
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Από τον Γιώργο Σ.  Ταςςόπουλο 

Επίτιμο Σχολικό Σφμβουλο Μαθηματικών. 

ΘΕΜΑ: Η Μαθηματική Λογική ωσ εργαλείο ζκφραςησ και κατανόηςησ 

των Μαθηματικών του Λυκείου. 

 

 

(Ι)   Στθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτο Γυμνάςιο , λογικό είναι να υπάρχει μια    

          χαλαρότθτα ςτισ εκφράςεισ και μια ανοχι ςε ελλιπϊσ κακοριςμζνεσ ζννοιεσ.  

            Στο Λφκειο  όμωσ κα πρζπει να εκίςουμε τουσ μακθτζσ ςτθν πιο αυςτθρι        

           προςζγγιςθ ακόμθ και με αναδρομζσ ςε γνωςτζσ,  πλθμμελϊσ διατυπωμζνεσ    

            προτάςεισ του Γυμναςίου. Ζχουμε διαπιςτϊςει ότι ςτθν πλειοψθφία τουσ οι  

           μακθτζσ ςυγχζουν τισ άκρωσ απαραίτθτεσ   ζννοιεσ «πρζπει» και  «αρκεί»,  

          «αναγκαίο» και «ικανό», κακϊσ και μερικζσ αποδεικτικζσ μεκόδουσ όπωσ π.χ.   

         τθν «Απαγωγι ςε άτοπο» με τθν «αντικετοαντιςτροφι» (Ακόμθ και ςτα   

          ςχολικά βιβλία δεν τονίηεται ςαφϊσ θ αντιδιαςτολι).  

Οι ςωςτζσ εκφράςεισ ςε μια αποδεικτική διαδικαςία. 

Για να δείξουμε κάποια πρόταςθ δεν κα λζμε τι πρζπει αλλά τι αρκεί να 

αποδείξουμε. Π.χ. Για τα τρίγωνα Τ, Τϋ και για τα εμβαδά τουσ (Τ) και (Τϋ) θ ζκφραςθ 

«Για να είναι: Τ= Τϋ πρζπει  (Τ)=(Τϋ)»  ςθμαίνει:  Τ= Τϋ  (Τ)=( Τϋ) (2). Θ αλικεια 

όμωσ τθσ  (Τ)=( Τϋ) δεν εξαςφαλίηει τθν αλικεια τθσ Τ= Τϋ. Θ ζκφραςθ:  Για να είναι 

(Τ)= (Τϋ) αρκεί Τ= Τϋ  ςθμαίνει (Τ)= (Τϋ)  Τ= Τϋ, ουςιαςτικά πρόκειται για τθν ίδια 

ςυνεπαγωγι (2). Θ αλικεια όμωσ  τθσ  Τ= Τϋ  εξαςφαλίηει τθν αλικεια τθσ (Τ)= (Τϋ).   

Για τθν αλικεια τθσ  (Τ)= (Τϋ) λοιπόν θ ιςοδυναμία (Τ)= (Τϋ) Τ= Τϋ που ςυνικωσ 

χρθςιμοποιείται (κακϊσ), ςτθν περίπτωςι μασ και ψευδισ είναι και περιττι 

(χρειαηόμαςτε μόνο τθν (Τ)= (Τϋ)  Τ= Τϋ).  

Αλλά και ςτθν αλθκι ιςοδυναμία (Τ)= (Τϋ)  αυα= αϋυαϋ, θ ςυνεπαγωγι  



(Τ)= (Τϋ)  αυα= αϋυαϋ,  είναι περιττι.  

Ανάλογα: x,y,αR,αx=αy x=y (ψευδζσ), ενϊ αx=αy x=y (αλθκζσ).  

Προςοχή: Αν κζλουμε να δείξουμε  αx=αy  κα ποφμε απλϊσ αρκεί x=y δθλαδι 

αx=αy  x=y.  Χωρίσ ποςοδείκτη θ πρϊτθ ςυνεπαγωγι δεν είναι πρόταςη (άλλοτε 

αλθκισ, άλλοτε ψευδισ).  

Αφού αληθεύει η πρόταςη  «x,y,αR, x=y αx=αy»  θα αληθεύει και η πρόταςη  

« x,y,αR, x=y αx=αy». Μποροφμε λοιπόν τότε με ςυμφωνία να παραλείπουμε 

τον ποςοδείκτθ, υπονοϊντασ το () και να γράφουμε απλϊσ: «Αν  x,y,αR,τότε  x=y 

αx=αy» , όπωσ βουβά ςυμβαίνει ςτθν πράξθ. 

 Όμοια:  Αφοφ αλθκεφει θ πρόταςθ  «xR, x2+1>0» κα αλθκεφει και θ πρόταςθ 

«xR, x2+1>0». Μποροφμε λοιπόν να γράφουμε απλοφςτερα: «Αν xR, τότε 

x2+1>0». 

Θ ζκφραςθ, «αν xR τότε x3+1>0» δεν είναι πρόταςθ, όπωσ και θ ζκφραςθ: 

«Αν x,y,αR τότε αx=αy x=y». 

Είναι ςημαντικό να κατανοηθοφν οι ζννοιεσ αναγκαία ςυνθήκη και ικανή 

ςυνθήκη.  

Στθ ςυνεπαγωγι p q, λζμε ότι θ q είναι αναγκαία ςυνκικθ για να ιςχφει θ p. 

Δθλαδι χωρίσ τθν q δεν ιςχφει θ p.  

Π.χ. xR, x>2 x2>4  (αλθκισ).  

Θ x2>4 λοιπόν είναι αναγκαία ςυνκικθ για να ιςχφει θ x>2, διότι αν x2
4 τότε 

αποκλείεται να είναι x>2.  

Εξάλλου θ p λζμε ότι είναι ικανι ςυνκικθ για τθν q. Όμωσ μπορεί να ιςχφει θ q 

χωρίσ να ιςχφει  θ p. 

Π.χ.  xR, x>6 x>4  (ιςοδφναμα  x>4   x>6) (αλθκισ). 

Όμωσ πικανόν να ιςχφει θ x>4 χωρίσ να ιςχφει θ x>6.  

Π.χ. x=5  ι x=   
2

9
 ι  x= 

2

11
  κ.λ.π.  

Αποςαφήνιςη   Αντιδιαςτολή  δφο βαςικών μεθόδων. 

1) Απαγωγή ςε άτοπο: Αν θ πρόταςθ Q δεν προκφπτει εφκολα από 

προθγοφμενεσ, τότε καταφεφγουμε ςτο ότι θ Q ιςοδυναμεί (ζχει τον ίδιο 



πίνακα αλικειασ) με τθν ςυνεπαγωγι: )rr(Q   (1) (Νόμοσ απαγωγισ ςε 

άτοπο), δθλαδι καταλιγουμε ςε αντίφαςθ (άτοπο). 

 

2) Αντιθετοαντιςτροφή: Θ ςυνεπαγωγι (pq) ιςοδυναμεί με ( pq  ) (Νόμοσ 

αντικετοαντιςτροφισ). 

Αν θ Q είναι θ ςυνεπαγωγι (pq) τότε θ Q δεν είναι θ q  αλλά θ qp , 

δθλαδι θ qp οπότε θ (1) γίνεται: )r(r)q(p  . 

Θ ςυνεπαγωγι )rr(q  δεν αποδεικνφει τθν (pq) αλλά τθν q. 

Μποροφμε τότε να χρθςιμοποιιςουμε τθν ςυνεπαγωγι: ( pq  ) 

(αντικετοαντιςτροφι). 

Παραδείγματα αντιθετοαντιςτροφήσ. 

1)  Θ ςυνεπαγωγι Γ̂Β̂   β ≠ γ, ιςοδυναμεί με β = γ  Γ̂Β̂   (απλό με 

χριςθ τθσ διχοτόμου ΑΔ).  

 

2)  Θ ςυνεπαγωγι (μ2 άρτιοσ μ άρτιοσ) ιςοδυναμεί με (μ περιττόσ μ2 

περιττόσ) που επίςθσ  είναι απλι, αφοφ:  μ περιττόσ  μ =2κ+1  

μ2=(2κ+1)2  μ2 = 4κ2+4κ+1 μ2= 2(2κ2+2κ)+1  μ2=2λ+1 περιττόσ με μ, 

κ, 2κ2+2κ=λΗ. 

 

Παραδείγματα  απαγωγήσ ςε άτοπο. 

1)  Να αποδειχκεί θ πρόταςθ: 2 Q.  Ζςτω 2 Q, δθλαδι



2  με 

Μ.Κ.Δ.(μ, ν)=1. Τότε 



2   2=

2

2




 μ2=2ν2

μ=2κ  (2κ)2=2ν2
 

ν2=2κ2
 ν=2λ Μ.Κ.Δ.(μ, ν)2, ενϊ Μ.Κ.Δ.(μ, ν)=1<2 (άτοπο), όπου κ, λ, 

μ, νΝ*. 

2) Για κάκε τριάδα ευκειϊν (ε1), (ε2), (δ) ιςχφει θ ςυνεπαγωγι: 









)()(

)//()(
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έ
   {θ (δ) τζμνει τθν (ε2)}. 

Απόδειξθ:  

Ζςτω ότι:  








)()(

)//()(

1

21





έ
 και {θ (δ) δεν τζμνει τθν (ε2)}. Τότε κα 

ζχουμε (δ) //(ε2)  ι  (δ)  (ε2).  

 Αν  (δ) //(ε2)  , τότε ζχουμε από  

το Μ δφο παράλλθλεσ ςτθν (ε2), άτοπο.  

 

 



 Αν (δ)  (ε2), τότε θ (ε2), δθλαδι θ (δ), τζμνει τθν (ε1),ενϊ 

(ε2)//(ε1),  άτοπο. 

 

Παρατήρηςη: Το επικίνδυνο ς’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ (pq) είναι να μθν 

διατυπωκεί ςωςτά θ q . Στο προθγοφμενο παράδειγμα θ περίπτωςθ (δ)  (ε2), 

ςχεδόν ςε όλα τα βιβλία παραλείπεται. Ανάλογα πρζπει να τονιςτεί ότι θ 

μεταβατικι ιδιότθτα τθσ παραλλθλίασ δεν ιςχφει, δθλαδι θ ςυνεπαγωγι  

)//()(
)//()(

)//()(
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 δεν ιςχφει για κάκε τριάδα ευκειϊν  (ε1), (ε2), (ε3), αφοφ 

πικανόν (ε1)  (ε3). 

 

Κίνδυνοι που ελλοχεφουν ςτισ ερωτήςεισ Σωςτοφ – Λάθουσ . 

(ΙΙ)   Θεωροφν ταυτόςθμεσ τισ ζννοιεσ «αδφνατθ εξίςωςθ» και «εξίςωςθ που δεν  

       ορίηεται» κακϊσ και τισ ζννοιεσ «ψευδισ πρόταςθ» και «ζκφραςθ που δεν ζχει  

        νόθμα» π.χ.(0x=5 και 2-x 1 x   ),( 5<0 και 25-  .). Ζκφραςθ τθσ μορφισ 

x2x  κεωρείται  «ψευδισ πρόταςθ» ενϊ δεν είναι καν πρόταςθ, αλλά 

προταςιακόσ τφποσ.  

            Επίςθσ για παράδειγμα ςτο βιβλίο τθσ Ά Γυμναςίου ηθτείται από τουσ   

           μακθτζσ να χαρακτθρίςουν ωσ αλθκι ι ψευδι μια ιςότθτα τθσ μορφισ:     

            αααα=α3  (1).  

           Το αναμενόμενο από τουσ ςυγγραφείσ είναι να απαντιςουν ότι θ (1) είναι     

            ψευδισ. Όμωσ για α{1,0} είναι προφανϊσ αλθκισ.  

              Σε κζμα εξετάςεων Λυκείου ηθτικθκε να χαρακτθρίςουν ωσ αλθκι ι ψευδι         

               τθ ςυνεπαγωγι:     (α2+β2 =0  α = 0 ι β = 0).  

             Ο εξεταςτισ  βζβαια  τθ κεϊρθςε ψευδι διότι το αλθκζσ τουσ είπε, είναι:  

             (α2+β2 =0 α = 0 και β = 0). Δεν παρατιρθςε όμωσ ότι:  

              (α=0 και β=0)  (α=0 ι β=0).  

             (Αν ιςχφει θ πρόταςθ: Ο (χ) είναι καθηγητήσ και δικηγόροσ τότε ιςχφει       

             προφανϊσ και θ πρόταςθ: Ο (χ) είναι καθηγητήσ ή δικηγόροσ).  



 

(ΙΙΙ)    Πρζπει να γίνουν ςαφείσ και κατανοθτζσ οι διαδικαςίεσ εφρεςθσ και    

           απόδειξθσ.  

Διαδικαςίεσ εφρεςησ 

Η Μζθοδοσ Ανάλυςησ – Σφνθεςησ ωσ μια Ευρετική διαδικαςία και αντιδιαςτολή 

από την Αναλυτική Μζθοδο απόδειξησ (Μζθοδο του αρκεί). 

Αντιςτοιχία Γεωμετρικοφ με Αλγεβρικό πρόβλημα. 

Γεωμετρικό πρόβλημα 

Να καταςκευαςτεί τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = γ, ΑΓ = β,  ̂ = ω̂  , όπου γ, β, ω̂  δοςμζνα.  

1ο ςτάδιο (Ανάλυςη). 

Ζςτω ΑΒΓ τρίγωνο με τισ παραπάνω ιδιότθτεσ. Στθν πλευρά Γχ γωνίασ  χ ̂ y = ω̂  

ορίηεται το Α ϊςτε ΓΑ = β, οπότε πλζον το Β κα είναι ςθμείο τομισ τθσ Γy με τον 

κφκλο (Α, γ). 

 

2ο ςτάδιο (ςφνθεςη ή ζλεγχοσ περιοριςμών). 

Ο περιοριςμόσ εδϊ είναι όλεσ οι καταςκευζσ να γίνονται με κανόνα και διαβιτθ. 

Πικανόν να κζλαμε ̂ =
3

ω̂
 ι  ΑΓ = 3 2  που δεν καταςκευάηονται εν γζνει.  

3ο ςτάδιο (Απόδειξη – Διερεφνηςη) επζχει κζςθ επαλικευςθσ.  

Για να ζχουμε λφςθ πρζπει γΑΘ = β θμω = β θμ(1800  ω̂ ).   

Αν   900 < ω̂< 1800  τότε το Βϋ απορρίπτεται.  

Αν  00< ω̂ 900 τότε ζχουμε το πολφ 2 λφςεισ. 

Αν γ < β θμω, δεν ζχουμε λφςθ.  

 

 

Αντίςτοιχο Αλγεβρικό πρόβλημα  

Να λυκεί ςτο Q θ εξίςωςθ: 



x-2 = 3x – 2  (1). 

1ο ςτάδιο (επζχει κζςθ ανάλυςθσ): Ζςτω x0 μια ρίηα τθσ (1). Τότε:  x0  2 και   

0x-2 = 3x0 – 2 (2).  

Αλλά:  (2)  2 – x0 = (3x0 – 2)2  9x0
2 – 11x0 + 2 = 0  x0 {1 , 

9

2
} .  

 

2ο ςτάδιο:  (ζλεγχοσ περιοριςμϊν  αντίςτοιχο τθσ ςφνκεςθσ). 

Ο περιοριςμόσ εδϊ είναι x0Q. Πικανόν να βρίςκαμε x0 = 8383   οπότε:  

x0
2 = 4  και x0<0  x0 = - 2 Q.  

3ο ςτάδιο (Επαλήθευςη) επζχει κζςθ Απόδειξθσ – Διερεφνθςθσ. 

Για να ζχουμε λφςθ πρζπει x02. 

Αν x0 = 1  2,  επαλθκεφεται θ (1). 

Αν x0 =
9

2
  2,  δεν επαλθκεφεται θ (1). 

 

Στθν εξίςωςθ  xx 3823   (i), για τθν τιμι x0=3 που επαλθκεφει τθν   

2x = (83x)3 δεν κα ποφμε ότι θ (i) δεν επαλθκεφεται, αλλά ότι δεν ζχει καν νόθμα, 

αφοφ 2 – x0 = - 1 < 0, όπωσ ακριβϊσ το Β ϋΓy , ςτο αντίςτοιχο γεωμετρικό 

πρόβλθμα.  

 Στθν παραπάνω διαδικαςία (Ανάλυςθ – Σφνκεςθ) ι ςαφζςτερα (Ευκφ – 

Αντίςτροφο) καταφεφγουμε βζβαια, όταν δεν μποροφμε θ δε ςυμφζρει να 

προςδιορίςουμε το ηθτοφμενο αντικείμενο (άγνωςτο τρίγωνο ι αρικμό ι 

ςυνάρτθςθ κ.λ.π.) με ιςοδυναμίεσ, που είναι το ςφνθκεσ.  

Διαδικαςίεσ απόδειξησ 

 Για να αποδείξουμε μια πρόταςθ π.χ. τθν κοινότοπθ:  xR, x2+ 1  2x  (1)  

δεν κάνουμε Ανάλυςθ (όπωσ ςτθ Γεωμετρία) δθλαδι με τθν ζννοια: Ζςτω ότι 

ιςχφει θ (1). Τότε: 

(1)     xR, x2+ 1 – 2x  0  xR, (x 1) 2 0  (2),  

          ϊςτε να διαπιςτϊςουμε ότι θ (2) ιςχφει, διότι θ (2) είναι αναγκαία ςυνκικθ      



          τθσ (1) και πικανόν όχι ικανι. Η Αναλυτική μζθοδοσ   είναι η μζθοδοσ του   

         αρκεί που μασ οδθγεί φυςιολογικά ςτθν αφετθρία τθσ απόδειξθσ, δθλαδι ςε   

          μια ικανι ςυνκικθ για τθν (1).  Γράφουμε λοιπόν:  

Για να ιςχφει θ (1), αρκεί xR, x2+ 1 – 2x  0  (2), δθλαδι (1) (2) και για να ιςχφει 

θ (2), αρκεί: xR, (x 1) 2 0  (3), δθλαδι (2) (3). Θ (3) όμωσ ιςχφει. Άρα ιςχφουν 

και οι (2), (1).  

 Όταν λζμε ότι για να ιςχφει θ: 
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(1), αρκεί να ιςχφει θ                               

3α+2β  6γ (2), δεν εννοοφμε ότι από τθν (1) με απαλοιφι παρονομαςτϊν 

καταλιγουμε ςτθ (2), αλλά ότι από τθ (2) διαιρϊντασ και τα δφο μζλθ τθσ με 

6 καταλιγουμε ςτθν (1).  

Διαπιςτϊνουμε τελικά ότι: 

Αν γράψουμε αντ’ αυτοφ τισ ιςοδυναμίεσ: (1) (2) (3), τότε οι ςυνεπαγωγζσ: (1) 

 (2) (3) είναι περιττζσ και ςε άλλθ περίπτωςθ (όπωσ θ ακόλουκθ) πικανόν  να 

μθν ιςχφουν , οπότε αποτελοφν ρίςκο, αν δεν ελεγχκεί θ ιςχφ τουσ.  

Παράδειγμα 

 Για κάκε x, yR, ιςχφει θ ςυνεπαγωγι:  x+ y  2 x2 + y2 2.  

Απόδειξη:  

Με βάςθ τθ γνωςτι ανιςότθτα: x2 + y2 
2

1
(x+1)2, για να ιςχφει θ x2 + y2 2 (1), αρκεί 

να ιςχφει θ  
2

1
(x+1)2

2  (2), δθλαδι  (1) (2). Ομοίωσ για να ιςχφει θ (2), αρκεί να 

ιςχφει θ (x+y)2  4  (3), δθλαδι  (2) (3). Πράγματι θ (3) προκφπτει από τθν 

υπόκεςθ με τετραγωνιςμό.  

 

Β΄ τρόποσ: Θζτουμε x + y -2 = κ με  κ0 (μετατροπι ανιςότθτασ ςε ιςότθτα) και 

αναγόμαςτε ςτθν ικανι ςυνκικθ: 2x2 – 2(κ+2)x + κ2 + 4κ+2  0 με διακρίνουςα  

Δ = -4κ(κ+4) 0.   

 

Βαςικι επιδίωξθ ςτο Λφκειο κα πρζπει να είναι οι γνϊςεισ που δόκθκαν ςτο 

Γυμνάςιο χωρίσ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ (ενελλικτικι διαδικαςία ι ςπειροειδισ 

μάκθςθ)  να τεκοφν ςε λογικι αλλθλουχία. Για παράδειγμα δεν μπορεί οι ιδιότθτεσ 



των παραλλιλων να προθγοφνται τθσ ιςότθτασ τριγϊνων.  Εκεί ζγινε χριςθ εννοιϊν 

χωρίσ ςαφι οριςμό. Εδϊ αντίκετα κα πρζπει ο οριςμόσ να είναι ςαφισ και να μθν 

περιζχει πρωκφςτερα ςτοιχεία π.χ. Οριςμόσ απόλυτθσ τιμισ ωσ απόςταςθσ,οφτε 

πλεονάηοντα ςτοιχεία π.χ. οριςμόσ ορκογωνίου ωσ παραλλθλογράμμου με όλεσ τισ 

γωνίεσ ορκζσ. Θζματα που εκφεφγουν των ορίων του Λυκείου καλό είναι να 

τονίηεται ότι γι’ αυτό το λόγο παραλείπεται θ απόδειξι τουσ και όχι να τα κεωροφμε 

εποπτικϊσ προφανι π.χ. τομι κφκλων, κεϊρθμα Bolzano κ.τ.λ.  

 

 

 

 


