
 



H  ΜΑΓΕΙΑ  ΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΩΝ 

Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ 

Αξρή θαηακέηξεζεο 

Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... 

Τξίγσλνη αξηζκνί 

Τεηξάγσλνη αξηζκνί 

Δπηκήθεηο αξηζκνί 

Πξώηνη αξηζκνί 

Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο  

Γίδπκνη πξώηνη αξηζκνί 

Τέιεηνη αξηζκνί 

Φίινη αξηζκνί 

Δπίινγνο  



Φξεζηκόηεηα  ησλ  Μαζεκαηηθώλ 

 Φξεζηκεύνπλ  ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 

  Απνηεινύλ ηξνθή γηα ην πλεύκα. 

 Γεκηνπξγνύλ δνκεκέλν ηξόπν  ζθέςεο. 

 Δληζρύνπλ ηνλ επαγσγηθό ζπιινγηζκό. 

 

 

 



 Η  αξρή  ηεο  θαηακέηξεζεο  

 Homo sapiens (300.000 ρξόληα πξηλ)  

 Homo sapiens sapiens (100.000 ρξόληα πξηλ)  

 Κπλεγνί-ηξνθνζπιιέθηεο (70.000-20.000 ρξόληα 

πξηλ)  

 Σνπαδηιάλδε ηεο Νόηηαο Αθξηθήο (παιαηόηεξε 

έλδεημε αξηζκεηηθήο θαηαγξαθήο 35.000 π.Φ.) 

 Τζόνπ Πέη Σανπληζίλγθ (παιαηόηεξν καζεκαηηθό 

θείκελν 500-200 π.Φ.) 



Όζα  έδσζαλ  νη  Έιιελεο… 

 Έζεζαλ ηηο βάζεηο ησλ καζεκαηηθώλ θαη 
έβαιαλ εξσηήκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ 
απαληεζεί κέρξη ζήκεξα. 

 Γηέθξηλαλ ηνπο θπζηθνύο αξηζκνύο ζε 
άξηηνπο θαη πεξηηηνύο. 

 Θαιήο, ν Μηιήζηνο.  

 Ππζαγόξαο, ν Σάκηνο. 
 
 



Θαιήο  ν  Μηιήζηνο 

(634-548 π.Φ.)  

 Έλαο από ηνπο Δπηά Σνθνύο ηεο 

Αξραηόηεηαο. 

 Ίδξπζε ηε Σρνιή Μαζεκαηηθώλ θαη 

Φηινζνθίαο ζηε Μίιεην. 

 Μεγαιύηεξή ηνπ επηηπρία ε ρξήζε ηεο 

Παξαγσγηθήο Μεζόδνπ. 

 



Ππζαγόξαο ν  Σάκηνο  

(580-500 π.Φ.)  

 Μαζεηήο ηνπ Θαιή κε δηαθνξεηηθέο, όκσο, 

ηδέεο. 

 Αλαθάιπςε ηε ζρέζε κηαο ηελησκέλεο 

ρνξδήο  κε ηνλ ήρν πνπ παξάγεη, όηαλ 

δηεγείξεηαη.  





Τξίγσλνη  Αξηζκνί 

 Τξίγσλνο ιέγεηαη θάζε αξηζκόο ν νπνίνο, αλ 

ζπκβνιηζηεί κε ζεκεία, ηόηε ηα ζεκεία απηά 

ζρεκαηίδνπλ Τξίγσλν. 

  π.ρ. ν αξηζκόο 3        ή            ν αξηζκόο 6 



Αθνινπζία Τξίγσλσλ Αξηζκώλ 

 Παξαηεξνύκε πσο νη ηξίγσλνη αξηζκνί 

εκθαλίδνληαη σο κηα ζπγθεθξηκέλε 

αθνινπζία θπζηθώλ αξηζκώλ: 

   1+2 = 3  

   1+2+3 = 6 

   1+2+3+4 = 10 

   1+2+3+4+5 = 15  



Τεηξάγσλνη  Αξηζκνί 

 Τεηξάγσλνο ιέγεηαη θάζε αξηζκόο ν νπνίνο, 

αλ ζπκβνιηζηεί κε ζεκεία, ηόηε ηα ζεκεία 

απηά ζρεκαηίδνπλ  Τεηξάγσλν. 

 



 



Αθνινπζία Τεηξάγσλσλ Αξηζκώλ 

 Παξαηεξνύκε πσο νη ηεηξάγσλνη αξηζκνί εκθαλίδνληαη σο 
κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία θπζηθώλ αξηζκώλ: 

   1+3 = 4   ή   4= 2x2 = 22  

   1+3 + 5 = 9   ή   9 = 3x3 = 32  

   1+3+5+7 = 16   ή   16 = 4x4 = 42  
 

 Σπλδπάδνληαο ηηο παξαπάλσ αλαθαιύςεηο νη Έιιελεο 
θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη 1= 12, 1+3 = 22, 1+3+5= 32, 
1+3+5+7=42  δειαδή  έλαο ηεηξάγσλνο αξηζκόο  λ2 
πξνθύπηεη, αλ πξνζζέζνπκε λ δηαδνρηθνύο  πεξηηηνύο π.ρ. 
62 = 1+3+5+7+9+11. 



Δπηκήθεηο  Αξηζκνί 

 Δπηκήθεο ιέγεηαη θάζε αξηζκόο ν νπνίνο, αλ 

ζπκβνιηζηεί κε ζεκεία, ηόηε ηα ζεκεία απηά 

ζρεκαηίδνπλ  Οξζνγώλην Παξ/κν. 

   π.ρ.  ν  2       ή     ν  6           ή      ν 12  



Η  αθνινπζία  ησλ  Δπηκεθώλ 

Αξηζκώλ 
 Παξαηεξνύκε πσο νη επηκήθεηο αξηζκνί εκθαλίδνληαη σο 

κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία θπζηθώλ αξηζκώλ: 

    Με αθεηεξία ηνλ 2 : 

    2 + 4 = 6   ή   (3x2) 
2 + 4 + 6=12   ή   (3x4) 
2 + 4 + 6 + 8 = 20   ή   (4x5) 

 

 Τα αζξνίζκαηα ηνπο είλαη άξηηνη αξηζκνί, νη νπνίνη κπνξνύλ 
λα αλαιπζνύλ ζε 2 παξάγνληεο εθ ησλ νπνίσλ, ν πξώηνο 
ηζνύηαη κε ην κηζό ηνπ ηειεπηαίνπ όξνπ ηεο ζεηξάο θαη ν 
δεύηεξνο κε ην κηζό απμεκέλν θαηά έλα.  

     π.ρ.  2+4+6+8 = 20 όπνπ 20 = 4x5   



Πξώηνη  αξηζκνί 

 Πξώηνο αξηζκόο  είλαη έλαο θπζηθόο 
αξηζκόο κεγαλύηεξνο ηεο κνλάδαο κε ηελ 
ηδηόηεηα νη κόλνη θπζηθνί δηαηξέηεο ηνπ λα 
είλαη ε κνλάδα θαη ν εαπηόο ηνπ. 

  Τν κεδέλ θαη ην έλα δελ ζεσξνύληαη πξώηνη 
αξηζκνί.  

 Σπκβνιίδνληαη κε ην γξάκκα p ( <prime ) 

 Δίλαη ζεκαληηθνί, γηαηί έρνπλ πνιιέο 
ρξήζηκεο ηδηόηεηεο. 

 

 



Πξώηνη  αξηζκνί 



Γίδπκνη  πξώηνη  αξηζκνί 

 Γίδπκνη πξώηνη νλνκάδνληαη νη πξώηνη 

αξηζκνί πνπ ε δηαθνξά ηνπο είλαη 2 

   π.ρ. νη 11 θαη 13, 17 θαη 19.  

 Γελ έρεη απνδεηρζεί αλ είλαη άπεηξνη. 

 



Τέιεηνη  αξηζκνί 

 Τέιεηνο νλνκάδεηαη έλαο αξηζκόο, αλ ηζνύηαη 
κε ην άζξνηζκα ησλ δηαηξεηώλ ηνπ.  

 Άιπηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο: 

  α) ππάξρνπλ πεξηηηνί ηέιεηνη αξηζκνί ή νη 
ηέιεηνη αξηζκνί είλαη κόλν άξηηνη;   

  β) νη ηέιεηνη αξηζκνί είλαη άπεηξνη;   

 Υπνθαηεγνξία ησλ ηέιεησλ αξηζκώλ 
απνηεινύλ νη ππεξηέιεηνη θαη νη ειιηπείο 
αξηζκνί.  

 

 



Υπεξηέιεηνη θαη ειιηπείο αξηζκνί 

  Υπεξηέιεηνη νλνκάδνληαη νη αξηζκνί ησλ 

νπνίσλ νη δηαηξέηεο έρνπλ άζξνηζκα 

κεγαιύηεξν από ηνλ ίδην ηνλ αξηζκό 

   π.ρ. ν 12, γηαηί 12<1+2+3+4+6. 

  Διιηπείο νλνκάδνληαη νη αξηζκνί ησλ 

νπνίσλ νη δηαηξέηεο έρνπλ άζξνηζκα 

κηθξόηεξν απ’ ηνλ ίδην ηνλ αξηζκό 

   π.ρ. ν 10, γηαηί 10>1+2+5.  



Φίινη  αξηζκνί 

 Φίινπο νξίδνπκε έλα δεπγάξη αξηζκώλ, όηαλ 
ν θαζέλαο ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ 
δηαηξεηώλ ηνπ άιινπ 

   π.ρ. ν 220 θαη ν 284 είλαη θίινη κεηαμύ ηνπο 
θαζώο 284= 
1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 
(δηαηξέηεο 220) θαη 220= 1+2+4+71+142 
(δηαηξέηεο 284). 

 Γελ έρεη απνδεηρζεί αλ είλαη άπεηξνη.  

 



Oκάδα Δξγαζίαο 

 Αγγειόπνπινο Νίθνο, Α1 

 Βαιαβάλεο Βαζίιεο, Α1 

 Γακάζθνο Κσλζηαληίλνο, Α1 

 Φαγθνύληεο – Παπνύδνο Σπύξνο, Α4 

 Φξαγθνπνύινπ Μαξία, Α4 


