Συλλογή μαθηματικών προβλημάτων που είναι
τοποθετημένα σε πλαίσια της πραγματικότητας (placed in
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A. Προβλήματα διαχείρισης – ταξινόμησης δεδομένων (Data modeling
problems)
Τα 4 προβλήματα που κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν στην έρευνά
τους οι Doerr and English, (2003)
1. Το πρόβλημα της αγοράς αθλητικών παπουτσιών
Τhe sneakers problem: "ποιοι παράγοντες (παράμετροι) είναι πιο σημαντικοί στην
απόφαση αγοράς αθλητικών παπουτσιών?"

2. Το πρόβλημα της επιλογής εστιατορίου
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3. Το πρόβλημα του καιρού
Τhe weather problem: "Δημιουργήστε ένα σύστημα ταξινόμησης για την κατάταξη των
κλιμάτων διαφορετικών περιοχών με βάση τις πληροφορίες που δίνονται στον πίνακα.
Σιγουρευτείτε ότι το σύστημά σας θα βοηθήσει το ταξιδιωτικό γραφείο να αξιολογήσει
το κλίμα των διαφόρων περιοχών, ακόμη και αν δεν βρίσκονται στον παρακάτω
πίνακα."

4. Το πρόβλημα της εγκληματικότητας
Τhe crime problem: "Πρέπει να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για να αυξηθεί η
ασφάλεια του Ipswich ή δεν είναι απαραίτητο επειδή είναι σχετικά – με άλλες πόλεις –
μια από τις πιο ασφαλείς πόλεις?"
"Δημιουργείστε μια μέθοδο (μοντέλο) κατάταξης, που να βοηθήσει το Δημοτικό
Συμβούλιο να αποφασίσει".

•

Average annual rates per 100,000 people, for the last 5 years
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•

The trend refers to the last 5 years

Το πρόβλημα των Χρυσοστόμου, Χριστοφόρου, & Λεμονίδη, (2 008)
"Το ιδανικό μέρος για καλοκαιρινές διακοπές": Η δραστηριότητα καλούσε τα
παιδιά να εντοπίσουν το ιδανικότερο μέρος για διασκέδαση, αλλά συνάμα και τον
οικονομικότερο προορισμό για τον κύριο Άρη και τη γυναίκα του, για τις
καλοκαιρινές τους διακοπές. Τα δεδομένα του προβλήματος δίνονται στον πίνακα
που ακολουθεί.
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Τα προβλήματα που σχεδίασα για την εργασία μου στο μεταπτυχιακό
μάθημα: "Σύγχρονα θέματα της διδακτικής των μαθηματικών" του κ. Χ.
Λεμονίδη, στο Π.Δ.Μ. (Χ. Αποστόλου, Μάιος 2009)
1. Το πρόβλημα του κυλικείου
ΤΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ
ΚΥΛIΚΕΙΟ?
Ο ιδιοκτήτης του κυλικείου κάποιου σχολείου, θέλοντας να αυξήσει την
κατανάλωση του κυλικείου του, ερεύνησε τις προτιμήσεις 5 μαθητών του σχολείου
για τα 8 τρόφιμα που προσφέρει το κυλικείο του.
Ο παρακάτω πίνακας, δείχνει τα αποτελέσματα της έρευνας. Σε κάθε στήλη,
δίδονται με τη σειρά προτίμησης, οι επιλογές του κάθε ενός από τους 5 μαθητές.
(Υποθέστε ότι το δείγμα των 5 μαθητών είναι "αντιπροσωπευτικό" των
προτιμήσεων των μαθητών του σχολείου)
Η αποστολή σας είναι να πάρετε τα δεδομένα, και με βάση αυτά, να κατατάξετε τα
8 τρόφιμα από το ελκυστικότερο προς το λιγότερο ελκυστικό. Για να το πετύχετε,
πρέπει να βρείτε μια μέθοδο αξιολόγησης (ταξινόμησης). Η μέθοδος πρέπει να είναι
εφαρμόσιμη και σε άλλες περιπτώσεις όπου μας δίδονται δεδομένα για τις
προτιμήσεις μαθητών.
Πρέπει να είστε σε θέση να εξηγήσετε τη μέθοδο στον ιδιοκτήτη του κυλικείου
ώστε να μπορεί να την χρησιμοποιεί κάθε φορά που έχει παρόμοια δεδομένα.
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2. Το πρόβλημα της επιλογής κινητού
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Μια εταιρία κατασκευής κινητών τηλεφώνων, θέλοντας να αυξήσει τις πωλήσεις της,
ερεύνησε τις προτιμήσεις 5 ομάδων πελατών, με σκοπό να τις λάβει υπόψη της στην
κατασκευή των νέων μοντέλων.
Ο παρακάτω πίνακας, δείχνει τα αποτελέσματα της έρευνας. Σε κάθε στήλη, δίδονται με τη
σειρά προτίμησης, τα χαρακτηριστικά των κινητών τηλεφώνων που προτιμά η κάθε ομάδα
(οι ομάδες είναι όλες ισάριθμες).
Η αποστολή σας είναι να πάρετε τα δεδομένα, και με βάση αυτά, να κατατάξετε τα 10
χαρακτηριστικά από το ελκυστικότερο προς το λιγότερο ελκυστικό. Για να το πετύχετε,
πρέπει να βρείτε μια μέθοδο αξιολόγησης (ταξινόμησης). Η μέθοδος πρέπει να είναι
εφαρμόσιμη και σε άλλες περιπτώσεις όπου μας δίνονται παρόμοια δεδομένα.
Πρέπει να είστε σε θέση να εξηγήσετε τη μέθοδο στην εταιρία, ώστε να μπορεί να την
χρησιμοποιεί σε κάθε έρευνα αγοράς που θα κάνει στο μέλλον.
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3. Το πρόβλημα της αξιολόγησης των μαθητών
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Βρείτε μια μέθοδο με βάση την οποία να αποφασίσετε ποιος είναι ο "καλύτερος" από
τους παρακάτω 5 μαθητές.
Η μέθοδος θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παρόμοιες
περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε μαθητές
Θα πρέπει να είστε σε θέση να εξηγήσετε τη μέθοδο στην οποία θα καταλήξετε
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B. Προβλήματα επιλεγμένα από διάφορους διαγωνισμούς του PISA
1. Φωτισμός πάρκου: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να φωτίσει ένα μικρό
τριγωνικό πάρκο. Πού πρέπει να τοποθετηθεί το φως, ώστε να φωτίζεται ολόκληρο το
πάρκο;
2. Σκακιέρα – Άβακας: Σε μια εμποροπανήγυρη, οι παίκτες πετούν νομίσματα σε μια
σκακιέρα. Αν το νόμισμα πέσει έξω από αυτή, επιστρέφεται στον παίκτη. Αν αγγίξει
γραμμή, ο παίκτης χάνει. Αλλά, αν το νόμισμα πέσει μέσα σε τετράγωνο, ο παίκτης
παίρνει πίσω το νόμισμά του και ένα επιπλέον δώρο. Υποθέστε ότι η ακτίνα του
νομίσματος είναι 3 εκ. και η πλευρά του τετραγώνου 10εκ. Ποια είναι η πιθανότητα να
κερδίσει κάποιος στο παιχνίδι αυτό;

3. Τραπεζικός λογαριασμός: 1.000,00 ευρώ τοποθετήθηκαν σε έναν τραπεζικό
λογαριασμό σε μια τράπεζα. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις: να πάρει κάποιος
ετήσιο επιτόκιο 4% ή να πριμοδοτηθεί με 10,00 ευρώ από την τράπεζα και ετήσιο
επιτόκιο 3%. Ποια από τις δύο εναλλακτικές είναι προτιμότερη μετά από ένα χρόνο;
Μετά από δύο χρόνια;
4. Απόσταση: Η Μαίρη μένει 2 χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο, ο Γιάννης μένει 5
χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο. Πόσο μακριά μένει η Μαίρη από το Γιάννη;
5. Ενοικίαση χ ώρου γραφεί ων: Οι δύο αγγελίες που ακολουθούν δημοσιεύτηκαν σε
ημερήσια εφημερίδα μιας χώρας, η οποία έχει νόμισμα το ζεντ.
ΚΤΙΡΙΟ Α
Ενοικιάζεται χώρος γραφείων

ΚΤΙΡΙΟ Β
Ενοικιάζεται χώρος γραφείων

58-95 τετραγωνικά μέτρα
475 ζεντ το μήνα

35-260 τετραγωνικά μέτρα
90 ζεντ το τετραγωνικό
το μήνα

100-120 τετραγωνικά μέτρα
800 ζεντ το μήνα
Αν μια εταιρεία ενδιαφέρεται να ενοικιάσει χώρο γραφείων 110
τετραγωνικών μέτρων σ’ αυτή τη χώρα και για ένα έτος, σε ποιο κτήριο,
στο Α ή στο Β, θα νοίκιαζε, για να επιτύχει τη χαμηλότερη τιμή; Να
γράψετε τους υπολογισμούς σας.
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6. Οι μηλιές: Ένας αγρότης θέλει να φυτέψει μηλιές σε σειρές και σε τετράγωνο σχήμα.
Σκέφτεται να προστατέψει τις μηλιές από τον αέρα, περιφράζοντάς τις με κυπαρίσσια.
Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε τη διάταξη των δέντρων, όπως τα φαντάζεται ο
αγρότης. Κάθε διάγραμμα περιλαμβάνει διαφορετικές σειρές από μηλιές. (ν = σειρές από
μηλιές)

Ερώτηση 1: Συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν στον παρακάτω πίνακα:
ν
1
2
3
4
5

Πλήθος δέντρων μηλιάς
1
4

Πλήθος κυπαρισσιών
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Ερώτηση 2: Οι τύποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να υπολογίσετε το πλήθος των
δέντρων μηλιάς και το πλήθος των κυπαρισσιών στα παραπάνω διαγράμματα, είναι δύο:
Πλήθος δέντρων μηλιάς = ν2
Πλήθος κυπαρισσιών = 8ν
όπου ν είναι ο αριθμός των σειρών που σχηματίζουν οι μηλιές.
Υπάρχει μια τιμή του ν, για την οποία το πλήθος των δέντρων μηλιάς ισούται με το πλήθος
των κυπαρισσιών. Να βρείτε αυτήν την τιμή του ν και να περιγράψετε παρακάτω τον τρόπο,
με τον οποίο την υπολογίσατε.
Ερώτηση 3: Ας υποθέσουμε ότι ο αγρότης μεγαλώνει συνέχεια το περιβόλι του
προσθέτοντας συνεχώς σειρές δέντρων. Ενώ ο αγρότης μεγαλώνει το περιβόλι του
προσθέτοντας σειρές, θα χρειαστεί περισσότερες μηλιές ή κυπαρίσσια; Γράψτε παρακάτω τον
τρόπο με τον οποίο βρήκατε την απάντησή σας.
7. Πατίνια: Ο Ερρίκος κάνει συχνά πατίνι. Επισκέφθηκε ένα κατάστημα που ονομάζεται
ΤΟ ΠΑΤΙΝΙ, για να εξετάσει τις τιμές. Στο κατάστημα αυτό, μπορείς να αγοράσεις ένα
πατίνι με πλήρη εξοπλισμό. Μπορείς επίσης να αγοράσεις ξεχωριστά μία σανίδα για
πατίνι, ένα σετ 4 τροχών, ένα σετ 2 αξόνων και ένα σετ εξαρτημάτων, για να
κατασκευάσεις το πατίνι μόνος σου. Οι τιμές του καταστήματος για τα προϊόντα αυτά
είναι οι παρακάτω:
Προϊόντα

Τιμές
σε ζεντ

Πατίνι με πλήρη
εξοπλισμό

82 ή 84

Σανίδα για πατίνι

40 ή 60 ή 65

9

Σετ 4 τροχών

14 ή 36

Σετ 2 αξόνων

16

Σετ εξαρτημάτων
(ρουλεμάν με μπίλιες,
λαστιχένια τακάκια,
παξιμάδια και βίδες)

10 ή 20

Ερώτηση 1: Ο Ερρίκος θέλει να φτιάξει μόνος του ένα πατίνι. Ποια είναι η ελάχιστη και
ποια η μέγιστη τιμή που πρέπει να πληρώσει στο κατάστημα αυτό, για να κατασκευάσει
μόνος του το πατίνι;
(α) Ελάχιστη τιμή: ..................ζεντ.
(β) Μέγιστη τιμή: ....................ζεντ.
Ερώτηση 2: Το κατάστημα προσφέρει τρία διαφορετικά είδη σανίδας για πατίνι, δύο
διαφορετικά σετ τροχών και δύο διαφορετικά σετ εξαρτημάτων. Διαθέτει όμως μόνο ένα σετ
αξόνων. Πόσα διαφορετικά πατίνια μπορεί να κατασκευάσει ο Ερρίκος; Κυκλώστε την
απάντησή σας.
Α. 6
Β. 8
Γ. 10
Δ. 12
Ερώτηση 3: Ο Ερρίκος διαθέτει 120 ζεντ και θέλει να αγοράσει με τα χρήματα αυτά το
ακριβότερο πατίνι που μπορεί. Πόσα χρήματα έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει ο Ερρίκος για
καθένα από τα 4 μέρη του πατινιού; Να γράψετε τις απαντήσεις σας στον πίνακα που
ακολουθεί.
Μέρη του πατινιού
Ποσό (σε ζεντ)
Σανίδα
Τροχοί
Άξονες
Εξαρτήματα
8. Χρόνος αντίδρασης: Σε ένα αγώνισμα δρόμου, ο «χρόνος αντίδρασης» είναι το
χρονικό διάστημα ανάμεσα στην εκπυρσοκρότηση του όπλου για την εκκίνηση και στη
στιγμή που ο δρομέας φεύγει από το βατήρα. Ο «τελικός χρόνος» συμπεριλαμβάνει το
χρόνο αντίδρασης και το χρόνο της κούρσας του δρομέα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει
το χρόνο αντίδρασης και τον τελικό χρόνο για 8 δρομείς, σε ένα αγώνισμα δρόμου 100
μέτρων.
Διάδρομος
1
2

Χρόνος αντίδρασης
(σε δευτερόλεπτα)
0,147
0,136
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Τελικός χρόνος
(σε δευτερόλεπτα)
10,09
9,99

3

0,197

4

0,180

5
6
7
8

0,210
0,216
0,174
0,193

9,87
Δεν τελείωσε
την κούρσα
10,17
10,04
10,08
10,13

Ερώτηση 1: Να προσδιορίσετε τον χρυσό, τον αργυρό και τον χάλκινο νικητή αυτού του
αγώνα. Στον παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε το διάδρομο, τον χρόνο αντίδρασης και τον
τελικό χρόνο των νικητών.
Mετάλλιο

Διάδρομος

Χρόνος αντίδρασης
(σε δευτερόλεπτα)

Τελικός χρόνος
(σε δευτερόλεπτα)

ΧΡΥΣΟ
ΑΡΓΥΡΟ
Ερώτηση 2: Μέχρι σήμερα, κανένας άνθρωπος δεν είναι ικανός να αντιδράσει στην
εκπυρσοκρότηση του όπλου σε χρόνο λιγότερο από 0,110 δευτερόλεπτα.
Αν ο χρόνος αντίδρασης που καταγράφεται για κάποιο δρομέα, είναι λιγότερος από 0,110
δευτερόλεπτα, τότε εκτιμάται ότι συνέβη μια λανθασμένη εκκίνηση, επειδή ο δρομέας θα
πρέπει να έφυγε πριν ακούσει το όπλο.
Αν ο χάλκινος νικητής είχε γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης, θα είχε την ευκαιρία να κερδίσει
το αργυρό μετάλλιο; Να γράψετε ένα επιχείρημα για να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
9. Η κούνια: Ο Mιχάλης κάθεται πάνω σε μια κούνια. Αρχίζει να κάνει κούνια
προσπαθώντας να φθάσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Πoιο από τα παρακάτω
διαγράμματα αναπαριστά καλύτερα την απόσταση των ποδιών του από το έδαφος, καθώς
κάνει κούνια;
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10. Κυλιόμενοι διάδ ρομοι:
Στα δεξιά, βλέπετε μια
φωτογραφία κυλιόμενων
διαδρόμων. Το διάγραμμα
Απόσταση-Χρόνος που
ακολουθεί, δείχνει τη
σύγκριση μεταξύ του
«περπατήματος πάνω στον
κυλιόμενο διάδρομο» και του
«περπατήματος στο χώρο
δίπλα στον κυλιόμενο
διάδρομο».

Ερώτηση 1: Υποθέτοντας ότι στο παραπάνω διάγραμμα και τα δυο άτομα περπατούν με το
ίδιο μήκος βήματος, να προσθέσετε μία γραμμή, η οποία θα αναπαριστά την απόσταση ως
προς τον χρόνο για ένα άτομο που στέκεται ακίνητο πάνω στον κυλιόμενο διάδρομο.
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11. Ντεπόζιτο νερού: Ένα ντεπόζιτο νερού έχει τη μορφή
και τις διαστάσεις που φαίνονται στο διπλανό σχήμα.
Αρχικά το ντεπόζιτο είναι άδειο. Μετά το γεμίζουμε νερό
με ρυθμό ένα λίτρο ανά δευτερόλεπτο. Ποια από τις
παρακάτω γραφικές παραστάσεις δείχνει πώς το ύψος του
νερού μεταβάλλεται με την πάροδο τού χρόνου;

13

12. Ταχυδρομικά τέλη: Τα ταχυδρομικά τέλη στη χώρα Ζεντ υπολογίζονται σύμφωνα
με το βάρος των αντικειμένων (που στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο γραμμάριο),
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Βάρος (στρογγυλοποιημένο
προς το πλησιέστερο γραμμάριο)
Μέχρι 20 g
21 g – 50 g
51 g – 100 g
101 g – 200 g
201 g – 350 g
351 g – 500 g
501 g – 1000 g
1001 g – 2000 g
2001 g – 3000 g

Τέλη
0,46 ζεντ
0,69 ζεντ
1,02 ζεντ
1,75 ζεντ
2,13 ζεντ
2,44 ζεντ
3,20 ζεντ
4,27 ζεντ
5,03 ζεντ

Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζει καλύτερα τα ταχυδρομικά
τέλη στη χώρα Ζεντ; (Ο οριζόντιος άξονας δείχνει το βάρος σε γραμμάρια και ο
κατακόρυφος άξονας δείχνει τα τέλη σε ζεντ.)
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Ερώτηση 2: Η Ιωάννα θέλει να στείλει σ’ ένα φίλο της δύο αντικείμενα που ζυγίζουν 40 και
80 γραμμάρια αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ταχυδρομικά τέλη στη χώρα Ζεντ, να
βρείτε εάν είναι φθηνότερο να στείλει τα δύο αντικείμενα σε ένα πακέτο ή να στείλει τα δύο
αντικείμενα σε δύο χωριστά πακέτα. Να δείξετε τους υπολογισμούς σας για κάθε μία
αποστολή.
13. Ταχύτητα αγωνιστικού αυτοκινήτου: Στην παρακάτω γραφική παράσταση
παρουσιάζονται οι μεταβολές της ταχύτητας ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου που τρέχει
τον δεύτερο γύρο του σε μια μη κυκλική επίπεδη διαδρομή μήκους 3 χιλιομέτρων.

Ερώτηση 1: Πόση περίπου απόσταση έχει διανύσει το αυτοκίνητο από τη γραμμή
εκκίνησης μέχρι να φτάσει στην αρχή του μακρύτερου ευθύγραμμου τμήματος της
διαδρομής; Κυκλώστε την απάντησή σας.
Α. 0,5 km
Β. 1,5 km
Γ. 2,3 km
Δ. 2,6 km
Ερώτηση 2: Σε ποιο σημείο της διαδρομής του δεύτερου γύρου σημειώθηκε, κατά
προσέγγιση, η μικρότερη ταχύτητα; Κυκλώστε την απάντησή σας.
Α. Στη γραμμή εκκίνησης
Β. Στα 0,8 km περίπου
Γ. Στα 1,3 km περίπου
Δ. Περίπου στο μισό της διαδρομής
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Ερώτηση 3: Διαβάστε τις παρακάτω προτάσεις και κυκλώστε την πρόταση που δείχνει τι
συμβαίνει στην ταχύτητα του αυτοκινήτου μεταξύ των ενδείξεων 2,6 km και 2,8 km.
Α. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου παραμένει σταθερή.
Β. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται.
Γ. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται.
Δ. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τη
γραφική παράσταση.
Ερώτηση 4: Στο σχήμα που ακολουθεί, βλέπετε πέντε διαφορετικές διαδρομές
αγώνων αυτοκινήτου.
Σε ποια από τις παρακάτω διαδρομές έτρεξε το αυτοκίνητο της άσκησης, για να δώσει την
προηγούμενη γραφική παράσταση της ταχύτητας; Κυκλώστε το σωστό σχήμα.

14. Ανταρκτική: Αυτός είναι ένας χάρτης της Ανταρκτικής.
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Ερώτηση 1: Χρησιμοποιήστε την κλίμακα αυτού του χάρτη και υπολογίστε κατά
προσέγγιση το εμβαδόν της Ανταρκτικής.
Γράψτε τον τρόπο σκέψης σας και εξηγήστε πώς κάνατε τους υπολογισμούς σας. (Για να
βοηθηθείτε στους υπολογισμούς σας, μπορείτε να ζωγραφίσετε και πάνω στον χάρτη).
15. Αριθμημένοι κύ βοι: Στο διπλανό σχήμα υπάρχουν
δύο ζάρια. Το ζάρι είναι ένας ειδικά αριθμημένος κύβος,
για τον οποίο ισχύει ο παρακάτω κανόνας: Το άθροισμα
των κουκκίδων των δύο απέναντι εδρών του είναι πάντα 7.
Μπορείτε να κατασκευάσετε έναν απλό αριθμημένο κύβο
κόβοντας, διπλώνοντας και κολλώντας ένα χαρτόνι. Αυτό
μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Στα παρακάτω
σχήματα με τις κουκκίδες στις έδρες, βλέπετε τέσσερις
τρόπους κατασκευής τέτοιων κύβων.
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Ερώτηση 1: Ποια από τα παραπάνω σχήματα μπορούν να διπλωθούν έτσι, ώστε να
σχηματιστεί ένας κύβος, για τον οποίο να ισχύει ο κανόνας ότι το άθροισμα των κουκκίδων
των δύο απέναντι εδρών του ισούται με 7; Στον πίνακα που ακολουθεί, για κάθε σχήμα να
κυκλώσετε το «Ναι» ή το «Όχι».
Σχήμα
I
II
III
IV

Ισχύει ο κανόνας ότι το άθροισμα
των κουκκίδων των δύο απέναντι
εδρών του ισούται με 7;
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι

16. Η βεράντα: Ο Νίκος θέλει να στρώσει με πλάκες την βεράντα του καινούργιου του
σπιτιού που είναι σχήματος ορθογωνίου. Η βεράντα έχει μήκος 5,25 μέτρα και πλάτος
3,00 μέτρα. Για τη δουλειά αυτή, ο Νίκος θα χρειαστεί 81 πλάκες για κάθε τετραγωνικό
μέτρο. Υπολογίστε πόσες πλάκες θα χρειαστεί ο Νίκος, για να στρώσει ολόκληρη τη
βεράντα.
17. Μαστορέματα: Ένας μάστορας έχει στο μαγαζί του 32 μέτρα συρματόπλεγμα και
θέλει να το χρησιμοποιήσει, για να περιφράξει τον κήπο του. Σκέφτεται να εφαρμόσει
ένα από τα παρακάτω σχέδια περίφραξης.

Ερώτηση: Ποια από τα παραπάνω σχέδια περίφραξης κήπου μπορούν να κατασκευαστούν
με 32 μέτρα συρματόπλεγμα; Να κυκλώσετε το «Ναι» ή το «Όχι» για καθένα από τα σχέδια
Α, Β, Γ, Δ χωριστά.
Σχέδιο περίφραξης
κήπου
Σχέδιο A
Σχέδιο B
Σχέδιο Γ
Σχέδιο Δ

Μπορεί να κατασκευαστεί
με 32 μέτρα συρματόπλεγμα;
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
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18. Πίτσες: Σε μια πιτσαρία σερβίρονται δύο είδη πίτσας στρογγυλού σχήματος, οι οποίες
έχουν το ίδιο πάχος, αλλά διαφορετικά μεγέθη. Η μικρότερη πίτσα έχει διάμετρο 30 cm
και κοστίζει 30 ζεντ*. Η μεγαλύτερη έχει διάμετρο 40 cm και κοστίζει 40 ζεντ.
*ζεντ = νόμισμα της χώρας όπου βρίσκεται η πιτσαρία.
Ερώτηση 1: Ποια από τις δύο πίτσες έχει την πιο συμφέρουσα τιμή; Δικαιολογήστε
παρακάτω την απάντησή σας.
19. Πληρωμή ανάλογα με το εμβαδόν: Οι ένοικοι ενός κτηρίου με διαμερίσματα,
αποφάσισαν να το αγοράσουν. Θα συγκεντρώσουν χρήματα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε
καθένας να πληρώσει ένα ποσό ανάλογο προς το μέγεθος του διαμερίσματός του. Για
παράδειγμα, ο ένοικος ενός διαμερίσματος, το οποίο καταλαμβάνει το ένα πέμπτο του
συνολικού εμβαδού δαπέδου όλων των διαμερισμάτων, θα πληρώσει το ένα πέμπτο της
συνολικής αξίας του κτηρίου.
Ερώτηση 1: Να κυκλώσετε το «Σωστό» ή το «Λάθος» για κάθε μια από τις προτάσεις που
ακολουθούν.
Πρόταση
Ο ένοικος του πιο μεγάλου διαμερίσματος θα πληρώσει
περισσότερα χρήματα για κάθε τετραγωνικό μέτρο του
διαμερίσματός του, από αυτόν που κατοικεί στο πιο
μικρό διαμέρισμα.
Εάν γνωρίζουμε το εμβαδόν δύο διαμερισμάτων και
την τιμή του ενός από αυτά, μπορούμε να
υπολογίσουμε και την τιμή του δευτέρου.
Εάν γνωρίζουμε την τιμή του κτηρίου και το ποσό που
θα πληρώσει ο κάθε ιδιοκτήτης, τότε μπορούμε να
υπολογίσουμε το συνολικό εμβαδόν όλων των
διαμερισμάτων.
Εάν η συνολική τιμή του κτηρίου μειωθεί κατά 10%,
κάθε ιδιοκτήτης θα πληρώσει 10% λιγότερο.

Σωστό / Λάθος
Σωστό / Λάθος

Σωστό / Λάθος

Σωστό / Λάθος
Σωστό / Λάθος

Ερώτηση 2: Υπάρχουν τρία διαμερίσματα στο κτήριο. Το μεγαλύτερο διαμέρισμα που είναι
το διαμέρισμα 1, έχει συνολικό εμβαδόν 95 m2. Τα διαμερίσματα 2 και 3 έχουν εμβαδόν 85
m2 και 70 m2 αντίστοιχα. Η τιμή πώλησης του κτηρίου είναι 300.000 ζεντ.
Πόσα χρήματα θα πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος 2; Να δείξετε τους
υπολογισμούς σας.
20. Σκάλα: Tο παρακάτω σχήμα απεικονίζει μια σκάλα με 14 σκαλοπάτια και με συνολικό
ύψος 252 cm:

Ερώτηση 1: Ποιο είναι το ύψος καθενός από τα 14 σκαλοπάτια;
Ύψος: ..................................... cm.

19

21. Συναυλί α ροκ μουσικής: Για μία ροκ συναυλία επέλεξαν ένα γήπεδο σχήματος
ορθογωνίου διαστάσεων 100 μέτρων επί 50 μέτρα. Όλα τα εισιτήρια πουλήθηκαν και το
γήπεδο γέμισε με θεατές που ήταν όλοι όρθιοι.
Ερώτηση 1: Ποια από τις παρακάτω εκτιμήσεις είναι η καλύτερη, για να περιγράψει τον
συνολικό αριθμό ατόμων που παρακολούθησε τη συναυλία
αυτή; Κυκλώστε την απάντησή σας.
Α. 2.000
Β. 5.000
Γ. 20.000
Δ. 50.000
Ε. 100.000
22. Συνθέσεις με κύ βους: Στη Σούζαν αρέσει να κάνει συνθέσεις με μικρούς κύβους,
όπως αυτός που βλέπετε στο παρακάτω σχήμα:

Η Σούζαν έχει πολλούς μικρούς κύβους σαν αυτόν του σχήματος και χρησιμοποιεί κόλλα, για
να τους ενώσει και να κάνει άλλες συνθέσεις. Η Σούζαν πρώτα κολλάει οκτώ κύβους μαζί,
για να κάνει τη σύνθεση που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα A:

Στη συνέχεια η Σούζαν κατασκευάζει τις συνθέσεις που φαίνονται στα παρακάτω σχήματα B
και Γ:
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Ερώτηση 1: Πόσους μικρούς κύβους θα χρειαστεί η Σούζαν, για να κατασκευάσει τη
σύνθεση του σχήματος B;
Απάντηση: .........................κύβους.
Ερώτηση 2: Πόσους μικρούς κύβους θα χρειαστεί η Σούζαν, για να κατασκευάσει
τη σύνθεση του σχήματος Γ;
Απάντηση: .........................κύβους.
Ερώτηση 3: Η Σούζαν αντιλαμβάνεται ότι χρησιμοποίησε περισσότερους μικρούς κύβους
από όσους πραγματικά χρειαζόταν, για να κατασκευάσει μια σύνθεση σαν αυτή του
σχήματος Γ. Καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε να έχει κολλήσει τους μικρούς κύβους
αφήνοντας εσωτερικά ένα κενό.
Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός κύβων που χρειάζεται, για να κατασκευάσει μια σύνθεση
σαν αυτή του σχήματος Γ που να έχει εσωτερικά κενό;
Απάντηση: ........................... κύβοι.
Ερώτηση 4: Τώρα η Σούζαν θέλει να κατασκευάσει μία σύνθεση που να έχει μήκος 6
μικρών κύβων, πλάτος 5 μικρών κύβων και ύψος 4 μικρών κύβων.
Θέλει να χρησιμοποιήσει τον μικρότερο δυνατό αριθμό κύβων αφήνοντας το μεγαλύτερο
δυνατό κενό στο εσωτερικό της σύνθεσης.
Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός κύβων που θα χρειαστεί, για να κατασκευάσει αυτή τη
σύνθεση;
Απάντηση: ........................... κύβοι.
23. Σχήματα:

Ερώτηση 1: Ποιο από τα παραπάνω σχήματα έχει τη μεγαλύτερη επιφάνεια; Δικαιολογήστε
την απάντησή σας.
Ερώτηση 2: Περιγράψτε μια μέθοδο προσδιορισμού του εμβαδού για το σχήμα Γ.
Ερώτηση 3: Περιγράψτε παρακάτω έναν τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να
υπολογίσουμε κατά προσέγγιση την περίμετρο του σχήματος Γ.
24. Ληστείες: Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, ένας δημοσιογράφος σχολίασε την παρακάτω
γραφική παράσταση ως εξής:
«Η γραφική παράσταση δείχνει ότι σημειώθηκε τεράστια αύξηση στον αριθμό των ληστειών
από το έτος 1998 μέχρι το έτος 1999.»
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Ερώτηση 1: Νομίζετε ότι ο δημοσιογράφος ερμήνευσε σωστά την παραπάνω γραφική
παράσταση; Να γράψετε ένα επιχείρημα που να τεκμηριώνει την απάντησή σας.
25. Ύψος μαθητ ών: Μια μέρα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Μαθηματικών,
υπολογίστηκε το ύψος όλων των μαθητών. Το μέσο ύψος των αγοριών ήταν 160 cm και
το μέσο ύψος των κοριτσιών ήταν 150 cm. Η Ελένη ήταν η ψηλότερη - το ύψος της ήταν
180 cm. Ο Κώστας ήταν ο πιο κοντός - το ύψος του ήταν 130 cm. Δύο παιδιά
απουσίαζαν την ημέρα εκείνη από την τάξη και ήρθαν την επομένη. Μετρήθηκε το ύψος
τους και υπολογίστηκαν εκ νέου ο μέσοι όροι. Προς έκπληξη όλων, το μέσο ύψος των
κοριτσιών και το μέσο ύψος των αγοριών δεν άλλαξαν.
Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε από αυτές τις
πληροφορίες;
Να κυκλώσετε το «Ναι» ή το «Όχι» για κάθε συμπέρασμα.
Μπορούμε να εξάγουμε
αυτό το συμπέρασμα;
Ναι / Όχι

Συμπέρασμα
Και τα δύο παιδιά είναι κορίτσια.
Το ένα παιδί είναι αγόρι και το άλλο
κορίτσι.
Και τα δύο παιδιά έχουν το ίδιο ύψος.
Το μέσο ύψος του συνόλου των μαθητών δεν
άλλαξε.
Ο Κώστας παραμένει ο πιο κοντός.

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
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26. Ράφια βιβλιοθήκης: Ένας επιπλοποιός,
για να δημιουργήσει την σειρά των 4 ραφιών
της διπλανής εικόνας, χρειάζεται τα παρακάτω
υλικά:
▪
▪
▪
▪
▪

4 μακριές ξύλινες σανίδες,
6 κοντές ξύλινες σανίδες,
12 μικρούς συνδετήρες,
2 μεγάλους συνδετήρες και
14 βίδες

.
Ερώτηση 1: Ο επιπλοποιός έχει 26 μακριές
ξύλινες σανίδες, 33 κοντές ξύλινες σανίδες, 200
μικρούς συνδετήρες, 20 μεγάλους συνδετήρες και 510 βίδες.
Πόσες τέτοιες τετράδες ραφιών μπορεί να δημιουργήσει ο επιπλοποιός;
Απάντηση: ..................................................
27. Επιλογές: Σε μια πιτσαρία, μπορείς να πάρεις τη πίτσα με τα δύο στάνταρ toppings:
τυρί και ντομάτα. Μπορείς επίσης να παραγγείλεις τη δική σου πίτσα με έξτρα toppings.
Μπορείς να διαλέξεις μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών έξτρα toppings: Ελιές, χάμ,
μανιτάρια και σαλάμι. Η Ρος θέλει να παραγγείλει μια πίτσα με δύο διαφορετικά έξτρα
toppings. Πόσοι είναι οι διαφορετικοί συνδιασμοί μεταξύ των οποίων μπορεί να διαλέξει
η Ρος;
Απάντηση: ..................................................συνδιασμοί
28. Διαστημική πτήση: Ο διαστημικός σταθμός MIR παρέμεινε σε τροχιά για 15 χρόνια
και έκανε περίπου 86.500 περιφορές γύρω από τη γη κατά τη διάρκεια παραμονής του
στο διάστημα. Η μεγαλύτερη παραμονή κοσμοναύτη στο MIR ήταν περίπου 680 ημέρες.
Ερώτηση 1: περίπου πόσες περιστροφές γύρω από τη γη έκανε αυτός ο κοσμοναύτης;
A 110
B 1 100
C 11 000
D 110 000
29. Η πατέντα που μεγαλώνει βήμα – βήμα: Ο Ρόμπερτ, προσθέτοντας τετράγωνα,
δημιουργεί ένα σχήμα που μεγαλώνει ακολουθώντας μια πατέντα . Παρακάτω φαίνονται
τα βήματα (stages) που ακολουθεί.

Όπως βλέπετε, στη φάση 1 χρησιμοποιεί ένα τετράγωνο, στη φάση 2 τρία τετράγωνα και στη
φάση 3 έξι τετράγωνα.
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Ερώτηση 1: Πόσα τετράγωνα πρέπει να χρησιμοποιήσει στη φάση 4;
Απάντηση: ..................................................τετράγωνα.

1. Προβλήματα από τους διαγωνισμούς TIMMS1 - 8th grade
Sam wanted to find three consecutive even numbers that add up to 84.
He wrote the equation k + (k + 2) + (k + 4) = 84.
What does the letter k represent?
a The least of the three even numbers
b The middle even number
c The greatest of the three even numbers
d The average of the three even numbers
Graham has twice as many books as Bob. Chan has six more books than
Bob. If Bob has x books, which of the following represents the total number
of books the three boys have?
a 3x + 6
b 3x + 8
c 4x + 6
d 5x + 6
e 8x + 2
The objects on the scale make it balance exactly. On the left pan there is a
1 kg weight (mass) and half a brick. On the right pan there is one brick.
What is the weight (mass) of one brick?

a 0.5 kg
b 1 kg
c 2 kg
d 3 kg

Matchsticks are arranged as shown in the figures.
If the pattern is continued, how many matchsticks would be used to make
Figure 10?

a 30
Τα προβλήματα από τους διαγωνισμούς TIMMS είναι ήδη "μαθηματικοποιημένα". Τα δεδομένα και
τα ζητούμενα είναι ξεκάθαρα για τον μαθητή. Η αποστολή του μαθητή είναι να διαχειρισθεί την
μαθηματική οντότητα που του παρουσιάζεται.
1
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b 33
c 36
d 39
e 42

If the pattern on the grid below was continued, what letter would identify
the orientation of the tile in the cell labeled X?

Answer: _______________________

The graph shows the number of pens, pencils, rulers, and erasers sold by a
store in one week.

The names of the items are missing from the graph. Pens were the item
most often sold, and fewer erasers than any other item were sold.
More pencils than rulers were sold. How many pencils were sold?
a 40
b 80
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c 120
d 140

In a school there were 1,200 students (boys and girls). A sample of 100
students was selected at random, and 45 boys were found in the sample.
Which of these is most likely to be the number of boys in the school?
a 450
b 500
c 540
d 600
The numbers in the sequence 7, 11, 15, 19, 23, … increase by four. The
numbers in the sequence 1, 10, 19, 28, 37, … increase by nine. The number
19 is in both sequences. If the two sequences are continued, what is the next
number that is in BOTH the first and the second sequences?
Answer: _______________

Which of these could be folded to make a shape like the 3-D figure on the
right?
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Rectangle PQRS can be rotated (turned) onto rectangle UVST.

What point is the center of rotation?

aP
bR
cS
dT
eV
Oranges are packed in boxes. The average diameter of the oranges is 6 cm,
and the boxes are 60 cm long, 36 cm wide, and 24 cm deep.
Which of these is the BEST approximation of the number of oranges that
can be packed in a box?

a 30
b 240
c 360
d 1,920
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