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1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( 1η ώρα) 

1 κιλό μήλα κοστίζουν 0,7 ευρώ . 

2 κιλά μήλα κοστίζουν ………………………………………………………………………………….. 

3 κιλά μήλα κοστίζουν ………………………………………………………………………………... 

Να συμπληρωθεί ο πίνακας : 

κιλά 1 2 3 10 1000 

αξία      

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Πόσο κοστίζουν οι 3 τόνοι μήλα; …………………............................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποια είναι η μαθηματική σχέση που συνδέει την αξία με  τα κιλά των 

μήλων;…………………………………………………………………………………................................... 

 

 

 

 

Να υπολογιστούν τα Εμβαδά των παρακάτω ορθογωνίων.  

0,7εκ                         Ε=……………………………………..                                    

          1εκ 

0,7εκ                         Ε=……………………………………..     

              2εκ                            

0,7εκ                         Ε=………………………………………           

                 3εκ      

Να συμπληρωθεί ο πίνακας : 

μήκος 1 2 3 10 100 

Εμβαδόν      

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πόσο είναι το Εμβαδόν ενός ορθογωνίου πλαισίου με μήκος 1,5 μέτρο; 

………………….............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποια είναι η σχέση που συνδέει το Εμβαδόν  του ορθογωνίου με  το 

μήκος του ;…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Αν συμβολίσουμε με χ τα κιλά μήλα ή το μήκος Ορθογωνίου και y την 

αξία των μήλων ή το Εμβαδόν του Ορθογωνίου τότε ποια είναι η σχέση 

που συνδέει τα y,χ ;……………………………………………………………………………………….. 

Υπενθυμίζω ότι :                              

𝜠𝝄𝝆𝜽. = 𝝁ή𝜿𝝄𝝇 ∙ 𝝅𝝀ά𝝉𝝄𝝇 
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Είναι λοιπόν προφανές ότι για κάθε χ κιλά μήλα (μέσα σε λογικά 

πλαίσια) , υπάρχει και μία τιμή y ευρώ που θα μας ζητήσει ο μανάβης , 

η οποία θα είναι και μοναδική , αφού δεν γίνεται π.χ. για 3 κιλά μήλα 

ένας να πληρώνει 2,1 ευρώ και άλλος 1,5 ευρώ. 

Ας γράψουμε τώρα και τον αυστηρό Μαθηματικό ορισμό της έννοιας: ΄΄ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ’’ 

 

Συνάρτηση είναι μία σχέση όπου ………………………….. της μεταβλητής χ 

(ανεξάρτητη) αντιστοιχίζεται ………………………………………………….. τιμή της 

μεταβλητής y (εξαρτημένη) . 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα (του Venn) να αντιστοιχίσετε τα 𝛘𝐢 με τα 𝐲𝐢 

ώστε να παριστάνει μία συνάρτηση της μεταβλητής y ως προς χ. 

                           Α                            Β    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Να διαβάσετε την εφαρμογή 2 σελ. 56. 

*Να κάνετε : 

 τις Ερωτήσεις Κατανόησης 1, 3, 4 σελ. 56-57. 

 τις  Ασκήσεις 5, 6,8 σελ.57. 
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2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( 2η ώρα )   

Σε μία εταιρεία αποφασίστηκε να γίνουν μειώσεις μισθών κατά 10%. Αν 

3 εργαζόμενοι  έχουν τους παρακάτω μισθούς , πόσα ευρώ θα μειωθεί ο 

μισθός τους : 

 500 ευρώ:…………………………………………………………………………………………… 

 1000 ευρώ:………………………………………………………………………………………… 

 1600 ευρώ:………………………………………………………………………………………… 

Ποιοι είναι  οι  νέοι μισθοί των 3ων υπαλλήλων;  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γενικεύοντας το συμπέρασμα , αν ο αρχικός μισθός είναι χ ευρώ να 

εκφράσετε τη μείωση z συναρτήσει του χ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

καθώς και τον μειωμένο  νέο μισθό y συναρτήσει του αρχικού χ. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε στους νέους μισθούς y να επιβάλει 

και μια νέα περικοπή 100 ευρώ να γραφτεί ο τελικός μισθός 𝐲𝐓 ως 

συνάρτηση του αρχικού χ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

Αρχικός  

μισθός χ 

1000 1500 1900    

Τελικός 

μισθός 𝐲𝐓 

   1340 1430 1520 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ο Χρήστος παίρνει ένα ταξί και πληρώνει 3ευρώ για το κατέβασμα της 

σημαίας και 0,3 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο. 

Να συμπληρωθεί ο πίνακας: 

Χιλιόμ. 0 1 2 3 4 5 

ευρώ       

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν χ τα χιλιόμετρα και y τα ευρώ που θα πληρώσει να εκφράσετε το y 

ως συνάρτηση του χ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο Χρήστος πήγε στο σπίτι της  Ειρήνης με ταξί και πλήρωσε 9 ευρώ. 

Πόσα χιλιόμετρα  μακριά είναι το σπίτι της Ειρήνης από το σπίτι του 

Χρήστου;  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Να διαβάσετε : 

 τη Δραστηριότητα 1 σελ. 55  

 την Εφαρμογή 1 σελ. 56. 

*Να κάνετε : 

 τις Ερωτήσεις Κατανόησης 2,5 σελ. 56-57. 

 τις  Ασκήσεις  1-4,7 σελ.57. 

 

 

 

 

 

 

 

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 


