
Καραγιαννίδου Ανδρομάχη 

                                  Ακολουθίες       

 

 Ένας άνθρωπος έβαλε ένα ζευγάρι κουνέλια σε ένα συγκεκριμένο μέρος, 

περιφραγμένο με τοίχο. Πόσα ζευγάρια κουνέλια θα παραχθούν από αυτό το ζευγάρι 

σε ένα χρόνο, εάν, η φύση αυτών των κουνελιών είναι τέτοια ώστε κάθε μήνα το κάθε 

ζευγάρι  γεννά ένα νέο ζευγάρι το οποίο γίνεται παραγωγικό μετά τον δεύτερο μήνα;  

1.Πόσα ζευγάρια κουνέλια υπάρχουν αρχικά;……………………………………….. 

2.Πόσα ζευγάρια κουνέλια θα υπάρχουν μετά τον δεύτερο μήνα;…………………… 

3.Πόσα μετά τον τρίτο μήνα;…………………………………………………………... 

4.Αν με αν συμβολίσουμε τον αριθμό των ζευγαριών που υπάρχουν μετά τον ν-οστό 

μήνα, μπορείτε να βρείτε τον αναδρομικό τύπο της ακολουθίας;……………………... 

 

Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται σε ένα διάσημο βιβλίο μαθηματικών το οποίο 

γράφτηκε το 1202 και για 250 χρόνια αποτέλεσε το σχολικό βιβλίο στα Λατινικά 

σχολεία της Ευρώπης. Πρόκειται για το  Liber Abaci, (το 

βιβλίο του Άβακα), το οποίο έγραψε ο Fibonacci  

παρατσούκλι του   Leonardo di Pisa  (Leonardo Pisano) 

(1170 – 1250), ενός διάσημου Ιταλού μαθηματικού και στο 

οποίο παρουσιάζει την αριθμητική και την άλγεβρα που είχε 

μάθει στα ταξίδια του. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, 

εισήγαγε το Ινδο-Αραβικό θεσιακό σύστημα αρίθμησης . Το 

δεύτερο μέρος του βιβλίου περιείχε μια μεγάλη συλλογή προβλημάτων που 

αφορούσαν στους εμπόρους, σχετικά με τη τιμή των αγαθών, τον υπολογισμό του 

κέρδους, τη μετατροπή διαφορετικών νομισμάτων που χρησιμοποιούνταν στο 

εμπόριο, σε πόλεις της Μεσογείου. Στο τρίτο μέρος εμφανίζονταν διάφορα 

προβλήματα (μεταξύ των οποίων και το πρόβλημα με τα κουνέλια) καθώς και 

προβλήματα με αθροίσματα αριθμητικών και γεωμετρικών προόδων.  

 

5. Υπολογίστε τους εννέα πρώτους όρους της ακολουθίας  Fibonacci  

………………………………………………………………………………………….. 

6. Υπολογίστε και τους λόγους των διαδοχικών όρων α2 / α1 , α3/α2, α4/α3, … 

και στη συνέχεια συμπληρώστε το παρακάτω διάγραμμα (στον οριζόντιο άξονα 

θεωρήστε τους α1, α2, … και στον κατακόρυφο τους α2 / α1 , α3/α2, α4/α3, … 



Καραγιαννίδου Ανδρομάχη 

Τι παρατηρείτε;………………………………………………………………………… 

 

 

Η πρώτη πρόταση του βιβλίου του Liber Abaci ήταν: 

«Υπάρχουν εννέα σύμβολα των Ινδών 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Με αυτά τα σύμβολα μαζί με 

το 0 το οποίο στα αραβικά λέγεται zephirum μπορεί να γραφεί κάθε αριθμός, όπως θα 

δείξουμε παρακάτω» Είναι η πρώτη φορά που ένας Ευρωπαίος μαθηματικός 

περιγράφει το μηδέν. Παρόλο που η έννοια του μηδενός δημιουργήθηκε αιώνες πριν 

στην Ινδία και στη Μέση Ανατολή, ήταν σχετικά άγνωστη στην Ευρώπη, την εποχή 

του Fibonacci.  

Παρόλη την ευκολία του Ινδο-Αραβικού συστήματος αρίθμησης σε σύγκριση με το 

Ρωμαϊκό, η υποδοχή του έγινε με καχυποψία. Το 1298, το Συμβούλιο της 

Φλωρεντίας, μεγάλο εμπορικό κέντρο, απαγόρευσε εντελώς τη χρήση του μηδενός. 

Γιατί; Επειδή μπορούσε κανείς να πλαστογραφήσει εύκολα τα ινδο-αραβικά ψηφία. 

Για παράδειγμα, το 10 μπορούσε να γίνει 110 ή 101 ή ακόμα και 16.  

Ο Fibonacci είχε  στο ίδιο βιβλίο και το ακόλουθο πρόβλημα: 

      Υπάρχουν τέσσερις γριές γυναίκες στο δρόμο για τη Ρώμη. Κάθε γυναίκα έχει 

επτά μουλάρια. Κάθε μουλάρι κουβαλά επτά σακιά. Κάθε σακί περιέχει επτά 

καρβέλια ψωμί. Για κάθε καρβέλι υπάρχουν επτά μαχαίρια και κάθε μαχαίρι είναι σε 

επτά θήκες. Γυναίκες, μουλάρια, σακιά, καρβέλια, μαχαίρια και θήκες- πόσα είναι 

όλα μαζί στο δρόμο για τη Ρώμη; 

Προσπαθήστε να το λύσετε σε επόμενο μάθημα με την βοήθεια των πρoόδων. 


