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ΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ 

 
Με ένα ευθύγραμμο κόψιμο μπορούμε να χωρίσουμε μία πίτα σε δύο κομμάτια. 
Με ένα δεύτερο ευθύγραμμο κόψιμο που διασταυρώνεται με το πρώτο κόψιμο, 
μπορούμε να χωρίσουμε την πίτα σε τέσσερα κομμάτια. Με ένα τρίτο κόψιμο, με 
την ίδια λογική, μπορούμε να χωρίσουμε την πίτα σε επτά κομμάτια. Ποιος είναι 
ο μεγαλύτερος αριθμός κομματιών που μπορούμε να έχουμε με έξι ευθύγραμμα 
κοψίματα;  
 

Λύση  

Πρέπει, κατ’ αρχήν, να διευκρινίσουμε δύο πιθανά λάθη που θα μπορούσε να 

κάνει ο λύτης, καθοδηγούμενος από την εμπειρία του.  

1) Δεν αναφέρεται πουθενά ότι τα κομμάτια στα οποία θα χωριστεί η πίτα, 

πρέπει να είναι ίσα, άρα θα μπορούσαν να μην είναι ίσα.  

2) Μέχρι το 2ο κόψιμο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.  

 

 
Το 1ο κόψιμο χωρίζει την πίτα σε 2 κομμάτια.  

 

 
Το 2ο κόψιμο χωρίζει την πίτα σε 4 κομμάτια.  

 



ΘΕΡΙΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 2015                                                                   Μαθηματικά προβλήματα & γρίφοι 

Από το 3ο κόψιμο και μετά τα κοψίματα μπορούν να γίνουν με περισσότερους 

από έναν τρόπους:  

 

Το 3ο κόψιμο μπορεί να περνά από το σημείο στο 
οποίο τέμνονται τα 2 πρώτα κοψίματα. Αυτός 
είναι ο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο κόβεται 
μια πίτα και ο λύτης, από την εμπειρία του, είναι 
πολύ πιθανόν να κατευθυνθεί σε αυτό τον τρόπο. 
Με αυτό τον τρόπο η πίτα χωρίζεται σε 6 
κομμάτια.  

 

Μπορεί, όμως, το 3ο κόψιμο να μην περνά από το 
σημείο στο οποίο τέμνονται τα 2 πρώτα κοψίματα. 
Αυτός είναι ένας ασυνήθιστος τρόπος να κόβει 
κανείς μία πίτα, αλλά χωρίζει την πίτα σε 
περισσότερα κομμάτια, δηλαδή 7 όπως φαίνεται 
και στο διπλανό σχήμα. Επειδή ο γρίφος απαιτεί 
να βρούμε τον μεγαλύτερο αριθμό κομματιών, 
είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτόν 
τον τρόπο κοψίματος.  

 

Επειδή, το να προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τη βοήθεια του 

σχήματος, μέχρι το 6ο κόψιμο είναι και περίπλοκο και παρακινδυνευμένο, είναι 

προτιμότερο να προσπαθήσουμε να βρούμε αν υπάρχει κάποιος κανόνας πίσω 

από τη διαδικασία τεμαχισμού της πίτας.  

Ας παρατηρήσουμε προσεκτικά τη διαδικασία τεμαχισμού:  

Η πίτα, αρχικά, είναι ένα κομμάτι.  

Το 1ο κόψιμο προσθέτει 1 ακόμη κομμάτι, οπότε τα κομμάτια γίνονται 2.   

Το 2ο κόψιμο προσθέτει 2 ακόμη κομμάτια, οπότε τα κομμάτια γίνονται 4.   

Το 3ο κόψιμο προσθέτει 3 ακόμη κομμάτια, οπότε τα κομμάτια γίνονται 7.   

Φαίνεται ότι κάθε κόψιμο προσθέτει έναν αριθμό κομματιών που είναι ίσος με 

τον αριθμό του κοψίματος, δηλαδή το 4ο κόψιμο προσθέτει 4 κομμάτια, το 5ο 

κόψιμο προσθέτει 5 κομμάτια και ούτω καθ’ εξής. Μπορούμε να ελέγξουμε την 

αλήθεια αυτού του ισχυρισμού με τη λογική και όχι με τη βοήθεια του σχήματος.  

Σκεφτείτε ότι το 3ο κόψιμο μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να τέμνει τα 2 

προηγούμενα κοψίματα (σε διαφορετικά σημεία). Έτσι, το 3ο κόψιμο χωρίζεται 

από τα 2 προηγούμενα κοψίματα σε 3 τμήματα. Καθένα από αυτά τα 3 τμήματα 

χωρίζει ένα κομμάτι της πίτας σε 2 κομμάτια. Άρα, καθένα από αυτά τα 3 

τμήματα θα προσθέσει ένα επιπλέον κομμάτι στην πίτα, οπότε τα 3 τμήματα θα 

προσθέσουν 3 επιπλέον κομμάτια στην πίτα.  



ΘΕΡΙΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 2015                                                                   Μαθηματικά προβλήματα & γρίφοι 

Με την ίδια λογική και το 4ο κόψιμο μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να τέμνει τα 3 

προηγούμενα κοψίματα (σε διαφορετικά σημεία). Έτσι, τα 3 προηγούμενα 

κοψίματα χωρίζουν το 4ο κόψιμο σε 4 τμήματα και καθένα από τα 4 τμήματα 

χωρίζει ένα κομμάτι της πίτας σε 2 κομμάτια. Άρα, καθένα από αυτά τα 4 

τμήματα θα προσθέσει ένα επιπλέον κομμάτι στην πίτα, οπότε τα 4 τμήματα θα 

προσθέσουν 4 επιπλέον κομμάτια στην πίτα. Το ίδιο συμβαίνει και με το 5ο 

κόψιμο, καθώς και με όλα τα επόμενα. (Αυτός ο τρόπος αιτιολόγησης, που 

προχωρά από συγκεκριμένες περιπτώσεις σε έναν άπειρο αριθμό περιπτώσεων, 

λέγεται μαθηματική επαγωγή.) 

Έχοντας υπόψιν τον κανόνα, μπορούμε να βρούμε τον μεγαλύτερο αριθμό 

κομματιών που θα δημιουργηθούν από κάθε κόψιμο:  

Αριθμός κοψιμάτων Αριθμός κομματιών 
0 1 
1 1+1=2 
2 2+2=4 
3 4+3=7 
4 7+4=11 
5 11+5=16 
6 16+6=22 

 

Μετά τα 6 κοψίματα, η πίτα θα έχει μία μορφή σαν την παρακάτω:  

 

Μπορείτε, τώρα, να επεκτείνετε τον παραπάνω συλλογισμό και να βρείτε πόσα 

κομμάτια θα δημιουργηθούν από 7, 8 ή και περισσότερα κοψίματα.  

 

 

  

  

   




