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Η μεγάλη
περιπέτεια των
μαθηματικών

Από την προϊστορία μέχρι τις
μέρες μας
(Εκδόσεις Πατάκη)

ΓΡΙΦΟΙ

Σε μια πόλη της Κίνας διοργανώθηκε παιδικό
ποδοσφαιρικό τουρνουά. Δήλωσαν συμμετοχή χιλιάδες
παιδιά. Όμως ο αριθμός τους ήταν αδύνατο να διαιρεθεί
με το 11 κι έτσι οι διοργανωτές σκέφτηκαν να μειώσουν
τον αριθμό των μελών κάθε ομάδας. Αλλά δυστυχώς δε
γινόταν ούτε αυτό, για ομάδες έως και 2 παιδιών. Τότε 1 
παιδί ζητά να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και
ξαφνικά μπορούσαν να γίνουν ομάδες από 2 έως και 11 
παιδιών. Πόσα παιδιά ήταν δηλώσει συμμετοχή αρχικά;

Στοχαστικά Μαθηματικά
;Το πρόγραμμα σχήμα, όταν εκτελεστεί για οποιαδήποτε τιμή του ν που να έχει νόημα, 

φτιάχνει κανονικό ν-γωνο, χρώματος κόκκινου.
Για shape :ν
θεσεχρωμαστυλο [255 0 0]
επανάλαβε :ν [μπροστά 300/:ν δεξιά 360/:ν]
τελοσ
shape 8
;Το πρόγραμμα "παιχνίδι", όταν εκτελεστεί κάνει τα εξής: Πρώτα φτιάχνει ν-γωνο με

μία μαύρη γραμμή και δείχνει από ποιο σημείο ξεκίνησε το σπουργίτι. Στη συνέχεια
φτιάχνει μία άσπρη κάθετη γραμμή σε μία πλευρά του ν-γώνου. Η επιλογή της
πλευράς που σταματάσει γίνεται τυχαία. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί ως εξής: Ο
παίκτης επιλέγει τι σχήμα θέλει, πχ 8-γωνο , τρέχει "παιχνίδι 8" και στη συνέχεια σε
ποια πλευρά θα σταματήσει, ξεκινώντας να μετράει πλευρές από την μαύρη γραμμή
και δεξιόστροφα. Στη συνέχεια εκτελεί το πρόγραμμα και βλέπει αν κέρδισε ή όχι.

; Κάθε φορά που εκτελείτε το πρόγραμμα "παιχνίδι" πρέπει προηγουμένως να
σβήνετε τα γραφικά.

To game :n
showturtle
setpencolor [0 0 0]
right 90 forward 15 back 30 forward 15 left 90
shape :n
repeat (random 0 :n +1) [forward 300/:n δεξιά 360/:n] μπροστά 150/:n
setpencolor [255 255 255]
right 90 forward 15 back 30 forward 15 left 90
hideturtle
penup
home
pendown
τελοσ
game 8
;Είναι το παιχνίδι "τίμιο";
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Για ν-γωνο :a :b
επανάλαβε :b [ Μπροστά :a 
Δεξιά 360/:b ]
ΤΕΛΟΣ
ν-γωνο 30 4
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