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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση προλογίζω τα δύο τεύχη των Μαθηματικών της Γ΄ 

Γυμνασίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη σχολική χρονιά 2013 – 2014.  Τα Νέα 

Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών βρίσκονται στον τέταρτο χρόνο εφαρμογής τους 

και τα παρόντα βιβλία αποτελούν αξιόλογα βήματα στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό 

του περιεχομένου της παρεχόμενης Μαθηματικής παιδείας. 

Στα βιβλία αυτά η κάθε ενότητα αρχίζει με τους στόχους που εξυπηρετεί. Ακολούθως, 

παρατίθεται η προϋπάρχουσα γνώση που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές/τριες ούτως 

ώστε να γίνεται καλύτερη διαγνωστική και διαμορφωτική αξιολόγηση εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών.  Στη συνέχεια οι νέες μαθηματικές έννοιες διερευνούνται με τρόπο που 

υποκινεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών/τριών, όπως ορίζουν οι αρχές 

των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων των Μαθηματικών. Η προσπάθεια κλιμακώνεται 

με παραδείγματα και διαβαθμισμένες δραστηριότητες, με έμφαση στη λύση προβλήματος 

και στην ανάδειξη της τεχνολογίας ως αναπόσπαστου μέρους της Μαθηματικής 

εκπαίδευσης. 

Όλες οι εκδόσεις των τελευταίων τριών χρόνων, για τα Μαθηματικά Γυμνασίου 

βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση, διαμόρφωση και βελτίωση με βάση την 

ανατροφοδότηση και γενικά τις παρατηρήσεις που προέρχονται από τους μάχιμους 

καθηγητές/τριες των Μαθηματικών.  

Όλο το υλικό που παράγεται για το μάθημα των Μαθηματικών αποσκοπεί στη βοήθεια 

τόσο των μαθητών/τριων, όσο και των εκπαιδευτικών, στην πορεία τους μέσα από τα Νέα 

Αναλυτικά Προγράμματα, με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι εμποτισμένο με τη 

φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και προσηλωμένο στην προαγωγή και 

ανάδειξη των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μας, η οποία αποτελεί πρώτιστο 

μέλημά μας.  Η προσπάθεια συνεχίζεται και οι προοπτικές είναι λαμπρές. 

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συντελεστές της παρούσας έκδοσης, εκπαιδευτικούς και 

επιθεωρητές και ιδιαίτερα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνο 

Χρίστου.  
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Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης  



  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες 

Α΄ Τεύχος  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από τη Β΄ Γυμνασίου 7 

  

 Αλγεβρικές παραστάσεις-Ταυτότητες 15 

 Αλγεβρικές παραστάσεις 17 

 Πράξεις πολυωνύμων 22 

 Αξιοσημείωτες ταυτότητες 31 

 Παραγοντοποίηση - Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις 45 

 Μέγιστος κοινός διαιρέτης  47 

 Παραγοντοποίηση  πολυωνύμων  (βασικές μέθοδοι παραγοντοποίησης) 

o Διαφορά τετραγώνων  

o Διαφορά – Άθροισμα κύβων 

o Τριώνυμο 2ου βαθμού 

o Συνδυασμός μεθόδων 

54 

 Εξισώσεις δεύτερου και ανώτερου βαθμού 60 

 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις. 66 

 Πολλαπλασιασμός  και διαίρεση  ρητών αλγεβρικών παραστάσεων 71 

 Πρόσθεση και  αφαίρεση   ρητών αλγεβρικών παραστάσεων 75 

 Γεωμετρία I 91 

 Παράλληλες ευθείες – Συνέπειες των ιδιοτήτων των παράλληλων ευθειών 94 

 Ίσα σχήματα - Ισότητα τριγώνων 100 

 Κριτήρια ισότητας τριγώνων 103 

 Κριτήρια ισότητα ορθογώνιων τριγώνων 110 

 Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 125 

 Απόσταση δύο σημείων, μέσο ευθύγραμμου τμήματος  126 

 Ευθεία  130 

 Συντελεστής (κλίση) ευθείας 131 

 Σχετικές θέσεις δύο ευθειών 137 

 Συνθήκη καθετότητας δύο ευθειών 141 

 Γραμμικά συστήματα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους (γραφική επίλυση) 144 

 Γραμμικά συστήματα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους (αλγεβρική επίλυση) 150 

 

  



                                                                                                                                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ … 
 

                                             …. από τη β΄ γυμνάσιου. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

1. Να χαρακτηρίσετε τον καθένα από τους πιο κάτω 

αριθμούς, ως ρητό ή άρρητο αριθμό.  

 

√  ,      
 

 
,     

√  

 
,      

 

 
 ,      ,    √ . 

 

2. Να υπολογίσετε τις παραστάσεις: 

 

(α) √   √  
 

 (β) 
√  

√ 
   

(γ) √  √   (δ) √
√ 

 
 √   

3. Δίνεται η αλγεβρική παράσταση: 

    (     )  (     )  (      ). 

(α) Να γράψετε την παράσταση στην πιο απλή της μορφή. 

(β) Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της παράστασης, 

αν    ,       και    . 

 

4. Δίνεται η αλγεβρική παράσταση: 

     (    )      (    ). 

(α) Να γράψετε την αλγεβρική παράσταση στην πιο απλή 

της μορφή. 

(β) Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της παράστασης, 

αν        . 

 

5. Δίνεται ορθογώνιο του οποίου το μήκος είναι κατά τρία  

εκατοστόμετρα μεγαλύτερο από το πλάτος του. 

(α) Να γράψετε την αλγεβρική παράσταση που εκφράζει 

την περίμετρο του ορθογωνίου σε σχέση με το πλάτος 

του. 

(β) Αν η περίμετρος του ορθογωνίου είναι      , να 

υπολογίσετε τις διαστάσεις του ορθογωνίου. 

 

6. Το κόστος ενοικίασης ενός αυτοκινήτου είναι για την 

πρώτη μέρα     και για κάθε επιπρόσθετη μέρα     . 

(α) Να γράψετε μια αλγεβρική παράσταση που εκφράζει το 

κόστος ενοικίασης του αυτοκινήτου. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(β) Πόσα θα πληρώσει κάποιος, αν ενοικιάσει ένα 

αυτοκίνητο για     μέρες; 

(γ) Για πόσες μέρες μπορεί κάποιος να ενοικιάσει έναν 

αυτοκίνητο, αν διαθέτει      ; 

 

7. Να λύσετε τις εξισώσεις: 

(α)  (   )   (   )       

 

(β)   
 

 
 
    

 
 
 

 
 

 

(γ) 
 (    )

 
 
   

 
   

    

 
 

 

8. Να υπολογίσετε την τιμή του    στις πιο κάτω αναλογίες: 

(α) 
 

 
 
 

 
 (β) 

   

 
 
 

 
 (γ) 

 (   )

 
 
 

 
 

9. Ένας έμπορος αγόρασε     στερεοφωνικά προς      το 

ένα και πλήρωσε     της συνολικής αξίας τους για έξοδα 

μεταφοράς. Πόσα θα εισπράξει συνολικά αν τα πουλήσει 

με     κέρδος πάνω στο συνολικό κόστος του; 

 

10. Μια χορηγία        του Δήμου θα μοιραστεί στα σχολεία 

της περιφέρειας, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών 

τους. Το   έχει    , το        και το        παιδιά. Το 

μεγαλύτερο σχολείο αποφάσισε να δωρίσει το     των 

χρημάτων που θα πάρει σε ένα σχολείο της Κένυας. Να 

υπολογίσετε τι ποσό θα κρατήσει το σχολείο.   

11. Να υπολογίσετε τις τιμές των       στα πιο κάτω 

παραλληλόγραμμα: 

(α)  

 
 

(β)  

 
 

12. Ένα ορθογώνιο      έχει διαστάσεις διπλάσιες από τις 

διαστάσεις ενός ορθογωνίου     . Να συγκρίνετε: 

(α) το εμβαδόν των δύο ορθογωνίων 

(β) την περίμετρο των δύο ορθογωνίων. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

13. Στο ορθογώνιο      να υπολογίσετε την τιμή του   και 

του  . 

 

 

 

 

14. Να γράψετε όλες τις δυνατές σχέσεις που παρατηρείτε 

μεταξύ των τετραπλεύρων που φαίνονται στο πιο κάτω 

Βέννειο διάγραμμα. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

15. Να εξετάσετε ποιες ιδιότητες ισχύουν για καθένα από τα 

πιο κάτω τετράπλευρα, σημειώνοντας     . 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Παραλληλόγραμμο Ορθογώνιο Τετράγωνο Ρόμβος 

Οι απέναντι πλευρές είναι 

παράλληλες. 

    

Οι διαγώνιοι είναι ίσες.     

Οι πλευρές είναι ίσες.     

Οι διαγώνιοι τέμνονται 

κάθετα. 

    

Οι απέναντι πλευρές είναι 

ίσες. 

    

Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες.     

Οι γωνίες του είναι    .     

Δυο διαδοχικές γωνίες είναι 

παραπληρωματικές. 

    

Οι διαγώνιοι διχοτομούνται.     

Οι διαγώνιοι διχοτομούν τις 

γωνίες του. 

    

 

16. Στο διπλανό τρίγωνο    , να υπολογίσετε την τιμή 

του  , δικαιολογώντας την απάντησή σας. 

 

 

17. Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο κύκλου με 

ακτίνα      (η απάντησή σας μπορεί να δοθεί συναρτήσει 

του π). 

 

18. Η μεγάλη βάση τραπεζίου είναι διπλάσια από τη μικρή και 

το ύψος του είναι      . Nα υπολογίσετε τις δύο βάσεις, αν 

το εμβαδόν του είναι        . 

 

19. Δίνεται ρόμβος με περίμετρο      και μια διαγώνιο     .  

Αν ο ρόμβος είναι ισοδύναμος με ισοσκελές τραπέζιο 

     (      )  που έχει τη μεγάλη βάση κατά      

μεγαλύτερη από τη μικρή και τις ίσες πλευρές του 

          , να υπολογίσετε την περίμετρο του 

τραπεζίου. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

20. Να υπολογίσετε το μήκος των 

τόξων    και    του διπλανού 

σχήματος.  

 

 

 

 

21. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της 

σκιασμένης επιφάνειας, αν το 

    είναι ημικύκλιο με κέντρο το 

   το     είναι ημικύκλιο με 

κέντρο το  , το            και 

η   ̂      .  

 

22. Η ευθεία         τέμνει τους άξονες των   και   στα 

σημεία   και   αντίστοιχα.      

(α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων   και   και 

να αναπαραστήσετε γραφικά την ευθεία.  

(β) Να εξετάσετε κατά πόσο τα σημεία  (        )  και  

  (          ) ανήκουν στην ευθεία. 

 

23. Από το διπλανό σχήμα να 

βρείτε:  

(α) την κλίση της ευθείας  . 

(β) τα σημεία τομής της 

ευθείας   με τους άξονες 

των τετμημένων και των 

τεταγμένων. 

(γ) την εξίσωση της ευθείας  .  

 

 

24. Η ευθεία           περνά από τα σημεία   (    ) και 

 (    )  

(α) Να υπολογίσετε τα   και  . 

(β) Να παραστήσετε γραφικά την πιο πάνω ευθεία. 

(γ) Να βρείτε το σημείο στο οποίο η ευθεία τέμνει τον 

άξονα των  . 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

25. To διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει πόσα αδέλφια έχουν 

οι μαθητές μιας τάξης.  

Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, τη διάμεσο και την 

επικρατούσα τιμή των παρατηρήσεων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω 

προτάσεις, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο 

χαρακτηρισμό. 

 

(α) Η επικρατούσα τιµή των παρατηρήσεων 

                       είναι ο αριθµός  . 

(β)  

 

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(β) Η διάμεσος των παρατηρήσεων 

                  είναι ο αριθμός  . 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(γ) Η διάµεσος των παρατηρήσεων οι οποίες 

έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά 

ορίζεται ως η µεσαία παρατήρηση, όταν 

ο αριθμός τους είναι περιττός. 

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(δ) Αν αντικαταστήσουμε τη μεγαλύτερη 

παρατήρηση με μια πολύ μεγαλύτερη 

τιμή τότε η διάμεσος των παρατηρήσεων 

θα αλλάξει. 

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

αρ. αδελφιών 

α
ρ

. μ
α

θ
η

τώ
ν 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

27. Σε ένα λύκειο θέλουμε να εξετάσουμε την επίδοση    

μαθητών στο μάθημα των Μαθηματικών στο τέλος του β΄ 

τετραμήνου.  

Πήραν τις ακόλουθες βαθμολογίες:  

                                        

  

 

   Να βρείτε:  

 

(α) Τη μέση τιμή της βαθμολογίας των    μαθητών.  

(β) Το ποσοστό των μαθητών που έχουν βαθμό 

μικρότερο από τη μέση τιμή της βαθμολογίας. 

 

28. Ρίχνουμε δύο ζάρια. Αφού καταγράψετε τον δειγματικό 

χώρο, να βρείτε την πιθανότητα:  

 

(α)  : το άθροισμα των δύο ενδείξεων να είναι μικρότερο 

του  . 

(β)  : η ένδειξη και στα δύο ζάρια να είναι  . 

(γ)  : το γινόμενο των δύο ενδείξεων να είναι άρτιος 

αριθμός. 

(δ)  : η μια τουλάχιστον ένδειξη να είναι  . 

(ε)    τα ζάρια να μην έχουν την ίδια ένδειξη.  



 

 

  

 

                AΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  

                  ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 

(     )                       

(   )                  

(   )                  

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: 

 

 Nα ορίζουμε τις ρητές και τις άρρητες αλγεβρικές παραστάσεις. 

 Να βρίσκουμε τον βαθμό ενός μονωνύμου ή ενός πολυωνύμου 

ως προς τις μεταβλητές τους. 

 Να διακρίνουμε τα ίσα και τα αντίθετα μονώνυμα. 

 Να κάνουμε πράξεις μεταξύ πολυωνύμων. 

 Να ορίζουμε και να εφαρμόζουμε τις ταυτότητες που μάθαμε 

στην προηγούμενη τάξη και επιπλέον τις ταυτότητες: 

o Τετράγωνο αθροίσματος τριών όρων: 

o Κύβος αθροίσματος: 

o Κύβος διαφοράς: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

Αλγεβρικές παραστάσεις 

 

Εξερεύνηση  

 

 Να ταξινομήσετε  τις πιο κάτω αλγεβρικές παραστάσεις 

και να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε. 

 

(i)       (ii) 
 

    
, (iii)          (iv)  

       

 
  

(v) 
 

 
     

(vi) 
  

   
 (vii) 

   

 
 (viii) 

      

       
 

 

 

Μαθαίνω 

 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.  

Παραδείγματα:                
  

 
             

       

 
 

 Μια αλγεβρική παράσταση που περιέχει μια τουλάχιστον μεταβλητή 

στον παρονομαστή λέγεται κλασματική  αλγεβρική παράσταση.  

Παραδείγματα:      
 

 
          

 

 
           

  

   
             

     

        

 

 Μια ακέραια αλγεβρική παράσταση που περιλαμβάνει μόνο την πράξη 

του πολλαπλασιασμού μεταξύ πραγματικού αριθμού και μεταβλητών 

ονομάζεται μονώνυμο. 

Παράδειγμα: 

Τα     και     είναι μονώνυμα. 

 Όμοια ονομάζονται τα μονώνυμα 

που έχουν το ίδιο κύριο μέρος. 

 Ίσα ονομάζονται τα όμοια μονώνυμα 

που έχουν τον ίδιο συντελεστή. 

 Αντίθετα ονομάζονται τα όμοια 

μονώνυμα που έχουν  

αντίθετους συντελεστές.  

Για να ορίζεται μια 

κλασματική παρά-

σταση πρέπει οι πα-

ρονομαστές να είναι 

διάφοροι του μηδε-

νός. Άρα, σε μια 

κλασματική πα-

ράσταση, οι μετα-

βλητές δεν μπορούν 

να πάρουν τιμές 

που μηδενίζουν τον 

παρονομαστή.  

 

Όμοια 
μονώνυμα 

𝟐𝜶𝟐𝜷𝟑 

Ίσα 
μονώνυμα 

Αντίθετα 

μονώνυμα 

 𝟐𝜶𝟐𝜷𝟑 𝟑𝜶𝟒𝜷 
𝟏𝟐𝜷𝜶𝟒

𝟒
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

 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. 

Παράδειγμα:                   
 
Το μονώνυμο          είναι  

 4ου  βαθμού  ως προς     

 3ου  βαθμού ως προς  . 

 7ου  βαθμού ως προς όλες τις μεταβλητές (αφού       ). 

 

 Βαθμός ενός πολυωνύμου ως προς μία ή περισσότερες μεταβλητές 
του, είναι ο μεγαλύτερος  από τους βαθμούς των όρων του.  
 
Παράδειγμα:                   
 

Το πολυώνυμο                είναι: 

  ου  βαθμού ως προς   

  ου βαθμού ως προς   

  ου βαθμού ως προς   και   

(                                                        

                              ) 

 

Παραδείγματα 

 

1. Για το μονώνυμο         να βρείτε  

(α) τον βαθμό του μονωνύμου  ως προς κάθε μεταβλητή 

του. 

(β) τον βαθμό του. 

Λύση: 

(α) Το μονώνυμο          είναι: 

 2ου βαθμού ως προς  . 

 3ου βαθμού ως προς  . 

 1ου βαθμού ως προς ω.  

(β) Το μονώνυμο          είναι 6ου βαθμού  

αφού         

Ο αριθμός μηδέν λέγε-

ται μηδενικό πολυώ-

νυμο και δεν έχει 

βαθμό, ενώ κάθε άλλο 

σταθερό πολυώνυμο 

είναι μηδενικού βαθ-

μού. 

Όταν αναφέρουμε 

βαθμό του μονωνύμου 

ή πολυωνύμου θα 

εννοούμε τον βαθμό 

του μονωνύμου ή 

πολυωνύμου αντί-

στοιχα, ως προς όλες 

τις μεταβλητές του. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

 

2. Θεωρούμε τα μονώνυμα:             και  
 

 
    με      . 

Να υπολογίσετε τους αριθμούς    και   ,  ώστε τα μονώνυμα  

           και  
 

 
     να είναι όμοια. 

Λύση: 

Δύο μονώνυμα είναι όμοια, όταν έχουν το ίδιο κύριο μέρος, 

δηλαδή τις ίδιες μεταβλητές με ίσους εκθέτες για κάθε 

μεταβλητή. 

 

Επομένως, τα μονώνυμα θα είναι όμοια, όταν ισχύει: 

 

             

και 

            

 

 

Δραστηριότητες                

 
 

1. Να εξετάσετε ποια από τα πιο κάτω μονώνυμα είναι μεταξύ 

τους:  (ι) όμοια    (ιι) ίσα   

(α)        (β)  
    

  
  (γ)    

   

 
  (δ) 

 

 
   

(ε)        (στ)       (ζ)  
  

 
 (η)  √      

2. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα: 

Μονώνυμο Συντελεστής Κύριο μέρος 
Βαθμός 

ως προς   

Βαθμός 

ως προς   

Βαθμός 

Μονωνύμου 

           

 

 
    

     

          

 
   

 
 

     

√          
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

3. Να αντιστοιχίσετε κάθε αλγεβρική παράσταση της στήλης   

με το αντίστοιχο είδος της στήλης  . 

    

(α)    
 

 
  

(β)    √     

(γ) 
   

 
 

(δ) 
 (    )

  
 

(i) Ακέραια 

(ii) Κλασματική  

 

4. Ένα μονώνυμο με μεταβλητές     και   έχει συντελεστή    

και βαθμό 7. Να προσδιορίσετε το μονώνυμο, αν ο βαθμός 

του ως προς γ είναι 4 και ως προς β είναι  . 

 

5. Να βρείτε τους μη αρνητικούς ακέραιους αριθμούς   και κ 

έτσι ώστε τα μονώνυμα         και          να είναι  όμοια. 

 

6. Να βρείτε τους μη αρνητικούς ακέραιους αριθμούς     και   

έτσι ώστε τα μονώνυμα (   )      και  (    )        

να είναι ίσα. 

 

7. Να βρείτε τους μη αρνητικούς ακέραιους αριθμούς   και   

έτσι ώστε τα μονώνυμα (   )    και       να είναι  

αντίθετα. 

 

8. Να προσδιορίσετε την τιμή του μη αρνητικού, ακέραιου 

αριθμού  , ώστε το μονώνυμο          να έχει αριθμητική 

τιμή  , για     και     . 

  



         21 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

 

9. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, 

βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό.  

 

(α)  

Η αλγεβρική παράσταση 
  

     

είναι ένα μονώνυμο με 

συντελεστή    

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(β)  
Ο αριθμός      μπορεί να 

χαρακτηριστεί μονώνυμο. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(γ)  

Η αλγεβρική παράσταση 
    

 
  

είναι ένα μονώνυμο με 

συντελεστή 
 

 
. 

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(δ)  
Το μονώνυμο       δεν έχει 

συντελεστή. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(ε)  
Το κύριο μέρος του μονωνύμου 

      είναι το    . 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(στ)  
Η παράσταση          δεν 

είναι μονώνυμο. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(ζ)  
Η παράσταση (   √ )   είναι 

μονώνυμο. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(η)  
Το  πολυώνυμο               

είναι 4ου βαθμού. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

Πράξεις Πολυωνύμων  

 

Διερεύνηση 1 

 

 Με βάση το πιο κάτω σχήμα να υπολογίσετε το εμβαδόν 

του ορθογώνιου παραλληλογράμμου με διαστάσεις 

       και      
 

 
.  

 

α 2β γ

β

2α

γ
2

 

 

 

Διερεύνηση 2 

 

    Να ανοίξετε το αρχείο:                             

και να ακολουθήσετε τις οδηγίες.  

 

 Να καταγράφετε τις παρατηρήσεις σας, μόλις 

ολοκληρώνετε τη δραστηριότητα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

Μαθαίνω 

 Διάταξη πολυωνύμου κατά τις φθίνουσες δυνάμεις μιας 

μεταβλητής    είναι η διάταξη των όρων του από το μονώνυμο με 

τον μεγαλύτερο βαθμό ως προς τη μεταβλητή   μέχρι το 

μονώνυμο με τον μικρότερο βαθμό. 

 Διάταξη πολυωνύμου κατά τις αύξουσες δυνάμεις μιας 

μεταβλητής    είναι η διάταξη των όρων του από το μονώνυμο με 

τον μικρότερο βαθμό ως προς τη μεταβλητή   μέχρι το 

μονώνυμο με μεγαλύτερο  βαθμό. 

Παράδειγμα:   

Το πολυώνυμο                    γράφεται 

                  κατά φθίνουσες δυνάμεις του    

                  κατά αύξουσες δυνάμεις του    

 Διαίρεση πολυωνύμου με μονώνυμο 

Για να διαιρέσουμε ένα πολυώνυμο με ένα μονώνυμο διαιρούμε 

τον κάθε όρο του πολυωνύμου με το μονώνυμο και προσθέτουμε 

τα πηλίκα που προκύπτουν. Δηλαδή, εφαρμόζουμε την  

επιμεριστική ιδιότητα της διαίρεσης. 

Παράδειγμα:  

(       )         (        )  (       )            

 Διαίρεση πολυωνύμου με πολυώνυμο 

Αν έχουμε δύο πολυώνυμα  ( )  (διαιρετέος) και  ( ) 

(διαιρέτης) με  ( )    και κάνουμε τη διαίρεση  ( )    ( ), 

τότε υπάρχει ένα μοναδικό ζεύγος πολυωνύμων  ( ) (πηλίκο) 

και  ( ) (υπόλοιπο), για τα οποία ισχύει:  

 ( )    ( )   ( )     ( )  

(Ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης) 

όπου το  ( ) ή είναι ίσο με μηδέν ή έχει βαθμό μικρότερο από 

τον βαθμό του  ( ).  

Ισχύει ότι : 
 

 Ο βαθμός του   ( ) είναι ίσος με το άθροισμα των βαθμών 
του  ( ) και του  ( ). 
 

 Ο βαθμός του  ( ) είναι πάντοτε μικρότερος του βαθμού 
του  ( ). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

Παραδείγματα 

 

1. Να κάνετε τις πράξεις:  

(α)   (       )      (        ) 

(β)    (         ) 

(γ) (    )(      ) 

(δ)    (   )  (      )(     ) 

Λύση: 

(α)   (       )      (        ) 

                        

            

(β)    (         ) 

                  

(γ) (    )(      ) 

                      

(δ)   (       )    (            ) 

                            

                      

2. Δίνονται τα πολυώνυμα: 

          ,          ,                

 

Να βρείτε το πολυώνυμο        

 

Λύση:  

       (        )  (        )(    ) 

             (                    ) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

 

3. Αν για τις μεταβλητές      ισχύει ότι:            , 

να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης  

  (  –  )(        )     είναι ανεξάρτητη των 

μεταβλητών. 

 

Λύση: 

  (  –  )(        )    

                         

         

     

    

 

4.  Να κάνετε τις πράξεις: 

(α) (       )   

(β) (          ) (    )  

(γ) 
         

   
 

Λύση: 

(α) (       )   

 (     )  (     ) 

        

 

(β) (          ) (    ) 

 (     ) (    )  (    ) (    ) 

       

 

(γ) 
         

   
 

 
    

   
 

    

   
 

 
    

   
 

    

   
 

     

Μια αλγεβρική παρά-

σταση είναι ανεξάρτητη 

των μεταβλητών, όταν 

είναι ίση με έναν αριθμό, 

δηλαδή το αποτέλεσμα 

δεν έχει μεταβλητές. 

            

Aπό τη δεδομένη σχέση: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

5. Να κάνετε τη διαίρεση (           ) (   ) και να 

γράψετε την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης. 

 

Βήματα: 

1ο) Γράφουμε τα πολυώνυμα του διαιρετέου και 

του διαιρέτη κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του 

 . 

2ο) Διαιρούμε τον πρώτο όρο του διαιρετέου με 

τον πρώτο όρο του διαιρέτη, δηλ.  (   ) ( )  

    και βρίσκουμε τον πρώτο όρο του πηλίκου.  

3ο) Πολλαπλασιάζουμε το     με τον διαιρέτη  

(   )  (   )          και αφαιρούμε το 

αποτέλεσμα (       ) από τον διαιρετέο, 

δηλαδή προσθέτουμε το αντίθετο πολυώνυμο.  

4ο) Προσθέτουμε τα δύο πολυώνυμα και 

βρίσκουμε το άθροισμά τους, που είναι το 

πρώτο μερικό υπόλοιπο.  

5ο) Το πρώτο μερικό υπόλοιπο έχει βαθμό 

μεγαλύτερο από τον βαθμό του διαιρέτη το 

θεωρούμε ως νέο διαιρετέο και 

επαναλαμβάνουμε τα πιο πάνω βήματα.  

6ο) Η διαδικασία τερματίζεται, διότι το υπόλοιπο 

είναι μικρότερου βαθμού από τον βαθμό του 

διαιρέτη. 

Άρα η ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης είναι ως 

εξής: 

            (   )(        ) 

                       

                       

                 

              

            

            

   0    

Το υπόλοιπο της διαίρεσης 

είναι ίσο με μηδέν, άρα 

έχουμε τέλεια διαίρεση.  

Ο βαθμός του διαιρετέου 

είναι ίσος με το 

άθροισμα των βαθμών 

του διαιρέτη και του 

πηλίκου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

6. Ένα κουτί κατασκευάζεται από ένα τετράγωνο κομμάτι 

χαρτόνι με πλευρά      . Κόβουμε τα τετράγωνα από κάθε 

γωνία του και συμβολίζουμε με     το μήκος της πλευράς 

τους, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  

(α) Για ποιες τιμές του   μπορεί να κατασκευαστεί το 

κουτί; 

(β) Να γράψετε ένα πολυώνυμο, συναρτήσει του  , που 

να δίνει τον όγκο του κουτιού (να γίνει διάταξη του 

πολυωνύμου κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του  ).  

(γ) Να υπολογίσετε τον όγκο του κουτιού, αν τα 

τετράγωνα που θα αφαιρέσουμε από τις γωνίες του 

αρχικού χαρτονιού έχουν πλευρά     .  

Λύση: 

(α) Το μήκος των πλευρών είναι θετικός αριθμός. Άρα: 

      και 

               
  

 
 

  

 
       

                    

Άρα       . 

(β) Οι διαστάσεις του κουτιού θα είναι:             

και  . 

Άρα, ο όγκος δίνεται από τον τύπο: 

 ( )  (     )(     )  

  (     )  

               (  )   

                

               

(γ) Αναζητούμε την αριθμητική τιμή του πολυωνύμου  

 ( )                  για    . 

Δηλαδή, 

 ( )                    

                  

               

         

        

Ο όγκος   ενός 

κουτιού διαστά-

σεων      , δίνεται 

από τον τύπο 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

Δραστηριότητες                

 

1. Να γίνει διάταξη κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του   των πιο 

κάτω πολυωνύμων: 

(α)                    

(β)   
 

 
             

 

 
     

(γ)                      

2. Να κάνετε τις πράξεις: 

(α)  ( –  ) (β)    (   ) 

(γ)    (    ) (δ)      (  – ) 

(ε)  
  

 
(
 

 
    

 

 
) (στ)      (          ) 

(ζ) (   )(   ) (η) (   )(   ) 

(θ) (   )(   ) (ι) (     )(     ) 

3. Να κάνετε τις πράξεις: 

(α) (    )(      ) 

(β) (        )(    ) 

(γ) (       )(       ) 

(δ) (    )(        ) 

(ε)  (    )(         ) 

(στ)  (     )(     ) 

(ζ)   (     )(    ) 

(η) (       )(   )     

(θ)  (  –  )    ( –   )    (    ) 

(ι)   (        )(    ) 

(ια)    (     )(   ) 

 

4. Να κάνετε τις διαιρέσεις: 

(α) (       )   (β) (     )     

(γ) (          ) (    ) (δ) (       ) (    ) 

(ε) (           ) (      ) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

(στ) 
             

     

(ζ) (       ) (   ) 

(η) (          ) (    ) 

(θ) (            )  (   ) 

(ι) (             )  (    ) 

 

5. Δίνονται τα πολυώνυμα: 

            ,              και          

Να κάνετε τις πράξεις: 

(α)       (   )                  (β)    (   )   

 

6. Δίνονται τα πολυώνυμα  ( )           και 

 ( )             

Αν  ( )   ( )   ( )   και  ( )   ( )    ( )  

να υπολογίσετε τα  (  ) και  ( ). 

7. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

(α) Αν ένα πολυώνυμο  ( ) διαιρούμενο με το         

δίνει πηλίκο         , τότε ο βαθμός του  ( ) είναι: 

 

Α.  Β.  Γ.  Δ.  

4 6 8 οποιοσδήποτε φυσικός αριθμός 

 

(β) Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου με το 

       μπορεί να είναι: 

 

Α.  Β.  Γ.  Δ.  

             5 

 

(γ) Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου με το 

   –         δεν μπορεί να είναι: 

 

Α.  Β.  Γ.  Δ.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

 

8. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, 

βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. 

(α)  Το πηλίκο της διαίρεσης του (      ) (     ) με το 

       είναι το      . 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(β)  Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου με το 

     είναι πάντα δευτέρου βαθμού. 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(γ)  Αν διαιρέσουμε ένα πολυώνυμο 6ου  βαθμού με ένα 

πολυώνυμο 2ου  βαθμού, τότε το πηλίκο είναι 

πολυώνυμο 3ου  βαθμού. 

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(δ)  Το πηλίκο της διαίρεσης (      )   (     )  είναι το  

   –       . 
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

 

 

9. Στο διπλανό σχήμα      τετράγωνο πλευράς   και    

ημικύκλιο με διάμετρο   .  

 

 

Να γράψετε ένα πολυώνυμο , στην πιο απλή μορφή, που να 

εκφράζει το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας. 

 

10. Να βρείτε το πολυώνυμο το οποίο, όταν το 

πολλαπλασιάσουμε με το       , δίνει γινόμενο το  

          . 

 

11. Στην ψηφιακή οθόνη μιας εκτυπωτικής μηχανής μπορούν 

να εισαχθούν οι διαστάσεις του χαρτιού εκτύπωσης (  και 

 ) μιας ορθογώνιας σελίδας, όπως φαίνεται στο διπλανό 

σχήμα. Tα περιθώρια του κειμένου είναι        πάνω,       

κάτω,        αριστερά και        δεξιά. 

(α) Να εκφράσετε το εμβαδόν της περιοχής εκτύπωσης 

(κόκκινη επιφάνεια) της σελίδας με ένα πολυώνυμο με 

μεταβλητές   και   στην πιο απλή μορφή. 

(β) Πόσο είναι το εμβαδόν της περιοχής εκτύπωσης 

(κόκκινη επιφάνεια), όταν η σελίδα έχει μήκος       και 

πλάτος      .  

 

12. Σε  ένα οικόπεδο που έχει σχήμα τετραγώνου πλευράς α, αν 

μειωθεί η μία διάσταση του κατά β και η άλλη διάστασή του 

αυξηθεί κατά β, πόσο θα μεταβληθεί το εμβαδόν του;  

𝒙 

𝒚 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες 

Διερεύνηση 1 

 

Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο «C_En1_(a+b+c)^2.ggb» 

 

 Να μετακινήσετε τους δρομείς ή να βάλετε δίκες σας τιμές στα 

κουτιά εισαγωγής.  

 Να γράφετε τις παρατηρήσεις σας για τη σχέση 

των εμβαδών που σχηματίζονται κάθε φορά που 

εφαρμόζεται μια διαφορετική επιλογή.  

 Να γράψετε μια αριθμητική παράσταση που να υπολογίζει το 

εμβαδόν   του μεγάλου τετραγώνου (    ) σε σχέση με τα 

εμβαδά            

 Να γράψετε την πιο πάνω αριθμητική παράσταση 

χρησιμοποιώντας μονο τις μεταβλητές     και  . 

 Αν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σχετικό 

πλήκτρο. 

  

Ο αριθμός που εμ-

φανίζεται σε κάθε 

τετράπλευρο, αντι-

στοιχεί στο εμβαδόν 

του. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

 

Διερεύνηση 2 

 

 Δίνονται οι ταυτότητες:  

(i) (   )               

(ii) (   )                    

(iii) (   )                    

 

Να χρησιμοποιήσετε  την ταυτότητα : 

 ( ) για να αποδείξετε την ταυτότητα:  (  ) 

 (  ) για να αποδείξετε την ταυτότητα:  (   ) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

Mαθαίνω 

 

 Τετράγωνο αθροίσματος τριών όρων:  

(     )                       

 

Απόδειξη: 

(     )  =    (   )   

 =      (   )  (   )  

 =                      

 =                      
 

 Κύβος αθροίσματος:  

(   )                  

 

Απόδειξη: 

(   )  = (   )  (   )  

 = (   )  (         ) 

 =                           

 =                  
 

 Κύβος διαφοράς: 

(   )                  

 

Απόδειξη: 

(   )  = (   )  (   )  

 = (   )  (         ) 

 =                         

 =                  
 

  

Αλγεβρική ταυτό-

τητα λέγεται κάθε 

ισότητα που περιέ-

χει μεταβλητές και 

αληθεύει για όλες 

τις τιμές των μετα-

βλητών της. 

Το δεύτερο μέρος 

μιας ταυτότητας 

λέγεται ανάπτυγμα 

της ταυτότητας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

Παραδείγματα 

 

1.  Να βρείτε τα αναπτύγματα: 

(α) (       )  

(β) (     )   

 

Λύση: 

(α) Εφαρμόζουμε το ανάπτυγμα του τετραγώνου του 

αθροίσματος τριών όρων: 

(       )  

 (  )  (  )  (  )    (  )  (  )   

       (  )  (  )    (  )  (  ) 

                            

 

(β) Εφαρμόζουμε το ανάπτυγμα του κύβου αθροίσματος: 

(     )  

 (  )    (  )  (  )    (  )  (  )     

 (  )    (   )  (  )    (  )  (   )     

                             

 

2. Αν  ( )            και  ( )      , να βρείτε τα 

πολυώνυμα:   (   ) και  ( )   .     

Λύση: 

     ( )                                          

 (   )  (   )   (   )         

              (       )    
                         

             

 ( )                   
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

3. Να αποδείξετε την ταυτότητα     

      (   )     (   )  

 

Λύση: 

Θα ξεκινήσουμε από το    μέρος της ταυτότητας και θα 

καταλήξουμε στο    μέρος: 

        (   )     (   ) 

 
 

 

                   

 

         = 

=(   )     (   ) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

 

Δραστηριότητες                

 
 

1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, 

βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. 

 

(α)  Η ισότητα       –        (  –   )
 
 δεν είναι ταυτότητα. ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(β)  
Αν          , τότε                     

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(γ)  
Ισχύει:           (   )    (    )  

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(δ)  
Ισχύει:            (    )    (   )  

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(ε)  
(     )                     

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

(στ) 
   –     (   )   (     )  

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ 

 

 

2. Να βρείτε τα αναπτύγματα: 

 

(α) (    )  (β) (   )  

(γ) (   )(   ) (δ) (    )(    ) 

(ε) (     )  (στ) (     )  

(ζ) (       )  (η) (       )  

(θ) (   )  (ι) (    )  

(ια)  (    )  (ιβ) (     )  

(ιγ) (  
 

 
)
 
 (ιδ) (   –   )

 
 

 

 

 

 

 

 

GeoGebra 
Παράθυρο CAS 
(Calculate Algebra System) 
 Να ανοίξετε το λογι-

σμικό  
 Από τις “ Επιλογές” να 

κάνετε κλικ στο “Παρά-
θυρο CAS” 

 Εδώ μπορείτε να ανα-
πτύξετε οποιαδήποτε 
ταυτότητα ή αλγε-
βρική παράσταση θέ-
λετε !  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

3. Να κάνετε τις πράξεις:  

 

(α) (   )  (   )(   )      

(β) (   )    (    )  

(γ) (   )   (    )(    ) 

 

4. Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες: 

 

(α) (   )     (   )     

(β) (   )   (    )   (   )(   )    

(γ) (     )  (   )   (   )    

 

5. Δίνεται η παράσταση:    (   )  –  (       )      

 

(α) Να αποδείξετε ότι :            

(β) Αν        , να αποδείξετε ότι           . 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

Δραστηριότητες   Ενότητας

 

1. Να βρεθούν τα αναπτύγματα:  

(α) (      )  (β) (
 

 
  )

 
 

(γ) (     )  (δ) (      )  

(ε) (    )(    ) (στ) (     )  

(ζ) (   )(    )(   )(    )  

(η) (     )(     )  

2. Να κάνετε τις πράξεις: 

(α)   (  –
 

 
) 

(β)     (     ) 

(γ)  
  

 
(
 

 
    

 

 
) 

(δ) (     )(     ) 

(ε) (        )(      ) 

(στ) (       )(       ) 

(ζ)  (    )(         ) 

(η)  ( –  )   (  – )   (   ) 

(θ)   (        )(     ) 

(ι)    (     )(   ) 

(ια)   (     )   (   )(        ) 

(ιβ) (      )    

(ιγ) (          ) (     ) 

(ιδ) (         ) (   )     
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

(ιε) 
            

    
 

(ιστ) (            ) (      ) 

(ιζ) (        ) (   ) (    ) 

3. Να αποδείξετε τις ταυτότητες: 

(α) (     )  (   )    (   ) 

(β) (   )  (   )    (      ) 

(γ) (   )(        )        

(δ) (    )                           

 

4. Σκεφτείτε δύο αριθμούς διαφορετικούς από το μηδέν 

 Βρείτε το τετράγωνο του αθροίσματός τους.  

 Βρείτε το τετράγωνο της διαφοράς τους. 

 Αφαιρέστε από το τετράγωνο του αθροίσματός το 

τετράγωνο της διαφοράς. 

 Διαιρέστε το τελικό αποτέλεσμα με το γινόμενο των δύο 

αριθμών που αρχικά σκεφτήκατε. 

 Το αποτέλεσμα που βρήκατε είναι ο αριθμός   ανεξάρτητα 

από τους αριθμούς που επιλέξατε. 

 Μπορείτε να το εξηγήσετε; 

 

 

 

5. Nα υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων:                                

 

                   και            –      

 

χρησιμοποιώντας  την ταυτότητα: (  –   )(     )      –     
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

6. Αν στο σχήμα, το τρίγωνο     είναι ορθογώνιο, να 

αποδείξετε ότι και το τρίγωνο     είναι ορθογώνιο.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Ένα πάρκο έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλογράμμου. Η 

μια διάσταση του είναι μεγαλύτερη από την άλλη κατά 5 

μέτρα. Αν η μεγαλύτερη διάσταση μειωθεί κατά 3 μέτρα και η 

μικρότερη διάσταση ελαττωθεί κατά 1 μέτρο, να αποδείξετε 

ότι το εμβαδόν του πάρκου θα μειωθεί κατά      

τετραγωνικά μέτρα, όπου   είναι το μήκος  της μικρότερης  

διάστασης. 

 

8. Αν είναι  ( )          , να κάνετε τη διαίρεση:  

  ( )   (   )   (   )  (   )  

 

 

9. Δίνεται το πολυώνυμο  ( )            . 

(α) Να αποδείξετε ότι  ( )   (   )         

(β) Με τη βοήθεια του πιο πάνω ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της 

παράστασης:   (   )   (  ).  

 

10. Αν      
 

 
  και     

 

 
 , να αποδείξετε ότι: 

(α)       
  

 
 

(β) (    )  (    )    (   )  
   

 
 

(γ)        
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

11. Nα δείξετε ότι οι αριθμοί                  και          

αποτελούν πυθαγόρεια τριάδα, όταν     φυσικοί αριθμοί με  

      και     .  

 

12. Δίνονται οι παραστάσεις  

   (   ) και   (   )(   ).  

Να αποδείξετε ότι  

(α)         

(β)       (   ) . 

 

13. Αν      να βρείτε την αριθμητική τιμή της παράστασης:    

(
    

 
)
 
 (

    

 
)
 
. 

 

 

 

  

Πυθαγόρεια τριάδα  
είναι μια τριάδα φυσι-
κών αριθμών 
(           ) 
που συνδέονται με τη 
σχέση          . 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

 Δραστηριότητες  Εμπλουτισμού

 
 

1. (α) Δίνεται το πολυώνυμο  ( )                  

(i) Να υπολογίσετε την τιμή  (  )  

(ii) Να κάνετε τη διαίρεση   ( ) (   )  

 

(β) Δίνεται το πολυώνυμο  ( )                  

(i) Να υπολογίσετε την τιμή  (  )  

(ii) Να κάνετε τη διαίρεση  ( ) (   )  

 

(γ) Βασισμένοι στις απαντήσεις σας στο (α) και (β), να  

διατυπώσετε τη σχέση μεταξύ της τιμής του πολυωνύμου 

 ( )  για    , και του υπολοίπου της διαίρεσης   

 ( ) (   )  

 

 

2. (α) Να βρείτε το ανάπτυγμα: (   )(      ) 

(β) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός         είναι πολλαπλάσιο 

του     . 

 

 

3. Αν ο αριθμός   είναι ακέραιος, να δείξετε ότι ο αριθμός       

είναι άρτιος.  

 

 

4. Οι κάθετες πλευρές ενός ορθογώνιου τριγώνου     δίνονται 

από τις ισότητες   √   √  √   √  και   
 

  √  
 

 

  √  
 .Να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του τριγώνου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

5. Αν     √   και   √  √    : 

 

(i) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης       

(ii) Να δείξετε ότι οι αριθμοί 
   

√ 
 και 

   

√ 
 είναι 

αντίστροφοι. 

 

6. Οι αντίστοιχοι συντελεστές σε κάθε ανάπτυγμα πιο 

κάτω σχηματίζουν μια γραμμή. Ο πρώτος και ο 

τελευταίος αριθμός κάθε σειράς είναι 1.  

 

(   )     

(   )          

(   )                  

(   )                          

(   )                                  

(   )                                               

(   )                                                                    

 

  

     

          

              

                  

                  

1                    

Το αριθμητικό «τρί-
γωνο» αυτό είναι 
γνωστό ως τρίγωνο 
του Πασκάλ και 
πήρε το όνομά του 
από τον Γάλλο 
μαθηματικό Blaise 
Pascal (1623 – 
1662). Οι αριθμοί 
του τριγώνου κρύ-
βουν πολλές ιδιότη-
τες ! 

Το τρίγωνο του 
Πασκάλ και το 
ανάπτυγμα των 
δυνάμεων του 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:   Αλγεβρικές Παραστάσεις - Ταυτότητες 

(α) Να παρατηρήσετε τα αναπτύγματα των δυνάμεων του 

αθροίσματος      . 

Μπορείτε να ανακαλύψετε με ποιο τρόπο προκύπτουν οι 

υπόλοιποι αριθμοί κάθε σειράς; 

(β) Να συνεχίσετε την κατασκευή του τριγώνου και να 

υπολογίσετε τα αναπτύγματα (     )  και (     ) . 

(γ) Να υπολογίσετε το ανάπτυγμα του (     ) .  

(δ) Μπορείτε να βρείτε άλλες ιδιότητες που κρύβουν οι αριθμοί 

του τριγώνου του Πασκάλ; 



 

 
  

 

Παραγοντοποίηση  

Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 

2 

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: 

 

Να μετατρέπουμε αλγεβρικές παραστάσεις σε γινόμενο 

πρώτων παραγόντων, εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές. 

Να βρίσκουμε τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (ΜΚΔ) και το 

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) αλγεβρικών 

παραστάσεων. 

Να επιλύουμε εξισώσεις δεύτερου και ανώτερου βαθμού με 

παραγοντοποίηση.  

Να βρίσκουμε τις τιμές για τις οποίες ορίζονται ρητές 

αλγεβρικές παραστάσεις. 

Να εκτελούμε πράξεις με ρητές αλγεβρικές παραστάσεις. 

Να επιλύουμε εξισώσεις που περιλαμβάνουν ρητές αλγεβρικές 

παραστάσεις. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2:   Παραγοντοποίηση Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2:   Παραγοντοποίηση Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις 

 

Μέγιστος κοινός Διαιρέτης 

Παραγοντοποίηση Πολυωνύμων  

 

Διερεύνηση 1  

 

Θέλουμε να χωρίσουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με 

διαστάσεις        και         σε ίσα τετράγωνα.  

 Να βρείτε τις διαστάσεις των μεγαλύτερων ίσων τετραγώνων 

που καλύπτουν το ορθογώνιο. 

 Πόσα τέτοια τετράγωνα μπορούν να τοποθετηθούν κατά μήκος 

της κάθε διάστασης; 

 

 

Διερεύνηση 2 

 
 Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται τα ορθογώνια       και 

αλγεβρικές εκφράσεις για το εμβαδόν τους. Να εξηγήσετε γιατί 

καθεμιά από τις αλγεβρικές εκφράσεις που δίνονται στην 3η 

στήλη εκφράζει το εμβαδόν του ορθογωνίου που δίνεται στη 2η 

στήλη. 

 

Ορθογώνιο Εμβαδόν 

  
 

      

ή 

       



48 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  2:   Παραγοντοποίηση Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις 

  
 

        

ή 

         

  

 

            

ή  

              

ή 

           

 

 

 

Να ανοίξετε το αρχείο «CEn2_Paragontopoiisi1.exe». 

 Να εμφανίσετε 5 διαφορετικά 

ορθογώνια και να γράψετε το 

εμβαδόν τους με όσο το δυνατό 

περισσότερες διαφορετικές 

αλγεβρικές εκφράσεις. 

 

 

 
 

Μαθαίνω 
 

 Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ) δύο ή περισσότερων 

αλγεβρικών παραστάσεων που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο 

πρώτων παραγόντων ονομάζεται, το γινόμενο των κοινών 

παραγόντων τους με εκθέτη του καθενός τον μικρότερο από τους 

εκθέτες του. 

 

Παραδείγματα: 

Ο     των ακόλουθων παραστάσεων είναι: 

α)                                   

β)                                           

 

 

Παρατήρηση: 

Ο συντελεστής του ΜΚΔ 
δύο ή περισσότερων 
αλγεβρικών παραστά-
σεων είναι ίσος με τον 
ΜΚΔ των συντελεστών 
των παραγόντων του.  

Στο διπλανό παράδειγμα 
ΜΚΔ(12,24,36)=12 

 

Στο εξής, όταν λέμε ότι 
παραγοντοποιούμε μια 

παράσταση θα εν-

νοούμε ότι την αναλύ-

ουμε σε γινόμενο 

πρώτων παραγό-

ντων.  

file:///C:/Users/nap031/Desktop/PARAGONTOPOIISI%20C-gym/efarmogidia/CEn2_Paragontopoiisi1.exe
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2:   Παραγοντοποίηση Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις 

 

 Παραγοντοποίηση ή ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων 

ονομάζεται η διαδικασία με την οποία μετατρέπουμε μια αλγεβρική 

παράσταση από άθροισμα σε γινόμενο.  

 

 

Παραδείγματα: 

 4                  

 

 

 

 Βασικές μέθοδοι παραγοντοποίησης 

1. Κοινός Παράγοντας.   

Αν όλοι οι όροι της παράστασης έχουν κοινό παράγοντα, τότε 

χρησιμοποιείται η επιμεριστική ιδιότητα για τη μετατροπή της 

παράστασης σε γινόμενο παραγόντων.   

 

Παραδείγματα: 

α)                    

                                         

β)                      

             

γ)                                           

                  

 

2. Κοινός Παράγοντας κατά ομάδες (Ομαδοποίηση). 

Όταν όλοι οι όροι του πολυωνύμου δεν έχουν κοινό παράγοντα, 

τους χωρίζουμε σε ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε: 

• Κάθε ομάδα που δημιουργούμε να έχει κοινό παράγοντα. 

• Οι παραστάσεις που μένουν μετά την εξαγωγή του κοινού 

παράγοντα να είναι ίδιες. 

 

Παράδειγμα: 

                 ⏟           ⏟      

                

             

 

Παρατήρηση: 

Ο κοινός παράγοντας  

(αν υπάρχει) είναι ο 

ΜΚΔ των όρων του 

πολυωνύμου. 

 

Παρατήρηση: 

Στο παράδειγμα η πα-

ράσταση           

δεν επιδέχεται περαι-

τέρω παραγοντοποί-

ηση. Γι’ αυτό λέμε ότι 

η παράσταση έχει 
αναλυθεί  σε 

γινόμενο πρώτων 

παραγόντων.  
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Παραδείγματα 

 

1. Να βρείτε τον     των παραστάσεων: 

(α)               

(β)                                          

 

Λύση: 

(α)                           

(β)    [                                        ]         

 

 

2. Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τις 

παραστάσεις:  

(α)        

(β)           

(γ)            

(δ)                 

(ε)                 

 

Λύση:  

 

(α)                

(β)                     

(γ)                       

(δ)                              

(ε)                             
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3. Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τις 

παραστάσεις: 

(α)               

(β)                

(γ)                

(δ)               

Λύση: 

(α)                           

                            
 

(β)                                      

                           
 

(γ)                             

                      
 

(δ)                                

                       

 

4. Αν        και     , να υπολογίσετε την τιμή της 

παράστασης      . 

Λύση: 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητα του κύβου 

αθροίσματος. 

Ισχύει ότι: 

                        

                         

                        

                 

                    

Δραστηριότητες                

 

1. Να υπολογίσετε τον     των παραστάσεων: 

                                     

                                     

 γ     (  –   )
 
            (  –   )
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2. Ποιες από τις πιο κάτω παραστάσεις είναι αναλυμένες σε 

γινόμενο πρώτων παραγόντων; 

(α)   ( – )
 
 (β)              

(γ)    –         (δ)           

(ε)          (στ)         ( – )
 
 

(ζ)              (η)           

 

3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η παράσταση              παραγοντοποιείται ως εξής: 

Α.            Β.          –   

Γ.          Δ.              

4. Δίνονται   ορθογώνια και η αντίστοιχη αλγεβρική παράσταση 

που εκφράζει το εμβαδόν τους. Να βρείτε τις διαστάσεις τους 

και να παραγοντοποιήσετε την παράσταση που εκφράζει το 

εμβαδόν τους. 

Α. 

 

 

B. 

 

 

                       

5. Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις: 

(α)         (β)        (γ)        

 δ          ε           στ                
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6. Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις: 

                               –        –    

 γ     –           –      δ      –           –    

 ε      –     –            στ      –            –     

 

7. Ένα τετράπλευρο έχει 4 πλευρές και 2 διαγωνίους, ένα 

πεντάγωνο έχει 5 πλευρές και 5 διαγωνίους και γενικά 

για ένα πολύγωνο με   πλευρές μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η παράσταση   
 

 
   

 

 
         , 

για να υπολογιστεί ο αριθμός των διαγωνίων του. 

(α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση Δ. 

(β) Να βρείτε τον αριθμό των διαγωνίων ενός 

δεκαγώνου. 

 

8. Να γράψετε μια αλγεβρική παράσταση σε παραγοντοποιημένη 

μορφή που να υπολογίζει το εμβαδόν της σκιασμένης περιοχής 

για το καθένα από τα ακόλουθα σχήματα: 

(α)   

 

(β)   

 

9. Ο κ. Γιάννης είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση ενός τουρνουά 

ποδοσφαίρου σάλας. Για να βρει τον αριθμό των αγώνων που 

πρέπει να προγραμματίσει χρησιμοποιεί την παράσταση 

  
 

 
   

 

 
 . Το αποτέλεσμα της παράστασης αυτής δίνει τον 

αριθμό των αγώνων που χρειάζονται, ώστε να παίξουν   

ομάδες μεταξύ τους από μια φορά. 

(α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση  . 

(β) Πόσοι αγώνες πρέπει να προγραμματιστούν, για να 

παίξουν μεταξύ τους 9 ομάδες από δύο φορές;  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2:   Παραγοντοποίηση Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις 

Παραγοντοποίηση Πολυωνύμων (συνέχεια) 

 

Διερεύνηση 1 

 
 

Να ανοίξετε το αρχείο “Cen3_Paragontopoiisi.ggb”. 

 
 Στο εφαρμογίδιο οι όροι του πολυωνύμου αναπαριστούνται 

με πλακίδια εμβαδού 1,   και    τετραγωνικών μονάδων 

αντίστοιχα. 

 

 Να μετακινήσετε τους δρομείς για να εμφανιστεί ένα νέο 

πολυώνυμο καθώς και η αναπαράστασή του με τα πλακίδια. 

 

 Να πατήσετε το κουτί επιλογής «Εμφάνιση Διαστάσεων 

Ορθογωνίου». 

 

 Να μετακινήσετε τους δρομείς «δρομέας 1» και δρομέας 2», 

για να βρείτε τις διαστάσεις που πρέπει να έχει ένα 

ορθογώνιο με εμβαδόν ισοδύναμο με το εμβαδόν των 

πλακιδίων που αναπαριστούν το πολυώνυμο. 

 

 Να μετακινήσετε τα πλακίδια, σχηματίζοντας το ορθογώνιο, 

για να επιβεβαιώσετε τον συλλογισμό σας. 

 

Με τη βοήθεια της πιο πάνω διαδικασίας να συμπληρώσετε 

τον πίνακα: 

Πολυώνυμο (Διάσταση 1) (Διάσταση 2) 

                   

         

         

         

 

Αν οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου είναι            , 

     , για να καλυφτεί η επιφάνειά του, θα χρειαστεί ένα 

τετράγωνο εμβαδού   , συγκεκριμένο αριθμό ορθογωνίων 

εμβαδού   και τετραγώνων εμβαδού μιας μονάδας. 

Χρησιμοποιώντας τα   και  , να διατυπώσετε έναν κανόνα 

που να δίνει τον άγνωστο αριθμό των τετραπλεύρων 

εμβαδού   και εμβαδού μιας μονάδας που χρειάζονται.  

file:///C:/Users/nap002/Dropbox/ANALITIKA%20all/2013_14/C_2013_14/AteyxosC20132014/APPLETS_Ateyxous/CEn2_Paragontopoiisi.ggb
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Διερεύνηση 2 

 

Ένας μαθητής ισχυρίστηκε ότι το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους 

στο διπλανό σχήμα ισούται με   –        . 

Να ελέγξετε τον ισχυρισμό του και να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

 

 

 
Μαθαίνω 

 

Βασικές μέθοδοι παραγοντοποίησης (συνέχεια) 

 

3. Διαφορά δύο τετραγώνων. Για να παραγοντοποιήσουμε μια 

αλγεβρική παράσταση που είναι διαφορά δύο τετραγώνων, 

χρησιμοποιούμε την ταυτότητα: 

                 

Παραδείγματα:   

                       

                             

4. Διαφορά – Άθροισμα δύο κύβων. Για να παραγοντοποιήσουμε 

μια αλγεβρική παράσταση που είναι διαφορά ή άθροισμα δύο 

κύβων, χρησιμοποιούμε τις ταυτότητες: 

 

                      

                       

Παραδείγματα: 

                              

                

 

                             

                

 

                      [            ]  

                    

x

x

y

y
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5. Τριώνυμο 2ου βαθμού.  Το πολυώνυμο                , 

    λέγεται τριώνυμο 2ου βαθμού.  

Η παραγοντοποίηση του τριωνύμου 2ου βαθμού, όταν    , δηλαδή 

        γίνεται ως εξής: 

Αναζητούμε δύο αριθμούς    , αν υπάρχουν, που να έχουν γινόμενο 

  και άθροισμα   , δηλαδή       και      .  

Τότε: 

                   

Παράδειγμα:  

                    Αναζητούμε δύο αριθμούς 

που να έχουν άθροισμα 7 και 

γινόμενο 10.  Οι αριθμοί 

αυτοί είναι το 2 και το 5. 
 

6. Ανάπτυγμα τέλειου τετραγώνου.  Για να παραγοντοποιήσουμε 

μια αλγεβρική παράσταση που είναι ανάπτυγμα τέλειου 

τετραγώνου, χρησιμοποιούμε τις ταυτότητες: 

                 

                 

Παραδείγματα: 

            

                  

          

 

              

                  

          

Αναγνωρίζουμε ότι οι 

παραστάσεις  αποτελούνται 

από όρους αναπτύγματος 

τετραγώνου. Άρα 

χρησιμοποιούμε τις πιο πάνω 

ταυτότητες. 

 

 

Παρατήρηση: Σε πολλές αλγεβρικές παραστάσεις μπορούμε να 

εφαρμόσουμε συνδυασμό των μεθόδων παραγοντοποίησης.  

 

 

  



 



 

 

 



 

  

2

2

λ

λ λ

( ) )

( λ) λ

(x x

x x x

x x
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Παραδείγματα 

 

1. Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τις 

παραστάσεις: 

(α)         (β)            

(γ)           (δ)              

(ε)         (στ)           

Λύση: 

(α)           

             διαφορά τετραγώνων 

                

 

(β)          

             άθροισμα κύβων 

                      

 

(γ)               ομαδοποίηση  

διαφορά τετραγώνων στην 

πρώτη ομάδα  

                   κοινός παράγοντας 

               

 

(δ)                  ομαδοποίηση  

ανάπτυγμα τετραγώνου στη 

δεύτερη ομάδα  

            διαφορά τετραγώνων 

                 
 

 

(ε)                     τριώνυμο  

 

 

(στ)           κοινός παράγοντας 

            τριώνυμο 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2:   Παραγοντοποίηση Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις 

Δραστηριότητες                

 

1. Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις: 

(α)      (β)      (γ)        

(δ) 
 

 
    (ε)         (στ)          

(ζ)         (η)        (θ)                   

(ι)              (ια)                         

2. Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις: 

(α)   –  (β)        (γ)    –     

 δ           ε     –    στ          

(ζ)        (η)                 

3. Δίνονται 2 ορθογώνια και η αντίστοιχη αλγεβρική παράσταση 

που εκφράζει το εμβαδόν τους. Να βρείτε τις διαστάσεις τους 

και να παραγοντοποιήσετε την παράσταση που εκφράζει το 

εμβαδόν τους. 

Α. 

 
        

B. 

 

        

 

4. Να συμπληρώσετε τον πίνακα όπως το παράδειγμα 
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5. Να ανοίξετε το αρχείο  «Cen2_Par.trionimou.ggb» 

Να δημιουργήσετε 10 διαφορετικά τριώνυμα και να τα 

παραγοντοποιήσετε. Αφού επιβεβαιώσετε τις απαντήσεις 

σας πατώντας «έλεγχος», να τις καταγράψετε στο 

τετράδιό σας. 

6. Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις: 

(α)          (β)          

 γ            (δ)           

(ε)            (στ)              

 ζ             η          

 θ                 (ι)           

(ια)              (ιβ)              

(ιγ)                   

7. Το εμβαδόν της σκιασμένης περιοχής στο διπλανό σχήμα 

δίνεται από την παράσταση        . Να αποδείξετε ότι η 

παράσταση   ισούται με           .  

(Υπόδειξη: Να χωρίσετε τη σκιασμένη περιοχή σε δύο ισοδύναμα σχήματα 

όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα). 

8. Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τις 

παραστάσεις         ,                και    .  

9. Να βρείτε όλες τις τιμές του   για τις οποίες τα πιο κάτω 

τριώνυμα παραγοντοποιούνται στη μορφή             όπου 

     ακέραιοι αριθμοί. 

(α)         (β)          

(γ)                (δ)                

 

10. Να υπολογίσετε τις πιο κάτω αριθμητικές παραστάσεις, 

χρησιμοποιώντας κανόνες παραγοντοποίησης:  

(α)                 (β)                           

(γ)           (δ)              

11. Αν είναι                και                , να 

υπολογίσετε την τιμή της παράστασης        .  

file:///C:/Users/nap031/Dropbox/analytika/2013_14/C_2013_14/AteyxosC20132014/APPLETS_Ateyxous/Cen2_Par.trionimou.ggb
file:///C:/Users/nap031/Dropbox/analytika/2013_14/C_2013_14/AteyxosC20132014/APPLETS_Ateyxous/Cen2_Par.trionimou.ggb
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Εξισώσεις Δεύτερου και Ανώτερου Βαθμού 

 

Διερεύνηση  

 

Ένας ναυαγός βρίσκεται σε μια σωσίβια λέμβο και εκτοξεύει 

κατακόρυφα προς τα πάνω (όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα) 

μια φωτοβολίδα για να τον εντοπίσουν. Το ύψος της 

φωτοβολίδας από την επιφάνεια της θάλασσας δίνεται από την 

αλγεβρική παράσταση         , όπου    είναι ο χρόνος (σε 

δευτερόλεπτα) από την εκτόξευση της φωτοβολίδας.  

(α) Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο 

«Cen2_fotovolida.ggb» για  να βρείτε τις χρονικές στιγμές 

που η φωτοβολίδα βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας 

(    . 

(β) Να παραγοντοποιήσετε την αλγεβρική παράσταση 

        . Να εξετάσετε, κατά πόσο, η παραγοντοποιημένη 

παράσταση βοηθά να απαντήσετε στο ερώτημα (α), αν δεν 

είχατε το εφαρμογίδιο.  

 

  

Μαθαίνω 

                           

          ή          ή        

 

                                 ή          

                   ή       
 

 
  

                               ή         ή         
            ή              ή         

 Όταν το γινόμενο δύο ή περισσότερων αλγεβρικών 

παραστάσεων ισούται με μηδέν, τότε τουλάχιστον μια από 

αυτές τις παραστάσεις ισούται με μηδέν και αντίστροφα. 

Δηλαδή                            ή           

 

Γενικά: 

 Για να λύσουμε εξισώσεις δεύτερου ή ανώτερου βαθμού  

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πιο πάνω πρόταση. 

Παραδείγματα: 
 

 

Κάθε εξίσωση της 

μορφής 

             

  , (εξίσωση α’ 

βαθμού) έχει λύση 

τον αριθμό 

   
 

 
 . 

Εξίσωση δεύτερου 

ή ανώτερου βαθ-

μού με έναν 

άγνωστο ονομά-

ζουμε την εξίσωση 

που περιέχει μόνο 

έναν άγνωστο και 

που ο άγνωστος 

αυτός έχει εκθέτη 

μεγαλύτερο ή ίσο 

του δύο. 

file:///C:/Users/nap031/Desktop/PARAGONTOPOIISI%20C-gym/CEn3fotovolida.ggb
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Παραδείγματα 

 

1. Να λύσετε τις εξισώσεις: 

(α)              (β)                    

 γ  (  √ )(  √ )     

 

Λύση: 

(α)                        ή              

                ή         

 

(β)                                ή         ή        

          ή        ή       

       
 

 
    ή       ή        

   

(γ) (  √ )(  √ )         √      ή      √    

   
  √    ή      √     

δηλαδή     √  

   

 

2. Να λύσετε τις εξισώσεις: 

(α)          (β)         

(γ)         (δ)      

 ε            
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Λύση: 

(α)                            

        ή            

        ή              

        ή     
 

 
 

(β)        
               

            ή         

         ή          

   

(γ)                  

              

        ή       

(δ)                        

                 

        ή         ή        

        ή        ή        

3. Δίνεται το διπλανό τρίγωνο που έχει βάση     ύψος   και 

εμβαδόν      . Να υπολογίσετε τη βάση και το ύψος του. 

 

Λύση: 

                      
      

 
      

                 

             

                

            ή          

   

     (δεκτή)   ή 

     (απορρίπτεται διότι είναι 

μήκη ευθύγραμμων τμημάτων) 

 

Άρα, το ύψος του τριγώνου είναι     και η βάση του    .  
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Δραστηριότητες                

 

1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις 

ως Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

 Σ Λ 

(α) Η εξίσωση        έχει λύση    .   

(β) Αν        τότε      ή      .   

(γ) H εξίσωση           έχει λύση     .   

(δ) H εξίσωση              έχει λύση     .   

(ε) Η εξίσωση         έχει λύση μόνο    .    

 

2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις πιο 

κάτω προτάσεις:  

(α) Η εξίσωση –      έχει  λύση: 

Α)     Β)   
 

 
 Γ)      Δ)      

(β) Η εξίσωση          έχει λύση:  

       ή 

         

Β) μόνο  

        

Γ)  μόνο  

     

       ή   

     

(γ) Η εξίσωση           έχει λύση: 

   μόνο 

        

Β) μόνο  

        

Γ)      ή   

          

           ή   

        

(δ) Η εξίσωση       έχει λύσεις:  

       ή 

         

Β) μόνο  

        

Γ)  μόνο  

    

       ή   

    

3. Να λυθούν οι εξισώσεις: 

(α)          (β)                    

 γ             δ                    

 ε            στ               

 ζ          η             
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4. Να βρείτε τη θετική λύση της εξίσωσης            . 

5. Ο Γιώργος και ο Χρίστος έλυσαν την εξίσωση         . 

Γιώργος 





2x +2x=15

x(x+2)=15

x=15   ή    x+2=15

                       x=13

 

  Χρίστος 

 

   

   

    

  

   ή  

              

2

2

2 15

2 15 0

( 3)( 5) 0

3 0 5 0

3 5

x x

x x

x x

x x

x x

 

Να εξηγήσετε ποιο από τα δύο αποτελέσματα είναι ορθό και 

γιατί; 

 

6. Ένα ορθογώνιο χαλί έχει εμβαδόν      . Το μήκος του είναι 1 

μέτρο μεγαλύτερο από το πλάτος του.  

(α) Αν   είναι το πλάτος του χαλιού, να γράψετε μια εξίσωση 

που να συνδέει το εμβαδόν με το πλάτος του χαλιού. 

(β) Να λύσετε την εξίσωση. 

(γ) Να βρείτε τις διαστάσεις του χαλιού. 

7. Ο καθηγητής των Μαθηματικών πρότεινε στους μαθητές του 

να λύσουν ορισμένες ασκήσεις από το βιβλίο τους, για να 

εμπεδώσουν την ενότητα που διδάχτηκαν. Όταν οι μαθητές 

τον ρώτησαν σε ποια σελίδα είναι οι ασκήσεις, τους απάντησε:  

“Το γινόμενο των αριθμών των δύο διαδοχικών σελίδων στις οποίες 

βρίσκονται οι ασκήσεις είναι ίσο με   ”.  

Μπορείτε να βρείτε σε ποιες σελίδες είναι γραμμένες οι 

ασκήσεις;  

8. Η Χριστίνα πολλαπλασίασε έναν αριθμό με τον εαυτό του και 

μετά πρόσθεσε 6. Το αποτέλεσμα ήταν 5 φορές πιο μεγάλο από 

τον αρχικό αριθμό. Να γράψετε μιαν εξίσωση με βάση τις πιο 

πάνω πληροφορίες και να τη λύσετε για να βρείτε τον αρχικό 

αριθμό. 
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9. Να βρείτε δύο διαδοχικούς περιττούς ακεραίους, των οποίων 

το άθροισμα των τετραγώνων να είναι   . 

10. Στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας έχει σχεδιαστεί το 

λογότυπο ενός χορηγού σε διαστάσεις       επί      (όπως 

φαίνεται στο σχήμα).  O χορηγός επιμένει ότι έχει πληρώσει 

ώστε το λογότυπό του να καλύπτει το διπλάσιο εμβαδόν. Ζητά 

λοιπόν να αυξηθούν οι δύο διαστάσεις κατά μερικά εκατοστά 

(τα ίδια και στις δύο διαστάσεις) ώστε να διπλασιαστεί το 

εμβαδόν. Να βρείτε τις νέες διαστάσεις που θα έχει το 

λογότυπο. 

 

11. Να υπολογίσετε το   σε καθεμιά από τις περιπτώσεις: 

(α)   

 
         

 

(β)  
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Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις 

 

Διερεύνηση  

 
Ο Βασίλης θέλει να μετακινήσει έναν μεγάλο βράχο που βρίσκεται 

στην αυλή του. Έψαξε στο διαδίκτυο και βρήκε τον εξής σχηματισμό 

για μετακίνηση μεγάλων αντικειμένων.  

Περιλαμβάνει χρήση μιας ράβδου μήκους   και κάποιο 

υποστήριγμα, το οποίο τοποθετείται σε απόσταση   από το άκρο 

της ράβδου, τοποθετείται κάτω από τον βράχο. 

.  

 

Η ελάχιστη δύναμη   που πρέπει να εξασκήσει στο άκρο της 

ράβδου για να σηκώσει και να εξισορροπήσει έναν βράχο με βάρος 

 , δίνεται από τη σχέση: 

  
   

   
 

Ο Βασίλης προσάρμοσε τον τύπο σύμφωνα με τα δεδομένα του 

δηλ.         (βάρος βράχου) και      (μήκος ράβδου). 

  
      

   
 

Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο «Cen2_vraxos.ggb».  

Στο εφαρμογίδιο ο Βασίλης πρέπει να ασκεί δύναμη   στην άκρη 

της ράβδου για να σηκώσει και να εξισορροπήσει τον βράχο.  

 Να μετακινήσετε το υποστήριγμα σε 

θέσεις απόστασης από τον βράχο: 

       

                  

          

και να βρείτε πόση δύναμη   πρέπει να 

ασκεί o Βασίλης για να εξισορροπεί τον 

βράχο σε κάθε περίπτωση.  

  Να εξετάσετε ποιες τιμές μπορεί να πάρει η απόσταση  . 

file:///C:/Users/nap031/Desktop/PARAGONTOPOIISI%20C-gym/CEn3fotovolida.ggb
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Μαθαίνω 
 

    

          
 

       

          
 

 

   
  

 Μια αλγεβρική παράσταση με τη μορφή κλάσματος που οι όροι του 

είναι πολυώνυμα, λέγεται ρητή αλγεβρική παράσταση ή απλώς 

ρητή παράσταση. 

 

Παράδειγμα: 

Οι  παραστάσεις    
      

   
     

    

          
 είναι ρητές. 

 

 Οι μεταβλητές μιας ρητής αλγεβρικής παράστασης δεν μπορούν να 

πάρουν τιμές που μηδενίζουν τον παρονομαστή της, αφού δεν 

ορίζεται κλάσμα με παρονομαστή μηδέν. 

 

Παράδειγμα: 

H κλασματική παράσταση 
    

          
 ,  

 

ορίζεται για                δηλαδή για               

 

Στη συνέχεια, όταν γράφουμε μια ρητή παράσταση, θα εννοείται ότι 

οι μεταβλητές της δεν παίρνουν τιμές που μηδενίζουν τον 

παρονομαστή. 

 

 Μια ρητή αλγεβρική παράσταση μπορεί να απλοποιηθεί αν ο 

αριθμητής και ο παρονομαστής της είναι γινόμενα και έχουν κοινό 

παράγοντα.  

Η παράσταση που προκύπτει μετά την απλοποίηση έχει νόημα για 

τις ίδιες τιμές των μεταβλητών για τις οποίες ορίζεται και η αρχική 

παράσταση.  

 

Παράδειγμα: 

 

Η απλοποιημένη παράσταση που προέκυψε ορίζεται (έχει νόημα) 

και πάλι για          . 

      

Ένα γινόμενο δύο 
αριθμών όταν είναι 
διάφορο του μηδενός, 
τότε και οι δύο αριθ-
μοί είναι διάφοροι 
του μηδενός. 
Δηλαδή 

τότε            . 

Παρόμοιο αποτέλεσμα 
ισχύει και για το γινό-
μενο αλγεβρικών πα-
ραστάσεων. 

 

Ισχύουν οι ιδιότητες: 

Αν        και    , 

τότε: 

   
 

 
 

  

 
,       

 
   

   
 

 

 
,           
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Παραδείγματα 

 

1. Να βρείτε τις τιμές για τις οποίες ορίζονται οι πιο κάτω 

αλγεβρικές παραστάσεις. 

(α) 
  

   (β) 
 

   
  

Λύση: 

(α) Η παράσταση  
  

    ορίζεται, όταν     , δηλαδή όταν 

   . 

(β) Η παράσταση  
 

   
  ορίζεται, όταν      , δηλαδή όταν 

    . 

2. Να βρείτε τις τιμές για τις οποίες ορίζεται η παράσταση 
   

    
 

και να την απλοποιήσετε.  

Λύση: 

Η παράσταση 
   

    
  ορίζεται, όταν: 

                           και     . 

   
   

    
 

   

          
 

 

   
  

3. Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις: 

(α) 
     

       (β) 
        

       
 

(γ) 
     

          
  

 

Λύση: 

(α)  
     

      
 

           

             
 

 

   
  

 

(β)  
        

       
 

 

   
 

 

(γ)  
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Δραστηριότητες                

 

1. Να βρείτε τις τιμές για τις οποίες ορίζονται οι πιο κάτω 

αλγεβρικές παραστάσεις. 

(α) 
   

     
 (β) 

    

        
 (γ) 

   

       
 

 

2. Ποια από τις ακόλουθες ρητές αλγεβρικές παραστάσεις δεν 

ισούται με τις άλλες; 

(α) 
 

   
 (β) 

  

   
 (γ)  

 

   
 (δ)  

 

   
 

 

3. Να αναγνωρίσετε τις παραστάσεις που είναι ίσες με την 

παράσταση 
 

 
.  

(α) 
   

   
 (β) 

   

   
 (γ) 

  

   (δ) 
  

  
 (ε) 

   

   
,      

 

4. Κάθε πρωί ένας εστιάτορας αγοράζει φρέσκο ψάρι αξίας      

από την ψαραγορά. Τη Δευτέρα αγόρασε ψάρι το οποίο 

πωλούσαν   ευρώ το κιλό. Την Τρίτη η τιμή του ψαριού που 

αγόρασε αυξήθηκε κατά    το κιλό. 

(α) Να γράψετε μια αλγεβρική παράσταση για την ποσότητα 

ψαριού (σε κιλά) που αγόρασε τη Δευτέρα. 

(β) Να γράψετε μια αλγεβρική παράσταση για την ποσότητα 

ψαριού (σε κιλά) που αγόρασε την Τρίτη. 

(γ) Να γράψετε μια αλγεβρική παράσταση για τη συνολική 

ποσότητα ψαριού (σε κιλά) που αγόρασε και τις δύο μέρες. 

(δ) Για ποιες τιμές του   (αν υπάρχουν) η αλγεβρική παράσταση 

που έχετε γράψει στο (γ) δεν έχει νόημα, σύμφωνα με το πιο 

πάνω σενάριο; 
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5. Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις.  

 

(α) 
  

       
 (β) 

  

   (γ) 
     

     

(δ) 
      

          (ε) 
       

       
 (στ) 

   

      

(ζ) 
     

      (η) 
          

     
 (θ) 

            

              
 

(ι) 
     

      
      

         

       
      

       

        
  

 

6. (α) Να απλοποιήσετε την παράσταση 
     

     
. 

(β) Να υπολογίσετε χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής, 

την τιμή της παράστασης 
              

           
. 
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Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση  

Ρητών Αλγεβρικών Παραστάσεων 

 

 

Διερεύνηση  

 
 Ο κ. Γιάννης θέλει να φωτίσει την αυλή του σπιτιού του. 

Σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια θα χρειαστεί 20 συνηθισμένες 

λάμπες των     . Προβληματίζεται όμως για το κόστος που θα 

έχει αν ανάβει και τις 20 αυτές λάμπες. Η χρέωση από την Α.Η.Κ. 

είναι περίπου 25 σεντ ανά kwh.  

Ο κ. Γιάννης έγραψε την ακόλουθη παράσταση για να υπολογίσει 

το κόστος, όταν ανάβει μια λάμπα, για μια ώρα.  

 

 Να εξηγήσετε τι εκφράζει ο καθένας από τους παράγοντες της 

παράστασης που έγραψε ο κ. Γιάννης. 

 Να γράψετε μία ισοδύναμη παράσταση με αυτή που έγραψε ο 

κ. Γιάννης όσο πιο απλά μπορείτε.  

 Να υπολογίσετε το κόστος για κάθε   ώρες που θα έχει 

αναμμένες όλες τις λάμπες. 

 Ο κ. Γιάννης ανακάλυψε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει    

οικονομικούς λαμπτήρες των    . Να υπολογίσετε πόση 

εξοικονόμηση θα κάνει κάθε   ώρες που θα έχει αναμμένες όλες 

τις λάμπες. 

 
Μαθαίνω 

 

 Αν         αλγεβρικές παραστάσεις τότε: 

   
  

 
 

    

 
     

 
 

 
 

 

 
 

   

   
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

   
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

   
 

Κόστος: 
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Παραδείγματα 

 

1. Να κάνετε τις πράξεις και να απλοποιήσετε τα 

αποτελέσματα, όπου είναι δυνατόν. 

(α) 
  

  
 
   

  
 

(β) 
 

  
       

(γ) 
        

    
 
    

    
  

Λύση: 

(α)  
  

  
 
   

  
 

   

 
  

(β) 
 

  
       

 

  
 

 

   
 

 

          
 

 

     

(γ) 
        

    
 
    

    
 

        

          
 

   

      
 

 
             

                
  

 
    

     
  

2. Να απλοποιήσετε την παράσταση:  
     

   
 

     

        

Λύση: 

     

   
 

     

       
 

     

   
 

          

              
  

 
                  

                    
  

 
   

     
 .  

3. Να απλοποιήσετε την παράσταση: 

 

     

        

     

 

Λύση: 
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Δραστηριότητες 

 
 

1. Να κάνετε τους πολλαπλασιασμούς: 

(α) 
 

 
 

 

  
 
   

   (β) ( 
   

   
)  

  

 
 

(γ) 
  

   
  

    (δ)  
  

   
 

 

   (
 

  
)
 

 

(ε) 
 

      
 
   

   
        

 

2. Να κάνετε τις διαιρέσεις: 

(α) 
   

 
 
  

  
 (β) 

  

   (
 

 
)
 

 (γ) 
   

      
   

      

(δ) 
 

   
 
      

   (ε) 
 

   
 

     

           (στ) 
  

     
 
        

 
 

 

3. Να εξηγήσετε γιατί  
   

   
 δεν ισούται με 

    

   
. 

4. Να κάνετε τις πράξεις: 

(α) 

      

     

  
 (β) 

      

  

      

      

 
(γ) 

 

     

     

 

(δ) 

   

 
 

   

 
       

       
 (ε) 

      

   

      
  

5. Η Γεωργία και η Χριστίνα έκαναν τις πιο κάτω πράξεις: 

Γεωργία 


 

  




2

2 3

2 3 2

2

x x
x x x

x


 

3

2 ( 2)

x
x x 


 

( 1)

3

( 2)( 1)

x

x
x x

  

  Χριστίνα 

x 2

x 2

3 x


2
3x x

2

2

1

2x






 

Να εξηγήσετε ποιο από τα δύο αποτελέσματα είναι ορθό και γιατί; 
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6. Να απλοποιήσετε την πιο κάτω παράσταση.  

   λε τ   
     λ   ετ  

     
 

     

   λε τ 
 

Τι μπορεί να παριστάνει το αποτέλεσμα της πιο πάνω 

παράστασης; 

7. Το φεγγάρι απέχει περίπου             από τη γη. Αν ένα 

διαστημόπλοιο φεύγει από τη γη και κινείται με μέση ταχύτητα 

       το λεπτό, σε πόσες μέρες θα φτάσει στο φεγγάρι.  

8. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης 
       

    
 

 

  
  για 

        .  

 

9. Να αποδείξετε ότι η παράσταση    
       

     
 

      

        
 είναι 

σταθερή.  
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Πρόσθεση – Αφαίρεση  

Ρητών Αλγεβρικών Παραστάσεων 

 

 

Διερεύνηση  

 
 

Ο Αντρέας και ο Βασίλης δουλεύουν 

ταυτόχρονα, για να καλύψουν την 

στέγη ενός σπιτιού με κεραμίδια. Για την 

εργασία αυτή χρειάζονται 6 μέρες. 

Αν ο καθένας δουλεύει μόνος του, ο 

Αντρέας τελειώνει τη στέγη 5 μέρες 

ενωρίτερα από τον Βασίλη.  

 

 Να θεωρήσετε ότι ο Βασίλης χρειάζεται   μέρες για να 

ολοκληρώσει τη στέγη από μόνος του.  

Να βρείτε τις παραστάσεις που εκφράζουν τα πιο κάτω: 

 Τις μέρες που χρειάζεται ο Αντρέας για να ολοκληρώσει τη 

στέγη αν δουλεύει μόνος του. 

 Το μέρος της στέγης που θα ολοκληρώσει ο Αντρέας, σε μια 

μόνο μέρα, αν δουλεύει μόνος του. 

 Το μέρος της στέγης που θα ολοκληρώσει ο Βασίλης, σε μια 

μόνο μέρα, αν δουλεύει μόνος του. 

 Το μέρος της στέγης που θα ολοκληρώσουν μαζί ο Βασίλης 

και ο Αντρέας, σε μια μόνο μέρα. 

 Να βρείτε πόσες μέρες χρειάζεται ο Βασίλης για να ολοκληρώσει 

τη στέγη από μόνος του.  
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Μαθαίνω 

 

 Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) δύο ή περισσότερων αλγεβρικών 

παραστάσεων που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων 

ονομάζεται το γινόμενο όλων των παραγόντων τους με εκθέτη τον 

μεγαλύτερο από τους εκθέτες του. 

 

Παραδείγματα: 

Το     των πιο κάτω παραστάσεων είναι: 

(α)                             

(β)     (                   )                

 

 

 Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ρητές αλγεβρικές 

παραστάσεις χρησιμοποιούμε διαδικασίες παρόμοιες με το 

άθροισμα και τη διαφορά ρητών αριθμητικών παραστάσεων. 

Για ρητές παραστάσεις με τους ίδιους παρονομαστές ισχύει: 

 

 
 

 

 
 

   

 
                 

 

 
 

 

 
 

   

 
   

 

Παραδείγματα: 

(α) 
   

   
 

   

   
 

       

   
 

    

   
 

(β) 
   

   
 

   

   
 

       

   
 

   

   
  

Όταν έχουμε  ρητές παραστάσεις με διαφορετικούς 

παρονομαστές πρέπει πρώτα να τις μετατρέψουμε, ώστε να έχουν 

κοινό παρονομαστή το ΕΚΠ των παρονομαστών τους. 

Παραδείγματα: 

(α)  ̆
  

 
 ̆
 

 
 

 

  
 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

      

  
 

    

  
 

 

(β) 
   
 ̌
 

 
 
 ̌

   
 

         

      
 

       

      
 

    

      
        

 

 

Παρατήρηση: 

ο συντελεστής του 

ΕΚΠ δύο ή περισσό-

τερων αλγεβρικών 

παραστάσεων είναι 

ίσος με το ΕΚΠ των 

συντελεστών των 

παραγόντων του. 

Στο διπλανό πα-

ράδειγμα (α) 

ΕΚΠ(2,6,1)=6 
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 Όταν το πηλίκο δύο αλγεβρικών παραστάσεων ισούται με μηδέν, 

τότε ο αριθμητής του πηλίκου ισούται με μηδέν ενώ ο 

παρονομαστής είναι διάφορος του μηδενός και αντίστροφα.  

    

    
                          

 Για την επίλυση εξίσωσης της μορφής 
    

    
      βρίσκουμε τις τιμές 

που μηδενίζουν την     , αλλά δεχόμαστε μόνο όσες από αυτές δεν 

μηδενίζουν τη     . 

Παράδειγμα: 

   

   
                 0             περιορισμός:        

      

               

Η λύση είναι δεκτή διότι ικανοποιεί τον περιορισμό.  

 

Παραδείγματα 

 

1. Να κάνετε τις πράξεις: 

(α) 
 

 
 

 

 
 (β) 

 

   
 

 

      
 

   
 

Λύση: 

(α) 
 ̆
 

 
 

 ̆
 

 
 

 

  
 

 

  
 

   

  
 

Μετατρέπουμε τις παραστάσεις, 
ώστε να έχουν κοινό 
παρονομαστή και εκτελούμε την 
πρόσθεση. 

 

 

 

 

(β) 
 

   
 

 

      
 ̆

   

   
 

 

          
 

 

 
        

          
  

 
       

          
  

 

 
Παραγοντοποιούμε τον 
παρονομαστή της παράστασης  

 

       

Μετατρέπουμε τις παραστάσεις, 
ώστε να έχουν κοινό 
παρονομαστή και εκτελούμε την 
πρόσθεση. 
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2. Να λύσετε την εξίσωση  
 

   
 

 

    
 

 

       
   

 

Λύση: 

 

   
 

 

    
 

 

       
 

 

 
 

   
 

 

      
 

 

          
 

 

 

 

      

              ̌

   
 

   

              ̌
      

 

 

              ̌

          
 

 

 
             

           
 

 

           
 

 

 

 

 

                 

 

                

           

              

          ή         

         ή       

H λύση      είναι δεκτή ενώ  

η     απορρίπτεται.  

 

 

Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές 

για να βρούμε το ΕΚΠ και να 

μετατρέψουμε τα κλάσματα σε 

ομώνυμα. 

 

   (                      ) 

             

 

 

 

Θέτουμε  περιορισμούς  

               

                 

            

 

 

 

Απαλείφουμε τους παρονομαστές  

 

Eπιλύουμε την εξίσωση που 

προκύπτει. 

 

Ελέγχουμε κατά πόσο  οι λύσεις που 

βρήκαμε τηρούν τους περιορισμούς. 

(           )  
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Δραστηριότητες 

 

1. Ποια από τις πιο κάτω αλγεβρικές παραστάσεις εκφράζει την 

περίμετρο του διπλανού ορθογωνίου; 

(α) 
  

     
 (β) 

   

     
 (γ) 

   

      
 (δ) 

   

     
 

 

2. Η κ. Ελένη μπορεί να πληκτρολογεί κατά μέσο όρο   λέξεις το 

λεπτό. Να γράψετε μια παράσταση που να εκφράζει τα λεπτά 

που χρειάζεται η κ. Ελένη, για να πληκτρολογήσει 

(α) 300 λέξεις 

(β) 100 λέξεις 

(γ) 900 λέξεις 

(δ) Να προσθέσετε τις παραστάσεις από τα (α), (β), (γ). Τι 

αντιπροσωπεύει το άθροισμα αυτό; 

3. Δίνεται το άθροισμα 
 

 
 

 

   
. Να γράψετε την παράσταση σε 

μορφή ενός κλάσματος και να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα 

για να υπολογίσετε τα πιο κάτω: 

(α) 
 

 
 

 

 
  (β) 

 

 
 

 

 
  (γ) 

 

  
 

 

  
  (δ) 

 

  
 

 

  
  

 

4. Να γράψετε δύο ρητές αλγεβρικές παραστάσεις με 

παρονομαστή    , οι οποίες έχουν άθροισμα  . 

 

5. Να γράψετε δύο ρητές αλγεβρικές παραστάσεις, οι οποίες έχουν 

άθροισμα  . Να σημειώσετε ομοιότητες και διαφορές.  

 

6. Να κάνετε τις πράξεις και να γράψετε τις παραστάσεις ως ένα 

κλάσμα: 

(α) 
 

 
 

 

  
 

 

  
     

 

 
 

  

 
 (γ) 

 

 
 

 

  
 (δ) 

 

 
   

 ε     
 

  
  στ     

 

 
   (ζ) 
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7. Να κάνετε τις πράξεις: 

(α)   
 

 
 

 

   (β) 
 

 
 

 

   
 

   

(γ) 
 

 
 

 

   
  δ  

 

  
 

 

  
 

 

  
 

(ε) 
 

  
   

 

  
  

 

8. Η Δήμητρα και η Χριστίνα έκαναν τις πιο κάτω πράξεις: 

Δήμητρα 

 
 

 

 
 

 













9 5 1

3 4 4 3

9 5 1

3 4 3 4

6 8

3 4

2(3 4)

3 4

2

y y

y y

y y

y y

y

y

y

y

  

  
Χριστίνα 

9 5 1

3 4 4 3

9 5 1

4 3 4 3

9 5 1

4 3

6 8

4 3

2(4 3 )

4 3

2

y y

y y

y y

y y

y y

y

y

y

y

y

 
 

 

  
 

 

   




 




 




 

 

Να εξηγήσετε ποιο από τα δύο αποτελέσματα είναι ορθό και 

γιατί. 

9. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις πιο 

κάτω προτάσεις:  

(α) Η εξίσωση 
   

   
   έχει λύση: 

       ή 

         

Β)     Γ)               ή   

    

(β) Η εξίσωση 
      

   
   έχει λύση: 

       ή 

         

Β) μόνο  

         

Γ)       ή   

     

       ή   

     

(γ) Η εξίσωση 
    

   
   έχει λύση: 

       ή 

        

Β) μόνο  

        

Γ)      ή   

     

       ή   
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2:   Παραγοντοποίηση Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις 

 

10. Ο Βασίλης κάνει το ακόλουθο αριθμητικό τέχνασμα στους 

συμμαθητές του: 

 Διαλέξτε ένα μη μηδενικό αριθμό. 

 Πολλαπλασιάστε τον επί 2.  

 Τον αριθμό που βρήκατε πολλαπλασιάστε τον με τον 

εαυτό του.  

 Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα επί 6 και μετά διαιρέστε 

με 24.  

 Ακολούθως διαιρέστε με τον αρχικό αριθμό. 

 

Η απάντησή σας είναι ο αρχικός σας αριθμός!!! 

 

(α) Να ελέγξετε με διάφορους αριθμούς κατά πόσο ισχύει το 

πιο πάνω τέχνασμα. 

(β) Να εξηγήσετε πώς μπορείτε να είσαστε σίγουροι για την 

απάντηση που έχετε δώσει στο (α). 

 

11. Να λύσετε τις εξισώσεις: 

(α) 
   

   
   (β) 

    

    
   

 γ  
       

   
    δ  

       

   
   

 ε  
   

 
 

    

   
  στ  

 

 
     

(ζ) 
 

   
 

 

   
   (η) 

 

   
 

 

   
    

(θ) 
  

   
 

 

 
     (ι) 
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12. Ο κ. Αντρέας εργάζεται σε ένα λογιστικό γραφείο. Συνήθως για 

να ολοκληρώσει μια δουλειά για έναν συγκεκριμένο πελάτη 

χρειάζεται   ώρες. Μια μέρα επειδή βιαζόταν ζήτησε από τον κ. 

Γιώργο να τον βοηθήσει και τελείωσαν τη δουλειά σε   ώρα και 

20 λεπτά. Πόσο χρόνο χρειάζεται ο κ. Γιώργος για να τελειώσει 

τη δουλειά από μόνος του; 

 

13. Να κάνετε τις πράξεις:  

(α)        (
 

  
 

 

 
) 

           (
 

 
 

 

   
) 

(γ) (  
 

 
 

 

  )  (
 

    ) 
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Δραστηριότητες Ενότητας

 

1. Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τις πιο 

κάτω παραστάσεις: 

(α)        (β)         

 γ                       δ      –         –    

 ε     –              –      στ      –           –    

 ζ     –       –           η     –          

    –     

(θ)                               –    

(ια)                 (ιβ)             

( ιγ)                      ( ιδ)               

( ιε)                ( ιστ)              

( ιζ)                      ( ιη)        –        

( ιθ)                   

(κ)                   

(κα)                         

(κβ)                      

2. Να λύσετε τις εξισώσεις: 

(α)       (β)             

(γ)             (δ)          

(ε)               (στ)          

(ζ)            (η)        

(θ)               (ι)           

(ια)                      (ιβ) (   –  )
 
    

(ιγ)                
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3. Οι μαθητές μιας τάξης ρώτησαν τον καθηγητή τους πόσο 

ετών είναι και ποια είναι η ηλικία των παιδιών του. Εκείνος 

δεν έχασε την ευκαιρία και τους προβλημάτισε για μια 

ακόμη φορά, αφού τους είπε: 

«Αν πολλαπλασιάσετε την ηλικία που είχα πριν 5 χρόνια, με 

την ηλικία που θα έχω μετά από 5 χρόνια θα βρείτε 1200. 

Όσον αφορά τα δύο παιδιά μου, αυτά είναι δίδυμα και αν 

πολλαπλασιάσετε ή προσθέσετε τις ηλικίες τους βρίσκετε τον 

ίδιο αριθμό» . Μπορείτε να βρείτε την ηλικία του καθηγητή 

και των παιδιών του; 

4. (α) Να αναλύσετε σε γινόμενο παραγόντων την παράσταση 

              –  –   . 

(β) Να  αποδείξετε ότι οι αριθμοί      είναι αντίθετοι ή  

     αντίστροφοι, αν                 . 

 

5. (α)  Να παραγοντοποιήσετε τα τριώνυμα 

             ,         .  

(β)  Να υπολογίσετε την παράσταση 

    
 

       
 

 

     
 

 

        
. 

 

6. Να εξετάσετε κατά πόσο καθεμιά από τις ακόλουθες 

προτάσεις είναι ορθή ή λανθασμένη. Αν είναι λανθασμένη, 

να αντικαταστήσετε την παράσταση στο κόκκινο κουτί ώστε 

να γίνει η πρόταση ορθή. 

(α) Ο κοινός παράγοντας των παραστάσεων      και 

     είναι   1 x . 

(β) Η παράσταση        παραγοντοποιείται ως 

3 (2 1)y x . 

(γ) Η παράσταση 
   

       
 δεν ορίζεται για   3  x   και 

  4 x . 

(δ) Η παράσταση 

3

5( 1)

10





x

x

x
 μπορεί να απλοποιηθεί στην 

παράσταση 
 

 

2 x 3

x x+1
. 
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(ε) H εξίσωση 
       

          
 

  

          
 έχει λύση 2x . 

 

7. Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις: 

(α) 
   

     
 (β) 

     

       
 

(γ) 
             

        
 (δ) 

            

      
 

(ε) 
              

     
 (στ) 

                  

     
 

8. Τα ακόλουθα σχήματα έχουν περίμετρο    . 

(α)  

 

(β)  

 

 

(γ)  

 

i. Να βρείτε τον λόγο του εμβαδόν κάθε σχήματος προς 

την περίμετρο του. 

ii. Ποιo σχήμα έχει τον ποιο μεγάλο λόγο; 

 

9. Tο άθροισμα  
 

 
 

 

   
 ισούται με: 

(Α) 
    

      
 (Β) 

 

      
 (Γ) 

    

      
 (Δ)  

 

      
 

Να επιλέξετε το σωστό αποτέλεσμα για να υπολογίσετε πιο 

εύκολα τα πιο κάτω: 

(α) 
 

 
 

 

 
  (β) 

 

 
 

 

 
  (γ) 

 

   
 

 

   
  (δ) 
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10. Να κάνετε τις πράξεις: 

(α) 
 

   
 

 
 (β) 

  

  
 

 

  
 

(γ) 
    

  
 (δ) 

   

    
   

  
 

(ε)        
 

     (στ) ( 
   

  
)          

(ζ) 
    

   
   

  
 (η) 

   

   
 
   

   
 

(θ) 
   

     
     

     (ι) 
    

      
 

   

     
 

(ια) 
    

    
 
         

     
 (ιβ) 

    

     
 

   

        
 

 

11. Το διπλανό τρίγωνο έχει εμβαδόν       . Να βρείτε το ύψος 

του τριγώνου. 

 

 

12. Ο Γιώργος και ο Μάριος τα Σαββατοκυρίακα εργάζονται 

βάφοντας περιτοιχίσματα σπιτιών. Αν ο καθένας εργάζεται 

από μόνος του ο Γιώργος χρειάζεται    λεπτά για να 

καλύψει ένα τετραγωνικό μέτρο, ενώ ο Μάριος χρειάζεται 

   λεπτά.  

(α) Να γράψετε μια παράσταση για το εμβαδόν της 

επιφάνειας που καλύπτει ο Γιώργος σε   λεπτό. 

(β) Να γράψετε μια παράσταση για το εμβαδόν της 

επιφάνειας που καλύπτουν και οι δύο μαζί σε   λεπτό. 

(γ) Δουλεύοντας μαζί μια μέρα για 36 λεπτά κάλυψαν      . 

Πόση ώρα θα χρειαζόταν ο καθένας από μόνος του για 

να καλύψει τα      ; 
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13. Να κάνετε τις πράξεις:  

(α) 
 

 
 

    

   
 (β) 

   

  
 

 

 
 

(γ) 
 

   
 

 

   
 

 

    
 (δ) 

 

   
 

  

      

(ε) 
 

   
 

 

   
 

 

    
 (στ) 

   

   
 

   

    
 

      

          
 

14. Ο Γιάννης κάνει τα ακόλουθα αριθμητικά τεχνάσματα στους 

συμμαθητές του: 

Τέχνασμα 1: 

«Διαλέξτε έναν αριθμό. 

Αφαιρέστε 1. 

Υψώστε στο τετράγωνο το αποτέλεσμα. 

Αφαιρέστε 4. 

Διαιρέστε με τον αρχικό αριθμό. 

Αφαιρέστε 5 από το αποτέλεσμα. 

Η απάντησή σας είναι ο αρχικός σας αριθμός!!!» 

Τέχνασμα 2: 

 «Διαλέξτε έναν αριθμό.  

Προσθέστε 3.  

Υψώστε στο τετράγωνο το αποτέλεσμα.  

Αφαιρέστε 4.  

Διαιρέστε με τον αριθμό που είναι κατά 1 πιο μεγάλος από 

τον αρχικό σας αριθμό.  

Αφαιρέστε 5 από το αποτέλεσμα  

Η απάντησή σας είναι ο αρχικός σας αριθμός!!!» 

Να ελέγξετε αν ισχύουν το πιο πάνω τεχνάσματα. Να 

εξηγήσετε πώς μπορείτε να είσαστε σίγουροι για την 

απάντησή σας. 
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15. Να λύσετε τις εξισώσεις:    

(α) 
   

 
   

(β) 
    

   
 

 

   
 

(γ) 
       

       
 

   

   
 

   

   
 

(δ) 
     

      
 

 

   
   

 

   
    

(ε) 
   

   
   

(στ) 
    

   
   

 

   
 

(ζ) 
    

   
 

      

   
 

  

      
 

(η) 
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 Δραστηριότητες  Εμπλουτισμού

 

1. Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων την 

παράσταση: 

                       .  

2. Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων την 

παράσταση: 

                             . 

3. Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τις 

παραστάσεις: 

(α)                       

(β)                       

 

4. Αν         , να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων 

παραγόντων την παράσταση         . 

5. Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων την 

παράσταση:  

                    .  

6. Ο κ. Κώστας είναι διαιτητής σε αγώνες καλαθόσφαιρας μικρών 

παιδιών. Για την έναρξη ενός αγώνα έριξε τη μπάλα ψηλά για να 

τη διεκδικήσουν οι δύο αντίπαλοι καλαθοσφαιριστές. Το ύψος 

(   στο οποίο βρισκόταν η μπάλα από το έδαφος δίνεται από τη 

σχέση            , όπου   ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Να 

βρείτε πόσο χρόνο βρισκόταν η μπάλα στον αέρα, αν ο 

καλαθοσφαιριστής την πήρε στην επιστροφή της σε ύψος    . 

7. Αν  για τους αριθμούς          ισχύει:          και        
να δείξετε ότι η παράσταση:   

   

      
 

   
 είναι ίση με  . 

8. Δίνεται το πολυώνυμο                          –      

(α) Να αποδείξετε ότι                       

(β) Να παραγοντοποιήσετε το     . 

 

9. Αν  για τους αριθμούς          και ισχύει               , 

να δείξετε ότι η παράσταση  
         

   
    είναι ίση με  . 
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10. Η συνάρτηση   
      

   
 μπορεί να απλοποιηθεί στην      , 

για κάθε τιμή του  , εκτός για   

  , που μηδενίζει τον παρονομαστή. 

Η γραφική παράσταση της   
      

   
, 

που φαίνεται δίπλα, είναι η ίδια με 

της       αλλά με ένα άδειο 

κύκλο στο σημείο        που 

υποδηλώνει ότι δεν παίρνει τιμή για 

    . Με παρόμοιο τρόπο να 

σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση των συναρτήσεων: 

(α)   
   

  
 (β)   

           

   
 

11. Οι τρίγωνοι αριθμοί είναι μια ακολουθία αριθμών που αρχίζει 

ως εξής: 

           

Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν στα παρακάτω «τριγωνικά» 

σχήματα. 

 

Ο αριθμός   των τελείων ( ) στο Τρίγωνο   δίνεται από τον 

τύπο: 

  
 

 
       

Για καθένα από τους ακόλουθους αριθμούς, να δημιουργήσετε 

μια εξίσωση, χρησιμοποιώντας τον πιο πάνω τύπο και να 

προσπαθήσετε να τη λύσετε με παραγοντοποίηση. Αν υπάρχει 

λύση που να είναι φυσικός αριθμός, τότε οι αριθμοί είναι 

τρίγωνοι. Να εξετάσετε ποιοι από τους ακόλουθους αριθμούς 

είναι τρίγωνοι. 

(α) 55 (β) 120 (γ) 150 (δ) 200 (ε) 210 

12. Αν δύο ακέραιοι διαιρούμενοι με το 10 δίνουν το ίδιο υπόλοιπο, 

να αποδείξετε ότι η διαφορά τετραγώνων τους είναι 

πολλαπλάσιο του 20. 



 

 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

3 

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε:  

 

 Να εφαρμόζουμε τις προτάσεις που αφορούν τις ανισοτικές 

σχέσεις μεταξύ των πλευρών ενός τριγώνου. 

 Να εφαρμόζουμε τις προτάσεις που αφορούν τη σχέση των 

γωνιών  που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες ή κάθετες. 

 Να γνωρίζουμε πότε δυο σχήματα είναι ίσα. 

 Να εφαρμόζουμε τα κριτήρια ισότητας δύο τριγώνων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα. 

Από την εποχή του Αρχιμήδη και του Ήρωνα μέχρι σήμερα, τα πεδία 

εφαρμογής της Γεωμετρίας συνεχώς διευρύνονται.  

Αρχικά, η μελέτη των ιδιοτήτων των διάφορων γεωμετρικών σχημάτων 

έγινε με τρόπο εμπειρικό, όπως τη συναντήσαμε στις προηγούμενες τάξεις. 

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε τότε ήταν η εύρεση ή επαλήθευση των 

ιδιοτήτων και σχέσεων ανάμεσα στα γεωμετρικά σχήματα με βάση τη 

μέτρηση, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι ακριβής και τα αποτελέσματά 

της δεν γενικεύονται. 

Η διαφοροποίηση της Πρακτικής Γεωμετρίας από τη Θεωρητική 

Γεωμετρία ή Ευκλείδεια Γεωμετρία, την οποία θα μελετήσουμε, 

συνίσταται στη συστηματική χρήση της λογικής για να θεμελιώσει τις 

γνώσεις μας για τον χώρο, ξεφεύγοντας από μετρήσεις και επιμέρους 

συμπεράσματα.  

Οι γνώσεις αυτές υπάρχουν ήδη: όλοι ξέρουν τι είναι κύκλος και τι 

τετράγωνο αφού οι αντίστοιχες λέξεις υπάρχουν σε όλες τις γνωστές 

γλώσσες. Πρόκειται όμως για γνώσεις σκόρπιες, ασύνδετες μεταξύ τους. Η 

Γεωμετρία τις θεμελιώνει, δηλαδή τις οργανώνει σε ένα σύστημα, και 

φυσικά προσθέτει και νέες γνώσεις σε αυτές που ήδη υπάρχουν. Κάθε 

καινούργιο αποτέλεσμα προκύπτει από τα προηγούμενα, χρησιμοποιώντας 

τη διαδικασία που λέγεται απόδειξη και που στηρίζεται στους κανόνες 

της Λογικής. 

Η Γεωμετρία προχωράει από το πιο απλό στο πιο σύνθετο. Θα πρέπει, 

ωστόσο, από κάπου να ξεκινήσουμε, από έννοιες οι οποίες προκύπτουν 

άμεσα από την εμπειρία μας, όπως οι έννοιες σημείο, ευθεία και επίπεδο 

τις οποίες δεχόμαστε ως πρωταρχικές  χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Όμως οι έννοιες αυτές υπόκεινται στις παρακάτω παραδοχές: 

 Από δύο σημεία διέρχεται μοναδική ευθεία. 

 Κάθε ευθεία έχει άπειρα σημεία και εκτείνεται απεριόριστα και 

προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς διακοπές και κενά. 

Ισχυρισμούς όπως οι παραπάνω, τους οποίους δεχόμαστε ως αληθείς 

χωρίς απόδειξη, τους ονομάζουμε αξιώματα. Επομένως, τα αξιώματα δεν 

αποδεικνύονται, επιλέγονται. Η δομή του βιβλίου, η σειρά των 

αποτελεσμάτων εξαρτώνται από την επιλογή των αξιωμάτων, τα οποία 

δίνονται εκεί που χρειάζονται. Γενικότερα, γίνεται προσπάθεια ώστε, μετά 

από μία νέα έννοια ή ένα νέο σημαντικό αποτέλεσμα, να εξετάζεται τι 

καινούργιο μπορεί να προκύψει σε συνδυασμό με τα προηγούμενα. Κάθε 

νέο αποτέλεσμα που προκύπτει από μία σειρά συλλογισμών θεμελιωμένη 

στα αξιώματα λέγεται θεώρημα, ενώ οι άμεσες συνέπειες ενός 

θεωρήματος λέγονται πορίσματα. 

Όπως προαναφέραμε αντικείμενο της Γεωμετρίας είναι η μελέτη των 

σχημάτων του επιπέδου και του χώρου. Η μελέτη αυτή συχνά 

υποβοηθείται από ένα σχέδιο του σχήματος. 

Στην πορεία εξαγωγής των συμπερασμάτων σημαντικό ρόλο παίζει η 

διαίσθηση και η εποπτεία. Τα συμπεράσματα, για να είναι γενικά, δεν 

πρέπει να είναι συνέπειες μόνο της παρατήρησης του σχεδίου. Είναι 

αναγκαίο να προκύπτουν με ορθό συλλογισμό από τις ιδιότητες του 

σχήματος, οι οποίες άλλωστε είναι δυνατό να μην είναι όλες ορατές στο 

σχήμα. Για να καταλήξουμε σε μία απόδειξη ο δρόμος μπορεί να είναι 

μακρύς και να περνάει μέσα από εικασίες, λάθη, επανατοποθετήσεις, μέχρι 

να οδηγηθούμε στην τελική μορφή. 

 

Η Ευκλείδεια Γεωμετρία 
ερμηνεύει 
τις μορφές του 
περιβάλλοντος 
χώρου χρησιμοποιώντας 
λίγες πρώτες 
αρχές και αξιοποιώντας 
τη σκέψη και 
τον ορθό λόγο. 

Oι συλλογισμοί  
μας, για την αντιμε-
τώπιση  
ενός γεωμετρικού 
προβλήματος,  
πρέπει να είναι θεω-
ρητικοί,  
γενικοί και το 
 σχέδιο του σχήμα-
τος να έρχεται αρω-
γός στην προσπά-
θεια λύσης του προ-
βλήματος. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

 

Παράλληλες Ευθείες 

Συνέπειες των Ιδιοτήτων των  

Παραλλήλων Ευθειών 
 

Διερεύνηση  

 
Να ανοίξετε το αρχείο «Cen3_KataskeuasimoTrig.ggb» 

 

 
 

 Να μετακινήσετε τους δρομείς     και   που μεταβάλλουν τις 

πλευρές του τριγώνου      

 Να παρατηρήσετε τις σχέσεις των πλευρών του τριγώνου. 

 Ακολούθως να περιστρέψετε την πλευρά    από τα άκρα της 

(σημειώνονται με σταυρό) και να εξετάσετε κατά πόσο 

σχηματίζεται τρίγωνο. 

 Να επαναλάβετε τα πιο πάνω βήματα και για άλλα τρίγωνα. 

 Να διατυπώσετε έναν κανόνα που πρέπει να ισχύει μεταξύ των  

μέτρων των πλευρών ενός τριγώνου και ο οποίος να μας 

εξασφαλίζει πότε ένα τρίγωνο μπορεί να κατασκευαστεί. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα. 

Μαθαίνω 
 

Παράλληλες ευθείες  
 
 Από σημείο εκτός ευθείας διέρχεται μία και μόνο μία ευθεία παράλληλη προς αυτή.  
 Αν δύο ευθείες    και    είναι παράλληλες με μία 

τρίτη ευθεία   , τότε είναι μεταξύ τους 
παράλληλες.  

Για παράδειγμα στο διπλανό σχήμα έχουμε αν 

      και       τότε       

  

 Αν δύο ευθείες είναι κάθετες σε μία τρίτη ευθεία, 
τότε οι δύο ευθείες είναι μεταξύ τους 
παράλληλες. 

Για παράδειγμα στο διπλανό σχήμα έχουμε αν  

      και        τότε        

 

ε

ε

1

2

δ

 

 Αν μια ευθεία είναι κάθετη στη μια από δύο 
παράλληλες ευθείες, τότε θα είναι κάθετη και 
στην άλλη.  

Για παράδειγμα στο διπλανό σχήμα έχουμε αν 

     και       τότε      

 

 

 

ε

ε

1

2

δ

 
 

Γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες ή κάθετες.  
 

 Αν δύο γωνίες (και οι δύο να είναι οξείες ή και οι δύο 
αμβλείες) έχουν τις πλευρές τους παράλληλες ή 
κάθετες τότε είναι ίσες. 
 

Για παράδειγμα στα σχήματα έχουμε   ̂   ̂. 

 

φ

ω

 

φ

ω

 

 

Μπορείτε να ανοίξετε τα πιο κάτω αρχεία για καλύτερη  
κατανόηση των πιο πάνω θεωρημάτων.   

 Cen3_GoniesMeParallPlevres.ggb 
 Cen3_GoniesMeKathetesPlevres.ggb 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

 Κάθε πλευρά ενός τριγώνου είναι μικρότερη από 
το άθροισμα των δύο άλλων πλευρών και 
μεγαλύτερη από την απόλυτη διαφορά τους, 
δηλαδή  
 
 

Για παράδειγμα στο διπλανό σχήμα 
|     |           
|     |           
|     |           

 

 
 

 
Παρατήρηση: 
Ένα τρίγωνο     είναι κατασκευάσιμο, αν ισχύει μια από τις πιο πάνω ανισοτικές σχέσεις. 
 
 

 Σε κάθε τρίγωνο η μεγαλύτερη πλευρά είναι αυτή 
που βρίσκεται απέναντι από τη μεγαλύτερη 
γωνία του τριγώνου και αντίστροφα.  

Για παράδειγμα στο διπλανό σχήμα έχουμε: 

 ̂   ̂      

 
  



       97 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα. 

Παραδείγματα 

 
1. Στο σχήμα οι ευθείες τμήματα    και    τέμνονται στο  . Αν  

 ̂      και  ̂     ,να δείξετε ότι: 

 

(α)  ̂   ̂ 

(β)  ̂   ̂       

 

 

Λύση: 

 

(α) Οι οξείες γωνίες   και   έχουν τις πλευρές τους κάθετες 

αφού       και      , άρα  ̂   ̂. 

 

(γ) Η αμβλεία γωνία   και η οξεία γωνία φ έχουν τις  

πλευρές τους κάθετες αφού       και      , άρα  

οι γωνίες  ̂και  ̂ είναι παραπληρωματικές 

δηλαδή   ̂   ̂        

 

2. Να εξετάσετε κατά πόσο είναι δυνατό να κατασκευαστεί 

τρίγωνο με μήκη πλευρών: 

(α)                

(β)                 

 

Λύση: 

(α) Δεν σχηματίζουν τρίγωνο, γιατί 

 

           και      άρα       

 

(Το άθροισμα των δύο μικρότερων ευθυγράμμων 

τμημάτων δεν είναι μεγαλύτερο από το τρίτο). 

 

(β) Σχηματίζουν τρίγωνο, γιατί 

 

            και       άρα       

 

(Το άθροισμα των δύο μικρότερων ευθυγράμμων 

τμημάτων είναι μεγαλύτερο από το τρίτο). 

  

Για να εξετά-
σουμε αν ένα 
τρίγωνο είναι 
κατασκευά-
σιμο, αρκεί να 
συγκρίνουμε 
το άθροισμα 
των δύο μι-
κρότερων 
πλευρών με 
τη μεγαλύ-
τερη πλευρά. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

3. Τα μήκη των πλευρών    και    ενός τριγώνου     είναι 

      και      , αντίστοιχα, και το μήκος του     είναι 

ακέραιος αριθμός. Να βρείτε το μήκος της  πλευράς   . 

 

Λύση: 

 

Αφού σε κάθε τρίγωνο ισχύει: |     |          ,  

τότε                          

 

δηλαδή                   . 

 

 Άρα       , γιατί είναι ο μόνος ακέραιος που βρίσκεται 

μεταξύ του       και        

 

 

 

 

 

4. Δίνονται οι οξείες γωνίες     και     όπως φαίνεται στο 

σχήμα, οι οποίες έχουν τις πλευρές τους παράλληλες μία προς 

μία. 

Να δείξετε ότι οι διχοτόμοι τους    και    είναι παράλληλες. 

 

 
 

Λύση: 

 

  ̂     ̂   γιατί έχουν τις πλευρές τους παράλληλες μία 

προς μία. 

 

   και    διχοτόμοι των γωνιών   ̂ ,    ̂    

 

    ̂     ̂  (μισές ίσων γωνιών)             (1) 

   ̂     ̂  (εντός εναλλάξ γωνίες)          (2) 

 

Από τις σχέσεις (1) και (2)     ̂    ̂  

 

Οι γωνίες   ̂    ̂  είναι εντός εναλλάξ ως προς τις ευθείες 

  ,    και την    που τις τέμνει. 

 

      . 

Αν δύο οξείες γωνίες 
έχουν τις πλευρές τους 
παράλληλες μία προς 
μία, τότε οι γωνίες 
είναι ίσες. 

               

Υπάρχουν άπειρες 
πλευρές    που ικα-
νοποιούν την ανί-
σωση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα. 

Δραστηριότητες 
 

1. Να αποδείξετε ότι δύο ευθείες είναι παράλληλες με πολλούς 

τρόπους.  

 

2. Να εξηγήσετε γιατί ένα ισοσκελές τρίγωνο με μία γωνία του 

ίση με     είναι ισόπλευρο.  

 

3. Να αποδείξετε ότι ένα τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο αν μία 

γωνία του είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο άλλων 

γωνιών. 

 

4. Στο διπλανό σχήμα      ̂       

ορθογώνιο τρίγωνο και   τυχαίο 

σημείο της    με       και 

     , να συγκρίνετε τις 

γωνίες   και    

 

 

 

 

5. Σε ισοσκελές τρίγωνο             η γωνία  ̂     . Να 

συγκρίνετε τα μέτρα των πλευρών    και   . 

 

6. Σε τρίγωνο     με      , οι διχοτόμοι των γωνιών του   

και   τέμνονται στο  . Να δείξετε ότι      . 

 

 

 

7. Στο διπλανό σχήμα       

και      . Αν    και    

διχοτόμοι των γωνιών     

και     αντίστοιχα, να δείξετε 

ότι      . 

 

 

 

 

 

 

 

8. Να αποδείξετε ότι το μήκος οποιασδήποτε πλευράς ενός 

τριγώνου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μισό της 

περιμέτρου του (ημιπερίμετρος). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

ΙΣΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

Διερεύνηση  

 
Να ανοίξετε τα αρχεία  «En3_IsaSsxhmataTrig.ggb» και 

«En3_IsaSsximataTetrapleyra.ggb». 

 

 Nα εξετάσετε κατά πόσο το τρίγωνο 

    με κατάλληλη μετατόπιση είναι 

δυνατό να συμπέσει με κάποια από τα 

υπόλοιπα τρίγωνα.  
 

 Nα εξετάσετε κατά πόσο το 

τετράπλευρο      με κατάλληλη 

μετατόπιση είναι δυνατό να συμπέσει 

με κάποια από τα υπόλοιπα  

τετράπλευρα.  

 

 Τι παρατηρείτε;  

 

 

 

Μαθαίνω 

 Δύο επίπεδα σχήματα είναι ίσα, αν μπορεί με κατάλληλη 
μετατόπιση το ένα από αυτά να ταυτιστεί (συμπέσει) με το άλλο.  

 Αν δύο σχήματα είναι ίσα, τότε έχουν και τα αντίστοιχα στοιχεία 
τους ίσα, δηλαδή κάθε στοιχείο του ενός είναι ίσο με το αντίστοιχο 
στοιχείο του άλλου.  

       

Π.χ. τα πολύγωνα       και       είναι ίσα, τότε: 

 ̂   ̂  ̂   ̂  ̂   ̂  ̂   ̂  ̂   ̂ και 

                                            
 
 Δύο τρίγωνα είναι ίσα, αν μπορεί με κατάλληλη μετατόπιση το ένα 

από αυτά να ταυτιστεί (συμπέσει) με το άλλο.  
Τότε τα δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία και 
τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες.  
 

Π.χ. τα τρίγωνα     και        είναι ίσα, τότε: 

 ̂    ̂  ̂    ̂  ̂    ̂ και  

                             
 

Παρατήρηση: Σε τυχαίο τρίγωνο     η γωνία   ονομάζεται περιεχόμενη 
γωνία των πλευρών    και   , γιατί οι πλευρές της γωνίας είναι οι 
πλευρές ΑΒ και ΑΓ του τριγώνου. Οι γωνίες    και   ονομάζονται 
προσκείμενες γωνίες της πλευράς    γιατί η πλευρά του τριγώνου ΒΓ είναι 
κοινή πλευρά τους. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα. 

Παραδείγματα 

 

 
1. Αν τα τρίγωνα         είναι ίσα και ισχύει                         

                 , να βρείτε τις αντίστοιχες ίσες 

γωνίες. 

 

                             
Λύση:  

 

Στα ίσα τρίγωνα, απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες 

γωνίες.  

Δηλαδή  

       ̂   ̂  

        ̂   ̂   και 

       ̂   ̂. 

 

 

2. Τα τρίγωνα     και     είναι ίσα και ισχύει       και 

 ̂   ̂. Να βρείτε τα αντίστοιχα ίσα κύρια στοιχεία τους. 

 

                                  
Λύση:  

 

Στα ίσα τρίγωνα     και    , απέναντι από ίσες γωνίες 

βρίσκονται ίσες πλευρές και αντίστροφα. 

Δηλαδή  

       ̂   ̂,     και     ̂   ̂          

 ̂   ̂  και  ̂   ̂     ̂   ̂ 

 ̂   ̂        

  

A

B

Γ

Μ

Λ

Κ

 

Α

Β Γ

Μ
Λ

K

 



102 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

Δραστηριότητες 

 
 

1. Δίνεται το τρίγωνο    . 

(α) Να γράψετε τα κύρια 

στοιχεία του τριγώνου. 

(β) Να ονομάσετε με μικρά 

γράμματα τις πλευρές 

      και    του διπλανού 

σχήματος. 

(γ) Ποιες είναι οι περιεχόμενες γωνίες των πλευρών: 

(i)    και    

(ii)    και    

(δ) Ποιες πλευρές έχουν περιεχόμενη γωνία τη γωνία  ; 

(ε) Ποιες είναι οι προσκείμενες γωνίες της πλευράς   ; 

 

 

2. Να συγκρίνετε τα πιο κάτω δύο τρίγωνα     και    , αφού 

τοποθετήσετε το ένα πάνω στο άλλο με τη χρήση ενός 

διαφανούς χαρτιού. 

 

A

B Γ

Δ

Ε

Ζ  
 

 

3.  (α)  Να εξετάσετε κατά πόσο ένα σκαληνό τρίγωνο θα 

μπορούσε να είναι ίσο με ένα ισοσκελές τρίγωνο (να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας).  

 

 (β)  Να εξετάσετε κατά πόσο ένα ισόπλευρο τρίγωνο θα 

μπορούσε να είναι ίσο με ένα ορθογώνιο τρίγωνο (να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας).  

 

 (γ)  Να εξετάσετε κατά πόσο ένα ισοσκελές τρίγωνο θα 

μπορούσε να είναι ίσο με ένα ορθογώνιο τρίγωνο (να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

 

Διερεύνηση (1) 

 
 

Να ανοίξετε  το αρχείο «Cen3_1ο kritirio_IsoTrig.ggb» 

 

 Στο αρχείο υπάρχει ένα τρίγωνο     και 

τρία ευθύγραμμα τμήματα με μήκος ίσο 

με τις αντίστοιχες πλευρές του τριγώνου.  

 Το ευθύγραμμο τμήμα με μαύρα άκρα 

δεν μετακινείται. 

 Τα άλλα δύο ευθύγραμμα τμήματα με 

μπλε και κόκκινα άκρα μεταφέρονται από 

το μπλε άκρο και περιστρέφονται γύρω από το κόκκινο άκρο. 

Να μετακινήσετε αυτά τα ευθύγραμμα τμήματα, ώστε να 

κατασκευάσετε ένα νέο τρίγωνο. 

 Ακολούθως να μετακινήσετε το τρίγωνο που δημιουργείται 

και να το τοποθετήσετε πάνω στο τρίγωνο    . 

 Τι παρατηρείτε; 

 

 

Διερεύνηση (2)  

 
 

Να ανοίξετε το αρχείο «Cen3_2ο kritirio_IsoTrig.ggb» 

 

 Στο αρχείο υπάρχει ένα τρίγωνο    , μία 

γωνία ίση με τη γωνία   του τριγώνου, ένα 

ευθύγραμμο τμήμα ίσο με την πλευρά 

   του τριγώνου και ένα ευθύγραμμο τμήμα 

ίσο με την πλευρά    του τριγώνου. 

 Η γωνία δεν μετακινείται. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

 Τα δύο ευθύγραμμα τμήματα με μπλε και κόκκινα άκρα 

μεταφέρονται από το μπλε άκρο και περιστρέφονται γύρω 

από το κόκκινο άκρο. Να μετακινήσετε αυτά τα ευθύγραμμα 

τμήματα προς τη γωνία, ώστε να κατασκευάσετε ένα νέο 

τρίγωνο με πλευρές τα δύο τμήματα και περιεχόμενη τη 

γωνία που δίνεται. 

 Ακολούθως να μετακινήσετε το τρίγωνο που δημιουργείται 

και να το τοποθετήσετε πάνω στο τρίγωνο    . 

 Τι παρατηρείτε; 

 

 

Διερεύνηση (3) 
 

 
 

Να ανοίξετε  το αρχείο «Cen3_3ο kritirio_IsoTrig.ggb» 

 

 Στο αρχείο υπάρχει ένα τρίγωνο    , δύο γωνίες ίσες 

με τις γωνίες   και   του τριγώνου και ένα ευθύγραμμο 

τμήμα ίσο με την πλευρά    του τριγώνου. 

 Το ευθύγραμμο τμήμα δεν μετακινείται. 

 Να μετακινήσετε τις γωνίες προς τα άκρα του 

ευθύγραμμου τμήματος, ώστε να κατασκευάσετε ένα νέο 

τρίγωνο με πλευρά το ευθύγραμμο τμήμα και τις δύο 

γωνίες. 

 Ακολούθως να μετακινήσετε το τρίγωνο που δημιουργείται 

και να το τοποθετήσετε πάνω στο τρίγωνο     . 

 Τι παρατηρείτε; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα. 

Μαθαίνω 
 

Κριτήρια ισότητας τριγώνων 
Οι προτάσεις οι οποίες εξασφαλίζουν την ισότητα δύο τριγώνων αποτελούν τα κριτήρια 
ισότητας τριγώνων. 

1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων. (     ) 
Αν οι πλευρές ενός τριγώνου είναι ίσες μία προς μία με τις πλευρές ενός άλλου τριγώνου, τότε 
τα τρίγωνα αυτά είναι ίσα (συμβολικά γράφουμε      ).  
 

 
 

2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων. (     ). 
Αν δύο πλευρές ενός τριγώνου είναι ίσες μία προς μία με τις πλευρές ενός άλλου τριγώνου και 
οι περιεχόμενες γωνίες των πλευρών αυτών είναι ίσες, τότε τα τρίγωνα αυτά είναι ίσα 
(συμβολικά γράφουμε      ). 
 

 
 

3ο κριτήριο ισότητας τριγώνων. (     ). 
Αν μία πλευρά ενός τριγώνου είναι ίση με μία πλευρά ενός άλλου τριγώνου και οι 
προσκείμενες γωνίες των πλευρών αυτών είναι μία προς μία αντίστοιχα ίσες, τότε τα τρίγωνα 
αυτά είναι ίσα (συμβολικά γράφουμε      ).  
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Παραδείγματα  

 
1. Στο σχήμα να εξετάσετε κατά πόσο 

τα τρίγωνα     και     είναι ίσα. 

 

 

 

 

Λύση: 

Συγκρίνω τα τρίγωνα     και    , τα 

οποία έχουν:  

        (Κοινή πλευρά)  ( ) 

   ̂    ̂   (Δεδομένα από σχήμα)  (Γ) 

   ̂    ̂    (Δεδομένα από σχήμα)  (Γ) 

 

Άρα τα τρίγωνα     και     είναι ίσα γιατί έχουν μια κοινή 

πλευρά και τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες σε κάθε τρίγωνο 

αντίστοιχα ίσες (     ). 

 

2. Να εξετάσετε κατά πόσο τα τρίγωνων     και     είναι ίσα, με 

βάση τα δεδομένα που σας δίνονται σε κάθε περίπτωση: 

(α)        ̂   ̂ και  ̂   ̂. 

(β)        ̂   ̂ και  ̂   ̂. 

 

Λύση:  

(α) Κατασκευάζω δυο τρίγωνα σύμφωνα με τα πιο πάνω 

δεδομένα: 

Στο τρίγωνο     η γωνία   είναι αντίστοιχη της πλευρά 

ΑΒ και στο τρίγωνο     η γωνία    είναι αντίστοιχη της 

πλευράς   . 

Άρα αφού       και   ̂   ̂  τότε τα τρίγωνα έχουν 

αντίστοιχα ίσα μία γωνία και μία πλευρά. 

 

                            
Με βάση τα δεδομένα μας αναζητούμε τώρα ένα τρίτο 

στοιχείο για να δούμε αν ισχύει κάποιο από τα τρία 

κριτήρια. 

Αφού  ̂   ̂   ̂          ̂         ̂   ̂   (1) 

και      ̂   ̂   ̂           ̂          ̂   ̂.  (2) 

 

Από τις σχέσεις (1), (2) και τα δεδομένα   ̂   ̂ και  ̂   ̂, 

     
△

    
△

 

Παρατήρηση: 
Στην περίπτωση 
που οι ίσες 
γωνίες  δεν είναι 
προσκείμενες 
των ίσων 
πλευρών αλλά 
είναι αντίστοιχα 
ίσες, τότε τα 
τρίγωνα     και 
    είναι ίσα.  
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έχουμε ότι   ̂   ̂ . 

Άρα ισχύει το κριτήριο ισότητας τριγώνων (     ) και 

συνεπώς τα τρίγωνα     και     είναι ίσα. 

 

(β) Κατασκευάζω δυο τρίγωνα σύμφωνα με τα 

πιο πάνω δεδομένα παρατηρούμε ότι οι 

γωνίες  ̂  και  ̂  είναι ίσες αλλά βρίσκονται 

απέναντι από άνισες πλευρές. 

Τα αντίστοιχα στοιχεία του τριγώνου δεν είναι 

ίσα άρα τα τρίγωνα δεν είναι ίσα. 

 

3. Στο σχήμα η διάμεσος    του τριγώνου     

έχει προεκταθεί κατά τμήμα      . Να 

αποδείξετε ότι τα τμήματα    και    είναι 

ίσα.  

 

Λύση:  

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα    ,     τα οποία έχουν: 

            (  μέσο του   )                 

            (Δεδομένο)                          

   ̂    ̂   (κατακορυφήν γωνίες)       

 

Άρα τα τρίγωνα     και     είναι ίσα διότι έχουν δύο πλευρές 

αντίστοιχα ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες γωνίες σε 

αυτές αντίστοιχα ίσες  (     ). 

Από την ισότητα των τριγώνων έχουμε ότι       . 

 

 

4. Να αποδείξετε ότι σε ίσες χορδές ενός κύκλου 

αντιστοιχούν ίσα τόξα.  

 

Λύση:  

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα     και     τα οποία 

έχουν: 

 

          (Ακτίνες κύκλου)  (Π) 

         (Ακτίνες κύκλου) (Π) 

         (Δεδομένο) (Π) 

 

Άρα τα τρίγωνα     και     είναι ίσα διότι έχουν τρεις 

πλευρές αντίστοιχα ίσες μία προς μία (     ). 

Από τα ίσα αντίστοιχα στοιχεία των τριγώνων     και     

έχουμε ότι  ̂   ̂ . 

Οι γωνίες  ̂ ,   ̂  είναι επίκεντρες γωνίες.  

Άρα, τα αντίστοιχα τόξα τους        είναι ίσα.    

   𝛭𝛥
△

    
△

 

Με παρόμοιο 
τρόπο μπο-
ρούμε να δεί-
ξουμε ότι “σε 
ίσες χορδές 
δύο ίσων κύ-
κλων αντιστοι-
χούν ίσα τόξα.” 

   Ο 
△

  Ο 
△
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

Δραστηριότητες 

 
1. Δίνονται τα τρίγωνα     και    . Να βρείτε σε ποιες από τις 

πιο κάτω περιπτώσεις τα τρίγωνα είναι ίσα. 

 

(α)                   

(β)  ̂   ̂  ̂   ̂     ̂   ̂ 

(γ)      ,   ̂   ̂   ̂   ̂ 

(δ)               

(ε)                  ̂   ̂ 

 

2. Από τα στοιχεία που δίνονται, να εξετάσετε κατά πόσο τα πιο 

κάτω ζεύγη τριγώνων είναι ίσα. Σε κάθε περίπτωση να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

(α)  (β)  

Α

Β

Γ Δ

Ε            

Β

Δ

ΓΑ  
(γ)  

Α

Β Γ

Δ

Ε Ζ

50°

70°

50° 60°

 
(δ)  

Α

Β Γ

Δ

 
 

 

3. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο      και τα σημεία       στις 

πλευρές           αντίστοιχα ώστε              . Να 

δείξετε ότι το τρίγωνο     είναι ισόπλευρο. 
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4. Στο σχήμα              και       (τα σημεία       και 

  είναι συνευθειακά).  

 

Να δείξετε ότι τα τρίγωνα     και 

    είναι ίσα. 

 

 

 

 

 

5. Στο σχήμα το     είναι ισοσκελές τρίγωνο          και 

      είναι προεκτάσεις της πλευράς    τέτοιες ώστε  

     .  

 

Να δείξετε ότι το τρίγωνο     είναι 

ισοσκελές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Να αποδείξετε ότι οι διάμεσοι    και    ισοσκελούς τριγώνου 

              είναι ίσες. 

 

 

7. Να αποδείξετε ότι σε κάθε παραλληλόγραμμο ισχύει ότι: 

 

(α) Kάθε διαγώνιος του χωρίζει το παραλληλόγραμμο σε δυο 

ίσα τρίγωνα. 

(β) Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες. 

(γ) Οι διαγώνιοί του διχοτομούνται. 

 

8. Αν δύο τρίγωνα     και     έχουν             και  ̂   ̂, 

να αποδείξετε ότι οι γωνίες  ̂  και  ̂  είναι ίσες ή 

παραπληρωματικές. 

  



110 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 
 

Διερεύνηση 

 
 

Να ανοίξετε το αρχείo “Cen3_KritirioOrthTrig.ggb”.  

 

 

 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο    . Σε καθεμιά από τις 

περιπτώσεις που φαίνονται στα γαλάζια κουμπιά, 

κατασκευάζεται ορθογώνιο τρίγωνο        το οποίο έχει, 

επιπλέον της ορθής γωνίας, άλλα δύο κύρια στοιχεία ίσα με τα 

αντίστοιχα του    .  

 

 Να εξετάσετε αν μπορεί να συμπέσει το         με το    , 

μετακινώντας και περιστρέφοντας το       . 

 

 Να επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία και για τις πέντε 

περιπτώσεις (πέντε κουμπιά επιλογής). 

 

 Να εξετάσετε ποια είναι τα ελάχιστα κύρια στοιχεία των 

τριγώνων     και        που πρέπει να ισούνται (εκτός από 

την ορθή γωνία), έτσι ώστε τα τρίγωνα να είναι ίσα.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα. 

Μαθαίνω 
 

Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.  

Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν ισχύει ένα από τα πιο κάτω: 

 

I) Έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές 

ίσες μία προς μία                       

(    Ο) 

 

 

  
 

 

 

II) Έχουν μία  πλευρά και μία οξεία 

γωνία αντίστοιχα ίσες.                      

(    Ο) 

 

 
 

 

Γενικά 

Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν εκτός από την ορθή γωνία τους έχουν και άλλα δύο 

αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα, από τα οποία το ένα είναι οπωσδήποτε πλευρά. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

Παραδείγματα 

 

1. Να εξετάσετε κατά πόσο τα πιο κάτω ζεύγη τριγώνων είναι 

ίσα: 

(α)  

 
(β)  

 
(γ)  

 
Λύση: 

 

(α) Τα ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, γιατί μια κάθετη 

πλευρά και η υποτείνουσα του ενός τριγώνου είναι 

αντίστοιχα ίσες με μια κάθετη πλευρά και την 

υποτείνουσα του άλλου τριγώνου (     ). 

(β) Με βάση τα δεδομένα δίνονται μόνο ίσες γωνίες. Τα 

δεδομένα δεν είναι επαρκή για να αποδείξουμε ότι τα 

ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα. 

(γ) Τα ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα γιατί η υποτείνουσα και 

η μία οξεία γωνία του ενός τριγώνου είναι αντίστοιχα 

ίσες μία προς μία με την υποτείνουσα και την οξεία 

γωνία  του άλλου τριγώνου (     ).  
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5. (α) Να αποδείξετε ότι σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο ισχύει: 

(i) Οι γωνίες  της βάσης του είναι ίσες.  

(ii) Η διχοτόμος της απέναντι από τη βάση γωνίας  είναι 

διάμεσος και ύψος.  

(iii) Η διάμεσος  που αντιστοιχεί στη βάση είναι ύψος και 

διχοτόμος. 

(iv) Το ύψος που αντιστοιχεί στη βάση είναι διάμεσος και 

διχοτόμος.  

 

(β) Να αποδείξετε ότι αν ισχύει μία από τις πιο κάτω συνθήκες  

     τότε το  τρίγωνο  είναι ισοσκελές. 

(i) Οι γωνίες  της βάσης του είναι ίσες.  

(ii) Η διχοτόμος της απέναντι από τη βάση γωνίας,  είναι 

διάμεσος και ύψος. 

(iii) Η διάμεσος  που αντιστοιχεί στη βάση ,  είναι ύψος και 

διχοτόμος. 

(iv) Το ύψος που αντιστοιχεί στη βάση ,  είναι διάμεσος και 

διχοτόμος. 

 

Απόδειξη: 

 

(α)  (i) Στο ισοσκελές τρίγωνο    ,      . 

Κατασκευάζουμε τη διχοτόμο    της γωνίας  .  

 

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα      και     τα οποία έχουν: 

        (          

  ̂   ̂    (   διχοτόμος της γωνίας  ̂)       

        (Κοινή πλευρά).  (Π) 

 

Άρα τα τρίγωνα      και     είναι ίσα, γιατί έχουν δύο 

πλευρές αντίστοιχα ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες 

γωνίες σε αυτές αντίστοιχα ίσες (     ). 

 

Άρα  ̂   ̂ . 

Από την ισότητα των τριγώνων (   
△

    
△

  έχουμε ότι τα 

αντίστοιχα στοιχεία των τριγώνων είναι ίσα , άρα:   

       και  ̂   ̂ . 

Αφού       τότε    είναι διάμεσος.  

Επειδή  ̂   ̂       και   ̂   ̂  τότε   ̂   ̂     ,  

οπότε το τμήμα    είναι ύψος του τριγώνου.  

 

Δηλαδή, 

η διχοτόμος    είναι και διάμεσος και ύψος του 

τριγώνου. 

 

Ιδιότητες 
ισοσκελών 
τριγώνων. 
(Πρόταση) 

Κριτήρια 
ισοσκελών 
τριγώνων. 

(Αντίστροφο 
Πρότασης) 

  𝛢𝛥𝛣
△

 𝛢𝛥𝛤
△
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‘Όμοια αποδεικνύεται και η (iii) 

 

(iv) Στο ισοσκελές τρίγωνο    ,      ,    

      κατασκευάζουμε τo  ύψος   .  

 

Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα      και     τα οποία 

έχουν: 

        (          

        (Κοινή πλευρά).  (Π) 

 

Άρα τα ορθογώνια τρίγωνα     και     είναι ίσα, διότι 

έχουν δύο πλευρές αντίστοιχα ίσες μία προς μία (     ). 

 

Από την ισότητα των τριγώνων (   
△

    
△

  έχουμε ότι τα 

αντίστοιχα στοιχεία των τριγώνων είναι ίσα , άρα:    

 

   ̂    ̂     διχοτόμος. 

            διάμεσος. 

 

Δηλαδή, 

Το ύψος    είναι και διχοτόμος και διάμεσος του 

τριγώνου. 

 

(β) (i) Στο τρίγωνο     με  ̂   ̂,  

         κατασκευάζουμε το ύψος   . 

 

Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα      και     τα οποία 

έχουν: 

  ̂   ̂  (          (Γ) 

        (Κοινή πλευρά).  (Π) 

 

Άρα τα ορθογώνια τρίγωνα     και     είναι ίσα, διότι 

έχουν μια πλευρά και μια οξεία γωνία αντίστοιχα ίσες μία 

προς μία (     ). 

 

Από την ισότητα των τριγώνων (   
△

    
△

  έχουμε ότι τα 

αντίστοιχα στοιχεία των τριγώνων είναι ίσα, άρα:  

 

         το τρίγωνο     είναι ισοσκελές  

 

 

 

‘Όμοια αποδεικνύονται και τα  (ii),(iii)και (iv) 

 

  

  𝛢𝛥𝛣
△

 𝛢𝛥𝛤
△

 

  𝛢𝛥𝛣
△

 𝐴𝛥𝛤
△
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Δραστηριότητες                

 
 

1. Να εξετάσετε κατά πόσο τα πιο κάτω τρίγωνα είναι ίσα. 

(α)   

 

(β)  

 
 

2. Στο διπλανό σχήμα  το τρίγωνο     

είναι ορθογώνιο ( ̂     ),  ̂      και 

     . Να δείξετε ότι η    είναι 

διχοτόμος του τριγώνου    . 

 

 

 

 

 

 

3. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο               . Να δείξετε ότι: 

(α) οι διχοτόμοι       είναι ίσες. 

(β) τα ύψη του       είναι ίσα. 

 

 

4. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο              Αν   είναι 

τυχαίο σημείο του ύψους    να αποδείξετε ότι το   

ισαπέχει από τις πλευρές    και   . 

 

 

5. Στο διπλανό σχήμα δίνεται γωνία   ̂ . Στις πλευρές της    

και    παίρνουμε σημεία   και   

αντίστοιχα έτσι ώστε      . 

(α) Αν   είναι σημείο της διχοτόμου 

της   ̂ , να δείξετε ότι      .  

(β) Αν οι ευθείες    και    τέμνουν 

τις πλευρές    και    στα    και 

   αντίστοιχα να δείξετε ότι 

       . 



116 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

6. Δίνεται τρίγωνο    . Φέρουμε τη    κάθετη στη διχοτόμο 

   η οποία τέμνει την πλευρά    στο  . Να αποδείξετε ότι 

το τρίγωνο     είναι ισοσκελές. 

 

7. Δίνεται η γωνία   ̂ . Να δείξετε ότι κάθε σημείο της 

διχοτόμου ισαπέχει από τις πλευρές της. 

 

8.  Στο διπλανό σχήμα δίνεται ισοσκελές 

τρίγωνο      με      . Τα ύψη του 

   και    τέμνονται στο σημείο   

(Ορθόκεντρο).  

 

Να δείξετε ότι: 

(α) Τα ύψη    και    είναι ίσα. 

(β) Η    είναι διχοτόμος της γωνίας 

   . 

 

 

9. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα     και     είναι ίσα, αν οι 

κορυφές τους έχουν συντεταγμένες: 

                                         και        . 

 

 

10. Στο διπλανό σχήμα  τα τρίγωνα     και     είναι 

ορθογώνια (  ̂     , 

 ̂      ). Αν        

και       , να 

αποδείξετε ότι σημεία   

και   ισαπέχουν από το 

ευθύγραμμο τμήμα    

(τα σημεία   και   

βρίσκονται πάνω στο 

ευθύγραμμο τμήμα   ) . 

 

 

11. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο               το σημείο   είναι 

μέσο της     Να δείξετε ότι το σημείο   ισαπέχει από τις 

πλευρές    και   . 

 

12. Να αποδείξετε ότι οι διαγώνιοι ενός ρόμβου χωρίζουν τον 

ρόμβο σε τέσσερα ίσα τρίγωνα. 

 

13. Να δείξετε ότι οι διαγώνιοι του ορθογώνιου 

παραλληλογράμμου είναι ίσες. 



       117 
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Δραστηριότητες   Ενότητας

 

1. Στο διπλανό σχήμα       ,       και         

(Τα σημεία     και   είναι συνευθειακά) 

 

Να δείξετε ότι  τα ευθύγραμμα τμήματα 

   και    είναι κάθετα. 

 

 

 

 

 

 

2. Στο διπλανό σχήμα  τα    και    είναι ύψη και  το   είναι 

το ορθόκεντρο  του τριγώνου       

 

Να δείξετε ότι : 

 

(α) Οι γωνίες   ̂  και 

  ̂  είναι ίσες 

(β) Οι γωνίες   ̂  και 

  ̂  είναι ίσες 

 

 

3. Στο διπλανό τρίγωνο    , η γωνία  ̂ είναι διπλάσια της  ̂, 

φέρουμε το ύψος    και στην πλευρά    παίρνουμε τμήμα 

   που να είναι ίσο με το     

 

(α) Να δείξετε ότι: τα 

τρίγωνα      και 

    είναι ισοσκελή. 

(β) Αν   μέσο της   , 

τότε    μεσοκάθετη 

στην   . 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

4. Να εξετάσετε, σε κάθε περίπτωση, κατά πόσο τα πιο κάτω 

ζεύγη τρίγωνων είναι ίσα. 

Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. 

 

(α)  

 

(β)  

 
(γ)  

 
 

(δ)  

 

(ε)  

 

(στ)  

 

(ζ)  

 

Το σημείο   είναι η τομή 

των ευθύγραμμων  

τμημάτων     και   . 
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5. Να δείξετε ότι τα μέσα των ίσων πλευρών ισοσκελούς 

τριγώνου ισαπέχουν από τη βάση.  

 

6. Στο σχήμα φαίνεται η κάτοψη ενός χαρταετού. Αν       

και το ευθύγραμμο τμήμα     διχοτομεί τη γωνία  , να 

δείξετε  ότι      . 

 

 

 

 

 

 

 

7. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο     με      . Στις προεκτάσεις 

της    παίρνουμε τα σημεία     έτσι ώστε      . Να 

δείξετε ότι το τρίγωνο     είναι ισοσκελές. 

 

8. Αν σε τρίγωνο     είναι  ̂       και    
  

 
, να αποδείξετε 

ότι το τρίγωνο     είναι ορθογώνιο.  

 

9. Τα σημεία   και   απέχουν το ίδιο από μια ευθεία   . Αν η   

τέμνει το ευθύγραμμο τμήμα    στο   , να δείξετε ότι  το 

  είναι το μέσο του   . 

 

10. Σε τρίγωνο     δίνεται ότι       και   ̂    ̂ . Να 

αποδείξετε ότι το τρίγωνο     είναι ισοσκελές. 

 

11. Στο διπλανό σχήμα το     είναι ισόπλευρο τρίγωνο και 

        .  

 

Να αποδείξετε ότι το 

τρίγωνο     είναι 

ισόπλευρο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

12. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο με κορυφές τα μέσα των 

πλευρών ισοσκελούς τριγώνου είναι ισοσκελές. 

 

13. Στις πλευρές    και     μίας γωνίας     παίρνουμε τα 

σημεία     και     αντίστοιχα, ώστε       και      . 

Αν   σημείο της διχοτόμου της γωνίας    , να αποδείξετε 

ότι οι γωνίες   ̂  και   ̂  είναι ίσες. 

 

14. Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται ημικύκλιο με κέντρο    και 

διάμετρο      . Με κέντρα τα   και   και ακτίνα   

γράφουμε ακόμα δύο ημικύκλια όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Να αποδείξετε ότι οι γωνίες   ̂  και   ̂  είναι ίσες. 

 

 

 

15. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο             . Να αποδείξετε 

ότι:  

(α) οι διάμεσοι είναι ίσες          

(β) οι παρά τις βάσεις γωνίες είναι  ανά δύο αντίστοιχα ίσες 

  ̂   ̂ και  ̂   ̂   

 

 

16. Να αποδείξετε ότι οι διαγώνιοι του τετραγώνου 

διχοτομούνται, διχοτομούν τις γωνίες του και τέμνονται 

κάθετα. 

 

  

Υπόδειξη 
για το (α): 
Να φέρετε τα 
ύψη    και 
  . 
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17. Πιο κάτω φαίνεται η κατασκευή της διχοτόμου μίας γωνίας 

με χάρακα και διαβήτη.  

Να δικαιολογήσετε πλήρως το αποτέλεσμα της κατασκευής 

με χρήση  γεωμετρικών προτάσεων, κριτηρίων και 

θεωρημάτων. 

 

 

Βήμα 1: Βήμα 1: 

 

 

 

 

Με κέντρο την 

κορυφή της γωνίας 

  γράφουμε τόξο 

  . 

Στη συνέχεια με κέντρο το 

σημείο   γράφουμε δύο 

τόξα με το ίδιο άνοιγμα. 

Βήμα 3: 

 

 
 

Η ημιευθεία   , όπου   το σημείο τομής των τόξων, 

είναι η διχοτόμος της γωνίας    . 

 

  

Η κατασκευή σχη-
μάτων με "κανόνα 
και διαβήτη" είναι 
η μέθοδος στην 
οποία  
χρησιμοποιείται 
μόνο ο κανόνας (μη 
αριθμημένος χάρα-
κας) και ο 
διαβήτης.  
Αυτή η μέθοδος κα-
τασκευής χρονολο-
γείται από τους 
αρχαίους Έλληνες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

 Δραστηριότητες  Εμπλουτισμού

 

 

1. Σε ισοσκελές τρίγωνο             παίρνουμε σημεία  

    στις προεκτάσεις των πλευρών       αντίστοιχα έτσι 

ώστε      . Να δείξετε ότι:  

(α)       

(β) Αν   είναι το μέσο της    να δείξετε ότι     Ε. 

 

2. Να αποδείξετε ότι σε κάθε κυρτό τετράπλευρο, το άθροισμα 

τριών οποιωνδήποτε πλευρών του είναι μεγαλύτερο από 

την τέταρτη πλευρά του. 

 

3. Σε ισοσκελές τρίγωνο     με       προεκτείνουμε τη    

προς το μέρος του   και του   κατά τμήμα       

(  και   σημεία της προέκτασης του ευθύγραμμου τμήματος 

  , προς το   και   αντίστοιχα). Φέρουμε κάθετα 

ευθύγραμμα τμήματα    και    στις ίσες πλευρές του 

τριγώνου    και    αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι : 

(α)       , 

          

 

4. (α) Να κατασκευάσετε ένα τρίγωνο και ακολούθως να 

κατασκευάσετε με κανόνα και διαβήτη ένα άλλο τρίγωνο 

έτσι ώστε τα δύο τρίγωνα να είναι ίσα.  

 

(β) Να δικαιολογήσετε πλήρως γιατί τα δυο τρίγωνα που 

κατασκευάσατε είναι ίσα.  

 

(γ) Να γράψετε τα βήματα που ακλουθήσατε για την 

κατασκευή σας.  

 

(δ) Να συζητήσετε με τους/τις συμμαθητές/τριές σας τους 

διαφορετικούς τρόπους που βρήκατε για να  κάνετε τις 

κατασκευές σας. 
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5. Ο Abu al-Wafa ήταν ένας Πέρσης μαθηματικός που  μεταξύ 

άλλων ασχολήθηκε με τη διαίρεση γεωμετρικών σχημάτων 

σε αλλά απλούστερα, με σκοπό την ανασύνθεσή τους σε ένα 

νέο γεωμετρικό σχήμα. Μία τέτοια κατασκευή είναι η 

ακόλουθη: 

 

“Να διαιρέσετε τρία ίσα τετράγωνα σε κατάλληλα επίπεδα 

γεωμετρικά σχήματα, έτσι ώστε αναδιατάσσοντάς τα 

(χωρίς να περισσέψει κανένα) να σχηματίσετε ένα 

τετράγωνο.” 

 

 Κατασκευάζουμε τρία ίσα τετράγωνα, δυο με μπλε 

και ένα με κόκκινο χρώμα. Χωρίζουμε τα δυο μπλε 

τετράγωνα σε ίσα τρίγωνα, φέρνοντας διαγωνίους . 

 

                                         
 Τοποθετούμε το κόκκινο τετράγωνο και 

περιμετρικά γύρω του τα τέσσερα τρίγωνα (μπλε). 

 

 
 

 Ενώνουμε τις κορυφές Ξ, Η, Φ, Σ (όπως βλέπουμε 

στο σχήμα ) και "κόβουμε" τα μικρά τρίγωνα που 

περισσεύουν, τα τοποθετούμε στα κενά( δείτε τα 

αντίστοιχα χρώματα) και έχουμε σχηματίσει ένα 

τετράγωνο. 

 

Ο Abu al-Wafa 
(940 – 998 μΧ.) 
ήταν ένας Πέρ-
σης μαθηματικός 
και αστρονόμος 
που εργάστηκε 
στη Βαγδάτη. 
Έκανε σημα-
ντικές 
καινοτομίες 
όπως το έργο 
του σχετικά με 
αριθμητική για 
τους επιχει-
ρηματίες. Από 
αυτόν γίνεται 
για πρώτη φορά 
η χρήση των 
αρνητικών 
αριθμών σε ένα 
μεσαιωνικό 
ισλαμικό 
κείμενο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Γεωμετρία Ι – Ίσα τρίγωνα 

 
 

 Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα που είναι έξω 

από το τετράπλευρο      είναι ίσα με αυτά που 

σχηματίζονται από τον κενό χώρο (άσπρο) μέσα 

στο τετράπλευρο       . 

 

 Να δικαιολογήσετε γιατί το τετράπλευρο 

     είναι τετράγωνο. 

 
 Μπορείτε να δείτε την κατασκευή αν ανοίξετε το αρχείo : 

“CEn3_Emploutismos_AbualWafa.ggb” 

 
 

6. Να κατασκευάσετε δύο ίσες γωνιές  με κάθετες πλευρές. Να 

αποδείξετε ότι οι διχοτόμοι των γωνιών τέμνονται κάθετα. 

 

 

7. Να κατασκευάσετε δύο παραπληρωματικές γωνίες με 

κάθετες πλευρές. Να αποδείξετε ότι οι διχοτόμοι των 

γωνιών είναι παράλληλες (αν δεν συμπίπτουν). 

 

 



 

 

  

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε:  
 

 Να υπολογίζουμε την απόσταση δύο σημείων  (     ) και 

 (     ).  

 Να βρίσκουμε τις συντεταγμένες του μέσου  (     ), ενός 

ευθύγραμμου τμήματος με άκρα τα σημεία  (     ) και  (     ). 

 Να υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας που διέρχεται από δύο 

σημεία  (     ) και  (     ). 

 Να υπολογίζουμε την κλίση ευθείας που δίνεται σε κανονική 

μορφή                .  

 Να βρίσκουμε τις σχετικές θέσεις δύο ευθειών   :           και  

  :          . 

 Να βρίσκουμε πότε ένα γραμμικό σύστημα με δύο εξισώσεις και 

δύο αγνώστους έχει μοναδική λύση, πότε είναι αδύνατο και πότε 

έχει άπειρες λύσεις, χωρίς κατ’ ανάγκη, να επιλυθεί. 

 Να χρησιμοποιούμε διάφορες αλγεβρικές μεθόδους, όπως τη 

μέθοδο της αντικατάστασης και τη μέθοδο των αντίθετων  

συντελεστών, για την αλγεβρική επίλυση ενός γραμμικού 

συστήματος με δύο αγνώστους (   ). 

 

 

 

Ευθεία  

Γραμμικά Συστήματα 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

4 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:   Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Απόσταση δύο σημείων   

Μέσο Ευθυγράμμου Τμήματος 

 

Διερεύνηση (1) 

 

Να ανοίξετε  το αρχείο “CEn4_apostasi_simion.ggb”  

 

 Να μετακινήσετε τα σημεία Α 

και Β σε διάφορες θέσεις και να 

υπολογίσετε το μήκος του 

ευθύγραμμου τμήματος    σε 

κάθε περίπτωση. Να εξηγήσετε 

τον τρόπο που εργαστήκατε. 

 

 Αν δίνονται δύο σημεία 

 (     ),  (     ) να βρείτε έναν τύπο που να υπολογίζει το 

μήκος του ευθύγραμμου τμήματος    συναρτήσει των 

συντεταγμένων των σημείων   και  . 

 

 Να βρείτε το μήκος του ΑΒ όταν είναι παράλληλο με τους 

άξονες των συντεταγμένων αντίστοιχα.  
 

Διερεύνηση (2) 

 

Να ανοίξετε  το αρχείο “CEn4_mesotmhmatos1.ggb”. 

 

Στο εφαρμογίδιο το σημείο   είναι 

το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος 

    

 

 Να μετακινήσετε τα άκρα   και   

του τμήματος    και να βρείτε τη 

σχέση που έχουν οι συντεταγμένες 

του μέσου   με τις συντεταγμένες 

των σημείων   και  .  

 

 Αν δίνονται δύο σημεία  (     ),  (     ) να βρείτε τις 

συντεταγμένες του μέσου   του ευθύγραμμου τμήματος 

   συναρτήσει των συντεταγμένων των σημείων   και  . 

  

file:///C:/Users/nap031/AppData/Roaming/Microsoft/Word/APPLETS_Ateyxous/CEn4_apostasi_simion.ggb
file:///C:/Users/nap031/AppData/Roaming/Microsoft/Word/APPLETS_Ateyxous/CEn4_meso_tmimatos1.ggb
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

 
Μαθαίνω 

 

   
    

 
                  

   

 
 
 

 
 

 Απόσταση μεταξύ δύο σημείων  Α και Β.  

Η απόσταση δύο σημείων του επιπέδου   (     ) και  (     ) 
δίνεται από τον τύπο:  

(  )  √(     )
  (     )

   

Παράδειγμα:   

Η απόσταση μεταξύ των σημείων  (    ) και  (   ) είναι 

(  )  √(   )  (   )  √       . 

 

Παρατηρήσεις 

 Δύο σημεία με την ίδια τετμημένη έχουν απόσταση ίση με 
|     |.  
(το ευθύγραμμο τμήμα είναι παράλληλο με τον άξονα των 
τεταγμένων) 

 Δύο σημεία με την ίδια τεταγμένη έχουν απόσταση ίση με 
|     |. 
(το ευθύγραμμο τμήμα είναι παράλληλο με τον άξονα των 
τετμημένων) 

 

Παράδειγμα:   

Η απόσταση μεταξύ των σημείων  (    ) και  (    ) είναι 

(  )  |   |    . 

 

 Μέσο ευθύγραμμου τμήματος   . 

Αν Μ είναι το μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος με άκρα τα σημεία 
 (     ) και  (     ), τότε οι συντεταγμένες του  (     ) δίνονται 
από τις σχέσεις:  

 

   
     

 
                

     

 
  

 

 Παράδειγμα:   

Το μέσο   ενός ευθύγραμμου τμήματος    με άκρα  (    ) και 

 (   ) έχει συντεταγμένες 

Άρα το μέσο   είναι το σημείο  (  
 

 
) 
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Παραδείγματα 

 

1. Να βρείτε τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων:  

(α)   (   )  και    (    ) (β)   (    )  και   (   ) 

(γ)    (    )  και   (     ) (δ)   (    )  και   (   ) 

 

Λύση 

 

(α) (  )  √(   )  (    )  √       

(β) (  )  √(   )  (   )  √       

(γ) (  )  |    |  |  |    

(δ) (  )  |  (  )|  |   |    

 

2. Δίνονται τα σημεία  (   ) και  (    ). Να βρείτε το μέσο   

του ευθύγραμμου τμήματος   .  

Λύση 

 (   )              και    (    )              

 

    
     

 
 
  (  )

  
  ,      

     
 

   

 
   

 

Άρα το μέσο   του ευθύγραμμου τμήματος είναι το σημείο 

 (   ). 

 

3. Το  (   ).είναι το μέσο του ευθύγραμμο τμήμα     με  (   ) 

και μέσο Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείο  .  

Λύση 

 (   )                       και    

 (   )                   

 

Ισχύει     
     

 
.  Άρα,    

    

 
             

 

Ισχύει     
     

 
 , Άρα,    

    

 
              

Άρα  (    ). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Δραστηριότητες                

 

1. Να βρείτε τις αποστάσεις των σημείων   και   σε κάθε 

περίπτωση. 

(α)   (   )  και   (    ) (β)   (    )  και   (    ) 

(γ)    (     )  και   (     ) (δ)   (   )  και   (     ) 

2. Να δώσετε ένα παράδειγμα ευθύγραμμου τμήματος  με μέσο 

(   )  

3. Δίνονται τα σημεία  (    ) και  (    ). Να υπολογίσετε τις 

συντεταγμένες του μέσου   του ευθύγραμμου τμήματος   .  

4. Ευθύγραμμο τμήμα     έχει το άκρο  (   ) και μέσο  (   ). 

Να βρείτε τις συντεταγμένες του άλλου άκρου   του 

τμήματος   .  

5. Να σχεδιάσετε το πολύγωνο με κορυφές τα σημεία:  

 (   )     (   )  (    )  (    ) και στη συνέχεια να 

αποδείξετε ότι αυτό είναι ρόμβος.  

6. Να αποδείξετε ότι: 

(α) Τα σημεία  (   ),   (    )  και   (    ) είναι κορυφές 

ισοσκελούς τριγώνου.  

(β) Τα σημεία  (    ),   (    )  και   (   ) είναι κορυφές 

ορθογώνιου τριγώνου. 

7. Να βρείτε τις δυνατές τιμές του  , αν η απόσταση των 

σημείων με συντεταγμένες (   ) και (    ) είναι   μονάδες.  

 

8. Οι συντεταγμένες της κορυφής του τριγώνου    , στο 

διπλανό σχήμα, είναι  (   ),  (    ), 

 (   )και  (   )  

(α) Να υπολογίσετε το μήκος της 

πλευράς    του τριγώνου      

(β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του 

τριγώνου.  

(γ) Αν το    είναι το ύψος του 

τριγώνου, να υπολογίσετε το 

εμβαδόν του τριγώνου. 

(Οι απαντήσεις να δοθούν με ακρίβεια ενός 

δεκαδικού ψηφίου). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:   Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

ΕΥΘΕΙΑ 

  
 

Έχουμε  μάθει … 

 Μια συνάρτηση της μορφής  ( )         ή               , 
όπου        , ονομάζεται γραμμική συνάρτηση  και η γραφική της 
παράσταση είναι μια ευθεία γραμμή. 

 Ο τύπος        ονομάζεται εξίσωση της ευθείας. 

 Αν ένα σημείο  (     ) ανήκει στη γραφική παράσταση μιας 
ευθείας, τότε οι συντεταγμένες του σημείου   επαληθεύουν την 
εξίσωσή της. Αντίστροφα, αν οι συντεταγμένες του σημείου 
 (     ) επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας, τότε το σημείο 
ανήκει στη γραφική παράστασή της. 
 

 Η ευθεία        τέμνει τον άξονα των τεταγμένων στο σημείο 
(   ). 

 Ειδικές περιπτώσεις ευθειών: 

 Η γραφική παράσταση της       είναι ευθεία που περνά 
από την αρχή των αξόνων. 

 Η γραφική παράσταση της     είναι ευθεία κάθετη στον 
άξονα των   στο σημείο (   )  

 Η γραφική παράσταση της ευθείας     είναι ευθεία κάθετη 
στον άξονα των   στο σημείο (   ). (Η     δεν ορίζει 
συνάρτηση). 

 Κλίση μιας ευθείας είναι ο λόγος της κατακόρυφης μεταβολής   , 
(από ένα σημείο   σε ένα σημείο   της ευθείας), προς την 
οριζόντια μεταβολή   .  
Δηλαδή είναι ο ρυθμός μεταβολής της ευθείας. 

Η κλίση συμβολίζεται με το γράμμα    

  
  

  
 . 

 Αν η εξίσωση της ευθείας δίνεται στη μορφή         τότε η 
κλίση της είναι ίση με τον συντελεστή του  , δηλαδή    . 
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Συντελεστής Διεύθυνσης (Κλίση) Ευθείας 

 

Διερεύνηση  

 
 

 

 Να ανοίξετε το αρχείο “CEn4_Klisi_Eftheias.ggb”. 

 

 
 

 Να κατασκευάσετε την ευθεία       (μετακινώντας τους 

δρομείς   και  ) . 

 

 Να μετακινήσετε το σημείο   στη θέση (    ) και το σημείο   

στη θέση (   ). 

Για να μετακινηθούμε πάνω στην ευθεία από το   στο  : 

 

 Πόση θα είναι η κατακόρυφη μεταβολή της θέσης μας; Να 

εξηγήσετε πως το βρήκατε. 

 Πόση θα είναι η οριζόντια μεταβολή της θέσης μας; Να 

εξηγήσετε πως το βρήκατε. 

 Ποια η κλίση της ευθείας      ; 

 

 Να τοποθετήσετε το σημείο   στο (    ) και το σημείο   στο 

(   ) και να απαντήσετε ξανά στα προηγούμενα ερωτήματα.  

 

 Να μεταβάλετε τους δρομείς   και  , δημιουργώντας νέες 

γραφικές παραστάσεις ευθειών.  

 

 Να μετακινήσετε, επίσης, τα σημεία   και   σε διάφορες θέσεις 

και να μελετήσετε τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες μεταβολές 

από το   στο  , καθώς και τις κλίσεις των ευθειών.  

file:///C:/Users/nap002/Dropbox/ANALITIKA%20all/Final_Version_2012_13/C_GYMNA_2012_2013/C%20GYMN%20B%20TOMOS%20FIN/CgymAPPLETS_Btomos/C_06_EuthiaSystimataAPPLETS/CEn6_klisi_eftheias.ggb
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Μαθαίνω 

 

 Αν ( ) είναι μια ευθεία και  (     ),   (     ) είναι δύο σημεία της, 

τότε η κλίση της ευθείας ορίζεται ως ο λόγος της κατακόρυφης 

μεταβολής    προς την οριζόντια μεταβολή    από το σημείο   

στο σημείο   της ευθείας.  

Η κλίση ονομάζεται και συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας 
( ) και συμβολίζεται με  .  

 1 1
,A x y

 2 2
,B x y

1
x

2
x

1
y

2
y

Γ
2 1

x x

2 1
y y

(ε)

x

y

 
Δηλαδή η κλίση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία  (     ) 

και  (     ) με       είναι ίση με     
  

  
 
     

     
. 

Παράδειγμα: 

Η κλίση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία  (   ) και 

 (   ) είναι ίση με     
  

  
 
   

   
 
 

 
. 

 Κάθε ευθεία ( ) με εξίσωση         έχει κλίση   ίση με  ,               

(   .) και τέμνει τον άξονα των τεταγμένων στο σημείο (   )  

Παράδειγμα: 

Η ευθεία        έχει κλίση       και τέμνει τον άξονα των 

τεταγμένων στο σημείο (   ). 

Η ευθεία      έχει κλίση       και τέμνει τον άξονα των 

τεταγμένων στο σημείο (    ). 

Απόδειξη: 
Παίρνουμε δύο σημεία  (     ) και  (     ) με       πάνω στην ευθεία 
         Οι συντεταγμένες των δύο σημείων  επαληθεύουν την εξίσωση 
της ευθείας.  
Άρα έχουμε ένα σύστημα εξισώσεων με αγνώστους   και  :  

        
        

 }    
Επιλύω την 1η εξίσωση ως προς   και αντικαθιστώ 
στη 2η εξίσωση. 

 
        
        

}  

                                    (     ) 

   
     

     
   ,        . 

  

       
    

       
    

     
    

Παρατήρηση: 

Κάθε ευθεία        

τέμνει τον άξονα των   

στο σημείο (   ).  

 

 

 

 

 

 

Αν    , τότε η εξίσωση 

της ευθείας παίρνει τη 

μορφή      και διέρχεται 

από την αρχή των αξόνων.  
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 Aν η εξίσωση ευθείας είναι σε κανονική μορφή           , 

     τότε η κλίση   της ευθείας είναι ίση με  
 

 
, δηλαδή    

 

 
.  

Παράδειγμα: 

Η ευθεία           έχει κλίση      
 

 
. 

Απόδειξη:  

Αν              
 

 
  

 

 
        

 

 
,       . 

 

 Η γραφική παράσταση της     είναι ευθεία κάθετη στον άξονα 

των   στo σημείο (   ). Η κλίση της ευθείας με εξίσωση     δεν 

ορίζεται. 

Παράδειγμα: 

Η κλίση της ευθείας     δεν ορίζεται. 

 

Παραδείγματα 

 

1. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σημεία  

 (   ) και  (     ). 

Λύση:  

Τα δύο σημεία πρέπει να επαληθεύουν τον γενικό τύπο 

       της ευθείας.  

Γνωρίζουμε ότι η παράμετρος   ισούται με την κλίση  . Άρα 

υπολογίζουμε  αρχικά  την  τιμή  της  κλίσης λ. 

  
     
     

 
  (  )

  (  )
 
  

 
   

     

 

Άρα η ζητούμενη εξίσωση παίρνει τη μορφή:        . 

Το σημείο  (   )  ανήκει  στην  ευθεία,  οπότε:         

     . 

Άρα,  η  ζητούμενη  εξίσωση  της  ευθείας  είναι         . 

 

2. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που τέμνει τον άξονα των 

τεταγμένων  στο σημείο (    ) και έχει κλίση  . 

Λύση 

Η εξίσωση έχει τη μορφή         και     . 

Άρα η εξίσωση παίρνει τη μορφή            

Η ευθεία τέμνει τον άξονα των   στο σημείο (    ), οπότε 

    . 

Άρα, η ζητούμενη εξίσωση της ευθείας είναι        . 

 
H κλίση της 

ευθείας (ε) δεν 

ορίζεται. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:   Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Δραστηριότητες            

 
1. Να αντιστοιχίσετε κάθε εξίσωση ευθείας από τη στήλη   με την 

κλίση της στη στήλη  : 

 

     

(α)         (i)     

(β)   
 

 
     (ii)     

(γ)          (iii)      

(δ)    
 

 
     (iv)     

(ε)         (v)      

(στ)       (vi)   
 

 
 

(ζ)        (vii)    
 

 
 

(η)       (viii)     

(θ)      (ix)     

  (x)              

  (xi)     

 

2. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα: 

 

 
Εξίσωση 

       

Τιμή  

του α 

Τιμή  

του β 
Κλίση 

Τομή ευθείας 

 με άξονα των 

τεταγμένων( ) 

(α)           

(β)    
 

 
    

    

(γ)              

(δ)           

 

 

3. Να βρείτε την εξίσωση  της  ευθείας  που  περνά  από  τα  

σημεία   και  : 

 

(α)  (   ) και  (    ) (β)  (   ) και  (   ) 

(γ)  (   ) και  (    ) (δ)  (   ) και  (   ) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

4. Να ανοίξετε  το αρχείο “CEn4_ShmeiaEftheias_b.ggb”  

 Να σύρετε τα δύο σημεία έτσι ώστε να 

ανήκουν στην ευθεία που σας δίνεται. Κάθε 

σημείο που τοποθετείται σε ορθή θέση 

επιβεβαιώνεται από το λογισμικό. 

 Να πατήσετε το κουμπί  « Νέα Ευθεία» για 

να εμφανιστεί άλλη εξίσωση ευθείας. Να 

επαναλάβετε τη διαδικασία για 5 

διαφορετικές ευθείες. 

 

5. Να ανοίξετε  το αρχείο “CEn4_EvreshEftheias_b.ggb”  

 Να γράψετε στο πεδίο εισόδου την 

εξίσωση της συνάρτησης  που περνά 

από τα σημεία   και   και να πατήσετε 

«Enter». Αν η εξίσωση είναι ορθή θα 

εμφανιστεί επιβεβαίωση. Πατώντας 

«Νέα Συνάρτηση» θα πάρετε 1 βαθμό 

και θα εμφανιστούν άλλα δύο σημεία. 

 Μπορείτε να επιλέξετε «Βοήθεια για 

εύρεση κλίσης» αν θέλετε βοήθεια ή 

«Εμφάνιση ευθείας» για επαλήθευση. 

 Να επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να πάρετε 5 

βαθμούς. 

6. Να αντιστοιχίσετε κάθε εξίσωση  με τη γραφική της παράσταση. 

(i)  (ii)  (iii)  

   
(iv)  (v)  (vi)  

   

(α)         (β)        

(γ)     (δ)   
 

 
    

(ε)         (στ)    
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7. Ένας εργάτης αμείβεται ανάλογα με τις ώρες που εργάζεται. Ο 

μισθός του είναι     , όταν εργαστεί 40 ώρες. Να 

κατασκευάσετε γραφική παράσταση που να δείχνει τη  σχέση 

που συνδέει τις  ώρες εργασίας με τα χρήματα που κερδίζει ο 

εργάτης. Από τη γραφική παράσταση να υπολογίσετε: 

(α)  τον μισθό του για    ώρες δουλειάς. 

(β)  τις ώρες που εργάστηκε, για να κερδίσει      . 

 

8. Ένας αλεξιπτωτιστής πέφτει από αεροπλάνο που βρίσκεται σε 

ύψος        από τη γη. Η ταχύτητα με την οποία πέφτει είναι 

        .  

(α) Να εκφράσετε το ύψος που βρίσκεται ο αλεξιπτωτιστής 

συναρτήσει του χρόνου. 

(β) Να υπολογίσετε σε ποιο ύψος  βρίσκεται 1 λεπτό μετά από 

την πτώση του. 

(γ) Να υπολογίσετε σε ποιο ύψος από τη γη θα βρίσκεται σε 1 

ώρα. 

 

9. Μια  άδεια  δεξαμενή  έχει  όγκο      .  Μια  αντλία  αρχίζει  να  

τη  γεμίζει  με  ρυθμό             ανά  λεπτό.  Να  εκφράσετε  τον  

όγκο     του  νερού  στη  δεξαμενή  συναρτήσει  του  χρόνου     

και  να  παραστήσετε  γραφικά  τη  συνάρτηση  αυτή. 

(            ) 

 

10. Σε  μια  δεξαμενή, χωρητικότητας             , υπάρχουν 

          βενζίνης.  Ένα βυτιοφόρο,  που  περιέχει            ,  

αρχίζει  να  τη  γεμίζει.  Αν  το  βυτιοφόρο γεμίζει τη δεξαμενή με 

ρυθμό                      ,  να  βρείτε: 

(α) Τον τύπο της συνάρτησης που εκφράζει την ποσότητα της 

βενζίνης  που μένει στο  βυτιοφόρο  μετά από  χρόνο   . 

(β) Τον τύπο της συνάρτησης που εκφράζει την  ποσότητα  της  

βενζίνης  που περιέχει η  δεξαμενή  μετά από χρόνο   . 

(γ) Να ερμηνεύσετε τον συντελεστή της μεταβλητής   στις 

περιπτώσεις (α) και (β). 

(δ) Να  κατασκευάσετε τις  γραφικές  παραστάσεις  των  

συναρτήσεων  αυτών  και  να  υπολογίσετε τη χρονική 

στιγμή  κατά  την  οποία  το  βυτιοφόρο  και  η  δεξαμενή  

έχουν  ίσες  ποσότητες  βενζίνης. 

(ε) Πόσα λίτρα βενζίνης θα υπάρχουν στο βυτιοφόρο και πόσα 

στη δεξαμενή μετά από 5 λεπτά; 

  



 

       137 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Σχετικές θέσεις δύο ευθειών 

 

Εξερεύνηση 

 
 

Να ανοίξετε  το αρχείο «Cen4_SynthikhParall_b.ggb» 

 
 Να χρησιμοποιήσετε το 

εφαρμογίδιο και να μετακινήσετε 

τα σημεία       και    ώστε οι 

ευθείες    και    να είναι 

παράλληλες. 

 Τι παρατηρείτε για τη σχέση των 

κλίσεών τους. 

 

Μαθαίνω 

 
 Αν οι ευθείες   :           και    :           έχουν 

διαφορετικές κλίσεις (     ) τότε οι ευθείες τέμνονται. Ισχύει 

και η αντίστροφη πρόταση. 

         και    τέμνονται 
Παράδειγμα: 

Οι ευθείες   :        και    :          έχουν κλίσεις 

     και       αντίστοιχα. Άρα: 

         και    τέμνονται 
 

 Αν οι ευθείες   :           και    :           έχουν ίσες 

κλίσεις (     ) και διαφορετικές σταθερές    και    τότε οι 

ευθείες είναι παράλληλες. Ισχύει και η αντίστροφη πρόταση. 

        
       

       Συνθήκη Παραλληλίας δύο ευθειών 

 

Παράδειγμα: 

Οι ευθείες   :        και    :         έχουν         

      και            αντίστοιχα. Άρα: 

                   
 

 Αν οι ευθείες   :           και    :           έχουν ίσες 

κλίσεις (     ) και ίσες σταθερές    και    τότε οι ευθείες 

ταυτίζονται. Ισχύει και η αντίστροφη πρόταση. 

         
       

       

 

Ο συμβολισμός 
      
σημαίνει ότι οι 
δύο ευθείες 
ταυτίζονται. 
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Απόδειξη  
Έστω οι ευθείες    και   , με εξισώσεις: 
                  
                
Εξετάζουμε κατά πόσο υπάρχει σημείο (   ), οι συντεταγμένες του οποίου 
ικανοποιούν τις εξισώσεις και των δύο ευθειών. Δηλαδή, εξετάζουμε αν το 
σύστημα των εξισώσεών τους έχει λύση. 

        
        

}   

                      (     )            (1) 
 

 Η τελευταία εξίσωση μπορεί να λυθεί ως προς  , αν         και έχει 

μόνο μια λύση   
     

     
. Άρα οι ευθείες    και    τέμνονται αν και μόνο αν 

     .  

 

 Οι ευθείες είναι παράλληλες αν και μόνο αν ισχύει        και        , 

διότι  η εξίσωση ( ) γίνεται           που είναι αδύνατη. 

 

 Οι ευθείες ταυτίζονται αν και μόνον αν ισχύει        και        , διότι  η 

εξίσωση ( ) γίνεται       που είναι αόριστη. 

 

 

Παραδείγματα 

 
 

1. Να εξετάσετε κατά πόσο οι ευθείες    και    με εξισώσεις 

          και            είναι παράλληλες. 

 

Λύση: 

H    έχει κλίση      . 

H    έχει κλίση     
 

 
    .  

Παρατηρούμε ότι      . 

 

Άρα, οι ευθείες δεν είναι παράλληλες. 
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2. Δίνονται οι ευθείες      (   )    και          ,    . 

Να υπολογίσετε την τιμή του   ώστε οι ευθείες να είναι 

παράλληλες. 

 

Λύση: 

 

H    έχει κλίση        και     . 

H    έχει κλίση      και      . 

     , άρα αρκεί οι ευθείες να έχουν τις ίδιες κλίσεις ώστε να 

είναι παράλληλες.  

        

        

      

 

 

3. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας   που περνά από το σημείο 

 (    ) και είναι παράλληλη με την ευθεία              .  

Λύση: 

H ζητούμενη ευθεία   έχει εξίσωση        με κλίση    .  

Η ευθεία               έχει κλίση    
 

 
.  

Οι ευθείες    και    είναι παράλληλες, άρα        
 

 
, 

επομένως     
 

 
   .  

Το σημείο  (    )  ανήκει στην ευθεία     επομένως οι 

συντεταγμένες του σημείου επαληθεύουν την εξίσωση της 

ευθείας, δηλαδή: 

Αντικαθιστούμε:                στην    
 

 
    

    
 

 
(  )      

 

 
   

Άρα η ζητούμενη ευθεία έχει εξίσωση 

   
 

 
  

 

 
                  .  
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Δραστηριότητες                

 
1. Να εξετάσετε κατά πόσο οι ευθείες    και    είναι παράλληλες 

στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

(α)             

                 

(β)           
 

 
 

           
 

 
    

(γ)         

             

(δ)            

                 

(ε)         

            

 

2. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας   που περνά από το σημείο   

και είναι παράλληλη με την ευθεία    σε καθεμιά από τις πιο 

κάτω περιπτώσεις: 

(α)  (   ) 

                   

(β)  (    ) 

                

(γ)  (    ) 

            

(δ)  (    ) 

            

(ε)  (    ) 

             
 

 
 

 

3. Να βρείτε την τιμή του  , ώστε η ευθεία (   )       να 

είναι παράλληλη με την ευθεία   
 

 
   . 

4. Στο πιο κάτω σύστημα συντεταγμένων δίνεται η γραφική παρά-

σταση της ευθείας 

με τύπο     .  

Να σχεδιάσετε στο 

ίδιο σύστημα συ-

ντεταγμένων τη 

γραφική παράσταση 

των ευθειών με 

τύπους        

και       . 

 

5. Δίνονται οι ευθείες 

                  και                . 

Αν   
  

  
 
  

  
 
  

  
  να αποδείξετε ότι      .  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Συνθήκη Καθετότητας Δύο Ευθειών 
 

Διερεύνηση  

 

Να ανοίξετε  το αρχείο «CEn6_kathetotita_dierevnisi.ggb».  

 

 Να μετακινήσετε τον δρομέα Δ στα 

αριστερά και να παρατηρήσετε τις 

κλίσεις    και    των κάθετων 

ευθειών    και   .  

 Nα βρείτε τη συνθήκη σύμφωνα με 

την οποία οι δύο ευθείες είναι 

κάθετες μεταξύ τους.  

 

 
Μαθαίνω 

 
 

 Αν δύο ευθείες              και             είναι κάθετες 

τότε οι κλίσεις τους έχουν γινόμενο ίσο με   . 

Ισχύει και το αντίστροφο: 

Αν οι κλίσεις των ευθειών έχουν γινόμενο   , τότε οι ευθείες είναι 

κάθετες. 

Δηλαδή  

               . Συνθήκη Καθετότητας 

Παράδειγμα: 

Οι ευθείες   :        και    :    
 

 
     έχουν κλίσεις 

     και     
 

 
  αντίστοιχα.  

Άρα: 

         και    τέμνονται κάθετα 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση  

Στην απόδειξη χρησιμο-

ποιήθηκαν ευθείες που 

διέρχονται από την αρχή 

των αξόνων   (     ).  

 

Αυτό δεν επηρεάζει τη 

γενικότητα της συνθήκης 

καθετότητας, γιατί ευ-

θείες της μορφής 

      ,     είναι 

παράλληλες με αυτές της 

μορφής       

Σημείωση  

Δύο ευθείεςπαράλληλες με 

τους άξονες: 

             και 

      ,      

είναι επίσης κάθετες. 

 

Π.χ. Οι ευθείες  

       και  

        

είναι κάθετες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:   Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Απόδειξη 

Στο σχήμα δίνονται οι κάθετες ευθείες    και   , με εξισώσεις            και 
            με     ,     .  

 

Θεωρούμε τα σημεία  (    ),  (    ) και  (   ) και      . 

Από το ορθογώνιο τρίγωνο        (  )      
              

Από το ορθογώνιο τρίγωνο       (  )      
              

Άρα (  )  (  )      
       

                ( ) 

 

(  )           –                (  )
  (     )

  

       (  )    
             

           ( )  

 

Εφόσον      , τότε: 

Από το ορθογώνιο τρίγωνο     (  ̂     )    (  )  (  )  (  )         ( ) 

 

Από τις σχέσεις (1) και (2) η (*) γίνεται   
             

         
       

     

             

            

Αντίστροφα:  

Θεωρούμε ότι         . 

      (  )    
             

         

   (  )      
       

               (  )   

Από τις σχέσεις (1) και (**) ισχύει (  )  (  )  (  )  

   ̂             .  

Για την απόδειξη μπορείτε  

να ανοίξετε το αρχείο : 

“Cen4_kathetotita_apodeiksh.ggb” 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Παράδειγμα 

 
 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας   που περνά από το σημείο 

 (    ) και είναι κάθετη στην ευθεία           .  

Λύση: 

H ζητούμενη ευθεία   έχει εξίσωση       .  

Η ευθεία             έχει κλίση     .  

Οι ευθείες   και    είναι κάθετες  άρα 

                  
 

 
 

Eπομένως η ζητούμενη ευθεία παίρνει τη μορφή    
 

 
   .  

Το σημείο  (    )  ανήκει στην ευθεία     επομένως οι 

συντεταγμένες του σημείου επαληθεύουν την εξίσωση της 

ευθείας, δηλαδή: 

    
 

 
          

Άρα, η ζητούμενη ευθεία έχει εξίσωση       
 

 
   . 

 

Δραστηριότητες                

 

1. Να εξετάσετε κατά πόσο οι ευθείες    και    είναι κάθετες 

μεταξύ τους σε καθεμιά από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)            

                 

(β)             

          
 

 
    

(γ)             

          
 

 
    

2. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας   που περνά από το 

σημείο   και είναι κάθετη στην ευθεία    σε καθεμιά από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  (    ) 

                

(β)  (    ) 

             

(γ)  (    ) 

           

3. Να υπολογίσετε την τιμή του  , ώστε η ευθεία  

  (   )    να είναι κάθετη στην ευθεία          

4. Δίνεται τρίγωνο     με κορυφές   (    ),  (    ) και   (   ). 

(α) Να υπολογίσετε τις κλίσεις των πλευρών του τριγώνου. 

(β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο      είναι  ορθογώνιο. 

(γ) Να βρείτε την εξίσωση του ύψους    .   
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:   Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Γραμμικά Συστήματα  

Δύο Εξισώσεων με Δύο Αγνώστους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχουμε  μάθει … 
 

 Αν έχουμε δύο γραμμικές εξισώσεις με δύο αγνώστους 
    και αναζητούμε το ζεύγος των αριθμών (   ) που 
είναι ταυτόχρονα λύση και των δύο εξισώσεων, τότε 
λέμε ότι έχουμε να επιλύσουμε ένα γραμμικό σύστημα 
δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους    . 

 Λύση γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο 
αγνώστους   και   ονομάζεται κάθε ζεύγος τιμών (   ) 
που επαληθεύει και τις δύο εξισώσεις του.  

  Για τη γραφική λύση ενός γραμμικού συστήματος 
εργαζόμαστε ως εξής: 

 Σχεδιάζουμε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις ευθείες 
που αντιστοιχούν στις δύο γραμμικές εξισώσεις. 

 Αν οι ευθείες τέμνονται, προσδιορίζουμε τις 
συντεταγμένες του σημείου τομής τους (   ). Το 
ζεύγος (   ) είναι η λύση του συστήματος. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Διερεύνηση  

 
 

 Να ανοίξετε  το αρχείο “CEn4_Sistimata.ggb”. 

 

Στο εφαρμογίδιο παρουσιάζονται οι γραφικές 

παραστάσεις δύο ευθειών με εξισώσεις  

        
        

}. 

(α) Να βρείτε γραφικά τη λύση (αν υπάρχει) των 

πιο κάτω συστημάτων με τη βοήθεια του 

υπολογιστή, μετακινώντας τους δρομείς ώστε να 

δημιουργήσετε τις πιο κάτω εξισώσεις: 

Α) 
      
     

} Β) 
      
     

} 

Γ) 
      
      

} Δ) 
      
      

} 

(β)  Να γράψετε το πλήθος των λύσεων του καθενός από τα πιο 

πάνω συστήματα. Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα αυτά. 

(γ) Να διατυπώσετε έναν κανόνα για την εύρεση του πλήθους 

των λύσεων ενός γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με 

δύο αγνώστους (χωρίς να λυθεί το σύστημα). 

Να επιλέξετε το , για 

να εμφανιστούν οι γραφικές παραστάσεις δύο 

ευθειών με εξισώσεις  
          
          

}. 

(δ) Να βρείτε γραφικά τη λύση (αν υπάρχει) των 

πιο κάτω συστημάτων με τη βοήθεια του 

υπολογιστή μετακινώντας τους δρομείς, ώστε να 

δημιουργήσετε τις πιο κάτω εξισώσεις: 

Ε) 
        
           

} ΣΤ) 
       
   

} Ζ) 
          
        

} 

Η) 
        
   

} Θ) 
       
     

} Ι) 
        
        

} 

(ε)  Να γράψετε το πλήθος των λύσεων του καθενός από τα πιο 

πάνω συστήματα. Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα αυτά.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:   Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Μαθαίνω 
 

 Έστω το σύστημα που δημιουργείται από τις εξισώσεις των 
ευθειών  

             
              

}      ή      
              
              

}, 

με                                 . 

 

(α) Αν    και    τέμνονται τότε οι συντεταγμένες του σημείου 
τομής ικανοποιούν τις εξισώσεις και των δύο ευθειών. Άρα 
το σύστημα έχει λύση τις συντεταγμένες του σημείου 
τομής.  
 

Παράδειγμα: 

Στη διπλανή γραφική παράσταση οι ευθείες    και    

τέμνονται στο  (   ). Άρα το σύστημα των εξισώσεών τους 

έχει λύση το ζεύγος (   ). 

 
 

(β) Αν      , τότε το σύστημα των εξισώσεων δεν έχει λύση 
και ονομάζεται αδύνατο. 

 

Παράδειγμα: 

Στη διπλανή γραφική παράσταση οι ευθείες    και    είναι 

παράλληλες. Άρα το σύστημα των εξισώσεών τους δεν έχει 

λύση. 

 

 

 

(γ) Αν      , τότε οι ευθείες συμπίπτουν. Το σύστημα των 
εξισώσεων έχει άπειρες λύσεις.  

 

Παράδειγμα:  

Στη διπλανή γραφική παράσταση οι ευθείες    και    

ταυτίζονται. Άρα το σύστημα των εξισώσεων έχει άπειρες 

λύσεις. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Παράδειγμα 

 
¨ 

1. Στο πιο κάτω ορθογώνιο σύστημα αξόνων δίνονται οι γραφικές 

παραστάσεις πέντε εξισώσεων ευθειών.  

 

 
 

Να εξετάσετε αν τα ακόλουθα συστήματα εξισώσεων έχουν λύση ή 

όχι χρησιμοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις που δίνονται. 

Για το καθένα να βρείτε τη λύση ή τις λύσεις (αν υπάρχουν). 

(α) 
          
             

} (β) 
          
        

} 

(γ) 
          
          

} (δ) 
            
          

} 

 

Λύση: 

(α) Οι ευθείες    και    τέμνονται στο σημείο (    ), άρα το 

σύστημα έχει μοναδική λύση το ζεύγος (   )   (    ). 

(β) Οι ευθείες    και    τέμνονται στο σημείο (    ), άρα το 

σύστημα έχει μοναδική λύση το ζεύγος (   )   (    ). 

(γ) Οι ευθείες    και    είναι παράλληλες, άρα το σύστημα δεν έχει 

λύση. 

(δ) Οι ευθείες    και    ταυτίζονται,  άρα το σύστημα έχει άπειρες 

λύσεις. Λύσεις είναι οι συντεταγμένες κάθε σημείου που 

βρίσκεται πάνω στις δύο ευθείες. Δηλαδή κάθε σημείο 

(      ),    . Π.χ. (    ) (    ) κ.λπ.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:   Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Δραστηριότητες 

 

1. Να εξετάσετε κατά πόσο το ζεύγος αριθμών    ,      είναι η 

λύση του συστήματος: 
     
      

}. 

2. Ποια από τα πιο κάτω ζεύγη αριθμών είναι η λύση του 

συστήματος:  
       
       

}. 

Α)          B)         Γ)         Δ)          

3. Να παραστήσετε γραφικά ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο 

αγνώστους το οποίο έχει μοναδική λύση το (    ). 

4. Να εξετάσετε κατά πόσο ένα σύστημα δύο γραμμικών 

εξισώσεων που έχει λύσεις τα ζεύγη (   ) και (   ), έχει και 

άλλες λύσεις. Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. 

5. Στο πιο κάτω ορθογώνιο σύστημα αξόνων δίνονται οι γραφικές 

παραστάσεις τεσσάρων ευθειών.  

 
 

Να εξετάσετε αν τα ακόλουθα συστήματα εξισώσεων έχουν 

λύση χρησιμοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις που δίνονται. 

Για το καθένα να βρείτε τη λύση ή τις λύσεις (αν υπάρχουν). 

 

(α) 
           
            

} (β) 
           
            

} 

(γ) 
           
           

} (δ) 
            
           

} 

6. Να δώσετε ένα αντιπαράδειγμα για την ακόλουθη πρόταση: 

«Εάν δύο ευθείες έχουν την ίδια κλίση τότε το σύστημα των 

εξισώσεων τους δεν έχει λύση». 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

7. Στη γραφική παράσταση φαίνεται το μέσο κέρδος των 

εταιρειών Α και Β τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.  

(α) Ποια εταιρεία είχε τα περισσότερα 

κέρδη τα πρώτα 5 χρόνια της λειτουργίας 

της; 

(β) Ποια εταιρεία έχει τον μεγαλύτερο 

ρυθμό αύξησης των κερδών από τη μια 

χρονιά στην άλλη; 

(γ) Αν θεωρήσουμε ότι ο ρυθμός αύξησης 

των κερδών των δύο εταιρειών διατηρείται 

σταθερός όπως φαίνεται στη γραφική 

παράσταση, μέχρι τα πρώτα    χρόνια, 

υπάρχει χρονιά κατά την οπoία τα κέρδη των δύο 

εταιρειών θα είναι ίσα; 

 

8. Ποια από τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις αναπαριστά 

σύστημα εξισώσεων που δεν έχει λύση; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

(α)   

 

(β)   

 
(γ)  

  
 

(δ)   
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:   Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Γραμμικά Συστήματα  

Δύο Εξισώσεων με Δύο Αγνώστους 

Αλγεβρική επίλυση 
 

 

 

Έχουμε  μάθει … 
 

 Για την αλγεβρική επίλυση ενός γραμμικού συστήματος με δύο 
αγνώστους (   ) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της 
αντικατάστασης. 

Παράδειγμα 

Για να λύσουμε το σύστημα  
      
     

 , εργαζόμαστε ως εξής: 

Βήματα 

Λύνουμε τη μια από τις δύο 
εξισώσεις του συστήματος ως 
προς τον έναν άγνωστο. 

Λύνουμε την         ως προς 
  και έχουμε την        . 

Αντικαθιστούμε στην άλλη 
εξίσωση του συστήματος και 
λύνουμε την εξίσωση που 
προκύπτει.  

 
  (    )    

          

        

        

          

Αντικαθιστούμε το       στη 
θέση του   στην εξίσωση 
      και έχουμε: 

Την τιμή του αγνώστου που 
βρήκαμε την αντικαθιστούμε σε 
μια από τις δύο αρχικές ή σε μια 
ισοδύναμή τους και βρίσκουμε 
την τιμή του άλλου αγνώστου. 

        

     

Αντικαθιστούμε το     στην 
εξίσωση        και έχουμε: 

Η λύση του συστήματος είναι το 
ζεύγος (   ) που βρήκαμε. 

Άρα η λύση του συστήματος είναι 
    και     δηλαδή το ζεύγος 
(   )  (   ). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

Διερεύνηση  

 
 

 Ο Γιάννης δοκιμάζει έναν συλλογισμό με τις τρεις ζυγαριές του. 

Οι ζυγαριές   και   ισορροπούν όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Ακολούθως μεταφέρει όλα τα αντικείμενα από τους αριστερούς 

δίσκους των ζυγαριών   και   στον αριστερό δίσκο της 

ζυγαριάς   και όλα τα αντικείμενα από τους 

δεξιούς δίσκους των ζυγαριών   και   στον 

δεξιό δίσκο της ζυγαριάς  .  

 Επιβεβαιώνει ότι και η ζυγαριά   ισορροπεί. 

 

 Θέλει να εφαρμόσει τον συλλογισμό του στο 

ακόλουθο σύστημα εξισώσεων: 

 

εξίσωση 1 :             

 

εξίσωση 2 :            

 

 Να εφαρμόσετε τον συλλογισμό του Γιάννη 

δημιουργώντας μια νέα εξίσωση 3 με τον 

τρόπο που εργάστηκε ο Γιάννης με τις 

ζυγαριές του. 

 Να εξηγήσετε γιατί ισχύει η εξίσωση   που δημιουργήσατε. 

 Ποια ιδιαιτερότητα έχει η νέα εξίσωση; 

 Να χρησιμοποιήσετε τη νέα εξίσωση για να λύσετε το σύστημα 

των εξισώσεων   και  . 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:   Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

 
Μαθαίνω 

 
 Για την αλγεβρική επίλυση ενός γραμμικού συστήματος με δύο 

αγνώστους (   ) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες 
αλγεβρικές μεθόδους, όπως τη μέθοδο της αντικατάστασης και 
τη μέθοδο των αντίθετων συντελεστών. 

Μέθοδος αντίθετων συντελεστών 

Παραδείγματα: 

(α) Για να επιλύσουμε το σύστημα 
           
          

} μπορούμε να 

εργαστούμε ως εξής: 

 

       
        

  +     

                          

                          

Παρατηρούμε ότι οι 
συντελεστές του   στις δύο 
εξισώσεις του συστήματος 
είναι αντίθετοι. Άρα 
προσθέτοντας κατά μέλη τις 
δύο εξισώσεις, προκύπτει μια 
νέα εξίσωση με άγνωστο μόνο 
το  . Έτσι βρίσκουμε εύκολα 
την τιμή του  .   

  
Αντικαθιστούμε το     στην εξίσωση        και έχουμε:  
                

Άρα, η λύση του συστήματος είναι     και     δηλαδή το 

ζεύγος (   )  (   ). 

 

(β) Για να επιλύσουμε το σύστημα 
           
            

} μπορούμε να 

εργαστούμε ως εξής: 

        
          

|
 
  
 
              
           

+ 

                                            
                                  

 

Μπορούμε να 
πολλαπλασιάσουμε την 
πρώτη εξίσωση επί 2 και 
τη δεύτερη επί   , για να 
προκύψει ισοδύναμο 
σύστημα με τους 
συντελεστές του   στις 
δύο εξισώσεις να είναι 
αντίθετοι. Στη συνέχεια 
ακολουθούμε την ίδια 
διαδικασία με το 
παράδειγμα (α) .   

 
Αντικαθιστούμε το      στην εξίσωση         και έχουμε:  
                

Άρα, η λύση του συστήματος είναι     και      δηλαδή το 

ζεύγος      (   )  (    ). 

    

    

        

        

Ισχύουν τα εξής: 

Αν         αλ-

γεβρικές παρα-

στάσεις για τις 

οποίες ισχύει: 

τότε: 

ισχύει επίσης: 

    

      

Ισχύουν τα εξής: 

Αν     και      

αλγεβρικές πα-

ραστάσεις τέ-

τοιες ώστε 

τότε: 

 

Δύο συστήματα 
που έχουν την 
ίδια λύση 
ονομάζονται 
ισοδύναμα. 
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Παραδείγματα 

 
1. Να λύσετε τα πιο κάτω συστήματα εξισώσεων: 

(α)       
         

 

(β)           

       

 

(γ)             

         

 

(δ)          

           

 

(ε)              

  
 

 
    

 

 

Λύση: 

(α)                (1) 

                  (2) 

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της αντικατάστασης αφού η εξίσωση  

       (1)  είναι ήδη λυμένη ως προς  . 

         

      
⇒     (   )         

              

          

      

 

Παίρνουμε την εξίσωση (2) 

και αντικαθιστούμε στη 

θέση του   το    . 

Αφού υπολογίσουμε την τιμή του  , την αντικαθιστούμε στην 

εξίσωση (1) και υπολογίζουμε την τιμή του  . 

       

   
⇒          

      

 

Άρα η λύση του συστήματος είναι το ζεύγος (   )  (   ) 

 

(β)  

             
      

+  

            

      

 

              

   
⇒         

          

Προσθέτουμε τις δύο 

εξισώσεις κατά μέλη. 

Υπολογίζουμε την τιμή του     

 

Αντικαθιστούμε την τιμή του 

  που βρήκαμε, στην πρώτη 

εξίσωση και βρίσκουμε την 

τιμή του  . 

Άρα η λύση του συστήματος είναι το ζεύγος (   )  (    ) 

  
  
    

Ο συμβολισμός 

σημαίνει ότι 

από την παρά-

σταση   συνε-

πάγεται η πα-

ράσταση    

μέσω της σχέ-

σης Σ. 
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(γ)  

     
            
        

|
 
  

 

 

 

 

 
               
           

+  

 
             

         

 
         

   
⇒           

         

       

Άρα η λύση του συστήματος είναι το ζεύγος (   )  (    ) 

 

 

(δ)          

        

 

  
             
       

|
 
 

 

 

 

 
           
          

+  

 
                     

Εφόσον δεν υπάρχουν τιμές των   και   που ικανοποιούν τη 

σχέση      το σύστημα δεν έχει λύση (αδύνατο). 

 

 

 

 

 

 

(ε)           

            
 

 
    

 

                 

   
 

 
   

⇒      (
 

 
   )         

              

              

       

 

Η εξίσωση      ικανοποιείται για κάθε τιμή του   για την 

οποία   
 

 
   . Άρα το σύστημα έχει άπειρες λύσεις, κάθε 

ζεύγος (  
 

 
   ). 

            

           

       
  

 
 

           

         

         

Παρατήρηση: 

 

Το σύστημα αποτελεί-

ται από τις εξισώσεις 

δύο ευθειών    και    

οι οποίες είναι πα-

ράλληλες.  

Άρα το σύστημα είναι 

αδύνατο. 

Παρατήρηση: 

             

   
 

 
     

 

    
 

 
     

Το σύστημα αποτε-

λείται από τις εξισώ-

σεις δύο ευθειών    

και    οι οποίες 

ταυτίζονται.  

Άρα το σύστημα έχει 

άπειρες λύσεις. 
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2. Ένα τουριστικό θέρετρο ενοικιάζει διαμερίσματα δύο και τριών 

υπνοδωματίων για      και      ευρώ μηνιαίως, αντίστοιχα. 

Τον τελευταίο μήνα έμειναν 6 δωμάτια ξενοίκιαστα. Οι 

εισπράξεις ήταν       λιγότερα από τον προηγούμενο μήνα 

που τα δωμάτια ήταν όλα  ενοικιασμένα. Να βρείτε πόσα 

διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων έμειναν άδεια και πόσα 

των τριών, τον τελευταίο μήνα. 

Λύση: 

Αν   ο αριθμός των διαμερισμάτων με δύο υπνοδωμάτια και   ο 

αριθμός των διαμερισμάτων με τρία υπνοδωμάτια που έμειναν 

ξενοίκιαστα τότε: 

      
               

} 

 

 

               

 

                

      
⇒            (   )       

                     

                 

            

     

 
     
⇒          
     

 

Άρα έμειναν ξενοίκιαστα τέσσερα διαμερίσματα των δύο 

υπνοδωματίων και δύο διαμερίσματα των τριών 

υπνοδωματίων. 

 

Δραστηριότητες 

 
1. Να λύσετε τα πιο κάτω συστήματα εξισώσεων: 

(α)      

         

(β)               

        

(γ)             

         

(δ)         
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(ε)       

       

(στ)        

       

(ζ)          

           

(η)      

         

(θ)          

         

(ι)          

     

(ια)        

         

(ιβ)        

        

(ιγ)        

         

(ιδ) 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 

 
         

(ιε)  (   )     (   )    

          

2. Να δώσετε ένα σύστημα εξισώσεων που λύνεται πιο εύκολα με 

τη μέθοδο της αντικατάστασης και ένα σύστημα εξισώσεων που 

λύνεται πιο εύκολα με τη μέθοδο των αντίθετων συντελεστών. 

 

3. Ο κ. Πέτρος αγόρασε για τον γιο του μια μπάλα καλαθόσφαιρας 

και μια μπάλα πετόσφαιρας και πλήρωσε    ευρώ. Η τιμή μιας 

μπάλας καλαθόσφαιρας είναι κατά   ευρώ περισσότερα από το 

διπλάσιο της τιμής της μπάλας πετόσφαιρας. Ποιο από τα 

παρακάτω συστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί 

η τιμή της κάθε μπάλας; 

 

(α)        

        

(β)       

         

(γ)        

        

(δ)       

         

 

4. Ο σύνδεσμος γονέων ενός σχολείου θα δεντροφυτεύσει ένα 

κομμάτι της αυλής του σχολείου. Αγόρασε δύο είδη δεντρύλια. 

Το   είδος είχε αξία    το ένα και το   είδος       το ένα. Ο 

εκπρόσωπος του συνδέσμου αγόρασε από το Β είδος τριπλάσια 

δεντρύλια από αυτά του   είδους. Αν πλήρωσε     πόσα 

δεντρύλια αγόρασε από το κάθε είδος; 
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5.  Το Αερόστατο   βρίσκεται    μέτρα από τη γη και ανεβαίνει 

προς τα πάνω    μέτρα το λεπτό. Το Αερόστατο   βρίσκεται 

    μέτρα από τη γη και κατεβαίνει    μέτρα το λεπτό.  

 

(α) Σε πόσα λεπτά τα αερόστατα θα βρίσκονται στο ίδιο ύψος;  

(β) Σε ποιο ύψος θα είναι τα δύο αερόστατα σε αυτή τη στιγμή; 

 

 

 

6. Μια γωνία   είναι παραπληρωματική μιας γωνίας  . Η   είναι 

    μοίρες πιο μεγάλη από την  . Να υπολογίσετε τις γωνίες   

και  . 

 

7. Σε ένα αγώνα καλαθόσφαιρας για το σχολικό πρωτάθλημα, ο 

Δημήτρης αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ σημειώνοντας    

πόντους. Οι   πόντοι ήταν από ελεύθερες βολές (  πόντο η κάθε 

βολή). Οι υπόλοιποι πόντοι ήταν από    εύστοχες βολές των 

  και   πόντων. Πόσες βολές των   πόντων σημείωσε ο 

Δημήτρης. 

 

 

8. Ο κ. Γιώργος είναι πωλητής αυτοκινήτων. Δουλεύει στην 

εταιρεία   πληρώνεται      τον μήνα κι επιπλέον    

προμήθεια επί της αξίας των αυτοκινήτων που πουλά. Μια 

εταιρεία   του προσφέρει       τον μήνα και προμήθεια      

επί της αξίας των αυτοκινήτων που πουλά. 

(α) Πόσα αυτοκίνητα πρέπει να πουλά για να παίρνει το ίδιο 

εισόδημα από την εταιρεία   και από την εταιρεία  ; 

(β) Να εξηγήσετε υπό ποιες προϋποθέσεις τον συμφέρει να 

συνεχίσει να εργάζεται στην εταιρεία   και υπό ποιες 

προϋποθέσεις τον συμφέρει να παραιτηθεί και να πάει στην 

εταιρεία  . 
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Δραστηριότητες Ενότητας

 

1. Να εξετάσετε κατά πόσο οι ευθείες    και    είναι παράλληλες 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)            

                

(β)           
 

 
 

         
 

 
       

(γ)         

             

2. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας   που περνά από το σημείο   

και είναι κάθετη στην ευθεία    σε καθεμιά από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 

(α)  (   ) 

                

(β)  (   ) 

             

 

3. Για ποιες τιμές των       οι ευθείες      (    )    και 

     (   )    είναι παράλληλες; 

 

4. Να σημειώσετε τα σημεία  (   ),  (   ),  (    ) σε ορθογώνιο 

σύστημα αξόνων. Να σχηματίσετε το τρίγωνο    . 

(α) Να δείξετε με δύο διαφορετικούς τρόπους ότι το τρίγωνο 

    είναι ορθογώνιο. 

(β) Να βρείτε το μέσο   της πλευράς   . 

(γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου    . 

 

5. Να υπολογίσετε το εμβαδόν ενός τετραγώνου του οποίου οι 

δύο διαδοχικές κορυφές έχουν συντεταγμένες  (   ),  (    ). 

 

6. Να βρείτε τη λύση (αν υπάρχει) των πιο κάτω συστημάτων.  

(α) 
      
        

} (β) 
      
        

} (γ) 
     
        

} 

(δ) 
        
          

} (ε) 
      
   

} (στ) 
         
        

} 

(ζ) 
         
   

} (η) 
        
      

} (θ) 
        
          

} 

 

7. Να γράψετε ένα γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων, που να μην 

έχει λύσεις. 

 

8. Να γράψετε ένα γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων που να έχει 

άπειρες λύσεις. 

  



 

       159 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

9. Να γράψετε το σύστημα εξισώσεων που αντιστοιχεί στις ευθείες 

που παριστάνονται πιο κάτω, καθώς και τη λύση του αν 

υπάρχει. 

(α)  

 
(β)  

 

10. Να βρείτε την τιμή του   ώστε το σύστημα να είναι αδύνατο: 

  (   )   
         

} 

11. Ο καθηγητής της Γεωγραφίας θέλει να γράψει ένα διαγώνισμα 

συνολικής βαθμολογίας     μονάδων, με ερωτήσεις 

σωστού/λάθους 2 μονάδων και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

  μονάδων. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θέλει να είναι 

διπλάσιες από τις ερωτήσεις σωστού/λάθους.  

(α) Να γράψετε ένα σύστημα εξισώσεων σύμφωνα με το πιο 

πάνω σενάριο. 

(β) Πόσες ερωτήσεις κάθε είδους πρέπει να βάλει στο 

διαγώνισμα; 

(γ) Εάν οι περισσότεροι μαθητές χρειάζονται περίπου 1 λεπτό 

να απαντήσουν κάθε ερώτηση σωστού λάθους και     

λεπτά για ερώτηση πολλαπλής επιλογής, να εξετάσετε κατά 

πόσο τα    λεπτά είναι αρκετός χρόνος για να τελειώσουν 

το διαγώνισμα.  
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12. Η Μαρία γυμνάζεται κάθε απόγευμα στο σπίτι για    λεπτά. Το 

πρόγραμμά της περιλαμβάνει ασκήσεις αεροβικής με τις οποίες 

καίει 11 θερμίδες το λεπτό και τεντώματα με τα οποία καίει 4 

θερμίδες το λεπτό. Ο στόχος της είναι να καίει 420 θερμίδες 

κατά τη διάρκεια της εκγύμνασής της. 

 

(α) Να γράψετε ένα σύστημα εξισώσεων, σύμφωνα με το 

σενάριο εκγύμνασης της Μαρίας. 

 

(β) Πόσα λεπτά ασκήσεων αεροβικής και πόσα για τεντώματα 

πρέπει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της για να καίει 420 

θερμίδες; 

 

 

13. Αν το σύστημα   
       
        

  

έχει ως λύση     και    , να βρείτε τις τιμές των αριθμών   

και  . 
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 Δραστηριότητες  Εμπλουτισμού

 

1. Δίνονται οι ευθείες    και    με εξισώσεις          και 

          αντίστοιχα,     . 

 

(α) Να βρείτε τις σχετικές θέσεις των δύο ευθειών για τις 

διάφορες τιμές του     . 

(β) Να υπολογίσετε την τιμή του   για την οποία οι ευθείες 

τέμνονται κάθετα. 

(γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου  που 

σχηματίζεται από τις ευθείες και τον άξονα των 

τετμημένων, όταν οι ευθείες τέμνονται κάθετα. 

 

2. Δίνεται το σύστημα:  

 
(      )               
                                

 ,         

 

Αν το σύστημα έχει μοναδική λύση τη (    ),      και    , να 

υπολογίσετε την τιμή του  . 

 

3. Αν  (    ),  (     ) και  (   ) είναι κορυφές του 

παραλληλογράμμου     , να υπολογίσετε τις συντεταγμένες 

της κορυφής  . 

 

4. Να λύσετε το ακόλουθο σύστημα εξισώσεων. 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

 

  
  

(Υπόδειξη: Να θέσετε   
 

 
 και   

 

 
) 

 

5. Έστω  (     ),   (     ),   (     ) και   (     ) είναι κορυφές 

ενός τυχαίου τετραπλεύρου. Να δείξετε ότι το τετράπλευρο που 

σχηματίζεται με κορυφές τα μέσα των πλευρών του      είναι 

παραλληλόγραμμο.  

 

 



162 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  4:   Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα 

6. Να βρείτε πληροφορίες από δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 

για τις χρεώσεις τους (πάγια χρέωση και χρέωση ανά λεπτό). Να 

καθορίσετε πόσα λεπτά πρέπει να μιλάτε, ώστε οι χρέωσεις και 

από τις δύο εταιρείες να είναι οι ίδιες. Να εξηγήσετε με 

συγκεκριμένα επιχειρήματα ποια από τις δύο προσφορές είναι η 

πιο συμφέρουσα για σας.  

 

7. Το σύστημα των εξισώσεων 
       
       

} έχει λύση (   ). Να 

βρείτε τις τιμές των   και  . 

 

8. Μια καθηγήτρια μαθηματικών ανακάλυψε, την ώρα που 

ανακοίνωνε τις βαθμολογίες της εξέτασης, ότι έγραψε στο 

βαθμολόγιό της αντίστροφα τα ψηφία του βαθμού του Γιάννη. 

Ο βαθμός του μαθητή ήταν κατά 36 μονάδες  χαμηλότερος από 

τον πραγματικό. Η καθηγήτρια κάλεσε τον Γιάννη και του είπε 

ότι θα διορθώσει τη βαθμολογία, με extra bonus, αν βρει ο ίδιος 

τον βαθμό του. Του έδωσε, επιπλέον, την πληροφορία, ότι το 

άθροισμα των ψηφίων του βαθμού ήταν 14. Να βρείτε τον 

πραγματικό βαθμό του Γιάννη. 
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