
Το 2018, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ελληνική 
Μαθηματική Εταιρεία σχεδίασε για τους συνδρομητές του νέου περιοδικού της 
Εταιρείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, έναν νέο πρωτότυπο διαγωνισμό, τον  «ΠΥΘΑΓΟΡΑ», ο 
οποίος έρχεται να συμπληρώσει τον κύκλο των καταξιωμένων διαγωνισμών που 
διοργανώνει η ΕΜΕ από το 1934, καλύπτοντας όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Κεντρικός στόχος:  

Η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που 
προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο, και 
να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες. 

Τα θέματα θα επιλέγονται από την επιτροπή διαγωνισμών και ολυμπιάδων της ΕΜΕ, 
η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών. 

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Τα θέματα θα έχουν μία κλιμάκωση με τα περισσότερο σύνθετα να βρίσκονται στο 
τέλος και να απαιτούν κυρίως Μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή 
εφαρμογή τύπων. Όλες οι σωστές απαντήσεις βαθμολογούνται το ίδιο, ενώ οι λάθος 
απαντήσεις καθώς και οι μη απαντήσεις δεν βαθμολογούνται, επομένως δεν υπάρχει 
αρνητική βαθμολογία, γεγονός που επιτρέπει στον μαθητή τον άμεσο υπολογισμό 
του βαθμού του με τη βοήθεια του περιοδικού που θα λάβει αμέσως μετά το πέρας 
του διαγωνισμού και το οποίο θα περιέχει τις λύσεις των θεμάτων. 

Τα θέματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο τη μη απογοήτευση των 
μαθητών που θεωρούν ότι υστερούν σε επίδοση στα Μαθηματικά, αλλά ταυτόχρονα 
να υπάρχει και η πρόκληση για μαθητές με υψηλούς στόχους στα Μαθητικά.  

 
Πότε θα διεξαχθεί  

Ο 4ος Διαγωνισμός Μαθηματικών ικανοτήτων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με 
τη μέθοδο της εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα, στις 12 Μαρτίου 2022, ημέρα 
Σάββατο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Φ.14/155676/ΦΔ/162540/Δ1/13-12-2021). 

  

ΒΡΑΒΕΥΣΗ 

Ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα όσον 
αφορά τη βελτίωση της στάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά λειτουργεί 
συμμετοχικά και όχι ανταγωνιστικά. Για το λόγο αυτό το ποσοστό των βραβευθέντων 
δεν θα καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά θα είναι το ίδιο (περίπου 20%) για κάθε τάξη 
στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. 



 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε : http://www.hms.gr/pythagoras/ 
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