ΑΛΓΔΒΡΑ Β΄ΓΤΜΝΑΗΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΔΞΗΩΔΗ – ΑΝΗΩΔΗ
1. Ση νλνκάδνπκε αξηζκεηηθή παξάζηαζε θαη ηη αιγεβξηθή παξάζηαζε;
Αξηζκεηηθή παξάζηαζε νλνκάδεηαη ε παξάζηαζε πνπ πεξηέρεη πξάμεηο κε αξηζκνύο.
Αιγεβξηθή παξάζηαζε νλνκάδεηαη ε παξάζηαζε πνπ πεξηέρεη πξάμεηο κε αξηζκνύο θαη
κεηαβιεηέο
2. Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο ησλ ηζνηήησλ;
ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΗΟΣΖΣΩΝ
Αλ α = β ηόηε α + γ = β +γ
Αλ α = β ηόηε α – γ = β – γ
3. Ση νλνκάδνπκε αλαγσγή νκνίσλ όξσλ;
Αλαγσγή νκνίσλ όξσλ νλνκάδεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ νκνίσλ όξσλ κε ην άζξνηζκα
ηνπο.
4. Ση νλνκάδνπκε εμίζσζε θαη ηη ιύζε ή ξίδα ηεο εμίζσζεο;
Δμίζσζε νλνκάδεηαη ε ηζόηεηα πνπ πεξηέρεη αξηζκνύο θαη κηα κεηαβιεηή
Λύζε ή ξίδα ηεο εμίζσζεο νλνκάδεηαη ν αξηζκόο πνπ επαιεζεύεη ηελ εμίζσζε
5. Με πνην ηξόπν επηιύνπκε κία εμίζσζε;
 Βξίζθνπκε ην ΔΚΠ ησλ παξαλνκαζηώλ
 Πνιιαπιαζηάδνπκε όινπο ηνπο όξνπο ηεο εμίζσζεο κε ην ΔΚΠ θαη δηαγξάθνπκε ηνπο
παξαλνκαζηέο
 Απαιείθνπκε ηηο παξελζέζεηο θάλνληαο πξάμεηο
 Φσξίδνπκε γλσζηνύο από αγλώζηνπο
 Γηαηξνύκε κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ αγλώζηνπ
Αλ έρνπκε 0x = 0 ε εμίζσζε ιέγεηαη ηαπηόηεηα
Αλ έρνπκε 0x = α (α ≠ 0 ) ε εμίζσζε είλαη αδύλαηε
6. Ση νλνκάδνπκε αλίζσζε θαη κε πνηόλ ηξόπν επηιύνπκε κία αλίζσζε;
Αλίζσζε νλνκάδεηαη ε αληζόηεηα πνπ πεξηέρεη έλαλ άγλσζην x
Γηα λα επηιύζνπκε κία αλίζσζε βξίζθνπκε ην ΔΚΠ ησλ παξαλνκαζηώλ
Πνιιαπιαζηάδνπκε όινπο ηνπο όξνπο ηεο εμίζσζεο κε ην ΔΚΠ θαη δηαγξάθνπκε ηνπο
παξαλνκαζηέο
Απαιείθνπκε ηηο παξελζέζεηο θάλνληαο πξάμεηο
Χσξίδνπκε γλσζηνύο από αγλώζηνπο
Κάλνπκε αλαγσγή νκνίσλ όξσλ
Γηαηξνύκε κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ αγλώζηνπ (Αλ ν ζπληειεζηήο είλαη ζεηηθόο, ηόηε
δηαηξνύκε απεπζείαο. Αλ ν ζπληειεζηήο είλαη αξλεηηθόο, μαλαγξάθνπκε ηελ αληζόηεηα κε
αληίζεηε θνξά ζπκβόινπ θαη δηαηξνύκε)

7. Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο ησλ αληζνηήησλ;
ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΑΝΗΟΣΖΣΩΝ
Αλ α > β , ηόηε α + γ > β + γ θαη α – γ > β – γ
Αλ α < β , ηόηε α + γ < β + γ θαη α – γ < β – γ
𝛼 𝛽
Αλ α > β θαη γ > 0 , ηόηε α . γ > β . γ θαη γ > 𝛾
𝛼 𝛽

Αλ α < β θαη γ > 0 , ηόηε α . γ < β . γ θαη γ < 𝛾

𝛼 𝛽

Αλ α > β θαη γ < 0 , ηόηε α . γ < β . γ θαη γ < 𝛾

𝛼 𝛽

Αλ α < β θαη γ < 0 , ηόηε α . γ > β . γ θαη γ > 𝛾

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ
1. Ση νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ελόο ζεηηθνύ αξηζκνύ α;
Τεηξαγσληθή ξίδα ελόο αξηζκνύ α ( 𝛼) είλαη έλαο ζεηηθόο αξηζκόο x πνπ όηαλ πςσζεί ζην
ηεηξάγσλν καο δίλεη ηνλ αξηζκό α.
Γειαδή :
Αλ 𝛼 = x, όπνπ α > 0 ηόηε x> 0 θαη x2 = α
Αλ α ≥ 0, ηόηε ( 𝛼)2 = α
Δπεηδή 02 = 0, νξίδνπκε σο 0 = 0

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν
ΤΝΑΡΣΖΔΗ
2. Ση νλνκάδνπκε ζπλάξηεζε;
 Σπλάξηεζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζε θάζε
y
ν
ν
ηηκή κίαο κεηαβιεηήο x αληηζηνηρεί κία κόλν ηηκή κίαο κε2 ηεηαξηεκόξην 1
ηεηαξηεκόξην
ηαβιεηήοy.
x< 0, y>0
x>0,
y>0
 Κάζε ζεκείν ηνπ επηπέδνπ αληηζηνηρεί ζ’ έλα κόλν δεύγνο
ζπληεηαγκέλσλ θαη αληίζηξνθα, θάζε δεύγνο αξηζκώλ αληηxx΄
ζηνηρεί ζε έλα κόλν ζεκείν ηνπ επηπέδνπ.
 Κάζε ζεκείν ηνπ άμνλα xx΄ έρεη ηεηαγκέλε (y) 0 3ν ηεηαξηεκόξην 4ν ηεηαξηεκόξην
 Κάζε ζεκείν ηνπ άμνλα yy΄ έρεη ηεηκεκέλε (x) 0
x< 0, y<0
x>0, y<0

3. Με πνηα ζπλάξηεζε κπνξνύκε λα εθθξάζνπκε δύν αλάινγα πνζά x, y;

𝑦

Αλ ν ζηαζεξόο ιόγνο 𝑥 δύν αλάινγσλ πνζώλ x θαη yείλαη ίζνο κε α, ηόηε ην y εθθξάδεηαη σο
ζπλάξηεζε ηνπ x από ηελ ηζόηεηα y = αx
Γύν πνζά ιέγνληαη αλάινγα όηαλ πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ ελόο πνζνύ κε έλαλ
αξηζκό ηόηε θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ άιινπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ ίδην αξηζκό.
4.Ση κνξθή έρεη ε γξαθηθή παξάζηαζε κίαο ζπλάξηεζεο y = αx;
Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y = αx είλαη κία επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή
ησλ αμόλσλ Ο(0,0)
yy
y = αx, α > 0

y = αx, α < 0

xx΄
xx΄

y΄
y΄
5.Ση νλνκάδνπκε θιίζε κηαο επζείαο y = αx;
𝒚
Κιίζε κηαο επζείαο y = αx είλαη ν ιόγνο α = γηα x≠0
𝒙

6. Ση κνξθή έρεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y = αx + β;
Η γξαθηθή παξάζηαζε y = αx + β κε β ≠ 0, είλαη κία
επζεία παξάιιειε ηεο επζείαο κε εμίζσζε y = αx,
y = αx + β
πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (Ο,β) ηνπ άμνλα yy΄

y

xx΄

y΄
7. Πνηα είλαη ε θιίζε κίαο επζείαο y = αx + β;
Κιίζε επζείαο y = αx + β είλαη ν αξηζκόο α
8. ε πνηα ζεκεία ηέκλεη ηνπο άμνλεο θάζε επζεία ηεο κνξθήο y = αx + β;
𝛽

Κάζε επζεία ηεο κνξθήο y = αx + β κε α ≠ 0 θαη β ≠ 0, ηέκλεη ηνλ άμνλα xx΄ ζην ζεκείν ( - 𝛼 ,
0) ηνλ άμνλα yy΄ ζην ζεκείν (0,β)
Μηα εμίζσζε ηεο κνξθήο αx+ βy = y κε α ≠ 0 ή β ≠ 0 παξηζηάλνπλ επζεία

9. Με πνηα ζπλάξηεζε κπνξνύκε λα εθθξάζνπκε δύν αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά x,y;

Όηαλ δύν πνζά x θαη y είλαη αληηζηξόθσο αλάινγα, ηόηε ην γηλόκελν ησλ αληίζηνηρσλ ηηκώλ
ηνπο είλαη ζηαζεξό. Αλ α ≠ 0 είλαη ην ζηαζεξό γηλόκελν ησλ x θαη y, ηόηε ην y εθθξάδεηαη σο
𝛼
ζπλάξηεζε ηνπ x από ηνλ ηύπν y =
𝑥

𝒂

10.Ση κνξθή έρεη ε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο y = 𝒙;
𝑎

H γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y= 𝑥 , όπνπ α ≠ 0 ιέγεηαη ππεξβνιή θαη απνηειείηαη
από δύν θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη :
Σην 1ν θαη 3νηεηαξηεκόξην ησλ αμόλσλ,όηαλ α>0
αμόλσλ, όηαλ α<0
𝛼

yy = 𝑥 , α> 0

Σην 2ν θαη 4νηεηαξηεκόξην ησλ

𝛼

y = 𝑥 , α< 0y

xx΄xx΄

y΄

y΄

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ππεξβνιήο έρεη :
Κέληξν ζπκκεηξίαο ηελ αξρή ησλ αμόλσλ
Άμνλα ζπκκεηξίαο ηηο δηρνηόκνπο ησλ γσληώλ ησλ αμόλσλ, δειαδή ηηο επζείεο y = xθαηy = -x

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν
ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ
1.Ση νλνκάδεηαη πιεζπζκόο;
Πιεζπζκόο νλνκάδεηαη ην ζύλνιν όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία κειεηάκε σο
πξνο έλα ή πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
2.Ση νλνκάδεηαη κεηαβιεηή;
Μεηαβιεηή νλνκάδεηαη ην ραξαθηεξηζηηθό σο πξνο ην νπνίν κειεηάκε ηα ζηνηρεία ελόο
πιεζπζκνύ.
3.Ση νλνκάδεηαη δείγκα ελόο πιεζπζκνύ θαη ηη δεηγκαηνιεςία θαη κέγεζνο ελόο
δείγκαηνο ;
Γείγκα ελόο πιεζπζκνύ νλνκάδεηαη έλα ππνζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ από ην νπνίν
ζπγθεληξώλνπκε πιεξνθνξίεο.

Γεηγκαηνιεςία νλνκάδεηαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε θαηαγξαθή από έλα δείγκα ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπο πνπ καο ελδηαθέξεη
Μέγεζνο ελόο δείγκαηνο νλνκάδεηαη ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
4.Πνηό δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό;
Αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα είλαη εθείλν ην κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ είλαη επηιεγκέλν, έηζη
ώζηε θάζε κνλάδα ηνπ λα έρεη ηελ ίδηα πηζαλόηεηα λα επηιέγεη.
5.Ση είλαη απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ;
Απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε θαηαγξαθή από όια ηα άηνκα ηνπ
πιεζπζκνύ, ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ πνπ καο ελδηαθέξεη
6.Πώο κπνξνύκε λα παξνπζηάζνπκε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα;
Η παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα
Δίδε δηαγξακκάησλ: Δηθνλόγξακκα
Ραβδόγξακκα
Κπθιηθό δηάγξακκα
Υξνλόγξακκα
7.Ση νλνκάδνπκε παξαηεξήζεηο θαη ηη είλαη δηαινγή ησλ παξαηεξήζεσλ;
Παξαηεξήζεηο νλνκάδνληαη όια ηα ίδηα ή δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα κίαο κεηαβιεηήο.
Γηαινγή ησλ παξαηεξήζεσλ νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία, εμεηάδνληαο κε ηε ζεηξά
ην ζύλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ, θαηαγξάθνπκε θάζε παξαηήξεζε κε κία γξακκή ζηελ
αληίζηνηρε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο.
8.Ση είλαη ε ζπρλόηεηα κηαο ηηκήο θαη ηη ζρεηηθή ζπρλόηεηα;
Σπρλόηεηα κίαο ηηκήο είλαη ν αξηζκόο πνπ δείρλεη πόζεο θνξέο εκθαλίδεηαη ε ηηκή ζην
ζύλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ
Σρεηηθή ζπρλόηεηα κίαο ηηκήο είλαη ην πειίθν ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ηηκήο απηήο πξνο ην
ζύλνιν όισλ ησλ παξαηεξήζεσλ. Η ζρεηηθή ζπρλόηεηα εθθξάδεηαη κε κνξθή πνζνζηνύ.
9.Ση νλνκάδεηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ κίαο κεηαβιεηήο ζε θιάζεηο;
Οκαδνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο ζε θιάζεηο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία
ηαμηλόκεζεο ησλ παξαηεξήζεσλ ζε κηθξό πιήζνο νκάδσλ, έηζη ώζηε θάζε παξαηήξεζε λα
αλήθεη ζε κία κόλν νκάδα
10.Ση νλνκάδεηαη θιάζε; Πνην είλαη ην πιάηνο ηεο θαη πνην ην θέληξν ηεο;
Κιάζε νλνκάδεηαη θαζεκία από ηηο νκάδεο παξαηεξήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζακε.
Πιάηνο ηεο θιάζεο είλαη ε δηαθνξά ηνπ θαηώηεξνπ από ην αλώηεξν άθξν ηεο θιάζεο.
Σπλήζσο ηηο παξαηεξήζεηο ηηο ρσξίδνπκε ζε θιάζεηο ίζνπ κήθνπο.
Κέληξν κίαο θιάζεο είλαη ην εκηάζξνηζκα ησλ άθξσλ ηεο θιάζεο
11. Ση νλνκάδνπκε εύξνο ησλ παξαηεξήζεσλ;
Δύξνο ησλ παξαηεξήζεσλ νλνκάδεηαη ε δηαθνξά ηεο κηθξόηεξεο από ηε κεγαιύηεξε ηηκή
12. Πσο παξνπζηάδνπκε ηηο νκαδνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο;

Τηο νκαδνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο ηηο παξνπζηάδνπκε κε ηζηόγξακκα ζπρλνηήησλ ή
ηζηόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ
13.Πνηα είλαη ε κέζε ηηκή ελόο ζπλόινπ παξαηεξήζεσλ;
Μέζε ηηκή ελόο ζπλόινπ παξαηεξήζεσλ είλαη ην πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ
παξαηεξήζεσλ πξνο ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ
14.Με πνηα δηαδηθαζία βξίζθνπκε ηελ δηάκεζν κίαο θαηαλνκήο;
Γηα λα βξνύκε ηελ δηάκεζν κίαο θαηαλνκήο ηόηε:
Γξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο κε αύμνπζα ζεηξά
Αλ ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη πεξηηηό, ε δηάκεζνο είλαη ε κεζαία ηηκή
Αλ ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη άξηην, ηόηε ε δηάκεζνο είλαη ην εκηάζξνηζκα ησλ δύν
κεζαίσλ ηηκώλ
15.Με πνηα δηαδηθαζία βξίζθνπκε ηε κέζε ηηκή κηαο νκαδνπνηεκέλεο θαηαλνκήο;
Γηα λα βξνύκε ηε κέζε ηηκή κίαο νκαδνπνηεκέλεο θαηαλνκήο ηόηε:
 Βξίζθνπκε ηα θέληξα ησλ θιάζεσλ
 Πνιιαπιαζηάδνπκε ην θέληξν θάζε θιάζεο κε ηε ζπρλόηεηα ηεο θιάζεο απηήο
 Πξνζζέηνπκε όια ηα γηλόκελα
 Γηαηξνύκε ην άζξνηζκα απηό κε ην άζξνηζκα ησλ ζπρλνηήησλ

ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟ ΘΔΩΡΖΜΑ
1.Ση νλνκάδεηαη εκβαδόλ επίπεδεο επηθάλεηαο θαη πνηεο νη κνλάδεο κέηξεζεο
επηθαλεηώλ;
Τν εκβαδόλ κηαο επίπεδεο επηθάλεηαο είλαη έλαο ζεηηθόο αξηζκόο, πνπ εθθξάδεη ηελ έθηαζε
πνπ θαηαιακβάλεη ε επηθάλεηα απηή ζην επίπεδν. Ο αξηζκόο απηόο εμαξηάηαη από ηε κνλάδα
κέηξεζεο επηθαλεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε.
Θεσξνύκε έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο 1m. Τν εκβαδόλ ηνπ ηεηξαγώλνπ απηνύ ιέγεηαη
ηεηξαγσληθό κέηξν θαη ην ζπκβνιίδνπκε κε 1m2. Τν ηεηξαγσληθό κέηξν είλαη ε βαζηθή
κνλάδα κέηξεζεο εκβαδνύ.
Υπάξρνπλ νη ππνδηαηξέζεηο θαη ηα πνιιαπιάζηα ηνπ m2, πνπ γηα λα πάκε από κηα κεγάιε
κνλάδα ζε κηθξή, πνιιαπιαζηάδνπκε κε θαηάιιειν αξηζκό, ελώ γηα λα πάκε από κηα κηθξή
ζε κεγαιύηεξε, δηαηξνύκε κε θαηάιιειν αξηζκό.
km2
· 1000000

: 1000000

m2
· 100

: 100

dm2
· 100

: 100

cm2
· 100

: 100

mm2
2. Δκβαδά επίπεδσλ ζρεκάησλ
 Τν εκβαδόλ ελόο ηεηξαγώλνπ πιεπξάο α ηζνύηαη κε α2.
Δ = α2
 Τν εκβαδόλ ελόο νξζνγσλίνπ κε πιεπξέο α, β ηζνύηαη κε α · β.
Δ=α·β
 Τν εκβαδόλ ελόο παξαιιεινγξάκκνπ είλαη ίζν κε ην γηλόκελν κίαο βάζεο ηνπ κε ην
αληίζηνηρν ύςνο.
Δ=β·π
 Τν εκβαδόλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη ίζν κε ην κηζό ηνπ γηλνκέλνπ κηαο βάζεο ηνπ κε ην
αληίζηνηρν ύςνο.
Δ=

1
·β·π
2

 Τν εκβαδόλ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ είλαη ίζν κε ην κηζό ηνπ γηλνκέλνπ ησλ δύν
θάζεησλ πιεπξώλ ηνπ.
Δ=

1
·β·γ
2

 Τν εκβαδόλ ελόο ηξαπεδίνπ είλαη ίζν κε ην γηλόκελν ηνπ εκηαζξνίζκαηνο ησλ βάζεώλ
ηνπ κε ην ύςνο ηνπ.
Δ=

(  )
2

3.Ση γλσξίδεηο γηα ην ππζαγόξεην ζεώξεκα;
Ππζαγόξεην ζεώξεκα
Σε θάζε νξζνγώλην ηξίγσλν ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ δύν θάζεησλ πιεπξώλ είλαη
ίζν κε ην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο.
α2 = β2 + γ2

Γ

β
Α

γ

Β

Αληίζηξνθν Ππζαγόξεηνπ ζεσξήκαηνο
Αλ ζε έλα ηξίγσλν, ην ηεηξάγσλν ηεο κεγαιύηεξεο πιεπξάο είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ
ηεηξαγώλσλ ησλ δύν άιισλ πιεπξώλ, ηόηε ε γσλία πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ηε
κεγαιύηεξε πιεπξά είλαη νξζή.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΣΡΗΓΩΝΟΜΔΣΡΗΑ - ΓΗΑΝΤΜΑΣΑ
1.Ση γλσξίδεηο γηα ηελ εθαπηνκέλε νμείαο γσλίαο;
Ο ιόγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη, αλ δηαηξέζνπκε ηελ απέλαληη θάζεηε πιεπξά κε ηελ πξνζθείκελε
θάζεηε πιεπξά κηαο νμείαο γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ, είλαη πάληνηε ζηαζεξόο θαη
ιέγεηαη εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο σ.
Γ

 
Α

     
     

ω
ωωω

Β

Ζ θιίζε ηεο επζείαο ς = αρ

 

ς

 
 
 

---------- Α(ρ,ς)
Ο

σ

ρ

Η θιίζε α ηεο επζείαο κε εμίζσζε ς = αρ είλαη ίζε κε ηελ εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο σ, πνπ
ζρεκαηίδεη ε επζεία κε ηνλ άμνλα x΄x.
2.Ση γλσξίδεηο γηα ην εκίηνλν θαη ζπλεκίηνλν νμείαο γσλίαο
Ο ιόγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη, αλ δηαηξέζνπκε ηελ απέλαληη θάζεηε πιεπξά κηαο νμείαο γσλίαο
σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ δηα ηελ ππνηείλνπζα, είλαη πάληνηε ζηαζεξόο θαη ιέγεηαη
εκίηνλν ηεο γσλίαο σ.
Β

 
Γ

   



Α

Ο ιόγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη, αλ δηαηξέζνπκε ηελ πξνζθείκελε θάζεηε πιεπξά κίαο νμείαο
γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ δηα ηελ ππνηείλνπζα, είλαη πάληνηε ζηαζεξόο θαη
ιέγεηαη ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο σ.

Β

 
Γ

   



Α

 Ιζρύνπλ: 0 <εκσ< 1 θαη 0 <ζπλσ< 1
 Ιζρύεη:  




3.Ση γλσξίδεηο γηα ηηο κεηαβνιέο εκηηόλνπ, ζπλεκηηόλνπ θαη εθαπηνκέλεο
Οη ηξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί ησλ γσληώλ 30  , 45  θαη 60  ;
Όηαλ κηα νμεία γσλία απμάλεηαη, ηόηε: απμάλεηαη ην εκίηνλό ηεο, ειαηηώλεηαη ην ζπλεκίηνλό
ηεο θαη απμάλεηαη ε εθαπηνκέλε ηεο.
Πξνθύπηεη όηη:
 Αλ δύν νμείεο γσλίεο έρνπλ ίζα εκίηνλα, ηόηε νη γσλίεο απηέο είλαη ίζεο.
 Αλ δύν νμείεο γσλίεο έρνπλ ίζα ζπλεκίηνλα, ηόηε νη γσλίεο απηέο είλαη ίζεο.
 Αλ δύν νμείεο γσλίεο έρνπλ ίζεο εθαπηόκελεο, ηόηε νη γσλίεο απηέο είλαη ίζεο.
Ιζρύνπλ:

Ηκίηνλν

Σπλεκίηνλν

Δθαπηνκέλε

30 

45 

60 

1
2

2
2

3
2

3
2

2
2

1
2

3
3

1

3

4. Ση γλσξίδεηο γηα ηελ έλλνηα ηνπ δηαλύζκαηνο;
 Τα κεγέζε ηα νπνία θαζνξίδνληαη κόλν από ηελ αξηζκεηηθή ηνπο ηηκή ιέγνληαη βαζκσηά
ή κνλόκεηξα.
 Τα κεγέζε ηα νπνία γηα λα θαζνξηζηνύλ ρξεηάδεηαη ε αξηζκεηηθή ηνπο ηηκή, θαζώζ θαη ε
θαηεύζπλζή ηνπο (δειαδή ε θνξά θαη ε δηεύζπλζή ηνπο) ιέγνληαη δηαλπζκαηηθά.
Τα δηαλπζκαηηθά κεγέζε παξηζηάλνληαη κε δηαλύζκαηα πνπ ζπκβνιίδνληαη κε βέιε
έρνληαο έλα ζεκείν Α πνπ είλαη ε αξρή ηνπ δηαλύζκαηνο θαη έλα ζεκείν Β πνπ είλαη ην
πέξαο (ηέινο) ηνπ δηαλύζκαηνο.

Τν δηάλπζκα, ηόηε, ζπκβνιίδεηαη κε 𝛢𝛣 .
Β ε

Α𝛼
Έλα δηάλπζκα έρεη ηα εμήο ζηνηρεία:
 Γηεύζπλζε, ηελ επζεία ε πνπ νξίδνπλ ηα άθξα Α, Β ή νπνηαδήπνηε άιιε επζεία
παξάιιειε πξνο απηή.
 Φνξά, πνπ θαζνξίδεηαη από ην αλ ην δηάλπζκα έρεη αξρή ην Α θαη πέξαο ην Β (𝛢𝛣 ) ή
αξρή ην Β θαη πέξαο ην Α (𝛣𝛢).
 Μέηξν, ην κήθνο ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ, ην νπνίν ζπκβνιίδνπκε κε 𝛢𝛣 Τν
κέηξν είλαη πάληνηε έλαο αξηζκόο ζεηηθόο ή κεδέλ.
 Γύν δηαλύζκαηα ιέγνληαη ίζα, όηαλ έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε, ηελ ίδηα θνξά θαη ίζα
κέηξα.
 Γύν δηαλύζκαηα είλαη αληίζεηα, όηαλ έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε, ίζα κέηξα θαη αληίζεηε
θνξά.
5. Άζξνηζκα – δηαθνξά δηαλπζκάησλ
Έρνπκε δύν κεζόδνπο γηα λα βξίζθνπκε ην άζξνηζκα δηαλπζκάησλ:
Α. Η κέζνδνο ηνπ πνιπγώλνπ
Μεηαθέξνπκε παξάιιεια ηα δηαλύζκαηα πνπ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε, ώζηε λα γίλνπλ όια
δηαδνρηθά.
Τν άζξνηζκα ησλ 𝛼 ,𝛽 , 𝛾 ζα είλαη ην δηάλπζκα 𝛿 πνπ ζα έρεη αξρή ηελ αξρή ηνπ πξώηνπ θαη
πέξαο ην πέξαο ηνπ ηειεπηαίνπ.

𝛽
𝛼𝛾
𝛿
Β. Η κέζνδνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ.
Μεηαθέξνπκε ηα δηαλύζκαηα 𝛼 ,𝛽 έηζη ώζηε λα έρνπλ θνηλή αξρή θαη ζρεκαηίδνπκε ην
παξαιιειόγξακκν πνπ έρεη πιεπξέο ηα δηαλύζκαηα 𝛼 ,𝛽
Η δηαγώληνο 𝛿 ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ πνπ έρεη σο αξρή ηελ θνηλή ηνπο αξρή είλαη ην
άζξνηζκα ησλ δηαλπζκάησλ 𝛼 θαη 𝛽

𝛼𝛿
𝛽
Γηαθνξά δηαλπζκάησλ.
Η δηαθνξά δύν δηαλπζκάησλ𝛢𝛣 θαη 𝛤𝛥 ζπκβνιίδεηαη κε𝛢𝛣 - 𝛤𝛥θαη νξίδεηαη σο άζξνηζκα
ηνπ 𝛢𝛣 κε ην αληίζεην δηάλπζκα ηνπ 𝛤𝛥δειαδή κε ην𝛥𝛤:

𝛢𝛣 - 𝛤𝛥 = 𝛢𝛣 + (-𝛤𝛥) = 𝛢𝛣 + 𝛥𝛤 .
Γηαθνξά δύν δηαλπζκάησλ κε θνηλή αξρή.

Γηα λα αθαηξέζνπκε δύν δηαλύζκαηα κε θνηλή αξρή, πξνζζέηνπκε ζην 𝛰𝛢 ην αληίζεην
ηνπ𝛰𝛣, δειαδή ην𝛣𝛰. Τα δηαλύζκαηα 𝛣𝛰 θαη 𝛰𝛢 είλαη δηαδνρηθά. Τν δηάλπζκα 𝛣𝛢 είλαη ε
δηαθνξά ηνπ 𝛰𝛣 από ην𝛰𝛢.
Α
𝛰𝛢 - 𝛰𝛣 Ο
Α

Β

𝛰𝛢 - 𝛣𝛰= 𝛣𝛰 + 𝛰𝛢 Ο
Β
𝛰𝛢 - 𝛰𝛣= 𝛰𝛢 + 𝛣𝛰Α
= 𝛣𝛰 + 𝛰𝛢
= 𝛣𝛢 Ο

Β

Έλα δηάλπζκα ηνπ νπνίνπ ε αξρή θαη ην πέξαο ζπκπίπηνπλ ιέγεηαη κεδεληθό δηάλπζκα.
Σπκβνιίδεηαη κε 0 θαη παξηζηάλεη ζεκείν. Τν κεδεληθό δηάλπζκα δελ έρεη νύηε δηεύζπλζε,
νύηε θνξά, ελώ ην κέηξν ηνπ είλαη 0, 0 =0
6. Αλάιπζε δηαλύζκαηνο ζε δύν θάζεηεο ζπληζηώζεο
Έλα δηάλπζκα 𝛼 κπνξεί λα γξαθεί σο άζξνηζκα άιισλ δηαλπζκάησλ, θαζέλα από ηα νπνία
νλνκάδεηαη ζπληζηώζα ηνπ𝛼 .
Η αλάιπζε ηνπ δηαλύζκαηνο 𝐹 ζηηο δύν θάζεηεο ζπληζηώζεο ηνπ 𝐹1 θαη𝐹2 γίλεηαη σο εμήο:
Σηελ αξρή Α ηνπ δηαλύζκαηνο𝛢𝛣 = 𝐹 , ζρεκαηίδνπκε δύν θάζεηεο επζείεο x΄x θαη ς΄ς ,
όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Από ην πέξαο Β θέξλνπκε δύν θάζεηεο: ηε ΒΓ ζηε x΄x
θαη ηε ΒΓ ζηε ς΄ς. Τόηε ην ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην, επνκέλσο:𝐴𝐵= 𝛢𝛤 + 𝛢𝛥 θαη επηπιένλ
𝛢𝛤=𝐹1 θαη𝛢𝛥 = 𝐹2
ς

Α 𝐹1
𝐹2 𝐹x
Γ

x΄

Γ

Β

Μέηξα Σπληζησζώλ
Α

𝐹1
ζ

Γ

𝐹1 =|𝐹 | ζπλζ

𝐹2 =|𝐹 | εκζ
𝐹2 𝐹

Γ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3

Β

ΣΡΗΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΡΑΠΔΕΗΑ
1. Δγγεγξακκέλεο γσλίεο
Δπίθεληξε γσλία ιέγεηαη ε γσλία ηεο νπνίαο ε θνξπθή είλαη ην θέληξν Ο ελόο θύθινπ (Ο,
ξ) θαη νη πιεπξέο ηεο, πνπ ηέκλνληαη από ηνλ θύθιν, είλαη αθηίλεο ηνπ θύθινπ.
Ο
Ο
Α

φ
Β Β

φ
Δγγεγξακκέλε ιέγεηαη κηα γσλία ηεο νπνίαο ε θνξπθή είλαη ζεκείν ηνπ θύθινπ θαη νη
πιεπξέο ηεο Αx, Ας ηέκλνπλ ηνλ θύθιν.

Α

Τν ηόμν 𝛣𝛤 ηνπ θύθινπ (Ο, ξ) πνπ πεξηέρεηαη
ζηελ εγγεγξακκέλε γσλία ιέγεηαη αληίζηνηρν
ηόμν ηεο.
ς
Δπίζεο, ιέκε όηη ε εγγεγξακκέλε γσλία Β𝛢Γ
βαίλεη ζην ηόμνΒΓ

Γ
Β
ρ

Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία πνπ βαίλεη ζε εκηθύθιην είλαη νξζή.
Σρέζε εγγεγξακκέλεο θαη επίθεληξεο γσλίαο.
 Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία ηζνύηαη κε ην κηζό ηεο επίθεληξεο πνπ έρεη ίζν αληίζηνηρν
ηόμν.
 Οη εγγεγξακκέλεο γσλίεο ελόο θύθινπ πνπ βαίλνπλ ζην ίδην ηόμν ή ζε ίζα ηόμα είλαη
κεηαμύ ηνπο ίζεο.
 Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία έρεη κέηξν ίζν κε ην κηζό ηνπ κέηξνπ ηνπ αληίζηνηρνπ ηόμνπ
ηεο.
2. Καλνληθά πνιύγσλα
Έλα πνιύγσλν κε λ θνξπθέο ζα ην ιέκε λ – γσλν.
Δμαίξεζε απνηειεί ην πνιύγσλν κε 4 θνξπθέο, πνπ ιέγεηαη ηεηξάπιεπξν.
Έλα πνιύγσλν ιέγεηαη θαλνληθό, αλ όιεο νη πιεπξέο ηνπ είλαη κεηαμύ ηνπο ίζεο θαη όιεο νη
γσλίεο ηνπ είλαη κεηαμύ ηνπο ίζεο.
Απνδεηθλύεηαη, όηη, όπνηνο θη αλ είλαη ν αξηζκόο ησλ πιεπξώλ ελόο θαλνληθνύ πνιπγώλνπ,
ππάξρεη πάληα έλαο θύθινο, ν νπνίνο δηέξρεηαη από όιεο ηηο θνξπθέο ηνπ. Τόηε ιέκε όηη ην
θαλνληθό πνιύγσλν είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν θαη ν θύθινο ιέγεηαη πεξηγεγξακκέλνο
ζην θαλνληθό πνιύγσλν.
Σην δηπιαλό ζρήκα έρνπκε έλα θαλνληθό λ – γσλν εγγεγξακκέλν ε θύθιν (Ο,ξ).
Καζεκία από ηηο επίθεληξεο γσλίεο, Γ𝛰Δ Δ𝛰𝛧θιπ ιέγεηαη θεληξηθή γσλία ηνπ θαλνληθνύ λ –
γώλνπ θαη ζπκβνιίδεηαη κε σ.
Α
θ

Β
Ο
ω ω
ω ω

θ

Δ

Η θεληξηθή γσλία σ
ελόο θαλνληθνύ λ – γώλνπ
είλαη ίζε κε  

Γ

360
.


Γ

 , 
 θιπ ζπκβνιίδνληαη κε θ.
Οη γσλίεο ηνπ θαλνληθνύ λ – γώλνπ 
Ιζρύεη όηη:     180    180   .
Γειαδή: Η γσλία θ ελόο θαλνληθνύ λ – γώλνπ είλαη παξαπιεξσκαηηθή ηεο θεληξηθήο
γσλίαο σ ηνπ λ – γώλνπ.
3. Μήθνο θύθινπ – Μήθνο ηόμνπ
Τν κήθνο ηνπ θύθινπδίλεηαη από ηε ζρέζε: L   ή L  2 , όπνπ   3,14 , είλαη έλαο
άξξεηνο αξηζκόο, δειαδή δεθαδηθόο κε άπεηξα ςεθία.
Τν κήθνο ελόο ηόμνπ   ηζνύηαη κε: l  2 


.
360

Σε έλαλ θύθιν αθηίλαο ξ, ην ηόμν πνπ έρεη κήθνο
ίζν κε ηελ αθηίλα ξ είλαη ίζν κε 1 rad.
Τν κήθνο ελόο ηόμνπ α rad ηζνύηαη κε: l   .
Σρέζε κνηξώλ θαη αθηηλίσλ:



 .
180 

4. Δκβαδόλ θπθιηθνύ δίζθνπ – Δκβαδόλ θπθιηθνύ ηνκέα
Τν εκβαδόλ θπθιηθνύ δίζθνπ αθηίλαο ξ, ηζνύηαη κε Δ = πξ2.
Η πεξηνρή κεηαμύ δύν νκόθεληξσλ θύθισλ ιέγεηαη θπθιηθόο δαθηύιηνο
(ή θπθιηθή ζηεθάλε).

 ιέγεηαη
Τν κέξνο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ πνπ πεξηέρεηαη κέζα ζηε γσλία 
θπθιηθόο ηνκέαο   , ηνπ θύθινπ (Ο, ξ).
Δθπθ.ηνκ.= πξ2 ·




360

ρ
Ο
μο
ς

Αλ ην ηόμν έρεη κεηξεζεί ζε αθηίληα θαη ηζνύηαη κε α rad, ηόηε:  

1 2
 .
2

Τν κέξνο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ πνπ πεξηέρεηαη κεηαμύ κηαο ρνξδήο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηόμνπ
ιέγεηαη θπθιηθό

Ο
Α

Β

