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Σν ζέκα : « Ο Θαπκαζηόο θόζκνο ησλ Μαζεκαηηθώλ» είλαη επξείαο
θιίκαθαο θαη κεηά από ζπδήηεζε κε ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ ην
αλαιύζακε ζηα παξαθάησ ππνζέκαηα:
 Μαζεκαηηθά Εαραξνπιαζηηθή Μαγεηξηθή
 Μαζεκαηηθά θαη Ηαηξηθή
 Μαζεκαηηθά ηεο θαξδηάο
 Μαζεκαηηθά θαη ηπρεξά
παηρλίδηα
 Σα Μαζεκαηηθά ζηελ
θαζεκεξηλή καο δσή
 Μαζεκαηηθά θαη Πνδόζθαηξν
 Μαζεκαηηθά θαη κνπζηθή
 Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ
 Μαζεκαηηθά θαη ηέρλε
 Παξάδνμα ησλ Μαζεκαηηθώλ
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Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο . Ζ νκάδα Α΄αλάπηπμε ηα
παξαθάησ ππνζέκαηα:





Μαζεκαηηθά Εαραξνπιαζηηθή - Μαγεηξηθή
Μαζεκαηηθά θαη Ηαηξηθή
Μαζεκαηηθά ηεο θαξδηάο
Μαζεκαηηθά θαη ηπρεξά παηρλίδηα

Ζ νκάδα Β΄ αλάπηπμε ηα παξαθάησ ππνζέκαηα:







Σα Μαζεκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή
Μαζεκαηηθά θαη Πνδόζθαηξν
Μαζεκαηηθά θαη κνπζηθή
Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ
Μαζεκαηηθά θαη ηέρλε
Παξάδνμα ησλ Μαζεκαηηθώλ
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ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΖ
Μαζεκαηηθά είλαη ε επηζηήκε πνπ κέζα από ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ
θαη ζκπεξαζκαηηθνύο ππνινγηζκνύο κειεηάκε ηηο ηδηόηεηεο ησλ αξηζκώλ,
ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαζώο επίζεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ
κεηαμύ ηνπο. ύκθσλα κε πξόζθαηεο έξεπλεο ζηελ ηζηνξία ησλ
Μαζεκαηηθώλ ζπκπεξαίλνπκε πσο νη παηξίδεο ησλ Μαζεκαηηθώλ
ππήξμαλ λσξίηεξα από ην 600 π.ρ.
Σα πξνειιεληθά Μαζεκαηηθά δέρηεθαλ επίδξαζε από ηε
καζεκαηηθή παηδεία ησλ νπκέξησλ θαη ησλ Βαβπισλίσλ. Ζ αηγππηηαθή
καζεκαηηθή παηδεία βαζίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ελόο πεξηνξηζκέλνπ
αξηζκνύ παπύξσλ πνπ κειεηήζεθαλ. Δπίζεο γλσξίδνπκε πσο νη νπκέξηνη
θαη νη Βαβπιώληνη αλέπηπμαλ κεζόδνπο ινγηζκηθνύ γηα ηε ιύζε
εμηζώζεσλ 2νπ βαζκνύ θαη κεξηθώλ εμηζώζεσλ ηξίηνπ βαζκνύ. Δπηπιένλ
είλαη παξαδεθηό από ηνπο Έιιελεο πσο ην ζύζηεκα ηεο αξίζκεζεο ην
πήξαλ από ηνπο Φνίληθεο.
ύλθσλα κε ηελ παξάδνζε αλαθέξεηαη πσο πνιινί Έιιελεο
καζεκαηηθνί έκεηλαλ γηα πνιύ θαηξό ζηελ Αίγππην θαη ηε Μεζνπνηακία.
Ωζηόζν νη Έιιελεο καζεκαηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ ζηα καζεκαηηθά ηνπο
κηα πξσηόηππε ινγηθή επηζηήκε βαζηζκέλε ζε πξνθαλείο αιήζεηο . Ζ
Ησληθή ζρνιή ηνπ Θαιή ηνπ Μηιήζηνπ ππήξμε ε πξώηε πνπ αθνινύζεζε
απηή ηε κέζνδν.
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Ζ ππζαγόξεηα ζρνιή ππήξμε ε πην δηαδεδνκέλε ζε πνιιά κέξε ,
σζηόζν ην θέληξν δηδαζθαιία ηεο ήηαλ ν Κξόησλαο ζηνλ θόιπν ηνπ
Σάξαληα θαη έδεζε γηα πνιύ θαηξό, αξρηθά ζηελ Διιάδα θαη έπεηηα ζηελ
Αιεμάλδξεηα.

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ
Έρεηε ζθεθηεί πόζν ζηελά ζπλδέεηαη ε καγεηξηθή κε
καζεκαηηθέο έλλνηεο?

βαζηθέο

Μέζα από ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ ηξνθίκσλ ηα παηδηά καζαίλνπλ
ζε πνηόλ αξηζκό
αληηζηνηρεί θάζε
κήλαο (π.ρ Αύγνπζηνο 8,
επηέκβξηνο 9)
λα γξάθνπλ κε ζύληνκν
ηξόπν ηελ
εκεξνκελία (π.ρ
1/8/2011) αιιά
θαη λα ππνινγίδνπλ πόζεο
κέξεο έρεη πνπ
πνπ έρεη ιήμεη ή έρεη
αθόκα λα ιήμνπλ
ηα ηξόθηκα .
Έξρεηαη ζε επαθή κε βαζηθέο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο κάδαο
(γξακκάξηα, θηιά) θαη όγθνπ (ιίηξα ,ml)θαη εμαζθείηαη ζηηο κεηαηξνπέο
ζηα πνιιαπιάζηα θαη ζηηο ππνδηαηξέζεηο ησλ κνλάδσλ απηώλ (π.ρ λα
θάλεη ηα θηιά γξακκάξηα).ηηο ζπληαγέο ρξεζηκνπνηνύληαη πνιύ ηα
θιάζκαηα (π.ρ βάιε 3 ¼ θιηηδάληα ηνπ ηζαγηνύ γάια ) γεγνλόο πνπ
κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί λα θαηαλνήζεη πνηα πνζόηεηα αληηζηνηρεί ζε
θάζε θιάζκα (π.ρ ½ ζεκαίλεη ρσξίδσ ζε 2 ίζα κέξε θαη παίξλσ ην 1 από
ηα 2 δειαδή ην κηζό) .Μελ μερλάηε όηη ν πην απιόο ηξόπνο δηδαζθαιίαο
ησλ θιαζκάησλ είλαη κέζα από ηα θξνύηα (πνπ ηα θόβνπκε ζηελ κέζε ή
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ζηα 4) από πίηεο κε πνιιά θνκκάηηα ή κε πίηζεο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε
κε ηα παηδηά .
Μπνξεί ην παηδί λα κάζεη λα κεηξάεη κέρξη ην 20 κεηξώληαο γηα
παξάδεηγκα θξνύηα γηα λα κπνπλ πάλσ ζηελ ηνύξηα , κεηξώληαο ηα
θνπινπξάθηα πνπ έγηλαλ ή λα δηαβάδεη κεγαιύηεξνπο αξηζκνύο (π.ρ
βάδνπκε 350 γξ. αιεύξη).Δίλαη έλαο πνιύ απιόο ηξόπνο γηα εμάζθεζε
ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη ηελ δηαίξεζε .Σν παηδί κπνξεί λα κάζεη λα
ππνινγίδεη ηα θνπινπξάθηα ελόο ηαςηνύ ( πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε
ζεηξέο κα ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ κία επί ησλ
αξηζκό ησλ ζεηξώλ).Μπνξεί επίζεο λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο
δηαίξεζεο π.ρ έθαλα θνπινπξάθηα θαη ζέισ λα ηα κνηξάζσ ζηνπο θίινπο
κνπ.Μπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κα ηελ έλλνηα ηεο αλαγσγήο ζηελ
κνλάδα. Γηα παξάδεηγκα γηα λα θάλσ 8 θνππάθηα δειέ ρξεηάδνκαη 16
θνπηαιηέο δάραξε .Πόζε δάραξε κπνξεί λα εμαζθεζεί ζε πξνβιήκαηα ζηα
νπνία πξέπεη λα ππνινγίζεη κηα κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε πνζόηεηα από
απηή πνπ δίλεηαη έλα είδνο πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιηθά βηβιία
,ηδίσο ζηηο κηθξέο ηάμεηο π.ρ κε κηα θαλάηα ρπκό γεκίδσ 6 πνηήξηα .Πόζα
πνηήξηα γεκίδσ κε 2 θαλάηεο γηα λα θάλσ 10 θνππάθηα δειέ ζέινπλ 1
παθέην εηδηθή ζθόλε .Πόζα παθέηα ζθόλε ζέισ γηα 5 θνππάθηα δειέ?
Τπνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ .Πνιιέο ζπληαγέο αλ όρη όιεο αλαθέξνπλ
ηα ιεπηά πνπ ρξεηάδεηαη ην γιπθό/θαγεηό λα κέλεη ζην θνύξλν ή ζην
ςπγείν .Με απηό ηνλ ηξόπν ην παηδί κπνξεί λα δηαβάδεη ξνιόη (π.ρ πξέπεη
λα βγάινπκε ην θαγεηό ζηηο 2 θαη 10).Ζ πίηζα πξέπεη λα κείλεη ζηνλ
θνύξλν 3ν ιεπηά .Ση ώξα ζα πξέπεη λα ηελ βγάινπκε από ηνλ θνύξλν ?
Μέζα από ηελ καγεηξηθή ην παηδί κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή θαη κε
πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο (π.ρ κεγάιν –κηθξό ) (κεγάιε –κηθξή ληνκάηα )
πνιύ – ιίγν ,πεξηζζόηεξν – ιηγόηεξν.
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ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ
Σα καζεκαηηθά ε βαζηθή γιώζζα ηεο επηζηήκεο όρη κόλν απνηεινύλ
ην ζεκέιην ηεο θπζηθήο αιιά είραλ θαη έρνπλ ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηελ
γεληθόηεξε επηζηεκνληθή πξόνδν. Γηα παξάδεηγκα είλαη δύζθνιν λα
δηαρσξίζνπκε ηα
καζεκαηηθά από ηελ
επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο
θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο
ζηνπο ειεθηξνληθνύο
ππνινγηζηέο .ζνλ αθνξά
ζηελ ηαηξηθή ηα καζεκαηηθά
ηεο πξνζέθεξαλ ηελ
εμαηξεηηθά ρξήζηκε ηερληθή
ηεο ζηαηηζηηθήο .ην θέληξν
εθαξκνζκέλσλ θαη
ζεσξεηηθώλ καζεκαηηθώλ
έρνπκε εζηηάζεη ην
ελδηαθέξνλ καο ζε κηα άιιε
πξνζθνξά ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ ηαηξηθή ζην ξόιν ηνπ ζηηο ηαηξηθέο
απεηθνλίζεηο..

CT-PET-SECT
H κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ λνεηηθώλ δηεξγαζηώλ απαηηεί ηελ κειέηε
in vivo ζπγθεθξηκέλσλ λεπξηθώλ θπθινκάησλ.Οη πξόζθαηεο
απεηθνληζηηθέο ηερληθέο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Μαγλεηηθνύ ηνκνγξάθνπ
Δθπνκπήο Πνδηηξνλίσλ θαη ηνπ ηνκνγξάθνπ Δθπνκπήο θσηνλίσλ καο
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-2013
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παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εληνπίδνπκε ηελ ελεξγνπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ εγθεθαιηθώλ πεξηνρώλ in vivo κε νινέλα θαη κεγαιύηεξε
αθξίβεηα .Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη απηέο νη λέεο απεηθνληζηηθέο
ηερληθέο δελ έρνπλ κόλν επηπηώζεηο επί ηεο κειέηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εγθεθάινπ αιιά είλαη θαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο
ηαηξηθήο ηδηαίηεξα ζηελ νγθνινγία , ζηελ θαξδηνινγία θαη ζηελ
ςπρηαηξηθή .Γηα κειέηεο κε PET δίδεηαη ελδνθιεβίσο ε νπζία FDG ε
νπνία είλαη γιπθόδε ζπλδεδεκέλε κε ξαδηελεξγό δηάζπαζε θαη ηειηθά
απειεπζεξώλεη ελέξγεηα ζε κνξθή αθηηλώλ γηα ηελ νπνία θαηαγξάθεη ν
ζαξσηήο ηνπ PET . Aπηό νδεγεί ζηελ αθόινπζε καζεκαηηθή εμίζσζε:
l=e -il fds il gdt
Σν l παξέρεηαη από ηηο κεηξήζεηο ηνπ ζαξσηή θαη fCo ιεγόκελνο
ζπληειεζηήο απόζβεζεο αθηηλώλ X ππνινγίδεηαη κε αμνληθό ηνκνγξάθν
.Σν δεηνύκελν είλαη λα βξεζεί ην g δειαδή ε θαηαλνκή ηνπ θζνξίνπ θαη
θαηά ζπλέπεηα γιπθόδεο .Οη πεξηνρέο πνπ είλαη πεξηζζόηεξν
ελεξγνπνηεκέλεο θαηαλαιίζθνπ ν ππνινγηζκόο ηνπ g απνηειεί έκκεζν
ππνινγηζκό ελεξγνπνίεζεο.
Ο άγλσζηνο g εκθαλίδεηαη σο νινθιήξσκα επάλσ ζην
επζύγξακκν ηκήκα l . Σν καζεκαηηθό πξόβιεκα ζπλίζηαηαη ζηελ
εύξεζε κηαο ζπλάξηεζεο g από γλώζε ηνπ νινθιεξώκαηνο ηεο θαηά
κήθνο ηνπ l .To πξόβιεκα απηό αλήθεη ζε κηα κεγάιε θαηεγνξία
καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία νλνκάδνληαη << αληίζηξνθα
πξνβιήκαηα>>.
Σν ζπγθεθξηκέλν αληίζηξνθν πξόβιεκα είλαη ην ίδην κε απηό πνπ
εκθαλίδεηαη σο πξνο ηνλ αμνληθό ηνκνγξάθν.Αληηζέησο ην ζρεηηθό
αληίζηξνθν πξόβιεκα σο πξνο SPECT είλαη πνιύ πην δύζθνιν θαη ε
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αλαιπηηθή ηνπ ιύζε θαηαζθεπάζηεθε πξνζθάησο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε
κηαο καζεκαηηθήο κεζόδνπ.
Βαζηθόο καο εμεξεπλεηηθόο ζηόρνο είλαη ε πινπνίεζε αλαιπηηθώλ
αιγνξίζκσλ γηα ην SPECT βαζηζκέλσλ ζηελ αλσηέξσ αλαιπηηθή ιύζε.
Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη νη λένη ππνινγηζηηθνί αιγόξηζκνη πνπ
αλαπηύρζεθαλ σο πξνο ην SPECT παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηα αθόκα θαη σο πξνο ην PET.

ΑΡΩΣΖ PET/CT
ε ζπγθεθξηκέλε κε ην Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Αζελώλ << Ο Δπαγγειηζκόο >> ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα
από ηνλ ζαξσηή GE Discovery ST PET/CT πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν
.Σν ζύζηεκα απηό απνηειείηαη από 280 block αληρλεπηώλ δηαηεηαγκέλσλ
ζε 24 δαθηύιηνπο .Σν εγθάξζην νπηηθό πεδίν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 70 cm
θαη ε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηνπ ηθαλόηεηα είλαη πεξίπνπ 4,5 cm ζην θέληξν
ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ . ε αζζελή κε πηζαλέο κεηαζηάζεηο ζηνλ πλεύκνλα
ρνξεγήζεθαλ 370 ΜΒq ελδνθιεβίσο θαη απεηθνλίζηεθε γηα 20 ιεπηά.
ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ
Ζ ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο λα αληιεί κπνξεί λα θαίλεηαη αξθεηά απιή
ππόζεζε αιιά ν βαζηθόο κεραληζκόο θαη ηα ειεθηξνληθά εξεζίζκαηα
πνπ δηαηεξνύλ έλα πγηέο ξπζκό είλαη εμαηξεηηθά πνιύπινθα .Πνιιέο
πεξηνρέο ησλ καζεκαηηθώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνξηθώλ
εμηζώζεσλ δπλακηθά ζπζηήκαηα θαη ηππνινγηθά κνληέια έρνπλ
βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ
θαξδηαθώλ θπηηάξσλ , ηηο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ θπηηάξσλ θαη ηελ
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ζπλνιηθή γεσκεηξία ηεο θαξδηάο. Οη εξεπλεηέο ζηνρεύνπλ ζηελ
θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο , θαζώο θαη λα
κάζνπλ πώο λα δηαγλώζνπλ ηελ έλαξμε ησλ αλσκαιηώλ θαη ηελ
δηόξζσζή ηνπο ..
ε έλα άξζξν ηνλ Απξίιην
ηνπ 2011 ν John W.Cain
έλαο καζεκαηηθόο ζην
Virginia Commonwealth
University , παξνπζηάδεη κηα
έξεπλα ησλ 6 ζπλερώλ
πξνβιεκάησλ ζηελ
καζεκαηηθή θαξδηνινγία .Σν
άξζξν ηνπ Cain αζρνιείηαη κε ηελ θαξδηαθή ειεθηξνθπζηνινγία ,
επεηδή κεξηθά από ηα πην ζπλαξπαζηηθά εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ
καζεκαηηθή θαξδηνινγία πεξηιακβάλνπλ ειεθηξηθέο δηάδνζεο θπκάησλ
ζηνλ ηζηό ηεο θαξδηάο .
ε θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή καο θάπνηνο κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα κηα θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ζηελ θαξδηά .Γηα λα θαηαιάβεηε από πνύ πξνέξρνληαη απηά ηα
κηθξνζθνπηθά ειεθηξηθά ξεύκαηα πξέπεη λα κεγεζύλεηε ην κνξηαθό
επίπεδν .σκαηηθά πγξά όπσο ην αίκα πεξηέρνπλ ζεηηθά θνξηηζκέλα
ηόληα .ηαλ απηά ηα ηόληα δηαπεξλνύλ ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο
πξνθαινύλ ειεθηξηθά ξεύκαηα ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο πξνθαινύλ
αιιαγέο ζηελ ηάζε πέξα από ηελ κεκβξάλε .Δάλ έλα αξθεηά ηζρπξό
ξεύκα εξεζίζκαηνο εθαξκόδεηαη ζε αξθεηά θαιά μεθνύξαζηα θύηηαξα
ηόηε ην θύηηαξν εκθαλίδεη έλα δπλακηθό ελέξγεηαο V μαθληθά θαη
παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα .Απηά ηα
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δπλακηθά ελέξγεηαο δηέπνπλ ηνπο ρηύπνπο ηεο θαξδηάο θαη επνκέλσο
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλόεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ δηαηαξαρώλ
όπσο ε αξξπζκία ( αλσκαιίεο ζηνλ θαξδηαθό ξπζκό)θαη ηδίσο
ηαρπθαξδία ( γξεγνξόηεξα από ηνλ θαλνληθό ξπζκό).
Λακβάλνληαο σο ζεκείν εθθίλεζεο ην βξαβεπκέλν κε Νόκπει έξγν
ηνπ Hodgkin θαη Huxley,νη εξεπλεηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη καζεκαηηθά
κνληέια ηνπ θαξδηαθνύ δπλακηθνύ από ηελ πξνβνιή ηεο θπηηαξηθήο
κεκβξάλεο σο έλα ειεθηξηθό θύθισκα .Μηα ζεκαληηθή πξόθιεζε
πξνζδηνξίδεη ν Cain είλαη ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμύ
πξαγκαηνπνηήζεσλ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
Γηα λα θηάζνπλ ηα καζεκαηηθά ζηελ ζεκεξηλή ηνπο κνξθή ππήξμε κηα
πνξεία. Σα καζεκαηηθά πνπ ήηαλ αλώηεξα ήηαλ ησλ Αηγππηίσλ θαη ησλ
Βαβπισλίσλ. Οη Αηγύπηηνη ν πξώηνο ιαόο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ
καζεκαηηθή επηζηήκε. Σα ίδηα πεξίπνπ ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο αξραίνπο
Βαβπιώληνπο. ηελ Βαβπιώλα ηα καζεκαηηθά αλαπηύρζεθαλ από ηα
2000π.Υ. Σνπιάρηζηνλ από ην 1700π.Υ. Μειεηήζεθαλ αξηζκεηηθά
πξνβιήκαηα όπσο νη Ππζαγόξεηεο ηξηάδεο. Ζ βάζε ησλ καζεκαηηθώλ ησλ
Βαβπισλίσλ θιεξνλνκήζεθε από ηνπο Έιιελεο θαη αλεμάξηεηε
αλάπηπμε από ηνπο Έιιελεο άξρηζε πεξί ην 450π.Υ. Ζ κέγηζηε πξόνδνο
ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ Δπξώπε μαλάξρηζε ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα κε
ηνπο Pacioli, Cardan, Tartaglia, Ferrouri, κε ηελ αιγεβξηθή επίιπζε ησλ
ηξηηνβάζκησλ θαη ηεηαξηνβάζκησλ εμηζώζεσλ. Οη Coperrious θαη Galilio
επαλαζηάηεζαλ κε ηηο εθαξκνγέο ησλ καζεκαηηθώλ ζηε κειέηε ηνπ
ζύκπαληνο.
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Ο 17νο αη. αληίθξηζε ηνπο Napier θαη Briggs, αιιά θαη άιινπο λα
επεθηείλνπλ ζεκαληηθά ηελ ππνινγηζηηθή δύλακε ησλ καζεκαηηθώλ κε
ηελ αλαθάιπςε ησλ ινγαξίζκσλ. Ο Cavalieri έθαλε ζεκαληηθή πξόνδν
γηα ηνλ απεηξνζηηθό ινγηζκό θαη ν Deskourtes πξόζζεζε ηελ δύλακε ησλ
αιγεβξηθώλ κεζόδσλ ζηε Γεσκεηξία. Δπίζεο ε ζεσξία ηεο βαξύηεηαο ηνπ
Newton, θαζώο επίζεο θαη ε ζεσξία ηνπ πεξί ηνπ θσηόο, καο νδεγνύλ
ζηνλ 18ν αη. Ο ζεκαληηθόηεξνο καζεκαηηθόο ηνπ 18νπ αη. ήηαλ ν Euler ν
νπνίνο επηπξνζζέησο ηεο δνπιεηάο ηνπ ζε έλα εύξνο καζεκαηηθώλ
πεξηνρώλ αλαθάιπςε δύν λένπο θιάδνπο, εθείλνπο ηνπ ινγηζκνύ ησλ
κεηαβνιώλ θαη ηεο δηαθνξηθήο Γεσκεηξίαο. Ο Euler ππήξμε επίζεο
ζεκαληηθόο ζηελ επηπιένλ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηε ζεσξία αξηζκώλ, ε
νπνία είρε αξρίζεη από ηνλ Fernat.
Ζ εμέιημε θαηά ηνλ 19ν αη. ππήξμε ηαρεία. Θεκειηώδνπο ζεκαζίαο
ήηαλ ε εξγαζία ηνπ Fourier πεξί ηεο ζεξκόηεηαο. Ο Gauss ζεσξνύκελνο
από πνιινύο σο ν κεγαιύηεξνο καζεκαηηθόο όισλ ησλ επνρώλ, έθαλε
ζεκαληηθόηαηεο κειέηεο. Μεηαμύ απηώλ, ε εξγαζία ηνπ ζηε δηαθνξηθή
γεσκεηξία, ε νπνία ήηαλ επαλαζηαηηθή γηα απηόλ ηνλ ηνκέα. Δπίζεο
ζπλέβαιε θαηά κεγαιεηώδε ηξόπν ζηελ αζηξνλνκία θαη ηνλ καγλεηηζκό.
Ο 19νο αη. αλέδεημε ηελ εξγαζία ηνπ Galois. Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο
νκάδαο από ηνλ Galois πξναλήγγεηιε ηε λέα θαηεύζπλζε ηεο καζεκαηηθήο
έξεπλαο, ε νπνία ζπλερίζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηώλα. Σν
ηέινο ηνπ 19νπ αη. βξήθε ηνλ Ganton λα αλαθαιύπηεη, ζρεδόλ κόλνο ηνπ,
ηε ζεσξία ζπλόισλ.
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΕΩΖ ΜΑ
Σα καζεκαηηθά ππάξρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θάζε αλζξώπνπ. Απηό
ζπκβαίλεη γηαηί ηα καζεκαηηθά νπζηαζηηθά είλαη όινο ν θόζκνο. ε θάζε
θίλεζε από ηελ ζηηγκή πνπ ζα μππλήζνπκε κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ζα μαλά
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θνηκεζνύκε, ζηε δσή καο
ππάξρνπλ ηα καζεκαηηθά.
Πξώηα από όια ην ξνιόη πνπ
ζα καο μππλήζεη, ιεηηνπξγεί κε
βάζεη ηνπο αξηζκνύο άξα θαη ηα
καζεκαηηθά. Καη βέβαηα ην
ξνιόη ην ρξεζηκνπνηνύκε θαζ'
όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
Δπίζεο ηα ρξήκαηα είλαη
αξηζκνί, ζην ζρνιείν
δηδαζθόκαζηε καζεκαηηθά, ζηηο
δνζνινγίεο όηαλ καγεηξεύνπκε
πάιη καζεκαηηθά. Γεληθά
κεηξάκε ηα πάληα κε βάζε ηνπο
αξηζκνύο άξα ρξεζηκνπνηνύκε ηα καζεκαηηθά.
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ
Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ όξν καζεκαηηθά ελλννύκε ηελ επηζηήκε πνπ έρεη
σο αληηθείκελν ηελ ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ θπζηθώλ κεγεζώλ, ησλ
ζρεκάησλ, ησλ
ζεκείσλ, ησλ
αξηζκώλ θαη ηηο
κεηαμύ ηνπο
ζρέζεηο. Ωο πξνο ηελ
ηέρλε,
απεπζπλόκαζηε ζηελ
έθθξαζε ηνπ θαινύ
θαη ηνπ σξαίνπ κέζα
από ηα
δεκηνπξγήκαηα ηνπ
αλζξώπνπ.
ύκθσλα κε ηελ
γλώκε ησλ
αηζζεηηθώλ, ε ηέρλε
πεγάδεη από ηελ
έκθπηε ηθαλόηεηα
ηνπ αλζξώπνπ λα
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ζαπκάδεη θαη λα αλαπαξηζηά ην σξαίν. Ζ θαιιηηερληθή ηάζε είλαη κηα
απηόλνκε ηάζε ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο ζην ρώξν ηεο ηέρλεο, πνπ εθθξάδεη
ηελ αηζζεκαηηθή θύζε ηνπ αλζξώπνπ.
Πεγή έκπλεπζεο ζηελ ηέρλε απνηέιεζε ε γεσκεηξία. Γεσκεηξία είλαη ν
θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ρσξηθέο ζρέζεηο, δειαδή κε
ηελ ζύλζεζε ηνπ ρώξνπ πνπ δνύκε. Δκπεηξηθά, αιιά θαη δηαηζζεηηθά, νη
άλζξσπνη ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ρώξν κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκειησδώλ
ηδηνηήησλ, πνπ νλνκάδνληαη αμηώκαηα. Σα αμηώκαηα δελ κπνξνύλ λα
απνδεηρηνύλ, αιιά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζπλδηαζκό κε
καζεκαηηθνύο νξηζκνύο γηα ηα ζεκεία, ηηο επζείεο, ηηο θακπύιεο, ηηο
επηθάλεηεο θαη ηα ζηεξεά γηα ηελ εμαγσγή ινγηθώλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ
ηέρλε δηαθνξνπνηείηαη από ηελ επηζηήκε. Σόζν ε ηέρλε, όζν θαη ε
επηζηήκε αλαδεηνύλ ηελ αιήζεηα. Ο επηζηήκνλαο όκσο αλαιύεη, ελώ ν
θαιιηηέρλεο ζπλζέηεη. Δπηπιένλ ε επηζηήκε βαζίδεηαη ζην ινγηθό
ζηνραζκό, ελώ ε ηέρλε ζηελ εηθόλα, ην ρξώκα, ζην ζρήκα, ζηελ ηδέα,
ζηελ εξκελεία ηεο δσήο.
Οη θαιιηηέρλεο πνπ επεξεάζηεθαλ από ηα καζεκαηηθά, αλακθηζβήηεηα,
αλέβαζαλ θαηά πνιύ ηνλ πήρε ζηελ ηέρλε, δεκηνύξγεζαλ θαιιηηερληθά
ξεύκαηα θαη ηάζεηο θαη πέξαζαλ ζηελ αησληόηεηα κέζα από ηε δνπιεία
ηνπο. Γελ γλσξίδνπκε αλ ηα καζεκαηηθά ππήξμαλ ηα εξγαιεία ζηελ
αλάπηπμε ηεο ηέρλεο ή ε ηέρλε είλαη θπζηθή πξνέθηαζε ησλ
καζεκαηηθώλ. Οπσζδήπνηε, όκσο ε θηινζνθία ησλ καζεκαηηθώλ νδεγεί
ζηελ ηέρλε.
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ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ
Σα καζεκαηηθά όπσο θαη ζηελ
θαζεκεξηλή καο δσή, δελ ζα
κπνξνύζαλ λα κελ παίδνπλ ξόιν θαη
ζηνλ αζιεηηζκό.
ια ηα αζιήκαηα θαζνξίδνληαη κε
βάζε ηνλ ρξόλν, ηα ξεθόξ, ην ύςνο,
ην κήθνο θ.ά. Πνπ βαζίδνληαη ζηα
καζεκαηηθά. Έηζη δελ γηλόηαλ λα κελ
έρνπλ ζέζε θαη ζην πνδόζθαηξν.
Ξεθηλώληαο από ην ζηήζηκν ηεο
νκάδαο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ζεδόλ
ηα πάληα γίλνληαη κε βάζε ηνλ ρξόλν. Ζ πξνεηνηκαζία πνπ γίλεηαη πξηλ
ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ξπζκίδεηαη βάζεη ηνπ ρξόλνπ π.ρ. δελ κπνξεί κηα
νκάδα λα μεθηλήζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηξεηο κήλεο πξηλ αξρίζεη ην
πξσηάζιεκα, αιιά νύηε θαη δπν βδνκάδεο πξηλ. Πξέπεη λα πξνζαξκόζεη
ην πξόγξακκά ηεο έρνληαο ππόςηλ ηεο ηνλ θαηξό πνπ έρεη λα νξγαλσζεί
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θαη πόζε δνπιεηά ρξεηάδεηαη γηα λα θάλεη ην θαιύηεξν δπλαηό, θαη
αλαιόγσο κε ηηο δπλαηόηεηέο ηεο ζα θαζνξίζεη ηηο πξνπνλήζεηο ηεο.
ε δεύηεξν ζηάδην πξέπεη λα δεη πόζα παηρλίδηα έρεη ην πξσηάζιεκα,
ώζηε λα ππνινγίζεη πόζνπο παίθηεο ρξεηάδεηαη σο ην ηέινο ηεο ρξνληάο,
δειαδή, ρξεζηκνπνηώληαο θαη έλαλ πνδνζθαηξηθό όξν, λα έρεη ηελ
δπλαηόηεηα ηνπ <<ξνληέζηνλ>>, δειαδή λα κπνξεί λα μεθνπξάζεη
θάπνηνλ από ηνπο βαζηθνύο πνδνζθαηξηζηέο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη
θνπξαζκέλνο θαη λα βάιεη θάπνηνλ πην μεθνύξαζην πνπ λα κπνξεί λα
απνδώζεη ην ίδην.
Πεξλώληαο ζηελ αγσληζηηθή δξάζε, ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη ζην
θαηάιιειν κήθνο (ην κεγαιύηεξν 105 θαη ην κηθξόηεξν 90), ε <<εζηία>>
πεξίπνπ ζηα 2,5 κέηξα ύςνο θαη 6 πιάηνο. Ζ απόζηαζε ηεο εζράηεο ησλ
πνηλώλ(penalty) πξέπεη λα είλαη ζηα 11 κέηξα.
Σε κέξα ηνπ αγώλα νη αζιεηέο πξνγξακκαηίδνπλ ηελ εκέξα ηνπο
ζύκθσλα κε ην παηρλίδη. Αξρηθά, ην μύπλεκα ηνπο θαη ην πξσηλό ηνπο.
Μεηά αθνύ πιεζηάδεη ε ώξα ηνπ αγώλα μεθηλνύλ γύξσ ζηε κηα ώξα πξηλ
ην εληαηηθό δέζηακα γηα λα είλαη ζην <<maximum>> ηνπ εαπηνύ ηνπο.
Δθόζνλ μεθηλήζεη ην παηρλίδη ν ρξόλνο παίδεη πνιύ κεγάιν ξόιν γηαηί
ζύκθσλα κε απηόλ θαη ην απνηέιεζκα, ν πξνπνλεηήο παξαηάζζεη ηελ
νκάδα ηνπ ή θάλεη αιιαγέο. πσο γλσξίδνπκε όινη ην πνδόζθαηξν
δηαξθεί 90 ιεπηά (δπν εκίρξνλα 45 ιεπηώλ), ρσξίο ηηο θαζπζηεξήζεηο.
Γειαδή αλ έλαο πξνπνλεηήο ζέιεη ε νκάδα ηνπ λα ζθνξάξεη θαη δελ ηα
θαηαθέξλεη κέρξη έλα ρξνληθό ζεκείν, ζα πξνζπαζήζεη λα θάλεη ηελ
νκάδα ηνπ επηζεηηθή θαη ην αληίζεην.
Οη θνξπθαίνη πνδνζθαηξηζηέο ζηνλ θόζκν είλαη νη: Μεζη, Κξ.
Ρνλάιλην, Ρνύλετ, νη νπνίνη είλαη θαη πνιύ θαινί ζηα καζεκαηηθά.
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ύκθσλα κε εξεπλεηέο ην πνδόζθαηξν είλαη ηέρλε αιιά ηαπηόρξνλα θαη
επηζηήκε θαη θάζε παίθηεο ρξεζηκνπνηεί γεσκεηξία, αεξνδπλακηθή θαη ηηο
πηζαλόηεηεο πνπ έρεη λα θηάζεη ζην κέγηζην ηεο απόδνζήο ηνπ. Σα
καζεκαηηθά παίδνπλ ηόζν θαζνξηζηηθό ξόιν ζην παηρλίδη ώζηε νη
θνξπθαίνη πνδνζθαηξηζηέο ζπλδπάδνπλ ηνλ αζιεηηζκό κε ηελ
επηζηεκνληθή ζθέςε γηα λα μερσξίζνπλ από ηνπο ππόινηπνπο παίθηεο.
Παξαδείγκαηνο ράξε γηα ηηο εθηειέζεηο θάνπι 23 κέηξσλ, ε κπάια
πξέπεη λα θύγεη από ην πόδη ηνπ πνδνζθαηξηζηή κε γσλία 16 κνηξώλ. Γηα
ηνπο δεμηνπόδαξνπο, πξέπεη λα ρηππεζεί ειαθξά από ηα δεμηά ώζηε λα
πάξεη ηα <<θάιηζα>> θαη λα θαηεπζπλζεί κε δύλακε πξνο ηελ εζηία. Ζ
αξρηθή δύλακε ηεο κπάιαο πξέπεη λα είλαη 95-115 ρικ. ηελ ώξα θαη λα
πεξηζηξέθεηαη κε 600 ζηξνθέο ην ιεπηό.
Ο ακπληηθόο ηεο Μπέξλιη, ν Καξι Καξιάηι, ζεσξείηαη ην κεγαιύηεξν
κπαιό ηνπ Βξεηαληθνύ πνδνζθαίξνπ θαη είλαη αξηζηνύρνο ηεο ζρνιήο
Δθπαηδεπηηθέο Κνηλόηεηεο θαη Ηζηνινγία θαη ζηελ νκάδα ηνπ είλαη από ηηο
θύξηεο πεγέο έκπλεπζεο. Δδώ θαίλεηαη πσο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα έσο
ηνλ επηζεηηθό ζηεξηδόκαζηε ζηηο αξρέο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ
καζεκαηηθώλ γηα λα βειηηώζνπκε ηελ απόδνζε καο, λα ζνπηάξνπκε πην
εύζηνρα, λα δίλνπκε πάζεο ζε γσλίεο ή λα ηνπνζεηνύκε ζσζηά ην ηείρνο.
ηαλ παίδεηο πνιιά ρξόληα πνδόζθαηξν ζνπ είλαη πην εύθνιν λα
θαηαλνήζεηο ηελ γεσκεηξία θαη λα αληηιακβάλεζαη ηνλ ρώξν πνπ πξέπεη
λα θηλείζαη. Σν γεγνλόο όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ δελ
ζπνπδάδεη ζηα παλεπηζηήκηα, δελ ζεκαίλεη πσο είλαη ακόξθσηνη, απιά
αθηεξώλνπλ ηόζν ρξόλν ζε πξνπνλήζεηο θαη δελ κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ,
ιόγσ ρξόλνπ.
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΖ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-2013

Page 17

Δξεπλεηηθή εξγαζία « Ο Θαπκαζηόο θόζκνο ησλ Μαζεκαηηθώλ»

Ζ κνπζηθή είλαη ίζσο από ηηο ηέρλεο ε πην δεκέλε κε ηα καζεκαηηθά, κε
ηε
καζεκαηηθή
ζθέςε,
από ηελ ίδηα
ηε θύζε
ηεο. Ζ
δηαηαθηηθή
δνκή κπνξεί
λα
θαηαηάμεη
ηα ζηνηρεία
ελόο
ζπλόινπ,
ελόο
ραξαθηήξα,
όπσο είλαη
ην ύςνο, ε
έληαζε, ε
ππθλόηεηα
όπσο είλαη ν βαζκόο αηαμίαο. ηελ ηζηνξία, πνιιέο θνξέο ε κνπζηθή
ζθέςε ήηαλ πξσηνπνξία απέλαληη ζηε καζεκαηηθή ζθέςε. Οη
Ππζαγόξεηνη, γηα παξάδεηγκα, ζπζρέηηδαλ ην ύςνο κε ην κήθνο ησλ
ρνξδώλ. Γηα λα βξνύλε, αο πνύκε, ην δηάζηεκα ηεο νγδόεο, έπξεπε λα
δηαηξέζνπλ ηε ρνξδή ζηα ηέζζεξα. Δίλαη δηαίξεζε κε ην δπν- πξόθεηηαη
γηα κηα θζίλνπζα γεσκεηξηθή πξόνδν
Ζ κνπζηθή ζηνπο Ππζαγνξείνπο
Ζ ηδέα ηεο ζύλδεζεο ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηεο κνπζηθήο γελλήζεθε
πξηλ από 26 νιόθιεξνπο αηώλεο ζηελ αξραία Διιάδα από ηνλ Ππζαγόξα,
καζεκαηηθό θαη ηδξπηή ηεο ππζαγόξεηαο ζρνιήο ζθέςεο. Ο θηιόζνθνο
γλώξηδε πνιύ θαιά ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηνπο αξηζκνύο. Οη εηδηθνί
εξεπλεηέο ζεσξνύλ όηη ην πηζαλόηεξν είλαη πσο ν ίδηνο θαη νη καζεηέο ηνπ
εληξύθεζαλ ζηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο θαη ησλ αξηζκώλ κειεηώληαο ην
αξραίν όξγαλν κνλόρνξδν.
πσο θαίλεηαη από ην όλνκά ηνπ, ην κνλόρνξδν ήηαλ έλα όξγαλν κε κηα
ρνξδή θαη έλα θηλεηό θαβαιάξε πνπ δηαηξνύζε ηε ρνξδή επηηξέπνληαο
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-2013
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κόλν έλα ηκήκα ηεο λα ηαιαληώλεηαη πνπ από αξθεηνύο κειεηεηέο
ηνπνζεηείηαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ιανύηνπ, δειαδή κε βξαρίνλα, ρέξη. Σν
κνλόρνξδν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ καζεκαηηθώλ
ζρέζεσλ ησλ κνπζηθώλ ήρσλ. Ολνκάδνληαλ θαη ''Ππζαγόξεηνο θαλώλ''
γηαηί απέδηδαλ ηελ εθεύξεζή ηνπ ζηνλ Ππζαγόξα. κσο, πσο αθξηβώο
πεηξακαηίζηεθαλ νη Ππζαγόξεηνη ζην κνλόρνξδν, γηα ηελ αλάδεημε ησλ
ζρέζεσλ καζεκαηηθώλ θαη κνπζηθήο; Ήηαλ εληππσζηαθό ην γεγνλόο όηη
κόλν νη αθξηβείο καζεκαηηθέο ζρέζεηο έδηλαλ αξκνληθνύο ήρνπο ζην
κνλόρνξδν. Γηα παξάδεηγκα, έπξεπε λα ρσξίζνπλ αθξηβώο ζηε κέζε ηε
ρνξδή, θαη όρη πεξίπνπ ζηε κέζε, ώζηε λα έρνπλ ην επράξηζην ςπρηθό
ζπλαίζζεκα πνπ απνξξέεη από έλαλ αξκνληθό ήρν.

Ζ ΦΑΝΣΑΗΑ ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Δ
ΠΑΗΥΝΗΓΗ
Ζ επηζηεκνληθή γλώζε πιεζηάδεη ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Καη ζηε
κηα θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε έρνπκε λα θάλνπκε κε κηαλ ύιε πνπ ηελ
πιάζεη ν λνπο θαη κε έλαλ λνπ πνπ πιάζεη ηελ ύιε. Σίπνηα δελ είλαη
δνζκέλν από πξηλ κέζα ζηε γλώζε κα νύηε θαη κέζα ζηνλ ίδην ην θόζκν.
Κόζκνο θαη γλώζε είλαη δπν θηλνύκελα ζρήκαηα πνπ αιιάδνπλ αδηάθνπα
ζε ζηελή αιιειεμάξηεζε. Αδηάθνπα θαηλνύξγηεο ζρέζεηο γελληνύληαη
κεηαμύ ηνπο. Απηή είλαη δηαιεθηηθή ζρέζε.
Σα καζεκαηηθά ινηπόλ όπσο θαη ε θάζε ηέρλε είλαη θάηη αλνηρηό πνπ
πιάζεηαη αδηάθνπα κε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ λνπ. Σα
πξάγκαηα νδεγνύλ ην λνπ ζε θαηλνύξγηνπο δξόκνπο γηα λα βξεη
θαηλνύξγηα γλσζηηθά κέζα, θαηλνύξγηα καζεκαηηθά ζρήκαηα, πνπ λα
κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ θαιύηεξα ηνλ θόζκν.
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Ζ ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο, ηελ θβάληα ζηε θπζηθή, νη επθιείδεηεο θαη
κε επθιείδεηεο γεσκεηξίεο ζηα καζεκαηηθά, ν ληεηεξκηληζκόο θαη ν
ηληεηεξκηληζκόο δείρλνπλ πόζν αλνηρηά πξέπεη λα κείλνπλ ηα λνήκαηα ηεο
θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο. Ζ πξαγκαηηθόηεηα πξνβάιιεη ζαλ
πνιύπιεπξε θαη αληηθαηηθή θαη ηα καζεκαηηθά κνηάδνπλ κε πειώξηα
θαληαζία πνπ δεκηνπξγνύλ έλα θόζκν πηζαλό, πνπ όκσο ηξέρεη θαη
νινέλα θαη αιιάδεη.

ΠΑΡΑΓΟΞΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

Ωο αθνξά ην
ρειώλα ε
εμήο: Ο
ρειώλα
παξαβγνύλ ζε
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ζέκα Αρηιιέαο θαη
ππόζεζε έρεη σο
Αρηιιέαο θαη ε
απνθάζηζαλ λα
αγώλα δξόκνπ. Γηα
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λα ην θάλνπλ ιίγν πην ελδηαθέξνλ όκσο, ε ρειώλα μεθίλεζε 100 κέηξα
κπξνζηά από ην Αρηιιέα, θαζώο ν ηειεπηαίνο είλαη 10 θνξέοπην γξήγνξνο
από απηήλ (ζεσξώληαο όηη ν Αρηιιέαο έρεη ηαρύηεηα 10m/s θαη επνκέλσο
ε ρειώλα 1m/s). ηαλ ινηπόλ ν Αρηιιέαο ζα πάεη ζηα 100m ε ρειώλα ζα
βξίζθεηαη ζηα 10m κπξνζηά ηνπ. ηαλ ζα δηαλύζεη απηά ηα 10m, ε
ρειώλα ζα βξίζθεηαη ζηα 0,1m κπξνζηά ηνπ. ηαλ δηαλύζεη ηα 0,1m ε
ρειώλα ζα βξίζθεηαη 0,01m κπξνζηά ηνπ... Δπνκέλσο κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία ν Αρηιιέαο ζα βηώλεη δηαδνρηθέο ηαπεηλσηηθέο ήηηεο. Μηα
πξνηεηλόκελε εμήγεζε απηνύ ηνπ πεξίεξγνπ θαηλνκέλνπ πνπ αληίθεηηαη
ζηε ινγηθή καο, είλαη ε εμήο: αζξνίδνπκε ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, έρνπκε
δειαδή =10+1+0,1+0,01+0,001+..., ην νπνίν είλαη έλα άζξνηζκα
απείξσλ όξσλ θζείλνπζαο γεσκεηξηθήο πξνόδνπ, ή αιιηώο ηε ζεηξά
n(άπεηξν)=0 10/10n. Απηό όκσο δελ ζεκαίλεη όηη θαζώο ην πιήζνο ησλ
όξσλ ηείλεη ζην άπεηξν, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην . Σν  είλαη
νπζηαζηηθά κηα πξαγκαηηθή ηηκή ελόο νξίνπ, θαη ζηελ πξνθεηκέλε ηζνύηαη
κε 11, 111,... Δπνκέλσο κεηά από απηήλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ν Αρηιιέαο ζα
πξνζπεξάζεη ηε ρειώλα.
OΗ ΠΡΩΣΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
Ση γίλεηε όηαλ ζειήζνπκε λα ζηείινπκε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ? Άξαγε ην κήλπκά καο κεηαθέξεηαη κέζσ δηαδηθηύνπ
πξνο όινπο ηνπο ππνινγηζηέο θαη είλαη πξνζπειάζηκν ζε ηξίηνπο
ρξήζηεο γηα λα ην δηαβάζνπλ? Γηα ηνλ ιόγν απηό δεκηνπξγήζεθε ε
θξππηνγξαθία .Έλα κήλπκα δειαδή κε δύν θιεηδηά έλα γηα ηελ
θξππηνγξάθεζή ηνπ θαη έλα γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζή ηνπ .Πώο όκσο
έλα θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα λα κελ απνθξππηνγξαθείηαη κε ην ίδην
θιεηδί θαη ρξεηάδεηαη θαη άιιν? Δδώ εξρόκαζηε ζηελ καγεία ησλ
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καζεκαηηθώλ .Γε ρξεηάδεηαη πάληα λα ππάξρεη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία
ή αλ ππάξρεη λα κελ επηηπγράλεηαη κε απινύο καζεκαηηθνύο ηξόπνπο.
Τπάξρεη κηα ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν θιεηδηώλ πνπ αλ βξεζεί ε
θξππηνγξάθεζε αθπξώλεηαη. Ζ κέζνδνο RSA πξνηάζεθε ην 1977 από
ηνπο θνξπθαίνπο καζεκαηηθνύο Rivest , Shamir θαη Adleman . Ζ
αζθάιεηά ηεο βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία πνιππινθόηεηαο ησλ αξηζκώλ..
Έζησ όηη ζαο δίλνπλ ηνλ αξηζκό 133 .Μπνξείηε λα βξείηε 2 αξηζκνύο (
εθηόο ηνπ 1 ίδηνπ αξηζκνύ ) πνπ όηαλ πνιιαπιαζηαζηνύλ λα καο δίλνπλ
133? Ο κόλνο ηξόπνο γηα ηελ εύξεζε ησλ αξηζκώλ απηώλ είλαη νη
δνθηκέο , δειαδή λα μεθηλήζνπκε κε ηνπο αξηζκνύο 2, 3 , 4 κέρξη λα
βξνύκε πνηνο δηαηξεί αθξηβώο ην 133. Γηα ηελ αθξίβεηα νη αξηζκνί πνπ
πξέπεη λα ςάμνπκε είλαη νη 2, 3 , 5 , 7, 11 , 13 , 17, 19 , 23 , 31 , 37 ,
41……..πξώηνη αξηζκνί αλ θάλεηε δνθηκέο ζα δηαπηζηώζεηε όηη ην 7
δηαηξεί αθξηβώο ην 133 133/7= 19 νπόηε ε ιύζε είλαη ην δεύγνο (7 ,
19).
Φαληαζηείηε ηώξα ν αξηζκόο λα κελ είλαη 3ςήθηνο όπσο ην 133 αιιά
1.000 ςήθηνο .Ο ρξόλνο εύξεζεο ζα αλέβαηλε δξακαηηθά .Ζ κέζνδνο
RSA βαζίδεηαη ζηελ αδπλακία πνπ έρεη έλα νπνηνδήπνηε ζύζηεκα λα
αλαιύζεη ηέηνηνπο κεγάινπο αξηζκνύο ζε ινγηθό ρξόλν..
πσο θαηαιαβαίλεηε όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αξηζκόο απηόο ηόζν
πεξηζζόηεξν ρξόλν ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα αλαιύζεη ηνλ αξηζκό απηό ζε
2 παξάγνληεο ( νη νπνίνη είλαη πξώηνη αξηζκνί). Οη πξώηνη αξηζκνί είλαη
ε θαξδηά ηεο ηζηνξίαο θαη κπνξνύλ λα γίλνπλ εύθνια αληηιεπηνί .Καζώο
κεηξάκε από ην 1 θαη πξνο ηα πάλσ , νη πξώηνη αξηζκνί πνπ δηαηξνύληαη
κόλν κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ην 1 (2 , 3 , 5 , 7 , 11) θαη δηαξθώο
κεηώλνληαη ρσξίο όκσο λα εμαθαλίδνληαη εμ’ νινθιήξνπ .Μεηαμύ ηνπ 1
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θαη ηνπ 100 ππάξρνπλ 25 κεηαμύ ηνπ 901 θαη ηνπ 1000 κόλν 14 θαη ζην
ηειεπηαίν 100 πξηλ από ην έλα ηξηζεθαηνκκύξην κόλν 4.
Ζ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
Ζ ρξεζηκόηεηα ησλ καζεκαηηθώλ είλαη ε κεζνδηθή άζθεζε ηνπ αηόκνπ
ζηελ νξζνινγηθή ζθέςε, ζηελ αλάιπζε , ζηελ αθαίξεζε , ζηελ
γελίθεπζε , ζηελ εθαξκνγή , ζηελ θξηηηθή θαη ζηηο ινγηθέο δηεξγαζίεο
θαζώο κύεζε ζηε καζεκαηηθή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία .Δπηπιένλ ε
θαιιηέξγεηα ησλ
καζεκαηηθώλ
ζπκβάιιεη ζηελ
νινθιήξσζε ηεο
πξσζνπηθόηεηαο ηνπ
θαζελόο θαη
αλαπηύζζεη ηελ
παξαηεξεηηθόηεηα
, ηελ πξνζνρή , ηελ δύλακε
απηνζπγθέληξσζεο , ηελ
επηκνλή , ηελ
πξσηνβνπιία , ηε
δεκηνπξγηθή
θαληαζία , ηελ
πεηζαξρεκέλε
ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά , θαιιηεξγνύλ ην αίζζεκα ηνπ σξαίνπ θαη ηνπ
εζηθνύ θαη δηεγείξνπλ ην θξηηηθό πλεύκα.
Ζ αλάπηπμε ηθαλόηεηαο γηα ηελ αθξηβή ζύιιεςε ησλ ελλνηώλ , ησλ
κεζόδσλ , ηδηνηήησλ θαη ησλ κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ θαη ηδηαηηέξσο
εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ ηεο ζύγρξνλεο δσήο θαη γηα ηελ επαθή κε ηε ζύγρξνλε
ηερληθή , νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα.
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ΘΔΩΡΗΔ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
ΘΑΛΖ Ο ΜΖΛΗΗΟ
Ο Θαιήο ηνπ εμακίνπ θαη ηεο Κιενβνπιίλεο είλαη ν πξώηνο άλζξσπνο
πνπ αλαθέξεηαη κε ην όλνκά ηνπ ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ
.Γηαθξίζεθε ζε πνιινύο ηνκείο ηεο γλώζεο Μαζεκαηηθά, Αζηξνλνκία
,Μεραληθή , Φηινζνθία
. ύκθσλα κε Αζία ,
ζηελ Κξήηε θαη ζηελ
Αίγππην .
ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ ηαμηδηώλ απηώλ
ζπληέιεζε ην γεγνλόο
ηεο κεγάιεο
νηθνλνκηθήο ηνπ άλεζεο
πνπ νθείιεηαη ζην όηη
απνθόκηζε πινύην
γλώζεσλ , θαζώο θαη
ηνλ κπζηηθηζκό ηεο
Αλαηνιήο .Ο Θαιήο
ζεσξείηαη πξσηεξγάηεο
ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο
επηζηήκεο αθνύ
πξσηίζησο θαηόξζσζε
λα απειεπζεξώζεη ηελ αλζξώπηλε ζθέςε από ηε κπζνπιαζηηθή θαληαζία
θαη λα ηελ νδεγήζεη κε ζπζηεκαηηθή κέζνδν ζηελ νξζνγξαθηθή εμήγεζε
ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ.
Δθεί όκσο δηέπξεςε <<ν ηδξπηήο ηεο ζνθίαο>> είλαη ζηελ γεσκεηξία
πνπ κάιηζηα ζεσξείηαη θαη σο ν παηέξαο ηεο γεσκεηξίαο εηζάγνληαο γηα
πξώηε θνξά ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ελώ κέρξη ηόηε νη καζεκαηηθέο
αλαθαιύςεηο βαζίδνληαη ζηε δηαίζζεζε θαη κόλν..Ο Πξόθινο γξάθεη
ραξαθηεξηζηηθά
1) Ο θύθινο δηρνηνκείηαη από ηελ δηάκεηξό ηνπ.Πνιιά από ηα
ζεσξήκαηα ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο νθείινληαη ζην Θαιή
Α. ε εγγεγξακκέλε γσλία ζε εκηθύθιην είλαη νξζή.
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Β.νη παξά ηελ βάζε γσλίεο ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ είλαη ίζεο,
Γ. 2 θαηαθνξπθήλ γσλίεο είλαη ίζεο
Γ.2 ηξίγσλα είλαη ίζα ,
κηα πιεπξά ίζε θαη ηηο
ζε απηή ίζεο.

αλ έρνπλ αλα
πξνζθείκελεο

ηνλ Θαιή απνδίδεηαη
θαη ην νκώλπκν
ζεώξεκα (ησλ
αλάινγσλ
ηκεκάησλ ) , κε ηελ
βνήζεηα ηνπ
νπνίνπ ππνιόγηζε
όπσο
αλαθέξεηαη ν
Πξόθινο , ν
Δύδεκνο θαη ν Πιίληνο ην ύςνο ηεο ππξακίδαο ηνπ Υένπνο . Καηά ηνλ
Πινύηαξρν ν Θαιήο ππήξμε ν πξώηνο πνπ μεπέξαζε ζηηο έξεπλέο ηνπ ην
πεδίν ησλ πξαθηηθώλ εξσηεκάησλ πεξαηηέξσ ηεο ρξείαο εμίθεζζαη ηε
ζεσξία..
Ο κεγάινο Ίσλαο θηιόζνθνο ζεσξείηαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο
εθπξνζώπνπο ηεο Ησληθήο ζρνιήο ( Θαιήο, Αιέμαλδξνο, Αλαμηκέλεο
,Ζξάθιεηηνο) ζεσξείηαη έλαο από ηνπο εθηά ζνθνύο ηεο Αξραίαο
Διιάδαο.
ΠΤΘΑΓΟΡΑ Ο ΑΜΗΟ
Έδεζε ζην δηάζηεκα (580-500 π.Υ) ηδξπηήο ηνπ 1νπ ζπζηεκαηηθνύ
Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ θόζκν , ζηνλ Κξόησλα ηεο Ηηαιίαο .Σν
Παλεπηζηήκην απηό ήηαλ έλα πνιηηηθό ζξεζθεπηηθό ίδξπκα κε
πνιηηηθνύο θπξίσο ζηόρνπο ζην νπνίν αλάκεζα ζηα άιια κειεηήζεθαλ
θαη αλαπηύρζεθαλ ε αξηζκεηηθή θαη ε γεσκεηξία.Οη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ δσή θαη ηελ δξάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Ππζαγόξα είλαη ακθηιεγόκελεο θαη
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γξάθηεθαλ πεξί ηηο 15 βηνγξαθίεο ηνπ. Βέβαην είλαη όηη νη πξνζσπηθέο
ηνπ πξνζθνξέο ζηα καζεκαηηθά ήηαλ
Α) ην πεξίθεκν ζεώξεκα πνπ θέξεη ην όλνκά ηνπ .Αγλννύκε ηελ
απόδεημε πνπ έδσζε ν ίδηνο ελώ γλσξίδνπκε όηη απηή δηέθεξε από εθείλε
ηνπ Δπθιείδε.

Β)Ζ αλαθάιπςε κεξηθώλ ππζαγόξεησλ ηξηάδσλ δειαδή αθέξαησλ
αξηζκώλ πνπ επαιεζεύνπλ ηελ ηζόηεηα ηνπ ζεσξήκαηόο ηνπ.
Γ) Αλ νη αξηζκνί α, β, γ εθθξάδνπλ ηα κήθε ησλ πιεπξώλ ελόο νξζνγώλην
ηξηγώλνπ ηόηε όπσο γλσξίδνπκε , ηζρύεη ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα
Ζ αλαθάιπςε ησλ αζζύκεηξσλ κεγεζώλ
Α) ην γεγνλόο απηό θιόληζε ην αξηζκεηηθό δόγκα ηνπ « όηη ηα πάληα είλαη
αξηζκνί» (δειαδή αξηζκήζηκα κε ηνπο γλσζηνύο ηόηε αξηζκνύο , ηνπο
αθέξαηνπο θαη ηα θιάζκαηα).
Β)ε θαηαζθεπή θαη κειέηε ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηώλ από ηα πέληε
θαλνληθά πνιύεδξα (ηεηξάεδξν , θύβν, δσδεθάεδξν ).
Γ) ε θαηαζθεπή ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο.
Μειέηε ησλ ιόγσλ 4-ρνξδήο ιύξαο θαη δεκηνπξγία θαλόλσλ θαηαζθεπή
ηεο 8- ρνξδεο ιύξαο.Δθηόο απηώλ ζεκαληηθή πξέπεη λα ήηαλ θαη ε
ζπκβνιή ηνπ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ βηβιίνη ΗΗ ησλ ζηνηρείσλ (ζεσξείηαη
νιόθιεξν ππζαγόξεην) θαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο ιύζεο δεπηεξνβάζκηαο
εμίζσζεο ( θαη εθείλεο ηεο ρξπζήο ηνκήο).
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ΓΑΛΗΛΑΗΟ
Γελλήζεθε ζηελ Πίδα θαη πέζαλε ζην Αξθέηξη θνληά ζηελ Φινξεληία.
Ήηαλ καζεκαηηθόο αζηξνλόκνο πνπ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε
ζύγρξνλε ζθέςε
Α) βειηίσζε ην ηειεζθόπην
Β) αλαθάιπςε ηνπο 4 δνξπθόξνπο
ηνπ Γία .
Γ) αλαθάιπςε ηηο ειηαθέο θειίδεο
Γ)εθεύξε ην ζεξκόκεηξν θαη ηνλ
αλαινγηθό δηαβήηε.
ΑΡΥΗΜΖΓΖ

Ο καζεκαηηθόο θηιόζνθνο , θπζηθόο θαη κεραληθόο Αξρηκήδεο ήηαλ έλα
από ηα κεγαινθπή πλεύκαηα πνπ γλώξηζε ζηελ πνξεία ε αλζξσπόηεηα
.ίγνπξν ζεσξείηαη όηη ν Αξρηκήδεο γελλήζεθε
ζηηο πξαθνύζεο πεξί ην 285 π.Υ θαη πηζαλόλ
είρε παηέξα ηνλ αζηξνλόκν Φεηδία . «Πεξί
ζθαίξαο θαη θπιίλδξνπ», «Κύθινπ κέηξεζεο» , «
Πεξί πνιπέδξσλ», «Πεξί ζθαηξνεηδώλ θαη
θσλνεηδώλ», « Πεξί ειηθώλ», «Κέληξα βάξνο
επηπέδσλ», « Σεηξαγσληζκόο παξαβνιήο» ,
«Καηνπηξηθά» , «Μεραληθά».
Α) Έθαλε ηα πξώηα βήκαηα γηα ηνλ καζεκαηηθό
ππνινγηζκό επηθαλεηώλ κε αθαλόληζην πεξίγξακκα θαη ζπκκεηξηθώλ εθ
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επηζηξνθήο ζσκάησλ ,κέζνδνο πνπ εμειίρζεθε , ηεθκεξηώζεθε θαη
νλνκάζηεθε ζηε ζύγρξνλε επνρή «Οινθιεξσηηθόο Λνγηζκόο».
Β) Παξνπζίαζε κέζνδν πξνζδηνξηζκνύ ηνπ άξξηηνπ αξηζκνύ π=
3,14159….. (Σν π νξίδεηαη σο ν ιόγνο ηνπ κήθνπο ελόο θύθινπ πξνο ηε
δηάκεηξό ηνπ.
Γ) ηειεηνπνίεζε ην Διιεληθό ζύζηεκα αξίζκεζεο.
Γ) πξσηναζρνιήζεθε κε ηελ Γηαθνξηθή Γεσκεηξία .
Σ) βξήθε ηύπνπο πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο ησλ ηόμσλ.
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
Οη καζεκαηηθνί κέζνδνη ήηαλ αλέθαζελ ζεκαληηθέο ζηελ αλάιπζε ησλ
αγνξώλ ηεο παξαγσγήο θαη γεληθόηεξα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Ζ
ηάζε πνζνηηθνπνίεζεο πνπ εληάζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα πήξε
εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ηελ δεθαεηία ην ’70 θαη ζπληέιεζε ζηελ
αλακόξθσζε θιάδσλ όπσο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά , ηα ηξαπεδηθά , θαη
ηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα .Καηά πνιινύο ήηαλ νη έληνλα
καζεκαηηθνπνηεκέλεο αλαθαιύςεηο ησλ Markowitz , Sharpe , Black ,
Scholes , Merton θαη παιαηόηεξα ηνπ Bellman πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ
εμάπισζε λέσλ παξαγόλησλ ( ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ) ησλ
εξγαιείσλ δηαρείξεζεο θηλδύλνπ θαη αικαηώδνπο αύμεζεο ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ.
ΣΑ ΣΡΗΚ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
1ν Πεο ζε έλα θίιν ζνπ λα πνιιαπιαζηάζεη ην λνύκεξν ησλ
παπνπηζηώλ ηνπ επί 5 λα πξνζζέζεη 50 λα πνιιαπιαζηάζεη επί ην 20 Να
πξνζζέζεη ην 1011 λα αθαηξέζεη από ην απνηέιεζκα ηελ ρξνληά πνπ
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γελλήζεθε . Πξνθύπηεη έλαο 4ςήθηνο αξηζκόο , νη 2 πξώηνη δείρλνπλ ην
λνύκεξν ησλ παπνπηζηώλ θαη νη άιινη 2 ηελ ειηθία ζνπ…
ΣΟ 1089 ΣΡΗΚ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
Γηάιεμε έλα ηξηςήθην αξηζκό αξθεί ην πξώην θαη ην ηειεπηαίν ςεθίν λα
δηαθέξνπλ θαηά 2 κνλάδεο . Αληίζηξεςε ηνλ θαη αθαηξέζηε ηνλ
κηθξόηεξν από ηνλ κεγαιύηεξν. Παξάδεηγκα δηαιέγσ ην 329 .Αθνύ ην
αληηζηξέςσ γίλεηε 923-329 =594 θαη ην πξνζζέησ κε ηνλ εαπηό ηνπ
594+ 495 = 1089.Έλα παηρλίδη πνπ δελ ηειεηώλεη κε ζρέζεηο θαη
ζπκπεξάζκαηα πνπ ηείλνπλ ζην άπεηξν πνπ θηάλνπλ ην ζύκπαλ.
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
Δρώηηζη 1η
ε ελδηαθέξνπλ ηα καζεκαηηθά;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ
ΑΓΟΡΗΑ
ΚΟΡΗΣΗΑ
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΛΤ
2
9
10

ΛΗΓΟ
18
15
33

ΚΑΘΟΛΟΤ
3
3
6

20
18
16
14
12
ΠΟΛΤ
10

ΛΙΓΟ

8

ΚΑΘΟΛΟΤ

6
4
2
0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΧΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 1

ΟΤ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ
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Δξώηεζε 2ε
Θα ζνπ άξεζε λα αζρνιεζείο επαγγεικαηηθά ζην κέιινλ κε ηα
καζεκαηηθά;

ΦΤΛΟ
ΑΓΟΡΗΑ
ΚΟΡΗΣΗΑ
ΤΝΟΛΟ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

1
2
3

8
8
16

ΓΔΝ ΞΔΡΩ
/ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ
14
17
31

18
16
14
12
10

ΝΑΙ
ΟΧΙ

8

ΔΞ/ΔΑ
6
4
2
0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΟΤ

ΧΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 2 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ
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Δξώηεζε 3ε
Πόζν ρξόλν αθηεξώλεηο θαζεκεξηλά ζην δηάβαζκα ησλ καζεκαηηθώλ;

ΦΤΛΟ
ΑΓΟΡΗΑ
ΚΟΡΗΣΗΑ
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΛΤ
0
4
4

ΑΡΚΔΣΟ
7
12
19

ΛΗΓΟ
12
9
21

ΚΑΘΟΛΟΤ
4
2
6

14
12
10
ΠΟΛΤ

8

ΑΡΚΕΣΟ
6

ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΤ

4
2
0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΧΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ3

ΟΤ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ
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Δξεπλεηηθή εξγαζία « Ο Θαπκαζηόο θόζκνο ησλ Μαζεκαηηθώλ»

Δξώηεζε 4ε
Θεσξείο όηη πξέπεη λα απμεζνύλ νη ώξεο ησλ καζεκαηηθώλ;

ΦΤΛΟ
ΑΓΟΡΗΑ
ΚΟΡΗΣΗΑ
ΤΝΟΛΟ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

2
3
5

19
16
35

ΓΔΝ ΞΔΡΩ /
ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ
2
8
10

20
18
16
14
12
ΝΑΙ
10

ΟΧΙ

8

ΔΞ/ΔΑ

6
4
2
0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΧΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 4

ΟΤ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ
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Δξεπλεηηθή εξγαζία « Ο Θαπκαζηόο θόζκνο ησλ Μαζεκαηηθώλ»

Δξώηεζε 5ε
Θεσξείο όηη πξέπεη λα κεησζνύλ νη ώξεο ησλ καζεκαηηθώλ;

ΦΤΛΟ
ΑΓΟΡΗΑ
ΚΟΡΗΣΗΑ
ΤΝΟΛΟ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

6
4
9

13
15
28

ΓΔΝ ΞΔΡΩ /
ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ
4
8
12

16
14
12
10
ΝΑΙ
8

ΟΧΙ
ΔΞ/ΔΑ

6
4
2
0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΧΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 5

ΟΤ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ
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Δξεπλεηηθή εξγαζία « Ο Θαπκαζηόο θόζκνο ησλ Μαζεκαηηθώλ»

Δξώηεζε 6ε
Πηζηεύεηο όηη ηα καζεκαηηθά έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή δσή;

ΦΤΛΟ
ΑΓΟΡΗΑ
ΚΟΡΗΣΗΑ
ΤΝΟΛΟ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

21
24
45

1
0
1

ΓΔΝ ΞΔΡΩ /
ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ
1
3
4

30

25

20
ΝΑΙ
15

ΟΧΙ
ΔΞ/ΔΑ

10

5

0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΧΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 6

ΟΤ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ
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Δξεπλεηηθή εξγαζία « Ο Θαπκαζηόο θόζκνο ησλ Μαζεκαηηθώλ»

Δξώηεζε 7ε
Δίλαη ηα καζεκαηηθά επηζηήκε πνπ αλαπηύζζεηαη ζπλερώο;

ΦΤΛΟ
ΑΓΟΡΗΑ
ΚΟΡΗΣΗΑ
ΤΝΟΛΟ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

14
19
33

3
2
5

ΓΔΝ ΞΔΡΩ /
ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ
6
6
12

20
18
16
14
12
ΝΑΙ
10

ΟΧΙ

8

ΔΞ/ΔΑ

6
4
2
0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΟΤ

ΧΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 7 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-2013

Page 36

Δξεπλεηηθή εξγαζία « Ο Θαπκαζηόο θόζκνο ησλ Μαζεκαηηθώλ»

Δξώηεζε 8ε
ε ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν ν θιάδνο ηεο Άιγεβξαο ή ηεο Γεσκεηξίαο;

ΦΤΛΟ
ΑΓΟΡΗΑ
ΚΟΡΗΣΗΑ
ΤΝΟΛΟ

ΑΛΓΔΒΡΑ

ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ

10
17
27

9
2
11

ΓΔΝ ΞΔΡΩ /
ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ
6
9
15

18
16
14
12
10

ΑΛΓΕΒΡΑ
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ

8

ΔΞ/ΔΑ
6
4
2
0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
ΟΤ

ΧΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 8 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ
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