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Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο . 

• Η νκάδα Α΄αλάπηπμε ηα παξαθάησ ππνζέκαηα: 

•Αξρηθέο κνξθέο αξίζκεζεο – Η κέηξεζε ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνύο 

•Μέηξεζε ηεο αμίαο ( θπξηνιεθηηθά – κεηαθνξηθά) 

•Μπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηα πάληα 

•εκαληηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί 

Η νκάδα Β΄ αλάπηπμε ηα παξαθάησ ππνζέκαηα: 

  

•Μέηξεζε ηνπ ρξόλνπ 

•Μνλάδεο κέηξεζεο (κήθνπο – εκβαδνύ) 

•Η αξίζκεζε ζε άιια είδε 

•΄΄Ξεπεξλώ ην κέηξν¨ ( ε κεζόηεο ηνπ Αξηζηνηέιε) 

 



ΑΡΧΙΚΕ ΜΟΡΦΕ ΑΡΙΘΜΗΗ ( ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ) 
 

Απσικά οι άνθπωποι μεηπούζαν με κλαδιά, με ηα δάσηςλα ηων σεπιών και με ηο 
ζώμα. Απγόηεπα, η μέηπηζη γινόηαν πποθοπικά με ηη σπήζη δςαδικού 
ζςζηήμαηορ. Υπήπσαν μόνο δύο απιθμηηικέρ λέξειρ, ηο ένα και ηο δύο, με ηον 
ζςνδςαζμό ηων οποίων πποέκςπηαν όλοι οι απιθμοί. Για παπάδειγμα ο απιθμόρ 
πένηε πποθεπόηαν ωρ «δύο – δύο – ένα». Σηη ζςνέσεια σπηζιμοποιήθηκαν 
σαπαγμένα κόκκαλα με σαπαγμένερ γπαμμέρ ζε πενηάδερ (πενηαδικό ζύζηημα).     



Σν παιαηόηεξν λνκηζκαηνθνπείν ήηαλ ζηελ Αίγηλα κεηά ην 55ν π.ρ. αηώλα. 

ύκθσλα κε ηνλ Ηξόδνην νη Λύδηνη ήηαλ ν πξώηνο πνιηηηζκόο νη νπνίνη 

έθνςαλ λνκίζκαηα από ρξπζό, άξγπξό θαη ήιεθηξνλ ηα νπνία είραλ γεληθά ηε 

κνξθή κηθξνύ αθαλόληζηνπ θαη ζπρλά σνεηδνύο δίζθνπ. Σν λόκηζκα κε ηελ 

κηθξόηεξε αμία ήηαλ ν νβειόο κεηά αθνινύζεζε ε δξαρκή, ν ζηαηήξ, ε κλα 

θαη ην ηάιαλην. 

Απγςπόρ ζηαηήπ Κοπίνθος  
Μνα  

Οβελόρ  

Γξαρκή  



6 οβελοί = 1 Δραμή 

50 Στατήρες = 1 Μνά 

60 Μναί =        1 Τάλαντο 

1 Τάλαντο = 6.000 Δραχμές 

1 Μνα        =   100 Δραχμές 

Καηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο απνθαζίζακε λα  

πξαγκαηνπνίεζνπκε  έξεπλα ζην «ρξήκα σο αμία ζηε 

ζύγρξνλε θνηλσλία» κε ην παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην  



Δξώηεζε 1ε  

Πόζν ζεκαληηθό ζεσξείο όηη είλαη ην ρξήκα ζηε δσή ζνπ;  

 



Δξώηεζε 2ε  

Δίζαη θηιάξγπξν άηνκν; 



Δξώηεζε 3ε  

Έρεηο ληώζεη πνηέ επηπρία εμαηηίαο ηνπ ρξήκαηνο; 



Δξώηεζε 4ε  

Πηζηεύεηο πσο ην ρξήκα δηαθζείξεη ηνλ άλζξσπν; 



Δξώηεζε 5ε  

ε έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε; 



Η μέηπηζη ηηρ αξίαρ μεηαθοπικά 

 

Η αμία απνηειεί ηνλ εθηηκεηηθό θαλόλα βάζεη ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη ε 

αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη κηα έλλνηα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ζηόρν λα νξίζεη ηνπο εζηθνύο θξαγκνύο θάζε 

αλζξώπνπ ή ινηλσλίαο. ηελ επηζηήκε ηεο θηινζνθίαο αμία είλαη 

θαζεηί πνπ ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλζξώπσλ  

Ωζηόζν απνθαζίζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα έξεπλα γηα ηηο «Αμίεο 

θαη ηα ηδαληθά ηεο αλζξώπηλεο δσήο» κε ην παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην. 

 





Δξώηεζε 2ε  

ήκεξα νη γπλαίθεο απνιακβάλνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη επθαηξίεο κε ην αληίζεην θύιν; 



Δξώηεζε 3ε 

Ο γάκνο είλαη βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο; 

 



Δξώηεζε 4ε  

Έρεη κεγάιε αμία γηα εζέλα ε αγάπε; 

 



Δξώηεζε 5ε  

Η αμία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο απνδνζήο ηεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε 

κηαο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο; 

 



ημανηικοί ππαγμαηικοί απιθμοί 

ΑΡΙΘΜΟ e 

ΑΡΙΘΜΟ π 

 

ΑΡΙΘΜΟ π 

 

ΑΡΙΘΜΟ π 
ΑΡΙΘΜΟθ 



ΡΗΣΟ ΑΡΙΘΜΟ 

    Σν ζύλνιν ησλ ξεηώλ αξηζκώλ είλαη ην ζύλνιν ησλ αξηζκώλ πνπ κπνξνύλ λα 

γξαθνύλ ζε κνξθή θιάζκαηνο κε αθέξαηνπο όξνπο θαη παξνλνκαζηή δηάθνξν ηνπ 

κεδελόο. πκβνιίδεηαη κε Q. Η δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε θάζε ξεηνύ αξηζκνύ είλαη 

πάληα πεξηνδηθή. Σν ζύλνιν ησλ ξεηώλ αξηζκώλ είλαη γλήζην ππνζύλνιν απηνύ ησλ 

πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ, ππάξρνπλ δειαδή πξαγκαηηθνί αξηζκνί πνπ δελ είλαη ξεηνί. 

Οη αξηζκνί απηνί νλνκάδνληαη άξξεηνη. Δπηπιένλ ην ζύλνιν ησλ αθέξαησλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ην ζύλνιν ησλ θπζηθώλ, είλαη ππνζύλνιν απηνύ ησλ ξεηώλ αθνύ θάζε 

αθέξαηνο α γξάθεηαη ζηε κνξθή α/1 πνπ είλαη ξεηόο. 



ΜΕΣΡΗΗ Ε ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

 

ΦΗΚΕ 

ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΔΕ  



ΜΤΡΜΗΓΚΙΑ 

ΜΑΪΜΟΤΔΕ  Rhesus 



ΞΕΠΕΡΝΩ ΣΟ ΜΕΣΡΟ 

Έλαο  από ηνπο κεγάινπο  

θηιόζνθνπο πνπ κίιεζαλ γηα ην κέηξν 

ην νπνίν πξέπεη λα δηαθξίλεη ηηο 

πξάμεηο   καο ήηαλ ν Αξηζηνηέιεο  

Δπίζεο άιινο έλαο ζπνπδαίνο θηιόζνθνο ηεο αξραηόηεηαο ν 

Πξσηαγόξαο  δίδαζθε όηη ¨κέηξνλ πάλησλ ρξεκάησλ άλζξσπνο ησλ 

κελ όλησλ σο έζηηλ ησλ δε νύθ όλησλ σο νύθ έζηηλ¨ Γειαδή 

ππνζηήξηδε όηη ην κέηξν σο θάηη ππνθεηκεληθό νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

από ηνλ θάζε άλζξσπν κε ηε βνήζεηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο θξόλεζεο 

. Γη΄απηό άιισζηε θαηαζηάζεηο πνπ γηα θάπνηνπο ζεσξνύληαη  



Ιπποκπάηηρ ο Κείορ (460 – 370 π.σ.) 

 

΄΄ΠΑΝ ΣΟ ΠΟΛΤ ΣΗ ΦΤΕΙ ΠΟΛΕΜΙΟΝ¨-   ¨Κάζε ηη ην ππεξβνιηθό δελ ην αλέρεηαη ε θύζε¨ 

 



 όλων ο Αθηναίορ (640 – 560 π.σ.) 

 

¨ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ¨  ¨Σίπνηα λα κελ είλαη ππεξβνιηθό¨ 

 



ωκπάηηρ ο Αθηναίορ  ( 470 – 399π.σ.) 

¨Αξεηή είλαη όηαλ απνθεύγεηο ηηο ππεξβνιέο¨ 

 

Αξεηή είλαη όηαλ απνθεύγεηο ηηο ππεξβνιέο¨ 

ωκπάηηρ ο Αθηναίορ  ( 470 – 399π.σ.) 

 

ωκπάηηρ ο Αθηναίορ  ( 470 – 399π.σ.) 

ωκπάηηρ ο Αθηναίορ  ( 470 – 399π.σ.)  



ΜΕΣΡΩ ΥΡΩ¨ - ¨Γειαδή κα ρξεζηκνπνηείο ην κέηξν ζε όια ηα πξάγκαηα¨ 

¨ΟΤΔΕΝ ΑΓΑΝ¨  - ¨Σίπνηα λα κελ θάλεηο κε ππεξβνιή¨ 

¨Αγαπώ ην ζπίηη , όπνπ δελ βιέπσ ηίπνηε ην πεξηηηό, θαη όπνπ βξίζθσ ό,ηη ρξεηάδεηαη¨ 

 

Πιηηακόρ ο Μςηιληναίορ (πεπίπος – 560 π.σ.) 



Δημόκπιηορ από Άβδηπα (460 – 370 π.σ.) 

 

¨Όζνη επηδεηνύλ ηηο γαζηξηκαξγηθέο εδνλέο μεπεξλώληαο ην ζσζηό ζηα θαγεηά, ηα πνηά, ε ηα 

αθξνδίζηα, ζε όινπο ηνύηνπο νη εδνλέο είλαη κηθξέο θαη ζύληνκεο¨ 

¨ Η άκεηξε επηζπκία ραξαθηεξίδεη ην παηδί θαη όρη ηνλ άλδξα¨ 

¨ηα πάληα ην σξαίν είλαη ην ίζν , δελ ζεσξώ όκσο ζσζηή νύηε ηελ ππεξβνιή νύηε ηελ έιιεηςε¨ 

¨Αλ θάπνηνο μεπεξάζεη ην κέηξν, ηα πην επράξηζηα πξάγκαηα ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ηα πην 

δπζάξεζηα¨ 

¨Όηαλ έλα δών ρξεηάδεηαη θάηη , μέξεη πόζε είλαη ε αλάγθε ηνπ, ελώ ν άλζξσπνο δελ μέξεη¨ 

¨Όπσο από όιεο ηηο αξξώζηηεο ην ρεηξόηεξν είλαη ν θαξθίλνο , ην ίδην θαη ζηελ πεξηνπζία ην 

ρεηξόηεξν είλαη ε αλώθειε θαη αδηάθνπε ζπαηάιε¨ 



Πςθαγόπαρ από άμο ( 6ορ αιώναρ π.σ.) 

¨Να απνδνθηκάδεηε θάζε είδνπο ππεξβνιή θαη λα κελ μεπεξλάηε ην κέηξν¨ 

¨Να απνθεύγεηε ηελ παρπζαξθία¨ 

¨Μελ ηξώηε ππεξβνιηθά¨ 

¨ Πξέπεη λα απνθεύγεηαη κε θάζε ηξόπν θαη λα θόβεηαη δηα ππξόο θαη ζηδήξνπ θαη κε θάζε 

ηξόπν, από ην ζώκα ε αζζέλεηα, από ηελ ςπρή ε ακάζεηα, από ηελ θνηιηά ε πνιπηέιεηα, από 

ηελ πόιε ε εμέγεξζε, από ηελ νηθνγέλεηα ε δηρόλνηα θαη από όια ε έιιεηςε κέηξνπ¨ 

 



ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ !!! 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=+%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91&source=images&cd=&cad=rja&docid=ze_VHTqq-QHaWM&tbnid=Te3ldzDzbDL1WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://greetings.pathfinder.gr/view.php?card=479&ei=E6cvUfaWD4rF0QWCmoD4BA&psig=AFQjCNHj_cMnNnXDb9yZkezVKpmeaMEjWA&ust=1362163841755353

