
  Ασκήσεις σχετικές με την διάταξη δυο αριθμών … 

 

 1η Άσκηση :  Στην εικόνα βλέπουμε ίχνη  παπουτσιών (θέσεις 

αποτυπωμάτων) στο χιόνι. Αυτά τα ίχνη αριθμούμε με διαδοχικούς 

φυσικούς αριθμούς  έστω τους 1, 2, 3, 4, 5, και 6. 

 

 Πόσοι  βήματα γίνανε από το ίχνος του πατήματος  1 μέχρι που έχουμε το 

πάτημα 6 ;  

Απάντηση :   Η απόσταση ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς-

στην άσκησή μας- εκφράζει ένα βήμα!  

Επομένως :  βήματα = 6-1 δηλαδή 5.  Μετρήστε τα! 

 

  Πόσοι αριθμοί φυσικοί υπάρχουν μεταξύ του 1 και του 6 ; 

Απάντηση :  υπάρχουν οι αριθμοί 2, 3, 4 και 5 δηλαδή τέσσερις φυσικοί 

αριθμοί ! 

 

Συμπέρασμα  :  Μη μας ‘ξενίζει’ που οι θέσεις και τα βήματα δεν ταυτίζονται αριθμητικά.  Εντάξει ; 

 

 

 

2η  Άσκηση :   Από την 12η σελίδα του βιβλίου μέχρι και την 35η είναι 24 σελίδες ; 

 

Οι σελίδες έχουν αρίθμηση με διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς. 

 

Γράφουμε λοιπόν :                         …, 11,  12, 13, 14, …  30, 31, 32, 33, 34, 35, … 

 

Η αφαίρεση 34-12 = 22 δίνει τα ‘μεσοδιαστήματα’, δηλαδή τα κενά μεταξύ των αριθμών και για να βρούμε τους 

φυσικούς αριθμούς  ανάμεσα στο 12 και 34 λέμε : 

                Πλήθος φυσικών = ‘μεσοδιαστήματα’-1 = 22-1 = 21                          

Τι  ζητάει η  άσκηση ; 

Ζητάει το πλήθος των σελίδων ξεκινώντας από την 12 (μετράται) μέχρι και την 34 ( επίσης μετράται).  Άρα ο 

ζητούμενος αριθμός  σελίδων είναι  :   1+ 21+ 1 = 23  

Επομένως η πρόταση-άσκηση είναι Λανθασμένη (Λ) 

 

3η Άσκηση     Σε οκτώ ημέρες από σήμερα, που είναι Πέμπτη, θα είναι Παρασκευή 

 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

        Τε         Πε         Πα          Σα         Κυ         Δε          Τρ            Τε         Πε          Πα         Σα 

 

Κάθε ημέρα έχει μια χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί σε ‘μεσοδιάστημα’  διαδοχικών φυσικών αριθμών. 

Στη  περίπτωσή μας οι αριθμοί εκφράζουν αριθμητικά ημέρα ημερομηνίας (Σεπτέμβριος 2018).  Αν λοιπόν  μετά 



την Πέμπτη προσθέσουμε οκτώ ημέρες, τότε θα είμαστε στη  8η προστιθέμενη ημέρα, δηλαδή στην Παρασκευή.  

Μετρήστε  και με τα δάκτυλά σας ! 

Την Πέμπτη –στο παράδειγμα μας - ο μήνας γράφει 13/9/2018   μετά οκτώ ημέρες θα γράφει 13+8 = 21  

δηλαδή 21/9/2018.  Οι ημέρες είναι ‘μεσοδιαστήματα’ οπότε μπορώ να αφαιρώ  ημερομηνίες και να βρίσκω 

αμέσως ενδιάμεσες ημέρες ή να προσθέτω ημέρες  και να πηγαίνω άμεσα σε σωστά υπολογισμένη  ημερομηνία.  

Αυτά! 

 

4η Άσκηση     Από τον αριθμό 32 ως και τον αριθμό 122 υπάρχουν 91 αριθμοί;  

Ανάμεσα στο 122 και 32 υπάρχουν  122-32 = 90 ‘μεσοδιαστήματα’   και επομένως  90-1 = 89 αριθμοί. 

Αν λάβουμε υπόψη και τους αριθμούς όρια (32 και 122), τότε το ζητούμενο πλήθος είναι 1+89+1 = 91  κι επομένως 

η πρόταση-άσκηση είναι σωστή (Σ). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  ΓΕΝΙΚΟ 

      Όταν σε μια αλυσίδα διαδοχικών φυσικών αριθμών έχεις δυο όρια, τότε ανάμεσα τους έχεις ‘μεσοδιαστήματα’ 

και αριθμούς.  Οι αριθμοί είναι λιγότεροι κατά ένα (1) από τα ‘μεσοδιαστήματα’.  Για αυτό πρέπει να προσέχεις αν 

το ζητούμενο αφορά πλήθος αριθμών ή πλήθος ‘μεσοδιαστημάτων’ ! 
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