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ΟΔΗΓΙΕΣ
 Σκοπός αυτών των οδηγιών είναι να δώσει στο φοιτητή μερικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη μελέτη κάθε κεφαλαίου. Βέβαια, οι συγκεκριμένες απαιτήσεις του 
μαθήματος που παρακολουθεί και ο διδάσκων μπορούν να αλλάξουν λίγο ή πολύ τη 
στρατηγική της μελέτης, αλλά μερικοί βασικοί κανόνες παραμένουν αναλλοίωτοι.

 Πρώτα απόλα, ο μέσος φοιτητής πρέπει να δεχτεί το γεγονός ότι χρειάζεται να 
διαβάσει πολλές φορές την ύλη ενός μαθήματος για να την κατανοήσει σε κάποιο 
ικανοποιητικό βαθμό. Δεύτερο, στα μαθηματικά ο φοιτητής δεν πρέπει να δέχεται 
παθητικά οτιδήποτε. Ένα μαθηματικό σύγγραμμα είναι μια ανθρώπινη εργασία και 
μπορεί να περιέχει λάθη, μερικά από τα οποία ίσως παραμένουν απαρατήρητα για 
χρόνια. Εκτός από αυτό, η λήψη μαθηματικών πληροφοριών με λογική κριτική είναι 
μια πολύ καλή εξάσκηση για το μυαλό. Τρίτο, ο φοιτητής πρέπει να λύνει προ-
βλήματα. Για το λόγο αυτό έχουμε τις εκφωνήσεις των προβλημάτων σε διαφο ρε-
τικό αρχείο από τις λύσεις τους. Τέταρτο, απευθυνόμενοι στο φοιτητή πρέπει όλοι 
να του λέμε “οργάνωσε τις σκέψεις σου, τα επιχειρήματά σου και τις σημειώσεις 
σου, προσπάθησε σε κάθε βήμα να ξέρεις τι γνωρίζεις καλά, τι λίγο και τι καθόλου”. 
Η πρόοδος που έχει κάνει η ανθρωπότητα από τους φυσικούς αριθμούς στους 
ακέ ραιους, στους ρητούς, στους πραγματικούς και τελικά στους μιγαδικούς είναι 
αξιοθαύμαστη, αλλά χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια. Ας μη νομίσει, λοιπόν, ο κάθε 
φοιτητής ότι είναι εύκολο να κατανοήσει πλήρως τι είναι ένας φυσικός αριθμός.

 Το βασικό σύγγραμμα για αυτό το μάθημα είναι το Ανώτερα Μαθηματικά, 
που θα αναφέρεται σε συντομία ως ΑΜ. Μπορείτε να αρχίσετε διαβάζοντας το 
πρώτο κεφάλαιο “ΑΡΙΘΜΟΙ” (σελ. 1-7). Έτσι θα θυμηθείτε μερικά πράγματα που 
ήδη γνωρίζετε, αλλά θα μάθετε και νέα που θα σας βοηθήσουν αργότερα. Δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή στους πραγματικούς αριθμούς, τους εκθέτες, τις ρίζες και τους 
λογάριθμους. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τα σημειοσύνολα, τα διαστήματα και τα 
φράγματα. Αυτές οι έννοιες θα χρειαστούν αργότερα στη μελέτη των συναρ τήσεων. 
Οι μιγαδικοί αριθμοί και η μέθοδος της μαθηματικής επαγωγής πρέπει επίσης να 
κατανοηθούν πλήρως, γιατί χρειάζονται και πώς λειτουργούν σε συμφωνία με τη 
λογική μας. Μερικά θέματα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή παρουσιάζονται στα 
αρχεία Note101.pdf, κτλ. Ο απαιτητικός φοιτη τής πρέπει να τα μάθει όλα.

 Διαβάστε και κατανοήστε όλα τα λυμένα προβλήματα των σελ. 7-15 του ΑΜ, 
ιδιαίτερα τα 5, 7, 12, 21, 24, 27, 28, 30. Λύστε πλήρως όσα περισσότερα άλυτα 
προβλήματα μπορείτε από τις σελ. 16-19 και ιδιαίτερα τα 36, 40, 45, 45, 46, 48, 67, 
79, 89, 91, 93. Η συνεργασία με άλλους φοιτητές είναι ευπρόσδεκτη.

 Μερικά πρόσθετα προβλήματα δίνονται στο αρχείο Problems1G.pdf. Προσπα-
θήστε να τα λύσετε πριν διαβάσετε τις λύσεις τους. Τα προβλήματα αυτά υποδεί-
χνουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

 Τέλος, προσπαθήστε να απαντήσετε στα ACEs. Το πάρτι μόλις άρχισε.


