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Πρόλογος 
Η εργασία έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «Αρχές Διδακτικής 

Μεθοδολογίας - Διδακτική των Μαθηματικών» της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Αποτελείται 

από δύο μέρη: Την διδασκαλία σε μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και την ανάλυση γραπτών των μαθητών μετά από 

ολιγόλεπτη εξέταση. Η ανάλυση έχει σκοπό να αναγνωριστούν οι 

δυσκολίες κατανόησης μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές και 

να βελτιστοποιηθούν οι διδακτικές μέθοδοι. Η διδασκαλία έγινε στο 

8ο λύκειο Πειραιά την Παρασκευή 11/03/2016 . Το τμήμα 

αποτελούνταν από 22 μαθητές της Α΄ λυκείου. Το διδαχθέν 

αντικείμενο είναι οι τύποι του Vieta στις β΄βάθμιες εξισώσεις και 

καλύπτεται από τη σελίδα 90 του σχολικού βιβλίου της Α΄ Λυκείου. 
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Διδασκαλία 
• Αντικείμενο : 

Οι τύποι Vieta. 

• Σκοποί:  

1) Να βρίσκουν οι μαθητές το άθροισμα και το γινόμενο των 

ριζών της εξίσωσης 2ου βαθμού χωρίς να λύσουν την 

εξίσωση. 

2) Να κατασκευάζουν εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες 

δύο δοσμένους αριθμούς. 

• Πλάνο μαθήματος (όπως είχε δημιουργηθεί πριν τη 

διδασκαλία): 

Αρχικά θα αναφερθεί στους μαθητές το αντικείμενο που θα 

διδαχθούν καθώς επίσης και που αποσκοπεί η διδασκαλία του. 

Έπειτα θα μοιραστεί φύλλο εργασίας στους μαθητές ανά ζεύγη. 

Τα πρώτα 20-25 λεπτά της διδακτικής ώρας θα γίνει η 

επεξεργασία του φύλλου εργασίας, τα επόμενα 5 λεπτά θα 

λυθούν -αν υπάρχουν- απορίες και τα τελευταία 10 λεπτά θα 

δοθεί το τεστ. Από το φύλλο εργασίας θα γίνει η εισαγωγή των 

τύπων Vieta. Για την επίτευξη του 1ου στόχου της διδασκαλίας 

μας θα γίνει η απόδειξη των τύπων και η διαδικασία που αυτοί 

που προκύπτουν (δηλ. αν x1,x2  οι ρίζες της εξ. αx2+βx+γ=0, 

τότε S=x1+x2=-β/α   και P= x1* x2 =γ/α) απ’ το ερώτημα (1). 

Στη συνέχεια θα τους χρησιμοποιήσουμε κάνοντας ασκήσεις 

και εφαρμογές. Αντίστοιχα όπως επιβάλλει ο 2ος στόχος θα 

κατασκευάσουμε σταδιακά την ειδική εξίσωση που έχει το 

τριώνυμο όταν δίνονται οι δύο λύσεις του (θα μετατραπεί 

δηλαδή η γενική μορφή της εξίσωσης του τριωνύμου 

αx2+βx+γ=0 στην x2-Sx+P=0). Ευρύτερος σκοπός είναι να 

έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να «ελίσσονται» με αυτούς 

στις δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Έτσι λοιπόν για την καλύτερη 

κατανόηση της χρησιμότητας τους, αλλά και τη δυνατότητα να 
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έρθουν πιο κοντά στις μαθηματικές αποδείξεις θα 

επικεντρωθούμε στο να καταφέρουν οι μαθητές να αποδείξουν 

μόνοι τους τους τύπους. Γι αυτό το μάθημα θα γίνει κυρίως με 

ερωτήσεις τις οποίες θα προσπαθήσω να κατευθύνω προς τις 

απαντήσεις των ερωτημάτων του φύλλου, το οποίο ούτως ή 

άλλως οδηγεί βήμα-βήμα στις αποδείξεις.  
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Φύλλο εργασίας 
Θεωρία 

1) Έστω ότι η εξίσωση αx2+βx+γ=0, α≠0, έχει δύο ρίζες 

(λύσεις) άνισες, τις x1 και x2. Τότε:  

i) x1=…………………   και  

x2=…………………. 

ii) Να υπολογίσετε το άθροισμα: 

S=x1+x2=………………………………………

………………………. 

 

Είναι: 

 

iii) Να υπολογίσετε το γινόμενο: 

P=x1∙x2=………………………………………

………………………. 

 

Είναι:  

Επομένως, μπορούμε να βρίσκουμε το άθροισμα και το γινόμενο 

των ριζών της εξίσωσης 2ου βαθμού χωρίς να λύνουμε την εξίσωση 

και να βρίσκουμε τις λύσεις της. 

Εφαρμογή 

2) i)Να υπολογίσετε το άθροισμα και το γινόμενο των 

ριζών της εξίσωσης 3x2-9x+4=0 χωρίς να τη λύσετε. 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

ii) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της x2+x-10=0, να 

υπολογίσετε χωρίς να λύσετε την εξίσωση, τις 

παραστάσεις: 

S=x1+x2=….

….… 

P=x1∙x2=…

….. 
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a. 2x1+2x2=…………………………………………

……………………… 

 

b. x1
2x2+x1x2

2=………………………………………

……………………… 

Θεωρία 

3) i)Η εξίσωση 2ου βαθμού που έχει λύσεις (ρίζες) τους 

αριθμους  x1, x2  είναι η : (x-….)∙(x-….)=0 

ii) Να την φέρετε στη μορφή : αx2+βx+γ=0 

……………………………………………………

……………………………. 

iii) Εάν τώρα θέσετε όπου x1+ x2=S  και x1∙ x2 =P, 

τότε η παραπάνω εξίσωση 

γράφεται:……………………….. 

 

Άρα η εξίσωση 2ου βαθμού που έχει λύσεις τους x1, 

x2  είναι η:  

 

 

 

Εφαρμογή 

4) Να κατασκευάσετε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες 

τους αριθμούς x1=4+√5 και x2=4-√5. 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………… 

x2-…..x+…..= 
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Εξέταση διάρκειας 10΄ 

 

1) Να βρείτε την εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους : 

x1 = -5  και  x2=12 

 

2) Αν x1 , x2 είναι οι ρίζες της x2-x-4=0 να υπολογίσετε (χωρίς να 

λύσετε την εξίσωση) τις παρακάτω τιμές:  

Α) x1+x2 

B) x1∙x2 

Γ) (1/x1) +(1/x2) 

 

 

 

  

(Προαιρετική!) 

3) Υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί που να έχουν άθροισμα 4 και γινόμενο 

5; 
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Λύσεις της εξέτασης 
1)  Έχουμε : x2-Sx+P=0, όπου  

 S=x1+x2=-5+12=7  και  P= x1∙x2=(-5)∙(12)=-60 

 Άρα : x2-7x-60=0  είναι η ζητούμενη εξίσωση  2ου βαθμού. 

 

 

2)  α=1, β=-1, γ=-4 

Α) x1+x2=-β/α=-(-1/1)=1 

Β) x1∙x2 = γ/α= -4/1    =-4 

Γ) (1/x1)+(1+x2)= (x1+x2)/( x1∙x2)=1/-4=-(1/4) 
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Ανάλυση Γραπτών 
1η άσκηση: Η 1η άσκηση επιλέχθηκε γιατί εξετάζει την επίτευξη 

του 2ου διδακτικού στόχου, σύμφωνα με το πλάνο. Δηλαδή το να 

καταφέρουν να κατασκευάσουν οι μαθητές εξίσωση 2ου βαθμού 

που να έχει ρίζες δύο δοσμένους αριθμούς. 

Κατά την επεξεργασία των γραπτών, προέκυψαν 4 βασικά ζητήματα-

κριτήρια που θα έπρεπε να πληρούνται , ώστε ο μαθητής να φέρει εις 

πέρας την 1η άσκηση. Είναι τα εξής:  

α: Αρχικός τύπος. 1ο βήμα ήταν οι μαθητές να καταλάβουν ότι ο 

τύπος της εξίσωσης που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν είναι: x2-

Sx+P=0 

β: Αντικατάσταση. Επόμενο βήμα ήταν να κατανοήσουν πως 

συνδέονται οι δεδομένες ρίζες x1=-5, x2=12 με τον παραπάνω τύπο , 

ώστε να κάνουν τη σωστή αντικατάσταση (δηλ. S=x1+x2=7, 

P=x1∙x2=-60, άρα εν τέλει  x2-7x-60=0) 

γ:  Από την άσκηση ζητείται εξίσωση ΚΑΙ ΟΧΙ  παράσταση . 

δ: Τέλος ένα εμπόδιο για τους μαθητές ήταν η έννοια της 

μεταβλητής x  στην γενική μορφή του τριωνύμου και πως αυτή 

μπορεί να εμφανίζεται στις πολυωνυμικές εξισώσεις (δηλ. λάθη  

τύπου : x2-7-60=0 ) . 
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▪Με βάση τα παραπάνω κριτήρια δημιουργείται ο πίνακας που 

απεικονίζει το ποσοστό των 22 μαθητών που πέτυχε ή απέτυχε 

στο κάθε ζητούμενο:  

 

 
 
∙Τα ποσοστά επιτυχίας κάθε κριτηρίου είναι:  

α: 86% 

β:77% 

γ:77% 

δ:72% 
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2η άσκηση: Η 2η άσκηση αντίστοιχα εξετάζει το κατά πόσο 

επιτεύχθηκε ο 1ος διδακτικός στόχος. Δηλαδή το κατά πόσο 

απέκτησαν την ευχέρεια οι μαθητές να βρίσκουν το άθροισμα και 

το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης 2ου βαθμού χωρίς να λύσουν 

την εξίσωση. 

Για τη επίλυση της δεύτερης άσκησης προέκυψαν, με τον ίδιο τρόπο, 

τα εξής ζητούμενα μετά την επεξεργασία των γραπτών:  

α: Τύποι S,P . Σκοπός ήταν να καταλάβουν οι μαθητές ότι σε όλα τα 

ερωτήματα έπρεπε να γίνει η χρήση των τύπων x1+x2=-β/α , 

x1∙x2=γ/α.  

β: Το επόμενο βασικό βήμα ήταν να γίνει η αναγνώριση των 

συντελεστών α,β,γ της δοσμένης εξίσωσης x2-4x-4=0, ώστε να 

προχωρήσουν στην αντικατάσταση και στο τελικό αποτέλεσμα των 

τύπων. 

γ: Τέλος, προέκυψε ακόμα ένα βασικό εμπόδιο που ώθησε τους 

μαθητές σε λάθη. Μεγάλης σημασίας ήταν να γνωρίζουν τους 

κανόνες των αλγεβρικών πράξεων που απαιτούνταν για να λυθούν τα 

ερωτήματα, με έμφαση στο Γ) υποερώτημα και στην πρόσθεση 

ετερώνυμων κλασμάτων.  
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▪Αντίστοιχα, με βάση τα παραπάνω κριτήρια δημιουργείται ο 

πίνακας που απεικονίζει το ποσοστό των 22 μαθητών που πέτυχε 

ή απέτυχε στο κάθε ζητούμενο:  

 

 

 
 

 
∙Τα ποσοστά επιτυχίας κάθε κριτηρίου είναι:  

α: 90% 

β:81% 

γ:31% 
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*Λόγω του χαμηλού ποσοστού επιτυχίας του τρίτου κριτηρίου, 

μας δίνεται η αφορμή για περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση του 

αποτελέσματος. 

 
Συγκεκριμένα από την επεξεργασία των 15 γραπτών των μαθητών 

που δεν κατάφεραν να φέρουν εις πέρας το τρίτο κριτήριο, 

δηλαδή να εκτελέσουν την πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων με 

μεταβλητές (αντί αριθμών), προέκυψαν ότι: 

i) Οι 4 δεν προσπάθησαν ή δεν έκαναν το λογικό βήμα ότι 

χρειαζόταν να προσθέσουν τα δύο κλάσματα((1/x1 )+ (1/x2)) 

του τρίτου υποερωτήματος στην 2η άσκηση του τεστ, έτσι ώστε 

να προκύψουν τα γνωστά S και P.                                                               

Ποσοστό : 26,5% των 15  -ή 18% του συνόλου(22) 

 

ii) Ακόμη 4 μαθητές πρόσθεσαν τα κλάσματα κατά αυτόν τον 

τρόπο: 
1

x1
+
1

x2
=x2+x1  

(Σωστός αριθμητής με απουσία του παρανομαστή) 

Ποσοστό: 26,5% των 15 –ή 18% του συνόλου (22) 

 
iii) Άλλοι 4 μαθητές πρόσθεσαν τα κλάσματα με γραμμικότητα, 

δηλαδή αριθμητή με αριθμητή και παρανομαστή με 

παρανομαστή: 

1

X1
+
1

X2
=

1+1

X1+X2
  

(Πιθανώς να υπήρξε σύγχυση της πρόσθεσης με την πράξη του 

πολλαπλασιασμού των κλασμάτων) 

 

Ποσοστό: 26,5% των 15 –ή 18% του συνόλου (22) 
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iv) Ενώ οι υπόλοιποι 3 κατέληξαν στο εξής αποτέλεσμα:  
1

X1
+

1

X2
=

1

X1X2
+

1

X1X2
=

2

X1X2
  

(Φαίνεται να έγινε σωστά η σκέψη του να γίνουν ομώνυμα τα 

κλάσματα, μόνο που δεν πολλαπλασιάστηκαν οι αριθμητές σε 

αντιστοιχία με τους παρονομαστές, κατά τη διαδικασία με τα 

γνωστά «καπελάκια») 

 

Ποσοστό: 20% των 15 –ή 14% του συνόλου(22) 

 

▪Δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω ο πίνακας που αφορά 

τα ειδικά λάθη των 15 γραπτών που απέτυχαν να πληρήσουν το 

(γ) κριτήριο όπως ορίστηκε παραπάνω :  

 

 

Συμπεράσματα 
Αυτό που εξάγουμε από τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές είναι 

ότι αρκετοί μαθητές κατανόησαν τη διδασκαλία της ημέρας, 

ανταποκρίθηκαν στα ζητούμενα της παράδοσης και επιτεύχθηκαν σε 

i)
26%

ii)
27%

iii)
27%

iv)
20%

Κατανομή λαθών
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μεγάλο βαθμό οι στόχοι της, παρόλα αυτά διαπιστώθηκαν ελλείψεις 

βασικών εννοιών και εργαλείων των μαθηματικών.   

Συγκεκριμένα για την 1η άσκηση ενώ στα κριτήρια α, β (όπως τα 

ορίσαμε παραπάνω)  που αφορούσαν κυρίως την παράδοση της 

ημέρας,  το ποσοστό που επέτυχε ήταν 86% και 77%, στα άλλα δύο 

ζητούμενα γ, δ που απαιτούσαν διδαγμένες έννοιες το ποσοστό ήταν 

77% και 72% αντίστοιχα. Δηλαδή το 23% συνέχυσε τους όρους 

‘εξίσωση’ και ‘παράσταση’, ενώ το 28% δεν είχε ξεκάθαρη εικόνα της 

έννοιας μεταβλητή και πως αυτή μπορεί να εμφανίζεται στην εξίσωση 

2ου βαθμού. 

Στην δεύτερη άσκηση παρατηρείται πιο έντονα το συμπέρασμα, 

καθώς τα α , β κριτήρια  ,που επίσης εξέταζαν την παράδοση της 

ημέρας, τα εκπλήρωσαν 91% και 82% των μαθητών , ενώ το γ 

κριτήριο μόλις το 31%. Δηλαδή παρατηρήθηκε ένα επιπλέον 

εμπόδιο-κριτήριο, που δεν είχε άμεση σχέση με την διδασκαλία των 

τύπων Vieta, και παρόλο που θεωρούταν γνωστό και «δουλεμένο» οι 

μαθητές -σε ένα μεγάλο ποσοστό- δεν ανταποκρίθηκαν : oι 

αλγεβρικές πράξεις και συγκεκριμένα η πρόσθεση ετερώνυμων 

κλασμάτων με μεταβλητές και όχι συγκεκριμένους αριθμούς. 


