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Οδηγόσ παρακολοφθηςησ δειγματικήσ διδαςκαλίασ 
(για τουσ επιςκζπτεσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ03) 

 

Διδακτική ενότητα δειγματικήσ διδαςκαλίασ: 
Διαίρεςη πολυωνφμου με πρωτοβάθμιο πολυώνυμο τησ μορφήσ   

 
Σο περιεχόμενο τθσ διδακτικισ αυτισ ενότθτασ εκτείνεται ςτισ ςελίδεσ 67-69 του ςχολικοφ 
βιβλίου (Άλγεβρα Βϋ Γενικοφ Λυκείου, Ανδρεαδάκθ κ.ά., ΟΕΔΒ), ωσ δεφτερθ 
υποπαράγραφοσ τθσ παραγράφου 2.2 (Διαίρεςθ πολυωνφμων) του 2ου κεφαλαίου 
(Πολυϊνυμα – Πολυωνυμικζσ εξιςϊςεισ). 
 

Α. Στατιςτικά ςτοιχεία τμήματοσ 

Αριθμόσ μαθητών:  19   (αγόρια: 11, κορίτςια: 8) 

Κατανομή ςε κατευθφνςεισ: Θεωρθτικι  8,  Θετικι  8, Σεχνολογικι  3 

Μζςοσ όροσ επίδοςησ μαθητών (Α΄ τετραμήνου):  15,1  

Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο μαθητών: μεςαίο προσ υψθλό. 

 

Β. Διδακτική μεθοδολογία 

Μορφή διδαςκαλίασ: υνδυαςμόσ παρουςίαςθσ με ερωτθματικό διάλογο και 

κακοδθγοφμενθ αυτενζργεια. 

Μζθοδοσ διδαςκαλίασ: Παραγωγικι με ςτοιχεία επαγωγισ. 

Μζςα διδαςκαλίασ και μάθηςησ: Πίνακασ, ζγχρωμοι μαρκαδόροι, τετράδιο ςθμειϊςεων 

μακθτι, τετράδιο αςκιςεων μακθτι, ςχολικό βιβλίο, φυλλάδιο αςκιςεων για το ςπίτι. 

 

Γ. Διδακτικοί ςτόχοι 

 Οι μακθτζσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ τθσ ενότθτασ «Διαίρεςη πολυωνφμου με 

», πρζπει να είναι ςε κζςθ:  

Πρϊτα και κφρια να κατανοοφν γιατί κάκε πολυϊνυμο Ρ(x) διαιροφμενο με   παίρνει 

τθ μορφι 

 
και ςυνακολοφκωσ να μποροφν με βάςθ αυτι τθ ταυτότθτα: 

 να υπολογίηουν το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ  

 να διατυπϊνουν και να αποδεικνφουν τθν ιςοδυναμία: 

 
 να αποφαςίηουν ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ κατά πόςο ζνα πολυϊνυμο ζχει ι 

όχι παράγοντα τθσ μορφισ , εφαρμόηοντασ τθν παραπάνω ιςοδυναμία. 

 



 

Δ. Πορεία διδαςκαλίασ (ςκιαγράφηςη) 

1.  Ζλεγχοσ-ανάκλθςθ προθγοφμενων γνϊςεων και ςφνδεςθ με το νζο μάκθμα: 

 αρικμθτικι τιμι πολυωνφμου, ρίηα πολυωνφμου 

 ταυτότθτα τθσ ευκλείδειασ διαίρεςθσ πολυωνφμων, θ μοναδικότθτα 

πθλίκου/υπολοίπου, βακμόσ υπολοίπου,τζλεια διαίρεςθ, 

 πότε ζνα πολυϊνυμο Q(x) είναι παράγοντασ ενόσ πολυωνφμου P(x) 

 

2. Δθμιουργία κινιτρων μάκθςθσ: 

Ερϊτθςθ: Ποια εξίςωςθ κα προτιμοφςατε να λφςετε τθν  ι τθν 

εξίςωςθ ; 

Η φπαρξθ πρωτοβάκμιων παραγόντων τθσ μορφισ   ςτα πολυϊνυμα  βοθκάει ςτθν 

επίλυςθ πολυωνυμικϊν εξιςϊςεων. 

 

3. Κατεφκυνςθ προςοχισ μακθτϊν, παροχι οδθγιϊν για νζα μάκθςθ, εκτζλεςθ ενεργειϊν 

μακθτϊν, ενίςχυςθ και ςυγκράτθςθ των νζων ςτοιχείων: 

Παίρνοντασ αφορμι από ζνα ςυγκεκριμζνο παράδειγμα (Θζμα 1, δεσ παρακάτω), κα 

αποδείξουμε πρϊτα τθν ταυτότθτα 

. 

τθ ςυνζχεια, αφοφ παρουςιάςουμε μια εφαρμογι (Θζμα 2), κα ςυναγάγουμε τθν 

ιςοδυναμία: 

 
θ  ςθμαςία τθσ οποίασ κα αναδειχκεί από τθν  επεξεργαςία επιλεγμζνων παραδειγμάτων 

(Θζματα 3, 4, 5, 6). Σο μάκθμα κα κλείςει με μια ανακεφαλαίωςθ. 

 

ΘΕΜΑ 1. Ασ είναι   ζνα πολυϊνυμο. 

α) Να βρείτε το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ   . 

β) Να βρείτε τθν αρικμθτικι τιμι του πολυωνφμου ςτο , δθλαδι το . 

γ) Σι ςχζςθ παρατθρείτε πωσ ζχει το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ    ςυγκρινόμενο 

με το ; 

 

ΘΕΜΑ 2. Να βρείτε το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ   . 

 

ΘΕΜΑ 3. Να αποδείξετε ότι τα παρακάτω πολυϊνυμα δεν ζχουν παράγοντα τθσ μορφισ 

 

α)  

 β) . 

 

ΘΕΜΑ 4. Να εξετάςετε εάν το  x+2 είναι παράγοντασ του πολυωνφμου  

. 

 

ΘΕΜΑ 5. Να βρείτε τισ τιμζσ τθσ παραμζτρου α, για τισ οποίεσ το x-1 είναι παράγοντασ του 

πολυωνφμου . 



 

ΘΕΜΑ 6. Αν ν είναι ζνασ άρτιοσ κετικόσ ακζραιοσ, να αποδείξετε ότι το x+y είναι 

παράγοντασ του  . 

 

 

Ε. Εργαςία για το ςπίτι 

Αςκιςεισ: 1(i) (ii), 2, 3, 6, 7 (ομάδα Α), ςελίδα 72 του ςχολικοφ βιβλίου, κακϊσ και θ 

ακόλουκθ άςκθςθ. 

Άςκηςη: Δίδεται το πολυϊνυμο , με α και β ακζραιουσ 

αρικμοφσ. Αν το πολυϊνυμο  ζχει το -1 ωσ ρίηα και το υπόλοιπo τθσ διαίρεςθσ   

 είναι ίςο με 6, τότε: 

Α. Να αποδείξετε ότι  και . 

Β. Να βρείτε τισ πραγματικζσ ρίηεσ του πολυωνφμου  

Γ. Να λφςετε τθν ανίςωςθ  

 

ΣΤ. Ύλη επόμενησ διδακτικήσ περιόδου: χιμα Horner (Χόρνερ), ςελ.69-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


