
Ελεύθερο Θέµα ΠΕ03 

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της  

Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της 

Β΄ Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα του 1-

1. Η γραφική παράσταση της λογαριθµικής συνάρτησης παρουσιάζεται 

ως η συµµετρική της γραφικής παράστασης της εκθετικής ως προς την 

ευθεία y=x. Οι ιδιότητες της λογαριθµικής συνάρτησης περιγράφονται 

µέσα σε ένα συµβολικό πλαίσιο µε βάση τις εικόνες της γραφικής 

παράστασης της συνάρτησης. 

Να αναπτύξετε ένα σενάριο, διάρκειας τουλάχιστον τριών διδακτικών 

ωρών, ώστε να υποστηρίξετε τη διδασκαλία της λογαριθµικής 

συνάρτησης στη Β΄ Λυκείου. Με το σενάριο αυτό θα εµπλέξετε τους 

µαθητές σε διερευνητικές δραστηριότητες µε τη βοήθεια λογισµικού 

για χειρισµό αλγεβρικών ψηφιακών συστηµάτων.    

Στο σενάριο θα πρέπει να αναφέρονται: (1) η προστιθέµενη αξία που 

συνοδεύει τη χρήση αλγεβρικών ψηφιακών συστηµάτων για τη 

διδασκαλία των συναρτήσεων, (2) οι ιδιαίτεροι στόχοι που θέτει το 

σενάριο προς επίτευξη, (3) το πλαίσιο διεξαγωγής του σεναρίου 

(προαπαιτούµενες γνώσεις των µαθητών, ενορχήστρωση τάξης, ρόλοι 

µαθητών και εκπαιδευτικού) και (4) συνοπτική περιγραφή της πορείας 

υλοποίησης του σεναρίου. Επίσης, ζητείται να δοθεί ενδεικτικά ένα 

τουλάχιστον από τα φύλλα εργασίας τα οποία θα δοθούν στους 

µαθητές. Η διδακτική αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων 

παραθύρων και λειτουργικοτήτων του λογισµικού είναι βασικό 

ζητούµενο. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Γνωστική περιοχή: 

Άλγεβρα Β’ Λυκείου. 

Η λογαριθµική συνάρτηση 

Ιδιότητες λογαριθµικής συνάρτησης 

Θέµα: 

Το προτεινόµενο θέµα αφορά την κατασκευή της λογαριθµικής συνάρτησης 

έχοντας σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα του 1-1.  

Οι ιδιότητες της λογαριθµικής συνάρτησης θα αποτελέσουν ένα επιπλέον 

θέµα µελέτης. 

Τεχνολογικά εργαλεία: 

Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί µε το λογισµικό Geogebra. 

Το σκεπτικό του σεναρίου: 

Βασική ιδέα: 

Οι µαθητές µε τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας θα κατασκευάσουν τη 

γραφική παράσταση της λογαριθµικής συνάρτησης και θα ανακαλύψουν τις 

ιδιότητές της µέσα από το δυναµικό χειρισµό µε χρήση µεταβολέα. 

 

Προστιθέµενη αξία:  

Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται η λογαριθµική συνάρτηση στη 

διδασκαλία της Άλγεβρας είναι λίγο  έως πολύ γνωστός.  

Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ 

Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα του 1-1. 

Η γραφική παράσταση της λογαριθµικής συνάρτησης παρουσιάζεται ως η 

συµµετρική της γραφικής παράστασης της εκθετικής ως προς την ευθεία 

y=x. Οι ιδιότητες της λογαριθµικής συνάρτησης περιγράφονται µέσα σε 

ένα συµβολικό πλαίσιο µε βάση τις εικόνες της γραφικής παράστασης της 

συνάρτησης. 

Η έλλειψη αναπαραστασιακών εργαλείων υποχρεώνει τους συγγραφείς να 

καταφύγουν σε µια περιγραφή των αποτελεσµάτων και µια στατική 

παρουσίασή τους. Από τον ορισµό του λογαρίθµου συµπεραίνουν ότι οι 

γραφικές παραστάσεις της εκθετικής και της λογαριθµικής συνάρτησης 

είναι συµµετρικές ως προς τον άξονα των χ και τις παρουσιάζουν σε ένα 

σύστηµα αξόνων. Κατόπιν επικαλούνται την παραπάνω συµµετρία καθώς 
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και όσα ξέρουν οι µαθητές για την εκθετική συνάρτηση και ανακοινώνουν 

τις ιδιότητες της λογαριθµικής συνάρτησης. 

Η περιγραφή αυτή συνήθως παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα στον 

πίνακα. Οι µαθητές καλούνται έτσι να «µάθουν» την αντίστοιχη γνώση 

µέσα από την παρατήρηση ή το σχεδιασµό σχηµάτων µε στατικά µέσα 

αναπαράστασης τα οποία µπορεί να προσφέρουν περιορισµένες 

δυνατότητες εµπλοκής τους σε διαδικασίες διερεύνησης των ιδιοτήτων και 

των σχέσεων που διέπουν τις κατασκευές. 

Με τις δραστηριότητες του σεναρίου οι µαθητές θα δηµιουργήσουν 

σταδιακά τη γραφική παράσταση της λογαριθµικής συνάρτησης µε ένα 

µεγάλο πλήθος σηµείων. Η διαδικασία αυτή µπορεί να επαναλαµβάνεται 

ταχύτατα ώστε να δηµιουργείται πύκνωση τω ήδη υπαρχόντων σηµείων 

κατά βούληση. 

Οι µαθητές θα πραγµατοποιήσουν ένα πέρασµα από την έννοια των 

λογαρίθµων στην έννοια της λογαριθµικής συνάρτησης . 

Η γραφική παράσταση της λογαριθµικής συνάρτησης θα µετατραπεί σε ένα 

αντικείµενο πάνω στο οποίο οι µαθητές θα εφαρµόσουν µετασχηµατισµούς 

οι οποίοι καταγράφονται αυτόµατα από το λογισµικό και θα µελετήσουν τις 

ιδιότητές της. Αυτή η δυνατότητα µετασχηµατισµού της γραφικής 

παράστασης έχει µια ιδιαίτερη διδακτική αξία αφού στη συνήθη πρακτική ο 

µετασχηµατισµός είναι η κατάληξη και όχι η αρχή της διερεύνησης µιας 

συνάρτησης. 

Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις µιας συνάρτησης στο δυναµικό περιβάλλον 

στο οποίο θα υλοποιηθούν οι δραστηριότητες είναι δυναµικά συνδεδεµένες 

και η µετάβαση από την µια στην άλλη γίνεται µέσα από τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης των ψηφιακών εργαλείων 

Οι µαθητές θα διαπραγµατευτούν και θα διερευνήσουν την συµπεριφορά 

της συνάρτησης συνεργαζόµενοι µεταξύ τους και µε το διδάσκοντα ώστε η 

αίθουσα να µετατραπεί σε ένα εργαστήριο µαθηµατικών δραστηριοτήτων. 

Το πλαίσιο εφαρµογής του. 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Το σενάριο απευθύνεται στους µαθητές της Β’ Λυκείου. 

Χρόνος υλοποίησης: 

Για την εφαρµογή του σεναρίου εκτιµάται ότι απαιτούνται 3 διδακτικές 

ώρες. 

Χώρος υλοποίησης: 

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου στο εργαστήριο 

υπολογιστών του σχολείου. Ο πειραµατισµός µε τη βοήθεια κατάλληλου 

λογισµικού απαιτεί πάνω απ΄ όλα εργαστήριο µε 10 τουλάχιστον θέσεις, 

ώστε να µπορούν οι µαθητές να εργαστούν ανά δύο ή ανά τρεις. Η 
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υλοποίηση στην τάξη µε τη χρήση βιντεοπροβολέα δεν συνίσταται καθώς 

ακυρώνεται το διερευνητικό µέρος των δραστηριοτήτων κατασκευής που 

αφορά αποκλειστικά την εµπλοκή των µαθητών µε τη χρήση των 

υπολογιστικών εργαλείων και έτσι ακυρώνεται το µεγαλύτερο µέρος της 

προστιθέµενης αξίας. 

Προαπαιτούµενες γνώσεις: 

Ως προς τα µαθηµατικά, θα πρέπει οι µαθητές να γνωρίζουν: 

Τον ορισµό και την έννοια του λογάριθµου και την ιδιότητα αλλαγής 

βάσης. 

Επίσης πρέπει να γνωρίζουν τον ορισµό µονοτονίας και τη γεωµετρική 

λύση εξισώσεων και ανισώσεων, 

Ως προς την τεχνολογία, θα πρέπει οι µαθητές να γνωρίζουν να χειρίζονται 

το ποντίκι. 

Απαιτούµενα βοηθητικά εργαλεία: 

Κάθε οµάδα είναι σκόπιµο να διαθέτει ένα φύλλο εργασίας µέσα στο οποίο 

ο διδάσκων θα έχει θέσει συγκεκριµένα ερωτήµατα και οδηγίες.  

Επιπλέον καλό θα είναι οι µαθητές να διαθέτουν ένα τετράδιο σηµειώσεων 

για να κρατούν σηµειώσεις για την πορεία της διερεύνησης και να 

καταγράφουν τα συµπεράσµατά τους, 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: 

Οι µαθητές εργαζόµενοι σε οµάδες και καθοδηγούµενοι από το φύλλο 

εργασίας , καλούνται να εξερευνήσουν, αξιοποιώντας δυνατότητες του 

λογισµικού, συγκεκριµένα σχήµατα και να απαντήσουν σε συγκεκριµένες 

ερωτήσεις. Εποµένως η διερεύνηση θα γίνει συνεργατικά. Το φύλλο 

εργασίας θα είναι κοινό για κάθε οµάδα και θα πρέπει να αφήνει µια αρκετά 

µεγάλη ελευθερία στους µαθητές ώστε να θέτουν τα δικά τους ερωτήµατα 

και να απαντούν σε αυτά. 

Στη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται 

και ενθαρρύνει τους µαθητές. Επίσης προκαλεί συζητήσεις µε όλη την τάξη 

όταν θεωρεί ότι τα συµπεράσµατα κάποιων οµάδων θα είναι χρήσιµα  στη 

δουλειά και των άλλων οµάδων. 

Οι στόχοι του σεναρίου 

Οι  προτεινόµενες δραστηριότητες σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες 

µεθόδους διδακτικής έχουν ως στόχο να παρέχουν στους µαθητές τη 

δυνατότητα από µεν την πλευρά του γνωστικού αντικειµένου: 

Την κατασκευή της λογαριθµικής συνάρτησης 

Την ανακάλυψη των ιδιοτήτων της λογαριθµικής συνάρτησης. 
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Από δε την παιδαγωγική πλευρά: 

Να µάθουν να πειραµατίζονται µε τις περιεχόµενες µαθηµατικές έννοιες.  

Να µάθουν να συνεργάζονται µε τα άλλα µέλη της οµάδας για να 

συζητήσουν τις παρατηρήσεις τους, να οργανώσουν τα συµπεράσµατά τους 

να διατυπώνουν κανόνες, να διαπραγµατεύονται τις ιδέες τους και να 

παρουσιάζουν την εργασία τους σε άλλες οµάδες.  

Ανάλυση της αναµενόµενης διδακτικής πορείας. 

1η ΦΑΣΗ (1 ώρα): Στους µαθητές έχει δοθεί ένα αρχείο µε τη γραφική 

παράσταση της f(x)=αχ  την ευθεία ψ=χ, και ένα µεταβολέα α. Πάνω στην 

εκθετική υπάρχει ένα σηµείο Α και εµφανίζεται και το σηµείο Β που είναι το 

συµµετρικό του Α ως προς την ψ=χ. 

Οι µαθητές καλούνται να κινήσουν το σηµείο Α πάνω στη γραφική 

παράσταση και θα παρατηρήσουν τη συµπεριφορά του Β. Η κίνηση αυτή 

αναµένεται να οδηγήσει στην ικασία ότι το Β είναι το συµµετρικό του Α ως 

προς την ψ=χ. 

Οι µαθητές θα καθοδηγηθούν να βεβαιώσουν τη συµµετρία µε βάση τις 

συντεταγµένες αλλά και µε δεξί κλικ πάνω στο σηµείο. 

Στη συνέχεια οι µαθητές θα δηµιουργήσουν το ίχνος του Β οπότε σύροντας 

το Α θα δηµιουργηθεί η καµπύλη της λογαριθµικής συνάρτησης. 

Κατόπιν οι µαθητές θα δηµιουργήσουν τη γραφική παράσταση της 

f(x)=logαx από την logx και τον τύπο αλλαγής βάσης µέσω κατάλληλων 

µετασχηµατισµών καθως ο διδάσκων έχει πληροφορήσει τους µαθητές ότι 

το λογισµικό κατασκευάζει γραφικές παραστάσεις λογαριθµικών µόνο µε 

βάση το 10. 

2η ΦΑΣΗ (2 ώρες):Στους µαθητές έχει δοθεί ένα αρχείο µε τη γραφική 

παράσταση της f(x)=logαx και ένα µεταβολέα α.  

Οι µαθητές πειραµατίζονται µε το µεταβολέα και ανακαλύπτουν τη 

µονοτονία της συνάρτησης για τις διάφορες τιµές του α καθώς και τον 

τρόπο µε τον οποίο επηρεάζει η µεταβολή της απόλυτης τιµής του α τη 

γραφική παράσταση. 

Στη συνέχεια ανακαλύπτουν ότι ο άξονας των ψ είναι κατακόρυφη 

ασύµπτωτη. 

Κατόπιν θα πειραµατιστούν στο να λύσουν λογαριθµικές εξισώσεις και 

ανισώσεις χρησιµοποιώντας τη γραφική παράσταση. 
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Ενδεικτικό φύλλο εργασίας για την 1η ώρα. 

Στην οθόνη εµφανίζεται η  γραφική παράσταση της f(x)=αχ  την ευθεία 

ψ=χ, και ένας µεταβολέας α. Πάνω στην γραφική παράσταση της εκθετικής 

συνάρτησης  υπάρχει ένα σηµείο Α και εµφανίζεται και το σηµείο Β.  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

1) Να κινήσετε το σηµείο Α πάνω στη γραφική παράσταση της 

συνάρτησης. Ποια είναι η γεωµετρική σχέση του σηµείου  Β ως προς 

το σηµείο Α; 

2) Ποια η σχέση των συντεταγµένων των δύο σηµείων; 

3) Να δηµιουργήσετε το ίχνος του σηµείου Β. 

Η συνάρτηση που έχει γραφική παράσταση την καµπύλη που 

δηµιούργησαν τα ίχνη θα ονοµάζεται αντίστροφη της εκθετικής. 

4) Χρησιµοποιήστε τον ορισµό του λογάριθµου. Τι συµπεραίνετε για τα 

σηµεία της νέας καµπύλης; 

  


