
Η θεωρία της Γ Γυμνασίου  

1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις − συμπληρώσεις) 

Α Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 

Πραγματικοί αριθμοί είναι όλοι οι αριθμοί που γνωρίσαμε στις προηγούμενες τάξεις. 

Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς. 

Π.χ.  

Ρητός λέγεται κάθε αριθμός που έχει ή   μπορεί να πάρει τη μορφή ενός κλάσματος , όπου μ, ν 

ακέραιοι αριθμοί και ν ≠ 0. Άρρητος λέγεται κάθε αριθμός που δεν είναι ρητός. 

 

Κάθε πραγματικός αριθμός παριστάνεται μ´ ένα σημείο πάνω σ´ έναν άξονα. 

Η απόλυτη τιμή ενός πραγματικού αριθμού α συμβολίζεται με |α| και είναι ίση με την απόσταση του 

σημείου, που παριστάνει τον αριθμό α, από την αρχή του άξονα. 

Οι πράξεις στους πραγματικούς αριθμούς 

Πρόσθεση 

Για να προσθέσουμε δύο ομόσημους αριθμούς, προσθέτουμε τις απόλυτες τιμές τους και στο άθροισμά 

αυτό βάζουμε ως πρόσημο το κοινό τους πρόσημο. +7 + 5 = +12 , − 7 − 5 = − 12 

Για να προσθέσουμε δύο ετερόσημους αριθμούς, αφαιρούμε την μικρότερη απόλυτη τιμή από τη 

μεγαλύτερη και στη διαφορά αυτή βάζουμε πρόσημο, το πρόσημο του αριθμού που έχει τη μεγαλύτερη 

απόλυτη τιμή. +5 − 7 = − 2 , − 5 + 7 = +2 

Πολλαπλασιασμός 

Για να πολλαπλασιάσουμε δύο ομόσημους αριθμούς, πολλαπλασιάζουμε τις απόλυτες τιμές τους, και στο 

γινόμενο αυτό βάζουμε πρόσημο +, πχ (+5) • (+7) = +35 , (-5) • (-7) = +35 

Για να πολλαπλασιάσουμε δύο ετερόσημους αριθμούς, πολλαπλασιάζουμε τις απόλυτες τιμές τους, και 

στο γινόμενο αυτό βάζουμε πρόσημο -, πχ (+5) • (-7) = -35, (-5)•(+7) = -35 

Οι ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού 

Για την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό ισχύουν οι ιδιότητες: 

Ιδιότητα Πρόσθεση Πολλαπλασιασμός 

Αντιμεταθετική α + β = β + α αβ = βα 

Προσεταιριστική α + (β + γ) = (α + β) + γ α(βγ) = (αβ)γ 

Ουδέτερο στοιχείο α + 0 = α α•1 = α 

  α + (− α) = 0 
α ·   = 1,  α ≠ 0 

Επιμεριστική α (β + γ) = α β + α γ 

Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι: 

 α • 0 = 0. 

 Αν αβ = 0, τότε α = 0 ή  β = 0. 

 Δύο αριθμοί που έχουν άθροισμα μηδέν, λέγονται αντίθετοι. 

 Δύο αριθμοί που έχουν γινόμενο τη μονάδα, λέγονται αντίστροφοι. 



Αφαίρεση - Διαίρεση 
Οι πράξεις της αφαίρεσης και της διαίρεσης γίνονται με τη βοήθεια της πρόσθεσης και του 

πολλαπλασιασμού αντιστοίχως. 

 Για να βρούμε τη διαφορά δύο αριθμών,  προσθέτουμε στο μειωτέο τον αντίθετο του αφαιρετέου.  

 α - β = α + (-β)   Πχ 5 - 7 = 5 + (-7) = -2 ,5 - (-7) = 5 + (+7) = 12  

 Για να βρούμε το πηλίκο δύο αριθμών (α : β, ή με β ≠ 0), πολλαπλασιάζουμε το διαιρετέο με τον 

αντίστροφο του διαιρέτη.  

πχ  

Β Δυνάμεις πραγματικών αριθμών 

 Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα 2
3
 = 2•2•2 = 8 

φυσικό αριθμό ν ≥ 2 συμβολίζεται με α
ν
 και είναι το γινόμενο (-3)

2
 = (-3)•(-3) =9 

ν παραγόντων ίσων με τον αριθμό α. Δηλαδή 

 
 Ορίζουμε ακόμη:  

 
 Για τις δυνάμεις με εκθέτες ακέραιους αριθμούς και εφόσον αυτές ορίζονται, ισχύουν οι 

ιδιότητες: 

 
H προτεραιότητα των πράξεων 

 Πρώτα υπολογίζουμε τις δυνάμεις. 

 Στη συνέχεια κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις. 

 Τέλος, κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις. 

 Όταν η παράσταση περιέχει και παρενθέσεις, εκτελούμε πρώτα τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις 

με τη σειρά που αναφέραμε παραπάνω. 

Γ Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού 

 Η τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού x συμβολίζεται με √x και είναι ο θετικός αριθμός που 

όταν υψωθεί στο τετράγωνο μας δίνει τον αριθμό x. Π.χ√25 =5, αφού 5
2
=25 

 Ορίζουμε ακόμη √0 =0 

 Όμως και (-5)
2
=25,οπότε έχουμε √(-5)

2
=  √25= 5=|-5| Άρα, για κάθε πραγματικό αριθμό x ισχύει: 



 
 Δεν ορίζεται τετραγωνική ρίζα αρνητικού αριθμού, γιατί δεν υπάρχει αριθμός που το τετράγωνο 

του να είναι αρνητικός αριθμός. 

 Παρατηρούμε ακόμη ότι: ( √9  )
2
=3

2=
9 δηλαδή ( √9  )

2
 =9 Γενικά 

 
Ιδιότητες των ριζών 

Για δύο μη αρνητικούς αριθμούς α, β μπορούμε να αποδείξουμε ότι:  

 Το γινόμενο των τετραγωνικών ριζών τους ισούται με την τετραγωνική ρίζα του γινομένου 

τους. βαβα   

 το πηλίκο των τετραγωνικών ριζών τους ισούται με την τετραγωνική ρίζα του πηλίκου τους. 

β

α

β

α
  με β>0  

Προσοχή γενικά Αν α, β είναι θετικοί αριθμοί, τότε βαβα   

1.2 Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα 

Α Αλγεβρικές παραστάσεις - Μονώνυμα 

Μαθηματικές εκφράσεις-παραστάσεις  που περιέχουν μόνο αριθμούς ονομάζονται αριθμητικές 

παραστάσεις. 
Μαθηματικές εκφράσεις-παραστάσεις  οι οποίες,εκτός από αριθμούς, περιέχουν και μεταβλητές 

(γράμματα που παριστάνουν αριθμούς)λέγονται αλγεβρικές παραστάσεις. 

Ειδικότερα μια αλγεβρική παράσταση λέγεται ακέραια, όταν μεταξύ των μεταβλητών της σημειώνονται 

μόνο οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και οι εκθέτες των μεταβλητών της είναι 

φυσικοί αριθμοί 

Αν σε μια αλγεβρική παράσταση αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές με αριθμούς και κάνουμε τις πράξεις, 

θα προκύψει ένας αριθμός που λέγεται αριθμητική τιμή ή απλά τιμή της 

αλγεβρικής παράστασης 

Μονώνυμα 

 Οι ακέραιες αλγεβρικές παραστάσεις, στις οποίες μεταξύ των 

μεταβλητών σημειώνεται μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού, 

λέγονται μονώνυμα. 

 Σ´ ένα μονώνυμο ο αριθμητικός παράγοντας λέγεται συντελεστήςτου 

μονωνύμου, ενώ το γινόμενο όλων των μεταβλητών του με τους 

αντίστοιχους εκθέτες τους λέγεται κύριο μέρος του μονωνύμου. 

 Ο εκθέτης μιας μεταβλητής λέγεται βαθμός του μονωνύμου ως προς 

τη μεταβλητή αυτή, ενώ ο βαθμός του μονωνύμου ως προς όλες τις 

μεταβλητές του λέγεται το άθροισμα των εκθετών των μεταβλητών 

του. 

 Όμοια μονώνυμα λέγονται εκείνα που έχουν ίδιο κύριο μέρος  Για 

παράδειγμα τα μονώνυμα είναι όμοια  

 Τα όμοια μονώνυμα που έχουν τον ίδιο συντελεστή λέγονται ίσα ενώ, αν έχουν αντίθετους 

συντελεστές, λέγονται αντίθετα. Για παράδειγμα τα μονώνυμα 2x
3
y και -2x

3
y είναι αντίθετα. 



 Συμφωνούμε ακόμη να θεωρούνται και οι αριθμοί ως μονώνυμα και τα ονομάζουμε  σταθερά 

 μονώνυμα και είναι μηδενικού βαθμού. Για παράδειγμα, ο αριθμός 5 είναι σταθερό μονώνυμο 

μηδενικού βαθμού. 

 Ειδικότερα, ο αριθμός 0 λέγεται μηδενικό μονώνυμο και δεν έχει βαθμό 

 Β Πράξεις με μονώνυμα 

Οι μεταβλητές ενός μονωνύμου αντιπροσωπεύουν αριθμούς και γι´ αυτό στις πράξεις που γίνονται 

μεταξύ μονωνύμων ισχύουν όλες οι ιδιότητες των πράξεων που ισχύουν και στους αριθμούς. 

Πρόσθεση μονωνύμων 

Το άθροισμα ομοίων μονωνύμων είναι μονώνυμο όμοιο με αυτά και έχει συντελεστή το άθροισμα 

των συντελεστών τους. 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο κανόνα, έχουμε -12x
2
y - 3x

2
y = -15x

2
y. Αν τα μονώνυμα δεν είναι όμοια, 

όπως τα 3x και 5y, τότε το άθροισμά τους 3x + 5y δεν είναι μονώνυμο. 

Πολλαπλασιασμός μονωνύμων 
Το γινόμενο μονωνύμων είναι μονώνυμο με: 

 συντελεστή το γινόμενο των συντελεστών τους και 

 κύριο μέρος το γινόμενο όλων των μεταβλητών τους με εκθέτη κάθε μεταβλητής το άθροισμα 

των εκθετών της. 

Διαίρεση μονωνύμων 
Η διαίρεση μονωνύμων, όπως και η διαίρεση αριθμών γίνεται, αν πολλαπλασιάσουμε το διαιρετέο με τον 

αντίστροφο του διαιρέτη.  

1.3 Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων 

Τα Αθροίσματα μη ομοίων μονωνύμων είναι μια αλγεβρική παράσταση, που λέγεται πολυώνυμο. 

Κάθε μονώνυμο που περιέχεται σε ένα πολυώνυμο λέγεταιόρος του πολυωνύμου. 

Ειδικότερα, ένα πολυώνυμο που δεν έχει όμοιους όρους λέγεται 

 διώνυμο, αν έχει δύο όρους 

 τριώνυμο, αν έχει τρεις όρους. 

Βαθμός ενός πολυωνύμου ως προς μία ή περισσότερες μεταβλητές του, είναι ο μεγαλύτερος από τους 

βαθμούς των όρων του. 

Συμφωνούμε, ακόμα, ότι κάθε αριθμός μπορεί να θεωρηθεί και ως πολυώνυμο, οπότε 

λέγεται σταθερό πολυώνυμο. Ειδικότερα, ο αριθμός μηδέν λέγεται μηδενικό πολυώνυμο και δεν έχει 

βαθμό, ενώ κάθε άλλο σταθερό πολυώνυμο είναι μηδενικού βαθμού. 

Το πολυώνυμο -3x + 2x
2
 + 5 έχει μία μεταβλητή την x και για συντομία συμβολίζεται P(x) ή Q(x) ή A(x) 

κ.τ.λ. 

Το πολυώνυμο P(x) = -3x + 2x
2
 + 5 είναι δευτέρου βαθμού και μπορούμε να το γράψουμε έτσι, ώστε 

κάθε όρος του να είναι μεγαλύτερου βαθμού από τον επόμενό του.Δηλαδή, P(x) = 2x
2
 - 3x + 5. 

Τότε, λέμε, ότι γράφουμε το πολυώνυμο κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του x. 

H αριθμητική τιμή του πολυώνυμου P(x) για x = 5, συμβολίζεται με P(5) και είναι: 

P(5) = 2·52- 3·5 + 5 = 50 - 15 + 5 = 40. 

Αναγωγή ομοίων όρων 

Αν σε ένα πολυώνυμο υπάρχουν όμοια μονώνυμα, ή όπως λέμε όμοιοι όροι, τότε μπορούμε να τους 

αντικαταστήσουμε με το άθροισμά τους. Η εργασία αυτή λέγεται αναγωγή ομοίων όρων. 

Πρόσθεση - Αφαίρεση πολυωνύμων 

Μπορούμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε πολυώνυμα χρησιμοποιώντας τις γνωστές ιδιότητες των 

πραγματικών αριθμών και την αναγωγή ομοίων όρων  

1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων 

Πολλαπλασιασμός μονωνύμου με πολυώνυμο 

Για να πολλαπλασιάσουμε μονώνυμο με πολυώνυμο, πολλαπλασιάζουμε το μονώνυμο με κάθε όρο του 

πολυωνύμου και προσθέτουμε τα γινόμενα που προκύπτουν. 

Πολλαπλασιασμός πολυωνύμου με πολυώνυμο 

Για να πολλαπλασιάσουμε πολυώνυμο με πολυώνυμο, πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο του ενός 

πολυωνύμου με κάθε όρο του άλλου πολυωνύμου και προσθέτουμε τα γινόμενα που προκύπτουν. 



Όταν κάνουμε πολλαπλασιασμό μονωνύμου με πολυώνυμο ή δύο πολυωνύμων, λέμε ότι αναπτύσσουμε 

τα γινόμενα αυτά και το αποτέλεσμα ονομάζεται ανάπτυγμα του γινομένου. 

1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες 

Ταυτότητα λέγεται κάθε ισότητα που περιέχει μεταβλητές και αληθεύει για όλες τις τιμές των 

μεταβλητών της. 
 α) Τετράγωνο αθροίσματος (α + β)

2
 =α 

2
+ 2αβ + β 

2 

Απόδειξη: (α + β)
2
 = (α + β)(α + β) = α

2
 + αβ + βα + β

2
 == α

2
 + 2αβ + β

2
 

Το δεύτερο μέρος της προηγούμενης ισότητας λέγεται ανάπτυγμα του (α + β)
2
 

β) Τετράγωνο διαφοράς (α – β)
2
 = α

2
- 2αβ + β

2 
 

Απόδειξη: (α - β)
2
 = (α - β)(α - β) = α

2
 -αβ - βα + β

2
 == α

2
 - 2αβ + β

2
 

Το δεύτερο μέρος της προηγούμενης ισότητας λέγεται ανάπτυγμα του (α - β)
2
 

γ) Κύβος αθροίσματος – διαφοράς 

 (α + β)
3
= α

3
 + 3 α 

2
β+ 3αβ

2
+ β

3 
 ,   (α - β)

3
= α

3
 -3 α 

2
β+ 3αβ

2
- β

3
 

(α + β)
3
 = (α + β)(α + β)

2
 = (α + β)(α

2
 + 2αβ + β

2
) = α

3
 + 2α2β + αβ

2
 + α2β + 2αβ

2
 + β

3
 = 

= α
3
 + 3α2β + 3αβ

2
 + β

3
 

δ) Γινόμενο αθροίσματος επί διαφορά (α + β)(α - β) = α
2
 – β

2
 

 
για να αποδείξουμε μία ταυτότητα Α = Β,μπορούμε να εργαστούμε ως εξής: 

 Ξεκινάμε από το ένα μέλος της ταυτότητας και καταλήγουμε στο άλλο (παραδείγματα 1, 2, 5) ή 

 Κάνουμε τις πράξεις στο 1ο μέλος της ταυτότητας και καταλήγουμε σε μία ισότητα Α = Γ. 

Κάνουμε τις πράξεις στο 2ο μέλος της ταυτότητας και καταλήγουμε σε μια ισότητα Β = Γ. 

Αφού Α = Γ και Β = Γ συμπεραίνουμε ότι Α = Β (παράδειγμα 7). 

1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων 

Η διαδικασία με την οποία μια παράσταση, που είναι άθροισμα, μετατρέπεται σε γινόμενο παραγόντων, 

λέγεταιπαραγοντοποίηση. 

α) Κοινός παράγοντας 

Αν όλοι οι όροι μιας παράστασης έχουν κοινό παράγοντα, τότε η 

παράσταση μετατρέπεται σε γινόμενο παραγόντων σύμφωνα με την 

επιμεριστική ιδιότητα. 

Για παράδειγμα, σε όλους τους όρους της παράστασης 3α + 3β - 3γ 

υπάρχει κοινός παράγοντας το 3, οπότε η παράσταση 

παραγοντοποιείται ως εξής: 3α + 3β - 3γ = 3(α + β - γ). 

β) Κοινός παράγοντας κατά ομάδες (Ομαδοποίηση) 

Στην παράσταση αx + αy + 2x + 2y, δεν υπάρχει κοινός παράγοντας σε όλους τους όρους της. Αν όμως 

βγάλουμε κοινό παράγοντα, από τους δύο πρώτους όρους το α και από τους δύο τελευταίους το 2, τότε 

σχηματίζονται δύο όροι με κοινό παράγοντα τον x + y. Έτσι, η παράσταση παραγοντοποιείται ως εξής: 

  
Την προηγούμενη παράσταση μπορούμε να τη χωρίσουμε και σε διαφορετικές ομάδες. Το αποτέλεσμα 

όμως της παραγοντοποίησης είναι και πάλι το ίδιο. Πράγματι, έχουμε: 

 
γ) Διαφορά τετραγώνων 

Αν εναλλάξουμε τα μέλη της ταυτότητας (α + β)(α - β) = α
2
 - β

2
, τότε γράφεται και ως εξής: 

α
2
- β

2
= (α + β)(α - β) 

δ) Ανάπτυγμα τετραγώνου 

Οι ταυτότητες (α + β)
2
 = α

2
 + 2αβ + β

2
 και (α - β)

2
 = α

2
 - 2αβ + β

2
 γράφονται και ως εξής: 

α
2
+ 2αβ + β

2
 = (α + β)

2
  , α

2
 - 2αβ + β

2
 = (α - β)

2
 

1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων 



Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) δύο ή περισσοτέρων αλγεβρικών παραστάσεων που έχουν 

αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων ονομάζεται, το γινόμενο των κοινών και μη κοινών 

παραγόντων τους με εκθέτη καθενός το μεγαλύτερο από τους εκθέτες του. 

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης ( Μ.Κ.Δ. ) δύο ή περισσοτέρων αλγεβρικών παραστάσεων που έχουν 

αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων ονομάζεται, το γινόμενο των κοινών παραγόντων τους με 

εκθέτη καθενός το μικρότερο από τους εκθέτες του. 

1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις 

Μια αλγεβρική παράσταση  που είναι κλάσμα και οι όροι του είναι 

πολυώνυμα, λέγεται ρητή αλγεβρική παράσταση ή απλώς ρητή παράσταση. Οι μεταβλητές μιας ρητής 

παράστασης δεν μπορούν να πάρουν τιμές που μηδενίζουν τον παρονομαστή της, αφού δεν ορίζεται 

κλάσμα με παρονομαστή μηδέν. 

Όπως μια αριθμητική παράσταση, έτσι και μια ρητή παράσταση, μπορεί να απλοποιηθεί, αν ο αριθμητής 

και ο παρονομαστής της είναι γινόμενα και έχουν κοινό παράγοντα. 

Αν όμως σε μια ρητή παράσταση ο αριθμητής ή ο παρονομαστής δεν είναι γινόμενο, τότε για να την 

απλοποιήσουμε εργαζόμαστε ως εξής: 

 Παραγοντοποιούμε και τους δύο όρους της και 

 Βάζουμε περιορισμούς δηλαδή τον κάθε παράγοντα του ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗ  0 

 διαγράφουμε τους κοινούς παράγοντες των όρων της. 

1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων 

Πρόσθεση - Αφαίρεση ρητών παραστάσεων 

Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ομώνυμα κλάσματα, χρησιμοποιούμε τους εξής κανόνες 

 
Αν δεν είναι Ομώνυμα  

Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές. 

Bρίσκουμε το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών. 

Μετατρέπουμε τα κλάσματα σε ομώνυμα. 

Εκτελούμε τις πράξεις και τις δυνατές απλοποιήσεις. 

2.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις − συμπληρώσεις) 

Εξίσωση 1
ου 

βαθμού Μορφής αχ+β=0 με α 0 

 Αν α ≠ 0, τότε; η εξίσωση αx + β = 0 έχει μοναδική λύση την χ= 
α

β
  

 Αν α = 0, τότε η εξίσωση αx + β = 0 γράφεται 0x = -β και  

- αν β ≠ 0, δεν έχει λύση (αδύνατη), ενώ  

- αν β = 0, κάθε αριθμός είναι λύση της (ταυτότητα ή αόριστη) 

Αν η εξίσωση έχει παρονομαστές με αριθμούς  τότε  

 Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών. 

 Απαλείφουμε τους παρονομαστές. 

 Κάνουμε τις πράξεις και βγάζουμε τις παρενθέσεις. 

 Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους. 

 Κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων. 

 Διαιρούμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης με το συντελεστή του αγνώστου (εφόσον δεν είναι 

μηδέν). 

 

 
 Η εξίσωση x

2
 = α 



Συμπεράσματα από τη λύση της εξίσωσης x
2
 = α Παραδείγματα 

α > 0 έχει δύο λύσεις x =√α και χ= -√α x
2
 = 2 άρα χ= √2 ή χ=-√2 

α< 0 δεν έχει λύση (αδύνατη) x
2
 = -4 (αδύνατη) 

α = 0 έχει μία λύση τη x = 0 (διπλή) x
2
 = 0 άρα x = 0 (διπλή λύση) 

 

 

 
οπότε γίνεται χ(αχ+β)=0 οπότε χ=0 ή αχ+β=0 

 

Λύνουμε ως προς χ
2
= 

α

γ
 οπότε  

 Αν 
α

γ
 <0 τότε η εξίσωση είναι αδύνατη  

 Αν 
α

γ
 >0 τότε χ=

α

γ
  ή χ=

α

γ
  

 Αν γ=0 τότε χ=0 

 

 

 

 

Βρίσκουμε την διακρίνουσα και  

 



 

 

 
 

 

 

2.4 Κλασματικές εξισώσεις 

 Κλασματική εξίσωση ονομάζεται η εξίσωση που περιέχει ένα τουλάχιστον κλάσμα με άγνωστο στον 

παρονομαστή. 

 Ένας αριθμός που μηδενίζει κάποιον παρονομαστή μιας κλασματικής εξίσωσης δεν μπορεί να είναι 

λύση (ή ρίζα) της 

Αναλύουμε τους παρονομαστές σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. 

Προσδιορίζουμε τις τιμές του αγνώστου για τις οποί-ες όλοι οι παρονομαστές είναι διάφοροι του 

μηδενός. 

Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών. 

Κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών και επιλύουμε την εξίσωση που προκύπτει 

Από τις λύσεις που βρήκαμε, απορρίπτουμε εκείνες που δεν ικανοποιούν τους περιορισμούς. 

2.5Ανισότητες - Ανισώσεις με έναν άγνωστο 

Α Διάταξη πραγματικών αριθμών 

Γνωρίζουμε ότι κάθε πραγματικός αριθμός παριστάνεται με ένα σημείο ενός άξονα. Αν στον άξονα 

έχουμε δύο οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς, τότε μεγαλύτερος είναι εκείνος που βρίσκεται 

δεξιότερα π.χ. -2 > -4, -3 < 2, π > √2 

 

Δύο ή περισσότεροι πραγματικοί αριθμοί που έχουν παρασταθεί με σημεία ενός άξονα 

είναι διατεταγμένοι, οπότε μπορούμε να τους συγκρίνουμε. 

Επομένως: 

1. Κάθε θετικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από το μηδέν. 

2. Κάθε αρνητικός αριθμός είναι μικρότερος από το μηδέν. 

3. Κάθε θετικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από κάθε αρνητικό αριθμό. 

 Ισχύει: Αν α > β τότε α - β > 0    ενώ   Αν α < β τότε α - β < 0  

Για να συγκρίνουμε λοιπόν δύο πραγματικούς αριθμούς α και β, που δεν έχουν παρασταθεί με σημεία 

ενός άξονα, βρίσκουμε τη διαφορά τους α - β και εξετάζουμε αν είναι θετική ή αρνητική ή μηδέν δηλαδή 

 Αν α - β > 0 τότε α > β  Αν α - β < 0 τότε α< β   Αν α - β = 0 τότε α = β 

Ιδιότητες της διάταξης 

α) Αν και στα δύο μέλη μιας ανισότητας προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τον ίδιο αριθμό, τότε 

προκύπτει ανισότητα με την ίδια φορά. Αν α > β τότε α + γ > β + γ και α - γ > β – γ 

β) Αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο θετικό αριθμό, 

τότε προκύπτει ανισότητα με την ίδια φορά. 

 



γ) Αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο αρνητικό 

αριθμό, τότε προκύπτει ανισότητα με αντίθετη φορά. 

 
 δ) Αν προσθέσουμε κατά μέλη δύο ή περισσότερες ανισότητες που έχουν την ίδια φορά, τότε 

προκύπτει ανισότητα με την ίδια φορά. Αν α > β και γ > δ τότε α + γ > β + δ 

η μεταβατική ιδιότητα: Αν α > β και β > γ τότε α > γ 

ε) Αν πολλαπλασιάσουμε κατά μέλη δύο ή περισσότερες ανισότητες που έχουν την ίδια φορά και 

θετικά μέλη, τότε προκύπτει ανισότητα με την ίδια φορά 

. Αν α, β, γ, δ θετικοί πραγματικοί αριθμοί με α > β και γ > δ τότε αγ > βδ 

στ) ισχύει   α
2
 ≥ 0Επομένως: 

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς α, β ισχύει α
2
 + β

2
 = 0, τότε α = 0 και β = 0. 

 

Δεν επιτρέπεται να αφαιρούμε ή να διαιρούμε ανισότητες κατά μέλη, γιατί είναι δυνατό να οδηγηθούμε 

σε λανθασμένο συμπέρασμα.Γ 

Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ´ έναν άγνωστος 

Αν υπάρχουν παροναμαστές ΑΡΙΘΜΟΙ ,πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της ανίσωσης με το Ε.Κ.Π. 

των παρονομαστών. 

Απαλείφουμε τους παρονομαστές. 

Κάνουμε τις πράξεις και βγάζουμε τις παρενθέσεις 

Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους (προσθέτοντας και στα δύο μέλη τον ίδιο αριθμό, ιδιότητα α). 

Κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων. 

Διαιρούμε και τα δύο μέλη της ανίσωσης με το συντελεστή του αγνώστου. Προσέχοντας το πρόσημό του 

και ΑΝ είναι ΑΡΝΗΤΙΚΌΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ φορά στο σύμβολο της ανισότητας  

3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης 

Η εξίσωση αx + βy = γ με β 0 γράφεται β

γ
x

β

α
y 

 και σε σύστημα αξόνων παριστάνει ευθεία 
(όπως είναι γνωστό από την Β΄ γυμνασίου) 

  πχ η εξίσωση 2x + y = 6 ή y= -2x+6 παριστάνει την ευθεία ε  

Αν ένα σημείο ανήκει σε μια ευθεία, τότε οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση της 

ευθείας 

Αν οι συντεταγμένες ενός σημείου επαληθεύουν την εξίσωση μιας ευθείας, τότε το σημείο ανήκει 

στην ευθεία αυτή. 

H εξίσωση y = k με k≠ 0 παριστάνει μια ευθεία που είναι παράλληλη στον άξονα x΄x και τέμνει τον 

άξονα y΄y στο σημείο (0, k), ενώ η εξίσωση y = 0 παριστάνει τον άξονα x΄x 



H εξίσωση x = k με k ≠ 0 παριστάνει μια ευθεία που είναι παράλληλη στον άξονα y΄y και τέμνει τον 

άξονα x΄x στο σημείο (k, 0), ενώ η εξίσωση x = 0 παριστάνει τον άξονα y΄y 

Η εξίσωση 0x + 0y = 7 δεν παριστάνει ευθεία, αφού κανένα ζεύγος αριθμών (x, y) δεν είναι λύση 

της (αδύνατη εξίσωση). 

Η εξίσωση 0x + 0y = 0 επαληθεύεται για κάθε ζεύγος αριθμών (x, y). Για παράδειγμα, τα ζεύγη (-1, 0), 

(0, 1), (2, 1), (2, 2), κ.τ.λ. είναι λύσεις της (αόριστη εξίσωση). Τα σημεία όμως, που οι συντεταγμένες 

τους είναι λύσεις της εξίσωσης δε βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Άρα η εξίσωση 0x + 0y = 0 δεν 

παριστάνει ευθεία 

Εξισώσεις, όπως οι 2x + y = 6, 0x + 2y = 6, 3x + 0y = 6, 0x + 0y = 7, 0x + 0y =0,  

ονομάζονται γραμμικές εξισώσεις με δύο αγνώστους x, y. 

Γραμμική εξίσωση με αγνώστους x, y ονομάζεται κάθε εξίσωση της μορφής αx + βy = γ και 

παριστάνει ευθεία όταν α ≠ 0 ή β ≠ 0. 

3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του 

Λύση γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y ονομάζεται κάθε ζεύγος (x, y) 

που επαληθεύει τις εξισώσεις του. 

Γραφική επίλυση γραμμικού συστήματος με δύο αγνώστους 

Αν οι ευθείες τέμνονται σε ένα σημείο τότε το σύστημα έχει  ΜΙΑ 

μοναδική λύση τις συντεταγμένες του κοινού σημείου  

 Αν οι ευθείες ΔΕΝ τέμνονται τότε το σύστημα ΔΕΝ έχει λύση, 

είναι αδύνατο 

 Αν οι ευθείες συμπίπτουν (ταυτίζονται) έχουν όλα τα σημεία τους κοινά και 

επομένως το σύστημα έχει άπειρες λύσεις. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το σύστημα είναι αόριστο. 

 

 

 



3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος 

α) Μέθοδος της αντικατάστασης 

1. Λύνουμε μία από τις εξισώσεις του συστήματος ως προς έναν άγνωστο. 

2. Αντικαθιστούμε στην άλλη εξίσωση του συστήματος τον άγνωστο αυτόν με την ίση παράστασή 

του, οπότε προκύπτει εξίσωση με έναν άγνωστο, την οποία και λύνουμε. 

3. Την τιμή του αγνώστου που βρήκαμε την αντικαθιστούμε στην προηγούμενη εξίσωση, οπότε 

βρίσκουμε και τον άλλο άγνωστο. 

4. Προσδιορίζουμε τη λύση του συστήματος. 

β) Μέθοδος των αντιθέτων συντελεστών 

1. Πολλαπλασιάζουμε τα μέλη κάθε εξίσωσης με κατάλληλο αριθμό, ώστε να εμφανιστούν 

αντίθετοι συντελεστές σ ´ έναν από τους δύο αγνώστους προκειμένου να τον απαλείψουμε 

2. Προσθέτουμε κατά μέλη τις δύο εξισώσεις, οπότε προκύπτει εξίσωση με έναν άγνωστο την οποία 

και λύνουμε. 

3. Αντικαθιστούμε την τιμή του αγνώστου που βρήκαμε σε μία από τις δύο εξισώσεις του 

συστήματος, οπότε βρίσκουμε την τιμή και του άλλου αγνώστου. 

4. Προσδιορίζουμε τη λύση του συστήματος 

 

Μέρος Β Γεωμετρία  

1. 1 Ισότητα τριγώνων 

Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων 

Σε κάθε τρίγωνο οι πλευρές και οι γωνίες του ονομάζονται κύρια στοιχεία του τριγώνου. Οι πλευρές ενός 

τριγώνου ΑΒΓ που βρίσκονται απέναντι από τις γωνίες του συμβολίζονται αντιστοίχως α, β, 

γ. Για τις γωνίες κάθε τριγώνου ισχύει 

 
Ένα τρίγωνο ανάλογα με το είδος των γωνιών του ονομάζεται: 

 
Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία 

ονομάζεται υποτείνουσα, ενώ οι άλλες δύο ονομάζονται κάθετες πλευρές. 

Ένα τρίγωνο ανάλογα με τις σχέσεις που συνδέονται οι πλευρές του ονομάζεται: 

 
Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ η πλευρά ΒΓ ονομάζεται βάση του και το σημείο 

Α κορυφή του. 

Σ΄ ένα τρίγωνο, εκτός από τα κύρια στοιχεία, υπάρχουν και τα δευτερεύοντα στοιχεία, που είναι οι 

διάμεσοι, οι διχοτόμοι και τα ύψη. 



 
 ,  

Ίσα τρίγωνα 

Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες, τότε 

είναι ίσα. 

Ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή Αν δύο τρίγωνα είναι ίσα, τότε θα έχουν τις πλευρές τους και τις 

αντίστοιχες γωνίες τους ίσες μία προς μία. 

Κριτήρια ισότητας τριγώνων  

1ο κριτήριο ισότητας (Π - Γ - Π) 

Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και την περιεχόμενη γωνία τους ίση, τότε είναι ίσα.  

Σε ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες 

2ο κριτήριο ισότητας (Γ - Π - Γ). 

Αν δύο τρίγωνα έχουν μία πλευρά ίση και τις προσκείμενες στην πλευρά αυτή γωνίες ίσες μία προς μία, 

τότε είναι ίσα. Σε ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες γωνίες βρίσκονται ίσες πλευρές. 

3ο κριτήριο ισότητας (Π - Π - Π) 

Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. Σε ίσα τρίγωνα απέναντι από 

ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες. 

Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων 

Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν έχουν 

 δύο αντίστοιχες πλευρές ίσες μία προς μία ή 

 μία αντίστοιχη πλευρά ίση και μία αντίστοιχη οξεία γωνία ίση. 

1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων 

Ίσα τμήματα μεταξύ παραλλήλων ευθειών 

 Αν παράλληλες ευθείες ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία, τότε θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε 

οποιαδήποτε άλλη ευθεία που τις τέμνει.  



 Αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε ευθεία παράλληλη προς μία άλλη πλευρά 

του, τότε αυτή διέρχεται από το μέσο της τρίτης πλευράς του. 

 
 

Διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος σε ν ίσα τμήματα 

Αν πάρουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ = 5 cm και θέλουμε να το διαιρέσουμε σε τρία ίσα τμήματα, 

τότε το μήκος κάθε τμήματος θα είναι 1,66... cm, οπότε καθένα από αυτά δεν προσδιορίζεται με 

ακρίβεια. 

Μπορούμε όμως να διαιρέσουμε το ευθύγραμμο τμήμα 

ΑΒ σε τρία ίσα τμήματα με ακρίβεια, αν εργαστούμε με τη 

βοήθεια κανόνα και διαβήτη ως εξής: 

Από το σημείο Α φέρουμε μια τυχαία ημιευθεία Αx και 

πάνω σ´ αυτήν παίρνουμε με το διαβήτη τρία διαδοχικά 

ίσα ευθύγραμμα τμήματα ΑΕ, ΕΖ, ΖΗ. Ενώνουμε τα 

σημεία Β, Η και από τα σημεία Ζ, Ε, Α φέρνουμε ΖΔ, ΕΓ, 

Αy παράλληλες προς τη ΒΗ. Οι παράλληλες αυτές 

ορίζουν στην Αx ίσα τμήματα, οπότε θα ορίζουν ίσα 

τμήματα και στην ΑΒ. Άρα έχουμε ΑΓ = ΓΔ = ΔΒ. Με 

τον ίδιο τρόπο μπορούμε να διαιρέσουμε το ευθύ-γραμμο 

ΑΒ σε 4, 5, 6, ..., ν ίσα τμήματα. 

H έννοια του λόγου δύο ευθυγράμμων τμημάτων  

Ο λόγος ενός ευθύγραμμου τμήματος ΓΔ προς το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ συμβολίζεται  και είναι ο 

αριθμός λ, για τον οποίο ισχύει ΓΔ = λ·ΑΒ. 

Ο λόγος δύο ευθυγράμμων τμημάτων είναι ίσος με το λόγο των μηκών τους, εφόσον έχουν μετρηθεί με 

την ίδια μονάδα μέτρησης.; 

Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα  

Τα ευθύγραμμα τμήματα α, γ είναι ανάλογα προς τα ευθύγραμμα τμήματα β, δ, όταν ισχύει  

Οι σημαντικότερες ιδιότητες των αναλογιών είναι: 

Σε κάθε αναλογία το γινόμενο των άκρων όρων είναι ίσο με το 

γινόμενο των μέσων όρων. 

Σε κάθε αναλογία μπορούμε να εναλλάξουμε τους μέσους ή τους 

άκρους όρους και να προκύψει πάλι αναλογία. 

Λόγοι ίσοι μεταξύ τους είναι και ίσοι με το λόγο που έχει αριθμητή το 

άθροισμα των αριθμητών και παρονομαστή το άθροισμα των 

παρονομαστών. 

 

1.5 Ομοιότητα 

Όμοια πολύγωνα 

Αν δύο πολύγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες, τότε είναι 

όμοια. 

Δύο οποιεσδήποτε αντίστοιχες πλευρές ομοίων πολύγώνων έχουν τον ίδιο λόγο, γι΄ αυτό λέγονται 

ομόλογες και ο λόγος τους λέγεται λόγος ομοιότητας 



Αν δύο πολύγωνα είναι όμοια, τότε έχουν τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες 

τους ίσες. 

Λόγος ομοιότητας - Κλίμακα  

Η κλίμακα είναι ο λόγος της απόστασης στο χάρτη προς την αντίστοιχη πραγ-ματική απόσταση, δηλαδή 

είναι ο λόγος ομοιότητας των δύο σχημάτων. Για παράδειγμα κλίμακα 1 : 2000000 σημαίνει ότι, ο λόγος 

ομοιότητας του σχήματος στο χάρτη προς το πραγματικό είναι 

  οπότε 1 cm στο χάρτη είναι 20 km στην πραγματικότητα. 

Όμοια τρίγωνα 

Ορισμός  

Δύο τρίγωνα ΑΒΓ, ΔΕΖ, όπως και δύο πολύγωνα, είναι όμοια, αν έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και 

τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες. 

Δηλαδή αν έχουν  

Κριτήριο ομοιότητας τριγώνων  

Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε είναι όμοια. 

οπότε θα έχουν και την τρίτη γωνία τους ίση και τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες. 

1.6 Λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων 

Αν δύο πολύγωνα είναι όμοια, τότε: 

- Ο λόγος των περιμέτρων τους είναι ίσος με το λόγο ομοιότητάς τους.  

- Ο λόγος των εμβαδών τους είναι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους. 

 

2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας με 0º ≤ω ≤ 180º 
Στην προηγούμενη τάξη μάθαμε πώς ορίζονται οι τρι-γωνομετρικοί αριθμοί μιας οξείας γωνίας 

ορθογωνίου τριγώνου, του οποίου γνωρίζουμε τις πλευρές του. Συγκεκριμένα, μάθαμε ότι: 

 

Νέος Ορισμός με την βοήθεια ορθοκανονικού συστήματος αξόνων  

Προϋποθέσεις  

1. Θεωρούμε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων  

2. Η Αρχή των αξόνων είναι η κορυφή της γωνίας 

3. Η αρχική πλευρά της γωνίας είναι ο ημιάξονας Οχ δεξιά του Ο 

4. Η τελική πλευρά της γωνίας βρίσκεται αν περιστραφεί ο Οχ κατά την θετική φορά (ανάποδα από ότι 

οι δείκτες του ρολογιού ) και με μέτρο –άνοιγμα το μέτρο της γωνίας  

5. Παίρνουμε πάνω στην τελική πλευρά τυχαίο σημείο Μ 

6. Βρίσκουμε τις συντεταγμένες του σημείου Μ(xM,yΜ) 



7. Βρίσκουμε την απόσταση του Μ από την αρχή Ο : (ΟΜ) = ρ = 2
M

2
M yx   

ΤΟΤΕ  

  

Παρατηρούμε ότι: 

 Αν η γωνία ω είναι οξεία, τότε είναι x>0, y>0, ρ>0, οπότε: ημω>0, συνω>0, εφω>0. 

 Αν η γωνία ω είναι αμβλεία, τότε είναι x<0, y>0, ρ>0, οπότε: ημω>0, συνω<0, εφω<0. 

 

 

 

2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιώ 

Οι παραπληρωματικές γωνίες ω, φ = 180º - ω έχουν το ίδιο ημίτονο και αντίθετους τους άλλους 

τριγωνομετρικούς αριθμούς.  



Δηλαδή ισχύουν: 

 
Αν δύο γωνίες έχουν το ίδιο ημίτονο και είναι από 0º μέχρι και 180º, τότε είναι ίσες ή 

παραπληρωματικές. 

Για παράδειγμα, αν ημχ = ημ35o και 0 ≤ x ≤ 180º, τότε είναι x = 35º ή x = 180º - 35º, δηλαδή χ = 35º ή χ 

= 145º. 

2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας 

 
2.4 Νόμος των ημιτόνων - Νόμος των συνημιτόνων 

Σχεδιάζουμε ένα οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και φέρουμε το ύψος ΓΔ. Από τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΓ και 

ΓΔΒ έχουμε: 



 
Η προηγούμενη σχέση αποδεικνύεται ότι ισχύει και όταν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι αμβλυγώνιο ή ορθογώνιο 

και ονομάζεται νόμος των ημιτόνων. 

Γενικά 

Οι πλευρές κάθε τριγώνου είναι ανάλογες προς τα ημίτονα των απέναντι γωνιών του. 

BΝόμος των συνημιτόνων 

Αν το τρίγωνο είναι οξυγώνιο και φέρουμε το ύψος ΓΔ, τότε από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο 

τρίγωνο ΔΒΓ έχουμε: α
2
 = ΔΓ

2 
+ ΔΒ

2
 (1). 

Επειδή ΔΒ = γ - ΑΔ, η ισότητα (1) γράφεται: 

α
2
 = ΔΓ

2
 + (γ - ΑΔ)

2
 ή α

2
 = ΔΓ

2
 + γ

2
 + ΑΔ

2
 - 2γ·ΑΔ (2). 

Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ έχουμε: ΔΓ
2
 + ΑΔ

2
 = β

2
 και συνΑ =  ή ΑΔ = βσυνΑ. 

Άρα η ισότητα (2) γράφεται: α
2
 = β

2
 + γ

2
 - 2βγσυνΑ 

Η προηγούμενη σχέση αποδεικνύεται ότι ισχύει και όταν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι αμβλυγώνιο ή ορθογώνιο 

και ονομάζεται νόμος των συνημιτόνων. Ομοίως αποδεικνύεται ότι σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύουν β
2
 = 

γ
2
 + α

2
 - 2γασυνΒ         γ

2
 = α

2
 + β

2
 - 2αβσυνΓ 

Με το νόμο των συνημιτόνων, αν σ´ένα τρίγωνο γνωρίζουμε τις τρεις πλευρές του ή δύο πλευρές και την 

περιεχόμενη γωνία τους, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τα υπόλοιπα πρωτεύοντα στοιχεία του. 

 


