ΑΛΓΔΒΡΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν
ΑΛΓΔΒΡΙΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΙ
1.Ση νλνκάδνπκε αξηζκεηηθή παξάζηαζε θαη ηη αιγεβξηθή παξάζηαζε;
 Αξηζκεηηθή παξάζηαζε νλνκάδεηαη ε έθθξαζε πνπ πεξηέρεη κόλν αξηζκνύο
 Αιγεβξηθή παξάζηαζε νλνκάδεηαη ε έθθξαζε πνπ πεξηέρεη αξηζκνύο θαη κεηαβιεηέο
2.Πνηα αιγεβξηθή παξάζηαζε νλνκάδεηαη αθέξαηα;
Αθέξαηα νλνκάδεηαη ε αιγεβξηθή παξάζηαζε, όηαλ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηή ηεο ζεκεηώλνληαη κόλν νη πξάμεηο ηεο
πξόζζεζεο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη νη εθζέηεο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο είλαη θπζηθνί αξηζκνί
3.Ση νλνκάδνπκε αξηζκεηηθή ηηκή κίαο παξάζηαζεο;
Αλ ζε κηα αιγεβξηθή παξάζηαζε αληηθαηαζηήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο κε αξηζκνύο θαη θάλνπκε ηηο πξάμεηο, πξνθύπηεη
έλαο αξηζκόο πνπ ιέγεηαη αξηζκεηηθή ηηκή ηεο παξάζηαζεο
4.Ση νλνκάδνπκε κνλώλπκν ; Πνηνο είλαη ν ζπληειεζηήο θαη πνην ην θύξην κέξνο ελόο κνλώλπκνπ;
Μνλώλπκν νλνκάδεηαη ε αθέξαηα αιγεβξηθή παξάζηαζε ζηελ νπνία κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο ζεκεηώλνληαη κόλν
ε πξάμε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ
Σπληειεζηήο κνλσλύκνπ νλνκάδεηαη ν αξηζκεηηθόο ηνπ παξάγνληαο
Κύξην κέξνο κνλσλύκνπ νλνκάδεηαη ην γηλόκελν όισλ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο εθζέηεο ηνπο
1. Πνην κνλώλπκν είλαη ζηαζεξό θαη πνην κεδεληθό, πνηα όκνηα, πνηα ίζα θαη πνηα αληίζεηα;
Σηαζεξό κνλώλπκν ιέγεηαη θάζε πξαγκαηηθόο αξηζκόο. Ο αξηζκόο 0 νλνκάδεηαη κεδεληθό κνλώλπκν.
Όκνηα νλνκάδνληαη ηα κνλώλπκα πνπ έρνπλ ην ίδην θύξην κέξνο
Ίζα νλνκάδνληαη ηα όκνηα κνλώλπκα πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή
Αληίζεηα νλνκάδνληαη ηα όκνηα κνλώλπκα πνπ έρνπλ αληίζεηνπο ζπληειεζηέο
2. Ση νλνκάδνπκε βαζκό ηνπ κνλωλύκνπ ωο πξνο κία κεηαβιεηή θαη ωο πξνο όιεο ηηο κεηαβιεηέο;
Βαζκόο ηνπ κνλσλύκνπ σο πξνο κία κεηαβιεηή ιέγεηαη ν εθζέηεο ηεο κεηαβιεηήο απηήο.
Βαζκόο ηνπ κνλσλύκνπ σο πξνο όιεο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ιέγεηαη ην άζξνηζκα ησλ εθζεηώλ όισλ ησλ κεηαβιεηώλ
ηνπ
7.Πωο πξνζζέηνπκε θαη πνιιαπιαζηάδνπκε δύν κνλώλπκα;
 Τν άζξνηζκα νκνίσλ όξσλ κνλσλύκσλ είλαη κνλώλπκν όκνην κε απηά θαη έρεη ζπληειεζηή ην άζξνηζκα ησλ
ζπληειεζηώλ ηνπο. Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν κνλώλπκα, ζα πξέπεη λα είλαη όκνηα.
 Τν γηλόκελν κνλσλύκσλ είλαη κνλώλπκν κε ζπληειεζηή ην γηλόκελν ησλ ζπληειεζηώλ ηνπο θαη θύξην κέξνο ην
γηλόκελν ησλ κεηαβιεηώλ ηνπο κε εθζέηε θάζε κεηαβιεηήο ην άζξνηζκα ησλ εθζεηώλ ηεο. Μπνξνύκε λα
πνιιαπιαζηάζνπκε δύν νπνηαδήπνηε κνλώλπκα
8.Ση νλνκάδνπκε πνιπώλπκν, όξνο θαη βαζκόο πνιπωλύκνπ;
Τν άζξνηζκα αλόκνησλ κνλσλύκσλ είλαη κηα αιγεβξηθή παξάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη πνιπώλπκν
Σηαζεξό πνιπώλπκν νλνκάδεηαη θάζε αξηζκόο θαζώο θάζε αξηζκόο ζεσξείηαη σο πνιπώλπκν
Μεδεληθό πνιπώλπκν ζεσξείηαη ν αξηζκόο 0
Όξνο πνιπωλύκνπ νλνκάδεηαη θάζε κνλώλπκν πνπ πεξηέρεηαη ζε απηό
1

Ο βαζκόο ελόο πνιπσλύκνπ σο πξνο κία ε πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο ηνπ, είλαη ν κεγαιύηεξνο από ηνπο βαζκνύο
ησλ όξσλ ηνπ
9.Πνηά πνιπώλπκα νλνκάδνληαη ίζα;
Ίζα νλνκάδνληαη δύν πνιπώλπκα όηαλ έρνπλ όξνπο ίζα κνλώλπκα
10.Ση νλνκάδνπκε αλαγωγή νκνίωλ όξωλ;
Αλαγσγή νκνίσλ όξσλ ζε έλα πνιπώλπκν νλνκάδεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ νκνίσλ όξσλ ηνπ κε ην άζξνηζκά ηνπο.
11.Πωο πξνζζέηνπκε ή αθαηξνύκε δύν πνιπώλπκα;
Μπνξνύκε λα πξνζζέηνπκε ή λα αθαηξνύκε δύν πνιπώλπκα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηδηόηεηεο ησλ πξαγκαηηθώλ
αξηζκώλ
12.Πωο πνιιαπιαζηάδνπκε κνλώλπκν κε πνιπώλπκν θαη πνιιαπιαζηάδνπκε πνιπώλπκν κε πνιπώλπκν ;
 Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε κνλώλπκν κε πνιπώλπκν, πνιιαπιαζηάδνπκε ην κνλώλπκν κε θάζε όξν ηνπ
πνιπώλπκνπ θαη πξνζζέηνπκε ηα γηλόκελα πνπ πξνθύπηνπλ.
 Πσο Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε πνιπώλπκν κε πνιπώλπκν πνιιαπιαζηάδνπκε θάζε όξν ηνπ ελόο πνιπσλύκνπ
κε θάζε όξν ηνπ άιινπ πνιπσλύκνπ θαη πξνζζέηνπκε ηα γηλόκελα πνπ πξνθύπηνπλ
13.Πωο δηαηξνύκε δύν πνιπώλπκα Γ(ρ) θαη δ(ρ);
Αλ έρνπκε δύν πνιπώλπκα Γ(ρ) (δηαηξεηένο ) θαη δ(ρ) (δηαηξέηεο) κε δ(ρ) ≠ 0 θαη θάλνπκε ηε δηαίξεζε Γ(ρ) : δ(ρ),
ηόηε βξίζθνπκε έλα κνλαδηθό δεύγνο πνιπσλύκσλ π(ρ) (πειίθν) θαη π(ρ) (ππόινηπν), γηα ηα νπνία ηζρύεη : Γ(ρ) = δ(ρ)
.
π(ρ) + π(ρ) – (Σαπηόηεηα Δπθιείδεηαο Γηαίξεζεο) – όπνπ ην π(ρ) ή είλαη ίζν κε ην κεδέλ ή έρεη βαζκό κηθξόηεξν από
ην βαζκό ηνπ δ(ρ)
14. Πόηε έλα πνιπώλπκν δ είλαη δηαηξέηεο ή παξάγνληαο ελόο πνιπωλύκνπ Γ;
Έλα πνιπώλπκν δ είλαη δηαηξέηεο ή παξάγνληαο ελόο πνιπσλύκνπ Γ, αλ ε δηαίξεζε Γ:δ είλαη ηέιεηα, δειαδή αλ
ππάξρεη πνιπώλπκν π, ηέηνην ώζηε λα ηζρύεη Γ = δ. π
15.Πνην είλαη ην ειάρηζην θνηλό πνιιαπιάζην θαη πνηνο ν κέγηζηνο θνηλόο δηαηξέηεο δύν ή πεξηζζνηέξωλ
αιγεβξηθώλ παξαζηάζεωλ;
Διάρηζην θνηλό πνιιαπιάζην ΔΚΠ δύν ή πεξηζζνηέξσλ αιγεβξηθώλ παξαζηάζεσλ πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζε γηλόκελν
πξώησλ παξαγόλησλ νλνκάδεηαη, ην γηλόκελν ησλ θνηλώλ θαη κε θνηλώλ παξαγόλησλ ηνπο κε εθζέηε θαζελόο ην
κεγαιύηεξν από ηνπο εθζέηεο ηνπ
Μέγηζηνο θνηλόο Γηαηξέηεο ΜΚΓ δύν ή πεξηζζόηεξσλ αιγεβξηθώλ παξαζηάζεσλ πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζε γηλόκελν
πξώησλ παξαγόλησλ νλνκάδεηαη, ην γηλόκελν ησλ θνηλώλ παξαγόλησλ ηνπο κε εθζέηε θαζελόο ην κηθξόηεξν από
ηνπο εθζέηεο ηνπ.
16. Ση νλνκάδεηαη ηαπηόηεηα;
Σαπηόηεηα νλνκάδεηαη θάζε ηζόηεηα πνπ πεξηέρεη κεηαβιεηέο θαη αιεζεύεη γηα όιεο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο
ΒΑΙΚΔ ΣΑΤΣΟΣΗΣΔ
Σεηξάγσλν αζξνίζκαηνο (α+β) =α + 2αβ + β
2

2

ΑΠΟΓΔΙΞΗ
2

( (α+β) =(α+β)(α+β)=α +αβ+βα+β2=α2+2αβ+β2
2

Σεηξάγσλν δηαθνξάο: (α-β)2=α2-2αβ+β2
Κύβνο αζξνίζκαηνο (α+β)3=α3 + 3α2β+3αβ2 + β3

2

(α-β)2=(α-β)(α-β)=α2-αβ-βα+β2=α2-2αβ+β2
( (α+β)3= (α+β) (α+β)2=(α+β)( α2 + 2αβ + β2)=
=α3+2α2β+αβ2+βα2+2αβ2+β3 = α3 + 3α2β+3αβ2 + β3
2

Κύβνο δηαθνξάο : (α-β)3 =α3 - 3α2β+3αβ2 - β3

( (α-β)3= (α-β) (α-β)2=(α-β)( α2 - 2αβ + β2)=
=α3-2α2β+αβ2-βα2+2αβ2-β3 = α3 - 3α2β+3αβ2 - β3

Γηλόκελν αζξνίζκαηνο επί δηαθνξά (α-β)(α+β)=α2-β2
Άζξνηζκα θύβσλ : (α+β)( α2 - αβ + β2)= α3 + β3

(α-β)(α+β) = α2+αβ-βα-β2= α2-β2
(α+β)( α2 - αβ + β2)= α3 -α2β+αβ2-βα2-αβ2+β3= α3 + β3

Απόδεημε: Γηαθνξά θύβσλ : (α-β)( α2 + αβ + β2)= α3 - β3 ( (α-β)( α2 + αβ + β2)= α3 +α2β+αβ2-βα2-αβ2-β3= α3 - β3

17. Ση νλνκάδνπκε παξαγνληνπνίεζε θαη πνηεο νη βαζηθέο κνξθέο παξαγνληνπνίεζεο ;
Παξαγνληνπνίεζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα παξάζηαζε από άζξνηζκα, κεηαηξέπεηαη ζε γηλόκελν
ΒΑΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΟΠΟΙΗΗ
Κνηλόο παξάγνληαο αx+αy=α(x+y)
Οκαδνπνίεζεαx+αy+βx+βy=α(x+y)+β(x+y)=(x+y)(α+β)
Γηαθνξά ηεηξαγώλσλ α2-β2=(α-β)(α+β)
Άζξνηζκα θύβσλα3+β3=(α+β)(α2 - αβ + β2)
Γηαθνξά θύβσλ
α3-β3=(α-β)(α2 + αβ + β2)
Αλάπηπγκα ηεηξαγώλνπ α2 + 2αβ + β2 =(α+β)2
α2 - 2αβ + β2 =(α-β)2
Σξηώλπκνx2+(α+β)x+αβ=(x+α)(x+β)
18. Ση νλνκάδνπκε ξεηή αιγεβξηθή παξάζηαζε;
Ρεηή αιγεβξηθή παξάζηαζε νλνκάδεηαη κηα αιγεβξηθή παξάζηαζε πνπ είλαη θιάζκα θαη νη όξνη ηνπ είλαη
πνιπώλπκα. Οη κεηαβιεηέο κηαο ξεηήο παξάζηαζεο δελ κπνξνύλ λα πάξνπλ ηηκέο πνπ κεδελίδνπλ ηνλ παξαλνκαζηή
ηεο
19. Πωο απινπνηνύκε κηα ξεηή παξάζηαζε;
Γηα λα απινπνηήζνπκε κηα ξεηή παξάζηαζε :
 Παξαγνληνπνηνύκε ηνπο όξνπο ηεο
 Γηαγξάθνπκε ηνπο θνηλνύο παξάγνληεο ησλ όξσλ ηεο
20.Πωο πνιιαπιαζηάδνπκε δύν ξεηέο παξαζηάζεηο θαη πωο δηαηξνύκε;
 Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε δπν θνηλέο ξεηέο παξαζηάζεηο πνιιαπιαζηάδνπκε ηνπο αξηζκεηέο θαη ηνπο
παξαλνκαζηέο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα απινπνηνύκε ηε λέα ξεηή παξάζηαζε.
 Γηα λα δηαηξέζνπκε δύν ξεηέο παξαζηάζεηο, αληηζηξέθνπκε ηνπο όξνπο ηεο δεύηεξεο ξεηήο παξάζηαζεο θαη
θάλνπκε πνιιαπιαζηαζκό
21.Πωο πξνζζέηνπκε δύν ξεηέο παξαζηάζεηο;
Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν ξεηέο παξαζηάζεηο:
 Παξαγνληνπνηνύκε ηνπο παξαλνκαζηέο
 Βξίζθνπκε ην ΔΚΠ ησλ παξαλνκαζηώλ
 Μεηαηξέπνπκε ηα θιάζκαηα ζε νκώλπκα
 Κάλνπκε ηηο πξάμεηο θαη ηηο απινπνηήζεηο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΔΞΙΩΔΙ – ΑΝΙΩΔΙ
1.Ση νλνκάδνπκε εμίζωζε θαη ηη ιύζε ή ξίδα ηεο εμίζωζεο;
 Δμίζσζε νλνκάδεηαη ε ηζόηεηα πνπ πεξηέρεη κία ή πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο.
 Λύζε ή ξίδα κηαο εμίζσζεο είλαη ν αξηζκόο πνπ ηελ επαιεζεύεη.
2.Πνηα εμίζωζε νλνκάδεηαη αδύλαηε θαη πνηα αόξηζηε;
Αδύλαηε είλαη ε εμίζσζε πνπ δελ έρεη θακία ξίδα
Αόξηζηε είλαη ε εμίζσζε πνπ ην πιήζνο ησλ ξηδώλ ηεο είλαη άπεηξν
3.Πνηα είλαη ε κνξθή κηαο πξωηνβάζκηαο θαη κηαο δεπηεξνβάζκηαο εμίζωζεο;
Δμίζσζε 1νπ βαζκνύ κε άγλσζην x είλαη ε ηζόηεηα ηεο κνξθήο : αx+β=0, κε α≠0
Δμίζσζε 2νπ βαζκνύ κε άγλσζην x είλαη ε ηζόηεηα ηεο κνξθήο : αx2+βx+γ=0, κε α≠0
4.Πνηνη είλαη νη ηξόπνη επίιπζεο κηαο εμίζωζεο 2νπ βαζκνύ;
 Με αλάιπζε ζε γηλόκελν παξαγόλησλ :
Μεηαθέξνπκε όινπο ηνπο όξνπο ηεο εμίζσζεο ζην α΄κέινο
Αλαιύνπκε ην α΄κέινο ζε γηλόκελν παξαγόλησλ (παξαγνληνπνίεζε)
Αθνύ ην γηλόκελν είλαη ίζν κε ην κεδέλ, ζα πξέπεη θάζε παξάγνληαο ηνπ γηλνκέλνπ λα είλαη ίζνο κε ην κεδέλ.
 Με ηε βνήζεηα ηύπνπ
Γηαθξίλνπζα: Γ=β2-4αγ
Κάζε εμίζσζε ηεο κνξθήο αx2+βx+γ=0, κε α≠0 :
Αλ Γ>0, έρεη δύν άληζεο ιύζεηο. Σηο x1,2 =

−𝜷±√𝜟
𝟐𝜶

−𝜷

Αλ Γ<0, έρεη κία δηπιή ιύζε. Σελ x= 𝟐𝜶

Αλ Γ<0, δελ έρεη θακία ιύζε ζην R. Γειαδή ε εμίζσζε είλαη αδύλαηε
5. Πνηα εμίζωζε νλνκάδεηαη θιαζκαηηθή;
Κιαζκαηηθή νλνκάδεηαη ε εμίζσζε πνπ πεξηέρεη έλα ηνπιάρηζηνλ θιάζκα κε άγλσζην ζηνλ παξαλνκαζηή
6. Ση ζα πξέπεη λα ηζρύεη ώζηε λα νξίδεηαη κηα θιαζκαηηθή εμίζωζε;
Γηα λα νξίδνληαη νη όξνη κηαο θιαζκαηηθήο εμίζσζεο πξέπεη όινη νη παξαλνκαζηέο λα είλαη δηαθνξεηηθνί ηνπ κεδελόο
7.Πωο ιύλνπκε κηα θιαζκαηηθή εμίζωζε;
Αλαιύνπκε ηνπο παξαλνκαζηέο ζε γηλόκελν πξώησλ παξαγόλησλ.
Βξίζθνπκε ην ΔΚΠ ησλ παξαλνκαζηώλ.
Παίξλνπκε πεξηνξηζκνύο. Γειαδή πξνζδηνξίδνπκε ηηο ηηκέο ηνπ αγλώζηνπ γηα ηηο νπνίεο όινη νη παξαλνκαζηέο είλαη
δηάθνξνη ηνπ κεδελόο.
Πνιιαπιαζηάδνπκε όινπο ηνπο όξνπο ηεο εμίζσζεο κε ην ΔΚΠ ησλ παξαλνκαζηώλ θαη δηαγξάθνπκε ηνπο
παξαλνκαζηέο.
Παξαγνληνπνηνύκε όπνηεο πξάμεηο κπνξνύκε θαη επηιύνπκε ηελ εμίζσζε.
Όηαλ βξνύκε ηηο ιύζεηο δερόκαζηε κόλν απηέο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηνπο πεξηνξηζκνύο, ελώ όπνηεο δελ ηνπο
ηθαλνπνηνύλ, ηηο απνξξίπηνπκε.
3. Πνηνη αξηζκνί νλνκάδνληαη δηαηεηαγκέλνη;
Γηαηεηαγκέλνη είλαη δύν ή πεξηζζόηεξνη αξηζκνί πνπ παξηζηάλνληαη κε ζεκεία επάλσ ζε έλαλ άμνλα αξηζκώλ.
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4. Πωο ζπγθξίλνπκε δύν αξηζκνύο α θαη β πνπ δελ έρνπλε παξαηαζεί κε ζεκεία ελόο άμνλα;
Γηα λα ζπγθξίλνπκε δπν πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο α θαη β πνπ
δελ έρνπλ παξαζηαζεί κε ζεκεία ελόο άμνλα, βξίζθνπκεηελ
δηαθνξά ηνπο α-β θαη εμεηάδνπκε αλ είλαη
ζεηηθή ή αξλεηηθή ή κεδέλ.

Αλ α-β>0 ηόηε α>β
Αλ α-β<0 ηόηε α<β
Αλ α-β=0 ηόηε α=β

12.Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο δηάηαμεο;
ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑΣΑΞΗ
Αλ α>β ηόηε α+γ>β+γ θαη α-γ>β-γ
𝛼 𝛽
Αλ α>β θαη γ>0 ηόηε αγ>βγ θαη 𝛾 >𝛾
𝛼 𝛽
𝛾 𝛾

Αλ α>β θαη γ<0 ηόηε αγ<βγ θαη <

Αλ α>β θαη γ>δ ηόηε α+γ>β+δ
Αλ α>β θαη β>γ ηόηε α>γ (Μεηαβαηηθή ηδηόηεηα)
Αλ α,β,γ,δ ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί
κε α>β θαη γ>δ ηόηε αγ>βδ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΤΣΗΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΞΙΩΔΩΝ
1.Ση νλνκάδνπκε γξακκηθή εμίζωζε θαη πνηα ε ιύζε ηεο;
 Γξακκηθή εμίζωζε κε δύν αγλώζηνπο νλνκάδνπκε κία εμίζσζε ηεο κνξθήο αx+βx=γ, όπνπ α, βθαη γ είλαη
πξαγκαηηθνί αξηζκνί θαη x,y κεηαβιεηέο
 Λύζε γξακκηθήο εμίζωζεο είλαη θάζε δεύγνο πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ (x,y) πνπ ηελ επαιεζεύεη
3.Ση παξηζηάλνπλ γξαθηθά νη γξακκηθέο εμηζώζεηο;y΄
Οη γξακκηθέο εμηζώζεηο ηεο κνξθήο αx +βy=γ,κε α≠0 θαη β≠0 παξηζηάλνπλ επζείεο
 Αλ έλα ζεκείν αλήθεη ζε κία επζεία, ηόηε νη ζπληεηαγκέλεο
ηνπ επαιεζεύνπλ ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο
 Αλ νη ζπληεηαγκέλεο ελόο ζεκείνπ επαιεζεύνπλ ηελ εμίζσζε
κηαο επζείαο, ηόηε ην ζεκείν αλήθεη ζηελ επζεία απηή. x
Ο
x΄
y
y΄
4.Ση παξηζηάλνπλ νη εμηζώζεηο y=θ θαη x=θ;
Η εμίζωζε y=θ κε θ≠0 παξηζηάλεη επζεία πνπ είλαη παξάιιειε
ζηνλ άμνλα xx΄θαη ηέκλεη ηνλ άμνλα yy΄ ζην ζεκείν (Ο,θ) ελώ εy=0
εμίζσζε y=0 παξηζηάλεη ηνλ άμνλα xxy=-θ
Η εμίζωζε x=θ κε θ≠0 παξηζηάλεη επζεία πνπ είλαη παξάιιειε
ζηνλ άμνλα yy΄θαη ηέκλεη ηνλ άμνλα xx΄ ζην ζεκείν (Ο,θ) ελώ ε
εμίζσζε x=0 παξηζηάλεη ηνλ άμνλα yy΄
5.Πνηά γξακκηθή εμίζωζε νλνκάδεηαη αδύλαηε;

5

y=θ

Κάζε εμίζσζε ηεο κνξθήο Οx+Oy=γ κε γ≠0 δελ παξηζηάλεη επζεία, δηόηη θαλέλα δεύγνο αξηζκώλ (x,y) δελ είλαη
ιύζε ηεο. Γειαδή είλαη αδύλαηε εμίζσζε.
6.Πνηά γξακκηθή εμίζωζε νλνκάδεηαη αόξηζηε;
Κάζε εμίζσζε ηεο κνξθήο OX+OY=0, επαιεζεύεηαη γηα θάζε δεύγνο αξηζκώλ (x,y). Γειαδή είλαη αόξηζηε ε
εμίζσζε.
7.Πνηά νλνκάδνπκε ιύζε ελόο γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο;
Λύζε γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο δύν εμηζώζεσλ κε δύν άγλσζηνπο x θαη y νλνκάδεηαη θάζε δεύγνο (x,y) πνπ
επαιεζεύεη ηηο εμηζώζεηο ηνπ. Η κνλαδηθή ιύζε ελόο γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ην θνηλό ζεκείν πνπ έρνπλ νη
επζείεο ησλ εμηζώζεσλ.
8.Ση ζεκαίλεη όηη έλα ζύζηεκα είλαη αδύλαην θαη ηη είλαη αόξηζην;
 Όηαλ έλα ζύζηεκα είλαη αδύλαην ζεκαίλεη όηη νη επζείεο ησλ εμηζώζεσλ δελ έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν,
δειαδή είλαη παξάιιειεο.
 Όηαλ έλα ζύζηεκα είλαη αόξηζην ζεκαίλεη όηη νη επζείεο ησλ εμηζώζεσλ έρνπλ άπεηξα θνηλά ζεκεία, δειαδή
ζπκπίπηνπλ.
9.Πνηεο είλαη νη κέζνδνη επίιπζεο ελόο γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο;
Μέζνδνο αληηθαηάζηαζεο
Γηα λα επηιύζνπκε έλα γξακκηθό ζύζηεκα κε ηε κέζνδν ηεο αληηθαηάζηαζεο αθνινπζνύκε ηα εμήο βήκαηα:
 Λύλνπκε κία από ηηο εμηζώζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο έλαλ άγλσζην
 Αληηθαζηζηνύκε ζηελ άιιε εμίζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνλ άγλσζην απηόλ κε ηελ ίζε παξάζηαζε ηνπ, νπόηε
πξνθύπηεη εμίζσζε κε έλαλ άγλσζην, ηελ νπνία ιύλνπκε θαη βξίζθνπκε ηελ ηηκή ηνπ αγλώζηνπ απηνύ
 ηε ζπλέρεηα αληηθαζηζηνύκε ηελ ηηκή απηή ζε κία από ηηο αξρηθέο εμηζώζεηο θαη βξίζθνπκε ηελ ηηκή ηνπ άιινπ
αγλώζηνπ
 Πξνζδηνξίδνπκε ηελ ιύζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Μέζνδνο ηωλ αληίζεηωλ ζπληειεζηώλ
Γηα λα επηιύζνπκε έλα γξακκηθό ζύζηεκα κε ηελ κέζνδν ησλ αληίζεησλ ζπληειεζηώλ θάλνπκε ηα εμήο βήκαηα:
 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηα κέιε θάζε εμίζσζεο κε θαηάιιειν αξηζκό, ώζηε λα εκθαληζηνύλ αληίζεηνη ζπληειεζηέο
ζε έλαλ από ηνπο δύν αγλώζηνπο
 Πξνζζέηνπκε θαηά κέιε ηηο δύν εμηζώζεηο θαη απαιείθνπκε ηνπο αγλώζηνπο κε ηνπο αληίζεηνπο ζπληειεζηέο
κε απνηέιεζκα λα πξνθύςεη εμίζσζε κε έλαλ άγλσζην ηελ νπνία ηελ ιύλνπκε
 Αληηθαζηζηνύκε ηελ ηηκή ηνπ αγλώζηνπ πνπ βξήθακε ζε κηα από ηηο αξρηθέο εμηζώζεηο θαη βξίζθνπκε ηελ ηηκή
ηνπ άιινπ αγλώζηνπ
 Πξνζδηνξίδνπκε ηε ιύζε ηνπ ζπζηήκαηνο
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ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ Γ΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ
1.Πόηε δύν ηξίγωλα είλαη ίζα;
Κξηηήξηα ηζόηεηαο ηξηγώλωλ
 Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ όιεο ηηο πιεπξέο ηνπο ίζεο κία πξνο κία, ηόηε είλαη ίζα. (Π-Π-Π)
 Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ δύν πιεπξέο ίζεο κία πξνο κία θαη ηελ πεξηερόκελε γσλία ηνπο ίζε, ηόηε είλαη (Π-Γ-Π)
 Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ κία πιεπξά ίζε θαη ηηο πξνζθείκελεο ζηελ πιεπξά απηή γσλίεο ίζεο κία πξνο κία, ηόηε
είλαη ίζα (Γ-Π-Γ)
2.Πόηε δύν νξζνγώληα ηξίγωλα είλαη ίζα;
Κξηηήξηα ηζόηεηαο νξζνγωλίωλ ηξηγώλωλ
 Γπν νξζνγώληα ηξίγσλα είλαη ίζα όηαλ έρνπλ δύν αληίζηνηρεο πιεπξέο ίζεο κία πξνο κία
 Γύν νξζνγώληα ηξίγσλα είλαη ίζα όηαλ έρνπλ κία αληίζηνηρε πιεπξά ίζε θαη κία αληίζηνηρε νμεία γσλία ίζε.
3.Πνηα είλαη ε ηδηόηεηα ηωλ ζεκείωλ ηεο κεζνθαζέηνπ;
Κάζε ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ηζαπέρεη από ηα άθξα ηνπ.
Αληίζηξνθα: Κάζε ζεκείν πνπ ηζαπέρεη από ηα άθξα ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο είλαη ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ηνπ
επζύγξακκνπ ηκήκαηνο.
4.Πνηα είλαη ε ηδηόηεηα ηωλ ζεκείωλ κηαο δηρνηόκνπ;
Κάζε ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ κηαο γσλίαο ηζαπέρεη από ηηο πιεπξέο ηεο γσλίαο
Αληίζηξνθα: Κάζε ζεκείν πνπ ηζαπέρεη από ηηο πιεπξέο κηαο γσλίαο είλαη ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ ηεο
5.Λόγνη επζύγξακκωλ ηκεκάηωλ
 Αλ παξάιιειεο επζείεο νξίδνπλ ίζα ηκήκαηα ζε κηα επζεία, ηόηε ζα νξίδνπλ ίζα ηκήκαηα θαη ζε νπνηαδήπνηε
άιιε επζεία πνπ ηηο ηέκλεη
 Αλ από ην κέζν κηαο πιεπξάο ελόο ηξηγώλνπ θέξνπκε επζεία παξάιιειε πξνο κία άιιε πιεπξά ηνπ, ηόηε απηή
δηέξρεηαη από ην κέζν ηεο ηξίηεο πιεπξάο ηνπ.
 Σν επζύγξακκν ηκήκα πνπ ζπλδέεη ηα κέζα δύν πιεπξώλ ηξηγώλνπ είλαη παξάιιειν πξνο ηελ ηξίηε πιεπξά θαη
ίζν κε ην κηζό ηεο
6.Ση ηζρύεη γηα ηελ δίακεζν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνηείλνπζα νξζνγωλίνπ ηξηγώλνπ;
 Η δηάκεζνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνηείλνπζα νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο ππνηείλνπζαο.
𝛼

Ο ιόγνο ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο α πξνο ην επζύγξακκν ηκήκα β ζπκβνιίδεηαη 𝛽 θαη είλαη ν αξηζκόο ι, γηα
ηνλ νπνίν ηζρύεη α=ι.β
 Ο ιόγνο δύν επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ είλαη ίζνο κε ην ιόγν ησλ κεθώλ ηνπο, εθόζνλ έρνπλ κεηξεζεί κε ηελ ίδηα
κνλάδα κέηξεζεο
𝛼
𝛾
 Σα επζύγξακκα ηκήκαηα α, γ είλαη αλάινγα πξνο ηα επζύγξακκα ηκήκαηα β,δ όηαλ ηζρύεη 𝛽 θαη 𝛿
7.Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο ηωλ αλαινγηώλ;
𝜶 𝜸

𝜹

𝜸

𝜶

𝜷

Αλ𝜷=𝜹, ηόηε𝜷= 𝜶 ή 𝜸 =𝜹
𝜶

𝜸

𝜶

𝜸

𝜶

𝜸

𝜶+𝜸

Αλ𝜷= 𝜹, ηόηε 𝜷= 𝜹= 𝜷+𝜹
Αλ𝜷= 𝜹 , ηόηε αδ=βγ
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8.Θεώξεκα ηνπ Θαιή
ε
ε1
Α
ε2

Β

Αλ ε1 ∕∕ε2∕∕ε3 ηόηε
ε3

ε΄

Γ

Αλ ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο παξάιιειεο επζείεο ηέκλνπλ
δύν άιιεο επζείεο ηόηε ηα ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηε
κία είλαη αλάινγα πξνο ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα πνπ
νξίδνληαη ζηελ άιιε.

Α΄
Β΄

𝜜𝜝 𝜝𝜞 𝜜𝜞
= =
𝜜΄𝜝΄ 𝜝΄𝜞΄ 𝜜΄𝜞΄

Γ΄

9.Ση νλνκάδνπκε νκνηόζεην ελόο ζεκείνπ Α;
Οκνηόζεην ελόο ζεκείνπ Α σο πξνο θέληξν Ο θαη ιόγν νκνηνζεζίαο ι νλνκάδεηαη ην ζεκείν Α΄ ηεο εκηεπζείαο ΟΑ
γηα ην νπνίν ηζρύεη : ΟΑ΄= ι . ΟΑ
Γπν νκνηόζεηα πνιύγσλα έρνπλ ηηο πιεπξέο ηνπο αλάινγεο θαη ηηο αληίζηνηρεο γσλίεο ηνπο ίζεο.
Οη αλάινγεο πιεπξέο δύν νκνηόζεησλ πνιπγώλσλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία είλαη παξάιιειεο
Οη νκνηόζεηεο γσλίεο είλαη ίζεο
Σα νκνηόζεηα επζύγξακκα ηκήκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία είλαη παξάιιεια
Αλ ην πνιύγσλν Π΄ είλαη νκνηόζεην ηνπ Π κε ιόγν ι, ηόηε ην Π΄ είλαη:
- κεγέζπλζε ηνπ Π, όηαλ ι>1
- ζκίθξπλζε ηνπ Π, όηαλ 0<ι<1
- ίζν κε ην Π, όηαλ ι=1
10.Πόηε δύν πνιύγωλα είλαη όκνηα;
Αλ δύν πνιύγσλα έρνπλ ηηο πιεπξέο ηνπο αλάινγεο θαη ηηο αληίζηνηρεο γσλίεο ηνπο ίζεο, ηόηε είλαη όκνηα. Σα
νκνηόζεηα πνιύγσλα είλαη ίζα
11.Ση ηζρύεη γηα ηηο πιεπξέο θαη ηηο γωλίεο δύν νκνίωλ πνιπγώλωλ;
Αλ δύν πνιύγσλα είλαη όκνηα, ηόηε έρνπλ ηηο νκόινγεο πιεπξέο ηνπο αλάινγεο θαη ηηο αληίζηνηρεο γσλίεο ηνπο ίζεο.
12.Με ηη ηζνύηαη ν ιόγνο πεξηκέηξωλ δύν νκνίωλ πνιπγώλωλ;
Ο ιόγνο ησλ πεξηκέηξσλ δύν όκνησλ πνιπγώλσλ είλαη ίζνο κε ην ιόγν νκνηόηεηάο ηνπο
13.Πόηε δύν θαλνληθά πνιύγωλα είλαη όκνηα;
Γύν θαλνληθά πνιύγσλα πνπ έρνπλ ην ίδην πιήζνο πιεπξώλ είλαη όκνηα
14.Πόηε δύν ηξίγωλα είλαη όκνηα;
Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ δύν γσλίεο ηνπο ίζεο κία πξνο κία, ηόηε είλαη όκνηα
15.Με ηη ηζνύηαη ν ιόγνο ηωλ εκβαδώλ δύν όκνηωλ ζρεκάηωλ;
Ο ιόγνο ησλ εκβαδώλ δύν όκνησλ ζρεκάησλ είλαη ίζνο κε ην ηεηξάγσλν ηνπ ιόγνπ νκνηόηεηάο ηνπο
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ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΑ
1.Να ππνινγίζεηε ηνπο ηξηγωλνκεηξηθνύο αξηζκνύο ηεο γωλίαο 𝝎= Υ𝜪Μ κε Μ(xνyν)
ην νξζνγώλην ηξίγσλν ΜΑΟ εθαξκόδνπκε ηνπο νξηζκνύο ησλ ηξηγσλνκεηξηθώλ αξηζκώλ γηα ηελ γσλία 𝜔
𝜶𝝅έ𝝂𝜶𝝂𝝉𝜾𝜿ά𝜽𝜺𝝉𝜼𝝅𝝀𝜺𝝊𝝆ά
y
𝝊𝝅𝝄𝝉𝜺ί𝝂𝝄𝝊𝝇𝜶
𝝅𝝆𝝄𝝇𝜿𝜺ί𝝁𝜺𝝂𝜼𝜿ά𝜽𝜺𝝉𝜼𝝅𝝀𝜺𝝊𝝆ά
ζπλω=
𝝊𝝅𝝄𝝉𝜺ί𝝂𝝄𝝊𝝇𝜶
𝜶𝝅έ𝝂𝜶𝝂𝝉𝜾𝜿ά𝜽𝜺𝝉𝜼𝝅𝝀𝜺𝝊𝝆ά
εθω=𝝅𝝆𝝄𝝇𝜿𝜺ί𝝁𝜺𝝂𝜼𝜿ά𝜽𝜺𝝉𝜼𝝅𝝀𝜺𝝊𝝆άBM
𝜧𝜜
𝒀𝒐
Άξα ζα έρνπκε εκω=𝜪𝜧 = 𝝆 yo
𝜪𝜜
𝑿𝒐
ζπλω=𝜪𝜧 = 𝝆
ω
𝜜𝜧
𝜰𝒐
εθω=
= xOxox΄
𝜪𝜜
𝜲𝝄

εκω=

ξ

Α

y΄
Γηα νπνηαδήπνηε γσλία x𝛰Μ κε Μ(x,y) ζα ηζρύεη :
𝒚
𝒙
εκω=𝝆
ζπλω= 𝝆
𝒚

εθω= 𝒙

ξ= 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐

x: ηεηκεκέλε ηνπ ζεκείνπ Μ
y: ηεηαγκέλε ηνπ Μ
ξ: Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Μ, από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ Ο
Η

Ο

y
2νηεηαξηεκόξην
1ν ηεηαξηεκόξην
(x<0, y>0,ξ>0)
(x>0, y>0,ξ>0)
εκω>0
εκω>0
ζπλω<0
ζπλω>0
εθω<0
εθω>0x΄
ν
ν
3 ηεηαξηεκόξην
4 ηεηαξηεκόξην
(x<0, y<0,ξ>0)
(x<0, y>0,ξ>0)
Ηκω<0
εκω<0
ζπλω<0
ζπλω>0
εθω>0
εθω<0

Ο

X

E
2.Πίλαθεο ηξηγωλνκεηξηθώλ αξηζκώλ βαζηθώλ γωληώλ
ω
εκω
ζπλω
εθω

0ν
0
1
0

90ν
1
0
Γελ νξίδεηαη

180ν
0
-1
0

270ν
-1
0
Γελ νξίδεηαη

30ν
𝟏
𝟐
ζπλω
√𝟑
𝟐
εθω
√𝟑
𝟑
ω
εκω

360ν
0
1
0
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45ν
√𝟐
𝟐
√𝟐
𝟐
1

60ν
√𝟑
𝟐
𝟏
𝟐
√𝟑

3.Τι ιςχφει για τουσ τριγωνομετρικοφσ αριθμοφσ δφο παραπληρωματικών γωνιών
Για δφο παραπλθρωματικζσ γωνίεσ ω και (180ο –ω) ιςχφουν:
ημ(180ο-ω)= ημω
ςυνω(180ο-ω)=-ςυνω
εφ(180ο-ω)=-εφω
Αν δφο γωνίεσ ζχουν το ίδιο θμίτονο και είναι 0ο μέχρι και 180ο . τότε είναι ίςεσ ή παραπληρωματικέσ
𝜼𝝁𝝎

4.Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε γωνία ω ιςχφει: ημ2ω+ςυν2ω= 1 και εφω=𝝇𝝊𝝂𝝎 για ςυνω≠0
Απόδειξθ τθσ ιςότθτασ θμ2ω+ςυν2ω= 1
Γνωρίηουμε ότι για το ςθμείο Μ(x,y) ιςχφει:
Ρ= 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 ή ρ2= x2 + y2
Διαιροφμε και τα δφο μζλθ τθσ ιςότθτασ με ρ2
𝝆𝟐 𝒙𝟐 𝒚𝟐
= +
𝝆𝟐 𝝆𝟐 𝝆𝟐

𝒙

𝒚

Άρα (𝝆)2+( 𝝆)2=1

y
𝒚

𝒙

Επειδή όμωσ ημω= 𝝆 και ςυνω=𝝆
Θα ζχουμε (ημω2)+(ςυνω)2=1
Επομζνωσ ημ2ω+ςυν2ω= 1yo

BM
ρ

ω Α
xOxox΄

y΄
𝜼𝝁𝝎

Απόδειξη τησ ιςότητασ εφω=𝝇𝝊𝝂𝝎
𝒚

Γνωρίηουμε ότι εφω=𝒙
𝒚

𝜼𝝁𝝎

𝒚.𝝆 𝒚

Επίςθσ: 𝝇𝝊𝝂𝝎= 𝝆𝒙 = 𝒙.𝝆=𝒙
𝝆

𝜼𝝁𝝎

Επομζνωσ εφω=𝝇𝝊𝝂𝝎
5.Νόμοσ ημιτόνων
Οι πλευρζσ κάθε τριγώνου είναι ανάλογεσ προσ τα θμίτονα των απζναντι γωνιών του
𝜶
𝜷
𝜸
= =
𝜼𝝁𝜜 𝜼𝝁𝜝 𝜼𝝁𝜞

6. Νόμοσ ςυνημιτόνων
α2= β2+γ2 -2βγ .ςυνΑ
β2=α2+γ2 -2αγ.ςυνΒ
γ2=β2+γ2 – 2αβ . ςυνΓ
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