ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ 2012-2013

Επίλυση ανισώσεων β’ βαθμού με το GeoGebra
1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Θα λύςουμε το 1ο παράδειγμα του ςχολικού βιβλίου ςελ.109
Να λυθεί η ανίςωςη 2·x2 – 3x – 2 > 0
ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΛΥΗ

Από το Μενού -> Προβολή, ενεργοποιούμε την CAS που απαιτείται για την ειςαγωγή τησ
ανίςωςησ και την αλγεβρική επίλυςή τησ.
Η εντολή που γράφουμε ςτο παράθυρο CAS είναι solve(2x2 – 3x – 2 > 0)
Πατώντασ Enter εμφανίζει την λύςη x< -1/2 ή x≥ 1.
ΓΡΑΦΙΚΗ ΛΥΗ

Στο πεδίο Ειςαγωγή, γράφουμε το πρώτο μέλοσ τησ ανίςωςησ 2·x2 – 3x – 2 πατάμε Enter και
μετά γράφουμε το δεύτερο 0 και πατάμε Enter.
Εμφανίζονται οι γραφικέσ παραςτάςεισ των f(x)= 2x2 – 3x – 2 και g(x)= 0
Εμείσ θέλουμε το 2x2 – 3x – 2 (μπλε παραβολή) να είναι πάνω από το 0 (πράςινη ευθεία).
Παρατηρούμε ότι αυτό ιςχύει όταν x< -1/2 ή x≥ 1.
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2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ – ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΙΩΕΩΝ 2ου ΒΑΘΜΟΥ
Άςκηςη 3, ςχολικού βιβλίου ςελ.117: Να λύςετε την ανίςωςη (x 1)(x2

2)(x2 9)

0

ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΛΥΗ

Η εντολή που γράφουμε ςτο παράθυρο CAS είναι solve (x 1)(x2

2)(x2

9)

0

Πατώντασ Enter εμφανίζει την λύςη ( x>-3 και χ<1 ) ή x>3.
ΓΡΑΦΙΚΗ ΛΥΗ

Στο πεδίο Ειςαγωγή, γράφουμε το πρώτο μέλοσ τησ ανίςωςησ (x 1)(x2

2)(x2 9) πατάμε

Enter, ςτη ςυνέχεια το δεύτερο μέλοσ 0 και πατάμε Enter.
Εμφανίζονται οι γραφικέσ παραςτάςεισ των f(x)= (x 1)(x2

2)(x2 9) και g(x)= 0

Εμείσ θέλουμε το (x 1)(x2 2)(x2 9) να είναι μεγαλύτερο από το 0. Άρα η λύςη θα είναι το
διάςτημα όπου η y= (x 1)(x2 2)(x2 9) (μπλε) θα είναι πάνω από την y=0 (πράςινη), δηλ. για x
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* Για καλφτερη εμφάνιση του σχήματος, αλλάχθηκεη αναλογία αξόνων. (Άξονας Χ ) : (Άξονας Υ) σε 1:10

