Φάςη 4: Επζκταςη των εννοιών τησ ςυμμετρίασ

Φφλλο Εργαςίασ 2: Συμμετρίεσ δφο ςυναρτήςεων
Αφοφ χωριςτείτε ςε ομάδεσ των 2-3 ατόμων υλοποιείςτε τθν παρακάτω δραςτθριότθτα.

Δραςτηριότητα 1 (Γράφημα ςυνάρτηςησ: Συμμετρία 1)
Δίνεται θ ςυνάρτθςθ f με γραφικι παράςταςθ C f θ οποία απεικονίηεται ςτο διαδραςτικό
ςχιμα «Συμμετρίεσ δφο ςυναρτιςεων» (κόκκινθ γραμμι) και θ ςυνάρτθςθ g με τφπο

g  x   f   x  . Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να προςδιορίςουμε το είδοσ τθσ ςυμμετρίασ
μεταξφ των f και g .
1. Συμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα χρθςιμοποιϊντασ το γράφθμα τθσ f:
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2. Ειςάγετε ςτο διαδραςτικό ςχιμα όλα τα ςθμεία τθσ γραφικισ παράςταςθσ τθσ g που
βρικατε παραπάνω. Για να γίνει αυτό πλθκτρολογιςτε ςτο πεδίο «Ειςαγωγι» (κάτω μζροσ
του διαδραςτικοφ ςχιματοσ) εντόσ παρενκζςεων τισ ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου
χωριςμζνεσ με κόμμα, π.χ. (3,-2) και πατιςτε Enter. Σε περίπτωςθ λάκουσ ειςαγωγισ
ςθμείου μπορείτε να το διαγράψετε με τθν εντολι Undo που βρίςκεται ςτθν πάνω δεξιά

γωνία τθσ οκόνθσ ι εναλλακτικά επιλζξτε το ςθμείο και από το μενοφ

διαλζξτε τθν

εντολι «Διαγραφι».
3. Τι είδουσ ςυμμετρία ζχουν οι γραφικζσ παραςτάςεισ των C f και C g ; (αν χρειάηεται
προςκζςτε ςτο ςχιμα και επιπλζον ςθμεία τθσ C g χωρίσ να περιορίηεςτε από τισ γραμμζσ
του παραπάνω πίνακα)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Υπόδειξθ: Επιλζξτε «Συμμετρία 1» για να εμφανιςτεί θ γραφικι παράςταςθ τθσ
ςυνάρτθςθσ g , μόνο εφόςον απαντιςατε ςτθν παραπάνω ερϊτθςθ).

Δραςτηριότητα 2 (Γράφημα ςυνάρτηςησ: Συμμετρία 2)
Δίνεται θ ςυνάρτθςθ f με γραφικι παράςταςθ C f θ οποία απεικονίηεται ςτο διαδραςτικό
ςχιμα «Συμμετρίεσ δφο ςυναρτιςεων» (κόκκινθ γραμμι).
1. Επιλζξτε «Συμμετρία 2» για να εμφανιςτεί θ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ g .
2. Προςδιορίςετε τθν αλγεβρικι ςχζςθ που ςυνδζει τισ f και g .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δραςτηριότητα 3 (Γράφημα ςυνάρτηςησ: Συμμετρία 3)
Δίνεται θ ςυνάρτθςθ f με γραφικι παράςταςθ C f θ οποία απεικονίηεται ςτο Διαδραςτικό
ςχιμα «Συμμετρίεσ δφο ςυναρτιςεων» (κόκκινθ γραμμι). Επίςθσ, δίνεται θ ςυνάρτθςθ g θ
οποία ορίηεται ωσ εξισ: «ςε κάκε x αντιςτοιχεί θ αντίκετθ τιμι τθσ f ςτο x ».
1. Προςδιορίςετε τθν αλγεβρικι ςχζςθ που ςυνδζει τισ f και g .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Επιλζξετε από το μενοφ

το εικονίδιο

και ςχεδιάςτε (με πατθμζνο το αριςτερό

κουμπί του ποντικιοφ) αυτι που κεωρείται ωσ τθ γραφικι παράςταςθ τθσ g. Ακολοφκωσ,
επιλζξτε πρϊτα το εικονίδιο

και μετά το κουτί «Συμμετρία 3» για να εμφανιςτεί θ

γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ g και να τθν ςυγκρίνετε με τθ δικι ςασ.

