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Πεξίιεςε
Σηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλνπκε κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζε
θάπνηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Άιγεβξα ηνπ
Γπκλαζίνπ. Ο ζθνπόο καο είλαη ν θαζεγεηήο λα δηαηεξήζεη ή αθόκα
θαιύηεξα λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ηνπ γηα ηα Μαζεκαηηθά.
Γηα λα ην επηηύρνπκε απηό ρξεζηκνπνηνύκε παηρλίδηα πνπ έρνπλ απζηεξή
καζεκαηηθή εξκελεία. Τα καζεκαηηθά πίζσ από ηα παηρλίδηα απηά είλαη όρη
κόλν ππαξθηά, αιιά θαη ππέξνρα. H ρξήζε ηέηνησλ παηρληδηώλ ζηε
δηδαζθαιία είλαη έλαο επηπιένλ ηξόπνο γηα λα δείμνπκε θαη λα αλαδείμνπκε
ζηνπο καζεηέο ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ρξεζηηθόηεηα ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ
θαζεκεξηλή δσή.
Abstract
In the present work, we present an alternative approach for some
mathematical concepts for High school Algebra. Our aim is to preserve or
even better to increase student’s interest for Mathematics to a higher level.
To achieve this we use games that can be explained using strict
mathematical interpretation. These games can be explained with strict and
wonderful mathematics. Furthermore using this kind of games in teaching
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we have a way to show the usefulness and the usability of mathematics in
our everyday life.
Δηζαγσγή
Οη θαζεγεηέο ησλ καζεκαηηθώλ, αλεμάξηεηα από ηελ αγάπε ηνπο γηα ηα
καζεκαηηθά ή ηε δηδαζθαιία, πξνζπαζνύλ θαζεκεξηλά λα βξνπλ ηξόπνπο
ώζηε ην κάζεκα λα είλαη όζν πην ελδηαθέξνλ γίλεηαη. Σπρλέο είλαη νη
πεξηπηώζεηο πνπ νη καζεηέο ζεσξνύλ όηη κόλν ε αξηζκεηηθή ρξεηάδεηαη
ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα λα ράλνπλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα.
Καιώο ή θαθώο, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ζεσξνύλ «ζηεκέλα» ηα δηάθνξα
παξαδείγκαηα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ (είηε κε ηε κνξθή δξαζηεξηνηήησλ,
είηε κε ηε κνξθή ιπκέλσλ παξαδεηγκάησλ, είηε κε ηε κνξθή αζθήζεσλ
πξνο καζεκαηηθή επεμεξγαζία). Κάζε ζπγγξαθέαο ελόο ζρνιηθνύ βηβιίνπ
καζεκαηηθώλ ρξεζηκνπνηεί ηδέεο από ηελ δσή γηα λα δεκηνπξγήζεη
καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Οη ηδέεο απηέο είλαη άιινηε επηηπρεκέλεο θαη
άιινηε ιηγόηεξν επηηπρεκέλεο θαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία
ρξεζηκνπνηνύλ αξηζκνύο πνπ εμππεξεηνύλ ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ.
Δπηπιένλ, θάζε ζπγγξαθέαο ελόο βηβιίνπ καζεκαηηθώλ, αιιά θαη θάζε
δηδάζθνληαο, επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη καζεκαηηθή νξνινγία. Απηό
δεκηνπξγεί έλα ζνβαξό κεηνλέθηεκα, δηόηη ν κε γλώζηεο ηεο νξνινγίαο δελ
κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη επαξθώο.
Έλαο ηξόπνο, πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο θαζεγεηήο
καζεκαηηθώλ γηα λα μεθύγεη από ην ζπλεζηζκέλν κνηίβν δηδαζθαιίαο θαη
λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηα καζεκαηηθά, είλαη λα ηνπο
παξνπζηάζεη θάπνηα παηρλίδηα πνπ έρνπλ καζεκαηηθή εμήγεζε. Έηζη, ε
απζηεξή θαη ηερληθή νξνινγία απνπζηάδεη, νπόηε είλαη επθνιόηεξν γηα
όινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ παίδνληαο κε ηα καζεκαηηθά.
Γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αμία ησλ καζεκαηηθώλ παηρληδηώλ έρνπλ
εθθξαζηεί θαηά ην παξειζόλ αξθεηνί επηθαλείο καζεκαηηθνί.
Ο Howard Eves [1, 2] είρε πεη πσο ε παξνπζίαζε ελόο καζεκαηηθνύ
ζέκαηνο πξέπεη λα εκπεξηέρεη θαη ζηνηρεία ηεο ηέρλεο ηνπ θιόνπλ θαη ηνπ
ζαπκαηνπνηνύ γηα λα είλαη ελδηαθέξνπζα.
Ο γλσζηόο καζεκαηηθόο W. Sawyer [3] ηζρπξίδεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ πσο «ε
εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηα νπνία παίδνπλ ην ξόιν
ελόο παγσκέλνπ ληνπο», δειαδή λα δεκηνπξγνύλ ζνθ ζηνλ αθξναηή θαη λα
ηνλ δηαηεξνύλ μύπλην θαη ζε εγξήγνξζε όζνλ αθνξά ηελ ελαζρόιεζή ηνπ
κε ηα καζεκαηηθά.
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Ο Martin Gardner [4] έγξαςε πσο ν ηδαληθόηεξνο ηξόπνο γηα λα
πξνθαιέζεηο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ζνπ είλαη λα παξνπζηάζεηο έλα
καζεκαηηθό παηρλίδη, κία ζπαδνθεθαιηά, έλα καγηθό ηξπθ θάηη πνπ νη
παξαδνζηαθνί θαζεγεηέο καζεκαηηθώλ ην απνθεύγνπλ αθνύ δελ ην
ζεσξνύλ ζνβαξό. Αλαθέξεη επίζεο [5] όηη έλα θαιό καζεκαηηθό παηρλίδη
κπνξεί λα εξεζίζεη ηε θαληαζία ελόο καζεηή πνιύ γξεγνξόηεξα απ’ όηη κηα
πξαθηηθή εθαξκνγή.
Ο G. Polya [6] αλαθέξεη όηη ηα καζεκαηηθά θαηέρνπλ ηε δηόινπ ηηκεηηθή
δηάθξηζε λα είλαη ην ιηγόηεξν δεκνθηιέο κάζεκα ζην ζρνιηθό πξόγξακκα.
Οη κειινληηθνί δάζθαινη πεξλνύλ από ην δεκνηηθό ζρνιείν καζαίλνληαο λα
απερζάλνληαη ηα καζεκαηηθά. Δπηζηξέθνπλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν γηα λα
δηδάμνπλ κία γεληά λα ηα απερζάλεηαη. Σηελ Διιάδα, νη πεξηζζόηεξνη
δάζθαινη είλαη πξώελ καζεηέο ηξίηεο δέζκεο ή ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο
θάηη πνπ, ζε γεληθέο γξακκέο, επηβεβαηώλεη ηηο ζέζεηο ηνπ Polya. Έηζη, νη
θαζεγεηέο ζηα Γπκλάζηα έρνπλ λα ππεξθεξάζνπλ έλα αθόκε πξόβιεκα.
Έλαο θαζεγεηήο γηα λα κεηώζεη ηηο επηπηώζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παηρλίδηα γηα λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηώλ, αιιά θαη λα ηνπο δείμεη ην δξόκν γηα λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα
θαη αζθήζεηο. Ζ επραξίζηεζε ελόο καζεηή όηαλ δεη όηη κπνξεί λα ηα
θαηαθέξεη ζηα καζεκαηηθά, κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε ζεηηθόηεξα
απνηειέζκαηα. Ο Polya [6, 7] δηαηύπσζε έμη βαζηθέο πξνηάζεηο γηα λα
αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα απηό.
 Γηαηύπσζε κία ππόζεζε θαη πξνζπάζεζε λα ηελ ειέγμεηο.
 Βξεο έλα απινύζηεξν πξόβιεκα από ην δνζέλ θαη πξνζπάζεζε λα
ην ιύζεηο.
 Φηηάμε έλαλ πίλαθα θαη από ηα ζηνηρεία απηνύ πξνζπάζεζε λα
ζπκπεξάλεηο, αιιά θαη λα θαηαιήμεηο ζην απνηέιεζκα.
 Κάλε έλα δηάγξακκα, κία εηθόλα ή έλα ζρήκα ζρεηηθό κε ην
πξόβιεκα.
 Γνύιεςε αληίζηξνθα.
 Βξεο ην κνηίβν ηνπ πξνβιήκαηνο (αλ έρεη).
Ζ πηνζέηεζε νπνηνπδήπνηε από ηα παξαπάλσ βήκαηα είλαη ηθαλή λα δώζεη
ηελ απαξαίηεηε ώζεζε ζην καζεηή γηα λα ιύζεη έλα δνζκέλν πξόβιεκα,
νπόηε θαη λα πξνθιεζεί αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο.
Αξγόηεξα ν Lakatos [7] πξνσζώληαο ηηο ηδέεο ηνπ Polya, εγήζεθε ελόο λένπ
θηλήκαηνο ζηε θηινζνθία ησλ καζεκαηηθώλ, ζηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ησλ
θηινζόθσλ ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο
καζεκαηηθήο γλώζεο, ηε θύζε ηεο καζεκαηηθήο εμήγεζεο θαη ηελ επίιπζε
πξνβιήκαηνο. Έηζη, νη Polya θαη Lakatos έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ησλ
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καζεκαηηθώλ ζηελ εύξεζε ηξόπσλ ώζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ
ηθαλόηεηεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο
ησλ καζεηώλ [8, 9] θαη σο εθ ηνύηνπ ε πξνζπάζεηά καο ζα πξέπεη λα είλαη ε
ππνβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπο, είλαη:
 ην θνξκαιηζηηθό πξόγξακκα δηδαζθαιίαο,
 ε ηεζηνκαλία θαη ε βαζκνζεξία,
 ε απαηηεηηθόηεηα ηεο πξνρσξεκέλεο γλώζεο θαη
 νη αληαγσληζηηθνί παξάγνληεο ηεο δσήο.
Μαζεκαηηθά παηρλίδηα
Τα καζεκαηηθά παηρλίδηα κπνξνύλ λα δώζνπλ ηελ ώζεζε πνπ ρξεηαδόκαζηε
γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηα παηδηά ζηα καζεκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ
Α΄ Γπκλαζίνπ κπνξνύκε λα αλαδείμνπκε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο επηκεξηζηηθήο
ηδηόηεηαο από ην γξήγνξν ππνινγηζκό ηνπ γηλνκέλνπ 7834. Αθνινύζσο
παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά κεξηθά ηέηνηα παηρλίδηα γηα ηηο ηάμεηο ηνπ
Γπκλαζίνπ θαη αθνξνύλ ηελ Άιγεβξα [10, 11, 12, 13].
Γηαηξνύληαη κε ην 33
Πποηεινόμενη ηάξη: Α΄ Γςμναζίος
Γιαππαγμαηεςόμενη έννοια: Γιαιπεηόηηηα
Δθθώλεζε
Αλ έλαο δηςήθηνο αξηζκόο είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 33, ηόηε θαη ν δηςήθηνο
πνπ πξνθύπηεη κε αληεζηξακκέλεο ηηο ζέζεηο ησλ ςεθίσλ ηνπ είλαη επίζεο
πνιιαπιάζην ηνπ 33.
Σπδήηεζε
Τν ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα έρεη πνιύ απιή καζεκαηηθή επεμεξγαζία,
δεδνκέλνπ όηη νη δηςήθηνη αξηζκνί πνπ είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 33 είλαη νη
33, 66, 99, όπνπ αληηζηξέθνληαο ηε ζέζε ησλ ςεθίσλ πξνθύπηνπλ νη ίδηνη
αξηζκνί. Ζ νκνξθηά ηεο αηηηνιόγεζεο θξύβεηαη ζηελ καζεκαηηθή απόδεημε,
αλ θαη είλαη ιίγν δύζθνιε γηα ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ. Βέβαηα, ην ζπγθεθξηκέλν
πξόβιεκα κπνξεί λα δνζεί κε δπζθνιόηεξε κνξθή γηα κεγαιύηεξε ηάμε.
____

Γηα παξάδεηγκα, ν ηξηςήθηνο αξηζκόο xyz δηαηξείηαη κε ην 37, ηόηε θαη νη
____

____

αξηζκνί yzx , zxy δηαηξνύληαη κε ην 37.
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Μαζεκαηηθή επεμεξγαζία
Αλ x είλαη ην ςεθίν ησλ δεθάδσλ θαη y ην ςεθίν ησλ κνλάδσλ ν αξρηθόο
αξηζκόο είλαη ν 10x + y θαη είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 33, άξα ππάξρεη θπζηθόο
αξηζκόο ι ηέηνηνο ώζηε
10x  y  33 ,
(1)
ή

y  33  10x .

(2)

Αληίζηνηρα, ν αξηζκόο κε ςεθίν δεθάδσλ y θαη ςεθίν κνλάδσλ x είλαη ν
10y + x, νπόηε
10y  x  33(10  3x) ,
δειαδή είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 33.
Πιήζνο ςεθίσλ
Πποηεινόμενη ηάξη: Α΄ Γςμναζίος
Γιαππαγμαηεςόμενη έννοια: Γςνάμειρ
Δθθώλεζε
Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ ςεθίσλ ηνπ αξηζκνύ 1020  1 ;
Σπδήηεζε
Τν πξόβιεκα απηό ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα ην ιύζεη γξάθνληαο ηνλ αξηζκό
1020 θαη αθαηξώληαο ην 1, νπόηε ζα είρε ην αθξηβέο απνηέιεζκα, άξα θαη ην
πιήζνο ησλ ςεθίσλ. Τν πξόβιεκα απηό ζα κπνξνύζε λα ηεζεί είηε ζε πην
δύζθνιε κνξθή (γηα παξάδεηγκα λα δεηάκε ην πιήζνο ησλ ςεθίσλ ηνπ
αξηζκνύ 10201  1 ) είηε ζε κεγαιύηεξε ηάμε (γηα παξάδεηγκα λα δεηάκε ην
πιήζνο ησλ ςεθίσλ ηνπ αξηζκνύ 10983  105 ).
Μαζεκαηηθή επεμεξγαζία
Ο αξηζκόο 1020 έρεη 21 ςεθία, όπνπ ηα 20 ηειεπηαία είλαη κεδεληθά θαη ν
αξηζκόο απηόο είλαη ν πξώηνο κε 21 ςεθία. Αθαηξώληαο 1 πξνθύπηεη ν
κεγαιύηεξνο εηθνζαςήθηνο αξηζκόο, άξα ν αξηζκόο 1020  1 έρεη 20 ςεθία.
Σην παηρλίδη απηό ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα ιύζεη έλα πην εύθνιν παηρλίδη
(δεύηεξν βήκα θαηά ηνλ Polya), βξίζθνληαο ην πιήζνο ησλ ςεθίσλ ησλ
αξηζκώλ 102  1 , 103  1 , 104  1 , νπόηε ζα αλαδεηρζεί θαη ην κνηίβν ηνπ
παηρληδηνύ (έθην βήκα).
Τπνινγίδνληαο ηνλ αξηζκό
Πποηεινόμενη ηάξη: Β΄ Γςμναζίος
Γιαππαγμαηεςόμενη έννοια: Δξιζώζειρ ππώηος βαθμού
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Δθθώλεζε 1ε
Σθεθηείηε έλαλ αξηζκό. Γηπιαζηάζηε ηνλ θαη αθαηξέζηε 5. Σην απνηέιεζκα
πξνζζέζηε ην ηξηπιάζην ηνπ αξρηθνύ αξηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε
11. Εεηνύκε ηνλ αξηζκό πνπ βξήθε ν καζεηήο, θάηη πνπ καο δίλεη ηε
δπλαηόηεηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξρηθό αξηζκό πνπ ζθέθηεθε ν καζεηήο.
Σπδήηεζε
Απηό είλαη έλα έμππλν πξόβιεκα εμίζσζεο, ε νπνία δελ είλαη θαλεξή ζηνλ
καζεηή. Με απηό ην πξόβιεκα ζα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα δείμνπκε ηηο
δπλαηόηεηεο πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηώληαο εμηζώζεηο. Δπηπιένλ, κε ηε
βνήζεηα απηνύ ηνπ παξαδείγκαηνο ζα κπνξνύζακε λα κηιήζνπκε γηα
αόξηζηε εμίζσζε (ή ηαπηόηεηα), όπσο ζα δείμνπκε ζηελ επόκελε
εθθώλεζε.
Μαζεκαηηθή επεμεξγαζία
Σε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε πξαθηηθά λα ιύζνπκε κηα εμίζσζε πξώηνπ
βαζκνύ, πνπ έρεη ηε κνξθή
(3)
2x - 5 + 3x +11 = α ,
όπνπ α είλαη ην απνηέιεζκα πνπ βξήθε ν καζεηήο. Σπλεπώο, ν αξηζκόο πνπ
ζθέθηεθε ν καζεηήο είλαη ν
α6
x=
.
(4)
5
Δθθώλεζε 2ε
Σθεθηείηε έλαλ αξηζκό. Γηπιαζηάζηε ηνλ θαη αθαηξέζηε 5. Σην απνηέιεζκα
πξνζζέζηε ην ηξηπιάζην ηνπ αξρηθνύ αξηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε
11. Σην απνηέιεζκα αθαηξνύκε ην πεληαπιάζην ηνπ αξρηθνύ αξηζκνύ.
Σπδήηεζε
Σηελ πεξίπησζε απηή ε γλώζε ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ βξήθε ν καζεηήο
δελ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξρηθό αξηζκό πνπ
ζθέθηεθε. Τν παξαπάλσ πξόβιεκα είλαη θαιύηεξν λα ηεζεί σο αλνηθηό
πξόβιεκα πξνο ηνπο καζεηέο, ώζηε έρνληαο θαηαιάβεη ηε δηαδηθαζία ηνπ
παηρληδηνύ, λα κπνξέζνπλ λα δνπλ κέζσ ηνπ παηρληδηνύ θαη ηελ αόξηζηε
εμίζσζε.
Μαζεκαηηθή επεμεξγαζία
Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε εμίζσζε πνπ έρνπκε λα ιύζνπκε είλαη ε
2x - 5 +3x +11-5x = α ,
(5)
όπνπ α είλαη ην απνηέιεζκα πνπ βξήθε ν καζεηήο. Τν πξώην κέινο ηεο
εμίζσζεο είλαη πάληα ίζν κε 6, νπόηε απηόο ζα είλαη θαη ν αξηζκόο πνπ
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βξήθε ν καζεηήο, άξα ν αξρηθόο αξηζκόο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί. Ο
ιόγνο είλαη όηη έρνπκε θαηαιήμεη ζε κηα αόξηζηε εμίζσζε.
Γλσξίδνληαο ηνλ αξηζκό
Πποηεινόμενη ηάξη: Γ΄ Γςμναζίος
Γιαππαγμαηεςόμενη έννοια: Αλγεβπικέρ παπαζηάζειρ
Δθθώλεζε
Σθεθηείηε έλαλ αξηζκό. Δμαπιαζηάζηε ηνλ. Σην απνηέιεζκα πξνζζέζηε 3.
Σηε ζπλέρεηα δηαηξέζηε κε ην 3 θαη πξνζζέζηε 7. Βξείηε ην κηζό ηνπ
απνηειέζκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε 3. Αθαηξέζηε από ην
απνηέιεζκα ηνλ αξρηθό αξηζκό πνπ ζθεθηήθαηε. Θα πξέπεη όινη λα έρεηε
βξεη 7.
Σπδήηεζε
Οη καζεηέο πνπ δελ ην έρνπλ μαλαθνύζεη ζα καο ραξαθηεξίζνπλ «κάγνπο»,
ελώ όινη νη καζεκαηηθνί γλσξίδνπλ όηη ηα πξάγκαηα είλαη πξαγκαηηθά πνιύ
απιά. Ο ιόγνο είλαη όηη πξαθηηθά έρνπκε κηα αιγεβξηθή παξάζηαζε πνπ
είλαη ζηαζεξή θαη αλεμάξηεηε ηνπ αξρηθνύ αξηζκνύ. Τν πξόβιεκα κπνξεί
λα πάξεη κηα πην απιή κνξθή, γηα λα γίλεη θαη ζε κηθξόηεξε ηάμε.
Μαζεκαηηθή επεμεξγαζία
Αλ x είλαη ν αξρηθόο αξηζκόο ε παξάζηαζε είλαη ε
6x + 3
7
(6)
A= 3
3 x ,
2
όπνπ θάλνληαο ηηο πξάμεηο απαιείθεηαη ε κεηαβιεηή x θαη βξίζθνπκε όηη
Α = 7.
Σν θόιπν κε ηνλ αξηζκό 1.089
Πποηεινόμενη ηάξη: Γ΄ Γςμναζίος
Γιαππαγμαηεςόμενη έννοια: Αλγεβπικέρ παπαζηάζειρ
Δθθώλεζε
Σθεθηείηε έλαλ ηξηςήθην αξηζκό, πνπ ηα ςεθία ησλ εθαηνληάδσλ θαη ησλ
κνλάδσλ λα είλαη δηαθνξεηηθά. Αληηζηξέςηε ηε ζεηξά ησλ ςεθίσλ θαη
αθαηξέζηε ην κηθξόηεξν από ην κεγαιύηεξν. Σηε δηαθνξά πνπ βξήθαηε
θάληε ην ίδην, απιά πξνζζέζηε ηνπο δύν αξηζκνύο. Βξήθαηε 1.089.
Σπδήηεζε
Καη ζην πξόβιεκα απηό πξνθύπηεη ζηελ νπζία κηα ζηαζεξή αιγεβξηθή
παξάζηαζε, κε ηε δηαθνξά όηη νη εκπιεθόκελεο κεηαβιεηέο είλαη ηξεηο θαη
όρη κία. Τν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη κε κηα κηθξή
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παξαιιαγή. Μπνξεί θάπνηνο λα πάεη ζε έλα βηβιίν ζηελ ζειίδα 10 ζηελ
όγδνε γξακκή, λα βξεη ηελ έλαηε9ε ιέμε θαη λα ηελ απνκλεκνλεύζεη, νπόηε
ην παηρλίδη ζα απνθηήζεη επηπιένλ κπζηήξην.
Μαζεκαηηθή επεμεξγαζία
Αλ x ην ςεθίν ησλ κνλάδσλ, y ην ςεθίν ησλ δεθάδσλ θαη z ην ςεθίν ησλ
εθαηνληάδσλ, ν αξρηθόο αξηζκόο είλαη ν
100x  10y  z ,
(7)
ελώ κε αληεζηξακκέλε θνξά ησλ ςεθίσλ είλαη ν
100z  10y  x .

(8)

Χσξίο βιάβε ηεο γεληθόηεηαο ζεσξνύκε x > z, νπόηε ε δεηνύκελε δηαθνξά
είλαη
100x  10y  z  (100z  10y  x)  100(x  z 1)  9 10 10  z  x .
Απηό ζεκαίλεη όηη ζηνλ αξηζκό κε ςεθίν εθαηνληάδσλ x  z 1 , ςεθίν
δεθάδσλ 9 θαη ςεθίν κνλάδσλ
10  z  x [δειαδή, ζηνλ αξηζκό
100(x  z 1)  9 10  10  z  x ], πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηνλ αξηζκό κε
ςεθίν εθαηνληάδσλ 10  z  x , ςεθίν δεθάδσλ 9 θαη ςεθίν κνλάδσλ
x  z 1 , δειαδή ηνλ αξηζκό
100(10  z  x)  9 10  x  z 1  1.089  99z  99x .
Σπλεπώο ην άζξνηζκά ηνπο είλαη πάληα ζηαζεξό, αθνύ
99x  99z  1.089  99z  99x  1.089 .
Πξάμεηο ζηα γξήγνξα
Πποηεινόμενη ηάξη: Γ΄ Γςμναζίος
Γιαππαγμαηεςόμενη έννοια: Ταςηόηηηερ
Δθθώλεζε
Μπνξείηε λα βξείηε ρσξίο λα γξάςεηε ην ηεηξάγσλν ηνπ 991;
Σπδήηεζε
Ζ εύξεζε ηνπ ηεηξαγώλνπ ελόο κεγάινπ αξηζκνύ κε ηε ρξήζε ραξηηνύ θαη
κνιπβηνύ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία. Χσξίο λα γξάςεη όκσο θάπνηνο είλαη
κηα επίπνλε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε ιάζε.
Μαζεκαηηθή επεμεξγαζία
Τν ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα κπνξεί λα ιπζεί κε ηε ρξήζε ηεο ηαπηόηεηαο
(9)
x 2  (x  y)(x  y)  y2 ,
νπόηε
9912  (991  9)(991  9)  92
 982 1.000  81
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 982.081 .
Σηελ νπζία, ρξεζηκνπνηνύκε ζαλ «πάηεκα» έλα ζηξνγγπιό αξηζκό (ην
1.000 ζηελ πεξίπησζή καο) γηα λα καο δηεπθνιύλεη ζηηο πξάμεηο. Τέηνηεο
ηερληθέο ρξεζηκνπνηνύλ όινη νη άλζξσπνη πνπ εθηεινύλ γξήγνξα πξάμεηο
«κε ην λνπ».

Σεηξάγσλα αξηζκώλ πνπ ηειεηώλνπλ ζε 5
Πποηεινόμενη ηάξη: Γ΄ Γςμναζίος
Γιαππαγμαηεςόμενη έννοια: Ταςηόηηηερ
Δθθώλεζε
Γλσξίδνπκε όηη: 152  225 , 252  625 , 352  1.225 , 452  2.025 θ.η.ι.
Πνηνο «θαλόλαο» θαίλεηαη λα ππάξρεη; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο
θαη βξείηε ηα 2152 , 7.3452 .
Σπδήηεζε
Καηαξρήλ όια ηα ηεηξάγσλα θαηαιήγνπλ ζην 25. Σπλεπώο, καο αξθεί λα
βξνύκε πσο πξνθύπηνπλ νη εθαηνληάδεο 2, 6, 12, 20 ζε ζρέζε κε ηνπο 15,
25, 35, 45, αληίζηνηρα. Κνηηώληαο ιίγν πξνζεθηηθά βιέπνπκε όηη 2  1 2 ,
6  2  3 , 12  3  4 , 20  4  5 , δειαδή πξνθύπηνπλ από ην γηλόκελν ησλ
δεθάδσλ κε ην πιήζνο ησλ δεθάδσλ απμεκέλν θαηά έλα.
Μαζεκαηηθή επεμεξγαζία
Αλ x είλαη ην πιήζνο ησλ δεθάδσλ ελόο αξηζκνύ, απηόο ζα είλαη ν 10x  5 ,
νπόηε

10x  52  100x 2  100x  25  100x(x  1)  25 ,

(10)

πνπ επηβεβαηώλεη ηνλ θαλόλα πνπ δηαηππώζακε.
 Γηα ηελ εύξεζε ηνπ 2152 θαη αθνύ γλσξίδνπκε όηη ν αξηζκόο 215 έρεη
21 δεθάδεο, έρνπκε 2122 = 462 θαη θαη’ επέθηαζε 2152  46.225 .
 Γηα ηελ εύξεζε ηνπ 7.3452 θαη αθνύ γλσξίδνπκε όηη ν αξηζκόο 7.345
έρεη 734 δεθάδεο, έρνπκε 734735 = 539.490 θαη θαη’ επέθηαζε
7.3452  53.949.025 .
Αμίδεη ζην ζεκείν απηό λα πξνζζέζνπκε όηη αληίζηνηρε ηδηόηεηα ηζρύεη θαη
γηα αξηζκνύο πνπ ηειεηώλνπλ ζε 76, αθνύ ηα ηεηξάγσλά ηνπο δίλνπλ
αξηζκνύο πνπ ηειεηώλνπλ ζε 76.
πκπεξάζκαηα
Σηελ παξνύζα εξγαζία, παξνπζηάζακε κεξηθά καζεκαηηθά παηρλίδηα, αιιά
πξνθαλώο ππάξρνπλ θαη άιια ζε απηέο ή ζε αληίζηνηρεο έλλνηεο. Γηα
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παξάδεηγκα, ηα παηρλίδηα ινγηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην άηνπν, παηρλίδηα
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξνόδνπο, παηρλίδηα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηε δηαθνξά
ζπλεπαγσγήο θαη ηζνδπλακίαο, παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κέγηζηα θαη
ειάρηζηα ζε ζπλαξηήζεηο δεπηέξνπ βαζκνύ ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζζνύλ.
Κάζε δηδάζθσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο γξίθνπο πνπ
ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ, αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ.
Αο κελ μερλνύκε ηη έρεη πεη θαη ν Serge Lang: «Κάζε δάζθαινο πξέπεη λα
πνξεπηεί ζύκθσλα κε ην δηθό ηνπ ηξόπν, ηε δηθή ηνπ όζθξεζε. Καζέλαο
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δηθά ηνπ κέζα γηα λα ζπγθηλήζεη ηνπο
καζεηέο. Χξεηαδόκαζηε ηα πάληα ρσξίο απνθιεηζκνύο.»
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