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Συνθετική εργασία στη γεωμετρία Β΄Λυκείου 
Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ θεωρείται οτι συνέβαλε στην μαθηματική επιστήμη με :  

 Το περίφημο θεώρημα, που φέρει το όνομά του. 
Αγνοούμε την απόδειξη που έδωσε ο ίδιος, ενώ 

γνωρίζουμε ότι αυτή διέφερε από εκείνη του Ευκλείδη.  

 Η ανακάλυψη μερικών Πυθαγόρειων τριάδων, δηλαδή 

τριάδων ακεραίων αριθμών, που επαληθεύουν την ισότητα του θεωρήματός 

του.  

 Η ανακάλυψη των ασυμμέτρων μεγεθών. Το γεγονός αυτό κλόνισε το 

αριθμητικό δόγμα του, ότι τα "πάντα είναι αριθμοί" (δηλ. αριθμήσιμα με τους 

γνωστούς τότε αριθμούς, τους ακέραιους και τα κλάσματα).  

 Η κατασκευή και μελέτη τουλάχιστον των τριών από τα πέντε κανονικά 

πολύεδρα (τετράεδρο, κύβο, δωδεκάεδρο).  

 Η κατασκευή της μουσικής κλίμακας. Μελέτη των λόγων της 4-χορδης 

λύρας και δημιουργία κανόνων κατασκευής της 8-χορδης λύρας.  

Εκτός αυτών σημαντική πρέπει να ήταν και η συμβολή του στις προτάσεις του βιβλίου ΙΙ 
των Στοιχείων (θεωρείται ολόκληρο πυθαγόρειο) και στην κατασκευή της λύσης 
δευτεροβάθμιας εξίσωσης (και εκείνης της χρυσής τομής).  
Μεγάλη πρέπει να ήταν και η συμβολή του στην Αριθμητική (θεωρία των Αριθμών). 
Ειδικότερα σε θεωρήματα ακεραίων αριθμών και στην μελέτη των αριθμητικών προόδων. 
Σήμερα είναι βέβαιο ότι ο Πυθαγόρας υπήρξε μεγάλη μαθηματική προσωπικότητα και ότι 
με τις έρευνες και το Πανεπιστήμιό του συνέβαλε στο άλμα των αρχαίων ελληνικών 
μαθηματικών. Η περίεργη μυστικότητα όμως, που διέπνεε το σύλλογο, έγινε αιτία να μην 
πληροφορηθούν οι βιογράφοι τα προσωπικά επιτεύγματα του ίδιου και έτσι να αγνοούμε 
σήμερα το δικό του έργο, το οποίο ασφαλώς θα ήταν σημαντικότατο.  

 

Α) Να αναζητήσετε πληροφορίες βιβλιογραφικά  που να επιβεβαιώνουν τα 
παραπάνω πέντε επιτεύγματα –ανακαλύψεις του Πυθαγόρα ; 
 
Β) Να αιτιολογήσετε μέσα απο πληροφορίες που θα αναζητήσετε την συμβολή 
του Πυθαγόρα στην συγγραφή των Στοιχείων του Ευκλείδη( Ευκλείδεια 
γεωμετρία) 
Διευκρινήσεις –Παρατηρήσεις  
Για την καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία της εργασίας σας να επιλέξετε να 
παροουσιάσετε μία απο τις ανακαλύψεις του Πυθαγόρα (χωρίς αυτό να αποτελεί 
περιορισμό). 
Να προσπαθήσετε να επικεντρωθείτε στα δύο κεντρικά ερώτημα της εργασίας σας και να 
μην αναζητήσετε γενικές πληροφορίες.  
Ως αποδεικτικά στοιχεία για την επιβεβαίωση της συμβολής του Πυθαγόρα στην Ευκλείδεια 
γεωμετρία, μπορείτε να αναζητήσετε και να καταθέσετε και αρχαία κείμενα που θα 
μεταφράσετε , θα αναλύσετε και θα τα παρουσιάσετε. 


