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Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 

 

Πυθαγόρειες τριάδες 
 

Τάξη: Β΄ Γυµνασίου ή Β΄Λυκείου 

∆ιάρκεια ∆ραστηριότητας: Μια ώρα 

Τεχνολογικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται -Απαραίτητο υλικό  

Εργαστήριο πληροφορικής, λογισµικό Microsoft Excel, σύνδεση στο διαδίκτυο, 

φύλλο εργασίας.  

Γενικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

• να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης  

• να κατανοήσουν µια µέθοδο δηµιουργίας ορθογωνίου τριγώνου. 

• να κατανοήσουν την έννοια της µεταβλητής (των µεταβλητών) µέσω της 

αναγκαιότητας της χρήσης 

Ειδικότεροι στόχοι 

Οι µαθητές: 

• να γνωρίσουν τη σηµασία του όρου «Πυθαγόρειες τριάδες».  

• να κατανοήσουν το πλήθος των ορθογωνίων τριγώνων  και να διαπιστώσουν 

ότι ένα απειροσύνολο είναι υποσύνολο ενός άλλου απειροσυνόλου. 

• να ανακαλύψουν (µετά από παρατήρηση) σε ποια περίπτωση προκύπτει 

Πυθαγόρεια τριάδα στην οποία τα µήκη δυο πλευρών εκφράζονται από 

διαδοχικούς φυσικούς αριθµούς.  

 Αφόρµηση  

Μετά τη διδασκαλία του Πυθαγορείου Θεωρήµατος µπορούν να τεθούν στους 

µαθητές τα παρακάτω ερωτήµατα: 
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Α) Πόσα διαφορετικά ορθογώνια τρίγωνα µπορούµε να δηµιουργήσουµε; 

Β) Πως θα µπορούσαµε εύκολα και γρήγορα να δούµε τα µήκη ενός πλήθους 

διαφορετικών ορθογωνίων τριγώνων; 

∆ιδακτική διαδικασία 

Μετά τον προβληµατισµό και τη συζήτηση µπορεί  να ζητηθεί από τους µαθητές να 

αντιµετωπίσουν µε τη χρήση του Excel το παρακάτω πρόβληµα. 

 

Πρόβληµα: Να ανοίξετε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Excel και να 

δηµιουργήσετε: 

Α)  1000 πυθαγόρειες τριάδες. 

Β)   999 πυθαγόρειες τριάδες στις οποίες τα µήκη δυο πλευρών είναι διαδοχικοί 

φυσικοί αριθµοί. 

 

Οι µαθητές δουλεύουν σε µικρές οµάδες των 2-3 ατόµων σε κάθε υπολογιστή και για 

να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα αυτό, τους προτείνουµε να επισκεφθούν τις σελίδες: 

1) ∆ηµιουργήστε Πυθαγόρειες τριάδες: http://users.sch.gr/geoman22/applets/bg5.html 

Για να παρατηρήσουν πως δυο φυσικοί αριθµοί λ και µ (λ>µ) είναι ικανοί να 

δηµιουργούν πυθαγόρειες τριάδες (χωρίς να φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο 

κατασκευάζονται οι πυθαγόρειες τριάδες). 

2) Πυθαγόρειες τριάδες: http://users.sch.gr/geoman22/mathP/Ptriades.htm 

Για να αντλήσουν πληροφορία για µια µέθοδο κατασκευής πυθαγορείων τριάδων 

(µέθοδος του Ευκλείδη) µε τη χρήση δυο µεταβλητών λ και µ (λ>µ).  

 

Αναµένουµε στη συνέχεια από τους µαθητές να δώσουν λύση στο πρόβληµα µε τη 

χρήση του Microsoft Excel εµείς παρακολουθούµε την εξέλιξη της λύσης και 

παρέχουµε στις οµάδες των µαθητών όση βοήθεια κρίνουµε ότι χρειάζονται.  

( Μια πιθανή λύση του προβλήµατος µπορεί να είναι όπως αυτή που υπάρχει στο 

συνηµµένο αρχείο «999 Πυθαγόρειες τριάδες» του Microsoft Excel. Λύση: ) 
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Για τη λύση αυτού του προβλήµατος έγινε επιλογή του λογισµικού Microsoft Excel 

γιατί δίνεται στους µαθητές: 

Α) η δυνατότητα γρήγορης επεξεργασίας 

Β) η κατανόηση της έννοιας της µεταβλητής (των µεταβλητών) µέσω της 

αναγκαιότητας της χρήσης 

Γ) η δηµιουργία Π.Τ µε άλλα µέσα θα ήταν µια κουραστική και χρονοβόρα (έως 

αδύνατη) διαδικασία λόγω των µακροσκελών υπολογισµών. Με το Microsoft Excel 

το πρόβληµα αυτό ξεπερνιέται και όταν οι µαθητές απαντήσουν στο Α σκέλος του 

προβλήµατος έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τις Πυθαγόρειες τριάδες που 

προκύπτουν 

 
ώστε να οδηγηθούν και στη λύση του Β σκέλους. 
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Θα επιδιωχθεί, αν αυτό είναι εφικτό, το αυτόµατο γέµισµα των κελιών C2, D2, E2 µε 

τους τύπους =A2^2-B2^2,  =2*A2*B2,  =A2^2+B2^2 αντίστοιχα και των κελιών Α3, 

Β3 µε τις συναρτήσεις =IF(A2-B2>1;A2;A2+1) , =IF(A2-B2>1;B2+1;1) αντίστοιχα. 


