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Μάθε Μαθηματικά όπως ένας Αρχαίος Αιγύπτιος  

 

Σχετικό Σχέδιο Κατασκευής  Αιγυπτιακοί Αριθμοί 

Περιγραφή 

 

Ανατρέξτε στην ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου για να 

μάθετε πώς οι Αιγύπτιοι αναπαριστούσαν τους 

αριθμούς και τα κλάσματα, καθώς και ποιες μεθόδους 

χρησιμοποιούσαν για να λύσουν τις μαθηματικές 

πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του 

πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, με τη χρήση 

ακέραιων αριθμών.  

Μαθησιακοί στόχοι 
Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με: 

● Τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά και τους 

διαφορετικούς αριθμούς που αυτά 

αναπαριστούσαν  

● Τη σημασία ενός αιγυπτιακού κλάσματος 

● Τη σύγκριση δύο κλασμάτων χωρίς την εύρεση 

κοινών παρανομαστών  

Σχετικά Μαθήματα 
Μαθηματικά, Τέχνη 
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Προαπαιτούμενη 

προετοιμασία για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι 

μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την πρόσθεση, την 

αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό, τη διαίρεση και τα 

κλάσματα. Επιπλέον, οι μαθητές θα πρέπει να είναι 

εξοικειωμένοι με την έννοια των κοινών 

παρονομαστών.  

Προγενέστερη/Προαπαιτού

μενη γνώση για τους 

μαθητές 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

● Να κάνουν βασικούς υπολογισμούς  

● Να εξηγούν τη χρήση των κλασμάτων 

● Να κάνουν βασικούς υπολογισμούς 

συγκρίνοντας κλάσματα 

Ηλικιακό εύρος των 

μαθητών 

10-12 ετών 

Διάρκεια 
45 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Εύκολο 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 
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Βήμα 1:  

Πώς οι Αιγύπτιοι επινόησαν το δικό τους αριθμητικό σύστημα; 

Οι πρώτοι Αιγύπτιοι εγκαταστάθηκαν κατά μήκος της εύφορης κοιλάδας του Νείλου 

ήδη από το 6000 π.Χ. Άρχισαν να καταγράφουν τα μοτίβα των σεληνιακών φάσεων και 

των εποχών, τόσο για γεωργικούς όσο και για θρησκευτικούς σκοπούς.  

Οι τοπογράφοι του Φαραώ, ήδη από πολύ νωρίς, χρησιμοποιούσαν συστήματα 

μέτρησης με βάση τα μέλη του σώματος για να υπολογίσουν τις εκτάσεις της γης ή τις 

διαστάσεις των κτιρίων τους (μια παλάμη ισοδυναμούσε με το πλάτος του χεριού, ενώ 

μια πήχη ισοδυναμούσε με την απόσταση από τον αγκώνα μέχρι τα ακροδάχτυλα).  

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν ένα δεκαδικό αριθμητικό σύστημα που βασιζόταν στα 

δέκα ανθρώπινα δάκτυλα. Το αρχαιότερο μαθηματικό κείμενο από την αρχαία Αίγυπτο 

που έχει ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής είναι ο Πάπυρος της Μόσχας, ο οποίος 

χρονολογείται από την εποχή του Μέσου Βασιλείου, δηλαδή μεταξύ του 2000 – 1800 

π.Χ. 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: hitachi-hightech.com 
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Πώς αναπαριστούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τους αριθμούς; 

Οι Αιγύπτιοι είχαν ένα σύστημα γραφής που βασιζόταν στα ιερογλυφικά, ήδη από 

το 3000 π.Χ. Τα ιερογλυφικά είναι μικρές εικόνες που αναπαριστούν λέξεις.  

Οι Αιγύπτιοι εφάρμοζαν ένα σύστημα αναπαράστασης των αριθμών που αποτελούταν 

συνολικά από 10 ιερογλυφικά. Έτσι, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά σύμβολα και 

σύνολα συμβόλων για να αναπαριστάνουν μια μονάδα, το δέκα, το εκατό, τα χίλια, τις 

δέκα χιλιάδες και το ένα εκατομμύριο κτλ.  

 

 

 

 

Πηγή εικόνας: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/ 

Για να φτιάξουν τον αριθμό 276 π.χ., χρειάζονταν δεκαπέντε σύμβολα: δύο σύμβολα 

του «εκατό», επτά σύμβολα του «δέκα» και έξι σύμβολα της «μίας μονάδας». Ο αριθμός 

276 σύμφωνα με το αρχαίο αριθμητικό σύστημα των Αιγυπτίων γραφόταν ως εξής: 

 

 

 

 

Πηγή εικόνας: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/ 

 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/
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Βήμα 2: Βασικοί υπολογισμοί  

Πρόσθεση και Αφαίρεση 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι για την πρόσθεση και την 

αφαίρεση είναι ουσιαστικά οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούμε στα σύγχρονα 

μαθηματικά. Οι Αιγύπτιοι έκαναν την πρόσθεση συνδυάζοντας σύμβολα. Σύμφωνα 

λοιπόν με την μέθοδο των αρχαίων Αιγυπτίων, η πρόσθεση γινόταν με τον συνδυασμό 

όλων των μονάδων ( ) μαζί, έπειτα όλων των δεκάδων ( ) μαζί, και τέλος όλων των 

εκατοντάδων ( ) το ίδιο, και ούτω καθ’ εξής. Εάν ένας γραφέας είχε περισσότερες 

από δέκα μονάδες ( ), θα αντικαθιστούσε αυτές τις δέκα μονάδες με . Θα συνέχιζε 

να το κάνει αυτό μέχρι ο αριθμός των μονάδων που απέμεναν να ήταν μικρότερος από 

το δέκα. Η διαδικασία αυτή συνεχιζόταν κατά τον ίδιο τρόπο με τις δεκάδες, 

αντικαθιστώντας τις δέκα δεκάδες με το ιερογλυφικό κ.λπ.  

 

Πολλαπλασιασμός  

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι για τον πολλαπλασιασμό ήταν 

πολύ διαισθητική, αλλά απαιτούσε περισσότερο χρόνο επίλυσης από τη μέθοδο που 

χρησιμοποιούμε σήμερα. Έτσι θα πολλαπλασίαζαν το 5 με το 29. 

 
 
 
 

Πηγή εικόνας: https://www.math.tamu.edu/\ 

https://www.math.tamu.edu/~don.allen/history/egypt/node2.html
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*1  29  

2  58  

*4  116  

1 + 4 = 5 29 + 116 = 145  

 

Θα ξεκινούσαν με τον αριθμό που πολλαπλασίαζαν επί 29 και θα τον διπλασίαζαν για 

κάθε γραμμή κατά τον πολλαπλασιασμό. Στη συνέχεια θα επέστρεφαν πίσω για να 

διαλέξουν τους αριθμούς από την πρώτη στήλη τους οποίους πρόσθεταν με τον πρώτο 

αριθμό (5). Δηλαδή, χρησιμοποιούσαν την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού 

έναντι της πρόσθεσης. 

29*(5) = 29*(1 + 4) = 29 + 116 = 145 

Διαίρεση 

Ο τρόπος που έκαναν τη διαίρεση ήταν παρόμοιος με αυτόν του πολλαπλασιασμού. Για 

τη διαίρεση του 98/7, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θα υπολόγιζαν το αποτέλεσμα ως τον 

αριθμό που αν πολλαπλασιαζόταν με το 7 θα ισοδυναμούσε με το 98. Και πάλι, για την 

επίλυση του μαθηματικού προβλήματος θα εργάζονταν ανά στήλες.  

1  7  

2  14  

4  *28  

8  56  

2 + 4 + 8 = 14 14 + 28 + 56 = 98  
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Για την διαίρεση θα σημειώνονταν οι αριθμοί στη δεξιά στήλη, οι οποίοι δίνουν το 

άθροισμα 98, και έπειτα θα προστίθονταν οι αντίστοιχοί τους αριθμοί στην αριστερή 

στήλη για να δώσουν το πηλίκο. 

 Έτσι λοιπόν, η απάντηση που θα λάμβαναν θα ήταν 14. 98 = 14 + 28 + 56 = 7(2 + 4 + 8) = 

7*14 

Βήμα 3: 

Κλάσματα 

Ενώ οι κλασματικές μονάδες χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά στα μαθηματικά, εντούτοις 

δεν γράφονταν πάντα όπως τα ξέρουμε σήμερα. Περίπου 5.000 χρόνια πριν, οι 

Αιγύπτιοι αναπαριστούσαν τα κλάσματα χρησιμοποιώντας μια ειδική σημειογραφία: 

 

Το σχήμα  συμβόλιζε τον αριθμητή ενώ οι γραμμές τον παρονομαστή  

 

αναπαριστάνει το  1

3
 του κλάσματος, επομένως το ιερογλυφικό 

 

Ως επί το πλείστων, οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν μόνο κλάσματα μονάδας (ένα 

κλάσμα με τον αριθμό 1 ως αριθμητή). Ένα από τα λίγα κλάσματα που υπήρχαν σε 

μορφή αλλά όχι σε μονάδα ήταν τα  
2
3
.  Αναπαρίστατο ως εξής:  
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Επιπλέον, τα κλάσματα αναπαρίσταντο χωρίς να επαναλαμβάνονται τα ίδια κλάσματα 

ως προοδευτικά αθροίσματα μικρότερων κλασμάτων. Για παράδειγμα, τα 5

9
 δεν θα 

αναπαρίστατο ως 1

9
+

1

9
+

1

9
+

1

9
+

1

9
 αλλά ως  

1

 2
+

1

18
. 

Δραστηριότητες 

αξιολόγησης 

 

Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να κάνει τις ακόλουθες 

ερωτήσεις για να αξιολογήσει τη δραστηριότητα: 

Ερώτηση 1:  

 

 

 

 

 

 

Πηγή εικόνας: 

http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptia

n_maths_problems.pdf 

Ερώτηση 2:  

Να μετατρέψετε τα 5/9 σε αιγυπτιακή μορφή 

κλάσματος. 

 

 

http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptian_maths_problems.pdf
http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptian_maths_problems.pdf
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Ερώτηση 3:  

Επιλύστε τις ακόλουθες μαθηματικές εξισώσεις 

εφαρμόζοντας την αιγυπτιακή μέθοδο. 

● 18 * 85 =  

● 12 25 ***  

● 35 * 24 =  

Λύση: 

18* 85 

1 85 

2 170 

4 340 

8 680 

16 1360 

16 + 2 = 18 οπότε προσθέτουμε 170 + 1360 = 1530 
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Ερώτηση 4:  

Εάν    πυραμίδες έχουν  τούβλα, 

πόσα τούβλα χρειάζονται για να 

χτιστούν  οι  πυραμίδες; 

Αποκωδικοποίηση 

Εάν 3 πυραμίδες έχουν 1000 + (5 * 100) + (7*10) + 2 =  

= 1000 + 500 + 70 +2 = 1572 τούβλα 

Πόσα τούβλα χρειάζονται για να χτιστούν 5 πυραμίδες; 

Λύση: 

3 πυραμίδες -> 1572 τούβλα 

↘ 

5 πυραμίδες -> ? 1090 

3 * x = 5 * 1572 => 3x = 7860 => x 7860

3
 =  = 2620 τούβλα  

 


