
 

Τμήμα Μαθηματικών 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μάθημα 

Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης 

6ο Εξάμηνο Σπουδών  
 

Εργασία στα Μαθηματικά  Λογισμικά (Βαθμός 3/10) 

 

Οι μαθητές της Γ’ Γενικού Λυκείου για την συνάρτηση 𝒇(𝒙) = 𝜶𝒙𝟑 + 𝜷𝒙𝟐 + 𝜸𝒙 + 𝜹 και για τις διάφορες τιμές 

𝜶, 𝜷, 𝜸, 𝜹 ∈ [−𝟏𝟎, 𝟏𝟎] θέλουμε να πειραματιστούν και να εξερευνήσουν: 

 Τα σημεία τομής της  𝒇(𝒙) με τους άξονες 𝑿′𝑿 𝜅𝛼𝜄 𝒀′𝒀 

 Τις γραφικές παραστάσεις των  𝒇(𝒙), 𝒇′(𝒙), 𝒇′′(𝒙) 

 Τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης 𝒇(𝒙)   

 Τα σημεία καμπής της συνάρτησης 𝒇(𝒙) 

Την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης 𝑨(𝒙𝟎, 𝒇(𝒙𝟎)) όπου 𝒙𝟎 ∈ [−𝟑𝟎, 𝟑𝟎] σημείο που καθορίζει ο χρήστης. 

Για τον παραπάνω σκοπό καλείστε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό λογισμικό έτσι ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές ώστε επιλέγοντας εκείνοι κάθε φορά τις παραμέτρους: 𝜶, 𝜷, 𝜸, 𝜹, 𝒙𝟎 εμφανίζονται τα 

παραπάνω στοιχεία και αναλυτικά. 

Επίσης δημιουργήστε και ένα φύλλο εργασίας (σε word) που θα απευθύνεται στους μαθητές και θα τους καθοδηγεί στο 

τρόπο εργασίας και εξαγωγής συμπερασμάτων. 

Πρέπει να παραδώσετε: 

Α) Το αρχείο που κατασκευάσατε στο εκπαιδευτικό λογισμικό. 

Β) Το φύλλο εργασίας του Word  

Θα πρέπει να στείλετε ένα αρχείο με το όνομα (παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος υποβολής εργασιών) 

Μακρής_Γεώργιος_10912_math_log.zip στο e-mail geormak@gmail.com. Ως θέμα στο e-mail ξαναβάλτε το 

όνομα του αρχείου.   

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 26/04/2018. 

 

Τρόπος υποβολής των εργασιών: 

Οι εργασίες αποστέλλονται σε ένα αρχείο εάν είναι περισσότερες από μία τότε συμπιέζονται σε ένα αρχείο zip 

ή rar. Το όνομα του αρχείου αποστολής αποτελείται από το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, τον ΑΜ και το όνομα 

της άσκησης. Εάν για παράδειγμα ο φοιτητής ονομάζεται Γιώργος Μακρής και έχει αριθμό μητρώου 10912 και 

έχει να παραδώσει μία εργασία (3 αρχεία) για το geogebra τότε το όνομα αρχείου θα είναι 

Μακρής_Γεώργιος_10912_Geogebra.zip. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει η αποστολή τότε κρατάτε 

σωστά το θέμα και επισυνάπτεται τα διαφορετικά αρχεία. 
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