ΑΛΓΔΒΡΑ Α΄ΓΤΜΝΑΗΟΤ
ν

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Φπζηθνί Αξηζκνί
1.Πνηνί αξηζκνί νλνκάδνληαη θπζηθνί, πνηνί άξηηνη θαη πνηνί πεξηηηνί;
 Φπζηθνί αξηζκνί νλνκάδνληαη νη αξηζκνί 0,1,2,3….100,101….1000…. Κάζε θπζηθόο αξηζκόο έρεη έλαλ
επόκελν θαη έλα πξνεγνύκελν θπζηθό αξηζκό, εθηόο από ην κεδέλ πνπ έρεη κόλν επόκελν ην 1.
 Άξηηνη ιέγνληαη νη θπζηθνί αξηζκνί πνπ δηαηξνύληαη κε ην 2.
 Πεξηηηνί ιέγνληαη νη θπζηθνί αξηζκνί πνπ δε δηαηξνύληαη κε ην 2.
2. Ση νλνκάδεηαη ζηξνγγπινπνίεζε;
Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αληηθαζηζηνύκε έλα θπζηθό αξηζκό κε κηα πξνζέγγηζε ηνπ, δειαδή θάπνην άιιν ιίγν
κηθξόηεξν ή ιίγν κεγαιύηεξό ηνπ νλνκάδεηαη ζηξνγγπινπνίεζε.
3.Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο πξόζζεζεο θαη λα γξάςεηε ηηο ηδηόηεηέο ηεο.
Πξόζζεζε είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία κε δύν θπζηθνύο αξηζκνύο α θαη β, ηνπο πξνζζεηένπο, βξίζθνπκε έλα ηξίην
θπζηθό αξηζκό γ, πνπ είλαη ην άζξνηζκά ηνπο α + β = γ
ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΘΔΖ
α +0 = 0 + α = α
(νπδέηεξν ζηνηρείν )
α + β = β + α ( αληηκεηαζεηηθήηδηόηεηα)
α + (β + γ) = (α + β) + γ (πξνζεηαηξηζηηθή ηδηόηεηα)
4. Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο αθαίξεζεο;
Αθαίξεζε είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία, όηαλ δίλνληαη δύν αξηζκνί, Μ (κεησηένο) θαη Α (αθαηξεηένο) βξίζθνπκε έλαλ
αξηζκό Γ (δηαθνξά), ν νπνίνο όηαλ πξνζηεζεί ζηνλ αθαηξεηέν δίλεη ην κεησηέν.
Μ – Α= Γ θαη Μ = Γ + Α
5. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη λα γξάςεηε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ.
Πνιιαπιαζηαζκόο είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία από δύν θπζηθνύο αξηζκνύο α θαη β, ηνπο παξάγνληεο, βξίζθνπκε έλα
ηξίην θπζηθό αξηζκό γ πνπ είλαη ην γηλόκελό ηνπο α ∙ β = γ
ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟΤ
α∙1=1∙α=α
α ∙ β = β ∙ α (αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα)
α ∙ (β ∙ γ) = (α ∙ β) ∙ γ (πξνζεηαηξηζηηθή ηδηόηεηα)
α ∙ (β + γ) = (α ∙ β) + (α + γ) (επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα σο πξνο ηελ πξόζζεζε)
α ∙ (β – γ) = (α ∙ β) – (α ∙ γ) (επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα σο πξνο ηελ αθαίξεζε)
6. Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο δύλακεο ηνπ α.
Τν γηλόκελν α ∙ α ∙ α ∙… ∙ α πνπ έρεη λ παξάγνληεο ίζνπο κε ην α , ιέγεηαη δύλακε ηνπ α ζηε λ ή ληνζηή δύλακε ηνπ
α.αλ = α ∙ α ∙ … ∙ α
7.Ση ιέγεηαη αξηζκεηηθή παξάζηαζε;
Αξηζκεηηθή παξάζηαζε ιέγεηαη θάζε ζεηξά αξηζκώλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηα ζύκβνια ησλ πξάμεσλ.
1

8. Να γξαθηεί ε ζρέζε πνπ ηζρύεη γηα ηελ Δπθιείδεηα Γηαίξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα γξαθηεί ν ηύπνο πνπ ηζρύεη
γηα ηελ ηέιεηα δηαίξεζε.
Δπθιείδεηα δηαίξεζε : Γ = δ ∙ π + πΌπνπ: Γ → Γηαηξεηένο
Σέιεηα δηαίξεζε :Γ = δ ∙ π
δ → δηαηξέηεο
(Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην ππόινηπν είλαη 0)
π → πειίθν
π → ππόινηπν
9. Ση νλνκάδνπκε πνιιαπιάζηα θαη πνηέο είλαη νη ηδηόηεηέο ηνπο;
Πνιιαπιάζηα ελόο θπζηθνύ αξηζκνύ α είλαη νη αξηζκνί πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ κε όινπο ηνπο
θπζηθνύο αξηζκνύο0, α,2α,3α…
ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΩΝ
Κάζε θπζηθόο αξηζκόο δηαηξεί ηα πνιιαπιάζηά ηνπ
Κάζε θπζηθόο αξηζκόο πνπ δηαηξείηαη από έλαλ άιιν είλαη πνιιαπιάζηό ηνπ.
Αλ έλαο θπζηθόο αξηζκόο δηαηξεί έλαλ άιινλ ζα δηαηξεί θαη ηα πνιιαπιάζηά ηνπ.
10. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ θνηλνύ πνιιαπιάζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ θνηλνύ δηαηξέηε ησλ α θαη β.
 Δ.Κ.Π. νλνκάδνπκε ην κηθξόηεξν από ηα θνηλά πνιιαπιάζηα δύν ή πεξηζζνηέξσλ αξηζκώλ πνπ θαλέλαο από
ηνπο δύν δελ είλαη κεδέλ.
 Μ.Κ.Γ. δύν θπζηθώλ αξηζκώλ α θαη β νλνκάδεηαη ν κεγαιύηεξνο από ηνπο θνηλνύο ηνπο δηαηξέηεο.
11. Πνηνί αξηζκνί νλνκάδνληαη δηαηξέηεο ελόο θπζηθνύ αξηζκνύ α;
Γηαηξέηεο ελόο θπζηθνύ αξηζκνύ α ιέγνληαη όινη νη αξηζκνί πνπ ηνλ δηαηξνύλ.
12. Πόηε έλαο αξηζκόο ιέγεηαη πξώηνο θαη πόηε ζύλζεηνο;
Πξώηνο αξηζκόο ιέγεηαη έλαο αξηζκόο πνπ έρεη δηαηξέηεο κόλν ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην 1, δηαθνξεηηθά ιέγεηαη
ζύλζεηνο.
13. Πνηνί αξηζκνί ιέγνληαη πξώηνη κεηαμύ ηνπο;
Πξώηνη κεηαμύ ηνπο δύν αξηζκνί α θαη β ιέγνληαη αλ είλαη Μ.Κ.Γ. (α,β) = 1
14. Κξηηήξηα Γηαηξεηόηεηαο.
Κξηηήξηα Γηαηξεηόηεηαο κε 2 , 3 , 4 , 5 , 9, 10 ή 25 ιέγνληαη νη θαλόλεο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα ζπκπεξαίλνπκε
ρσξίο λα θάλνπκε ηε δηαίξεζε, αλ έλαο θπζηθόο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ηνπο αξηζκνύο απηνύο.





Έλαο θπζηθόο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 10, αλ ιήγεη ζε κεδεληθό
Έλαο θπζηθόο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 2, αλ ην ηειεπηαίν ςεθίν ιήγεη ζε0, 2, 4, 6, 8.
Έλαο θπζηθόο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 5, αλ ιήγεη ζε 0 ή ζε 5.
Έλαο θπζηθόο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 3 ή ην 9, αλ ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ δηαηξείηαη κε ην 3 ή ην 9
αληίζηνηρα.
 Έλαο θπζηθόο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 4 ή ην 25, αλ ηα δύν ηειεπηαία ςεθία ηνπ ζρεκαηίδνπλ αξηζκό πνπ
δηαηξείηαη κε ην 4 ή ην 25 αληίζηνηρα.
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Κεθάιαην 2ν
ΚΛΑΜΑΣΑ
1.Πόηε έλα θιάζκα είλαη κεγαιύηεξν από ηε κνλάδα;
Όηαλ ζε έλα θιάζκα ν αξηζκεηήο είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ παξαλνκαζηή ηόηε ην θιάζκα είλαη κεγαιύηεξν από ηε
κνλάδα.
𝜶

𝜸

2. Πόηε δύν θιάζκαηα 𝜷 θαη 𝜹 ιέγνληαη ηζνδύλακα ;
Γύν θιάζκαηα

𝛼
𝛽

𝛾
𝛿

θαη ιέγνληαη ηζνδύλακα όηαλ εθθξάδνπλ ην ίδην ηκήκα ελόο κεγέζνπο ή ίζσλ κεγεζώλ.
𝛼

𝛾

 Αλ δύν θιάζκαηα 𝛽 θαη 𝛿 είλαη ηζνδύλακα ηόηε ηα «ρηαζηή γηλόκελα» είλαη ίζα.
𝛼

𝛾

Γειαδή : αλ 𝛽 θαη 𝛿 ηόηε : α . δ = β . γ
 Όηαλ νη όξνη ελόο θιάζκαηνο πνιιαπιαζηαζηνύλ ή δηαηξεζνύλ κε ηνλ ίδην θπζηθό αξηζκό (≠0) πξνθύπηεη θιάζκα
ηζνδύλακν.
3. Πνην θιάζκα ιέγεηαη αλάγσγν;
Αλάγσγν θιάζκα ιέγεηαη εθείλν ην θιάζκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα απινπνηεζεί άιιν.
Απινπνίεζε ηνπ θιάζκαηνο ιέγεηαη ε δηαδηθαζία πνπ έρεη σο απνηέιεζκα έλα θιάζκα ηζνδύλακν κε ην αξρηθό κε
κηθξόηεξνπο όξνπο.
4. Πόηε δύν ή πεξηζζόηεξα θιάζκαηα ιέγνληαη νκώλπκα θαη πόηε εηεξώλπκα;
Οκώλπκα δύν ή πεξηζζόηεξα θιάζκαηα ιέγνληαη όηαλ έρνπλ ηνλ ίδην παξαλνκαζηή.
Δηεξώλπκαθιάζκαηα ιέγνληαη όηαλ έρνπλ δηαθνξεηηθνύο παξαλνκαζηέο.
5. ύγθξηζε θιαζκάησλ.
Γηα ηε ζύγθξηζε θιαζκάησλ ηζρύνπλ ηα εμήο:
 Οκώλπκα θιάζκαηα: Από δύν νκώλπκα θιάζκαηα, εθείλν πνπ έρεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκεηή είλαη κεγαιύηεξν.
 Δηεξώλπκα θιάζκαηα: Γηα λα ζπγθξίλνπκε εηεξώλπκα θιάζκαηα ηα κεηαηξέπνπκε ζε νκώλπκα θαη
ζπγθξίλνπκε ηνπο αξηζκεηέο ηνπο.
 Δηεξώλπκα θιάζκαηα κε ίδην αξηζκεηή : Από δύν θιάζκαηα κε ηνλ ίδην αξηζκεηή, κεγαιύηεξν είλαη εθείλν κε
ηνλ κηθξόηεξν παξαλνκαζηή.
6. Πνηά είλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνύκε γηα ηελ πξόζζεζε θαη αθαίξεζεο νκώλπκσλ θαη εηεξώλπκσλ
θιαζκάησλ;
 Οκώλπκα θιάζκαηα: Πξνζζέηνπκε δύν ή πεξηζζόηεξα νκώλπκα θιάζκαηα πξνζζέηνληαο ηνπο αξηζκεηέο ηνπο
Αθαηξνύκε δύν νκώλπκα θιάζκαηα αθαηξώληαο ηνπο αξηζκεηέο ηνπο.
 Δηεξώλπκα θιάζκαηα: Πξνζζέηνπκε εηεξώλπκα θιάζκαηα αθνύ πξώηα ηα κεηαηξέςνπκε ζε νκώλπκα.
Αθαηξνύκε δύν εηεξώλπκα θιάζκαηα αθνύ ηα κεηαηξέςνπκε πξώηα ζε νκώλπκα.
7. Πνηόο αξηζκόο νλνκάδεηαη κεηθηόο;
Μεηθηόο νλνκάδεηαη ν αξηζκόο πνπ παξηζηάλεη ην άζξνηζκα ελόο αθέξαηνπ κε έλα θιάζκα κηθξόηεξν ηεο κνλάδαο.
8. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ γηλνκέλνπ δύν θιαζκάησλ θαη ελόο θπζηθνύ αξηζκό επί έλα θιάζκα.
 Σν γηλόκελν δπν θιαζκάησλ είλαη ην θιάζκα πνπ έρεη αξηζκεηή ην γηλόκελν ησλ αξηζκεηώλ θαη παξαλνκαζηή ην
𝜶 𝜸 𝜶.𝜸
γηλόκελν ησλ παξαλνκαζηώλ.𝜷. 𝜹 = 𝜷.𝜹
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 Σν γηλόκελν ελόο θπζηθνύ αξηζκνύ επί έλα θιάζκα είλαη ην θιάζκα κε αξηζκεηή ην γηλόκελν ηνπ αξηζκεηή επί
𝜶

𝜶

ηνλ θπζηθό αξηζκό θαη κε ηνλ ίδην παξαλνκαζηή. ι .𝜷 = 𝜷. ι =

𝜶. 𝝀
𝜷

9. Πνηά θιάζκαηα ιέγνληαη αληίζηξνθα;
Αληίζηξνθα θιάζκαηα ιέγνληαη ηα θιάζκαηα πνπ έρνπλ γηλόκελν 1.
𝜶 𝜷

𝛼

𝛽

Δπεηδή 𝜷. 𝜶 = 1, ηα θιάζκαηα 𝛽 θαη 𝛼 είλαη αληίζηξνθα.
10. Ηδηόηεηεο πνιιαπιαζηαζκνύ θιαζκάησλ.
ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟΤ

ΚΛΑΜΑΣΩΝ

Σν 1 δε κεηαβάιιεη ην γηλόκελν

1 .𝛽 = 𝛽 . 1 = 𝛽

Αληηκεηαζεηηθή

𝛼. 𝛾
𝛽 𝛿

Πξνζεηαηξηζηηθή

( 𝛽 . 𝛿 ) .𝜁 = 𝛽 . ( δ . 𝜁 )

𝛼

𝛼

𝛾 𝛼

= 𝛿. 𝛽

𝛼 𝛾

Δπηκεξηζηηθή

𝛼

𝜀

𝛼 𝛾 𝜀

𝛼. 𝛾
(
𝛽 δ

+ )=

𝜀
𝜁

𝛼 .𝛾
𝛽 δ

𝛼. 𝛾
(
𝛽 δ

- 𝜁 ) = 𝛽 .δ - 𝛽 . 𝜁

𝜀

𝛼𝛾

+

𝛼. 𝜀
𝛽 𝜁
𝛼 𝜀

11. Πνηά είλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνύκε γηα λα δηαηξέζνπκε δύν θπζηθνύο αξηζκνύο θαη πνηά γηα
λαδηαηξέζνπκε δύν θιάζκαηα;
 Γηα λα δηαηξέζνπκε δύν θπζηθνύο αξηζκνύο αξθεί λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην δηαηξεηέν ή ηνλ αληίζηξνθν ηνπ
𝟏

𝜶

δηαηξέηε.α : β = α . 𝜷 = 𝜷
 Γηα λα δηαηξέζνπκε δύν θιάζκαηα αξθεί λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην δηαηξεηέν κε ηνλ αληίζηξνθν ηνπ δηαηξέηε.
𝜶 𝜸
:
𝜷 𝜹

𝜶 𝜹

= 𝜷. 𝜸

12. Πνηό θιάζκα νλνκάδεηαη ζύλζεην;
ύλζεην θιάζκα νλνκάδεηαη έλα θιάζκα ηνπ νπνίνπ έλαο ηνπιάρηζηνλ όξνο ηνπ είλαη θιάζκα.

Κεθάιαην 3ν
Γεθαδηθνί Αξηζκνί

𝜶
𝜷
𝜸
𝜹

𝜶 𝜹

=𝜷. 𝜸

1.Πνηό θιάζκα νλνκάδεηαη δεθαδηθό;
Γεθαδηθό θιάζκα ιέγεηαη ην θιάζκα πνπ έρεη παξαλνκαζηή κηα δύλακε ηνπ 10.
2.Γξαθή θαη αλάγλσζε ησλ δεθαδηθώλ αξηζκώλ.
 Σε θάζε δεθαδηθό αξηζκό δηαθξίλνπκε ην αθέξαην κέξνο θαη ην δεθαδηθό κέξνο ηνπ.
 Απηά δηαρσξίδνληαη κε ηελ ππνδηαζηνιή.
 Σην αθέξαην κέξνο νη ηάμεηο είλαη ζε κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο … θ.η.ι.
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 Σην δεθαδηθό κέξνο νη ηάμεηο είλαη ηα δέθαηα, εθαηνζηά, ρηιηνζηά . . . θ.η.ι.
 Γέθα κνλάδεο κηαο ηάμεο είλαη κηα κνλάδα κεγαιύηεξεο ηάμεο.
3. ύγθξηζε δεθαδηθώλ αξηζκώλ.
Αλ δύν δεθαδηθνί αξηζκνί αξρίδνπλ από ςεθία ηεο ίδηαο ηάμεο, κεγαιύηεξνο είλαη απηόο πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν
ςεθίν ζηελ αξρηθή ηάμε.
Αλ δύν δεθαδηθνί αξηζκνί αξρίδνπλ από ςεθίν ηεο ίδηαο ηάμεο, κεγαιύηεξνο είλαη εθείλνο πνπ έρεη ην ακέζσο
επόκελν ςεθίν κεγαιύηεξν.
4. ηξνγγπινπνίεζε δεθαδηθώλ αξηζκώλ.
Γηα λα ζηξνγγπινπνηήζνπκε έλα δεθαδηθό αξηζκό αθνινπζνύκε ηα εμήο βήκαηα:
Πξνζδηνξίδνπκε ηε δεθαδηθή ηάμε ζηελ νπνία ζα γίλεη ε ζηξνγγπινπνίεζε
Δμεηάδνπκε ην ςεθίν ηεο ακέζσο κηθξόηεξεο ηάμεο
Αλ απηό είλαη κηθξόηεξν ηνπ 5, ην ςεθίν απηό θαη όια ηα ςεθία ησλ κηθξόηεξσλ ηάμεσλ κεδελίδνληαη.
Αλ απηό είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 5, ην ςεθίν απηό θαη όια ηα ςεθία ησλ κηθξόηεξσλ ηάμεσλ κεδελίδνληαη θαη ην
ςεθίν ηεο ηάμεο ζηξνγγπινπνίεζεο απμάλεηαη θαηά 1.
5. Πξάμεηο κε δεθαδηθνύο αξηζκνύο.
 Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε
Πξνζζέηνπκε ή αθαηξνύκε ηα ςεθία ηεο ίδηαο ηάμεο, ηνπνζεηώληαο ηνπο αξηζκνύο ηνλ έλα θάησ από ηνλ άιιν έηζη
ώζηε νη ππνδηαζηνιέο λα γξάθνληαη ζηελ ίδηα ζηήιε.
 Πνιιαπιαζηαζκόο
Ο πνιιαπιαζηαζκόο δεθαδηθώλ αξηζκώλ γίλεηαη όπσο θαη ησλ θπζηθώλ αξηζκώλ. Τνπνζεηνύκε ζην απνηέιεζκα
από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά όζα είλαη ζπλνιηθά ηα ςεθία ζηα δεθαδηθά κέξε θαη ησλ δύν παξαγόλησλ.
 Γηαίξεζε
Ζ δηαίξεζε δεθαδηθνύ αξηζκνύ κε δεθαδηθό αξηζκό γίλεηαη όπσο θαη ε Δπθιείδεηα δηαίξεζε. Πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ
δηαηξέηε κε ην δηαηξεηέν κε ηελ θαηάιιειε δύλακε ηνπ 10 έηζη ώζηε ν δηαηξέηεο λα γίλεη θπζηθόο αξηζκόο. Όηαλ
εμαληιεζεί ην αθέξαην κέξνο ηνπ δηαηξεηένπ « θαηεβάδνπκε» ην κεδέλ σο πξώην δεθαδηθό ςεθίν από ηνλ δηαηξεηέν
θαη ηνπνζεηνύκε ζην πειίθν ππνδηαζηνιή.
Όηαλ πνιιαπιαζηάδνπκε κε 0,1 , 0,01, 0,001 , … ή όηαλ δηαηξνύκε έλαλ δεθαδηθό αξηζκό κε 10 , 100, 1000, ….
Μεηαθέξνπκε ηελ ππνδηαζηνιή κία, δύν, ηξεηο, … αληίζηνηρα ζέζεηο.
Όηαλ πνιιαπιαζηάδνπκε έλαλ δεθαδηθό αξηζκό κε 10, 100, 1000, …. κεηαθέξνπκε ηελ ππνδηαζηνιή ηνπ αξηζκνύ
πξνο ηα δεμηά κία, δύν, ηξεηο, … αληίζηνηρα ζέζεηο.
6. Γπλάκεηο κε βάζε δεθαδηθό αξηζκό.
Οη δπλάκεηο ησλ δεθαδηθώλ αξηζκώλ έρνπλ ηηο ηδηόηεηεο ησλ δπλάκεσλ ησλ θπζηθώλ αξηζκώλ. Τν πιήζνο ησλ
δεθαδηθώλ ςεθίσλ ηεο βάζεο επί ηνλ εθζέηε ηεο δύλακεο.
7. Σππνπνηεκέλε κνξθή κεγάισλ αξηζκώλ
Έλαο κεγάινο αξηζκόο κπνξεί λα γξαθεί ζηελ κνξθή α. 10λ , δειαδή σο γηλόκελν ελόο αξηζκνύ α επί κία δύλακε ηνπ
10. Τε κνξθή απηή ηελ νλνκάδνπκε ηππνπνηεκέλε. Ο αξηζκόο α είλαη έλαο δεθαδηθόο αξηζκόο κε αθέξαην ςεθίν
κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 1 θαη κηθξόηεξν ηνπ 10.
8. Μνλάδεο κέηξεζεο
 Μνλάδεο κέηξεζεο κήθνπο
Ζ βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο ηνπ κήθνπο είλαη ην κέηξν θαη ζπκβνιίδεηαη κε m
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 Τπνδηαηξέζεηο ηνπ κέηξνπ
1

1 δεθάκεηξν ή παιάκε dm 1dm = 10 m = 0,1 m
1 εθαηνζηόκεηξν ή πόληνο cm 1cm =
1 ρηιηνζηόκεηξν ή ρηιηνζηό mm 1mm

1
m = 0,01m
100
1
= 1000 m = 0,001

m

 Πνιιαπιάζην ηνπ κέηξνπ
1 ρηιηόκεηξν km 1km = 1000m
Σηε λαπζηπινΐα, σο κνλάδα κέηξεζεο ρξεζηκνπνηνύκε ην λαπηηθό κίιη
1 λαπηηθό κίιη = 1852m


Μνλάδεο κέηξεζεο ηνπ εκβαδνύ.

Ζ βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο ηνπ εκβαδνύ είλαη ην ηεηξαγσληθό κέηξν, ζπκβνιίδεηαη κε m2, είλαη ε επηθάλεηα ελόο
ηεηξαγώλνπ κε πιεπξά έλα κέηξν.
 Τπνδηαηξέζεηο ηνπ ηεηξαγσληθνύ κέηξνπ
1
m2 = 0,01 m2
100
1
εθαηνζηόκεηξν cm2 = 10000 m2 = 0,0001 m2
1
ρηιηνζηόκεηξν mm2 = 1000000 m2 = 0,000001m2

1 ηεηξαγσληθό δεθαηόκεηξν dm2 =
1 ηεηξαγσληθό
1 ηεηξαγσληθό

Ωο κνλάδα επηθάλεηαο ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην ζηξέκκα
1km2 = 1.000.000m2 = 106m2 ,1 ζηξέκκα = 1000m2


Μνλάδεο κέηξεζεο ηνπ όγθνπ

Ζ βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ είλαη ην θπβηθό κέηξν, ζπκβνιίδεηαη κε m3 πνπ είλαη ν όγθνο ελόο θύβνπ
αθκήο ελόο κέηξνπ.
 Τπνδηαηξέζεηο ηνπ θπβηθνύ κέηξνπ
1

1 θπβηθό δεθαηόκεηξν dm3 1dm3 = 1000 m3 = 0,001 m3
1

1 θπβηθό εθαηνζηόκεηξν cm3 1cm3 = 1000 .000 m3 = 0,000001 m3
1

1 θπβηθό ρηιηνζηόκεηξν mm3 1mm3 = 1000 .000.000 m3 = 0, 000000001 m3
Γηα ηε κέηξεζε ηνπ όγθνπ ρξεζηκνπνηνύκε ην ιίηξν (lt) θαη ην ρηιηνζηόιηηξν (ml)
1lt = 1dm3 = 0,001m3
1ml = 1cm3 = 0,001lt = 0,000001 m3


Μνλάδεο κέηξεζεο ρξόλνπ

Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ είλαη ην δεπηεξόιεπην θαη ζπκβνιίδεηαη κε s
 Πνιιαπιάζηα
1 ιεπηό (min) = 60s
1 ώξα (h) = 60 min = 3.600s
1 εκέξα = 24h =1440min = 86.400s


Mνλάδεο κέηξεζεο κάδαο

Ζ βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο κάδαο είλαη ην ρηιηόγξακκν ή θηιό θαη ζπκβνιίδεηαη κε kg
 Τπνδηαηξέζεηο ηνπ θηινύ
1 γξακκάξην (g) 1g = 0,001kg
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1 ρηιηνζηόγξακκν (mg) 1mg = 0,001g = 0,000001kg
 Πνιιαπιάζηα ηνπ θηινύ
1 ηόλνο (t) 1t = 1.000kg
9. Πξνηεξαηόηεηα πξάμεσλ
 Δθηεινύκε ηηο πξάμεηο ησλ δπλάκεσλ
 Έπεηηα ηηο πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη ηεο δηαίξεζεο
 Τέινο ηηο πξάμεηο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο
 Οη πξάμεηο κέζα ζηελ παξέλζεζε πξνεγνύληαη θαη γίλνληαη κε ηελ παξαπάλσ ζεηξά

Κεθάιαην 4ν
Δμηζώζεηο θαη πξνβιήκαηα
1.Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο εμίζσζεο κε έλαλ άγλσζην.
Δμίζσζε κε έλαλ άγλσζην είλαη κηα ηζόηεηα πνπ πεξηέρεη αξηζκνύο θαη έλα γξάκκα, πνπ νλνκάδεηαη άγλσζηνο.
2. Ση νλνκάδνπκε ιύζε ή ξίδα ηεο εμίζσζεο θαη ηη επίιπζε ηεο εμίζσζεο;
Λύζε ή ξίδα ηεο εμίζσζεο είλαη ν αξηζκόο πνπ όηαλ αληηθαηαζηήζεη ηνλ άγλσζην επαιεζεύεη ηελ ηζόηεηα.
Δπίιπζε ηεο εμίζσζεο ιέγεηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο βξίζθνπκε ηε ιύζε ηεο εμίζσζεο.
3. Πόηε κηα εμίζσζε ιέγεηαη ηαπηόηεηα ή αόξηζηε θαη πόηε αδύλαηε;
 Μηα εμίζσζε ιέγεηαη ηαπηόηεηα ή αόξηζηε όηαλ όινη νη αξηζκνί είλαη ιύζεηο ηεο.
 Μηα εμίζσζε ιέγεηαη αδύλαηε όηαλ θαλέλαο αξηζκόο δελ ηελ επαιεζεύεη.
4. Λύζεηο ησλ εμηζώζεσλ
Πξόζζεζε
Αθαίξεζε
Πνιιαπιαζηαζκό
Γηαίξεζε

x+α=β
x=β–α
x–α=β
x=β+α
α .x = β
x=β:α
α:x=β
x=α:β

α–x=β
x=α–β
x:α=β
x=β.α

5. Ση νλνκάδνπκε πξόβιεκα, ηη ιύζε θαη ηη επίιπζε;
Πξόβιεκα νλνκάδνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη όηαλ αληηκεησπίδνπκε εκπόδηα θαη δπζθνιίεο ζηελ
πξνζπάζεηά καο λα θηάζνπκε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηόρν.
Λύζε ελόο πξνβιήκαηνο είλαη ε επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ.
Δπίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε ιύζε ηνπ.
6. Βήκαηα επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο.
Πξνζδηνξίδνπκε ην άγλσζην ζηνηρείν ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην εθθξάδνπκε κε έλα γξάκκα (x ή y ή zθ.η.ι) πνπ είλαη
ν άγλσζηνο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Δθθξάδνπκε ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ αγλώζηνπ.
Πεξηγξάθνπκε κε κία εμίζσζε ην πξόβιεκα.
Δπηιύνπκε ηελ εμίζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
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Δπαιεζεύνπκε ηελ ιύζε πνπ βξήθακε.

Κεθάιαην 5ν
Πνζνζηά
1.Ση νλνκάδεηαη πνζνζηό επί ηνηο εθαηό;
Τν ζύκβνιν α% νλνκάδεηαη πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ή απινύζηεξα πνζνζηό θαη είλαη ίζν κε ην

𝛼
100

2. Ση νλνκάδεηαη πνζνζηό επί ηνηο ρηιίνηο;
Τν ζύκβνιν α‰
3. Πνζνζηό α% ηνπ Β
𝛼
Τν πνζνζηό α% ηνπ Β είλαη: 100 . Β

Κεθάιαην 6ν
Αλάινγα θαη αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά.
1.Παξάζηαζε ησλ ζεκείσλ ζην επίπεδν
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζέζε ελόο ζεκείνπ ζην επίπεδν ζρεδηάδνπκε δύν θάζεηεο κεηαμύ ηνπο
εκηεπζείεοOx θαη Oy θαη πάλσ ζε θάζε κία από απηέο νξίδνπκε ηελ ίδηα κνλάδα κέηξεζεο. Απηέο νη εκηεπζείεο
απνηεινύλ έλα ζύζηεκα εκηαμόλσλ
Ο εκηάμνλαοOx ιέγεηαη εκηάμνλαο ησλ ηεηκεκέλσλ ή εκηάμνλαο ησλ x
OεκηάμνλαοOy ιέγεηαη εκηάμνλαο ησλ ηεηαγκέλσλ ή εκηάμνλαο ησλ y
Τν ζεκείν Ο νλνκάδεηαη αξρή ησλ εκηαμόλσλ
Έζησ έλα ζεκείν Μ (x,y) ηνπ επηπέδνπ. Τν x νλνκάδεηαη ηεηκεκέλε θαη ην y ηεηαγκέλε.
Ζ ηεηκεκέλε θαη ε ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ Μ νλνκάδνληαη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Μ.
2. Πόηε δύν πνζά νλνκάδνληαη αλάινγα;
Γύν πνζά ιέγνληαη αλάινγα εάλ κεηαβάιινληαη κε ηέηνην ηξόπν, πνπ όηαλ νη ηηκέο ηνπ ελόο πνιιαπιαζηάδνληαη κε
έλαλ αξηζκό ηόηε θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ άιινπ λα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ ίδην αξηζκό.
𝑦

Γύν πνζά x θαη y είλαη αλάινγα όηαλ νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο δίλνπλ πάληα ην ίδην πειίθν: α = 𝑥
ην πειίθν α ιέγεηαη ζπληειεζηήο αλαινγίαο

3. Γξαθηθή παξάζηαζε – ζρέζε αλαινγίαο
Σεκεία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα δεύγε ηηκώλ (x,y) δύν αλάινγσλ πνζώλ βξίζθνληαη πάλσ ζε κία εκηεπζεία κε αξρή ηελ
αξρή Ο (0,0) ησλ εκηαμόλσλ
4. Πξνβιήκαηα αλνινγηώλ
Γηα λα δηαπηζηώζνπκε εάλ δύν πνζά είλαη αλάινγα ρξεζηκνπνηνύκε ηα παξαθάησ:
Τνλ νξηζκό ησλ αλάινγσλ πνζώλ
Τε ζρέζε y = α .x
𝒚
Τε ζρέζε α = 𝒙
5. Πόηε δύν κεγέζε ιέγνληαη αληηζηξόθσο αλάινγα;
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Γύν κεγέζε είλαη αληηζηξόθσο αλάινγα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαβνιή ηνπο είλαη ηέηνηα ώζηε όηαλ ην έλα κέγεζνο
πνιιαπιαζηάδεηαη επί έλαλ αξηζκό ην άιιν δηαηξείηαη κε ηνλ ίδην αξηζκό. Όηαλ δύν πνζά x θαη y είλαη αληηζηξόθσο
αλάινγα ην γηλόκελν ησλ αληίζηνηρσλ ηηκώλ ηνπο παξακέλεη ζηαζεξό : α = y. x , α ≠ 0
6. Πόηε δύν αξηζκνί x θαη y ιέγνληαη αληίζηξνθνη;
Γύν αξηζκνί x θαη y ιέγνληαη αληίζηξνθνη ζηελ πεξίπησζε πνπ α = 1
7. Πνηα θακπύιε νλνκάδεηαη ππεξβνιή;
Τα ζεκεία πνπ παξηζηάλνπλ ηα δεύγε (x,y) βξίζθνληαη ζε κηα θακπύιε γξακκή. Ζ θακπύιε απηή νλνκάδεηαη
ππεξβνιή. Ζ ππεξβνιή γελ ηέκλεη πνηέ ηνπο εκηάμνλεο Οx θαη Οy δηόηη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ηεο δελ
παίξλνπλ πνηέ ηελ ηηκή 0.

Κεθάιαην 7ν
Θεηηθνί θαη αξλεηηθνί αξηζκνί
1.Ση ιέκε πξόζεκα;
Πξόζεκα ιέγνληαη ηα ζύκβνια «+» θαη «-»
2. Πνηνί ιέγνληαη ζεηηθνί θαη αξλεηηθνί αξηζκνί;
Θεηηθνί αξηζκνί ιέγνληαη νη αξηζκνί πξηλ από ηνπο νπνίνπο ηνπνζεηείηαη ην πξόζεκν «+» .
Σε πεξίπησζε πνπ αλαθεξόκαζηε κόλν ζε ζεηηθνύο αξηζκνύο κπνξνύκε λα παξαιείςνπκε ην πξόζεκν «+».
Αξλεηηθνί αξηζκνί ιέγνληαη νη αξηζκνί πξηλ από ηνπο νπνίνπο ηνπνζεηείηαη ην πξόζεκν «-»
3. Πνηνί αξηζκνί νλνκάδνληαη νκόζεκνη θαη πνηνη εηεξόζεκνη;
Οκόζεκνη ιέγνληαη νη αξηζκνί πνπ έρνπλ ην ίδην πξόζεκν θαη εηεξόζεκνη ιέγνληαη νη αξηζκνί πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό
πξόζεκν.
4. Πνηνί αξηζκνί νλνκάδνληαη αθέξαηνη θαη πνηνί ξεηνί;
Αθέξαηνη αξηζκνί είλαη νη θπζηθνί αξηζκνί καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξλεηηθνύο αξηζκνύο
Ρεηνί αξηζκνί είλαη νη γλσζηνί καο εσο ηώξα αξηζκνί : θπζηθνί , θιάζκαηα θαη δεθαδηθνί καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο
αξλεηηθνύο αξηζκνύο.
6. Ση νλνκάδνπκε απόιπηε ηηκή ελόο ξεηνύ αξηζκνύ α;
Ζ απόιπηε ηηκή ελόο ξεηνύ αξηζκνύ α εθθξάδεη ηελ απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ κε ηεηκεκέλε α από ηελ αξρή Ο ηνπ
άμνλα θαη ζπκβνιίδεηαη κε 𝛼
Ζ απόιπηε ηηκή ελόο ζεηηθνύ αξηζκνύ είλαη ν ίδηνο αξηζκόο.
Ζ απόιπηε ηηκή ελόο αξλεηηθνύ αξηζκνύ είλαη ν αληίζεηόο ηνπ.
Ζ απόιπηε ηηκή ηνπ κεδελόο είλαη κεδέλ.
7. Πνηνη αξηζκνί νλνκάδνληαη αληίζεηνη;
Αληίζεηνη νλνκάδνληαη δύν αξηζκνί πνπ είλαη εηεξόζεκνη θαη έρνπλ ηελ ίδηα απόιπηε ηηκή.
Ο αληίζεηνο ηνπ x είλαη ν –x.
8. ύγθξηζε ξεηώλ αξηζκώλ
Ο κεγαιύηεξνο από δύν ξεηνύο αξηζκνύο είλαη εθείλνο πνπ βξίζθεηαη δεμηόηεξα από ηνλ άιινλ πάλσ ζηνλ άμνλα.
Κάζε ζεηηθόο ξεηόο αξηζκόο είλαη κεγαιύηεξνο από θάζε αξλεηηθό ξεηό αξηζκό.
Τν κεδέλ είλαη κηθξόηεξν από θάζε ζεηηθό αξηζκό θαη κεγαιύηεξν από θάζε αξλεηηθό αξηζκό
Ο κεγαιύηεξνο από δύν ζεηηθνύο ξεηνύο αξηζκνύο είλαη εθείλνο πνπ έρεη ηελ κεγαιύηεξε απόιπηε ηηκή.
Ο κεγαιύηεξνο από δύν αξλεηηθνύο ξεηνύο αξηζκνύο είλαη εθείλνο πνπ έρεη ηελ κηθξόηεξε απόιπηε ηηκή.
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9. Πνηα δηαδηθαζία αθνινπζνύκε γηα λα πξνζζέζνπκε δύν νκόζεκνπο ξεηνύο αξηζκνύο θαη πνηα γηα δύν
εηεξόζεκνπο ξεηνύο αξηζκνύο;
 Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν νκόζεκνπο ξεηνύο αξηζκνύο πξνζζέηνπκε ηηο απόιπηεο ηηκέο ηνπο θαη ζην άζξνηζκα
βάδνπκε ην θνηλό πξόζεκό ηνπο.
 Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν εηεξόζεκνπο ξεηνύο αξηζκνύο αθαηξνύκε από ηελ κεγαιύηεξε ηελ κηθξόηεξε απόιπηε
ηηκή θαη ζηελ δηαθνξά βάδνπκε ην πξόζεκν ηνπ ξεηνύ κε ηελ κεγαιύηεξε απόιπηε ηηκή.
10. Ηδηόηεηεο πξόζζεζεο.
ΗΓΗΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΘΔΖ

Αληηκεηαζεηηθή
ηδηόηεηα

α+β=β+α

Πξνζεηαηξηζηηθή
ηδηόηεηα

α + (β + γ) = (α + β) + γ

Οπδέηεξν ζηνηρείν

α + 0 = 0 +α = α

Αληίζεην ζηνηρείν

α+(-α)=(-α)+α=0

11. Πνηα δηαδηθαζία αθνινπζνύκε γηα λα αθαηξέζνπκε ξεηνύο αξηζκνύο ;
Γηα λα αθαηξέζνπκε από ηνλ αξηζκό α ηνλ αξηζκό β πξνζζέηνπκε ζηνλ α ηνλ αληίζεην ηνπ β : α – β = α + (- β)
12. Απαινηθή παξελζέζεσλ
Γηα λα απαιείςνπκε ηηο παξελζέζεηο εξγαδόκαζηε σο εμήο:
 Όηαλ κία παξέλζεζε έρεη κπξνζηά ηεο ην «+» κπνξνύκε λα ην απαιείςνπκε καδί κε ην «+» θαη λα γξάςνπκε ηνπο
όξνπο πνπ πεξηέρεη κε ηα πξόζεκά ηνπο.

 Όηαλ κηα παξέλζεζε έρεη κπξνζηά ηεο ην «–»κπνξνύκε λα απαιείςνπκε καδί κε ην «–» θαη λα
γξάςνπκε ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρεη κε αληίζεηα πξόζεκα.
13.Πνηά δηαδηθαζία αθνινπζνύκε γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε δύν νκόζεκνπο ξεηνύο αξηζκνύο θαη πνηά
δύν εηεξόζεκνπο ξεηνύο αξηζκνύο;
 Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε δύν νκόζεκνπο ξεηνύο αξηζκνύο πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο απόιπηεο ηηκέο ηνπο
θαη ζην γηλόκελν βάδνπκε ην πξόζεκν «+». Γειαδή (+) . (+) = (+) θαη (-) . (-) = (+)
 Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε δύν εηεξόζεκνπο ξεηνύ αξηζκνύο πνιιαπιαζηάδνπκε ηηα απόιπηεο ηηκέο
ηνπο θαη ζην γηλόκελν βάδνπκε ην πξόζεκν «-» . Γειαδή (+) . (-) = (-) θαη (-) . (+) = (-)
14. Ηδηόηεηεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ
ΗΓΗΟΣΖΣΔ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟΤ

Αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα

α . β = β. α

Πξνζεηαηξηζηηθή ηδηόηεηα

α . ( β . γ) = (α . β) . γ

Οπδέηεξν ζηνηρείν

α.1=1.α=α

Δπηκεξηζηηθή ηδηόηεηα

α . (β + γ ) = α . β + α
α . (β - γ ) = α . β - α . γ
α.0=0.α=0

Όηαλ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 0
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15. Πόηε νη ξεηνί αξηζκνί α θαη β ιέγνληαη αληίζηξνθνη;
Οη ξεηνί αξηζκνί ιέγνληαη αληίζηξνθνη όηαλ είλαη δηάθνξνη ηνπ κεδελόο θαη ην γηλόκελν ηνπο είλαη ίζν κε
ηε κνλάδα.
16. Πνηα δηαδηθαζία αθνινπζνύκε γηα λα ππνινγίζνπκε ην γηλόκελν πνιιώλ παξαγόλησλ ;
Γηα λα ππνινγίζνπκε έλα γηλόκελν πνιιώλ παξαγόλησλ, πνπ θαλέλαο δελ είλαη κεδέλ, πνιιαπιαζηάδνπκε
ηηο απόιπηεο ηηκέο ηνπο θαη ζην γηλόκελν βάδνπκε :
Τν πξόζεκν + , αλ ην πιήζνο ησλ αξλεηηθώλ παξαγόλησλ είλαη άξηην (δπγό)
Τν πξόζεκν - , αλ ην πιήζνο ησλ αξλεηηθώλ παξαγόλησλ είλαη πεξηηηό (κνλό)
Αλ ηνπιάρηζηνλ έλαο παξάγνληαο είλαη κεδέλ , ηόηε θαη ην γηλόκελν είλαη ίζν κε κεδέλ.
17. Πνηά δηαδηθαζία αθνινπζνύκε γηα λα δηαηξέζνπκε δύν ξεηνύο αξηζκνύο;
Γηα λα δηαηξέζνπκε δύν ξεηνύο αξηζκνύο, δηαηξνύκε ηηο απόιπηεο ηηκέο ηνπο θαη ζην πειίθν βάδνπκε:
 Τν πξόζεκν + αλ είλαη νκόζεκνη. Γειαδή : (+) : (+) = (+) θαη (-) : (-) = (+)
 Τν πξόζεκν – αλ είλαη εηεξόζεκνη. Γειαδή : (+) : (-) = (-) θαη (-) : (+) = (-)
18. Γηαίξεζε ξεηώλ αξηζκώλ
Τν πειίθν ηεο δηαίξεζεο α : β ή

𝛼
𝛽

, ιέγεηαη ν ιόγνο ηνπ α πξνο ην β θαη νξίδεηαη σο ε κνλαδηθή ιύζε ηα

.

εμίζσζεο : β x = α
Ζ δηαίξεζε

𝛼
𝛽

1

κπνξεί θαη λα γξαθεί α𝛽 , επνκέλσο γηα λα δηαηξέζνπκε δύν ξεηνύο αξηζκνύο αξθεί λα

πνιιαπιαζηάζνπκε ην δηαηξεηέν κε ηνλ αληίζηξνθν ηνπ δηαηξέηε.

𝛼
𝛽

1

= α .𝛽

Γηαίξεζε κε δηαηξέηε ην κεδέλ δελ νξίδεηαη.
19. Γεθαδηθή κνξθή ξεηώλ αξηζκώλ.
Κάζε ξεηόο αξηζκόο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή δεθαδηθνύ ή πεξηνδηθνύ δεθαδηθνύ αξηζκνύ. Τν πιήζνο ησλ
επαλαιακβαλόκελσλ δεθαδηθώλ ςεθίσλ θάζε πεξηνδηθνύ αξηζκνύ νλνκάδεηαη πεξίνδνο. Κάζε πεξηνδηθόο
δεθαδηθόο αξηζκόο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή θιαζκαηηθνύ ξεηνύ.
20. Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο δύλακεο κε βάζε ην α θαη εθζέηε ην θπζηθό λ > 1.
Τν γηλόκελν α . α . α . …α (είηε ν α είλαη ζεηηθόο , είηε αξλεηηθόο ξεηόο) ζπκβνιίδεηαη κε ην αλ θαη ιέγεηαη
δύλακε κε βάζε ην α θαη εθζέηε ην θπζηθό λ > 1.
αλ = α . α . α . …α
λ παξάγνληεο
1

Γηα λ = 1 , έρνπκε α = α
Ζ δύλακε αλ δηαβάδεηαη θαη ληνζηή δύλακε ηνπ α
Ζ δύλακε α2 ιέγεηαη θαη ηεηξάγσλν ηνπ α ή α ζην ηεηξάγσλν
Ζ δύλακε α3 ιέγεηαη θύβνο ηνπ α ή α ζηνλ θύβν
21. Πξόζεκν δύλακεο ξεηνύ αξηζκνύ κε εθζέηε θπζηθό αξηζκό.
 Γύλακε κε βάζε ζεηηθό αξηζκό είλαη ζεηηθόο αξηζκόο
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Αλ α > 0 ηόηε αλ > 0
 Γύλακε κε βάζε αξλεηηθό αξηζκό θαη εθζέηε άξηην είλαη ζεηηθόο αξηζκόο
Αλ α < 0 θαη λ άξηηνο ηόηε αλ> 0
 Γύλακε κε βάζε αξλεηηθό αξηζκό θαη εθζέηε πεξηηηό είλαη αξλεηηθόο αξηζκόο
Αλ α < 0 θαη λ πεξηηηόο ηόηε αλ < 0
22. Ηδηόηεηεο δπλάκεσλ ξεηώλ κε εθζέηε θπζηθό θαη κε εθζέηε αθέξαην
ΗΓΟΣΖΣΔ ΓΤΝΑΜΔΩΝ
κε εθζέηε θπζηθό
αλ . ακ = α λ+κ
αλ :ακ = α λ-κ
(α . β)λ= αλ .βλ
𝛼

𝛼𝜈

(𝛽 )λ = 𝛽 𝜈

(αλ)κ =α λ .κ

ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΓΤΝΑΜΔΩΝ
κε εθζέηε αθέξαην
0
α = 1 κε α ≠ 0
1
1
α-λ = 𝛼 𝜈 = (𝛽 )λ κε α ≠ 0
𝛼

𝛽

(𝛽 ) –λ = (𝛼 )λ κε α ≠ 0 θαη β ≠ 0

23. Σππνπνηεκέλε κνξθή κεγάισλ θαη κηθξώλ αξηζκώλ
Όπσο νη πνιύ κεγάινη έηζη θαη νη πνιύ κηθξνί αξηζκνί κπνξνύλ λα γξαθνύλ ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηε κνξθή : α . 10-λ , όπνπ α είλαη έλαο δεθαδηθόο αξηζκόο κε αθέξαην κέξνο κεγαιύηεξν ή
ίζν ηνπ 1 θαη κηθξόηεξν ηνπ 10 θαη λ θπζηθό αξηζκό.
24. Πξνηεξαηόηεηα ησλ πξάμεσλ ζηνπο ξεηνύο αξηζκνύο
 Δθηεινύκε ηηο δπλάκεηο
 Σηε ζπλέρεηα εθηεινύκε ηηο πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύθαη ηεο δηαίξεζεο
 Τέινο εθηεινύκε ηηο πξάμεηο ηεο πξόζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο
 Οη πξάμεηο κέζα ζηηο παξελζέζεηο πξνεγνύληαη θαη γίλνληαη κε ηελ παξαπάλσ ζεηξά.

ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Α΄ΓΤΜΝΑΗΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο
ΒΑΗΚΔ ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ
1.Ση νλνκάδεηαη ζεκείν, επζύγξακκν ηκήκα, επζεία, εκηεπζεία, επίπεδν, εκηεπίπεδν;
 Έλα ζεκείν δελ έρεη δηαζηάζεηο. Γελ έρεη δειαδή κήθνο ή πιάηνο ή εκβαδόλ. Έλα ζεκείν κπνξνύκε λα ην
παξαζηήζνπκε κε κηα ηειεία θαη λα ην νλνκάζνπκε κε έλα θεθαιαίν γξάκκα.
 Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα επζύγξακκν ηκήκα, παίξλνπκε δύν ζεκεία Α θαη Β πνπ νλνκάδνληαη άθξα θαη ηα
νπνία ελώλνπκε κε κηα γξακκή. Τν νλνκάδνπκε επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ ή ΒΑ.
 Δάλ πξνεθηείλνπκε απεξηόξηζηα έλα επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ, ηόηε ην λέν ζρήκα, πνπ δελ έρεη νύηε αξρή νύηε
ηέινο ιέγεηαη επζεία.
 Τελ επζεία ηε ζπκβνιίδνπκε κε (ε), ή ρ΄ρ ή ς΄ς.
 Από έλα ζεκείν δηέξρνληαη άπεηξεο επζείεο.
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 Από δύν ζεκεία δηέξρεηαη κηα κόλν επζεία.
 Δάλ πξνεθηείλνπκε απεξηόξηζηα έλα επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ πέξα από ην έλα κόλν άθξν ηνπ π.ρ ην Β, ηόηε ην λέν
ζρήκα, πνπ έρεη αξρή ην Α αιιά δελ έρεη ηέινο, ιέγεηαη εκηεπζεία.
 Δάλ Ο είλαη έλα ζεκείν ηεο επζείαο ρ΄ρ, ηόηε κε αξρή ην Ο νξίδνληαη δύν εκηεπζείεο Ορ θαη Ορ΄, νη νπνίεο
ιέγνληαη αληηθείκελεο εκηεπζείεο.
ρ΄

Ο

ρ

 Δπίπεδν είλαη κηα επηθάλεηα, πάλσ ζηελ νπνία εθαξκόδεη παληνύ ε επζεία γξακκή.Ζ νλνκαζία ηνπ επηπέδνπ
δίλεηαη κε έλα θεθαιαίν γξάκκα ηνπ αιθαβήηνπ
 Κάζε επζεία ελόο επηπέδνπ ην ρσξίδεη ζε δύν εκηεπίπεδα.
2. Ση νλνκάδεηαη γσλία, γξακκή, επίπεδα ζρήκαηα, επζύγξακκα ζρήκαηα, ίζα ζρήκαηα;
 Σρεδηάδνπκε δύν εκηεπζείεο Ορ θαη Ος, κε θνηλή αξρή ην ζεκείν Ο. Οη εκηεπζείεο ρσξίδνπλ ην επίπεδν ζε δύν
πεξηνρέο  1 θαη  2
Κάζε κία από ηηο πεξηνρέο απηέο καδί κε ηηο εκηεπζείεο Ορ θαη Ος νλνκάδεηαη γσλία. Ζ κηθξόηεξε  1 ιέγεηαη θπξηή
θαη ε άιιε  2 κε θπξηή γσλία. Τν ζεκείν Ο ιέγεηαη θνξπθή ηεο γσλίαο θαη νη εκηεπζείεο Ορ θαη Ος ιέγνληαη

ˆ ή 
ˆ ή κε έλα κηθξό γξάκκα, π.ρ. ̂ .
πιεπξέο ηεο γσλίαο. Τηο γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ηηο ζπκβνιίδνπκε 
Π2

ψ

Ο Π2

ˆ ,
ˆ , ˆ . Ζ ̂ ιέκε όηη πεξηέρεηαη κεηαμύ ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ ηνπ
 Έλα ηξίγσλν ΑΒΓ έρεη ηξεηο γσλίεο, ηηο 
ηξηγώλνπ.
ˆ , ˆ είλαη πξνζθείκελεο ηεο πιεπξάο ΒΓ.
Λέκε όηη ε πιεπξά ΒΓ είλαη απέλαληη από ηελ ̂ , ελώ νη γσλίεο 
Α

Β

Γ

 Σεζιαζκέλε γξακκή είλαη κηα πνιπγσληθή γξακκή, πνπ απνηειείηαη από δηαδνρηθά επζύγξακκα ηκήκαηα , ηα
νπνία δε βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία.
 Δπζύγξακκν ζρήκα νλνκάδεηαη θάζε ηεζιαζκέλε γξακκή, ηεο νπνίαο ηα άθξα ζπκπίπηνπλ.
 Μηα ηεζιαζκέλε γξακκή νλνκάδεηαη θπξηή, όηαλ ε πξνέθηαζε θάζε πιεπξάο ηεο αθήλεη όιεο ηηο άιιεο πιεπξέο
ζην ίδην εκηεπίπεδν. Γηαθνξεηηθά ιέγεηαη κε θπξηή.
 Γύν επζύγξακκα ηκήκαηα ιέγνληαη ίζα, αλ ζπκπίπηνπλ, όηαλ ηνπνζεηεζνύλ ην έλα πάλσ ζην άιιν.
 Οη αληίζηνηρεο πιεπξέο θαη γσλίεο ησλ ίζσλ ζρεκάησλ είλαη ίζεο.
3. Πνηα ε δηαδηθαζία πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ;
Ζ ηεζιαζκέλε γξακκή έρεη κήθνο ην άζξνηζκα ησλ κεθώλ ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ, από ηα νπνία απνηειείηαη.
Γ

Δ
Γ

Α
Β
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 Τν κήθνο ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ, είλαη κηθξόηεξν από ην κήθνο θάζε ηεζιαζκέλεο γξακκήο κε ηα ίδηα
άθξα Α θαη Β.
Πεξίκεηξνο ελόο ζρήκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ κεθώλ ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο.
4.Πνηα ε δηαδηθαζία κέηξεζεο, ζύγθξηζεο θαη ηζόηεηαο γσληώλ;
Ζ κέηξεζε ησλ γσληώλ γίλεηαη κε ην κνηξνγλσκόλην. Μνλάδα κέηξεζεο ησλ γσληώλ είλαη ε κνίξα.
Δίλαη : 10  60΄ (πξώηα ιεπηά) θαη 1΄  60΄΄ (δεύηεξα ιεπηά)
Αλ δύν γσλίεο έρνπλ ην ίδην κέηξν είλαη ίζεο.
 Οη πξνζθείκελεο ζηε βάζε ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ γσλίεο είλαη ίζεο.
5. Ση νλνκάδεηαη δηρνηόκνο;
Γηρνηόκνο γσλίαο νλνκάδεηαη ε εκηεπζεία πνπ έρεη αξρή ηελ θνξπθή ηεο γσλίαο θαη ηε ρσξίδεη ζε δύν ίζεο γσλίεο.
6. Πνηα είλαη ηα είδε ησλ γσληώλ;
 Οξζή γσλία ιέγεηαη απηή πνπ ην κέηξν ηεο είλαη ίζν κε 900 .
 Οη πιεπξέο ηεο νξζήο γσλίαο είλαη θάζεηεο εκηεπζείεο.
y

Οx
 Ομεία γσλία ιέγεηαη θάζε γσλία κε κέηξν κηθξόηεξν ησλ 900 .
y

Ox
 Ακβιεία γσλία ιέγεηαη θάζε γσλία κε κέηξν κεγαιύηεξν ησλ 900 θαη κηθξόηεξν ησλ 1800 .
y

Ox
 Δπζεία γσλία ιέγεηαη ε γσλία ηεο νπνίαο ην κέηξν είλαη ίζν κε 1800 .

.

X

yO

 Οη πιεπξέο ηεο επζείαο γσλίαο είλαη αληηθείκελεο εκηεπζείεο.
 Με θπξηή γσλία ιέγεηαη θάζε γσλία κε κέηξν κεγαιύηεξν ησλ 1800 θαη κηθξόηεξν ησλ 3600 .
Oy

x
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 Μεδεληθή γσλία ιέγεηαη απηή, ηεο νπνίαο ην κέηξν είλαη ίζν κε 0 0 .
x
O
y
 Πιήξεο γσλία ιέγεηαη απηή, ηεο νπνίαο ην κέηξν είλαη ίζν κε 3600 .
x
O
y
7. Πόηε δύν επζείεο νλνκάδνληαη θάζεηεο;
Γύν επζείεο είλαη θάζεηεο όηαλ νη γσλίεο, πνπ ζρεκαηίδνπλ απηέο ηεκλόκελεο , είλαη νξζέο.

 1   2 (  1 θάζεηε ζηελ  2 ).
ε1
ε2

8. Πνηεο γσλίεο νλνκάδνληαη εθεμήο, δηαδνρηθέο, παξαπιεξσκαηηθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο θαη θαηαθνξπθήλ
γσλίεο;
 Δθεμήο γσλίεο νλνκάδνληαη δύν γσλίεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θνξπθή, κία θνηλή πιεπξά θαη δελ έρνπλ θαλέλα
άιιν θνηλό ζεκείν.
Γ

Ο

Β

Α

 Γηαδνρηθέο γσλίεο ιέγνληαη πεξηζζόηεξεο από δύν γσλίεο , πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν θαη θαζεκηά από
απηέο είλαη εθεμήο γσλία κε ηελ πξνεγνύκελε ή ηελ επόκελή ηεο.
Γ
Β
Ο

Α

Γ
 Παξαπιεξσκαηηθέο γσλίεο νλνκάδνληαη δύν γσλίεο πνπ έρνπλ άζξνηζκα 1800 . Ζ θάζε κία από απηέο ιέγεηαη
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παξαπιεξσκαηηθή ηεο άιιεο.
φ

ω
χ

Ο

ζ

 πκπιεξσκαηηθέο γσλίεο νλνκάδνληαη δύν γσλίεο πνπ έρνπλ άζξνηζκα 900 . Ζ θάζε κία από απηέο ιέγεηαη
ζπκπιεξσκαηηθή ηεο άιιεο.
χ

φ
Ο

ω

ζ
 Καηαθνξπθήλ γσλίεο νλνκάδνληαη δύν γσλίεο πνπ έρνπλ ηελ θνξπθή ηνπο θνηλή θαη ηηο πιεπξέο ηνπο
αληηθείκελεο εκηεπζείεο.
ψ
χ΄
Ο
ψ΄

χ

Γύν θαηαθνξπθήλ γσλίεο είλαη ίζεο.
9.Ση γλσξίδεηε γηα ηηο ζέζεηο επζεηώλ ζην επίπεδν;
 Γύν επζείεο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ ιέγνληαη παξάιιειεο, αλ δελ έρνπλ θνηλό ζεκείν όζν θη αλ πξνεθηαζνύλ.
 Γύν επζείεο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ πνπ έρνπλ έλα θνηλό ζεκείν νλνκάδνληαη ηεκλόκελεο θαη ην θνηλό ηνπο ζεκείν
ιέγεηαη ζεκείν ηνκήο ησλ δύν επζεηώλ.
 Γύν επζείεο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν ή ζα είλαη παξάιιειεο ή ζα ηέκλνληαη. Σπκβνιηζκόο παξάιιεισλ
επζεηώλ: 1 //  2 .
 Γύν επζείεο ηνπ επηπέδνπ θάζεηεο ζε κηα επζεία είλαη κεηαμύ ηνπο παξάιιειεο.
Από έλα ζεκείν Α, εθηόο επζείαο ε, δηέξρεηαη κία θαη κνλαδηθή επζεία  1 παξάιιειε ζηελ ε.
10. Ση νλνκάδεηαη απόζηαζε ζεκείνπ από επζεία θαη απόζηαζε παξαιιήισλ;
 Απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ επζεία ε νλνκάδεηαη ην κήθνο ηνπ θάζεηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο  0 από
ην ζεκείν Α πξνο ηελ επζεία ε.
Α

Α0
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 Απόζηαζε δύν παξαιιήισλ επζεηώλ ιέγεηαη ην κήθνο νπνηνπδήπνηε επζύγξακκνπ ηκήκαηνο πνπ είλαη θάζεην
ζηηο δύν παξάιιειεο επζείεο θαη έρεη ηα άθξα ηνπ ζε απηέο, π.ρ ην ΑΒ
Α
ε1

Β

ε2
10. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ θύθιν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θύθινπ;
Κύθινο ιέγεηαη ην ζύλνιν όισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ επηπέδνπ πνπ απέρνπλ ηελ ίδηα απόζηαζε από έλα ζηαζεξό ζεκείν
Ο.
Ζ απόζηαζε απηή ζπκβνιίδεηαη κε ξ θαη ιέγεηαη αθηίλα ηνπ θύθινπ. Τν ζεκείν Ο ιέγεηαη θέληξν ηνπ θύθινπ.
Έλαο θύθινο κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ, ζπκβνιίδεηαη κε (Ο,ξ).

Ο

ρ

Γύν θύθινη κε αθηίλεο ίζεο είλαη ίζνη.
Τν επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ πνπ ζπλδέεη δύν ζεκεία Α θαη Β ηνπ θύθινπ, ιέγεηαη ρνξδή ηνπ θύθινπ.
Α
Β
Ο

Δηδηθά ε ρνξδή πνπ πεξλάεη από ην θέληξν ηνπ θύθινπ ιέγεηαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ.
Ζ δηάκεηξνο είλαη ε κεγαιύηεξε ρνξδή ηνπ θύθινπ, είλαη δηπιάζηα από ηελ αθηίλα ηνπ θύθινπ θαη ρσξίδεη ηνλ θύθιν
ζε δύν ίζα κέξε (εκηθύθιηα).
Γύν ζεκεία Α θαη Β ηνπ θύθινπ ηνλ ρσξίδνπλ ζε δύν κέξε πνπ ην θαζέλα ιέγεηαη ηόμν ηνπ θύθινπ κε άθξα ηα Α θαη
Β.

Α

Β

Κπθιηθόο δίζθνο (Ο,ξ) είλαη ν θύθινο (Ο,ξ) καδί κε ην κέξνο ηνπ επηπέδνπ πνπ πεξηθιείεη.
Όια ηα ζεκεία ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ απέρνπλ από ην θέληξν Ο απόζηαζε κηθξόηεξε ή ίζε κε ηελ αθηίλα ξ.
Γύν θύθινη ιέγνληαη νκόθεληξνη, αλ έρνπλ ην ίδην θέληξν.
11.Ση νλνκάδεηαη επίθεληξε γσλία, πνηα ε ζρέζε επίθεληξεο γσλίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηόμνπ θαη πσο γίλεηαη
ε κέηξεζε ηνπ ηόμνπ;
ˆ , ηεο νπνίαο ε θνξπθή ζπκπίπηεη κε ην θέληξν Ο ηνπ θύθινπ.
Καηαζθεπάδνπκε έλα θύθιν (Ο,ξ) θαη κηα γσλία 
Ζ γσλία απηή ιέγεηαη επίθεληξε γσλία.
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ˆ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζην ζεκείν Α θαη ε πιεπξά Ος ζην ζεκείν Β, ηόηε:
Αλ ε πιεπξά Ορ ηεο γσλίαο 
Ο
Α
ρ

Β
Γ

ς

ˆ ιέγεηαη αληίζηνηρν ηόμν ηεο επίθεληξεο γσλίαο
Τν ηόμν ΑΒΓ πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θπξηήο γσλίαο 
ˆ .

Ωο κέηξν ελόο ηόμνπ νξίδεηαη ην κέηξν ηεο αληίζηνηρεο επίθεληξεο γσλίαο, δειαδή ην κέηξν ελόο ηόμνπ ην κεηξάκε
ζε κνίξεο.
Σε έλαλ θύθιν ή ζε ίζνπο θύθινπο, δύν ίζεο επίθεληξεο γσλίεο έρνπλ ίζα αληίζηνηρα ηόμα.
Σε έλα θύθιν ή ζε ίζνπο θύθινπο, δύν ίζα ηόμα έρνπλ ίζεο ηηο επίθεληξεο γσλίεο ηνπο.
12.Ση γλσξίδεηο γηα ηηο ζέζεηο ηεο επζείαο θαη ηνπ θύθινπ;
Όηαλ επζεία θαη θύθινο δελ έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν ιέκε όηη ε επζεία είλαη εμσηεξηθή ηνπ θύθινπ.
 Όηαλ ε απόζηαζε ΟΜ ηνπ θέληξνπ Ο από ηελ επζεία ε είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αθηίλα ξ (ΟΜ>ξ), ε επζεία
είλαη εμσηεξηθή ηνπ θύθινπ.

Μ

Ο ρ

Μ
Όηαλ επζεία θαη θύθινο έρνπλ έλα κόλν θνηλό ζεκείν Μ, ε επζεία ιέγεηαη εθαπηόκελε ηνπ θύθινπ ζην ζεκείν Μ.
 Όηαλ ε απόζηαζε ΟΜ ηνπ θέληξνπ Ο από ηελ επζεία ε είλαη ίζε κε ηελ αθηίλα ξ (ΟΜ=ξ) , ε επζεία είλαη
εθαπηόκελε ηνπ θύθινπ ζην Μ.

Ο
ε

ρ
Μ

Όηαλ επζεία θαη θύθινο έρνπλ δύν θνηλά ζεκεία Α θαη Β, ε επζεία ιέγεηαη ηέκλνπζα ηνπ θύθινπ ή ιέκε όηη ε επζεία
ηέκλεη ηνλ θύθιν ζηα Α θαη Β.

 Όηαλ ε απόζηαζε ΟΜ ηνπ θέληξνπ Ο από ηελ επζεία ε είλαη κηθξόηεξε από ηελ αθηίλα ξ (ΟΜ<ξ), ε επζεία είλαη
ηέκλνπζα ηνπ θύθινπ.
Α
ρ
Β

Ο
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Έζησ Μ ην ζεκείν πνπ ηέκλνληαη νη εθαπηόκελεο. Τα επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΜ θαη ΒΜ ιέγνληαη εθαπηόκελα
ηκήκαηα ηνπ θύθινπ.
ε1
Α
Α
Ο
ΜΜ
Β
ε2

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν
ΤΜΜΔΣΡΗΑ
1.Ση νλνκάδεηαη ζπκκεηξία σο πξνο έλαλ άμνλα θαη ηη άμνλαο ζπκκεηξίαο;
 πκκεηξηθό ζεκείν Β σο πξνο επζεία ε, είλαη ην ζεκείν Γ κε ην νπνίν ζπκπίπηεη ην Β, αλ δηπιώζνπκε ην θύιιν
θαηά κήθνο ηεο επζείαο ε.
 Κάζε ζεκείν κηαο επζείαο ε είλαη ζπκκεηξηθό ηνπ εαπηνύ ηνπ σο πξνο ηελ ε.
 Γύν ζρήκαηα ( 1 ) θαη ( 2 ) ιέγνληαη ζπκκεηξηθά σο πξνο κία επζεία ε, όηαλ θαζέλα απνηειείηαη από ηα
ζπκκεηξηθά ζεκεία ηνπ άιινπ σο πξνο ηελ ε.
 Τα ζπκκεηξηθά σο πξνο επζεία ζρήκαηα είλαη ίζα.
 Άμνλαο ζπκκεηξίαο ζρήκαηνο νλνκάδεηαη ε επζεία πνπ ρσξίδεη ην ζρήκα ζε δύν κέξε, ηα νπνία ζπκπίπηνπλ όηαλ
δηπισζεί ην ζρήκα θαηά κήθνο ηεο επζείαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ιέκε όηη ην ζρήκα έρεη άμνλα ζπκκεηξίαο ηελ
επζεία απηή.
 Όηαλ έλα ζρήκα έρεη άμνλα ζπκκεηξίαο , ην ζπκκεηξηθό ηνπ σο πξνο ηνλ άμνλα απηόλ είλαη ηη ίδην ην ζρήκα.
 Οπνηαδήπνηε δηάκεηξνο θύθινπ είλαη άμνλαο ζπκκεηξίαο ηνπ θύθινπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θπθιηθνύ δίζθνπ.
2.Ση νλνκάδεηαη κεζνθάζεηνο ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο;
Μεζνθάζεηνο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ιέγεηαη ε επζεία πνπ είλαη θάζεηε πξνο απηό θαη δηέξρεηαη από ην κέζνλ ηνπ.
 Κάζε ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο έρεη ίζεο απνζηάζεηο (ηζαπέρεη) από ηα άθξα ηνπ.
 Κάζε ζεκείν πνπ ηζαπέρεη από ηα άθξα ελόο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο βξίζθεηαη πάλσ ζηε κεζνθάζεηό ηνπ.
 Ζ κεζνθάζεηνο ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο είλαη άμνλαο ζπκκεηξίαο ηνπ.
3.Ση γλσξίδεηαη γηα ηελ ζπκκεηξία σο πξνο ην ζεκείν θαη ηη γηα ην θέληξν ζπκκεηξίαο;
πκκεηξηθό ζεκείνπ Α σο πξνο θέληξν Ο, είλαη ην ζεκείν Α΄, κε ην νπνίν ζπκπίπηεη ην Α, αλ πεξηζηξαθεί πεξί ην Ο
θαηά 1800 .
 Γύν ζεκεία Μ θαη Μ΄ είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ζεκείν Ο, όηαλ ην Ο είλαη κέζν ηνπ ηκήκαηνο ΜΜ΄.
 Γύν ζρήκαηα ιέγνληαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ζεκείν Ο, όηαλ θάζε ζεκείν ηνπ ελόο είλαη ζπκκεηξηθό ελόο
ζεκείνπ ηνπ άιινπ σο πξνο ην Ο.
 Τα ζπκκεηξηθά σο πξνο ζεκείν ζρήκαηα είλαη ίζα.
Κέληξν ζπκκεηξίαο ζρήκαηνο νλνκάδεηαη έλα ζεκείν ηνπ Ο, γύξσ από ην νπνίν αλ πεξηζηξαθεί ην ζρήκα θαηά 1800
, ζπκπίπηεη κε ην αξρηθό. Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηέηνην ζεκείν ιέκε όηη ην ζρήκα έρεη θέληξν ζπκκεηξίαο ην
ζεκείν Ο.
 Όηαλ έλα ζρήκα έρεη θέληξν ζπκκεηξίαο, ην ζπκκεηξηθό ηνπ σο πξνο ην θέληξν απηό είλαη ην ίδην ζρήκα.
 Τν θέληξν ηνπ θύθινπ είλαη θέληξν ζπκκεηξίαο ηνπ θαζώο θαη ην αληίζηνηρνπ θπθιηθνύ δίζθνπ.
 Οη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ζεκείν επζείεο, είλαη κεηαμύ ηνπο παξάιιειεο.
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4. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο παξάιιειεο επζείεο πνπ ηέκλνληαη από κηα άιιε επζεία;

1 2
ε1

4 3
1 2

ε243
ε
 Οη γσλίεο πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο  1 θαη  2 νλνκάδνληαη «εληόο» θαη όιεο νη άιιεο «εθηόο».
 Οη γσλίεο πνπ βξίζθνληαη πξνο ην ίδην κέξνο ηεο επζείαο (ε) νλνκάδνληαη «επί ηα απηά». (κέξε ηεο επζείαο)
 Γύν γσλίεο πνπ βξίζθνληαη ε κία ζην έλα θαη ε άιιε ζην άιιν εκηεπίπεδν ηεο ε, ιέγνληαη κεηαμύ ηνπο
«ελαιιάμ».
Έηζη ινηπόλ δεκηνπξγείηαη ν εμήο ζπλδπαζκόο γσληώλ:
α) εληόο ελαιιάμ
β) εθηόο ελαιιάμ
γ) εληόο θαη επί ηα απηά δ) εθηόο θαη επί ηα απηά.
ε) εληόο-εθηόο ελαιιάμ ζη) εληόο-εθηόο θαη επί ηα απηά.

 Οη εληόο ελαιιάμ γσλίεο είλαη ίζεο.
 Οη εληόο εθηόο θαη επί ηα απηά γσλίεο είλαη ίζεο.
 Οη εληόο θαη επί ηα απηά γσλίεο είλαη παξαπιεξσκαηηθέο.
Όηαλ δύν επζείεο ηέκλνληαη από ηξίηε θαη νη εληόο ελαιιάμ γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη ίζεο, ηόηε νη δύν επζείεο
είλαη παξάιιειεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν
ΣΡΗΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ – ΣΡΑΠΔΕΗΑ
1.Πνηά είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηξηγώλνπ, ηα είδε ησλ ηξηγώλσλ;
Δίδε ηξηγώλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο ηνπ:
Γ

Α

Γ

Β

Α

Α


νξζνγώλην( Α= 90 )

Β

Β


Γ
νμπγώλην (Α, Β, Γ < 90  )

ακβιπγώλην (Α> 90 )
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Δίδε ηξηγώλσλ σο πξνο ηηο πιεπξέο ηνπ:
Α

Α

Α

Β
Γ
Ιζόπιεπξν(ΑΒ=ΒΓ=ΓΑ)

Β
Γ
Β
ηζνζθειέο(ΑΒ=ΑΓ)

Γ
ζθαιελό(άληζεο πιεπξέο)

 Γηάκεζνο είλαη ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ ελώλεη κηα θνξπθή κε ην κέζν ηεο απέλαληη πιεπξάο.
 Ύςνο είλαη ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ θέξλνπκε από κία θνξπθή θαη είλαη θάζεην ζηελ επζεία ηεο απέλαληη
πιεπξάο.
 Γηρνηόκνο είλαη ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ θέξλνπκε από κία θνξπθή, ην νπνίν δηρνηνκεί ηελ αληίζηνηρε γσλία
θαη θαηαιήγεη ζηελ απέλαληη πιεπξά.
2. Ση γλσξίδεηο γηα ην άζξνηζκα ελόο ηξηγώλνπ θαη ηη γηα ην ηζνζθειέο ηξίγσλν;

ˆ 
ˆ  ˆ  180 .
 ε θάζε ηξίγσλν ΑΒΓ ηζρύεη : 
 ε θάζε ηζνζθειέο ηξίγσλν ηζρύεη όηη:
 Ζ δηάκεζνο, πνπ αληηζηνηρεί ζηε βάζε είλαη ύςνο θαη δηρνηόκνο.
 Οη πξνζθείκελεο γσλίεο ζηε βάζε ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ είλαη ίζεο.
 ε θάζε ηζόπιεπξν ηξίγσλν ηζρύεη όηη:
 Κάζε δηάκεζνο είλαη θαη δηρνηόκνο.
 Όιεο νη πιεπξέο θαη όιεο νη γσλίεο ηνπ ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ είλαη ίζεο.
0

3.Ση γλσξίδεηο γηα ην παξαιιειόγξακκν, γηα ην νξζνγώλην, γηα ην ξόκβν, γηα ην ηεηξάγσλν, γηα ην ηξαπέδην,
γηα ην ηζνζθειέο ηξαπέδην θαη πνηεο νη ηδηόηεηεο ηνπο.
 Παξαιιειόγξακκν ιέγεηαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ πνπ έρεη ηηο απέλαληη πιεπξέο ηνπ παξάιιειεο.
 Κάζε πιεπξά ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ κπνξεί λα νλνκαζηεί βάζε ηνπ.
 Ζ απόζηαζε ηεο βάζεο από ηελ απέλαληη πιεπξά ιέγεηαη ύςνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ.
 Έλα παξαιιειόγξακκν πνπ έρεη όιεο ηηο γσλίεο ηνπ νξζέο ιέγεηαη νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ή απιά
νξζνγώλην.
 Έλα παξαιιειόγξακκν πνπ έρεη όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ίζεο ιέγεηαη ξόκβνο.
 Έλα παξαιιειόγξακκν πνπ έρεη όιεο ηηο γσλίεο ηνπ νξζέο θαη όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ίζεο ιέγεηαη ηεηξάγσλν.
 Σξαπέδην ιέγεηαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ ηνπ νπνίνπ κόλν νη δύν πιεπξέο είλαη παξάιιειεο .
Α Δ
Β

Γ

Ε
Γ
 Οη παξάιιειεο πιεπξέο ΑΒ, ΓΓ ιέγνληαη βάζεηο ηνπ ηξαπεδίνπ. Ζ απόζηαζε ησλ βάζεσλ ιέγεηαη ύςνο ηνπ
ηξαπεδίνπ.
 Αλ έλα ηξαπέδην έρεη ηηο κε παξάιιειεο πιεπξέο ηνπ ίζεο, ιέγεηαη ηζνζθειέο ηξαπέδην.

Ιδηόηεηεο ζε θάζε παξαιιειόγξακκν:
α) ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ είλαη θέληξν ζπκκεηξίαο ηνπ.
β) Οη δηαγώληέο ηνπ δηρνηνκνύληαη (θάζε κία πεξλάεη από ην κέζνλ ηεο άιιεο).
γ) Οη απέλαληη πιεπξέο είλαη ίζεο.
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δ) Οη απέλαληη γσλίεο είλαη ίζεο.
Ιδηόηεηεο ηνπ νξζνγώληνπ:
α) Οη ηδηόηεηεο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ.
β) νη κεζνθάζεηεο ησλ πιεπξώλ ηνπ είλαη άμνλεο ζπκκεηξίαο.
γ) Οη δηαγώληέο ηνπ είλαη ίζεο θαη δηρνηνκνύληαη.
Ιδηόηεηεο ηνπ ξόκβνπ:
α) Οη ηδηόηεηεο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ.
β) Οη επζείεο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ είλαη άμνλεο ζπκκεηξίαο
γ) Οη δηαγώληεο είλαη θάζεηεο θαη δηρνηνκνύληαη.
δ) Οη δηαγώληέο ηνπ είλαη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ηνπ.
Ιδηόηεηεο ηνπ ηεηξάγσλνπ:
α) Οη ηδηόηεηεο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ.
β) Οη επζείεο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ θαη νη κεζνθάζεηνη ησλ πιεπξώλ ηνπ είλαη άμνλεο ζπκκεηξίαο
γ) Οη δηαγώληέο ηνπ είλαη ίζεο, θάζεηεο θαη δηρνηνκνύληαη.
δ) Οη δηαγώληέο ηνπ είλαη θαη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ηνπ.
Ιδηόηεηεο ηνπ ηζνζθεινύο ηξαπεδίνπ:
α) Ζ επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηα κέζα ησλ βάζεσλ είλαη άμνλαο ζπκκεηξίαο θαη κεζνθάζεηνο ζηηο βάζεηο ηνπ.
β) Οη πξνζθείκελεο ζε θάζε βάζε γσλίεο είλαη ίζεο.
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