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Διδακτική Μαθηματικών Ι

Το γραμμικό μοντέλο
Η γραμμικότητα είναι μια τόςο
υποβλητική ςχέςη που εύκολα
κάποιοσ πέφτει ςτην παγίδα να
αντιμετωπίςει κάθε αριθμητική
ςχέςη ςαν να ήταν γραμμική
(Freudenthal)

Μϊθημα 10ο
Γραμμικότητα
Γεωμετρύα
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Το γραμμικό μοντέλο


Ο Χϊρησ εύναι ζωγρϊφοσ που δουλεύει για μια
διαφημιςτικό εταιρεύα. Μια δουλειϊ που ανϋλαβε όταν να
φτιϊξει διακοςμόςεισ για τα Χριςτούγεννα ςε διϊφορα
παρϊθυρα καταςτημϊτων. Χθεσ, ϋκανε ϋνα ςχϋδιο ύψουσ
56 cm ενόσ Αγ. Βαςύλη ςτην πόρτα ενόσ αρτοποιεύου.
Χρειϊςτηκε 6 ml χρώμα. Τώρα καλεύται να κϊνει μια
μεγεθυμϋνη ϋκδοςη του ύδιου ςχεδύου ςε ϋνα παρϊθυρο
ενόσ πολυκαταςτόματοσ. Αυτό το αντύγραφο πρϋπει να
εύναι 168 cm ψηλό. Πόςο χρώμα θα χρειαςτεύ περύπου;

Απάντηςη Αρ. Μαθητών (12-16 ετών)
18 ml
43 %
54 ml
43 %

Το γραμμικό μοντέλο


Παρϋμβαςη του ερευνητό: «κϊποιοσ ϊλλοσ μαθητόσ
απϊντηςε 54 ml επειδό ϋλαβε υπόψη και το πλϊτοσ τησ
εικόνασ»



Μαθητόσ: «Δεν χρηςιμοπούηςα την εικόνα. Κούταξα μόνο
το κεύμενο του προβλόματοσ. Και το κεύμενο μιλϊ μόνο για
ύψοσ».



Ερευνητόσ: Και αν κούταγεσ και την εικόνα;



Μαθητόσ: Πϊλι 18 ml θα όταν η απϊντηςό μου. Η απϊντηςό
μου εύναι ευκολότερη.



Όχι, αυτό εύναι περύεργη λογικό. Το κϊνει δύςκολο, ενώ τα
μαθηματικϊ εύναι απλό λογικό. Η απϊντηςό μου εύναι 18
ml».
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Το γραμμικό μοντέλο









Ερευνητόσ: Εύςαι ςύγουρη για τη λύςη;
Μαθότρια: Ο τρόποσ μου δουλεύει. Δεν ξϋρω γιατύ. Πϊντα
λύνω αυτϊ τα προβλόματα με αυτόν τον τρόπο. Υπολογύζεισ
για το 1 cm, και τα ϊλλα ακολουθούν αυτόματα.
Ερευνητόσ: Ένασ ϊλλοσ μαθητόσ, λαμβϊνοντασ υπόψη και το
πλϊτοσ τησ εικόνασ, απϊντηςε 54 ml
Μαθότρια: Τι; 54 ml; Πολύ μου φαύνεται. Νομύζω ότι η λύςη
μου εύναι πιο λογικό. Άλλωςτε εύναι καλύτερα να κρατϊσ την
πρώτη ιδϋα ςου.
..
Μαθότρια: Πρϊγματι γύνεται τρεισ φορϋσ ψηλότεροσ και τρεισ
φορϋσ πλατύτεροσ. Αλλϊ αυτό ςημαύνει ότι το ποςό τησ
μπογιϊσ εύναι τρεισ φορϋσ περιςςότερο. Τα 6 ml εύναι για όλη
την εικόνα, όχι μόνο για το ύψοσ. Και τα 18 ml εύναι πϊλι για
όλη την εικόνα.

Το γραμμικό μοντέλο


Η μαμϊ ϋβαλε 3 πετςϋτεσ ςτη ςκοινύ για ϊπλωμα.
Μετϊ από 12 ώρεσ όταν ςτεγνϋσ. Η γειτόνιςςα
ϋβαλε 6 πετςϋτεσ ςτη ςκοινύ για ϊπλωμα. Πόςο
καιρό τουσ πόρε για να ςτεγνώςουν;



Η ατμομηχανό ενόσ τραύνου ϋχει μόκοσ 12 m. Εϊν 4
βαγόνια ςυνδϋονται με την ατμομηχανό, το τραύνο
ϋχει μόκοσ 52 m. Εϊν ςυνδεθούν 8 βαγόνια με την
ατμομηχανό, πόςο μόκοσ θα ϋχει το τραύνο;





Γραμμικό μοντϋλο ανϊ τϊξη: 2α-41.7% 5η-82.4%

Το γραμμικό μοντέλο


Μια ομϊδα 5 μουςικών παύζει ϋνα κομμϊτι ςε 10
λεπτϊ. Μια ϊλλη ομϊδα 35 μουςικών θα παύξει το
ύδιο κομμϊτι τησ μουςικόσ. Πόςο χρόνο θα
χρειαςτεύ αυτό η ομϊδα για να το παύξει;




Γραμμικό μοντϋλο ανϊ τϊξη: 3η-38%, 4η-50%, 5η-70%,
6η-60%,1η Γυμν.-38%

Σόμερα, ο Βαςύλησ γύνεται 2 ετών και η Ελϋνη
γύνεται 6 ετών. Όταν ο Βαςύλησ θα εύναι 12 ετών,
πόςο θα εύναι η Ελϋνη;


Γραμμικό μοντϋλο ανϊ τϊξη: 1.5% ςτη 2α 3η και 4η
δημοτικού, ενώ ςε ποςοςτό μεγαλύτερο από 10% ςτην
5η και 6η δημοτικού.

Το προςθετικό μοντέλο


«Εϊν ϋχεισ 3 μπιςκότα και εγώ ϋχω 5
μπιςκότα, και οι δυο μαζύ ϋχουμε 8
μπιςκότα».



Μαθηματικό μοντϋλο: ϋνωςη ςυνόλων


Εϊν το Α και το Β εύναι διακριτϊ πεπεραςμϋνα
ςύνολα με N(A) = a και N(B) = b, τότε N(Α U Β) =
a + b (όπου ΑUΒ η ϋνωςη των ςυνόλων).

Ίδια αύξηςη ςτην 5η
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Το προςθετικό μοντέλο


Ο Κώςτασ ϋχει 5 φύλουσ και ο Γιώργοσ ϋχει 6 φύλουσ. Ο
Κώςτασ και ο Γιώργοσ αποφαςύζουν να κϊνουν ϋνα πϊρτι
από κοινού. Προςκαλούν όλουσ τουσ φύλουσ τουσ. Όλοι οι
φύλοι εύναι παρόντεσ. Πόςοι φύλοι εύναι ςτο πϊρτι;


Γεωμετρύα

N (Α U Β) = N (A) + N(B) - N(Α ∩ Β)
(όπου Α ∩ Β η τομό των ςυνόλων).



Η τιμό μιασ καρϋκλασ μειώνεται 20% ςτην πώληςη, και
ςε επόμενη φϊςη η τιμό πώληςόσ τησ μειώνεται κατϊ
10%. Ποια εύναι η ςυνολικό μεύωςη;



Ένα φλιτζϊνι γϊλα προςτύθεται ςε ϋνα φλιτζϊνι
cornflakes. Πόςα φλιτζϊνια μύγματοσ θα πϊρουμε;

Γεωπύνακασ

Περύμετροσ και εμβαδόν
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Περύμετροσ και εμβαδόν

Περύμετροσ και εμβαδόν

Τα ςχόματα ϋχουν
κουκύδεσ ςτην
περύμετρό τουσ (p)
και ταυτόχρονα ςτο
εςωτερικό τουσ (i).
π.χ. Τετράγωνο:
(4,0)

Ποια ςχϋςη
ϋχουν τα p, i, Ε;

Θεώρημα Pick
Τα ςχόματα ϋχουν
εμβαδόν Ε.
π.χ. Τετράγωνο:
Ε=1

Περύμετροσ και εμβαδόν


Τι μπορεύτε να πεύτε για τα παρακϊτω
ςχόματα;

E = (p/2) + i - 1

Περύμετροσ και εμβαδόν


Τι μπορεύτε να πεύτε για τα παρακϊτω
ςχόματα;
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Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Τέλος Ενότητας

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του
εκπαιδευτικού υλικού.
• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:

Σημειώματα

• Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1315.

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκων:
Επίκουρος Καθ. Κ. Τάτσης. «Διδακτική Μαθηματικών I.
Γραμμικότητα – Γεωμετρία». Έκδοση: 1.0. Ιωάννινα
2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1315.

Σημείωμα Αδειοδότησης
• Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας
χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 4.0 [1] ή
μεταγενέστερη.

• [1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

