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Παρασχίδης Κυριαζής 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 



ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΝΟΙΩΝ 

 (ΕΊΔΗ ΑΝΑΠΑΡΆΣΤΑΣΗς, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ BRUNER) 

 Πραξιακή: χρήση αντικειμένων για την κατανόηση μιας έννοιας ή 
τη λύση ενός προβλήματος. 

 Εικονιστική: χρήση εικόνων (ζωγράφισμα των δεδομένων) με στόχο 
την κατανόηση της έννοιας ή την επίλυση του προβλήματος. 

 Συμβολική: χρήση αριθμών και συμβόλων 

 Εποπτικό υλικό: αριθμητήριο, κάθετος άβακας, ζάρια, μεζούρα, 
κυβάκια, ξυλάκια, ψεύτικα ευρώ, τετραγωνισμένο χαρτί, 
ημερολόγιο και ρολόι τοίχου, καρτέλες αριθμών, εισιτήρια, 
αποδείξεις, διαφημιστικά φυλλάδια, λογαριασμοί, τηλεφωνικός 
κατάλογος, κόλλες Α4, χοντροί μαρκαδόροι κ.λπ. 

 Παρατήρηση – πρόταση: Σε πολλές δραστηριότητες, είτε στο Β.Μ. 
είτε στο Τ.Ε., προτείνεται η εικονιστική τους αναπαράσταση. 
Επειδή όμως ο χώρος είναι πολύ μικρός, καλό θα ήταν το 
ζωγράφισμα των δεδομένων να γίνεται στο τετράδιο των 
μαθηματικών. Επίσης κάποιες δραστηριότητες αντί να 
ζωγραφίζονται είναι καλύτερο να εκτελούνται στο επίπεδο της 
πραξιακής αναπαράστασης 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 Μοντελοποίηση των δεδομένων ενός προβλήματος με 

σκίτσο (ζωγραφίζοντας) 

 Μοντελοποίηση των προβλημάτων και με άλλο εποπτικό 

υλικό (κυβάκια, ξυλάκια αρίθμησης, ψεύτικα ευρώ κ.λπ.) 

 Μοντελοποίηση των δεδομένων με πίνακα 



ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ 

ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 ΕΕκ ΔΕκ Εκ  ΕΧ ΔΧ Χ  Ε Δ Μ 

 Βασικό γνώρισμα η ανταλλαγή 10 μονάδων μιας 

τάξης με μια μονάδα της αμέσως επόμενης 

ανώτερης τάξης ή και το αντίστροφο, αρχή στην 

οποία στηρίζεται και η έννοια του κρατούμενου 

κατά την εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών 



ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΩΝ 

 ΠΡΟΣΘΕΣΗ: Α) Υπολογισμός της τελικής 
ποσότητας από την ένωση δύο διακριτών συνόλων 
πληθικός αριθμός), Β) Αύξηση μιας αρχικής τιμής 
κατά ένα ορισμένο ποσό (χρήση αριθμογραμμής) 

 ΑΦΑΙΡΕΣΗ: Α) Απομάκρυνση ενός μέρους από 
μία ποσότητα, Β) Ελάττωση μίας ποσότητας, Γ) 
Προβλήματα σύγκρισης, Δ) Εύρεση του αριθμού, ο 
οποίος πρέπει να προστεθεί σε μία δοσμένη 
ποσότητα για να φτάσουμε σε μία συγκεκριμένη 
τιμή 

 Εκτίμηση αποτελεσμάτων, νοεροί υπολογισμοί, 
χρήση διάφορων στρατηγικών για την εκτέλεση 
των υπολογισμών, χρήση γραπτών αλγορίθμων 



ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΜΟΣ: Α) Πρόσθεση όμοιων 

προσθετέων, Β) Επανάληψη ενός αριθμού 

ορισμένες φορές, Γ) Προβλήματα συνδυασμών, Δ) 

Προβλήματα εύρεσης εμβαδού 

 ΔΙΑΙΡΕΣΗ: Α) Προβλήματα μοιρασιάς, Β) 

Προβλήματα Β) Προβλήματα μέτρησης των 

ισοχωρισμένων ομάδων, Γ) Προβλήματα λόγων 



ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 Πυθαγόρειοι:  Μετάβαση από την καθημερινή 

πρακτική χρήση των αριθμών σε μια πιο 

συστηματική μελέτη, γιατί πρέσβευαν ότι οι 

αριθμοί αποκαλύπτουν την υποκείμενη δομή του 

σύμπαντος 

 Θεωρία αριθμών: Πηγή προβλημάτων που 

προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθηματικών. 

Ύπαρξη πολλών προβλημάτων στη θεωρία των 

αριθμών, εύκολα κατανοήσιμων, αλλά ακόμη 

χωρίς λύση (Η εικασία του Goldbach, Η εικασία 

των πρώτων δίδυμων αριθμών, Η εικασία των 

τέλειων περιττών αριθμών, Εικασία του Ulam) 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ - ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ 

 Σχέση παράγοντα – πολλαπλασίου: Αν ένας 

αριθμός διαιρεί κάποιον άλλο, τότε ο πρώτος είναι 

παράγοντας του δεύτερου και ο δεύτερος είναι 

πολλαπλάσιο του πρώτου 

 Συμβολισμός: α|β: Ο α διαιρεί τον β και όχι α:β 



ΑΛΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

(Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ) 

 Αν Α |700, τότε Α|1400 

 Αν Α|Β, τότε Α|ΒxΓ 

 Αν Α|ΒxΓ, τότε Α|Β και Α|Γ 

 Αν Α|Β, τότε Β|Α 

 Αν Α|Β και Γ|Δ, τότε ΑxΓ|ΒxΔ 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ 

 Με το 2: Μόνο οι άρτιοι αριθμοί 

 Με το 5: Οι αριθμοί που τελειώνουν σε 0 και 5 

 Με το 10: Οι αριθμοί που τελειώνουν σε 0  

 Με το 3: Οι αριθμοί που έχουν άθροισμα ψηφίων 

3 

 Με το 9: Οι αριθμοί που έχουν άθροισμα ψηφίων 

9 

 Με το 4: Οι αριθμοί των οποίων τα δύο τελευταία 

ψηφία διαιρούνται με το 4 

 Με το 8: Οι αριθμοί των οποίων τα τρία τελευταία 

ψηφία διαιρούνται με το 8 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ 

 Με το 11: Προσθέτω αρχικά τα ψηφία του αριθμού 
που στη σειρά έχουν περιττό αριθμό (1ο, 2ο, 3ο 
κοκ). Στη συνέχεια προσθέτων τα υπόλοιπα και 
υπολογίζω τη διαφορά των δύο αθροισμάτων. Αν 
αυτή διαιρείται με το 11, τότε και ο αρχικός 
αριθμός διαιρείται με το 11. Π.χ. ο αριθμός 
909381. Το πρώτο άθροισμα είναι 9+9+8=26 και 
το δεύτερο 0+3+1=4. Η διαφορά τους 26-4=22 
διαιρείται με το 11, άρα και ολόκληρος ο αριθμός 
διαιρείται με το 11 

 Με το 12 διαιρούνται όλοι οι αριθμοί που 
διαιρούνται ταυτόχρονα με το 3 και με το 4. 

 Αυτό το τελευταίο κριτήριο μπορεί να εφαρμοστεί 
και σε άλλους αριθμούς 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 

Για κάθε μια από τις παρακάτω 

αναπαραστάσεις κλασμάτων υπάρχει 

κάποια αντίστοιχη λανθασμένη 

συμβολική έκφραση. Ποια νομίζετε ότι 

είναι εκείνα τα στοιχεία της οπτικής 

παράστασης που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν το μαθητή σε τέτοιες 

λανθασμένες απόψεις;  



4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 

 Το κλάσμα ως μέρος ενός όλου ή μιας μονάδας 

 Το κλάσμα ως μέρος ενός συνόλου 

 Το κλάσμα ως διαίρεση 

 Το κλάσμα ως λόγος 



ΤΟ ΚΛΆΣΜΑ ΩΣ ΜΈΡΟΣ ΕΝΌΣ ΌΛΟΥ Ή ΜΙΑΣ 

ΜΟΝΆΔΑΣ 



ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΝΌΣ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 



ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ 

Πώς μπορώ να μοιράσω 3 σοκολάτες σε  8 παιδιά; 



ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΛΟΓΟΣ 

Σύγκριση του συνόλου των 12 κύκλων με το σύνολο 

των 32 τετραγώνων: 3 προς 8 



Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ – 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

Χρήση κατάλληλων εικονικών αναπαραστάσεων για την κατανόηση 

της έννοιας της ισοδυναμίας του κλάσματος. Αξιοποίηση των ίδιων 

παραστάσεων για να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η αξία ενός 

κλάσματος δε μεταβάλλεται, όταν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε 

τους όρους του κλάσματος με τον ίδιο αριθμό 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ισχύει πάντα η 

πρόταση; Α/Β=Γ/Δ αν και μόνο αν ΑΧΔ=ΒΧΓ 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 Αληθείς ή ψευδείς οι παρακάτω προτάσεις; Α) Οι  

μέρες είναι το 1/6 του μήνα, Β) Οι 4 μέρες είναι τα 

4/7 της εβδομάδας, Γ) Ο 1 μήνας είναι το 1/12 του 

χρόνου 

 



ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ¾ 

ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ; 



ΙΣΧΥΕΙ ½ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ¼; 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 

 Πρόσθεση – Αφαίρεση: Αξιοποίηση κατάλληλων 

αναπαραστάσεων για διδασκαλία της πρόσθεση και 

της αφαίρεσης 

 Πολλαπλασιασμός : Α) Φυσικός αριθμός επί 

κλάσμα (επαναλαμβανόμενη πρόσθεση), Β) 

Κλάσμα επί φυσικό αριθμό (αναγωγή στην 

κλασματική μονάδα) 



ΚΛΑΣΜΑ Χ ΚΛΑΣΜΑ (ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ) 

Πολλαπλασιασμός 

1/3 x 1/5 

Πολλαπλασιασμός 2/3 x 

4/5 



ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 

 Πολύ δύσκολη έννοια, ακόμη και για ενήλικες, 

λόγω της δυσκολίας χρήσης κατάλληλων μοντέλων 

που να την εξηγούν.  

 Πιο εύκολα κατανοητή η διαίρεση ομώνυμων 

κλασμάτων, π.χ. πόσες φορές χωράει το 2/7 στο 

6/7;  



ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ 6/7:2/7 



ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ 

 3:1/2  Πόσες φορές χωράει το ½ στο 3; Διαίρεση 

μέτρησης) Παρατηρούμε ότι κάθε ορθογώνιο 

σχηματίζεται από δύο ½ (2 μισά). Άρα τα τρία 

ορθογώνια θα έχουν 3x2=6 μισά. Επομένως 3:1/2= 

3x2=6 



ΔΙΑΙΡΕΣΗ 4 : 2/3 

Σε κάθε ορθογώνιο χωράει ένα ολόκληρο 2/3 και το μισό του, 

δηλαδή το 1και ½. Επομένως τα 4 ορθογώνια θα περιέχουν 

4x1 και ½=4x3/2=12/2=6. Άρα 4:2/3=4x3/2 (αντιστροφή των 

όρων του δεύτερου κλάσματος και τέλεση πολλαπλασιασμού 

αντί για διαίρεση 





ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΑΤΩΝ 7/9:2/5 

 Α) Με μετατροπή τους σε ομώνυμα 

 Β) Με αναπαράσταση της διαίρεσης ως σύνθετο 

κλάσμα 



ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

 Αξιοποίηση του θεσιακού συστήματος αρίθμησης 

για την κατανόηση και των μικρότερων μονάδων 

(δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά) 

 Χρήση του Ευρώ και των υποδιαιρέσεών του 

(δεκάλεπτα, λεπτά) 

 Εικονική αναπαράσταση (τετράγωνο ως μονάδα, 

χωρισμένο σε δέκατα, εκατοστά και χιλιοστά) 

 Η κατανόηση της θεσιακής αξίας του δεκαδικού 

συστήματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εκτέλεση των 4 πράξεων και στους δεκαδικούς 

αριθμούς 



ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 Πολλαπλασιασμός ακεραίου επί δεκαδικό 

(επαναλαμβανόμενη πρόσθεση) 

 Πολλαπλασιασμός δεκαδικού επί δεκαδικό 

(μετατροπή σε πολλαπλασιαμό κλάσματος επί 

κλάσμα) 



ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 Διαίρεση μέτρησης: Αξιοποίηση του Ευρώ για την 
κατανόησή της, π.χ. Πόσα εικοσιπεντάλεπτα 
περιέχονται σε τρία ευρώ; Μετατροπή των τριών ευρώ 
σε 300 λεπτά και διαίρεση του 300:25. Άρα 
3:0,25=3x100:0,25x100=300:25 

 Πόσα εικοσιπεντάλεπτα περιέχονται σε 4,5 Ευρώ; 
Μετατροπή των 4,5 ευρώ σε 450 λεπτά και διαίρεση 
450:25. άρα 4,5:0,25=450:25 

 Μετατροπή των δεκαδικών σε ομώνυμα κλάσματα και 
διαίρεση των αριθμητών 

 Διαίρεση μερισμού: Ίδια διαδικασία με τον αλγόριθμο 
της διαίρεσης των ακεραίων, με την προσθήκη της 
υποδιαστολής, όταν αρχίζουμε να μοιράζουμε 
δεκαδικούς 



ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 

 Αναλογία: Ισότητα λόγων α/β = γ/δ και αxδ=βxγ 

(Εξίσωση α’ βαθμού) 

 Επίλυση λιγότερο τυπικών προβλημάτων με 

εμπειρικές μεθόδους: Α) Μία συνταγή για 6 άτομα 

απαιτεί 12 αυγά. Πόσα αυγά χρειάζονται για 8 

άτομα; (διπλάσιος ο αριθμός των αυγών από τα 

άτομα). Β) Μία συνταγή για 6 άτομα απαιτεί 4 

αυγά. Πόσα αυγά χρειάζονται για 9 άτομα; 9 προς 

6 ίσον 1,5 άρα 4x1,5=6 αυγά Ή 6 άτομα 4 αυγά, 3 

άτομα 2 αυγά, 9 άτομα 2x3=6 αυγά. Γ) 3 κιλά 

πατάτες στοιχίζουν 10,5 δραχμές. Πόσο στοιχίζουν 

7 κιλά πατάτες; Αναγωγή στη μονάδα 



ΠΟΣΟΣΤΑ 

 Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης 

 Μετατροπή των ποσοστών σε δεκαδικούς και 

κλάσματα για τη λύση των προβλημάτων. Χρήση 

της αριθμομηχανής 

 Κατηγορίες υπολογισμού με ποσοστά: Α)Δίνεται το 

όλο και το ποσοστό και ζητείται το μέρος, Β) 

Δίνεται το όλο και το μέρος και ζητείται το 

ποσοστό, Γ) Δίνεται το ποσοστό και το μέρος και 

ζητείται το όλο. 

 Λύση των προβλημάτων με ποσοστά με σχηματισμό 

πινάκων αναλογιών 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

 Ποιο καταλήγει σε μεγαλύτερη τιμή; Αν αρχικά 

αυξήσω αυτή την τιμή κατά 10% και μετά τη 

μειώσω κατά 10% ή αν αρχικά μειώσω αυτή την 

τιμή κατά 10% και μετά την αυξήσω κατά 10% 

 Σε περίοδο εκπτώσεων ένα προϊόν πωλείται με 

έκπτωση 20% και ΦΠΑ 5%. Τι σας συμφέρει; Να 

πληρώσετε πρώτα τον ΦΠΑ και μετά να γίνει η 

έκπτωση ή το αντίστροφο; Είναι σωστή η σκέψη να 

αφαιρεθεί από το ποσοστό έκπτωσης ο ΦΠΑ και να 

υπολογιστεί η τελική τιμή του προϊόντος με 

έκπτωση 15%; 



ΑΛΓΕΒΡΑ 

 Αναζήτηση γενικών κανόνων στα μοτίβα 

 Διατύπωση κανόνων για την εύρεση της 

περιμέτρου και του εμβαδού των γεωμετρικών 

σχημάτων 

 Λύση εξισώσεων 

 Στόχος να κατανοήσουν οι μαθητές ότι τα 

γράμματα μπορούν να εκφράζουν τιμές φυσικών ή 

δεκαδικών αριθμών 



ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Στάδια διαχείρισης δεδομένων: Α) Θέσιμο 

ερωτημάτων, Β) Συλλογή δεδομένων, Γ) Οργάνωση 

ανάλυση δεδομένων, Δ) Παρουσίαση 

αποτελεσμάτων, Ε) Ερμηνεία αποτελεσμάτων 



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 Εξοικείωση με το πρόβλημα και καλή κατανόησή 

του 

 Επινόηση ενός σχεδίου 

 Εκτέλεση του σχεδίου επίλυσης 

 Ανασκόπηση της λύσης 



ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 Απόδοση με λόγια του μαθητή 

 Εύρεση δεδομένων 

 Ζητούμενο 

 Επάρκεια πληροφοριών 

 Ύπαρξη περιττής πληροφορίας 

 Σύγκριση με παρόμοια προβλήματα 



ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΕΝΌΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 Υπόδειξη – υπενθύμιση παρόμοιων προβλημάτων 

 Εστίαση στο ζητούμενο 

 Σύγκριση με γνωστά προβλήματα που έχουν το 

ίδιο ζητούμενο 

 Αναζήτηση τρόπου αξιοποίησης αυτής της γνώσης 



ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ (HEURISTICS) 

 Ευρετικές: Γενικοί κανόνες ή στρατηγικές που 
βοηθούν με τις υποδείξεις τους το λύτη να 
κατανοήσει καλύτερα το πρόβλημα ή να σημειώσει 
πρόοδο στην επίλυση του προβλήματος 

 Προτεινόμενες ευρετικές:  Α) Εκτίμηση και 
έλεγχος, Β) Ζωγραφιά, Γ) Χρήση μεταβλητής, Δ) 
Αναζήτηση μοτίβου, Ε) Διάταξη στοιχείων σε 
πίνακα, Στ) Λύση απλούστερου προβλήματος, Ζ) 
Δημιουργία διαγράμματος, Η) Χρήση άμεσης και 
έμμεσης επιχειρηματολογίας, Θ) Χρήση της 
ιδιότητας των αριθμών, Ι) Λύση ισοδύναμου 
προβλήματος,  ΙΑ) αντίστροφη πορεία – Λύση 
εξίσωσης, ΙΒ) Χρήση τύπων, ΙΓ) Προσδιορισμός 
υποστόχων 



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

 Δραστηριοποίηση με προσοχή και υπομονή 

 Έλεγχος κάθε βήματος – Σωστή αξιοποίηση του 

χρόνου (ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων) 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

 Έλεγχος του αποτελέσματος 

 Έλεγχος των συλλογισμών 

 Αναζήτηση άλλου τρόπου λύσης 

 Χρήση της μεθόδου για κάποια άλλα προβλήματα 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 Τρεις φίλοι βγήκαν στην εξοχή για πικ νικ. Ο 

πρώτος έφερε 5 μερίδες, ο δεύτερος 3 μερίδες  και 

ο τρίτος πλήρωσε για το μερίδιο που του αναλογεί 

8 Ευρώ. Έδωσε λοιπόν στον πρώτο 5 Ευρώ και 

στον δεύτερο 3 Ευρώ. Ο πρώτος φίλος, όμως 

διαφώνησε με τη μοιρασιά αυτή, υποστηρίζοντας 

ότι αυτός έπρεπε να πάρει 7 Ευρώ και ο δεύτερος 

μόνο 1 Ευρώ. Ποια μοιρασιά κατά τη γνώμη σας 

είναι σωστή 



ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΠΙΝΑΚΑ 

Α φίλος Β φίλος Γ φίλος 

5 μερίδες 3 μερίδες 8 Ευρώ 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΗ 

 Η Χαρίκλεια και η Άννα κέρδισαν τα ίδια 

χρήματα παρόλο που η μία δούλεψε 6 μέρες 

περισσότερο από την άλλη. Αν η Χαρίκλεια 

κερδίζει 36 Ευρώ τη μέρα και η Άννα 60 Ευρώ τη 

μέρα, πόσες μέρες δούλεψε η κάθε μία; 



 



 



 



 



 



 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 



ΜΟΤΙΒΑ 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 


