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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την 
Αξιολόγηση των µαθητών στην Α΄ Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα 
Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο και στις γραπτές 
εξετάσεις. 

Η φύση όµως του µαθήµατος των Μαθηµατικών, η ακριβολογία και η 
σαφήνεια που απαιτεί, µας επιβάλλουν να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη 
διατύπωση των ερωτήσεων όλων των µορφών, προπαντός όµως σ� εκείνες, οι 
οποίες χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει υπόψη του ότι οι ερωτήσεις που 
χρησιµοποιεί  για την εξέταση των µαθητών του πρέπει να  είναι: 
! ποικίλες έτσι ώστε τα µειονεκτήµατα του ενός τύπου ερωτήσεων να 
αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, 

! συνάρτηση των στόχων του µαθήµατος, του χρόνου εξέτασης, του 
τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών 
αποτελεσµάτων, και 

! σύµφωνες  µε το πλαίσιο της διδασκαλίας που προηγήθηκε. 
 

Επειδή βασικοί σκοποί του µαθήµατος των Μαθηµατικών (βλέπε Οδηγίες 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) είναι η άσκηση των µαθητών στην ορθολογική 
σκέψη, στην αφαίρεση, στην ανάλυση, στη γενίκευση και στην εφαρµογή, η 
αξιολόγηση δεν πρέπει να αναφέρεται µόνο στην αποµνηµόνευση πληροφοριών, 
αλλά οφείλει να ελέγχει και το βαθµό, στον οποίο επιτεύχθηκαν και οι λοιπές 
επιδιώξεις του µαθήµατος.  

Στα Μαθηµατικά, το ζήτηµα της ερώτησης κρίσης έχει ήδη αντιµετωπισθεί. 
Στις ως τώρα εξεταστικές δοκιµασίες περιλαµβάνονται, εκτός των ερωτήσεων 
θεωρίας, και θέµατα κρίσης µε τη µορφή ασκήσεων και προβληµάτων. Για το 
λόγο αυτό δε θα επιµείνουµε περισσότερο στο παραπάνω ζήτηµα. Η προσπάθειά 
µας συνίσταται, κυρίως, στο να αξιοποιήσουµε και στα Μαθηµατικά ερωτήσεις 
νέου τύπου και να τις συνδυάσουµε  µε τις παραδοσιακές µεθόδους εξέτασης 
αλλά και µε τους ιδιαίτερους τρόπους έκφρασης της µαθηµατικής επιστήµης 
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(τύπους, σύµβολα, κτλ.). Για το σκοπό αυτό δίνουµε στη συνέχεια µερικές 
πληροφορίες για τα διάφορα είδη ερωτήσεων εξειδικεύοντας στα Μαθηµατικά 
όσα έχουν ήδη αναφερθεί στο Γενικό Οδηγό Αξιολόγησης των µαθητών. 

 
2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Στις παραδοσιακές µεθόδους εξέτασης, όπου επικρατεί κυρίως η άσκηση 
και κατά δεύτερο το πρόβληµα, ο µαθητής απαντά µε συνεχή λόγο σε ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου, οι οποίες δέχονται είτε µακροσκελή είτε σύντοµη απάντηση. 
Στο υποκεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε µόνο στις πρώτες, οι οποίες είναι 
ευρύτερα γνωστές ως ερωτήσεις ανάπτυξης.   

Ως πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της χρήσης των ερωτήσεων 
ανάπτυξης στα Μαθηµατικά µπορούν να θεωρηθούν τα παρακάτω: 

 
Πλεονεκτήµατα: 
 
! δίνουν πληρέστερη εικόνα των ικανοτήτων των εξεταζοµένων, 
! προωθούν τη συνθετική και δηµιουργική ικανότητα του µαθητή, 
! καθιστούν δυνατό τον έλεγχο των εσφαλµένων αντιλήψεών του και των 
λαθών στη λογική διαδικασία που ακολουθεί για να λύσει ένα 
πρόβληµα, 

! αποκαλύπτουν καλύτερα τα προβλήµατα κατανόησης των µαθηµατικών 
εννοιών. 
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Μειονεκτήµατα: 
 
! αξιολογούνται υποκειµενικά, 
! ελέγχουν µικρό τµήµα της εξεταστέας ύλης, 
! απαιτούν αρκετό χρόνο για την απάντηση από το µαθητή και για τη 
διόρθωσή τους από τον καθηγητή, 

! υπάρχει, τέλος,  κίνδυνος να µην αποδίδεται σωστά αυτό που έχουν 
κατανοήσει, από µαθηµατική άποψη,  οι µαθητές, λόγω γλωσσικών 
δυσκολιών. 

 
Ερωτήσεις ανάπτυξης µπορεί να είναι: 
 
! η απόδειξη ενός θεωρήµατος, ενός τύπου, µιας σχέσης, 
! ο υπολογισµός ή µετασχηµατισµός παραστάσεων, 
! η επίλυση εξίσωσης, ανίσωσης, συστήµατος, τριγώνου, 
! η µελέτη συνάρτησης, 
! η επίλυση προβλήµατος, κτλ. 
 
Στις ερωτήσεις ανάπτυξης χρησιµοποιούνται συνήθως διάφορες εκφράσεις 

όπως: να λύσετε, να αποδείξετε, να κατασκευάσετε, να απλοποιήσετε, να 
υπολογίσετε, να βρείτε κτλ., οι οποίες προσδιορίζουν τις ενέργειες που καλείται 
να κάµει ο µαθητής και την πορεία την οποία οφείλει να ακολουθήσει. 

Η πλειονότητα των ασκήσεων και των προβληµάτων, που περιέχονται στο 
σχολικό βιβλίο (ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ έκδοση 1998), ανήκουν στην 
κατηγορία αυτή.(Βλ. για  παράδειγµα τις ασκήσεις Α και Β οµάδας της § 1.4 και 
1.5 (σελ. 35, 36, 37 του παραπάνω  βιβλίου)  

Το ίδιο ισχύει και για  το σχολικό βιβλίο ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α� 
ΛΥΚΕΙΟΥ έκδοση 1998  
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3.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 

Στον τύπο αυτό εντάσσονται οι ερωτήσεις εκείνες στις οποίες ζητείται από 
το µαθητή να γράψει κάτι πολύ συγκεκριµένο και σύντοµο, όπως π.χ. ένα 
ορισµό, µια ιδιότητα, ένα σύµβολο, µια σχέση δύο µεγεθών, την εκφώνηση ενός 
θεωρήµατος και άλλα παρόµοια.  

 
Πλεονεκτήµατα: 
Οι ερωτήσεις σύντοµης απάντησης: 
! διατυπώνονται εύκολα και γρήγορα, 
! εξετάζουν µεγάλο φάσµα διδακτικών ενοτήτων, 
! χρειάζονται σχετικά περιορισµένο χρόνο για εξέταση και βαθµολόγηση, 
! εξασφαλίζουν υψηλότερη αντικειµενικότητα στη βαθµολογία των 
απαντήσεων σε σχέση µε τις ερωτήσεις ανάπτυξης,  

! επηρεάζονται από τον παράγοντα τύχη λιγότερο από ό,τι οι  κλειστές ή 
οι αντικειµενικού τύπου ερωτήσεις, 

! ασκούν τους µαθητές στο να διακρίνουν το ουσιώδες από το επουσιώδες 
 
Μειονεκτήµατα: 
Έχουν όµως τα εξής µειονεκτήµατα: 
! εξετάζουν αποσπασµατικά στοιχεία της ύλης, 
! δεν επιτρέπουν το συνολικό έλεγχο του τρόπου σκέψης του µαθητή, 
! απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωσή τους και κυρίως στον 
προσδιορισµό των στοιχείων που ζητούνται από τους εξεταζοµένους, και  

! δεν προσφέρονται για τον έλεγχο πολύπλοκων αποδεικτικών 
διαδικασιών στα Μαθηµατικά. 

 
       Παραδείγµατα ερωτήσεων σύντοµης απάντησης 

1. Τι ονοµάζουµε ν-οστή ρίζα ενός µη αρνητικού αριθµού; 
2. Πόσες µοίρες είναι το άθροισµα των γωνιών ενός πενταγώνου; 
3. Ποια σχέση συνδέει τις δυο απέναντι γωνίες ενός ισοσκελούς τραπεζίου; 
4. Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις (να γραφούν χωρίς ριζικά): 
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5. Να βρεθούν οι τιµές του πραγµατικού αριθµού x µε x 5.≥  

6. Πότε η εξίσωση αx + β = 0 µε άγνωστο το x είναι ταυτότητα; 

7. Αν α, β είναι πραγµατικοί αριθµοί, πότε ισχύει η ισότητα α+ β α β= + ; 

8. Για ποιους φυσικούς αριθµούς ν ισχύει η ισοδυναµία: xν = αν  ⇔  x = α ή 
x = - α; 

9. Σε ποιο σηµείο τέµνει τον άξονα ψψ΄ η γραφική παράσταση της 
συνάρτησης  f (x) = x2 + x - 2; 

10. Για ποιους πραγµατικούς αριθµούς ισχύει η ισότητα x x2 = − ; 

11. Ποιες λύσεις έχει η εξίσωση (2x + 3)0 = 1; 
Ως ερωτήσεις σύντοµης απάντησης µπορούν να θεωρηθούν και όλες οι 
ερωτήσεις του 1ου κεφαλαίου (σελ. 33 - 34) του σχολικού βιβλίου ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ έκδοση 1998  
 


