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Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι για το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουν δοθεί οι πιο πολλές διαφορετικές
αποδείξεις που έχουν δοθεί για θεώρηµα στα Μαθηµατικά. Ο καθηγητής Elisha Scott
Loomis (1852 – 1940) στο βιβλίο του “The Pythagorean Proposition1” συγκέντρωσε
367 διαφορετικές αποδείξεις! (Σήµερα ίσως έχουν προστεθεί και άλλες). Στις
αποδείξεις αυτές συµπεριλαµβάνονται η απόδειξη που αποδίδεται στο Leonardo da
Vinci (1452 – 1519), η απόδειξη του 20ου προέδρου των Η.Π.Α. James Abram
Garfield (1831 – 1881) και φυσικά η απόδειξη που έδωσε ο µεγάλος µαθηµατικός της
αρχαιότητας και θεµελιωτής της Γεωµετρίας Ευκλείδης (∼325 – 265 π.Χ.), που είναι
και η αρχαιότερη γνωστή απόδειξη (δείτε το Ιστορικό Σηµείωµα της παραγράφου 1.4
του Β΄ Μέρους του βιβλίου των Μαθηµατικών της Β΄ Γυµνασίου).
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι τρεις παραπάνω αποδείξεις, οι οποίες θεωρώ πως έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον όχι µόνο ιστορικό και επιστηµονικό αλλά και
διδακτικό.
Όπως γνωρίζουµε, ο πρώτος που διατύπωσε και απόδειξε το θεώρηµα ήταν ο
Πυθαγόρας2 (6ος αιώνας π.Χ.) ή κάποιος από την πυθαγόρεια αδελφότητα3. Σύµφωνα
µε την παράδοση, ο Πυθαγόρας µόλις αποδείχθηκε το θεώρηµα4, πρόσφερε θυσίες
στους θεούς θυσιάζοντας 100 βόδια! Γι’ αυτό, το θεώρηµα αυτό λέγεται και
«Θεώρηµα της Εκατόµβης».
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Πρώτη έκδοση το 1927 και δεύτερη το 1940. Το 1968 επανεκδόθηκε από το Εθνικό Συµβούλιο
Καθηγητών Μαθηµατικών της Αµερικής.
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Το θεώρηµα, όπως προκύπτει από ευρήµατα, το γνώριζαν πριν τον Πυθαγόρα διάφοροι αρχαίοι λαοί,
όπως οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι και άλλοι. Όµως, οι λαοί αυτοί, όπως φαίνεται,
δεν είχαν ασχοληθεί µε την απόδειξή του.
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Ο µυστικισµός που χαρακτήριζε την Σχολή που ίδρυσε ο Πυθαγόρας στον Κρότωνα της Νότιας Ιταλίας, όπου είχε καταφύγει εξαιτίας του τυραννικού καθεστώτος του Πολυκράτη στην πατρίδα του την
Σάµο, δεν επέτρεπε την ανακοίνωση πολλών στοιχείων.
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Η απόδειξη δυστυχώς δεν µας είναι γνωστή. Μόνο εικασίες υπάρχουν σχετικά µε τον τρόπο που απέδειξαν οι πυθαγόρειοι το οµώνυµο θεώρηµα.

1. Απόδειξη του Ευκλείδη

Η απόδειξη του Ευκλείδη είναι γεωµετρική και στηρίζεται στο παραπάνω σχήµα. Ο
Ευκλείδης απέδειξε ότι τα τετράγωνα ΑΓΘΙ και ΑΒΖΗ έχουν το ίδιο εµβαδόν µε τα
ορθογώνια ΓΛΚ∆ και Β∆ΚΕ αντίστοιχα. Για την απόδειξη της πρώτης ισεµβαδικότητας χρησιµοποίησε την ισότητα των τριγώνων ΒΓΘ και ΑΓΛ και το ότι το
εµβαδόν του τριγώνου ΒΓΘ είναι ίσο µε το µισό του εµβαδού του τετραγώνου ΑΓΘΙ,
επειδή έχουν την ίδια βάση ΘΓ και η κορυφή Β είναι σηµείο της ευθείας ΙΑ, η οποία
είναι παράλληλη της ΘΓ. Για τον ίδιο λόγο και το εµβαδόν του τριγώνου ΑΓΛ είναι
ίσο µε το µισό του εµβαδού του ορθογωνίου ΓΛΚ∆5. Με ανάλογο τρόπο απόδεικνύεται και η ισεµβαδικότητα των σχηµάτων ΑΒΖΗ και Β∆ΚΕ.
Το Πυθαγόρειο θεώρηµα αποτελεί την πρόταση 47 του βιβλίου Ι των Στοιχείων και
διατυπώνεται (µεταφέρεται στο µονοτονικό σύστηµα γραφής) ως εξής:
«Εν τοις ορθογωνίοις τριγώνοις το από της την ορθήν γωνίαν υποτεινούσης πλευράς
τετράγωνον ίσον εστί τοις από των την ορθήν γωνίαν περιεχουσών πλευρών τετραγώνοις».
Σχόλιο: Ο τυπικός τρόπος διδασκαλίας της Γεωµετρίας στη Β΄ Λυκείου στερεί από
τους µαθητές την ωραία οπτική απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήµατος που φαίνεται
στο παραπάνω σχήµα, επειδή οι τύποι των εµβαδών των γεωµετρικών σχηµάτων
διδάσκονται µετά το Πυθαγόρειο θεώρηµα. Ωστόσο, µπορούµε, αν θέλουµε, να παρουσιάσουµε αυτή την οπτική απόδειξη στους µαθητές, αφού οι µαθητές τους τύπους
των εµβαδών των διαφόρων γεωµετρικών σχηµάτων τους γνωρίζουν από το ∆ηµοτικό. Την ισεµβαδικότητα των σχηµάτων µπορούµε να την αποδείξουµε µε τις µετρικές σχέσεις που θα γνωρίζουν οι µαθητές, δηλαδή τις σχέσεις ΑΒ2 = ΒΓ⋅Β∆ και
ΑΓ2 = ΒΓ⋅Γ∆, οι οποίες διδάσκονται πριν το Πυθαγόρειο θεώρηµα.
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Την απόδειξη αυτού του λήµµατος ο Ευκλείδης την έκανε µε γεωµετρικό τρόπο και όχι µε αλγεβρικό
που είναι πιο εύκολος, δηλαδή µε την βοήθεια των τύπων των εµβαδών των γεωµετρικών σχηµάτων.
Αυτό, γιατί ο τύπος του εµβαδού του τριγώνου δεν είχε ανακαλυφθεί τότε.

2. Απόδειξη του Leonardo Da Vinci

Η απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήµατος που αποδίδεται στον µεγάλο Ιταλό ζωγράφο, καλλιτέχνη και επιστήµονα της Αναγέννησης Leonardo da Vinci στηρίζεται
στο παραπάνω σχήµα.
Τα εξάγωνα ∆ΓΒΗΖΕ (κόκκινο χρώµα) και ΑΓΚΙΘΒ (µπλε χρώµα) είναι ισεµβαδικά, επειδή τα τετράπλευρα Ε∆ΗΖ, ∆ΓΒΗ, ΑΓΚΙ και ΑΙΘΒ είναι ίσα µεταξύ
τους. Βασική σχέση για την απόδειξη της ισότητας των τετραπλεύρων αυτών είναι η
ισότητα των οξειών γωνιών τους όπου κάθε µία είναι 45ο. Αυτό, για µεν τα τετράπλευρα Ε∆ΗΖ, ∆ΓΒΗ είναι προφανές, για δε τα ΑΓΚΙ και ΑΙΘΒ αποδεικνύεται σχετικά εύκολα6.
Εποπτικά η ισότητα των τετραπλεύρων αυτών φαίνεται στα σχήµατα της επόµενης
σελίδας.
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Η απόδειξη παραλείπεται για να µην επιβαρυνθεί το σχήµα µε τις απαραίτητες βοηθητικές γραµµές.
Για την απόδειξη µπορούµε να εφαρµόσουµε ιδιότητες των παραλληλογράµµων, του τετραγώνου και
των εγγράψιµων τετράπλευρων, αφού το τετράπλευρο ΑΓΟΒ είναι εγγράψιµο (Ο το κέντρο του τετραγώνου ΒΓΚΘ).

Αν, τώρα, από τα ισεµβαδικά εξάγωνα ∆ΓΒΗΖΕ και ΑΓΚΙΘΒ αφαιρέσουµε τα ίσα
τρίγωνα ΑΒΓ (κοινό), ΑΖΕ και ΙΘΚ, τότε προκύπτει το συµπέρασµα του Πυθαγορείου θεωρήµατος.
Σχηµατικά:

Σχόλιο: Αν θέλουµε να παρουσιάσουµε στους µαθητές είτε της Β΄ Γυµνασίου είτε
της Β΄ Λυκείου, για ιστορικούς κυρίως λόγους, την παραπάνω απόδειξη του
Leonardo da Vinci, νοµίζω ότι καλό είναι να µείνουµε στο οπτικό µέρος και να µην
εµπλέξουµε τους µαθητές σε αποδείξεις, εκτός και αν το ζητήσουν οι ίδιοι.
Επίσης, ενώ η απόδειξη του Leonardo da Vinci προσφέρεται να παρουσιαστεί ως
οπτική απόδειξη στους µαθητές της Β΄ Γυµνασίου λόγω της ισότητας των τετραπλεύρων, αντίθετα η απόδειξη του Ευκλείδη δεν προσφέρεται, διότι δεν είναι
εµφανής η ισεµβαδικότητα των σχηµάτων αφού δεν είναι ίσα. Όµως, αν θέλουµε
µπορούµε και καλό είναι να παρουσιάσουµε και στους µαθητές της Β΄ Γυµνασίου την
οπτική απόδειξη του Ευκλείδη, η οποία είναι απλή και µπορεί εύκολα να γίνει
κατανοητή από τους µαθητές, αφού τους ενηµερώσουµε ότι τα σχήµατα που είναι
χρωµατισµένα µε το ίδιο χρώµα είναι ισεµβαδικά. Για να πεισθούν όµως περισσότερο
οι µαθητές µπορούµε να αποδείξουµε την ισεµβαδικότητα των σχηµάτων αυτών µε
την βοήθεια του ηµιτόνου µιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου αναφέροντας τον αντίστοιχο ορισµό. Να σηµειωθεί ότι στη Β΄ Γυµνασίου το κεφάλαιο
της Τριγωνοµετρίας διδάσκεται αµέσως µετά το Πυθαγόρειο θεώρηµα. Στη συνέχεια
µε την βοήθεια του ηµιτόνου θα αποδείξουµε τις σχέσεις:
ΑΒ2 = ΒΓ⋅Β∆

και

ΑΓ2 = ΒΓ⋅Γ∆.

∆ηλαδή θα πούµε στους µαθητές:
ˆ = ΑΓΒ
ˆ (ως συµπληρωµατικές
Στο σχήµα της απόδειξης του Ευκλείδη ισχύει ΒΑ∆
ˆ
της Β̂ του τριγώνου ΑΒΓ). Έτσι στα τρίγωνα Α∆Β και ΑΒΓ για τις ίσες γωνίες ΒΑ∆
ˆ = Β∆ και ηµΑΓΒ
ˆ έχουµε: ηµΒΑ∆
ˆ = ΑΒ και συνεπώς Β∆ = ΑΒ κλπ.
και ΑΓΒ
ΑΒ
ΒΓ
ΑΒ ΒΓ
ˆ
ˆ κλπ.
Όµοια ισχύει ΓΑ∆ = ΑΒΓ

3. Απόδειξη του James Abram Garfield

Ο James Abram Garfield το 1876 για το Πυθαγόρειο θεώρηµα έδωσε µία πολύ ωραία
αλγεβρική απόδειξη, η οποία στηρίζεται στο παραπάνω τραπέζιο.
Η απόδειξη προκύπτει αν εκφράσουµε το εµβαδόν του τραπεζίου ΚΛΜΝ µε δύο τρόπους, µε τον τύπο του εµβαδού του τραπεζίου και ως άθροισµα των εµβαδών των
ορθογωνίων τριγώνων ΚΛΡ, ΡΛΜ και ΝΡΜ που το διαµερίζουν.
Έτσι έχουµε:

(γ + β ) ⋅ ( β + γ ) β ⋅ γ β ⋅ γ α 2
(ΚΛΜΝ) =
=
+
+
⇔
2
2
2
2
⇔ β 2 + γ 2 + 2 βγ = 2 βγ + α 2 ⇔
⇔ β2 +γ 2 = α2

Σχόλιο: Η παραπάνω απόδειξη είναι απλή και νοµίζω πως µπορούµε να την παρουσιάσουµε στους µαθητές της Β΄ Γυµνασίου, αφού οι µαθητές αυτοί έχοντας διδαχθεί
στην Α΄ τάξη την επιµεριστική ιδιότητα δεν θα δυσκολευτούν να βρουν και µε την
δική µας καθοδήγηση το ανάπτυγµα του γινοµένου (γ + β)(β + γ), το οποίο θα το
βρουν ως εξής:

(γ + β)(β + γ) = (γ + β)β + (γ + β)γ = γβ + β2 + γ2 + βγ = β2 + γ2 + 2βγ.

Πιστεύω όµως ότι για τους µαθητές της Β΄ Γυµνασίου για το Πυθαγόρειο θεώρηµα
είναι καλύτερο να επιλέγουµε αποδείξεις µε οπτικό ενδιαφέρον, όπως είναι για παράδειγµα η εισαγωγική ∆ραστηριότητα του σχολικού βιβλίου και οι δύο προηγούµενες.
Επίσης, µια πολύ καλή οπτική απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήµατος, η οποία προσφέρεται για την διδασκαλία του στην τάξη αυτή είναι και η οπτική απόδειξη του
Dudeney (1917). Είναι παραπλήσια µε την απόδειξη που αναφέρεται στο σχολικό
βιβλίο της Β΄ Γυµνασίου στη δεύτερη στήλη της σελίδας 131 µε τίτλο «ΓΙΑ
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ». Στην απόδειξη του Dudeney το σηµείο τοµής των ευθυγράµµων
τµηµάτων που διαµερίζουν το τετράγωνο που είναι σχεδιασµένο πάνω στην πλευρά
ΑΓ είναι το κέντρο του τετραγώνου αυτού (το ένα ευθύγραµµο τµήµα από αυτά είναι
κάθετο στην υποτείνουσα ΒΓ και το άλλο παράλληλο), οπότε τα τέσσερα τετράπλευρα της διαµέρισης είναι ίσα µεταξύ τους. Έτσι λοιπόν οι µαθητές δεν θα
δυσκολευτούν να καλύψουν το τετράγωνο που είναι σχεδιασµένο πάνω στην
υποτείνουσα ΒΓ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ µε τα τέσσερα αυτά ίσα τετράπλευρα και µε το τετράγωνο που είναι σχεδιασµένο πάνω στην πλευρά ΑΒ.

