Δραστηριότητα για την Εφαπτομένη-Ν
Σε μια τάξη μαθηματικών κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου ο καθηγητής έδωσε στους μαθητές την ακόλουθη
άσκηση:
“Εξετάστε αν η ευθεία με εξίσωση y=2 είναι εφαπτομένη στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f
με τύπο f(x) = 3x3 + 2”
Ένας μαθητής έδωσε την παρακάτω απάντηση:
“Για να βρω τα κοινά σημεία της ευθείας και της γραφικής παράστασης θα λύσω το παρακάτω
σύστημα:
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Το κοινό σημείο είναι το Α (0, 2).
Η ευθεία είναι εφαπτομένη της συνάρτησης στο σημείο Α, διότι έχουν μόνο ένα κοινό σημείο (το Α).
”
Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:
Καθηγητής:

Η παραβολή y = x2 και η ευθεία x = 0 έχουν μόνο ένα κοινό σημείο, το σημείο
(0, 0). Είναι η ευθεία x = 0 εφαπτομένη της παραβολής σε αυτό το σημείο;

Ο μαθητής σχεδιάζει την παραβολή και την ευθεία στον πίνακα και απαντά:
Μαθητής:

Όχι, δεν είναι γιατί η ευθεία τέμνει την παραβολή σε αυτό το σημείο.

Καθηγητής:

Ωραία. Στην δική μας περίπτωση [ο καθηγήτης δείχνει την αρχική άσκηση] τι
γίνεται;

Ο μαθητής σχεδιάζει το παρακάτω γράφημα και απαντά:

Μαθητής:

Όπως μπορούμε να δούμε από το γράφημα, η ευθεία y = 2 τέμνει τη γραφική
παράσταση της συνάρτησης y = 3x3 + 2 στο σημείο (0, 2). Άρα η ευθεία δεν
είναι εφαπτομένη αυτής της γραφικής παράστασης.

Καθηγητής:

Σωστά. Αλλά πρέπει να το δικαιολογήσεις και αλγεβρικά. Αν και είναι πολύ
σημαντικό να κατανοείς τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων, δεν
πρέπει να ξεχνάς ότι δεν είναι πάντα δυνατόν να χρησιμοποιείς γραφικές
παραστάσεις. Οπότε, πρέπει να ξέρεις και πως να λύνεις τις ασκήσεις
χρησιμοποιώντας άλγεβρα.

Ερωτήσεις
1. Πως θα αξιολογούσατε τη διαχείρηση της απάντησης του μαθητή από τον καθηγητή
i.

από μαθηματική άποψη;

ii.

από διδακτικής απόψεως;

iii.

από επιστημολογικής απόψεως, λαμβάνοντας υπόψη σας τις απόψεις του καθηγητή
σχετικά με το ρόλο της οπτικοποίησης στα μαθηματικα;

2. Αν είσασταν εσείς στη θέση του καθηγητή, πως θα αντιμετωπίζατε τη λύση του μαθητή;
Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.
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