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Στην ερευνητική εργασία συμμετείχαν οι μαθητές: 

 

 ΙΣΜΑΪΛΑΙ ΝΤΙΟΝΙΣ 

 ΚΑΣΕΜ ΣΑΛΜΑ-ΑΘΗΝΑ 

 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΚΟΥΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 

 ΛΙΑΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΑΝΝΑ 

 ΜΑΞΟΥΤΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 

 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ 

 ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 ΜΠΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 ΜΠΙΡΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΦΟΒΙΑ 

 

Μ’ αυτόν τον όρο εννοούμε το φόβο, την ανασφάλεια, το άγχος και το 

δέος που αισθάνονται συχνά οι μαθητές για τα μαθηματικά.  

Η μαθηματικοφοβία δεν αποτελεί πρόβλημα που οφείλεται σε παθολο-

γικούς παράγοντες, όπως η δυσλεξία, ή η δυσαριθμησία, αλλά έχει κυρίως 

εξωτερικά αίτια. Τέτοια είναι τα εξής: 

 Τα μαθηματικά είναι χρήσιμα σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής και η 

συνειδητοποίηση της αναγκαιότητάς τους ως ένα ισχυρό επαγγελματι-

κό εφόδιο, προκαλεί έντονο άγχος στους μαθητές. 

 Η μαθηματική γλώσσα απέχει πολύ από τη φυσική καθημερινή γλώσ-

σα. Οι μαθηματικές έννοιες είναι αφηρημένες και αρκετά ξεκομμένες 

από την αντικειμενική πραγματικότητα και η ειδική ορολογία των μα-

θηματικών καθώς και τα σύμβολα, δυσκολεύουν τους μαθητές να κα-

τακτήσουν τις διάφορες έννοιες. 

 Η ύλη των σχολικών μαθηματικών, δηλαδή τα προγράμματα σπουδών, 

δεν συμβαδίζουν με τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών και δημιουργο-

ύνται πολλά κενά στην μαθησιακή λειτουργία τους που, καθώς περνά-

νε τα χρόνια, συσσωρεύονται και αποτελούν μεγάλα εμπόδια για την 

πρόοδό τους. 

 Επιπλέον, ο τρόπος που μαθαίνουν τα μαθηματικά οι μαθητές, ο ο-

ποίος βασίζεται στη μηχανική απομνημόνευση, ο τρόπος διδασκαλίας 

του μαθήματος που συνήθως βασίζεται στην ασκησιολογία καθώς και 
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ο φόβος των εξετάσεων, είναι κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν το 

μαθητή και τον οδηγούν σε αρνητική στάση απέναντι στα μαθηματικά. 

 Ωστόσο, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες στη διδακτική των μα-

θηματικών αναφορικά με τα αίτια του φαινομένου της μαθηματικοφο-

βίας, ο παράγοντας ο οποίος βαρύνει περισσότερο στη δημιουργία του 

φαινομένου αυτού, είναι το διδακτικό στυλ και η διδακτική προσέγγιση 

που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη. 

Συχνά, ο καθηγητής δεν γνωρίζει τις δυνατότητες που έχουν κάθε φορά 

οι μαθητές του ώστε ανάλογα με αυτές να προσαρμόζει τις απαιτήσεις του. 

Έτσι όταν ο μαθητής αδυνατεί στο μάθημα, ο καθηγητής συμπεραίνει 

βιαστικά ότι έχει κενά από άλλες τάξεις ή ότι αδιαφορεί. Ο μαθητής όμως 

συμβαίνει να έχει «κενά σκέψης» λόγω ηλικίας, γεγονός που επηρεάζει την 

επίδοσή του, αφού η σκέψη του δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που 

απαιτείται για την κατανόηση του συγκεκριμένου θέματος. Ο μαθητής λοι-

πόν διαπιστώνοντας το κενό είναι φυσικό να νοιώθει απέχθεια προς το μά-

θημα και να μειονεκτεί, επειδή ακριβώς του φαίνεται ακαταλαβίστικο. 

Η μαθηματικοφοβία έχει ως αποτέλεσμα αρχικά τη μείωση της αυτοπε-

ποίθησης των μαθητών και στη συνέχεια των επιδόσεών τους στα μαθημα-

τικά, αφού ο φόβος παραλύει τη σκέψη τους. Οι φτωχές επιδόσεις με τη σε-

ιρά τους, αυξάνουν το δέος και το φόβο των παιδιών για το γνωστικό αντι-

κείμενο. Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος αν δεν αντιμε-

τωπιστεί εγκαίρως, δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει και να απειλεί με-

γάλες ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. 

Είναι βέβαιο ότι οι τελευταίοι δύο παράγοντες που βαρύνουν στη δημι-

ουργία της μαθηματικοφοβίας, το διδακτικό στυλ και η διδακτική προσέγγι-

ση, μπορούν να αποτελέσουν ταυτόχρονα παράγοντες σημαντικούς για την 

άρση της μαθηματικοφοβίας.  

Με ποιους τρόπους μπορεί να συμβεί αυτό; Όταν για παράδειγμα 

προσπαθεί ο καθηγητής να εξηγήσει κάτι σ’ ένα μαθητή και αυτός δείχνει 

ότι δεν μπορεί να καταλάβει, δεν πρέπει ο καθηγητής να σπεύσει να δώσει 

κάποιο χαρακτηρισμό στο μαθητή ή να αγανακτήσει μαζί του. Είναι επιτακ-

τική η ανάγκη να προσπαθήσει να μιλήσει στους μαθητές στη δική τους 



[6] 

γλώσσα και στο δικό τους επίπεδο γνώσεων. Ο καθηγητής δεν πρέπει να 

ξεχνά ποτέ ότι απευθύνεται σε άτομα που έχουν ασχοληθεί με το αντικείμε-

νο λίγα χρόνια και μάλιστα στο πλαίσιο του σχολείου. Δεν απευθύνεται δη-

λαδή σε μαθηματικούς. 

Ένας ακόμη παράγοντας θετικός στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, 

της ίδιας νομίζω βαρύτητας, είναι το κλίμα που επικρατεί μέσα στην τάξη. 

Συνήθως η μάθηση, όταν αυτή επιβάλλεται και γίνεται ένα είδος υποχρέω-

σης, δεν είναι ευχάριστη. Αυτό το συναίσθημα απέχθειας, επιβαρύνεται ό-

ταν το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι δυσνόητο. 

Εδώ ακριβώς έρχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ο καθηγητής. 

Θα πρέπει να δείξει στους μαθητές του ότι είναι άρτια καταρτισμένος όχι 

μόνο στο γνωστικό αντικείμενο αλλά και σε ότι αφορά τον παιδαγωγικό του 

ρόλο. Ένα ρόλο που οι μαθητές τον αντιλαμβάνονται διαφορετικά ανάλογα 

με τις εμπειρίες τους. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι ο καθηγητής των μαθηματικών δεν είναι ο πρώ-

τος που μιλάει στα παιδιά για τα μαθηματικά. Γι’ αυτό θα πρέπει να είναι 

προετοιμασμένος για κάποια απροσδόκητη συμπεριφορά απέναντί του. Τό-

τε βέβαια το έργο του γίνεται δυσκολότερο καθώς πρέπει να βρει τρόπο να 

αποκαταστήσει την εικόνα που έχουν τα παιδιά για τα μαθηματικά.  

Εκτός όμως από την παιδαγωγικά αποδεκτή συμπεριφορά απέναντι 

στους μαθητές ο καθηγητής θα πρέπει να βρει τρόπους ώστε να τραβήξει το 

ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο που διδάσκει. Δίνοντας κατάλληλα ερε-

θίσματα θα προκαλεί τα παιδιά έτσι ώστε σιγά-σιγά να φτάνουν εκεί που 

θέλει. 

Σ’ αυτή τη διαδικασία, είναι σημαντικό να επιβραβεύσει τις σωστές «κι-

νήσεις» των μαθητών του. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δείξει ότι δεν 

επιτρέπει να γίνονται απορίες ή ότι κάποια ερώτηση ανταποκρίνεται σε χα-

μηλό νοητικό επίπεδο. 

Επίσης βοηθητικό θα είναι να κάνει εσκεμμένα κάποια λάθη, τα οποία 

ξέρει ότι οι μαθητές του έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν. Έτσι όταν 

κάποιος από τους μαθητές του τον διορθώσει, θα πρέπει να δείχνει ότι δέ-

χεται αυτή τη διόρθωση και ότι στο κάτω-κάτω είναι και αυτός άνθρωπος 

και μπορεί να κάνει λάθη. Θα δώσει έτσι στην τάξη μια ηθική ικανοποίηση η 
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οποία θα επιτρέψει να μειωθεί το «χάσμα» που συνήθως υπάρχει μεταξύ 

του καθηγητή και της τάξης. 

Συχνά, εμφανίζεται ανησυχία από μέρους των μαθητών, η οποία είναι 

πιθανό να επηρεάσει την αντιληπτική ικανότητά τους. Ο καθηγητής οφείλει 

να διατηρεί ήρεμη την τάξη. Πρέπει να καθησυχάζει τους μαθητές του κάθε 

φορά που αυτοί δεν καταλαβαίνουν κάτι. Επίσης, η υπομονή είναι μια αρε-

τή που αποδεικνύεται πάρα πολύ χρήσιμη και μάλιστα είναι μια αρετή που 

πρέπει να διακρίνει όχι μόνο τον καθηγητή αλλά και τους μαθητές του και 

κυρίως αυτούς που κατανοούν το αντικείμενο πιο γρήγορα από τους άλλο-

υς. 

Τέλος, να επιστήσουμε την προσοχή του εκπαιδευτικού αλλά και του 

μαθητή στο ευαίσθητο θέμα των εξετάσεων και των λοιπών διαγωνισμά-

των. Οι μαθητές θα πρέπει να σταματήσουν να τα βλέπουν ως αυτοσκοπό. 

Να μην είναι το μόνο τους μέλημα και το μοναδικό τους άγχος. Να προσπα-

θούν να κατανοήσουν και να μάθουν ανεξάρτητα αν θα «μπει» στις εξετά-

σεις ή όχι. Από την άλλη οι καθηγητές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις εξε-

τάσεις και τα κάθε είδους διαγωνίσματα για να φοβίσουν ή και να εκβιάσο-

υν τους μαθητές τους, γιατί τότε το μόνο που κερδίζουν είναι περισσότερο-

υς «εχθρούς». Ο εκπαιδευτικός οφείλει να πείσει τους μαθητές ότι η οποια-

δήποτε μορφής εξέτασης γίνεται για να διαπιστωθεί σε πιο επίπεδο βρίσκε-

ται ο κάθε μαθητής. Είναι απλά ένας τρόπος για να μετράνε τις δυνάμεις 

τους οι εξεταζόμενοι και να καταγράφουν αυτές τις μετρήσεις οι εξεταστές.  

Στην εποχή στην οποία ζούμε, οι ανάγκες της κοινωνίας απαιτούν πε-

ρισσότερες μαθηματικές γνώσεις και νοητικές δεξιότητες. Τα μαθηματικά 

πρέπει να γίνουν προσιτά και ελκυστικά για όλο το μαθητικό πληθυσμό έτσι 

ώστε να μειωθεί η μαθηματικοφοβία, η οποία εμποδίζει τη συμμετοχή σε 

μαθηματικές δραστηριότητες. 

Στόχος του μαθηματικού πρέπει να είναι να οικοδομήσει ένα υποστη-

ρικτικό περιβάλλον ασφάλειας, ενεργητικής συμμετοχής και προσπάθειας, 

το οποίο θα βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν και να απολαύσουν την πε-

ριπέτεια και τη μαγεία της μαθηματικής δημιουργίας!!! 
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EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Στο ερωτηματολόγιο συμμετείχαν οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 3ου ΓΕΛ Ζωγρά-

φου. Ακολουθούν οι ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές καθώς 

και οι απαντήσεις τις οποίες συλλέξαμε. 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 

1 Σε αγχώνουν     

2 Σε ενδιαφέρουν     

3 Σε δυσκολεύουν     

4 Σε συναρπάζουν     

5 Σε κουράζουν     

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ: 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 3 9 12 9,2 

ΛΙΓΟ 7 25 32 24,4 

ΑΡΚΕΤΑ 26 27 53 40,5 

ΠΟΛΥ 24 10 34 26,0 

ΣΥΝΟΛΑ 60 71 131 100 

 

 

ΠΟΣΟ… 0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ 

9,2 

24,4 

40,5 

26,0 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ: 

 
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 40 13 53 40,2 

ΛΙΓΟ 16 26 42 31,8 

ΑΡΚΕΤΑ 4 18 22 16,7 

ΠΟΛΥ 0 15 15 11,4 

ΣΥΝΟΛΑ 60 72 132 100 

 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ: 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1 2 1,6 

ΛΙΓΟ 18 22 40 31,0 

ΑΡΚΕΤΑ 22 24 46 35,7 

ΠΟΛΥ 19 22 41 31,8 

ΣΥΝΟΛΑ 60 69 129 100 
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ΠΟΣΟΣΤΟ 
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΠΑΖΟΥΝ: 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 55 30 85 64,4 

ΛΙΓΟ 5 25 30 22,7 

ΑΡΚΕΤΑ 0 13 13 9,8 

ΠΟΛΥ 0 4 4 3,0 

ΣΥΝΟΛΑ 60 72 132 100 

 

 
 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΚΟΥΡΑΖΟΥΝ: 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 8 10 7,6 

ΛΙΓΟ 17 22 39 29,8 

ΑΡΚΕΤΑ 21 21 42 32,1 

ΠΟΛΥ 20 20 40 30,5 

ΣΥΝΟΛΑ 60 71 131 100 
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ: 

Ενθαρρύνει την προσπάθεια που καταβάλλω.  

Με πιέζει να διαβάζω και αγχώνομαι.  

Πιστεύει ότι έχω περισσότερη κλίση σε άλλα μαθήματα.  

Με ενθάρρυνε και με ενέπνευσε να ασχοληθώ.  

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΩ 

43 35 78 59,5 

ΜΕ ΠΙΕΖΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΓ-
ΧΩΝΟΜΑΙ 

5 11 16 12,2 

ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΌΤΙ ΕΧΩ ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

5 15 20 15,3 

ΜΕ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΕΠΝΕΥ-
ΣΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ 

7 10 17 13,0 

ΣΥΝΟΛΑ 60 71 131 100 
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ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΌΤΙ ΕΧΩ 
ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΕ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕ ΚΑΙ 
ΜΕ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΝΑ 

ΑΣΧΟΛΗΘΩ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 



[12] 

 

ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ :     

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 55 67 122 93,1 

ΌΧΙ 5 4 9 6,9 

ΣΥΝΟΛΑ 60 71 131 100 
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : 

Με μαθαίνουν να σκέφτομαι.  

Είναι υποχρεωτικά και τα χρειάζομαι  

Μου αρέσουν και είναι χρήσιμα.  

Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πρέπει να μου αρέσουν εφόσον δεν τα χρειάζομαι  

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ 3 30 33 25,2 

ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΙΑ-
ΖΟΜΑΙ 

9 16 25 19,1 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ 0 11 11 8,4 

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ 
ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ 

48 14 62 47,3 

ΣΥΝΟΛΑ 62 71 133 100 

 

 

 

  

25,2 

19,1 

8,4 

47,3 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

50,0 

ΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ 
ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ 

ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΚΑΙ 
ΕΊΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ 
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ΠΟΣΟΣ… 
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΝ: 

Ήταν μάθημα επιλογής και δεν βαθμολογούνταν.  

Δινόταν έμφαση στην κατανόησή τους και όχι στο «τρέξιμο» για να βγει η 
ύλη. 

 

Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται κάποια αλλαγή.  

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΗΤΑΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΝ 

31 23 54 41,2 

ΔΙΝΟΤΑΝ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η 
ΥΛΗ 

29 45 74 56,5 

ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΌΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ 
ΑΛΛΑΓΗ 

0 3 3 2,3 

ΣΥΝΟΛΑ 60 71 131 100 
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Η ΣΤΑΣΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

 ΤΑ ΑΝΤΙΠΑΘΩ ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ    

ΓΥΜΝΑΣΙΟ    

ΛΥΚΕΙΟ    

 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΑ ΑΝΤΙΠΑΘΟΥΣΑ 0 9 9 6,8 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΑΝ 30 41 71 53,8 

ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑ 30 22 52 39,4 

ΣΥΝΟΛΑ 60 72 132 100 
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΑ ΑΝΤΙΠΑΘΟΥΣΑ 4 14 18 13,7 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΑΝ 26 26 52 39,7 

ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑ 30 31 61 46,6 

ΣΥΝΟΛΑ 60 71 131 100 

 

 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ: 

 

Α΄ ΛΥ-
ΚΕΙΟΥ 

Β΄ ΛΥ-
ΚΕΙΟΥ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΑ ΑΝΤΙΠΑΘΩ 38 29 67 50,8 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ 16 24 40 30,3 

ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ 7 18 25 18,9 

ΣΥΝΟΛΑ 61 71 132 100 

 

 

13,7 

39,7 
46,6 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΑ ΑΝΤΙΠΑΘΟΥΣΑ 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΑΝ 

ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑ 

50,8 30,3 

18,9 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΑ ΑΝΤΙΠΑΘΩ 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ 

ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ 
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ΠΕΡΥΣΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΥΜΑΙΝΩΤΑΝ ΑΠΟ : 

< 10 10 – 12 13 – 15 16 – 18 19 – 20 

     

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

< 10 5 6 11 8,3 

10 - 12 9 15 24 18,2 

13 - 15 16 15 31 23,5 

16 - 18 20 22 42 31,8 

19 - 20 10 14 24 18,2 

ΣΥΝΟΛΑ 60 72 132 100 
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ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ: 

0 – 25% 25% – 50% 50% – 75% 75% – 100% 

    

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

0%-25% 7 15 22 16,7 

25%-50% 42 25 67 50,8 

50%-75% 8 19 27 20,5 

75%-100% 3 13 16 12,1 

ΣΥΝΟΛΑ 60 72 132 
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΚΑΘΟΛΟΥ 

   

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΛΙΓΟ 12 25 37 28,2 

ΠΟΛΥ 48 45 93 71,0 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 1 1 0,8 

ΣΥΝΟΛΑ 60 71 131 100 
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ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Ο ΟΡΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» 

 Η μελέτη των μαθηματικών ως θέμα από μόνο του ξεκινάει τον 6οπ.Χ. 

αιώνα με τους Πυθαγόρειους που επινόησαν τον όρο Μαθηματικά 

από την αρχαία ελληνική λέξη μάθημα, το οποίο ερμηνεύεται ως θέ-

μα οδηγιών. 

 Οι διάφοροι λαοί της αρχαιότητας εισήγαγαν, ανέπτυξαν και μετέδω-

σαν το σύστημα αρίθμησης. Αυτοί οι λαοί ήταν: οι Βαβυλώνιοι, οι Αι-

γύπτιοι, οι Ινδοί, και οι Έλληνες.  

 

ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ 

Οι Βαβυλώνιοι είχαν ένα αναπτυγμένο αριθμητικό σύστημα το εξηντα-

δικό (βάση το 60). Στο Βαβυλωνιακό σύστημα αρίθμησης υπάρχουν δύο μό-

νο σύμβολα. Τα σύμβολα αυτά είναι η σφήνα για τις μονάδες και η γωνία 

για τις δεκάδες.  

Σφήνα  Γωνία   

  



[21] 

Εδώ βλέπετε ένα πίνακα που περιέχει τους πρώτους 59 αριθμούς που 

χρησιμοποιούσαν οι Βαβυλώνιοι: 

 

 

  



[22] 

ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ 

Τα μαθηματικά είχαν αναπτυχθεί από πολύ νωρίς στην Αίγυπτο όπως 

φαίνεται από τις ογκώδεις κατασκευές των πυραμίδων (τάφοι των Φαραώ), 

της Σφίγγας στη περιοχή της Γκίζας και τους λαξευτούς τάφους και τα υδα-

τοφράγματα. Επίσης μεγάλη ήταν η ανάγκη για ειδικούς στις μετρήσεις των 

επιφανειών καθώς οι πλημμύρες του ποταμού Νείλου κάλυπταν με λάσπη 

τα όρια των κτημάτων. 

Οι αριθμοί γράφονταν από αριστερά προς τα δεξιά, από δεξιά προς α-

ριστερά ή από πάνω προς τα κάτω.  

 

 

  



[23] 

Οι βασικές πηγές που έχουμε σήμερα για τη γραφή των αριθμών στους 

Αιγυπτίους είναι ένας αριθμός παπύρων με καθαρά μαθηματικό περιεχόμε-

νο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πάπυρος της Μόσχας, τμήμα του 

οποίου βλέπουμε στη διπλανή εικόνα. Ο πάπυρος της Μόσχας περιλαμβά-

νει 25 μαθηματικά προβλήματα και το πιθανότερο είναι να γράφτηκε γύρω 

στα 1850 π.Χ. Έχει μήκος περίπου 5, 5μέτρα και πλάτος μεταξύ 3,8 και 7,6 

εκατοστά.  

 

Πολύ γνωστός είναι και ο πάπυρος του Ρηντ ο οποίος χρονολογείται στο 

1650 π.Χ. και περιλαμβάνει 87 μαθηματικά προβλήματα που αφορούν κυ-

ρίως πρακτικά μαθηματικά (ονομάστηκε «Μαθηματικός Πάπυρος του Ριντ» 

από τον Βρετανό Αιγυπτιολόγο Χένρι Ρηντ που τον διέσωσε μετά το 1830 

περίπου). Τα προβλήματα δεν είχαν μόνο πρακτική εφαρμογή αλλά είχαν 

τεθεί για να διδάξουν τη χρήση του αριθμητικού συστήματος. Το σύστημα 

που χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν το δυαδικό. 

  



[24] 

ΙΝΔΟΙ 

Η συνεισφορά των Ινδών στη παγκόσμια ιστορία των μαθηματικών ήταν 

πολύ σημαντική. Σ’ αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν αρκετά 

μορφωμένοι. 

 

Για την αναπαράσταση ενός αριθμού επαναλαμβάνονταν τα σύμβολα αυτά 

όσες φορές χρειαζόταν δηλαδή κάτι ανάλογο με το σύστημα αρίθμησης των 

Ρωμαίων.  

 

Οι Ινδοί χρησιμοποιούσαν το εξηνταδικό σύστημα και ειδικό σύμβολο για το 

μηδέν. Ανακάτεψαν το δικό τους αριθμητικό σύστημα με το σύστημα των 

Ελλήνων και αποδέχτηκαν την ελληνική διάταξη, δηλαδή, μονάδες-δεκάδες-

εκατοντάδες-χιλιάδες κ.τ.λ. Ανακάλυψαν πιο απλά αριθμητικά σύμβολα που 

σήμερα χρησιμοποιούνται απ’ όλη την ανθρωπότητα.  



[25] 

ΈΛΛΗΝΕΣ 

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν γράμματα αντί για αριθμούς κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να κάνουν πολύπλοκους υπολογισμούς με 

απόλυτη ακρίβεια. Τα ψηφία 1, 2, 3,... που χρησιμοποιούμε σήμερα ακόμα 

δεν είχαν διαμορφωθεί, ενώ δεν υπήρχε το σύστημα του δεκαδικού τρόπου 

αναγραφής σε στήλες μονάδων, δεκάδων κλπ, το οποίο πρώτοι εφάρμοσαν 

οι Ινδοί και διέδωσαν μεταγενέστερα οι Άραβες.   

(όπως παρατηρείτε δεν υπάρχει σύμβολο για το μηδέν). 



[26] 

Για παράδειγμα, ο Αρχιμήδης κατόρθωσε με γεωμετρικούς, αλλά και α-

ριθμητικούς υπολογισμούς, να εκτιμήσει τον αριθμό των κόκκων άμμου της 

Γης, πράγμα αφάνταστο για την εποχή του, αφού οι τότε επιστήμονες αρκο-

ύνταν να πιστεύουν ότι οι κόκκοι της άμμου είναι αμέτρητοι. Το έργο του 

αυτό, με τον τίτλο Ψαμμίτης, είναι ορόσημο της μαθηματικής επιστήμης.  

Προκειμένου να το επιτύχει, έπρεπε πρώτα να επινοήσει ένα σύστημα 

ονομασίας μεγάλων αριθμών, ώστε να ορίσει ένα άνω όριο ξεκίνησε λοιπόν 

από τον μεγαλύτερο αριθμό εκείνης της εποχής, την μυριάδα μυριάδων. Η 

μυριάς ισούται με 10.000, συνεπώς η μυριάς μυριάδων ισούται με 

10.000x10.000=100.000.000, εκατό εκατομμύρια ή σε εκθετική μορφή = 108. 

Tο σύστημα μέτρησης του Αρχιμήδη φτάνει μέχρι το 108x1016 το οποίο είναι 

μία μυριάδα μυριάδων εις την μυριοστή μυριάδα και όλο εις την μυριοστή 

μυριάδα. 

Η σημαντικότερη συνεισφορά των Αρχαίων Ελλήνων στα μαθηματικά 

είναι ότι αυτοί πρώτοι έκριναν ότι οι γεωμετρικές αλήθειες πρέπει να επα-

ληθεύονται με λογική απόδειξη και όχι μόνο με πειραματικές μεθόδους, ο-

νομάζεται πολλές φορές ελληνικό μυστήριο. Η ελληνική γεωμετρία υπήρξε 

αυτό το αδιάφθορο πρότυπο. Οι Έλληνες είχαν συλλάβει ορισμούς, αξιώμα-

τα, προτάσεις, θεωρήματα, συμπεράσματα, πορίσματα, προβλήματα. Τα 

αρχαία ελληνικά μαθηματικά είναι αιώνια.  
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ  

Αρχαίοι λαοί είχαν παρατηρήσει ότι όταν 

το μήκος της περιφέρειας ενός κύκλου διαιρε-

θεί με τη διάμετρό του, τότε το πηλίκο είναι το 

ίδιο για όλους τους κύκλους. Οι αρχαίοι Βαβυ-

λώνιοι απέδιδαν αυτόν τον λόγο με το κλάσμα 

25/8 (19ος αιώνας π.Χ.), οι δε Αιγύπτιοι, όπως 

προκύπτει από πάπυρο του 17ου αιώνα π.Χ., 

με το κλάσμα 256/81 . Επίσης και άλλοι λαοί, 

όπως Πέρσες, Ινδοί, Κινέζοι προσπάθησαν να 

υπολογίσουν τον αριθμό αυτό. 

Εκείνος, όμως, που προσπάθησε 

πρώτος να προσεγγίσει τον παραπά-

νω λόγο με θεωρητικό τρόπο και όχι 

εμπειρικά ήταν ο Αρχιμήδης (3ος αι-

ώνας π.Χ.). Ο Αρχιμήδης προσεγγίζον-

τας τον κύκλο με εγγεγραμμένα και 

περιγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα 

και φθάνοντας στα πολύγωνα με 96 

πλευρές κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι ο παραπάνω λόγος είναι μεταξύ 

των ρητών αριθμών 3 10/71=223/71 

και 3 1/7=22/7. Ο Αρχιμήδης θεώρη-

σε ότι αυτή η προσέγγιση είναι πολύ 

καλή και γι’ αυτό σταμάτησε. Από πολλούς όμως εικάζεται ότι στην εργασία 

του «Κύκλου μέτρησις», το πρωτότυπο της οποίας δυστυχώς δεν βρέθηκε, 

οδηγήθηκε στην προσεγγιστική τιμή 3,1416 χρησιμοποιώντας πολύγωνα με 

384 πλευρές. Την ίδια προσέγγιση ισχυρίστηκαν ότι πέτυχαν και οι Ινδοί, 

χωρίς όμως να υπάρχουν τεκμήρια τα οποία να υποστηρίζουν αυτόν τον ισ-

χυρισμό. Γι’ αυτό λοιπόν δίκαια ο παραπάνω λόγος είναι γνωστός διεθνώς 

ως σταθερά του Αρχιμήδη. 
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ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 

Πλατωνικό στερεό λέγεται ένα κυρτό κανονικό πολύεδρο, του οποίου 

όλες οι έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα και όλες οι πολυεδρικές γωνίες 

του είναι ίσες. Επομένως, όλες οι ακμές του είναι ίσα ευθύγραμμα τμήματα, 

καθώς επίσης και όλες οι επίπεδες γωνίες των εδρών του είναι ίσες. 

Στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, τα στερεά αυτά συμβόλιζαν τα δομικά 

στοιχεία του σύμπαντος. Ο Πλάτωνας είχε διατυπώσει την άποψη πως οτι-

δήποτε αισθητό αποτελείται από συνδυασμό τεσσάρων βασικών στοιχειω-

δών υλικών, τα οποία είναι: η φωτιά, ο αέρας, το 

νερό και η γη. 

Το τετράεδρο συμβολίζει τη φωτιά και παρά-

γεται από τέσσερα ίσα ισόπλευρα τρίγωνα συνε-

νωμένα ανά τρία στις αντίστοιχες κορυφές.  

 

 

 

 

 

Το οκτάεδρο συμβολίζει τον αέρα και παρά-

γεται από 8 ισόπλευρα τρίγωνα τα οποία ενώ-

νονται ανά τέσσερα στις αντίστοιχες κορυφές.

   

 

 

 

 

 

Το εικοσάεδρο συμβολίζει το νερό και δη-

μιουργείται από 20 ισόπλευρα τρίγωνα. Σε 

κάθε κορυφή του εικοσάεδρου ενώνονται 5 

τρίγωνα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%B4%CF%81%CE%B1_(%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%BC%CE%AE_(%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
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Ο κύβος συμβολίζει τη γη και παράγεται από 6 

ίσα τετράγωνα συνενωμένα ανά τρία στις αντίστοι-

χες κορυφές.  

 

 

 

 

Τα παραπάνω δομικά στοιχεία μπορούν να αναλυθούν σε απλούστερα 

γεωμετρικά σχήματα, όπου τα τελικά υλικά που δεν μπορούν να αναλυθούν 

περαιτέρω, είναι τρίγωνα δύο ακριβώς ειδών:  

 α) Ορθογώνια και ισοσκελή,   

 β) Ορθογώνια που η υποτείνουσα είναι διπλάσια της μιας κάθετης πλε-

υράς του.  

 

 

 

Τα ισόπλευρα τρίγωνα που είναι το δομικό στοιχε-

ίο για τη δημιουργία του τετραέδρου, του οκταέδρου 

και του εικοσαέδρου παράγονται από 6 ορθογώνια 

τρίγωνα των οποίων η υποτείνουσα είναι διπλάσια 

από τη μία κάθετη πλευρά του.   

Για το λόγο αυτό τα σωματίδια νερού, φωτιάς και αέ-

ρα μπορούν να διασπασθούν σε τέτοια ορθογώνια 

τρίγωνα των οποίων η συνένωση είναι δυνατό να δώ-

σει κάποιο άλλο από αυτά τα δομικά στοιχεία. 

Τα τετράγωνα που είναι το δομικό στοιχείο για τη 

δημιουργία του κύβου παράγονται από 4 ορθογώνια 

και ισοσκελή τρίγωνα.   

Τα σωματίδια της γης μπορούν να διαλυθούν παράγον-

τας ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα και κάτω από κα-

τάλληλες συνθήκες να ξαναενωθούν, δεν μπορούν ό-

μως να παράγουν κάποιο άλλο σωματίδιο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CF%82
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Το πέμπτο πλατωνικό στερεό είναι το δωδεκά-

εδρο και συμβολίζει τον αιθέρα.   

Αποτελείται από δώδεκα κανονικά πεντάγωνα 

συνενωμένα ανά τρία σε κάθε κορυφή. Το 

στερεό αυτό περιγράφηκε από τον Πλάτωνα 

σαν το σχήμα που οριοθετεί το σύμπαν.  

 

 

 

Για το πλήθος των κορυφών K, των ακμών A και των εδρών E ισχύει ο τύπος 

του Euler: 

Ε + Κ = Α + 2 

 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82_(%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%8C%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%8C%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%8C%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%81
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Καθένα από τα πλατωνικά στερεά χαρακτηρίζεται από ένα διατεταγμένο 

ζεύγος αριθμών {μ, ν} που λέγεται σύμβολο του Schläfli. Ο πρώτος αριθμός 

μ του ζεύγους, μας πληροφορεί για τον αριθμό των πλευρών ενός από τα 

κανονικά πολύγωνα που είναι έδρα του πολύεδρου. Ο δεύτερος αριθμός ν 

του ζεύγους, εκφράζει τον αριθμό των εδρών που συνενώνονται σε κάθε 

κορυφή του πολύεδρου. 

 

Για παράδειγμα το σύμβολο του Schläfli για τον κύβο είναι {4, 3}. Το 

πρώτο ψηφίο είναι το 4 και δείχνει ότι το πολύγωνο που είναι έδρα του κύ-

βου έχει τέσσερες πλευρές, δηλαδή είναι τετράγωνο. Το δεύτερο ψηφίο εί-

ναι το 3 και δείχνει ότι σε κάθε κορυφή του κύβου συνενώνονται τρία τετ-

ράγωνα. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αν κοιτάξει κανείς τους τρόπους διεξαγωγής κάθε αθλητικής δραστηριότη-

τας,διαπιστώνει τη σχέση και την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ μαθηματι-

κών και αθλητισμού. Οι μετρήσεις των σκορ, οι διαστάσεις των γηπέδων, η 

μέτρηση αποστάσεων και ότι άλλο αφορά υπολογισμούς ή άλλα μετρήσιμα 

στοιχεία απαιτούν τη γνώση και την συμβολή των μαθηματικών. Η συμβολή 

των μαθηματικών στον αθλητισμό είχε αναγνωρισθεί από την αρχαιότητα. 

Η μόνη διαφορά με το σήμερα έγκειται στη μονάδα μέτρησης. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε 2 αθλήματα με τα οποία ασχολούμαστε: 

1) Το Μπάσκετ (Καλαθοσφαίριση) 

2)Η Κολύμβηση 
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ΜΠΑΣΚΕΤ (ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ) 

Στο μπάσκετ αγωνίζονται δύο(2) ομάδες. Η κάθε ομάδα μπορεί να δη-

λώσει μέχρι δώδεκα(12) παίκτες. Οι αγώνες στην Ευρώπη αποτελούνται 

απο τέσσερις(4) περιόδους των δέκα(10) λεπτών η καθεμία ενώ στην Αμε-

ρική, οι περίοδοι ολοκληρώνονται με το πέρας δώδεκα(12) λεπτών. Αν ο 

αγώνας καταλήξει ισόπαλος τότε υπάρχει η παράταση που διαρκεί πέντε(5) 

λεπτά και στις δύο περιπτώσεις. 

Για να αρχίσει ο αγώνας θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο 

πέντε(5) παίκτες από κάθε ομάδα.Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να κάνει 

μέχρι πέντε(5) προσωπικά φάουλ στην Ευρώπη και έξι(6) στην Αμερική. Αν 

φτάσει το όριο αυτό δεν έχει δικαίωμα να συνεχίσει να αγωνίζεται στο πα-

ιχνίδι. 

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα επίθεσης εικοσιτεσσάρων(24) δευτερολέπ-

των. Αν δεν εκτελεσθεί στο χρονικό όριο αυτοό επίθεση,τότε η μπάλα δίνε-

ται στην αντίπαλη ομάδα. Η μπάλα αν δεν περάσει το κέντρο τα πρώτα οκ-

τώ(8) δευτερόλεπτα της επίθεσης, θεωρείται παραβίαση και δίνεται στην 

αντίπαλη ομάδα. Ανάλογη περίπτωση έχουμε όταν παραμείνει ένας παίκτης 

στο αντίπαλο «ζωγραφιστό» για τρία(3) δευτερόλεπτα. 
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Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα πέντε(5) ομαδικών φάουλ ανά περίοδο. Με 

την συμπλήρωση του πέμπτου, ο παίκτης που του ασκήθηκε το φάουλ, έχει 

δικαίωμα για δύο(2) ελεύθερες βολές. Όταν ένας παίκτης πετυχαίνει καλάθι 

έξω απο την προσημειωμένη γραμμή των 6,75 μέτρων(7,25 μέτρων στην 

Αμερική) τότε το καλάθι καταλογίζεται για τρεις(3) πόντους. Τέλος αν κατα-

λογισθεί φάουλ στην προσπάθεια του παίκτη σε σούτ έχει δικαίωμα για δύ-

ο(2) βολές, αν πετύχει το καλάθι έχει δικαίωμα για μία βολή(1) ενώ στην 

προσπάθεια τριπόντου καταλογισθεί φάουλ ο παίκτης έχει δικαίωμα για 

τρεις(3) βολές.    

 

Το γήπεδο του μπάσκετ είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διασ-

τάσεων 28 μέτρων μήκους και 15 μέτρων πλάτους και στα κλειστά γήπεδα 

η οροφή πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 μέτρα. Υπάρχουν 3 κύκλοι μέσα στο 

γήπεδο, ο κεντρικός και ένας σε κάθε γραμμή των ελευθέρων βολών, που 

έχουν διάμετρο 3,60 μέτρα. Η κάθε γραμμή της περιοχής απέχει απο την 

τελική γραμμή της περιοχής της 5,80 μέτρα. Τα καλάθια στηρίζονται στο 

ταμπλό. Τα ταμπλό είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα με μήκος 1,80 μέτ-

ρα και ύψος 1,05 μέτρα.Η κάτω επιφάνει του ταμπλό απέχει απο το έδαφος 

2,90 μέτρα.  
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Η μπάλα με την οποία διεξάγεται ο 

αγώνας πρέπει να είναι ελαφρά μεταχει-

ρισμένη. Είναι σφαιρική με περίμετρο 

0,75 μέτρα ενω το βάρος της είναι 600 

γραμμάρια. Η κατάλληλη μπάλα ειναι γε-

μάτη αέρα και πρέπει να αναπηδά σε 

ύψος 1,20-1,40 μέτρα, οταν αφήνεται να 

πέσει από ύψος 1,80 μέτρα 
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Άμυνες Ζώνης στο Μπάσκετ: 

Η άμυνα ζώνης είναι ένα είδος άμυνας στο οποίο οι παίκτες καλούνται να 

καλύψουν έναν ορισμένο χώρο του γηπέδου γύρω από το καλάθι. Είναι πιο 

συμπαγής άμυνα σε σχέση με την προσωπική και όλοι οι παίκτες κινούνται 

συνδυασμένα σε σχέση με τη μπάλα. 

Η ΖΩΝΗ 3-2 

Η ζώνη 3-2 είναι μια από τις κλασικές 
άμυνες εναντίον ομάδων που διαθέτο-
υν περιφερειακό σουτ και είναι αδύνα-
μες στις θέσεις των ψηλών.  
Οι αμυνόμενοι παίκτες βρίσκονται στις 
κορυφές ενός νοητού πενταγώνου και 
οι τρεις παίκτες μπροστά καλύπτουν 
ικανοποιητικά το ημικύκλιο της ρακέ-
τας και το τρίποντο εμποδίζοντας τα 
μακρινά σουτ.  
Αντιθέτως, παρουσιάζει κενό στη 

γραμμή του φάουλ και στο κέντρο της ρακέτας. Δεν υπάρχουν αρκετοί παίκ-
τες στην περίμετρο του καλαθιού που θα διεκδικήσουν το αμυντικό 
rebound και είναι ευάλωτη σε ευέλικτους ψηλούς επιθετικούς παίκτες. 

 

Η ΖΩΝΗ 2-1-2 

Η ζώνη 2-1-2 είναι η πιο συνηθισμένη διά-
ταξη της ζώνης.   
Οι τέσσερις αμυντικοί βρίσκονται στις κο-
ρυφές ενός νοητού ισοσκελούς τραπεζίου, 
ενώ ο πέμπτος βρίσκεται στο κέντρο του 
τραπεζίου αυτού. 
Προσφέρει πλήρη κάλυψη της γραμμής 
του φάουλ και του κέντρου της ρακέτας, 
απαγορεύει την κίνηση στους επιθετικούς 
ψηλούς και οι παίκτες διεκδικούν με μεγά-

λη αποτελεσματικότητα τα αμυντικά rebound. Όμως δεν καλύπτει σωστά τα 
σουτ από την περιφέρεια, την κορυφή του τρίποντου και τις δύο πλάγιες. 
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

Τα Μαθηματικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση ενός κο-

λυμβητή.  

Σε αυτό το άθλημα που ακόμη και ένα εκατοστό του δευτερολέπτου 

μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό πολλοί παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη καθώς η κολύμβηση είναι άθλημα κίνησης μέσα στο νερό. Απαιτεί 

ιδιαίτερη αντοχή στην αναπνοή, δύναμη, ευλυγισία αλλά και μαθηματικά. 

Οι κολυμβητές ακολουθούν συγκεκριμένες μεθόδους οι οποίες σχηματίζουν 

γεωμετρικά σχήματα. Αναλύοντας αυτά τα γεωμετρικά σχήματα καταλαβαί-

νουμε πόσο σημαντικό ρόλο έχουν. 

 

Ελεύθερο 

Στο κρόουλ ή το ελεύθερο κολύμπι. Το σώμα βρίσκεται σ' επίπεδη σχε-

δόν θέση με το νερό, μπρούμυτα με το πρόσωπο προς το νερό και τα χέρια 

κινούνται ελεύθερα κάνοντας κυκλικές κινήσεις, η μισή καμπύλη του κύκ-

λου γίνεται μέσα από το νερό κι η άλλη μισή πάνω απ' την επιφάνειά του, 

στον αέρα. 
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Στη φάση του «πιασίματος» (το χέρι ετοιμάζεται να σπρώξει το νερό) ο 

αγκώνας βρίσκεται περίπου σε ορθή γωνία και η παλάμη βρίσκεται σε βά-

θος 50-70 εκ. 

Για να διατηρηθεί η ευθεία πορεία το σώμα ρολάρει. 50ο – 60ο προς την 

πλευρά της αναπνοής και 40ο – 50ο προς την άλλη πλευρά. 

  

 

Ύπτιο 
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Στο ύπτιο κολύμπι, όταν ο κολυμβητής βρίσκεται σε θέση ανάσκελη μέ-

σα στο νερό, με την πλάτη του στην επιφάνεια του νερού παρατηρούμε ότι 

ο κολυμβητής δημιουργεί μισό κύκλο έξω από το νερό τον οποίο ολοκληρώ-

νει μέσα από το νερό.  

 

 

Το πιάσιμο γίνεται σε βάθος περίπου 45 – 60 εκ. και περίπου 60 εκ. έξω 

από τον ώμο. 

Το σώμα ρολάρει μέχρι τις 45ο σε κάθε πλευρά ώστε: να διευκολυνθεί η 

επαναφορά των χεριών, η εφαρμογή της δύναμης να είναι κοντά στον επι-

μήκη άξονα του σώματος και να διατηρηθεί η ευθεία πορεία. 

 

Κατά την είσοδο του κολυμβητή στο νερό η μέση βρίσκεται σε τόξο καθώς 

τα χέρια είναι τεντωμένα πίσω και τα πόδια είναι ενωμένα με τα πέλματα 

σε έκταση. 
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Πρόσθιο 

Στο πρόσθιο κολύμπι, το πιο απλό, ξεκούραστο και συνηθισμένο κολύμ-

πι παρατηρούμε ότι ο κολυμβητής δημιουργεί με τα χέρια του έναν κύκλο. 

 

 

 

 

Ταυτόχρονα και τα πόδια κάνουν μια κυκλική κίνηση καθώς συσπειρώ-

νονται ώστε οι φτέρνες να έρθουν στους γοφούς και στη συνέχεια να τεν-

τωθούν και να σπρώξουν το νερό ώστε να ολοκληρωθεί η κίνηση. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

 

ΣΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας αποτελούν ένα παράδειγμα χρήσης των 

μαθηματικών στην καθημερινή ζωή.  

Τα σήματα έχουν διαφορετικό γεωμετρικό σχήμα ανάλογα με το τι πλη-

ροφορίες παρέχουν στον οδηγό. Έτσι διακρίνουμε δυο βασικές κατηγορίες: 

Πινακίδες αναγγελίας κίνδυνου 

Τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία έχουν σχεδόν όλα τριγωνικό σχήμα με κόκκινο πλαίσιο και εσω-

τερικό κίτρινο υπόβαθρο. 

 

Ρυθμιστικές πινακίδες 

Τα σήματα του ΚΟΚ που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν συνήθως 

κυκλικό σχήμα με κόκκινο πλαίσιο και λευκό υπόβαθρο ή είναι ολόκληρες 

χρώματος κυανού (μπλε). 

 

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν και κάποια σήματα που έχουν μοναδικό 

γεωμετρικό σχήμα. Είναι σήματα προτεραιότητας και η παραβίασή τους συ-

νήθως οδηγεί σε ατυχήματα. 
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Οι υπόλοιπες πινακίδες (πληροφοριακές και πρόσθετες) δεν έχουν κά-

ποιο συγκεκριμένο σχήμα και ο σκοπός τους είναι κυρίως η ενημέρωση των 

οδηγών , ειδικά όταν κινούνται σε οδικό δίκτυο που δεν γνωρίζουν καλά, 

για να καθορίζουν εύκολα την πορεία που θα ακολουθήσουν. Το μήνυμα 

που μεταφέρουν δεν είναι υποχρεωτικό και η μη συμμόρφωση προς αυτό 

δεν είναι επικίνδυνη και δεν επισύρει ποινές και πρόστιμα. 

 

 

 

ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

Το νήμα της στάθμης αποτελεί βασικό εργαλείο των οικοδόμων. 

Αποτελείται από ένα σπάγκο με ένα βαρίδι στη άκρη του το οποίο δείχ-

νει την κατακόρυφο της γης που διέρχεται από το σημείο που βρίσκεται ο 

παρατηρητής. 

      

Έτσι τους επιτρέπει να κτίζουν κάθετους τοίχους.  
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ΣΚΑΛΩΣΙΑ 

Χρησιμοποιούμε συνήθως δύο ίσα σί-

δερα σε σχήμα Χ, ώστε από τα παραλλη-

λόγραμμα που μπορούν να δημιουργηθο-

ύν από τα σίδερα της σκαλωσιάς να πά-

ρουμε αυτό που οι διαγώνιοί του είναι ί-

σες δηλαδή το ορθογώνιο. Με τον τρόπο 

αυτό διατηρούμε τα πλαϊνά σίδερα της 

σκαλωσιάς κάθετα προς το οριζόντιο επί-

πεδο, ώστε να είναι ασφαλείς όσοι δου-

λεύουν σ' αυτές. 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι σωλήνες και οι σήραγγες έχουν στρογγυλό 

σχήμα; 

Σύμφωνα με το Ισοπεριμετρικό Θεώρημα απ’ όλα τα επίπεδα κλειστά 

σχήματα (ή πολύγωνα) με την ίδια περίμετρο ο κύκλος έχει το μεγαλύτερο 

εμβαδόν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με λιγότερα υλικά δημιουργείται με-

γαλύτερο άνοιγμα. Έτσι οι σωλήνες και οι σήραγγες έχουν τον μεγαλύτερο 

δυνατό όγκο με το μικρότερο δυνατό κόστος. 
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Μια δεύτερη ιδιότητα του κύκλου είναι η «ισο-πλατύτητα» του. Δηλαδή 

το φάρδος του κύκλου είναι ίδιο σε όλα τα σημεία της περιφέρειας του. Αυ-

τή, χρησιμοποιείται σε κάποια φρεάτια αποχέτευσης καθώς καθιστά αδύ-

νατο να πέσει το  καπάκι μέσα στο φρεάτιο. 

     

 

ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ 

Το παραβολικό κάτοπτρο στηρίζεται στην ανακλαστική ιδιότητα της πα-

ραβολής. 

Δορυφορικά πιάτα. 

Το κύριο μέρος ενός παραβολικού συστήματος λήψης είναι η παράβο-

λος. Το εξάρτημα αυτό έχει την ιδιότητα να ανακλά και ταυτόχρονα να συγ-

κεντρώνει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε ένα σημείο στο εμπρός έσω-

κοίλο μέρος της, που ονομάζεται πρωτεύων σημείο συγκέντρωσης. 
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Φανάρια αυτοκίνητων. 

Η ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής 

βρίσκει εφαρμογή στα φώτα των αυτοκινήτων 

που έχουν παραβολικά κάτοπτρα. Οι λαμπτή-

ρες βρίσκονται στην εστία τους. Έτσι, οι φωτει-

νές ακτίνες, ανακλώμενες στο κάτοπτρο, εξέρ-

χονται παράλληλα προς τον άξονά του. 

 

Αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων. 

Τα αρχαία θέατρα έχουν το σχήμα της παραβολής. Οι αρχαίοι αρχιτέκ-

τονες εκμεταλλεύονταν την ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής με σκοπό 

η φωνή των ηθοποιών να ακούγεται εξίσου καλά σε όλους τους θεατές. 

  

 

Πέτρινα γεφύρια. 

Οι πέτρινες γέφυρες είναι συνήθως 

τόξο κύκλου ή έχουν μορφή παραβολής, 

γιατί, όταν περνώντας το φορτίο ασκο-

ύνται δυνάμεις εφελκυσμού, το τόξο και 

η παραβολή τείνουν να τις μετατοπίζουν 

τις δυνάμεις αυτές προς τα άκρα τους, 

όπου η κατασκευή είναι ενισχυμένη.   
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Ολυμπιακή φλόγα 

Για το άναμμα ολυμπιακής 

φλόγας χρησιμοποιούνται πα-

ραβολικά κάτοπτρα, ώστε οι ακ-

τίνες του ήλιου - οι οποίες λόγω 

της μεγάλης απόστασης θεωρο-

ύμε ότι είναι παράλληλες - ανακ-

λώμενες διέρχονται από την εσ-

τία του.   

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Το κλειδί ασκεί ροπή στον κοχλία (βίδα) ή το πε-

ρικόχλιο (παξιμάδι) ανάλογα με το μήκος του και 

την ασκούμενη δύναμη. Είναι δηλαδή μια εφαρμογή 

των αντιστρόφως αναλόγων ποσών στα Μαθηματι-

κά.   

 

 

 

 

Υπάρχουν δύο παραλλαγέςκλειδιών. Το γερμανικό κλειδί το οποίο έχει 

σταθερό άνοιγμα και το γαλλικό κλειδί που το άνοιγμα του είναι ρυθμιζόμε-

νο. 
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ΤΡΙΠΟΔΟ 

Θυμηθείτε πόσες φορές έχει χρειαστεί να τοποθετήσουμε ένα κομμάτι 

χαρτί κάτω από τα θρανία μας για να μην κουνιούνται, καθώς τα θρανία 

στηρίζονται σε 4 πόδια οι άκρες των οποίων δεν είναι σίγουρο ότι ανήκουν 

στο ίδιο επίπεδο. 

Με το τρίποδο εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι από τρία διαφορετικά 

σημεία του χώρου διέρχεται ένα μόνο επίπεδο, επομένως το αντικείμενο 

που είναι τοποθετημένο στο τρίποδο θα ισορροπεί. 

          

 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 

Χρησιμοποιούμε τους μονούς 

και ζυγούς αριθμούς για να αριθ-

μήσουμε τα σπίτια σε κάθε πλευρά 

του δρόμου, εκμεταλλευόμενοι τη 

διάταξη των αριθμών ώστε να κα-

θορίσουμε τη θέση του σπιτιού μας 

ως προς τα άλλα σπίτια του οικο-

δομικού τετραγώνου και της πόλης, 

είναι ένα είδος συντεταγμένης. 

 


