Τετµ. του Β: –1 + 4 = 3 

Α 

 

Β 
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γ) Να λυθεί η ανίσωση 2222x – 3 ≥≥≥≥ 5 

 

 

 

Απάντηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eίναι φανερό ότι ζητάµε τις τιµές του x, για τις οποίες οι αριθµοί 2x α-

ντιστοιχίζονται σε σηµεία του άξονα που βρίσκονται στο εξωτερικό του 

κύκλου, µαζί µε τους αριθµούς 2x, που αντιστοιχίζονται στα Α και Β. 

∆ηλαδή θέλουµε: 2x ≤ –2 ή 2x ≥ 8  ή ισοδύναµα: x ≤ –1 ή x ≥ 4. 

 

δ) Να λυθεί η εξίσωση x – 3 + x + 4 = 10 

 

Απάντηση 

Εδώ τα πράγµατα περιπλέκονται. Είναι απαραίτητο να φτιάξουµε πρώτα 

κάποια γενικότερη υποδοµή. Να δηµιουργήσουµε ένα κατάλληλο µαθη-

µατικό µοντέλο, ανάλογο προς την πρότασή µας, που απαιτεί στη διαδι-

κασία επίλυσης να κυριαρχεί η γεωµετρική εποπτεία. 

Το γενικό πρόβληµα που έχουµε να επιλύσουµε είναι προφανώς το εξής: 

Αν δοθούν δύο πραγµατικοί α και β, να λυθεί η εξίσωση :  

x – α + x – β = λ, λ > 0. 

Την απόδειξη
4
 του θέµατος αυτού παρουσιάσαµε αναλυτικά µε αρκετή "

ενδιάµεση" συζήτηση. Για προφανείς όµως λόγους, την παρουσιάζουµε 

εδώ µε κάποια συντοµία. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό της απόλυτης τιµής, ως µήκους ενός ευθυγράµ-

µου τµήµατος, η εξίσωση x – α + x – β = λ θα µπορούσε ισοδύνα-

                                                      
4 Την απόδειξη συζητήσαµε, πριν τον τελικό σχεδιασµό του µαθήµατος, µε τον συνάδελφο µαθηµα-

τικό του 6ου Ενιαίου Λυκείου Τρικάλων, Κοντογιάννη Θωµά. 

–∞ 

 
+∞ 

 

x

Κ 
5 µον. 

 
5 µον. 

 
 2x     –2        3           8      2x 
 

Τετµ. του Α: 3 – 5 = –2 
Τετµ. του Β: 3 + 5 = 8 

Α 

 

Β 
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µα να πάρει τη µορφή ΓΑ + ΓΒ = λ, όπου Α, Β είναι δύο σηµεία του ά-

ξονα των πραγµατικών αριθµών µε τετµηµένες α, β αντίστοιχα και Γ ένα 

άλλο σηµείο του άξονα µε (άγνωστη) τετµηµένη x. Παίρνουµε επίσης το 

µέσο Μ του τµήµατος ΑΒ. 

 

 

 

 

 

 

 

Η ισότητα ΓΑ + ΓΒ = λ µετασχηµατίζεται ισοδύναµα: 

 ΓΑ + (ΓΜ + ΜΒ) = λ 

 ΓΑ + (ΓΜ + ΑΜ)  = λ 

 (ΓΑ + ΑΜ) + ΓΜ  = λ 

 ΓΜ + ΓΜ  = λ 

 2ΓΜ  = λ 

 ΓΜ  = 
2

λ
 

 
2

λ

2

βα
x =

+
−  

 

Αποδείξαµε τελικά ότι: 

 

x – α + x – β= λ ⇔   
2

λ

2

βα
x =

+
−  , λ > 0 

 

Η ισοδυναµία στην οποία καταλήξαµε, πιστεύουµε ότι αποτελεί το κα-

τάλληλο 
5
µαθηµατικό µοντέλο, που µας ήταν απαραίτητο για να λύσου-

µε την εξίσωση: 

 
x – 3 + x + 4 = 10 

                                                      
5 Στο ένα από τα δύο τµήµατα της Α  ́Λυκείου η διδασκαλία έγινε από τη συνάδελφο µαθηµατικό του 2ου Ενιαίου 

Λυκείου Τρικάλων, Παππά Νίνα. 

–∞ 

 
+∞ 

 

x

Α 

x        α   
2

βα +
                 β 

 

Γ 

 

Μ 

 

Β 
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Τα πράγµατα τώρα είναι αρκετά απλά. Είναι πλέον αρκετό να λύσουµε 

την ισοδύναµη εξίσωση: 5
2

1
x  τηνδηλαδή,

2

10

2

)4(3
x =




−−=

−+
− . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΜΠΕΙ-

ΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Μετά την πειραµατική διδασκαλία
5
 µας και έπειτα από συζητήσεις µε 

συναδέλφους µαθηµατικούς, που διδάσκουν στο Λύκειο, έχουµε κάθε λόγο 

να πιστεύουµε στη αποτελεσµατικότητα της µεθόδου "άξονας-κύκλος", που 

παρουσιάσαµε. Ο ισχυρισµός µας αυτός ενισχύεται και από µια εµπειρική 

έρευνα που κάναµε στους µαθητές που παρακολούθησαν τη διδασκαλία 

µας. Συγκεκριµένα, ένα µήνα µετά την πειραµατική διδασκαλία µας, σχε-

διάσαµε και ακολούθως πραγµατοποιήσαµε ένα test µε θέµατα αντίστοιχα 

αυτών που τους είχαµε παρουσιάσει. Ζητήσαµε από τους µαθητές, αν ακο-

λουθήσουν τη γεωµετρική µέθοδο, να χρησιµοποιήσουν τον άξονα των 

πραγµατικών αριθµών και τον κύκλο, χωρίς κατ’ ανάγκη να κάνουν και τη 

λεκτική περιγραφή της σχετικής κατασκευής τους. Τους εξηγήσαµε επίσης 

ότι µπορούν, αν θέλουν, να απαντήσουν στα θέµατα του test και µε το συ-

νήθη τρόπο που υποδεικνύεται στο σχολικό τους βιβλίο. Και αυτό γιατί στα 

παιδιά παρουσιάστηκε και η µεθοδολογία του βιβλίου τους.  

 

Ζητήσαµε από τους µαθητές να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις: 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 

Να γράψετε τις εξισώσεις ή ανισώσεις που αντιστοιχούν στις παρακάτω 

διατυπώσεις: 

–∞ 

 
+∞ 

 

x

Κ 
5 µον. 

 
5 µον. 

 

 –
2

11
   -

2

1
    

2

9
 

 

Τετµ. του Α: 
2

11
5

2

1
−=−−  

Τετµ. του Β: 
2

9
5

2

1
=+−   

Α 

 

Β 
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 α) Να βρεθούν οι τιµές του πραγµατικού αριθµού x, ώστε η απόσταση 

του 4x από τον αριθµό 3 να είναι µεγαλύτερη από 5 µονάδες µήκους. 

 β) Να βρεθούν οι τιµές του πραγµατικού αριθµού x, ώστε η απόστασή 

του από τον αριθµό 4 να είναι ίση µε 6 µονάδες µήκους. 

 γ) Να βρεθούν οι τιµές του πραγµατικού αριθµού x, ώστε η απόστασή 

του από τον αριθµό 2 να είναι µικρότερη ή ίση από 6 µονάδες µήκους. 

 δ) Να βρεθούν οι τιµές του πραγµατικού αριθµού x, ώστε η πρόσθεση 

των αποστάσεων του x από τους αριθµούς 4 και 2 να είναι ίση µε 12 

µονάδες µήκους. 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 2η 

α) Να λυθεί η ανίσωση –4x + 3 > 5. 

 Ποια είναι η σχέση των λύσεων αυτής της ανίσωσης µε τις λύσεις της 

ανίσωσης που γράψατε στο (α) της πρώτης ερώτησης; Μήπως µπορεί-

τε να δικαιολογήσετε την απάντησή σας; 

β) Να λύσετε τις εξισώσεις και ανισώσεις που γράψατε στα (β) και (γ) της 

πρώτης ερώτησης. 

γ) Να λυθεί η εξίσωση: x – 2 + x – 4 = 12. Για να λύσετε την εξί-

σωση αυτή µπορείτε, αν θέλετε, να πάρετε ως δεδοµένη την ισοδυνα-

µία : 

x – α + x – β= λ ⇔   
2

λ

2

βα
x =

+
−  , λ > 0 

δ) Για ποιες τιµές του πραγµατικού αριθµού x ισχύει: x – 1999 < –

2000; 

 Μια πρώτη επεξεργασία των αποτελεσµάτων του test, που πραγµατο-

ποιήθηκε σε σύνολο 55 µαθητών, φαίνεται στους επόµενους πίνακες: 

 

Ερώτηση πρώτη Σωστές απαντήσεις % 

α 48 87,3 

β 48 87,3 

γ 45 81,8 

δ 41 74,5 
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Ερώτηση δεύτε-

ρη 

 

Σωστές απαντήσεις 

 

% 

Μαθητές που χρησιµο-

ποίησαν τη µέθοδο "ά-

ξονα-κύκλου" 

α 41 74,5 31 

β 42 76,4 32 

γ 39 71,0 34 

δ 44 80,0  

 

 Εν προκειµένω, η µελέτη των αποτελεσµάτων του test: 

α) Μας έδωσε πληροφορίες που έχουν σχέση µε το βαθµό αποτελεσµα-

τικότητας της διδασκαλίας, που νωρίτερα είχαµε πραγµατοποιήσει. 

β) Μας επέτρεψε να αξιολογήσουµε, ως θετική καταρχήν, τη µέθοδο "

άξονας-κύκλος" και να εντοπίσουµε τα σηµεία εκείνα στα οποία απαιτείται 

κάποια διαφοροποίηση, όσον αφορά την παρουσίασή της. 

Σε ότι έχει σχέση τώρα µε τα είδη των λαθών που αντιµετωπίσαµε: 

α) Ορισµένοι µαθητές που ακολούθησαν τη µέθοδο "άξονας-κύκλος" 

έκαναν λάθη αλγεβρικού λογισµού κατά τον προσδιορισµό των τετµηµένων 

των σηµείων τοµής του κύκλου µε τον άξονα των πραγµατικών αριθµών. 

β) Τα λάθη των µαθητών, που ακολούθησαν την πορεία των συνήθων 

αλγεβρικών διαδικασιών (χωρίς σχήµατα), εντοπίστηκαν κυρίως στην ε-

σφαλµένη τοποθέτηση του ανισωτικού συµβόλου (< ή >) στην πορεία επί-

λυσης των ανισώσεων του test. 

Τελειώνοντας την εργασία µας αυτή επιθυµούµε να επισηµάνουµε το 

αυτονόητο: Λόγω του µικρού µεγέθους του δείγµατος που εξετάσαµε, δεν 

µπορούµε να οδηγηθούµε σε γενικά συµπεράσµατα περί της αποτελεσµατι-

κότητας της µεθόδου µας. Είναι απαραίτητη και µια άλλη έρευνα µε αντι-

προσωπευτικό δείγµα µεγάλου µεγέθους. Μια έρευνα µέσα σε σχολικές τά-

ξεις, όπου η οµοιογένεια του γνωστικού επιπέδου των µαθητών δεν είναι 

δεδοµένη· και, βεβαίως, υπό την καθοδήγηση επιστηµόνων-ερευνητών της 

∆ιδακτικής των Μαθηµατικών. 
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