
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. 

ΚΑΙ Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ» 

Με την υπ' αριθμό  56117/Δ2-14/05/2020  απάντηση του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε ερώτημα που 

διατυπώθηκε από  Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών, σχετικά με την 

αποδοχή πιθανών απαντήσεων σε θέματα Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού 

στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (μετά τη νέα αναπροσαρμογή της εξεταστέας ύλης, και 

μετά τη σχετική εισήγηση του ΙΕΠ),  δόθηκε η  θετική απάντηση στο ερώτημα αν 

είναι αποδεκτή η χρήση του κανόνα του De L' Hospital στην εύρεση ορίων, παρότι 

τυπικά ο κανόνας αυτός είναι εκτός της νέας αναθεωρημένης εξεταστέας ύλης που 

δόθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

Ωστόσο, στο σκεπτικό της απάντησης, όπως διατυπώνεται στην εισήγηση του ΙΕΠ, 

προκύπτουν προβληματισμοί κατά πόσο και άλλες προτάσεις, παρατηρήσεις και 

θεωρήματα τα οποία και αυτά βρίσκονται εκτός της νέας εξεταστέας ύλης αλλά 

υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο χωρίς απόδειξη, θα μπορούσαν , για τους ίδιους  

ακριβώς λόγους,  να χρησιμοποιηθούν ως επιστημονικά επιχειρήματα στη λύση 

θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Αυτές οι προτάσεις είναι αρκετές και είτε είναι ατόφιες, όπως διατυπώνονται στο 

σχολικό εγχειρίδιο, είτε και ως πορίσματα αυτών (με απλή δικαιολόγηση).  

Ενδεικτικά αναφέρω: 

1. Η χρήση της έννοιας την κυρτότητας σε συνδυασμό με την εφαπτομένη μιας 

γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης για την απόδειξη ανισοτήτων (σχόλιο της 

σελίδας 156 στο σχολικό εγχειρίδιο). 

2. Η χρήση του θεωρήματος στην σελίδα 157, για την απόδειξη μιας ισότητας που θα 

μπορούσε να αποδειχθεί και με αυτόν τον τρόπο. 

3. Η εύρεση ενός ορίου συγκεκριμένης μορφής μέσα από την θεωρία των 

ασυμπτώτων (ορισμοί και θεώρημα στις σελίδες 161-162 του σχολικού εγχειριδίου). 

4. Τα σχόλια της σελίδας 170 του σχολικού εγχειριδίου, προκειμένου να μελετηθεί η 

μονοτονία και τα ακρότατα μιας συνάρτησης ή/και να χαραχθεί η γραφική 
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παράστασή της, εφόσον ζητηθεί ή χρειαστεί  προκειμένου  να απαντηθεί σχετικό 

ερώτημα. 

5. Η έννοια και η χρήση της παράγουσας μιας συνάρτησης (καθώς και ο σχετικός 

πίνακας της σελίδας 187 που στις οδηγίες διδασκαλίας του ΙΕΠ αναφέρεται ως 

«πίνακας παραγουσών»), σε ασκήσεις όπου ζητείται ο τύπος μιας συνάρτησης που 

ικανοποιεί μια δοθείσα σχέση και κάποιες αρχικές συνθήκες (σελίδα 185 και 186-

187 του σχολικού εγχειριδίου). 

Επομένως το ερώτημα που τίθεται είναι: Είναι αποδεκτές οι λύσεις θεμάτων που 

επικαλούνται θεωρήματα, προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια που είναι εκτός της 

εξεταστέας ύλης όμως υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο αναπόδεικτα;  
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