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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ένα ακόμη από τα πολλά παράδοξα, που συμβαίνουν στη χώρα μας, είναι και

το ακόλουθο: ενώ κυκλοφορούν πάρα πολύ καλά βοηθητικά βιβλία Μαθηματικών

για την προετοιμασία των μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών γράφει κάτω από τη βάση

της βαθμολογίας, με δεδομένο ότι τα θέματα Α και Β είναι σχετικά εύκολα.

Αναζητώντας τα αίτια αυτής της κατάστασης και στηριζόμενος στην εμπειρία

που απέκτησα, μετά από πολύχρονη και καθημερινά πολύωρη διδασκαλία των Μα-

θηματικών στη Γ΄ Λυκείου, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη των μαθη-

ματικών θεμάτων, που αφορούν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν ανάγεται στις

βασικές και θεμελιώδεις ιδέες και έννοιες των Μαθηματικών, αλλά στην απομνημό-

νευση τεχνικών, οι οποίες εμφανίζονται όπως ένα κουνέλι από το άδειο καπέλο ενός

ταχυδακτυλουργού.

Έτσι, μιμούμενος τη δομή των Πλατωνικών διαλόγων, προφανώς στοιχειωδώς,

και στηριζόμενος στις ιδέες που αναπτύσσονται στα βιβλία:

1. G. Polya, Πως να το λύσω, Σπηλιώτης, Αθήνα, 1990.

2. G. Polya, Η Μαθηματική Ανακάλυψη, Τόμος I, Κάτοπτρο, Αθήνα.

3. G. Polya, Mathematical Discovery, Vol. II, John Wiley & Sons, Inc., New York,

1965.

4. G. Polya, Mathematics and Plausible Reasoning, Vol. I, II, Princeton University

Press, New Jersey, 1954 (Vol. I), 1968 (Vol. II).

5. Μ.Kline, Γιατί ο Γιάννης δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση, Βάνιας,Θεσσαλονίκη,

1993.

6. W.W. Sawyer, Τι είναι ο Απειροστικός Λογισμός, Τροχαλία, Αθήνα, 1993.

προσπάθησα, μέσω μιας επανάληψης της ύλης τωνΜαθηματικών της Γ΄ Λυκείου, να

ανάγω τη λύση προβλημάτων ανάλογων των θεμάτων των εξετάσεων στις βασικές

και θεμελιώδεις ιδέες και έννοιες του Λογισμού (=Ανάλυσης κατά το σχολικό βιβλίο).
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Με το δεδομένο ότι το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές, πολλές σκέψεις, που

γίνονται πριν τη λύση ενός θέματος, αναφέρονται, πάλι και πάλι, με σκοπό να εμπεδω-

θεί από τους μαθητές η μέθοδος σκέψης, η οποία οδηγεί στη λύση του προβλήματος.

Επίσης οι λύσεις των 60 πρώτων θεμάτων είναι αναλυτικές, με την έννοια ότι

όλες οι εμφανιζόμενες πράξεις εκτελούνται βήμα προς βήμα, ώστε οι μαθητές να

κατανοούν τα αποτελέσματα των λύσεων.

Το βιβλίο, χωρίζεται σε πέντε μέρη:

1ο Μέρος: Το υπολογιστικό, το οποίο έχει ως σκοπό οι μαθητές να κατανοήσουν και

να εμπεδώσουν σε βάθος τις έννοιες που αναφέρονται στις συναρτήσεις. Είναι προ-

φανές ότι αυτό το μέρος του βιβλίου είναι το ουσιαστικότερο, γιατί, αν δεν κατανοη-

θούν σε βάθος οι έννοιες που αναφέρονται στις συναρτήσεις (συνέχεια, παράγωγος,

μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, σημεία καμπής, ασύμπτωτες, γραφική παράσταση,

ολοκληρώματα και πρωτίστως τα όρια), οι επόμενες σελίδες του βιβλίου είναι περιτ-

τές.

2ο Μέρος: Η εύρεση συνάρτησης, όπου αναπτύσσονται ιδέες και τεχνικές, για το

πώς μπορούμε να βρούμε τον τύπο συνάρτησης, όταν δίνονται επαρκή στοιχεία για

το σκοπό αυτό.

Εδώ, πρέπει να τονίσω, πως, ενώ η παράγραφος του σχολικού βιβλίου που ανα-

φέρεται στις απλές στοιχειώδεις διαφορικές εξισώσεις, είναι εκτός διδακτέας (άρα και

εξεταζόμενης) ύλης, παρατηρείται ωστόσο, η εισαγωγή τους στα θέματα των εξετά-

σεων από την «πίσω πόρτα», γεγονός το οποίο δεν είναι αναγκαίο, ούτε πρέπον.

Δεν είναι πρέπον, γιατί συνηθίζει του μαθητές, ως αυριανούς πολίτες, σε «υπόγειες

διαδρομές».

Δεν είναι αναγκαίο, αφού με λίγες παραπάνω σελίδες διδακτέας ύλης φανερός ο

κυρίαρχος ρόλος των Μαθηματικών στις επιστήμες.

3ο Μέρος: Το θεωρητικό, που περιέχει θέματα στα οποία ζητούνται να αποδειχθούν

διάφορες ιδιότητες συναρτήσεων, των οποίων ο τύπος δεν δίνεται, ούτε προκύπτει

από τις υποθέσεις του προβλήματος.

4ο Μέρος: Τα προτεινόμενα προβλήματα. Αφού γίνει μια περιληπτική παρουσίαση

των μεθόδων που προέκυψαν από την αναζήτηση των λύσεων των προηγούμενων

60 θεμάτων, οι αναγνώστες καλούνται να τις εφαρμόσουν στα επόμενα 40 θέματα.

5ο Μέρος: Περιέχει υποδείξεις λύσεων των προτεινόμενων θεμάτων.
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Γενικό Σχόλιο: Τα θέματα που περιέχονται στο βιβλίο είναι εμπνευσμένα από τα

αντίστοιχα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων, ωστόσο, αποφεύγονται, όσο το δυ-

νατόν, θέματα ακραίας δυσκολίας, θέματα δηλαδή, τις λύσεις των οποίων δεν θα

μπορούσαν να σκεφτούν και πολύ περισσότερο να κατανοήσουν οι διαβασμένοι μα-

θητές. Τα περισσότερα, μάλιστα, από τα θέματα του βιβλίου έχουν «δοκιμαστεί»

στην τάξη και έχουν συζητηθεί με μαθητές και συναδέλφους, γεγονός το οποίο επη-

ρέασε την παρουσίασή τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο συγγραφέας του βιβλίου ευχαριστεί:

• τους καθηγητές τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιώργο Ακρίβη και ΓιώργοΚα-

ρακώστα, καθώς και το σύμβουλο Μαθηματικών Γιάννη Θωμαΐδη, οι οποίοι,

αφού μελέτησαν αποσπάσματα του βιβλίου, έκαναν ποικίλες χρήσιμες υποδεί-

ξεις,

• τον συνάδελφο Γιάννη Μπατσαούρα, ο οποίος μελέτησε, ένα προς ένα, τα θέ-

ματα του βιβλίου, κάνοντας πάμπολλες διορθώσεις και προτάσεις για την κα-

λύτερη δομή του βιβλίου,

• την φιλόλογο Θεοδώρα Κουβαρά, που ανέλαβε τη φιλολογική επιμέλεια,

• τον Ανέστη Τσαπακίδη, που επαλήθευσε τις λύσεις των θεμάτων στοWolfram

Alpha, όπου ήταν δυνατόν,

• τον συνάδελφο Πέτρο Σουλίδη, ο οποίος σήκωσε το κύριο βάρος της πραγμά-

τωσης του βιβλίου, μετατρέποντας τα χειρόγραφα σε ψηφιακή μορφή και είναι

αυτός που επιμελήθηκε τη διαμόρφωση του κειμένου,

• τον εκδότη ΓιώργοΜαυρίδη, που με χαρά και ενθουσιασμό δέχτηκε να εκδόσει

αυτό το βιβλίο.

Αγρίνιο, Μάρτης του 2017 Γιώργος Τσαπακίδης


