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Πρόβληµα: Τρένο Τριγώνων 

Κοιτάξτε το τρένο τριγώνων παρακάτω. Το µήκος της αµαξοστοιχίας 

τριγώνων καθορίζεται από τον αριθµό των ισόπλευρων τριγώνων (µε 

πλευρά 1 cm).  π.χ. Η περίµετρος του τρένου τριγώνου είναι 5 cm εφόσον 

το µήκος είναι 3. 

 

Μονοδοµικό (Unistructural) 

Ποια είναι η περίµετρος της αµαξοστοιχίας τριγώνων αν το µήκος είναι 4; 

(οι εσωτερικές γραµµές δεν υπολογίζονται στην περίµετρο)  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 6cm 

 

[Η απάντηση είναι δυνατή µε βάση τις συγκεκριµένες πληροφορίες (που 

βρίσκονται στο διάγραµµα) µε ένα µόνο βήµα της συγκεκριµένης 

αλληλουχίας. Η απάντηση είναι δυνατή απλά µετρώντας.] 

 

Πολυδοµικό (Multistructural) 

Ποια είναι η περίµετρος του τρένου τριγώνων µε µήκος (αριθµό τριγώνων) 

6 και 15; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 8 cm και 17 εκατοστά 

 

[Η ερώτηση αυτή απαιτεί οι πληροφορίες που δίνονται να επεξεργαστούν 



και να βρεθεί η αναδροµική σχέση µεταξύ των όρων της ακολουθίας, ώστε 

να υπολογιστούν συγκεκριµένες περιπτώσεις] 

Συσχετιστικό (Relational) 

α) Ποια είναι η περίµετρος του τρένου τριγώνων µε µήκος (αριθµό 

τριγώνων) h; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: h+2 

β) Προσπαθήστε να γράψετε µια γραµµική εξίσωση για να βρείτε την 

περίµετρο του τρένου τριγώνων για οποιοδήποτε µήκος του τρένου. Όπου 

r η περίµετρος του τρένου και s το µήκος του. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: r = s + 2 

γ) Εάν τρένο τριγώνων έχει περίµετρο 50 cm, ποιο είναι το µήκος του; 

Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβληµα µε χρήση της κατάλληλης εξίσωσης 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 50 = s + 2 

s = 48 

[Η ερώτηση απαιτεί την χρήση όλων των πληροφοριών µε σκοπό τη 

γενίκευση και την εφαρµογή τύπου για την επίλυση της συγκεκριµένης 

κατάστασης. Εάν ένας φοιτητής απαντήσει σωστά, θα επιδείξει την 

ικανότητα του σχετικά µε: i) τον προσδιορισµό της γραµµικής σχέσης 

µεταξύ των µεταβλητών. ii) την κατασκευή ενός τύπου µε χρήση 

αλγεβρικών σύµβολων. iii) την εφαρµογή του τύπου σε συγκεκριµένη 

κατάσταση.] 

Εκτεταµένης Αφαίρεσης (Extended Abstract) 

Μπορείτε να προτείνετε ένα νέο µοντέλο του τρένου και να σχηµατίσετε 

την αντίστοιχη γραµµική εξίσωση που να εκφράζει την περίµετρο (r) του 

τρένου για κάθε µήκος (s); 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. r=2s+2 (τετράγωνο)   2. r=2s+4 (εξάγωνο) 

[Το επίπεδο αυτό αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο της αλγεβρικής 

ικανότητα επίλυσης. Η απάντηση δείχνει την ικανότητα να επεκταθεί η 



εφαρµογή των πληροφοριών αυτών σε µία νέα κατάσταση (δηµιουργία 

νέων σχέσεων) και πραγµατοποιούν µια εναλλακτική προσέγγιση η οποία 

σχηµατίζεται από την αφηρηµένη έννοια (γραµµική σχέση)] 


