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Τα φετινά θέµατα των Μαθηµατικών Κατεύθυνσης σίγουρα εξέπληξαν θετικά τους 

υποψηφίους της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης ως προς το επίπεδο 

δυσκολίας τους. 

Η επιτροπή ακολουθώντας την πρακτική επιλογής θεµάτων των Μαθηµατικών 

Γενικής Παιδείας έδωσε την δυνατότητα προς όλους τους υποψηφίους θετικής και 

τεχνολογικής κατεύθυνσης να γράψουν τουλάχιστον 10. 

Χαρακτηριστικό του Β θέµατος του οποίου η επίλυση απαιτούσε ελάχιστο χρόνο 

ήταν ότι από τα 3 υποερωτήµατα στα 2 είχε δοθεί και η απάντηση. 

Όσον αφορά το Γ και το ∆ θέµα, επιµέρους υποερωτήµατα ήταν πολύ εύκολα, 

υπήρχαν όµως και άλλα στα οποία αν ο υποψήφιος δεν επέλεγε τον έξυπνο τρόπο  

επίλυσης θα µπορούσε να οδηγηθεί σε µια χρονοβόρα διαδικασία πράξεων. 

Ειδική παρατήρηση πρέπει να κάνουµε για το 3ο υποερώτηµα του ∆ θέµατος. Αν 

κάποιος υποψήφιος χρησιµοποιούσε την µονοτονία της δοθείσας  συνάρτησης θα 

κατέληγε στο συµπέρασµα ότι η δοθείσα συνάρτηση έχει ακριβώς δύο θέσεις 

τοπικών ελαχίστων και ακριβώς µια θέση τοπικού µεγίστου. 

Υπήρχαν όµως και άλλοι τρόποι σκέψης είτε χρησιµοποιώντας Θ.Μ.Τ. είτε 

χρησιµοποιώντας θεώρηµα Fermat ή Rolle ή Θ.Μ.Ε.Τ. µε τους οποίους θα κατέληγε 

στο ότι η δοθείσα συνάρτηση g έχει δύο θέσεις τοπικών ελαχίστων και µια θέση 

τοπικού µεγίστου χωρίς όµως να αποδείξει ότι αυτά είναι µοναδικά. 

Είναι θέµα λοιπόν ερµηνείας της δοθείσας εκφώνησης αν αυτές οι λύσεις είναι 

απολύτως επαρκείς. 

Συµπερασµατικά οι  φετινές  επιδόσεις των υποψηφίων και της θετικής και της 

τεχνολογικής κατεύθυνσης θα είναι αρκετά καλύτερες από τις αντίστοιχες των 

προηγούµενων ετών.  
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Εκτιµούµε ότι το 20% των υποψηφίων Θετικής κατεύθυνσης έγραψε στο µάθηµα 

των Μαθηµατικών κατεύθυνσης από 0 έως 9,9, το 45% από 10 έως 14,9 και το 

35% από 15 έως 20.  

Όσον αφορά στην Τεχνολογική κατεύθυνση, εκτιµούµε ότι το 50% των 

υποψηφίων έγραψε στο µάθηµα της Μαθηµατικών κατεύθυνσης από 0 έως 9,9, το 

35% από 10 έως 14,9 και το 15% από 15 έως 20.  

 


