
Άσκηση 1 Τροποποιημένη άσκηση του σχολικού βιβλίου.
Ας παίξουμε ένα παιγνίδι με αριθμούς.
Σκέψου τέσσερις διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς.
Πολλαπλασίασε τους δύο μεσαίους. Μετά πολλαπλασίασε τον πρώτο με τον τελευταίο.
Τώρα αφαίρεσε το δεύτερο αποτέλεσμα από το πρώτο, που βρήκες προηγούμενα.
Ξέρω το τελικό αποτέλεσμα! Είναι 2.
Μπορείτε να το εξηγήσετε;

Σκέψεις για τη λύση
Ας κάνουμε μερικά παραδείγματα:
Αν πάρουμε τους διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς: 2 , 3 , 4 και 5 θα έχουμε:
3 · 4 = 12 και 2 · 5 = 10. Τότε: 12− 10 = 2.
Άλλο ένα παράδειγμα. Για 11, 12, 13, 14 έχουμε:
12 · 13 = 156 και 11 · 14 = 154. Τότε: 156− 154 = 2.

Αυτά ήταν δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Αν συνεχίσουμε με άλλα παραδείγματα θα διαπιστώσουμε
την αλήθεια του ισχυρισμού.
Πως μπορούμε όμως αυτό να το εξηγήσουμε; Να αποδείξουμε δηλαδή την αλήθεια του ισχυρισμού για
ένα οποιοδήποτε παράδειγμα;
Όχι βέβαια ελέγχοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Για να το αποδείξουμε θα χρειαστεί να κάνουμε τις ενέργειες που μας λέει η εκφώνηση σε μία τυχαία
τετράδα διαδοχικών φυσικών αριθμών. Γι’ αυτό θα χρειαστούμε ένα κατάλληλο συμβολισμό των αριθμών.
Πως να τους συμβολίσουμε;
Θα χρειαστούμε σίγουρα μία μεταβλητή, ας την ονομάσουμε α για τον πρώτο από αυτούς.
Για τους άλλους τρεις να χρησιμοποιήσουμε άλλες μεταβλητές; Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε όσο
το δυνατόν λιγότερες μεταβλητές.
Ας επιστρέψουμε πάλι στα δεδομένα. Τι είναι οι αριθμοί; Φυσικοί και διαδοχικοί.
Και πως μπορούμε να συμβολίσουμε τους διαδοχικούς του α;
Μήπως α+ 1 , α+ 2 , α+ 3.
Τότε: (α+ 1)(α+ 2)− α(α+ 3) = · · ·

Λύση
Αφού οι τέσσερις φυσικοί αριθμοί είναι διαδοχικοί, τους συμβολίζουμε ως εξής:

α , α+ 1 , α+ 2 και α+ 3

Τότε:

(α+ 1)(α+ 2)− α(α+ 3) = α2 + 2α+ α+ 2− α2 − 3α

= 2

Σχόλια

• Οι λέξεις κλειδιά στα δεδομένα είναι: φυσικοί , διαδοχικοί
Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να τους συμβολίσουμε χρησιμοποιώντας μία μόνο μεταβλητή. Το
καλύτερο δηλαδή που μπορούσαμε να πετύχουμε.

• Βλέπουμε την ισχύ της άλγεβρας. Με κατάλληλο συμβολισμό αναπαριστούμε όλες τις τετράδες των
διαδοχικών φυσικών αριθμών. Έτσι εκτελώντας τις ενέργειες της εκφώνισης στη γενική περίπτωση,
βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας οποιαδήποτε συγκεκριμένης περίπτωσης.
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Άσκηση 2 Δύο καφέδες και τρεις τυρόπιτες κοστίζουν 7, 8 ευρώ, ενώ τρεις καφέδες και επτά τυρόπιτες
κοστίζουν 15, 7 ευρώ. Πόσο κοστίζει ο ένας καφές και πόσο η μία τυρόπιτα;

Σκέψεις για τη λύση
Ποιά είναι τα δεδομένα; Το κόστος ενός πλήθους καφέδων μαζί με ένα πλήθος από τυρόπιτες.
Ποιό είναι το ζητούμενο; Το κόστος για 1 καφέ και για 1 τυρόπιτα.
Δηλαδή ζητούνται να βρεθούν δύο άγνωστοι.
Πως να τους συμβολίσουμε; Μήπως x και y;
Ποιές εξισώσεις με βάση τα δεδομένα μπορούμε να γράψουμε;

Λύση
Συμβολίζουμε με x το κόστος ενός καφέ και με y το κόστος μιας τυρόπιτας.
Τότε έχουμε το επόμενο σύστημα:{

2x+ 3y = 7, 8
3x+ 7y = 15, 7

ή
{

2x+ 3y = 7, 8 ·(−3)
3x+ 7y = 15, 7 ·2 ή

{
−6x− 9y = −23, 4
6x+ 14y = 31, 4

5y = 8

y =
8

5
= 1, 6

Είναι

2x+ 3y = 7, 8

2x+ 3 · 1, 6 = 7, 8

2x+ 4, 8 = 7, 8

2x = 7, 8− 4, 8

2x = 3

x =
3

2
= 1, 5

Άρα ο ένας καφές κοστίζει 1, 5 ευρώ και η μία τυρόπιτα κοστίζει 1, 6 ευρώ.

Σχόλια

• Το πρόβλημα αυτό λύνεται και χωρίς τη χρήση αλγεβρικού λογισμού, όπως μπορείτε να δείτε στο
αντίστοιχο έγγραφο για την Α΄ Γυμνασίου.
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