
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Χαράλαμπος Κορνάρος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-
el/undergraduate-programs-el  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Εισαγωγή σε στοιχεία της μαθηματικής λογικής ως εργαλείο γραφής και επεξεργασίας μαθηματικών 
συλλογισμών. Εισαγωγή στις βασικές αρχές της θεωρίας συνόλων που αποτελεί βασικό εργαλείο 
στην αυστηρή θεμελίωση της Μαθηματικής επιστήμης. Κάτω από αυτό το πρίσμα εισάγονται τα 
θεμελιώδη συστήματα αριθμών (φυσικοί, ακέραιοι, ρητοί, πραγματικοί). Σκοπός του μαθήματος 
είναι η πρώτη επαφή και εξοικείωση με αφηρημένες μαθηματικές έννοιες του απειροστικού 
λογισμού και της άλγεβρας, όπως αυτές του συνόλου, της συνάρτησης και των διαφόρων 
συστημάτων αριθμών (ακέραιοι, ρητοί, πραγματικοί). Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής 
διαδικασίας, ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει την ευχέρεια να χειρίζεται βασικά μαθηματικά 
εργαλεία, να εμβαθύνει στην έννοια του «αριθμού» καθώς και να  κάνει αυστηρές αποδείξεις. 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη Εργασία. Ομαδική Εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Στοιχεία Λογικής. Εισαγωγή στον προτασιακό λογισμό, ορισμοί και παραδείγματα (άρνηση, 
σύζευξη, διάζευξη, συνεπαγωγή, ισοδυναμία). Νόμοι De Morgan. Ποσοδείκτες και η χρήση τους 
με παραδείγματα. Συμπερασματικοί κανόνες (απαγωγή σε άτοπο, επαγωγή, 
αντιθετοαντιστροφή). Παραδείγματα.  

2. Η έννοια του συνόλου, τρόποι γραφής συνόλων (περιγραφή με ιδιότητα, παράθεση στοιχείων). 
Υποσύνολο, συμπλήρωμα, ένωση, τομή, διαφορά συνόλων με παραδείγματα. Νόμοι De Morgan. 
Καρτεσιανό γινόμενο. Σχέσεις (σχέσεις ισοδυναμίας, σχέσεις διάταξης, παραδείγματα). 
Συναρτήσεις. Είδη συναρτήσεων (1-1, επί, αντίστροφη συνάρτηση). Παραδείγματα. Σύνθεση 
συναρτήσεων. Η έννοια της ακολουθίας. Εικόνα και αντίστροφη εικόνα συνόλου μέσω μιας 
συνάρτησης. Βασικές ιδιότητες. Πράξεις και παραδείγματα πράξεων. Ιδιότητες πράξεων.  

3. Φυσικοί αριθμοί. Αξιώματα Peano. Αρχή ελαχίστου, μαθηματική επαγωγή. Οι ακέραιοι αριθμοί, 
διαιρετότητα. Οι ρητοί αριθμοί.  

4. Οι πραγματικοί αριθμοί. Μια εισαγωγή-συζήτηση στην αναγκαιότητα εισαγωγής μη ρητών 
αριθμών Οι έννοιες του ελάχιστου πάνω φράγματος συνόλου και μέγιστου κάτω φράγματος. Η 
αρχή της πληρότητας. Ύπαρξη ριζών θετικών αριθμών (για παράδειγμα η τετραγωνική ρίζα του 
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2). Η Αρχιμήδεια ιδιότητα. Οι πραγματικοί αριθμοί, πράξεις και διάταξη.  

5. Ακολουθίες πραγματικών αριθμών (συνοπτική επανάληψη). Βασικές ακολουθίες.  Συνέπειες του 
αξιώματος πληρότητας: Σύγκλιση μονότονων ακολουθιών, μια ακολουθία συγκλίνει αν και μόνο 
αν είναι βασική, το θεώρημα Bolzano-Weierstrass.   

6. Μιγαδικοί αριθμοί. Ορισμός, πράξεις, συζυγής μιγαδικός, μέτρο,  απόλυτη τιμή, τριγωνική 
ανισότητα. Το μιγαδικό επίπεδο. Τριγωνική ανισότητα, n-στες ρίζες αριθμού. Πολική μορφή, n-
στες ρίζες μιγαδικού αριθμού. Τύπος του Euler, τύπος De Moivre. Εφαρμογές στην 
τριγωνομετρία.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
Η διδακτέα ύλη κατανέμεται ομοιόμορφα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εξαμήνου. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email 

• Ανάρτηση διαφανειών και υλικού μαθήματος στη 
πλατφόρμα moodle 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστήριο 26 

Αυτοτελής Μελέτη 147 

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

225 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των φροντιστηρίων 
του μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στην ελληνική γλώσσα 
μέσω γραπτής εξέτασης η οποία περιλαμβάνει Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης και Επίλυση Προβλημάτων. Οι 
φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται προφορικά. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Τσολομύτης Αντώνης, «Σύνολα και Αριθμοί», Leader Books (2004), ISBN:960-7901-47-9. 

 


