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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
  
  
 

      Οι σημειώσεις που κρατάτε στα χέρια σας έχουν σκοπό την υπο-
στήριξη του διδακτικού έργου κατά τη διάρκεια του 8ου Καλοκαι-
ρινού Μαθηματικού Σχολείου που διοργανώνει η Ελληνική Μαθη-
ματική Εταιρεία τον Αύγουστο του 2014.  
 
       Αναφέρονται τόσο σε θεωρία όσο και σε ασκήσεις και 
προβλήματα. Η έκτασή τους είναι πολύ μεγαλύτερη από τις ανάγκες 
της διδακτικής εβδομάδας του Καλοκαιρινού Σχολείου. Ο σκοπός 
μας είναι να δοθεί κίνητρο στον μαθητή που αγαπάει τα Μαθη-
ματικά να ασχοληθεί με αυτά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
Πιστεύουμε ότι θα σας βοηθήσουν τόσο στα Μαθηματικά του 
σχολείου, όσο και στην προσπάθειά σας για επιτυχία στους 
μαθηματικούς διαγωνισμούς.  
 

 
Ιούλιος 2014 

  
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕ  
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε. Μ. Ε. 
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 2014 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ B΄ Γυμνασίου 

Σαραφοπούλου Χαρίκλεια, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης 

Κλάσματα 

1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 
i.  

ii.  

iii.  

iv.  

2. Να λυθούν οι εξισώσεις: 
i.  

ii.  

iii.  

3. Ποιον αριθμό πρέπει να προσθέσουμε στο  για να βρούμε άθροισμα  ; 

4. Ποιος αριθμός πρέπει να προστεθεί στο άθροισμα των κλασμάτων   και  

για να προκύψει η μονάδα; 

5. Αν  και  να βρεθεί το πηλίκο  

 

Εξισώσεις 

1. Να λυθούν οι εξισώσεις: 
i. 7x – 15 = 3x - 9 

ii. 8(x + 2) – 5 = 2(x + 3) 
iii. 3y – 4 = 5y + 2 
iv. 4ω - 2=2(2ω - 1) 

2. Να λυθούν οι εξισώσεις: 

i.  
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ii.  

iii.  
3. Να λυθούν οι εξισώσεις: 

i.  
ii.  

 

 

Αριθμητικές παραστάσεις – Δυνάμεις  

1) Να βρεθεί η τιμή των παρακάτω  παραστάσεων: 

 
i. Α = (-2 + 4) - (-7 + 2 - 1) - (8 - 6) 

 

ii. Β = 
2
1

+ (
4
3)

2
1

3
11()

3
1

4
1

+−+−−+  

 
iii. Γ =  

 

iv. Δ =  

 
v.  

 
2) Να υπολογιστούν οι τιμές των αριθμητικών παραστάσεων: 

i.  
ii. Β=  

iii.  
iv.  

 

3) Αν  3α =  και 1β =  να επαληθευτούν οι ισότητες : 
i.  

ii.  
 
 

3 
 



8o ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

4)  Να βρεθεί η τιμή των παραστάσεων 

i. Α=( )]
2
1

6
113()

3
2

6
5

6
11(3[)1

3
2

++−++−−−−−  

ii. Β=[ ]
5
2)

2
1

4
34.001.0(1.0[]5.0)4

4
3(

2
1

++−−−−−+−  

iii. Γ= 2003[(-1)2002+(-1)2003]2004-[(-2)-3]2+ 2)8(
1
−

 

 
(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Ε.Μ.Ε. 2002) 

5)  Να αποδειχθεί ότι: 

[ 5)
228
771(]

2
12

3
21

5
43

7
2
5

4
32 =+÷

+

+
−

+
⋅++ . 

6)  Να βρεθεί το πρόσημο του αριθμού: 

Α= ( 2)( 4)( 6)....( 2010)
( 1)( 3)( 5)....( 2 9)OO
− − − −
− − − −

 

7)  Να βρεθεί η τιμή της παράστασης: 

Α = (200 + 196 + 192 +….+ 8 + 4) - (198 + 194 + 190 +….+ 6 + 2) 

        

8)  Να υπολογιστεί η παράσταση: 

                           ( ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Ε.Μ.Ε. 1999) 

2004 2005 2004 2006 2003Α = + ⋅ − ⋅  

9)  Να υπολογιστεί η τιμή των αλγεβρικών παραστάσεων: 

i. Α = ( 210 : 26 ) 2   -  3 12 : (  39  3 ) + 5 ( 23 +32)  
ii. Β = 5  ( 23 - 1 ) + 8 ( 33 - 20 ) - 8 ( 52 - 15)  

      10)  Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης  . 

                         Α= 2003 ⋅ [ ( -1 ) 2002 + ( -1 ) 2003] 2004 -  [  ( -2 ) -3 ] 2 +  2)8(
1
−

 

                                                                                     (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Μ.Ε 2002)  

      11)  Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης: 

     Α =  [ ( -1) 10 + ( -1) 11 ]  ( 24 - 32) + 5 12 : 510 – 2    (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Μ.Ε  2002) ⋅
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    12)  Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης  

Α =
8 9 17 17 8 8

8 7 9 8

(36 5 7 2 3 5 ) : 6
(6 5 19 2 15 ) 5
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
⋅ + ⋅ ⋅

 

    13)  Αν  α= 2004   και  β =
2004

1−
    να βρεθεί η τιμή της παράστασης:  

Α= [ ( α2 β3 ) -2    ( αβ 3) 4]:  ( α3 : β-1) -3 

    14)   Να  απλοποιήσετε την παράσταση: 

Α= 
( ) ( )
( ) ( )

3 2 22 3 3 6

3 2 1 42 2 3 3:

αβ βα α β
α βα β α β

− −− − −

−− −

⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

    15)  Να βρεθούν οι τιμές των παραστάσεων  

Α= 
21

2
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

-  
22

3

−
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 + 3 ⋅ ( 1- 
3
1

)  -1- ( 2 - 510 )0 

                                Β= ( 3 - 
3
2

)  ( -2) -2  + 7 - 5 ⋅ 2-3  +[ ( -2) -1 ]2 

    16)  Να υπολογιστούν οι παραστάσεις: 

                    Α = ( 
x
1

-
ψ
1 )( 

χ
1  + 

ψ
1  ) ⋅

ψχ
χψ
−

,     αν  χ = 2-1, ψ  = -3 ,               

                    B = ( 
α
β

 ) 2 - 
γ
α  + 

2
αβ

 ,  αν  α= 2-2, β = 
21

3

−
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 , γ = -2. 

    17)   Να βρεθεί η τιμή της παράστασης   όταν χ =1 

Α = ( ) ( )
4 3 2

11 1 1 1 1
2 3 5

χ χ χ
χ χ

− − −
−⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + − − − + − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠  

18)  Αν είναι:   και  να βρεθεί η τιμή της παράστασης: 
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Ερωτήσεις τύπου Σωστού –Λάθους 

1. Ο επόμενος φυσικός αριθμός του μηδενός είναι το 1                 Σ    Λ 
2. Ένας περιττός αριθμός βρίσκεται μεταξύ δύο άρτιων                Σ    Λ 
3. Αν ο ν είναι άρτιος τότε ο ν+1 είναι περιττός                             Σ    Λ 
4. Αν ο ν+1 είναι περιττός τότε ο ν+3 είναι περιττός.                    Σ    Λ 
5. Ο τελευταίος φυσικός αριθμός είναι 999999999999                  Σ    Λ 
6. Από το 13 έως το 19 υπάρχουν 5 περιττοί αριθμοί                     Σ    Λ 
7. Για τη γραφή όλων των φυσικών αριθμών χρησιμοποι- 

ούμε 9 ψηφία                                                                               Σ    Λ 
8. Ισχύει α – β = β - α                                                                       Σ    Λ 
9. Ισχύει 2(α-β)= 2α - 2β                                                                 Σ   Λ 
10. Ισχύει ότι                                                                     Σ   Λ 
11. Ισχύει ότι                                                          Σ   Λ 
12.  Ισχύει ότι                                                                       Σ   Λ                                                    

13.                                                                                            Σ  Λ 

14.                                                                                              Σ  Λ 

15. Ισχύει ότι:                                                                         Σ  Λ 

16. Ισχύει ότι:                                                                         Σ  Λ 

17. Η εξίσωση  έχει ρίζα τον αριθμό 3                                      Σ  Λ 

18. Η εξίσωση αx=β  έχει πάντα δύο ρίζες.                                        Σ  Λ 
19. Η εξίσωση -3x=β  έχει πάντα αρνητικές ρίζες.                             Σ Λ 
20. Μπορούμε σε μια εξίσωση να αλλάξουμε τα πρόσημα όλων 

των όρων.                                                                                       Σ Λ 

 

 

. 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε. Μ. Ε. 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 2014 
 

ΘΕΜΑΤΑ   ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ 

 
 

 
 
 
«Θέλετε να λύσετε το πρόβλημα με την τεχνική, ενώ εμείς 
χρησιμοποιούμε σαν όπλο την κατανόηση. Στο κάτω-κάτω, 
κύριε, είμαι σίγουρος πως οι βάρβαροι είστε εσείς, γιατί η 
βαρβαρότητα μπορεί να είναι όχι μόνο η παντελής έλλειψη 
εργαλείων, αλλά και η υπερβολική χρήση τους.» 
                         Charles Exbrayat 

Master
Text Box

Master
Text Box
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                                                                         ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 

 

 

 

 

Τ' ανώτερα μαθηματικά μου τα έκανα στο Σχολείο της θάλασσας. 
Ιδού και μερικές πράξεις για παράδειγμα: 

1. Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομέ- 
νουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα 
την ξαναφτιάχνεις. 

2. Το γινόμενο των μυριστικών χόρτων επί την αθωότητα δίνει πάν- 
τοτε το σχήμα κάποιου Ιησού Χρίστου. 

3. Η ευτυχία είναι η ορθή σχέση ανάμεσα στις πράξεις (σχήματα) 
και στα αισθήματα (χρώματα). Η ζωή μας κόβεται, και οφείλει να 
κόβεται, στα μέτρα που έκοψε τα χρωματιστά χαρτιά του ο Matisse. 

4. Όπου υπάρχουν συκιές υπάρχει Ελλάδα. Όπου προεξέχει το βου- 
νό απ' τη λέξη του υπάρχει ποιητής. Η ηδονή δεν είναι αφαιρετέα. 

5. Ένα δειλινό στο Αιγαίο περιλαμβάνει τη χαρά και τη λύπη σε το- 
σο ίσες δόσεις που δε μένει στο τέλος παρά η αλήθεια. 

6. Κάθε πρόοδος στο ηθικό επίπεδο δεν μπορεί παρά να είναι αντι- 
στρόφως ανάλογη προς την ικανότητα που έχουν η δύναμη κι ο αριθ- 
μός να καθορίζουν τα πεπρωμένα μας. 

7. Ένας «Αναχωρητής» για τους μισούς είναι, αναγκαστικά, για τους 
άλλους μισούς, ένας «Ερχόμενος». 

 
 
                                                     Από την ποιητική συλλογή : 
                                                      Ο ΜΙΚΡΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΟΣ 

 



ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

9 
 

 
1. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

 
Οι αριθμοί που γνωρίσαμε μέχρι τώρα είναι οι: 

• φυσικοί: 0, 1, 2, 3,…….. 

• ακέραιοι: 0, -1, 1, -2, 2, -3,…. 

• κλασματικοί: π.χ. 1 7 13, ,
2 5 72

− − , ……. 

• δεκαδικοί: π.χ 1,02,  -31,207,  13,0589,…. 

Από την προηγούμενη τάξη είναι γνωστές οι πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμός και διαίρεση, που μπορούμε να κάνουμε με τους παραπάνω 

αριθμούς. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

Α! ΟΜΑΔΑ 

1.1. Η διαφορά:       10 10
0,1

−        ισούται με: 

α)   91     β)   -9 γ)99   δ)   90 ε)   9 

 

 

1.2. Το άθροισμα δυο περιττών αριθμών είναι άρτιος αριθμός. 

 Σωστό   Λάθος 

 

 



8o ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

10 

1.3. Η κλίμακα ενός χάρτη είναι 1:350000. Η απόσταση δύο πόλεων που απέχουν 

στο χάρτη 10  cm είναι: 

α) 3500 m    β) 35000000  cm    γ) 3,5  Km  δ) 3500 dm  ε) 3,5 107mm 

1.4. Τα  3
5

 του 7
2

  είναι ο αριθμός  2, 1. 

 Σωστό   Λάθος 

1.5. 

    Το φως τρέχει με ταχύτητα 53.10  Km/s.  
    Η Γη απέχει από τον Ήλιο 81,5 10⋅  Km. 
    Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει 
    Το φως από τον Ήλιο στη γη είναι: 

α) 5 min β) 6 min γ) 7 min 15 s δ) 8min  20 s ε) 10 min 

 

1.6. Σε καθένα από τα τετράγωνα τοποθετήστε κάποιο από τα σύμβολα 
+, – , •, :  ώστε η σχέση: 6  6  6  6 = 13 να είναι αληθής. 
 

 

1.7. Στην περίοδο των εκπτώσεων η Άννα 
αγόρασε ένα παντελόνι με έκπτωση 25%. 
Αν η τιμή του παντελονιού χωρίς την  
έκπτωση ήταν 84 €, η Άννα πλήρωσε: 
α) 54 € β) 58 € γ) 60 € δ) 63 € ε) 68 €. 

 

1.8. 1 1
2 3
⋅ + 1 1

3 4
⋅ + 1 1

4 5
⋅ = 23

100
 

 Σωστό   Λάθος 

 

1.9.        Οι γαλαξίες είναι τεράστιες συγκεντρώσεις αστεριών 
(ήλιων) και αερίων. Σε μια τέτοια συγκέντρωση που την      
ονομάζουμε Γαλαξία, ανήκει και το δικό μας ηλιακό 
σύστημα. 
Υπάρχουν 5910  περίπου σωματίδια σε ένα τυπικό άστρο, 
περίπου 1110  άστρα σ’ ένα γαλαξία, περίπου 310  γαλαξίες 

σε κάθε σμήνος γαλαξιών και 910  σμήνη γαλαξιών στο γνωστό μέρος του σύμπαντος. 
Το πλήθος των στοιχειωδών σωματιδίων που περιλαμβάνει το γνωστό μέρος του 
σύμπαντος είναι: α) 7810    β) 8210    γ) 10010  δ) 100210  ε) 1020210  
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1.10. Αν τοποθετήσουμε κατά σειρά τους αριθμούς: 0,03,  ( ) 10,3 − ,  ( ) 13,3 − , 0,33, 

0,303, από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο, ο μεσαίος αριθμός θα είναι ο ( ) 10,3 − . 
 Σωστό   Λάθος 

  

1.11.   
                                                   Ένας κλόουν αγοράζει μπαλόνια με 1,44 € τη                 

δωδεκάδα και τα πουλάει 20 λεπτά το ένα. 
 Ποιο είναι το κέρδος του κλόουν μια μέρα που 

πούλησε 20 δωδεκάδες μπαλόνια; 
 

 

    

1.12.   Να κάνετε οποιεσδήποτε πράξεις με τους αριθμούς 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 
           και 9 χρησιμοποιώντας μια φορά τον καθένα, έτσι ώστε το αποτέλεσμα  
           να είναι ο αριθμός 100. 
 

1.13.   1 1 1 11 1 1 .... 1 ;
2 3 4 2014

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ⋅ − ⋅ − − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

   

1.14. Σε μια τάξη 30 μαθητών, το 40% φοράει γυαλιά. Τρεις από αυτούς που φοράνε 
γυαλιά είναι αριστερόχειρες. Ποιο είναι το ποσοστό των αριστερόχειρων 
μαθητών από αυτούς που φοράνε γυαλιά; 
 

1.15. 1 1 1 1... ;
1 2 2 3 3 4 2013 2014

+ + + + =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 

 

1.16. Ο Γιώργος σε πέντε ημέρες ταξίδεψε 500 Km με  το 
ποδήλατό του. Αν κάθε μέρα ο Γιώργος ταξίδευε κατά 
10 Km περισσότερα από την προηγούμενη ημέρα, πόσα 
χιλιόμετρα ταξίδευσε ο Γιώργος την πέμπτη ημέρα; 
 

1.17. Αν 1!=1, 2!=1.2, 3!=1.2.3, 4!=1.2.3, 5!=1.2.3.4.5 κ.τ.λ. 

Σε πόσα μηδενικά λήγει ο αριθμός 30! ; 

 

1.18.                     
                                Πέντε γάτες τρώνε πέντε 
                                ποντίκια σε πέντε λεπτά.  
                                Σε πόσα λεπτά δέκα γάτες  
                                τρώνε δέκα ποντίκια; 
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1.19.   ( )102 100 100 100 100 100 100 1007 : 7 7 7 7 7 7 7 ;+ + + + + + =  

 
1.20.    Αν 20 κτίστες σε 10 ημέρες κτίζουν 40000 τούβλα, σε πόσες  
ημέρες 10 κτίστες θα κτίσουν 10000 τούβλα; 
         

 

 

 

Β! ΟΜΑΔΑ 

1.21. Ένας περίεργος υπολογιστής, όταν γράψουμε 
στην οθόνη του έναν αριθμό μπορεί να κάνει   
μόνο τα εξής:                                                           
α) τον πολλαπλασιάζει επί 2 ή επί 3, ή 
β) τον υψώνει στη δύναμη 2 ή στη δύναμη 3. 
Αρχίζοντας από τον αριθμό 15, ποιος από 
τους ακόλουθους αριθμούς μπορεί να προκύψει 
χρησιμοποιώντας τον περίεργο υπολογιστή 5 φορές διαδοχικά; 
α) 8 5 82 3 5⋅ ⋅  β) 8 4 22 3 5⋅ ⋅   γ) 3 3 32 3 5⋅ ⋅   δ) 6 6 42 3 5⋅ ⋅   ε) 2 62 3 5⋅ ⋅  

       (ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2007) 

1.22. Δίνονται οι αριθμοί: 

Α= 3 4 5 20012 ...
2 3 4 2000

+ + + + +  

Β= 1 1 1 11 ...
2 3 4 2000

+ + + + +  

Να βρείτε τον αριθμό Α-Β. 

                             (ΘΑΛΗΣ 2000) 

1.23. Η Μέι Λινγκ από τη Σιγκαπούρη θα πάει για τρεις μήνες στη Νότια 
Αφρική με το πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών, γι’ αυτό πρέπει να 
ανταλλάξει δολάρια Νοτιοαφρικανικά ραντ   (ZAR). 

 
 

Ερώτηση 1  
Η Μέι Λιγκ έμαθε ότι η τιμή συναλλάγματος μεταξύ των δολαρίων 
Σιγκαπούρης  (SGD) και των Νοτιοαφρικανικών ραντ ήταν:  

 1 SGD=4,2 ZAR. 
Η Μέι Λιγκ αντάλλαξε 3000 δολάρια Σιγκαπούρης με Νοτιοαφρικανικά ραντ   
στην πιο πάνω τιμή συναλλάγματος. Πόσα Νοτιοαφρικανικά ραντ έλαβε η Μέι 
Λιγκ;  
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ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
Η Σιγκαπούρη είναι ένα μικρό νησί 
μήκους 40 χμ. και πλάτους 25 χμ. 

Αποτελεί ανεξάρτητο κράτος και ένα 
από τα σημαντικότερα λιμάνια και 
εμπορικά κέντρα του κόσμου. Στη 

Σιγκαπούρη ζουν πολλές διαφορετικές 
εθνότητες. Τα ¾ του πληθυσμού είναι 

Κινέζοι, με μικρότερες ομάδες 
Μαλαισίων και Ινδών. Οι υπόλοιποι 
είναι Ευρωπαίοι, Άραβες και Ιάπωνες. 
Όλες αυτές οι εθνότητες γιορτάζουν 
διαφορετικές γιορτές κάνοντας τη 
Σιγκαπούρη ένα ζωντανό και 

πολύχρωμο τόπο ολόκληρο το χρόνο 

 
 
 
 
 
 
 
           

Απάντηση: 
 
           Ερώτηση 2 

Μετά από τρεις μήνες, η Μέι Λιγκ επέστρεψε στη Σιγκαπούρη έχοντας 
υπόλοιπο 3.900 ZAR. Τα αντάλλαξε με δολάρια Σιγκαπούρης, παρατηρώντας 
ότι η τιμή συναλλάγματος είχε αλλάξει σε: 1 SGD= 4 ZAR. 
Πόσα δολάρια Σιγκαπούρης πήρε η Μέι Λιγκ; 
Απάντηση: 

 
Ερώτηση 3 
 
         Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών 
         μηνών η τιμή συναλλάγματος άλλαξε  
         από 4,2 σε 4 ZAR για κάθε SGD. 

      Όταν η Μέι Λιγκ αντάλλαξε τα  
   Νοτιοαφρικανικά της ραντ με δολάρια 
   Σιγκαπούρης, την συνέφερε καλύτερα  
   που η τιμή συναλλάγματος έγινε 4            
   ZAR αντί 4,2 ZAR; Να αιτιολογήσετε  
   την απάντησή σας. 
 
   _______________________________ 
    
   _______________________________ 
 
   _______________________________ 
 
   _______________________________ 
 
   (PISA 2003) 

 
1.24. Δίνονται οι αριθμοί Α= 412 ,  Β= 138 , Γ= 214  και Δ= 832 . 

           i)  Να βρείτε ποιος από τους αριθμούς είναι ο μεγαλύτερος. 
           ii) Να εκφράσετε το άθροισμα Α+Β+Γ+Δ ως γινόμενο πρώτων παραγόντων. 

           (ΘΑΛΗΣ 2002) 
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1.25. Το ανθρώπινο σώμα περιέχει 14 φορές λιγότερα λίτρα  
           αίματος  απ’ ότι είναι η μάζα του σε κιλά. Ένα λίτρο αίματος  
           περιέχει 125 10⋅  ερυθρά αιμοσφαίρια, που έχουν το ίδιο σχήμα.  

Μοιάζουν με μικρούς δίσκους διαμέτρου 0,007  χιλιοστών  
και πάχους 0,002  χιλιοστών. Αν ήταν δυνατόν να  
τοποθετήσουμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια  ενός ανθρώπου  
70  κιλών, το ένα δίπλα στο άλλο, θα τα χωρούσε ο Ισημερινός της Γης που      
έχει μήκος 40.000  χιλιόμετρα; 

 
 

1.26.   Να βρείτε: 
i) την τιμή της παράστασης 
 

Α= ( )
( )

1997

1997

111111 222222 ... 999999
111 222 ... 999

+ + +

+ + +
 

ως μια δύναμη με εκθέτη φυσικό αριθμό, 

ii) τους πρώτους διαιρέτες του αριθμού Α. 

                                                                 (Ρουμανία 1997) 

1.27. Δύο μάγοι έχουν ένα κουτί που έχει μέσα επτά κάρτες αριθμημένες 
από το 1 έως το 7. ο πρώτος μάγος παίρνει στην τύχη τρεις κάρτες από το 
κουτί και δεύτερος δύο κάρτες . Ο πρώτος μάγος λέει στον δεύτερο: 
«Ξέρω ότι το άθροισμα των αριθμών στις κάρτες σου είναι άρτιος 
αριθμός». Το άθροισμα των αριθμών στις κάρτες του πρώτου μάγου είναι 

 
α) 10 β) 12 γ) 6 δ) 9 ε) 15 

                   (ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2008) 

1.28. Στη σειρά των περιττών  
αριθμών 
 
1+3+5-7-9-11+13+15+17-19-21-23+…      
ανά τρεις όρους τα πρόσημα αλλάζουν. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των 
πράξεων αν στη σειρά αυτή υπάρχουν οι 300 πρώτοι περιττοί; 
 
                   (Περιοδικό Φ) 

 
 
1.29. Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο του αθροίσματος: 
 
1+9+ 29 + 39 + 49 +…+ 20099 ; 
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1.30. Όλοι μας έχουμε παρατηρήσει ότι όταν βαδίζουμε γρήγορα ή όταν 

τρέχουμε η καρδιά μας κτυπάει γρηγορότερα, δηλαδή αυξάνεται η 
συχνότητα των καρδιακών παλμών. Για λόγους υγείας οι καρδιακοί 
παλμοί δεν πρέπει να  

                    υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη  
συχνότητα (=πλήθος καρδιακών            
παλμών ανά λεπτό). 
Για χρόνια η σχέση μεταξύ της  
προτεινόμενης μέγιστης 
συχνότητας παλμών ενός 
ατόμου και της ηλικίας του, 
περιγραφόταν από τον τύπο: 

 
Προτεινόμενη μέγιστη συχνότητα καρδιακών παλμών=220-ηλικία 
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ο τύπος αυτός έπρεπε να τροποποιηθεί λίγο. Ο 
καινούριος τύπος είναι ο: 
Προτεινόμενη μέγιστη συχνότητα παλμών=208- (0,7×ηλικία). 
 
 
Ερώτηση 1 
 
Ένα άρθρο εφημερίδας γράφει: «Λόγω της χρήσης του νέου τύπου αντί του 
παλιού, ο μέγιστος αριθμός που προτείνεται για τους καρδιακούς παλμούς ανά 
λεπτό, μειώνεται για τους νέους ανθρώπους και αυξάνεται λίγο για τους 
ηλικιωμένους». 
Από ποια ηλικία και μετά αυξάνεται η προτεινόμενη μέγιστη συχνότητα 
καρδιακών παλμών λόγω της χρήσης του νέου τύπου; Να γράψετε τον τρόπο 
σκέψης σας. 
 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Ερώτηση 2 
 
Ο τύπος της: προτεινόμενης μέγιστης συχνότητας καρδιακών παλμών = 208-
(0,7×ηλικία) χρησιμοποιείται επίσης, για να εκτιμήσει πότε η σωματική 
άσκηση είναι πιο αποτελεσματική. Έρευνες έχουν δείξει ότι η σωματική 
άσκηση είναι πιο αποτελεσματική, όταν οι καρδιακοί παλμοί φτάσουν τα 80% 
της προτεινόμενης μέγιστης συχνότητας. 
Να γράψετε ένα τύπο που να υπολογίζει τη συχνότητα καρδιακών παλμών, ως 
συνάρτηση της ηλικίας, για να είναι η σωματική άσκηση αποτελεσματική. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
                                                                                                         (PIZA 2003) 
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Μεταβλητή  είναι  ένα  σύμβολο  (γράμμα),  που  μπορεί  να  πάρει  
οποιαδήποτε  αριθμητική  τιμή .  

 
        

 
2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
          

       Η  τιμή  της  βενζίνης  συνεχώς  αλλάζει .  
          Άλλοτε  είναι  1,65 € το  λίτρο ,  άλλοτε  
             1,62 €, ή  1,67 € ή  1,63  €, δηλαδή  είναι  
             ένα  μεταβλητό  μέγεθος .  
   

 
 
• Μεταβλητό  μέγεθος  είναι  και  η  απόσταση  ενός  
   αεροπλάνου  από  το  έδαφος ,  κατά  τη  διάρκεια  μιας  
   πτήσης .  
 
•Άλλα  μεταβλητά  μεγέθη  είναι :  
∗ η  θερμοκρασία  σε  μια  πόλη  κατά  τη  διάρκεια  μιας  ημέρας   
∗ ο  δείκτης  τιμών  του  χρηματιστηρίου  Αθηνών  
∗ το  βάρος  ενός  ανθρώπου  κατά  τη  διάρκεια  ενός  έτους .  
∗ η  απόσταση  της  γης  από  τον  ήλιο  κατά  τη  διάρκεια  ενός  έτους .  
 
Ουσιαστικά  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  μεγεθών  στη  φύση  και  τη  
ζωή  είναι  μεταβλητά .  
 
Στα  Μαθηματικά  την  τιμή  μιας  μεταβλητής  ποσότητας  τη  συμβολίζουμε  
με  ένα  γράμμα ,  π .χ  το :  x ή  y ή  το  t  ή  το  α  ή  το  β  κ .τ .λ .  
Στις  άλλες  επιστήμες  ένα  μεταβλητό  μέγεθος  συμβολίζεται  συνήθως  με  
το  πρώτο  γράμμα  της  αντίστοιχης  αγγλικής  λέξης ,  για  παράδειγμα  η  
δύναμη  που  ασκείται  σε  ένα  σώμα  συμβολίζεται  με  F (Fors),  το  
διάστημα  που  διανύει  ένα  κινητό  συμβολίζεται  με  S (space), κ .τ .λ .  
 
Έτσι :  

 
Η  πρόσθεση  και  η  αφαίρεση  (αναγωγή  ομοίων  όρων)μεταβλητών  
γίνονται  όπως  τα  παρακάτω  παραδείγματα :  
 
∗ x + x= 2x 

∗ 3x + 5x = 8x 

∗ 2x – 9x = -7x 

∗ 3x -7x +2x = 3x +2x -7x =5x -7x =-2x 
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∗ (5x – 1)+ (3x +2) = 5x -1 +3x +2 = 5x +3x + 2 – 1= 8x +1 

∗ (7x -3)- (4x -6) = 7x – 3 – 4x + 6 = 7x – 4x +6 – 3 = 3x + 3 

∗ 2 x – 5 y + 6 x + 8 + 7 y - 1 0 x – 3  =  2 x + 6 x – 1 0 x + 7 y – 5 y + 8 – 3  =  - 2 x + 2 y + 5  

∗ ( 1 1 x - 4 y + 3 ) - ( - 5 x + 6 y - 1 ) = 1 1 x - 4 y + 3 + 5x-6y+1=11x+5x-4y -6y+3+1=  

        1 6 x - 1 0 y + 4  

∗  3 ( 2 x - 1 ) - 2 ( x - 3 y - 5 ) + 4 ( - x + 2 y + 1 ) =  

   6x -3 -2x+6y+10-4x+8y+4=6x-2x -4x+6y+8y+10+4-3=  

     0 x + 1 4 y + 1 1 = 1 4 y + 1 1 .  

∗  0 , 7 x - 0 , 4 x + 0 , 2 y - 0 , 3 y + 0 , 1 = 0 , 3 x - 0 , 1 y + 0 , 1 .  

 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

 
Α΄  ΟΜΑΔΑ  
 
 
2.1.   Η  παράσταση:  (3α-1)-(5α-2) ισούται  με:  

       α)2α+1 β) 8α+2  γ) -2α-3  δ) -8α+1   ε) -2α+1 

 
 
2.2. Η  περίμετρος  του  διπλανού  πολυγώνου  είναι :  

α) 2x+3y+5  β) 2x+4y+10  γ) 2x+5y+12   

δ)  2x+4y+12  ε) 2x+6y+9 

 

 

2.3. Αν  z=-2 και  ω=3, τότε  η  τιμή  της  παράστασης  

5(2z-ω+1)+3z-2(z+3ω-1)+4ω+6 είναι :  

α) -10    β) -20   γ) -30   δ)-40   ε) -50 

 

2.4.            Ένας  χωρικός  είχε  συνολικά  26 κοτόπουλα   
και  γουρούνια .  Αν  τα  κοτόπουλα  ήταν  x                       
το  πλήθος ,  τότε  το  άθροισμα  των  ποδιών  
των  κοτόπουλων  και  των  γουρουνιών  
ήταν:  

      α) 10x+26    β) 26x+78   γ) 80-4x δ) 104-2x      ε) 100-6x 

  

2.5. Έστω  ένας  αριθμός  x. Τότε:  
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α .   το  τριπλάσιο  του  αριθμού  μειωμένο  κατά  1 είναι  το  3x-1,Σ-Λ  

β .   ο  αντίθετος  του  αριθμού   αυξημένος  κατά  7 είναι  ο   x+7, Σ-Λ  

γ .   ο  μισός   του  αριθμού     μειωμένος    κατά  10 είναι  ο  x-10, Σ-Λ  

 

2.6. Η  τιμή  μονάδας  ενός  προϊόντος  είναι  x €. Μετά  από   

α .  έκπτωση  10% η  νέα  τιμή  του  προϊόντος  θα  είναι :  

 β .  αύξηση  10% η  νέα  τιμή  του  προϊόντος  θα  είναι :  

 

2.7. Αν  α+β=2, τότε:  (5α+β+2)-(3α+β+7)+(α+3β+5)=; 

2.8.                     Ένας  κτηνοτρόφος  κατασκεύασε  ένα  μαντρί  
                             χωρισμένο  σε  δυο  μέρη ,  το  ένα  για  τα  πρόβατα  
                             και  το  άλλο  για  τα  γίδια ,  όπως  φαίνεται  στο  σχήμα .  
                             Πόσα  ζώα  χωράει  το  μαντρί ,  αν  για  κάθε  ζώο   
                             απαιτείται  χώρος  1 τετραγωνικού  μέτρου;  
 
2.9. Αν  x+y=-3 και  α-β=2, τότε  η  τιμή  της  παράστασης  

2(3x-4y-α)-4(x-3y+β)+2(x+3α+8) είναι:  
 
α) -10   β) -1   γ) 1   δ) -12   ε) 12 

 
2.10. Σε  ένα  αγώνα  δρόμου  ο  χρόνος  του  αθλητή ,  

που  τερμάτισε  δεύτερος  ήταν  t  s.   
Ο  χρόνος  του  πρωταθλητή ,  που  τερμάτισε  2 s 

γρηγορότερα  από  τον  δευτεραθλητή ,  ήταν   

Ο  χρόνος  του  τριταθλητή  που  τερμάτισε  3s αργότερα  από  τον  

δευτεραθλητή ,  ήταν   

 

2.11. Αν  οι  αριθμοί  α ,β  είναι  αντίθετοι ,  να  βρείτε  την  τιμή  της  

παράστασης: 

Α=2 ( )3 5 3α β− + -3 ( )5 2β α β− + −⎡ ⎤⎣ ⎦ - ( )11 8 7α β− + .  

 

2.12.                                     Στο  σχήμα  φαίνεται  ένα  τμήμα  μιας   

                                             υπό  κατασκευήν  πλατείας .  Εκφράστε ,  με   

                                    τη  βοήθεια  του  x, την  απόσταση:  
                                    α .  της  κορυφής  του  δέντρου  από  το   
                                    έδαφος  
                                    β .  της  κορυφής  του  δέντρου  από  την  
                                    κορυφή  του  σωρού  της  άμμου  
                                   γ .  της  κορυφής  της  άμμου  από  το  έδαφος  
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3 33 3
4 4
⋅ = −

3 33 3
4 4
⋅ = −

 
2.13. Ο  δείκτης  νοημοσύνης  (IQ) ενός  ατόμου  δίνεται   

από  τον  τύπο:  
 

IQ= 100
CA
ΜΑ

⋅  

 
όπου  ΜΑ  είναι  η  διανοητική  ηλικία  (διαπιστώνεται  με  ειδικά  
τεστ) και  CA η  χρονολογική  ηλικία  του  ατόμου .  
Ποιο  είναι  το  IQ ενός  δωδεκάχρονου  αγοριού  που  έχει  
διανοητική  ηλικία  16; 

 
 
2.14.                                                    Όταν το πλήθος των μαύρων 

τετραγώνων  είναι ν, το πλήθος των 
πράσινων τετραγώνων είναι:                                            

                                                                               
 
 
2.15.  Στις εκπτώσεις ο Γιώργος αγόρασε ένα παντελόνι αξίας x € με έκπτωση 40% 

και μια μπλούζα αξίας y € με έκπτωση 30%. Ποια είναι η αλγεβρική 
παράσταση των x και y, που εκφράζει το ποσό που πλήρωσε ο Γιώργος;  

 

2.16. (x-α)  (x-β)  (x-γ)      (x-ω) = ; 

 
2.17. Τα σταθερά ημερήσια έξοδα μιας πιτσαρίας  

είναι 300 € και για κάθε δωδεκάδα πίτσες που 
κατασκευάζει έχει επί πλέον έξοδα 18,60 €. 
Αν μια μέρα η πιτσαρία είχε παραγωγή x πίτσες, 
πόσα ήταν τα έξοδά της; 
 

2.18. Περιγράψτε με τη βοήθεια μιας μεταβλητής τις παρακάτω αριθμητικές 
ισότητες: 
 

α) 1 11 1
2 2
⋅ = −   β) 2 22 2

3 3
⋅ = −    γ) 

 

 

2.19.                                                        Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε 15 ορθογώνια 
                                                                   παραλληλόγραμμα, που το καθένα τους έχει 
                                                                   μήκος α cm και πλάτος β  cm. Ποια είναι η 
                                                                   περίμετρος του σχήματος; 
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2.20. Το προπάνιο είναι υδρογονάνθρακας (αέριο) 

με χημικό τύπο C3H8. Χρησιμοποιείται ως καύσιμο  
στο πετρογκάζ και τα γκαζάκια. 
Ένα μόριο προπανίου αποτελείται από τρία 
άτομα άνθρακα, και οκτώ άτομα υδρογόνου. 
Από πόσα άτομα άνθρακα και πόσα άτομα υδρογόνου αποτελούνται x μόρια  
προπανίου; Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός ατόμων που περιέχονται στο x  
μόρια προπανίου; 
 
 
Β! ΟΜΑΔΑ 
 

2.21. Δίνονται τα κλάσματα:     1K = 2 3 1
3 2 1

x y
x y
− +
− −

 και 2K = 4 5 2
5 4 2

x y
x y
− +
− −

 

 
 
 Για x=-0,1 και y=0,2, ποιο από τα κλάσματα έχει τη μεγαλύτερη τιμή; 
 
 
 
2.22.                                                                     Ποια είναι η περίμετρος του διπλανού 
                                                                             σχήματος; 
 
 
 
2.23. Να κάνετε αναγωγή ομοίων όρων στην παράσταση: 

Α= ( )2 3 2 1x x y− − −⎡ ⎤⎣ ⎦ - ( ) ( ) ( ){ }5 3 7 2 1 3 5 2 3x y x y y x y− − − − + + − − − − − +⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 

 
2.24.  Σε ένα τουρνουά τένις πήραν μέρος 
 ν το πλήθος παίκτες. Στον πρώτο γύρο 
 χωρίστηκαν σε ζευγάρια. Οι νικητές  
 προχώρησαν στο 2ο γύρο, ενώ οι ηττημένοι 
 αποχώρησαν. Οι γύροι συνεχίστηκαν με τον  

ίδιο τρόπο, έως ότου αναδείχθηκε ο νικητής. Πόσοι αγώνες δόθηκαν μέχρι την 
ανάδειξη του νικητή; 

 
 
 
2.25. Δίνονται οι παραστάσεις: Α= 2 4 35 2 : 2 1− +  και Β= ( ) ( )2 4 35 2 : 2 1− + . 

Να βρείτε τους αριθμούς Α, Β και να συγκρίνετε τους 
2
A
B

 και 22B
A

. 
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                   (ΘΑΛΗΣ 2000) 

 
2.26. Μια γεωμετρική απόδειξη της επιμεριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού 

ως προς την πρόσθεση είναι η παρακάτω; 
 
 

 
 
 
 
 
Εμβαδό ορθογωνίου= ( )a β γ+             Εμβαδό ορθογωνίου=αβ αγ+  
 
   Άρα ( )α β γ αβ αγ+ = +  
Μπορείτε με ανάλογο τρόπο να αποδείξετε ότι: 
( )( ) ;α β γ δ αγ αδ βγ βδ+ + = + + +  

 

2.27. Ο Γάλλος συγγραφέας ενός πετυχημένου βιβλίου διασκεδαστικών 
Μαθηματικών Jacques Ozanam γεννήθηκε μετά το 1600 και πριν το 1700. Το 
έτος ( )2 2x x x x= ⋅  ήταν x ετών. Πότε γεννήθηκε; 
α) 1601  β) 1640  γ) 1641  δ) 1681  ε) δεν μπορούμε να συμπεράνουμε. 

                             (ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2008) 

 

2.28. Ο αριθμός α προκύπτει από το γινόμενο δύο διαδοχικών θετικών ακεραίων 
και είναι μικρότερος του 20, ενώ ο αριθμός Β προκύπτει από το γινόμενο 

τριών διαδοχικών ακεραίων και είναι μικρότερος του 30. Αν το πηλίκο A
B

 

έχει την ιδιότητα να είναι τέλειο τετράγωνο ακεραίου, να βρείτε την τιμή της 
παράστασης: 

1000
2 21000 2004 2004AK A B

B
⎛ ⎞= ⋅ + ⋅ − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

     (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2003) 

2.29.      Στο διπλανό σχήμα κάθε γραμμοσκιασμένος κύκλος  
      περιβάλλεται από έξι άσπρους κύκλους. Αν το σχήμα 
      επαναλαμβάνεται προς τα δεξιά και οι άσπροι κύκλοι  
      είναι: i) 200 ii) v πόσοι είναι οι γραμμοσκιασμένοι 

                                      κύκλοι; 
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2.29. Ένας αγρότης θέλει να φυτέψει μηλιές σε σειρές και σε τετράγωνο σχήμα.   
Σκέφτεται να προστατέψει τις μηλιές από τον αέρα, περιφράζοντάς τες με 
κυπαρίσσια. Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε τη διάταξη των δέντρων, 
όπως τα φαντάζεται ο αγρότης. Κάθε διάγραμμα περιλαμβάνει διαφορετικές 
σειρές από μηλιές (ν = σειρές από μηλιές). 

 
Ερώτηση 1 

Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα: 

ν Πλήθος δέντρων Πλήθος κυπαρισσιών 

1 1 8 

2 4  

3   

4   

5   

 

Ερώτηση 2 

Αν οι μηλιές είναι φυτεμένες σε ν σειρές, να βρείτε το: 

∗ πλήθος των δέντρων της μηλιάς  =  

∗ πλήθος κυπαρισσιών         =  

 

Υπάρχει μια τιμή του ν, για την οποία το πλήθος των δέντρων μηλιάς ισούται με το 
πλήθος των κυπαρισσιών. Να βρείτε αυτήν την τιμή του ν και να περιγράψετε 
παρακάτω τον τρόπο, με τον οποίο την υπολογίσατε. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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«Μη σε στενοχωρούν οι δυσκολίες που 

έχεις με τα μαθηματικά,σε διαβεβαιώ ότι 

οι δικές μου είναι ακόμη μεγαλύτερες» 

Αϊνστάιν 

 

 

Ερώτηση 3 

Ας υποθέσουμε ότι ο αγρότης μεγαλώνει συνέχεια το περιβόλι του προσθέτοντας 

συνεχώς σειρές δέντρων. Ενώ ο αγρότης μεγαλώνει το περιβόλι του προσθέτοντας 

σειρές, θα χρειαστεί περισσότερες μηλιές ή κυπαρίσσια; Γράψτε παρακάτω τον τρόπο 

με τον οποίο βρήκατε την απάντησή σας. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

      

                  (PISA 2000) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Δείξτε στους νέους πως να σκέφτονται, όχι τι να 
σκέφτονται. 
                                                           Σ. Σούγκερμαν 



8o ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

24 

2

0 0
2

2 1 7

x
a a a

x
y y y

α β β α⋅ = ⋅
⋅ =
+ =
+ =

⋅ = ( )

5 2
3 1
1

5

x
x
x x

x y
a β γ αβ βγ

+ =
=

⋅ =
+ =

+ = +

Άλγεβρα είναι μια γενικευμένη Αριθμητική,που στη 
θέση των αριθμών  χρησιμοποιεί μεταβλητές. 

 

3 .  ΙΣΟΤΗΤΕΣ  -  ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  

•Η παράσταση 2 13 2 5 0,13
5

⋅ − + −  περιέχει μόνο αριθμούς και ονομάζεται 

αριθμητική. 
Η παράσταση 3 2 5x y− +  περιέχει αριθμούς και μεταβλητές, ονομάζεται αλγεβρική. 

Οι ισότητες: 2+3=3+2, ( ) ( )1 15 5
7 7
+ − = − + , 2,9+1,1=1,1+2,9, είναι αριθμητικές, 

μπορούν να εκφραστούν και να γενικευτούν με την αλγεβρική ισότητα: a β β γ+ = =  
(αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης). 
 
Έτσι: 
 
 
 
• Ας μελετήσουμε μερικές αλγεβρικές ισότητες. 

           (1)                 (6)  
   (2)                 (7)                                          

 
     (3)                               (8) 

      (4)                              (9) 
             (5)  (10) 

 
Οι (1) , (2) , (3) , (5), (8) και (10) αληθεύουν για όλες τις τιμές των μεταβλητών τους 
και ονομάζονται ταυτότητες. 
Οι (4) , (6) , (7) , και (9) επαληθεύονται για ορισμένες τιμές των μεταβλητών τους και  
ονομάζονται εξισώσεις. Έτσι έχουμε το σχήμα: 
             Ταυτότητες (αληθεύουν για όλες τις τιμές των μεταβλητών τους) 
Ισότητες 
   Εξισώσεις  (αληθεύουν για ορισμένες τιμές των μεταβλητών τους) 
 
Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της Άλγεβρας είναι οι αποδείξεις των 
ταυτοτήτων και οι λύσεις των εξισώσεων. 
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Τόσο οι αποδείξεις ταυτοτήτων όσο και οι λύσεις εξισώσεων στηρίζονται σε απλές 
ιδιότητες ισοτήτων. 
∗ Αν και στα δύο μέλη μιας ισότητας προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τον ίδιο αριθμό, 
τότε προκύπτει πάλι ισότητα, έτσι: 
 
Αν  α = β, τότε α + γ = β + γ και α – β =  β - γ. 
 
∗ Αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε (στη διαίρεση ο διαιρέτης πρέπει να είναι 
διαφορετικός από το μηδέν) τα μέλη μιας ισότητας με τον ίδιο αριθμό, τότε προκύπτει 
πάλι ισότητα, έτσι: 
 
Αν, α = β , τότε α • γ = β • γ 

Αν α = β και γ 0, τότε   . 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

Α !  ΟΜΑΔΑ  
 
3.1. Στην Α΄ Γυμνασίου μάθαμε τις εξισώσεις: 

 
 
     Δικαιολογήστε τις λύσεις των  
     εξισώσεων με τη βοήθεια  των  
     ιδιοτήτων των ισοτήτων. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.                                                     
                                                              Αν κάθε μία από τις σφαίρες (•) του διπλανού  
                                                              σχήματος παριστάνει μια μονάδα βάρους, ποιο  
                                                              είναι το βάρος κάθε σακούλας; 
                   
 
 
 
3.3. Λύστε τις εξισώσεις: 

Εξίσωση Λύση Εξίσωση Λύση 
5 12x+ =  x =  3 6x x= −  x =  
7 10x− =  x =  ( )5 1 16x − =  x =  

11 6x− =  x =  7 1 2 3x x− + = −  x =  
:10 2x = −  x =  ( )10 3 5 2x x− = +  x =  

Εξίσωση Λύση 
x a β+ =  x aβ= −  
 x a β− =  x aβ= +  

xα β− =  x a β= −  
 xα β⋅ =  

x β
α

= ,  μ ε  α 0≠  

:x a β=  x α β= ⋅  
:x x β=  

x α
β

=  
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5 : 4x− =  x =  ( )0,2 0,1 4x x+ = − x =  

2 1 13x − =  x =  3 1,6 0,8 2, 4x + = +  x =  
3.4.                                                   
                                                               Από το διπλανό σχήμα γράψτε μια εξίσωση. 
                                                               Ποιο είναι το ύψος του σκύλου; 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. α. Αν 0,02 1x = , τότε 20x =    Σ – Λ 

 β. Η εξίσωση 5 0x =  είναι αδύνατη         Σ – Λ 

 γ. Η ισότητα 3 4x x x+ = είναι εξίσωση Σ – Λ 

 δ. Αν 2 1
7

x = , τότε 7
2

x =    Σ – Λ 

 ε. Η εξίσωση 3 2x− =  είναι αδύνατη  Σ – Λ 

 

 
3.6.                                                         Αν στο διπλανό σχήμα το x το μετράμε 
                                                                    σε μοίρες, πόσες μοίρες είναι η κάθε γωνία; 
 
 
 

3.7. Aν το 2
5
x  είναι ο αντίστροφος του 1

10
, τότε ο x είναι ο 

α)  1
2

    β) 2
5

   γ) 1
4

   δ)2 5   ε) 10 

 
 
3.8. Αν στο διπλανό σχήμα κάθε σφαίρα  
 (•) αντιστοιχεί σε 1 μονάδα βάρους,    
 πόσο ζυγίζει κάθε μια από τις σακούλες;      
 

3.9. Αν  1 1 1 1
2 3 x
+ + = , τότε   x= 

 α)   2 β)   3 γ)   4 δ)   5 ε)   6 
 
 
3.10.                                                            
                                                                        Αν το μήκος του τέρατος του Λοχ Νες    

είναι 20 μέτρα και το μισό του μήκους  
του, πόσο μακρύ είναι το τέρας; 
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Η πυραμίδα Χέοπα είναι ένα από τα επτά 
θαύματα του αρχαίου κόσμου. Βρίσκεται μαζί με 
άλλες πυραμίδες και τη Μεγάλη Σφίγγα τη 
νεκρόπολη της Γκίζας (πόλη της Αιγύπτου κοντά 
στο Κάιρο). Η κατασκευή της  χρονολογείται το 
2580 π.Χ και δούλεψαν 100.000 εργάτες για 30 
χρόνια για την αποπεράτωσή  της. 
Κατασκευάστηκε με εντολή του Φαραώ Χέοπα 
προκειμένου να γίνει ο τάφος του. 

 
 
 
3.11. Για ποιες τιμές των α και β η εξίσωση : 2 3ax xβ+ = −  είναι ταυτότητα; 
                                     
3.12.       

 
Ο όγκος πυραμίδας με βάση 
τετράγωνο πλευράς α, δίνεται από τον 

τύπο : 
2

3
aV υ

= (1) 

όπου υ το ύψος της πυραμίδας. 
 α. Να βρείτε τον όγκο της πυραμίδας   
του Χέοπα, που η βάση είναι 
τετράγωνο πλευράς 230,35 μέτρων 
και το ύψος της 146,60 μέτρων. 

 

 
 
 β.  Λύσε την (1) ως προς υ. 
 γ.  Δίπλα στην πυραμίδα του Χέοπα βρίσκεται και η πυραμίδα του γιού του  
      Χεφρήνου, που έχει όγκο 2223936 κυβικά μέτρα και πλευρά βάσης 216 
      μέτρα. Ποιο είναι το ύψος της; 
 
3.13. Λύσε τις εξισώσεις: 

α.  1
2 2
x x
− =      δ.  0, 2 0,3 1 0,4 1

0,1 0,2 0,3
x x− − −

− =  

 

β.  1 2 5
2 4

x x+ −
− =     ε.  27 1 5

2 3
x xx ⎛ ⎞− − = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 

γ.  ( )2 1 3 4
5 3
x x x
− −

− =    στ.  

1 33
2 2
5 13 1
2 2

y y+ −
=

− +
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3.14.  
     7y +  
   Αν η περίμετρος του διπλανού βέλους είναι 58  cm, 
         y   τότε y=; 
   α)   2 β)   3 γ)   4 δ)   5 ε)   6 
    4y +   
 
             1y +  
3.15.        Για να πάει διακοπές ένα ζευγάρι σε camping 

                                                    του Βόρειου Καναδά διάνυσε το 1
3

 της απόστασης 

                                                    με βάρκα, 10 Km με τα πόδια και το υπόλοιπο 

                                                    1
6

 της απόστασης με άλογο. Πόσα χιλιόμετρα 

         ήταν το ταξίδι μέχρι το camping; 
 

3.16. Αν  
11 1025 25 25

24
x−

= , τότε  x=; 

α)   1 β)   5 γ)   10 δ)   24 ε)   25 
 
 
3.17. Λύστε τις εξισώσεις: 

α.   22 2 2
2 3 4 5 5
x x x x x⎛ ⎞+ = + + − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

β.   2 3 4 9 8 27 16 81 9
15 20 30 24 40
x x x x− − − −

− = − −  

 
 
3.18.                                           Ο όγκος ενός αυγού στρουθοκαμήλου δίνεται 
                                                      από τον τύπο: 

          V=
24

3
πα β  (1) 

           όπου α,β είναι τα μήκη των τμημάτων που δείχνει 
           το σχήμα και π=3,14… 
 α. Ποιος είναι ο όγκος ενός αυγού, όταν α=6 cm και β=8 cm; 
 β. Λύστε τον τύπο (1) ως προς β 
 γ. Να βρείτε το β όταν ο όγκος ενός αυγού είναι V =48 π 3cm  και α= 3 cm. 
 
3.19.            
 
 
 

χ = ; 
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3.20. Η τιμή πώλησης μιας τηλεόρασης είναι 420 €. 

στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της και το  
κέρδος του καταστήματος, που είναι 20% του  
κόστους. 
Ποιο είναι το κόστος της τηλεόρασης για τον  
καταστηματάρχη; 

 

3.21.    Αν ο αντίστροφος του 1 1
x
−  είναι ο -2, τότε x= 

α)   -1 β)   1 γ)   2 δ)   1
2

 ε)   - 1
2

 

3.22. Αν 1 5
x a
=  και 

6
x β
= , τότε β

α
= ; 

 
3.23.        Ο τύπος που συνδέει τη θερμοκρασία σε βαθμούς o C Κελσίου 
        με τους βαθμούς 0F σε βαθμούς Φαρενάιτ είναι 
    

     C= ( )5 32
9

F −  (1) 

 
α. Αν η θερμοκρασία σε μια πόλη είναι 86 o F , ποια είναι η     
θερμοκρασία σε βαθμούς o C ; 
 
β. Λύστε τον τύπο (1) ως προς F. 
 
γ. Αν μια Ευρωπαϊκή οικογένεια ρυθμίζει τη θερμοκρασία του   
καλοριφέρ στους 22 οC σε πόσους βαθμούς o F θα ήταν η ρύθμιση; 

 
3.24. Το ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου είναι γεμάτο  

κατά το 1
2

, οπότε προσθέτουμε 16  λίτρα  

βενζίνης και έτσι γεμίζει κατά τα 2
5

 του. 

Ποια είναι η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ; 
 
3.25. Αν : 3 : 4α β =  και α: (β+γ)=2:5 τότε α : γ  ; 
 
3.26. Αν 20 202 4 4x = + , τότε ;x =  
 
 
 
3.27.                                                   Σε ένα διαγώνισμα που περιέχει 30  ερωτήσεις, 
                                                              η Έλενα είχε 50% περισσότερες σωστές  
                                                              απαντήσεις απ’ ότι λάθος. Κάθε ερώτηση είναι 
                                                              σωστή ή λάθος. Σε πόσες ερωτήσεις απάντησε  
                                                              σωστά η Έλενα; 
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3.28. Αν  3 1 2
2 5

x
x
−

=
+

, τότε  1
1

x
x
−
+

= 

 

α) 2
5

−     β) 3
7

   γ)   2
11

−    δ)   5
13

   ε) 2
3

−  

 
3.29. Αν το 12% του x είναι το 15% του 20, τότε  x= 
 
 α) 5   β)   10   γ)   15   δ)   20   ε)   25 
 
 
3.30.             

       Η ταχύτητα ενός δορυφόρου σε ύψος h πάνω 
                                                       από  την επιφάνεια της γης δίνεται από τον τύπο: 
                              u2 = g ( R + h )  
           όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας στο ύψος h 
           και R η ακτίνα της Γης. 
           α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του δορυφόρου,  
που κινείται σε ύψος 225  Km πάνω από την επιφάνεια της Γης, όπου η επιτάχυνση 
της βαρύτητας είναι 29 /g m s=  και R=6375 Km. 
β. Λύστε τον τύπο (1) ως προς h. 
 
3.31. Τρεις πρίγκιπες προσπαθούν να κατακτήσουν  

την καρδιά της πριγκίπισσας Libuska, της  
ιδρύτριας του τσέχικου κράτους. Η πριγκίπισσα  
απάντησε ότι θα διαλέξει εκείνον από τους  
πρίγκιπες , που θα λύσει γρηγορότερα το εξής  
πρόβλημα: 
«Αν δώσω τα μισά από τα δαμάσκηνα που έχω  
στο καλάθι μου και ένα ακόμη δαμάσκηνο στον  
ένα πρίγκιπα, τα μισά από τα υπόλοιπα και ένα  
ακόμη δαμάσκηνο στο δεύτερο και τα μισά από 
τα υπόλοιπα και τρία ακόμη  στον τρίτο πρίγκιπα, 
το καλάθι θα μείνει άδειο. Πόσα δαμάσκηνα έχει το καλάθι;» 
       (QUANTUM) 

 
3.32. Αν 2x + 2x+1 + 2x+2 =56, τότε x=; 
 
3.33. Ο μέσος όρος δύο αριθμών είναι ο 7. Αν στους δύο αριθμούς  

συμπεριλάβουμε ένα τρίτο αριθμό, ο μέσος όρος και των τριών αριθμών είναι 
ο 8. Ποιος είναι ο τρίτος αριθμός; 

 
 
 
3.34.                                                  Στη χώρα Τουτουάν έχουν χαρτονομίσματα: 
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1 του, 10 του, 100 του και 1000 του. Είναι 
δυνατόν ένας κάτοικος της χώρας αυτής να έχει 
μισό εκατομμύριο χαρτονομίσματα αξίας ενός  
έκατομμυρίου του; 

 
 
 
3.35. Ένα κεφάλαιο τοκίστηκε για ένα χρόνο με επιτόκιο 3%. Στο τέλος του χρόνου 

κεφάλαιο και τόκος ήταν 7004 €. Ποιο ήταν το κεφάλαιο; 
 
 
3.36. Αν : 2β α =  και : 3γ β = , τότε  ( ) ( ):α β β γ+ + =  
 

α)  1
3

 β)  3
8

 γ)  3
5

 δ)  2
3

 ε)  3
4

 

3.37. α. Ο τύπος που συνδέει την ταχύτητα ενός κινητού με το χρόνο είναι ο: 
0 0u u at= + (1), όπου η ταχύτητα που είχε το κινητό τη στιγμή t=0 κατά την 

οποία άρχισε να επιταχύνεται , με σταθερή επιτάχυνση α. 
Λύστε τον τύπο (1) ως προς t. 

 
 β.    Ένα υγρό πυκνότητας ρ είναι μέσα σε ανοικτό δοχείο.  
    Αν  atp  είναι η ατμοσφαιρική πίεση, τότε η πίεση p  
    ενός σημείου που βρίσκεται σε απόσταση h από την  
    ελεύθερη επιφάνεια του υγρού είναι: 
      p = pat + ρgh (1) 
    όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. 
    Λύστε τον τύπο (1) ως προς h. 

γ. Ένα σώμα μάζας m έχει θερμοκρασία 1θ . Η θερμότητα που απαιτείται για 
να μεταβληθεί η θερμοκρασία του από 1θ  σε 2θ  είναι: ( )2 1Q c m θ θ= ⋅ ⋅ −  (1), 
όπου c η ειδική θερμότητα του σώματος εξαρτάται από το υλικό που είναι 
κατασκευασμένο το σώμα. Λύστε την (1) ως προς 2θ . 
 
δ. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm η ένταση  
Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει  
ένα αγωγό αντίστασης R και στα άκρα του  
οποίου το ηλεκτρικό ρεύμα έχει τάση V, είναι:  

  I= V
R

(1) 

 
 Λύστε τον τύπο (1) ως προς :i) V ii)R. 
  
 ε.      Η ολική αντίσταση Rολ  του διπλανού 
      κυκλώματος συνδέεται με τις αντιστά- 
      σεις 1R , 2R  και 3R  συνδέεται με τον  
      τύπο: 
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1 2 3

1 1 1 1
R R R Rολ

= + +  

 Λύστε τον τύπο αυτό ως προς 1R . 
 
 
3.38. Δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα κάνουν δοκιμή  

σε μια πίστα. Αν το ένα τρέχει με 180 Km/h 
και το άλλο με 240  Km/h και τερματίζουν 
με διαφορά 5 λεπτών, ποιο είναι το μήκος 
της πίστας; (τα αυτοκίνητα κινούνται με  
σταθερή ταχύτητα και κάνουν ένα μόνο  
γύρο της πίστας). 

 
3.39. Αν 2 8 93 4 3 3

x

= ⋅ − , τότε x =; 
 
3.40. Αν 2 15x =  και  15 32x =  τότε ;x y⋅ =  
 
 
Β ΄  ΟΜΑΔΑ  
 
3.41. Σε ένα σχολείο διοργανώνεται διαγωνισμός χορού στον οποίο συμμετέχουν 

μόνο ζευγάρια (αγόρι-κορίτσι). Δηλώνουν συμμετοχή ζευγάρια που 

σχηματίσθηκαν από τα 8
13

 του συνολικού αριθμού των αγοριών και τα 2
3

 του 

συνολικού αριθμού των κοριτσιών. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών που 
παίρνουν μέρος στο χορό; 

                                                                                                   (ΘΑΛΗΣ 1997) 
 
3.42. Ένας περιηγητής περπάτησε για 2 ώρες μια διαδρομή  

που είχε την εξής μορφή: πρώτα ένα επίπεδο τμήμα, μετά 
ένα αναφορικό και τέλος επιστροφή (πρώτα κατηφορίζοντας 
και μετά το επίπεδο τμήμα). Η ταχύτητά του ήταν 4 χλμ 
την ώρα στο επίπεδο τμήμα, 3 χλμ. την ώρα στο ανηφορικό  
και 6 χλμ. την ώρα στο κατηφορικό. Το μήκος της διαδρομής 
είναι: 
α)  6 χλμ. β)  7,5 χλμ. γ)  8χλμ. δ) 10  χλμ. ε) Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε. 
          (ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2007) 

 
 
3.43. Ένα δοχείο όταν είναι κατά 30% άδειο, περιέχει 20 λίτρα περισσότερο από 

όταν είναι κατά 30% γεμάτο. Πόσα λίτρα περιέχει το δοχείο όταν είναι 
πλήρες; 
         (ΘΑΛΗΣ 1998) 
 
 

3.44. Να προσδιορίσετε τους ακεραίους α,β,γ και δ, αν είναι γνωστό ότι: 
2a

β γ
= , 3

4
β
γ
= , 4

5
γ
δ
=  και αβγδ=120.     (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2003) 
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3.45. Μια μπανιέρα αδειάζει σε 15 λεπτά. Όταν είναι κλεισμένη με την τάπα γεμίζει 

σε 12 λεπτά. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να γεμίσει η μπανιέρα, όταν 
αφαιρέσουμε την τάπα; 

 
 
 
3.46. Αν το 6% του αριθμού 0α ≠  είναι ίσο με το 4% του αριθμού β , να βρείτε 

την τιμή του κλάσματος 9 3
6

K α β
α β
−

=
−

.      (ΘΑΛΗΣ 2006) 

 
 
 
3.47. Αν μ μολύβια κοστίζουν κ λεπτά, πόσα μολύβια μπορώ να αγοράσω με λ €; 
 
 
 
3.48. Ένας έμπορος αυτοκινήτων πούλησε δύο αυτοκίνητα, το πρώτο με κέρδος 

40% και το δεύτερο με κέρδος 60%. Το ολικό κέρδος από την πώληση και των 
δύο αυτοκινήτων ήταν 54%. Ποιος είναι ο λόγος του κόστος του πρώτου 
αυτοκινήτου προς το κόστος του δευτέρου αυτοκινήτου; 

 
 
3.49. Σε έναν σάκο υπάρχουν μπλε και κόκκινοι βώλοι. Αν αφαιρέσουμε από τον 

σάκο ένα κόκκινο βώλο, τότε το ένα έβδομο των υπολοίπων είναι κόκκινοι. Αν 
αντί του κόκκινου βώλου αφαιρέσουμε δύο μπλε βώλους, τότε το ένα πέμπτο 
των υπολοίπων βώλων είναι κόκκινοι. Πόσοι βώλοι υπήρχαν στο σάκο; 

    (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  1994) 
 
 
3.50. Σε μια τάξη με 240 μαθητές το 50% παίζει ποδόσφαιρο, το 40% παίζει 

μπάσκετ και το 10% παίζει και τα δύο. Ποιο είναι το ποσοστό της τάξης που 
δεν παίζει ούτε ποδόσφαιρο ούτε μπάσκετ; 

   (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1999) 
 
 
 
            Πίσω από την προσπάθεια για συγκέντρωση 
            επίγειων αγαθών υπάρχει συνήθως η απατηλή 
            εντύπωση, ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό  
            πράγμα στη ζωή. Αλλά ευτυχώς υπάρχει και μια 
            μειοψηφία από εκείνους που καταλαβαίνουν  
            νωρίς στη ζωή τους ότι οι πιο ωραίες εμπειρίες 
            που μπορεί να γνωρίσει ένας άνθρωπος δεν  
            εξαρτώνται από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά 
            είναι συνδεδεμένες με την ανάπτυξη των  
                       συναισθημάτων, της σκέψης και των ενεργειών  
             του ατόμου. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν οι αληθινοί 
             καλλιτέχνες, επιστήμονες και διανοούμενοι. 
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1
0 1

2 3
3 5
2

x
x

x

α α+ >
⋅ <
− >

<

             Αν η ζωή αυτών των ανθρώπων ήταν  
             εξωτερικά αφανής, εν τούτοις οι καρποί των  
             προσπαθειών τους είναι ό,τι πιο πολύτιμο 
             έχουμε… 
                                                                                                               Albert Einstein 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Δ .  Α Ν Ι Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ - Α Ν Ι Σ Ω Σ Ε Ι Σ  

 
 
 
 
 
 
 
 
• Για τους αριθμούς ,α β  ι σ χ ύ ε ι  μ ό ν ο  μ ι α  α π ό  τ ι ς  σ χ έ σ ε ι ς :  
α β>  ή  α β=  ή  α β<  
 
• Α ς  παρατηρήσουμε τις σχέσεις:    (1) 
       (2) 
        

(3) 
(4) 

 
 
Οι (1) και (2) επαληθεύονται για όλες τις τιμές των μεταβλητών και ονομάζονται 
ανισότητες. 
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Οι (2) και (3) για άλλες τιμές των μεταβλητών τους επαληθεύονται και για άλλες όχι, 
ονομάζεται ανισώσεις. 
 
• Η απόδειξη ανισοτήτων και η λύση ανισώσεων στηρίζονται σε απλές προφανείς 
ιδιότητες των ανισοτήτων, που είναι οι: 
 
∗ Αν στα μέλη μιας ανισότητας προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τον ίδιο αριθμό, τότε 
προκύπτει ανισότητα με την ίδια φορά, δηλαδή 
 Αν α < β, τότε α + γ < β + γ και α – γ < β - γ. 
 Αν α > β, τότε α + γ > β + γ και α – γ > β - γ. 
∗ Αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε τα μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο θετικό 
   αριθμό προκύπτει μια ανισότητα της ίδιας φοράς, δηλαδή: 
    

   Αν α < β και γ > 0, τότε α · γ < β · γ και   

   Αν α > β και γ > 0, τότε α · γ > β · γ και   
 
∗ Αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε τα μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο  
   αρνητικό αριθμό προκύπτει ανισότητα με αντίστροφη φορά, δηλαδή: 
 

   Αν α < β και γ < 0, τότε α · γ > β · γ και   

   Αν α > β και γ < 0, τότε α · γ < β · γ και   
 
    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
Α !  ΟΜΑΔΑ  
 
4.1. i) Για κάθε αριθμό x ισχύει: 0 0x⋅ >              Σ - Λ 

ii) Αν  a β> , τότε 3 3
2 2
α β

− > −              Σ - Λ 

iii) Αν κ λ< , τότε  1 5 1 5κ λ− < −              Σ - Λ 

iv) Aν 7 2x− > − , τότε 7 2x <  

v) Για όλους τους αριθμούς ,a β  ισχύει: α β α β+ > −           Σ - Λ 

vi) Η ανίσωση: 7 10 2 4x x− > +  έχει λύση τον αριθμό 5          Σ - Λ 

vii) H ανίσωση: 1x x> −  αληθεύει για κάθε αριθμό x  

viii) Αν 4 2 100a β> − , τότε 50α β− < − +              Σ – Λ 

ix) Η ανίσωση: 3 2 2 1x x− < +  αληθεύει για 1x <            Σ - Λ 

            x) Για όλους τους αριθμούς x ισχύει χ2 ≥ 0            Σ - Λ 
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4.2. Αν κάθε (•) παριστάνει μια μονάδα βάρους, γράψτε μια ανίσωση για κάθε μια  

από τις  παρακάτω περιπτώσεις και λύστε την ανίσωση αυτή: 

 

 

 

 

4.3. Ας πάρουμε δύο ανισότητες με την ίδια φορά 

∗ 4 7<  και 3 2− < − , παρατηρούμε ότι:      ( ) ( )4 3 7 2+ − < + −  

∗ 5 1− < −  και 10 8− < , παρατηρούμε ότι:   ( )5 10 1 8− + − < − +  

∗ 0 3<  και 2 1− < , παρατηρούμε ότι:          ( )0 2 3 1+ − < +  
α. Διατυπώστε λεκτικά ένα κανόνα που να περιγράφει τα παραπάνω, διατυπώστε 
 αλγεβρικά τον κανόνα αυτό. 
β. Με τη βοήθεια του προηγούμενου κανόνα (πρότασης) αποδείξτε ότι: 
 Αν a β>  και x y> , τότε 2 3 2 3a y xβ− > − . 
 

4.4.           Ο Γιώργος μεταφέρει με το καρότσι του  

           τσιμεντόλιθα, που το καθένα τους είναι  

            4  κιλά. Αν ο Γιώργος έχει βάρος 75  κιλά, 

            το καρότσι ζυγίζει 36  κιλά και η σανίδα 

            σηκώνει βάρος μέχρι 158  κιλά, πόσα το  

            πολύ τσιμεντόλιθα μπορεί κάθε φορά να  

            μεταφέρει ο Γιώργος με το καρότσι; 

 

4.5. Λύστε τις ανισώσεις: 

α. ( )3 2 1 5( 2) 3 7x x x− − + > −  γ. 3 1 2 5 2 1
4 3 6 2

x x x x− + +
− + > −  

β.  1 1
3 2

x x x− +
− >    δ. 2 5 17 3 1 1

2 4
x x− +⎛ ⎞− − + >⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

4.6. Η Μαίρη κάθε πρωί κάνει τζόκινγκ τρέχοντας 

6  χλμ. με σταθερή ταχύτητα υ. Μια ημέρα 

έτρεξε τα 6  χλμ. το πολύ σε 45 λεπτά. Ποια 
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είναι μικρότερη δυνατή ταχύτητα με την οποία 

έτρεχε η Μαίρη; 

 

 

4.7. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: 

α. 1 5 43
2 3

x xx − +
− <         και   12 1

3 3
x x x⎛ ⎞− − > −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

β. ( ) ( )7 1 3 2 5 6 11x x x− − + ≥ −   και    2 1 4 5 6
3 2

x x− +
− ≤  

γ.  3 21 1
2

xx −
− ≤ − ≤  

δ.  5 71 3
3 2
x x x+
− ≤ < +  

4.8. Μια βιομηχανία κατασκευάζει κα πουλά x τεμάχια DVD-R την ημέρα, Αν 

κάθε τεμάχιο το πουλάει 10 λεπτά και τα ημερήσια έξοδά της είναι 300+0,06x 

€, πόσα τεμάχια πρέπει να κατασκευάζει και να πουλά την ημέρα ώστε να έχει 

κέρδος; 

4.9. Δίνεται η ανίσωση: 5 2
3 2 6

xλχ χ λ λ− −
− > −   (1) 

 α. Για ποιες τιμές του λ η (1) έχει λύση τον αριθμό 1x = − ; 

 β. Λύστε την (1) για i) 1λ =  ii) 2λ =  

γ. Ποιες είναι οι κοινές λύσεις των ανισώσεων του (β) ερωτήματος; 

 

4.10.                Ο Δημήτρης, disk jokey του τοπικού  

ραδιοφωνικού σταθμού, έχει μια 

εκπομπή μέγιστης διάρκειας μιας ώρας. 

Για κάθε τραγούδι που παίζεται 

απαιτούνται 3 λεπτά και 30 

δευτερόλεπτα για σχόλια μεταξύ δύο 

διαδοχικών τραγουδιών. Αν 12 λεπτά 

πρέπει να αφιερωθούν για διαφημίσεις, 

πόσα το πολύ τραγούδια θα ακουστούν 

στην εκπομπή του Δημήτρη; 
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4.11. Σε κάθε τρίγωνο ισχύει η «τριγωνική ανισότητα»: 

κάθε πλευρά τριγώνου είναι μικρότερη από το 

 άθροισμα των δύο άλλων. 

Να βρείτε τις δυνατές τιμές του x στο τρίγωνο:     

 

4.12. Αν α β α− >  και β α β− < , τότε: 

α) 0α <    β) α β<     γ)  α β=    δ)  0β >    ε)  α β>  

 

4.13. Οι Ρώσοι, το 1984, με γεωτρήπανο έφτασαν σε βάθος 15 χλμ. κάτω από την 

επιφάνεια της γης. Παρατήρησαν ότι η θερμοκρασία σε βάθος x χλμ. είναι: 

( )30 25 3xΤ = + − , όταν 3 15x≤ ≤  

 Σε τι βάθος η θερμοκρασία θα είναι από 200ο C έως 300οC; 

4.14. Αν για τους θετικούς αριθμούς , ,a β γ  ισχύει 3 5 2α β γ= = , τότε: 

α)  α β γ< <   β)  β α γ< <    γ)  β γ α< <    δ)  γ β α< <    ε)  α γ β< <  

4.15. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο κάθε μια από τις ίσες πλευρές του είναι κατά 5cm 

μεγαλύτερη από τη βάση του. Αν η περίμετρος του τριγώνου είναι μικρότερη 

από 70 cm, δείξε ότι η βάση του τριγώνου είναι μικρότερη από 20 cm. 

4.16. Αν ο αριθμός -1 είναι λύση της ανίσωσης: 5 2 1
2 3

x xλ βλ λ−
− < +  και ο 

αριθμός 1 είναι λύση της ( ) ( )3 5 2 2 3 1 4 7x x xλ λ− − − > − . 

 Ποιες τιμές μπορεί να πάρει ο λ; 

4.17. Ορίζουμε την πράξη «ο» με την ισότητα: 2 3xoy x y xy= − +  για όλους τους 

αριθμούς ,x y . Λύστε την ανίσωση: 

  ( )5 2xo ox≤ −  

4.18.      Στα δύο πρώτα τεστ μαθηματικών του  

      πρώτου τετραμήνου η Ελένη έγραψε για 

      14 και 18 αντίστοιχα. Πόσο τουλάχιστον 

      πρέπει να γράψει η Ελένη στο τρίτο και 

τελευταίο τεστ του δευτέρου 

τετραμήνου, ώστε ο βαθμός της να είναι 

τουλάχιστον 17; 
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4.19.   Αν για τους ακεραίους αριθμούς ,a β  και κ ισχύουν: 12α > , 20β < , α β<  

και 7β κ= , τότε κ =; 

 

4.20.   Αν  152 4v > και ο ν είναι θετικό ακέραιος, τότε ποια είναι η ελάχιστη τιμή 

του  ν; 

 

 

 

Β !  ΟΜΑΔΑ  

4.21.   Αν 0x y> >  και 0z ≠  η ανισότητα που δεν είναι πάντα σωστή είναι η: 

   α) x z y z+ > +   β)  x z y z− > −   γ)  x z y z⋅ > ⋅   δ)  2 2xz yz>   ε)  2 2

x y
z z

>  

4.22. Ποιος από τους αριθμούς 3002  και 2003  είναι μεγαλύτερος; 

 

4.23.    Αποδείξτε ότι: 

α. 1 1 1 1 1 1 1 1.....
100 101 102 103 1000 1001 1002 100

− + − + + − + <  

 

β. 1 1 1 1 1.....
51 52 53 100 2

+ + + + >                                   (ΘΑΛΗΣ 1998)  

4.24.   Ποιος από τους αριθμούς: 1 1 1 11 ....
99 2 3 99

⎛ ⎞Α = + + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 και 

1 1 1 11 ....
100 2 3 100

⎛ ⎞Β = + + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 είναι μεγαλύτερος; 

        (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  2006) 

4.25.  Ποιος από τους αριθμούς 902  και 80 80 80 802 2 2 2+ + +  είναι μεγαλύτερος; 

 

4.26.    Ο Αλέκος και η Βάσω μαζί ζυγίζουν λιγότερο από ότι η Γιάννα και η Δανάη   
μαζί. Η Γιάννα και η Έλλη μαζί ζυγίζουν λιγότερο από ότι η Ζωή και η Βάσω 
μαζί. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι βέβαιο ότι είναι σωστή; 
α) Ο Αλέκος και η Έλλη μαζί ζυγίζουν λιγότερο από ότι η Ζωή και η Δανάη 
μαζί. 
β) Η Δανάη και η Έλλη μαζί ζυγίζουν περισσότερο από ότι η Γιάννα και η 
Ζωή μαζί. 
γ) Η Δανάη και η Ζωή μαζί ζυγίζουν περισσότερο από ότι ο Αλέκος και η 
Γιάννα μαζί. 
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δ) Ο Αλέκος και η Βάσω μαζί ζυγίζουν λιγότερο από ότι η Γιάννα και η Ζωή 
μαζί. 
ε) Ο Αλέκος , η Βάσω και η Γιάννα μαζί ζυγίζουν όσο και η Δανάη, η Έλλη 
και η Ζωή μαζί. 
          (ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2007) 

 

4.27.     Ποιος είναι ο μεγαλύτερος θετικός ακέραιος ν για τον οποίο ισχύει    
200 3005ν < ; 

    (AHSME 1984) 

 

   4.28. Πέντε φίλες , η Άννα, η Βίκη, η Γιάννα, η Δανάη και η Έλλη συγκρίνανε το 

ύψος τους και διαπιστώσανε ότι: 

        • η Άννα είναι η πιο κοντή από όλες 

• η Δανάη είναι πιο ψηλή από τη Βίκη αλλά πιο κοντή από την Έλλη. 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σίγουρα λάθος; 

α) Η Γιάννα είναι πιο ψηλή από την Άννα. 

β) Η Γιάννα είναι πιο ψηλή από την Έλλη. 

γ) Η Βίκη είναι πιο κοντή από τη Δανάη. 

δ) Η Βίκη είναι πιο ψηλή από την Έλλη. 

ε) Η Έλλη είναι πιο ψηλή από τη Βίκη. 

       (ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2009) 

4.28.Σε προηγούμενη Μαθηματική Ολυμπιάδα για ένα από τα προβλήματα που 

τέθηκαν, στο οποίο η μέγιστη βαθμολογία ήταν 5, είχαμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

Ο μέσος όρος βαθμών των αγοριών ήταν 4, ο μέσος όρος των βαθμών των 

κοριτσιών ήταν 3,25 και ο μέσος όρος των βαθμών του συνόλου των μαθητών 

ήταν 3,6. 

Να βρείτε πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια πήραν μέρος, αν ο αριθμός των 

μαθητών ήταν μεταξύ 30 και 50. 

        (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2000) 

 

4.29. Να προσδιορίσετε το ρητό αριθμό α
β

, όπου α , β  θετικοί ακέραιοι, με τον   

ελάχιστο παρονομαστή, που να είναι τέτοιος ώστε: 
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52 16
303 91

α
β

< <  

        (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2004)  

                                               Η μελέτη δεν είναι πράξη απορρόφησης ιδεών , αλλά              
                                               δημιουργίας και αναδημιουργίας . 
                                                       
                                               Πάουλο Φρέιρε 
                                               (Βραζιλιάνος παιδαγωγός ένας  από τους            
                                                μεγαλύτερους του   20ου αιώνα )                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 

 

• Το πιο διάσημο θεώρημα στην Ιστορία των Μαθηματικών είναι το Πυθαγόρειο: 

 

              το τετράγωνο της υποτείνουσας 

              ορθογωνίου τριγώνου ισούται με  

              το άθροισμα των τετραγώνων των 

              κάθετων πλευρών. 

 

 

• Ισχύει και το αντίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήματος: 
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Τετραγωνική ρίζα του θετικού αριθμού α λέμε το θετικό αριθμό β

του οποίου το τετράγωνο ισούται με β.

  Αν σε ένα τρίγωνο το τετράγωνο 

  της μεγαλύτερης πλευράς του είναι 

  ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων 

  των δύο άλλων πλευρών, τότε το τρίγωνο 

  είναι ορθογώνιο. 

 

Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο προφανώς ισχύει: 
2 2 212 5 144 25 169a = + = + =  

Ποιο είναι το μήκος της υποτείνουσας a ; 
Είναι: 2 2169 13a = = , άρα 13a =  
Τον αριθμό 13, του οποίου το τετράγωνο ισούται με  
169, τον λέμε τετραγωνική ρίζα του 169 και γράφουμε: 

169 13= . 
Γενικεύοντας έχουμε:  

 
Έτσι: Αν a , β  θετικοί και 2α β= , τότε a β= . 

Επειδή 20 0= , ορίζουμε και 0 0= . 

Για 0α ≥  ισχύουν: ( )2
α α=  και 2a a= . 

        Στο διπλανό σχήμα τρίγωνο ισχύει 

       2 2 210 7 100 49 149α = + = + =  

       άρα 149α =  

       Αλλά ποιού αριθμού το τετράγωνο ισούται με 149; 

       Επειδή 2 212 149 13< < , θα είναι: 12 149 13< <  

       Επειδή ( ) ( )2 22,1 149 12, 2< < , θα είναι: 12,1 149 12, 2< <  

       Επειδή ( ) ( )2 212,1 149 12,3< < , θα είναι: 12,11 149 12,3< <  

Αν συνεχίσουμε την προηγούμενη διαδικασία προσέγγισης του 149  θα 
παρατηρήσουμε ότι είναι ένας δεκαδικός αριθμός με άπειρα δεκαδικά ψηφία που 
κανένα μέρος τους δεν επαναλαμβάνεται, τέτοιους αριθμούς τους λέμε άρρητους, 
γιατί κάθε ρητός αριθμός γράφεται ως δεκαδικός με πεπερασμένο πλήθος ψηφίων 

(π.χ 5 112,5, 1,1
2 10
= = ) ή με άπειρο πλήθος δεκαδικών ψηφίων που κάποιο τμήμα τους 

επαναλαμβάνεται συνεχώς (π.χ 1 70,3333..., 1,666......
3 6
= = ) 
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Οι ρητοί μαζί με τους άρρητους αριθμούς αποτελούν τους πραγματικούς αριθμούς. 
 
    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Α! ΟΜΑΔΑ 

5.1. Συμπλήρωσε τα τετράγωνα: 
α. 13 13⋅ =    ε. ( )2

121 17− =  

β. ( )2
41 =    στ. 169 5− =  

γ. 400 =    ζ. 3 7 3 3+ =  

δ. 81 144+ =  η. 9 5 5 2 5− =  
 
 
 
 

5.2.α.  
    Στο διπλανό σχήμα είναι: α=25     Σ-Λ 

 
 
 

  

 

 

 

      β.        

     Στο διπλανό σχήμα ισχύει: Κ=90ο      Σ-Λ 

 

 

 

 

 

 γ.  

 

 

        Είναι  Ε=45 2cm   Σ-Λ 

 

 

 

5.3. α. Ο αριθμός :  -3, 4789351351351….είναι ρητός         Σ-Λ 

62cm2
97cm2

E 
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 β. Ο αριθμός: 64  είναι άρρητος           Σ-Λ 

 γ. Ο αριθμός 25
9

−  είναι ρητός           Σ-Λ 

 δ. 2 25 3 5 3 8+ = + =              Σ-Λ 

 ε. 1 1 1
4 9 12
− = −              Σ-Λ 

 στ. Ο 1−  είναι άρρητος            Σ-Λ 

 ζ. Ο 2
16

 είναι ρητός             Σ-Λ 

η. Για κάθε θετικό αριθμό α ισχύει a a≥           Σ-Λ 

θ. 2 2 4 8+ + =               Σ-Λ 

ι. 3 144 6⋅ =              Σ-Λ 
 

5.4.   Συμπλήρωσε τα τετράγωνα: 

   α. 5
9
=          στ. 2 5 3 2 6 2 3 5 2⋅ − + ⋅ − ⋅ = − +  

   β. 2 20⋅ =           ζ. 11 22⋅ =  

   γ. 1 9+ =           η. 5 24
9 3
⋅ =  

   δ. ( )2
20+ =          θ. ( ) ( )2 23 2− + − =  

   ε. 7 7 3 7 5 7 7+ − =          ι. ( )27 9 5 8 3+ − + =  

5.5. Να βρείτε το x σε κάθε ένα από τα παρακάτω σχήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

45 
 

 

5.6. 

 

 

 

Για να υπολογίσει η τροχαία την ταχύτητα ενός αυτοκινήτου τη στιγμή που φρενάρει, 

χρησιμοποιεί τον τύπο:  υ=3,2 , όπου υ η ταχύτητα του αυτοκινήτου σε Km/h και 

l  το διάστημα σε μέτρα, που διάνυσε το αυτοκίνητο από τη στιγμή που φρενάρισε 

μέχρι να ακινητοποιηθεί. Ποια είναι η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου τη στιγμή που 

φρενάρει, αν l =50 μέτρα; 

5.7.          Ένα μικρό τετράγωνο είναι εγγεγραμμένο σε ένα 

          μεγαλύτερο, όπως δείχνει η εικόνα. Το εμβαδόν 

          του μικρού τετραγώνου είναι: 

          α) 16   β)  28   γ)  34   δ)  36   ε)  49 

        (ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2007) 

5.8. Ένας ακίνητος παρατηρητής ως 
προς ένα σώμα μετράει τη μάζα 
του σώματος και τη βρίσκει 0m . 
Αν ένας άλλος παρατηρητής κινείται 
ως προς το σώμα με ταχύτητα u, 
βρίσκει ότι η μάζα του σώματος 
είναι 0m m≠ . Σύμφωνα με τη θεωρία της Σχετικότητας οι ποσότητες m  και 

0m συνδέονται με τη σχέση: 0
2

21

mm

c
υ

=

−

  (1) 

όπου c η ταχύτητα του φωτός. Λύστε την (1) ως προς υ. 

5.9.      Αν η πλευρά καθενός από τα τετράγωνα 
      του σχήματος είναι 1, τότε το μήκος του 
      τμήματος ΑΒ είναι: 
      α) 5 β) 13  γ) 5 2+  δ) 5  ε) κανένα  
      από τα προηγούμενα. 
        (ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2008) 

 

5.10.  α. 6 6 6 9 ;+ + + =   γ. 
2

5 5 5 5 ;=  

β. 22 2 2 2 ;+ + + =   δ. 13 7 3 1 ;+ + + =  

 

Albert Einstein (1879-1955) 
Μυθική φυσιογνωμία της 
Μαθηματικής Φυσικής. 

Με την Ειδική και Γενική Θεωρία 
της Σχετικότητας άλλαξε της 
απόψεις μας για τον χώρο, το 

χρόνο και το Σύμπαν. 
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5.11.   Ένας κυνηγός βρίσκεται στην τοποθεσία Α. 

Ψάχνοντας για κυνήγι περπάτησε 3 Km δυτικά,  
μετά 6 Km νότια και τέλος 11 Km ανατολικά,  
οπότε βρέθηκε στην τοποθεσία Β. Ποια είναι η 
απόσταση μεταξύ των Α και Β;  

 
5.12.    Για ποια τιμή του x ισχύει: 
 

α)  1 2 3;x+ + =  

β)   3 2 13 7 3 1 5;x + + + + =  

 
 
 
 
5.13. Αν ο κάθε ένας από τους κύβους του σχήματος 
 έχει ακμή 1, τότε το μήκος του τμήματος ΑΒ 
 είναι: 
 α) 17  β) 7  γ) 13  δ) 7 ε) 14   

                                            (ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2008) 

5.14.     Με δεδομένο ότι για τους θετικούς αριθμούς α και β  ισχύει 

a aβ β⋅ =  και α α
ββ

=         να δείξετε ότι: 

α. 2 8 4⋅ =     στ. 2 7 63 175+ =  

β. 2 3 6 6⋅ ⋅ =    ζ. 1 2 3 1
2 3 4 2
⋅ ⋅ =  

γ. 50 5 2= ⋅    η. 75 48 3
7 7 7
− =  

δ. 3 12 3
4 25 5
⋅ =    θ. 3 6 5 24 2 54 7 6+ − =  

ε. 3 5 20 5 5+ =    ι. 8 72 48 12 8 2 2 3+ − + = −  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.15.     
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              Το διπλανό διάστημα, που ονομάζεται σπείρα είναι ένα γεωμετρικό μοντέλο 
των κεράτων                                     του του αγριοκάτσικου. Αν το πλήθος των 
ορθογωνίων του σχήματος είναι ν, ποιο είναι το μήκος της  

υποτείνουσας του τελευταίου  
ορθογωνίου τριγώνου; 

 
 
Β! ΟΜΑΔΑ 
  
5.16.  Αν 81 3 8 : 2 8 3 : 3 3Α = + + + , να υπολογίσετε την τιμή της 

παράστασης: ( ) ( ) 13 1 2 1Α Α−Β = − + −  

         (ΘΑΛΗΣ 1996) 
5.17. Το νερό στον πυθμένα ενός ποταμού 

δεν κινείται με την ίδια ταχύτητα που 
κινείται στην επιφάνειά του. Η σχέση 
που 
συνδέει τις δύο ταχύτητες είναι: 

 
όπου υπ είναι η ταχύτητα του νερού κοντά στον πυθμένα ενός ποταμού και υε 
η ταχύτητα του νερού στην επιφάνεια. 

 

α. Ποια είναι η ταχύτητα του νερού κοντά στον πυθμένα ενός ποταμού, όταν η  

    η ταχύτητα του νερού στην επιφάνειά του είναι 9km/h; 

 

β. Ποια είναι η ταχύτητα του νερού στην επιφάνεια ενός ποταμού, όταν η ταχύτητα 

    στον πυθμένα είναι 7 km/h; 

 

5.18.          Ένα ινδικό καλάμι, ύψους 10 ποδιών, έσπασε σε  

         κάποιο σημείο του. Το πάνω του μέρος έγειρε και 

          η κορυφή του αγγίζει το έδαφος σε απόσταση 3 

          ποδιών από τη βάση του. Σε ποιο ύψος έσπασε 

           το καλάμι; 

 

 

 

 

5.19.  

           Μια αίθουσα έχει διαστάσεις 5,9,3 m, όπως  

           φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ποιο είναι το μήκος 
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            της ελάχιστης διαδρομής που πρέπει να  

            ακολουθήσει ένα μυρμήγκι για να πάει από το Α 

            στο σημείο Β; 

 

 
 
 
5.20. Δύο πύργοι απέχουν 50 βήματα και έχουν 
          ύψη 30 και 40 βημάτων αντίστοιχα. Δύο 
          πουλιά κάθονται στις κορυφές των πύργων  
          και την ίδια στιγμή αρχίζουν να πετάνε με 
          την ίδια ταχύτητα προς μια βρύση, που  
          βρίσκεται μεταξύ των δύο πύργων. Αν τα πουλιά 
          φτάνουν συγχρόνως στην πυγή, να βρείτε τις  
          αποστάσεις της πηγής από τις βάσεις των πύργων. 
 

5.21.  

Ένας δρυοκολάπτης που βρίσκεται πάνω στον κορμό ενός 
δέντρου και σε ύψος 12 μέτρων από το έδαφος αρχίζει να 
κατεβαίνει προς το έδαφος ακολουθώντας ελικοειδή διαδρομή, 
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αν η περίμετρος του κορμού 
του δέντρου είναι 5 μέτρα, τότε ποιο είναι το μήκος της 
διαδρομής του δρυοκολάπτη; 
 

 
5.22. Αν κρεμάσουμε μια μπίλια στην άκρη ενός νήματος, θα  

έχουμε ένα απλό (μαθηματικό) εκκρεμές. Η κανονικότητα  
της αιώρησης του εκκρεμούς ήταν η αιτία της χρήσης του στην 
κατασκευή ρολογιών για πολλά χρόνια. 
Ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη αιώρηση του 
εκκρεμούς, δηλαδή η κίνηση του από την ακραία αριστερή 
θέση Α στην ακραία δεξιά θέση Β και η επαναφορά του στην 
Α, λέγεται περίοδος του εκκρεμούς και συμβολίζεται Τ. 

Ο Γαλιλαίος απέδειξε ότι: 2 lT
g

π= , όπου: 

• l  το μήκος του νήματος του εκκρεμούς 
• π  ο λόγος του μήκους κύκλου προς τη διάμετρο του  
(π = 3,14) 
• g  η επιτάχυνση της βαρύτητας, δηλαδή η αύξηση της 
ταχύτητας στη μονάδα του χρόνου ενός σώματος που πέφτει 
ελεύθερα στη γη (g=10m/s2). 

α. Ποια είναι η περίοδος εκκρεμούς με 48l cm= ; (Δίνεται 3 1,73  ) 
β. Έχουμε δύο εκκρεμή με μήκος νήματος του ενός τετραπλάσιο από το μήκος  
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     νήματος του άλλου. 
     Ποια σχέση συνδέει τις περιόδους των εκκρεμών; 

γ. Δείξτε ότι: 
2 lg

T
g

π
= . 

δ. Δείξτε ότι: 
2

4
g Tl

π
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

 
5.23.    Μερικοί μαθητές βρήκαν ένα χάρτη του Μαύρου 
            Πειρατή για ένα θησαυρό, που είχε κρύψει. Στο  
 χάρτη ήταν γραμμένο: πήγαινε 20 βήματα  

ανατολικά του γέρικου δέντρου, μετά 15 βήματα  
βόρεια, 18 δυτικά 9 βόρεια, 5 βήματα ανατολικά  
και βρήκες το θησαυρό. 

 Πόσα βήματα απέχει ο θησαυρός από το δέντρο; 
 
5.24.  Τέσσερις μπάλες του μπάσκετ είναι τοποθετημένες στο 

δάπεδο του γηπέδου, έτσι ώστε τα κέντρα τους να 
σχηματίζουν τετράγωνο και κάθε μια να εφάπτεται των 
δύο διπλανών της. Μια πέμπτη μπάλα τοποθετείται 
πάνω στις τέσσερις πρώτες, στις οποίες εφάπτεται. Αν 
κάθε μια από τις μπάλες έχει διάμετρο 25 cm, τότε πόσο 
απέχει το κέντρο της πέμπτης μπάλας από το δάπεδο; 

 
5.25. Ένα από τα επακόλουθα της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας είναι το 
 λιώσιμο των πάγων. Δώδεκα χρόνια μετά το λιώσιμο των πάγων, αρχίζουν 
 να  αναπτύσσονται στους βράχους μικροσκοπικά φυτά που ονομάζονται 
 λειχήνες. 
  Κάθε λειχήνα αναπτύσσεται σε σχήμα περίπου κυκλικό. 

 Ο παρακάτω τύπος χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί κατά 
προσέγγιση η διάμετρος δ της λειχήνας σε σχέση με την ηλικία της: 

  7, 0 12tδ = × − , για 12t ≥  
 όπου δ η διάμετρος της λειχήνας σε mn και t ο αριθμός των ετών που έχουν  
 περάσει μετά το λιώσιμο των πάγων. 
 
α. Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο, υπολογίστε τη διάμετρο που θα έχει μια 
λειχήνα, 16 έτη μετά το λιώσιμο των πάγων. Γράψτε την απάντησή σας στο χώρο που 
ακολουθεί. 
………………………………………………………………………………………. 
 
β.Η Άννα μέτρησε τη διάμετρο μιας λειχήνας που βρήκε σε κάποιο μέρος και είδε ότι 
ήταν 35 mn. 
 
γ.Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το λιώσιμο των πάγων σε αυτό το μέρος; 
Εξηγήστε παρακάτω πώς βρήκατε την απάντησή σας 
……………………………………………………………………………………….... 
 
δ.Σε πόσα χρόνια από σήμερα, μια λειχήνα που τώρα έχει διάμετρο 35 mm θα έχει 
διπλασιάσει τη διάμετρό της; Εξηγήστε παρακάτω πώς βρήκατε την απάντησή σας. 
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……………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………….... 
                                                           (PIZA 2000) 

 
Τα Μαθηματικά, αν κοιταχτούν 

σωστά, χαρακτηρίζονται από την 
ύψιστη ομορφιά, μια ομορφιά ψυχρή και 
αυστηρή σαν εκείνη των γλυπτών, που 
της λείπουν τα γοητευτικά 
παραμορφώματα της ζωγραφικής και 
της μουσικής. Μια ομορφιά τέτοια που 
μόνο τα μεγάλα έργα τέχνης έχουν να 
δείξουν. Το αληθινό πνεύμα της 
απόλαυσης, την ανάταση, την αίσθηση 
πως είναι κανείς κάτι παραπάνω από 
άνθρωπος, αυτό το κριτήριο της 
απαράμιλλης ανωτερότητας το 
βρίσκουμε στα Μαθηματικά όχι 
λιγότερο απ’ ότι στην ποίηση  

Bertrand Russell (1872-1970) 

 
      
 

 
 
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 
 
Ἐδῶ τελειώνουν τὰ ἔργα τῆς θάλασσας, τὰ ἔργα τῆς  
         ἀγάπης. 
Ἐκεῖνοι ποὺ κάποτε θὰ ζήσουν ἐδῶ ποὺ 
τελειώνουμε 
ἂν τύχει καὶ μαυρίσει στὴ μνήμη τους τὸ αἷμα καὶ  
       ξεχειλίσει 
ἂς μὴ μᾶς ξεχάσουν, τὶς ἀδύναμες ψυχὲς μέσα στ᾿ 
ἀσφοδίλια, 
ἂς γυρίσουν πρὸς τὸ ἔρεβος τὰ κεφάλια τῶν 
θυμάτων: 
Ἐμεῖς ποὺ τίποτε δὲν εἴχαμε θὰ τοὺς διδάξουμε τὴ 
γαλήνη. 

                                                                                                   ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΜΑ 
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Θεωρία Αριθμών Β΄ και Γ’ Γυμνασίου 

Σωτήρης Δ. Χασάπης, Μαθηματικός M.Sc. 
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης shasapis@sch.gr 

Τα Μαθηματικά είναι η Βασίλισσα των επιστημών 
και η αριθμητική η Βασίλισσα των Μαθηματικών. 

- Karl Friedrich Gauss 

Ιστορικά στοιχεία 

Εισαγωγή 
 Ένας από τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντες κλάδους των μαθηματικών είναι η θεωρία αριθμών. Σε 
αυτό συμβάλει ουσιαστικά το γεγονός ότι αν και πολλά από τα προβλήματα με τα οποία ασχολείται 
μπορούν να γίνουν κατανοητά ακόμα και από έναν μαθητή του Δημοτικού, παρόλα αυτά 
ολόκληρες γενιές σπουδαίων μαθηματικών δεν έχουν καταφέρει να τα επιλύσουν ή να τα 
αποδείξουν. 

Διαιρετότητα 

Αριθμοί με...ιστορία 
Τέλειοι αριθμοί λέγονται εκείνοι, οι οποίοι είναι ίσοι με το άθροισμα των διαιρετών τους. 

Για παράδειγμα 6 = 1 + 2 +3. Ο Fermat ανακάλυψε το γνωστό θεώρημα, ασχολούμενος με αυτούς. 
Άλλοι αριθμοί τέλειοι κατά σειρά είναι οι 6, 28, 496, 8128. Ο Ευκλείδης στο 9ο βιβλίο των 
στοιχείων απέδειξε ότι αν ο είναι πρώτος τότε ο είναι τέλειος. Μάλιστα ο 
αριθμός όταν είναι πρώτος καλείται πρώτος του Mersenne. Για παράδειγμα οι για 

 οι αριθμοί είναι πρώτοι και κατά συνέπεια ο είναι τέλειος.  

Αν και ο τύπος του Ευκλείδη οδηγεί σε τέλειους αριθμούς δεν ήταν βέβαιος ή τουλάχιστον δεν είχε 
δηλώσει αν αυτός ο τύπος έδινε όλους τους τέλειους αριθμούς ή όχι. Ο L. Euler απέδειξε ότι «κάθε 
άρτιος τέλειος αριθμός είναι της μορφής που καθόρισε ο Ευκλείδης».  Και αυτό το ερώτημα όμως 
δεν λύνει πλήρως το πρόβλημα, αφού είναι άγνωστο τι συμβαίνει με τους περιττούς τέλειους 
αριθμούς· για τους οποίους μάλιστα δεν γνωρίζουμε καθόλου αν υπάρχουν ή όχι. 

Φίλοι λέγονται δύο αριθμοί για τους οποίους ο καθένας είναι ίσος με το άθροισμα των διαιρετών 
του άλλου. Το μικρότερο ζεύγος, το οποίο είναι γνωστό ήδη από τους Πυθαγόρειους, είναι οι: 220 
και 284. Ο Paganini το 1866, σε ηλικία 16 ετών, βρήκε το ζεύγος 1184, 1210. Ο L. Euler 
κατασκεύασε έναν κατάλογο με 62 ζεύγη φίλων αριθμών. 

Πρώτοι αριθμοί 

Δίδυμοι πρώτοι 
Ένα από τα χαρακτηριστικότερα προβλήματα που είναι εύκολο να γίνουν κατανοητά είναι εκείνο 
των «δίδυμων πρώτων», οι οποίοι είναι πρώτοι αριθμοί οι οποίοι διαφέρουν κατά 2 μονάδες. Για 
παράδειγμα ο 3 με τον 5 ή οι 11 και 13. Ένα σημαντικό σχετικό ερώτημα που παραμένει 
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αναπάντητο είναι αν το πλήθος των δίδυμων πρώτων είναι πεπερασμένο. Αν και, όπως όλοι οι 
πρώτοι αριθμοί, απαντώνται διαρκώς αραιότερα δεν υπάρχει μία βέβαιη απάντηση. Παρόλο, 
λοιπόν, που η γνώση μας για το θέμα είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε ο Ευκλείδης για αυτό 
το πρόβλημα, δεν έχει ξεκαθαρίσει καθόλου την κατάσταση για μία απάντηση σε αυτό. 

Η εικασία του Goldbach 
Ένα άλλο πρόβλημα της θεωρίας αριθμών που παραμένει άλυτο στις μέρες μας είναι και η 
λεγόμενη εικασία του Goldbach· αυτήν την διατύπωση ως ερώτηση προς διερεύνηση ο Christian 
Goldbach σε μία επιστολή του προς τον L. Euler το 1742 και αναφέρει ότι: «κάθε άρτιος αριθμός 
μεγαλύτερος του 4 μπορεί να γραφεί ως άθροισμα δύο πρώτων». Αυτή, όπως και πολλά άλλα 
«εύκολα» προβλήματα της θεωρίας αριθμών μπορεί να διατυπωθεί και να γίνει κατανοητή από τον 
καθένα εύκολα, μπορεί να ελεγχθεί για μικρούς ακέραιους εύκολα, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα 
η μαθηματική κοινότητα να την διαψεύσει ή να την επιβεβαιώσει. Για παράδειγμα 4= 2+2, 6 = 3+3, 
8 = 5+3, 10 = 5+5, 12 = 7+5, 14 = 7+7, 16 = 5 + 11, 18 = 11 + 7, κ.οκ. Περισσότερα άλυτα 
προβλήματα και εικασίες υπάρχουν στο τέλος του κεφαλαίου της θεωρίας αριθμών. 

Πρώτοι και τέλεια τετράγωνα 
Ο P. Fermat διατύπωσε πολλούς αναπόδεικτους ισχυρισμούς στη θεωρία αριθμών, λιγότερο 
γνωστούς από το «Τελευταίο θεώρημα του Fermat ». Είναι μία εύκολη άσκηση να αποδειχθεί ότι 
Κάθε περιττός αριθμός διαιρούμενος με το 4 αφήνει υπόλοιπο 1 ή 3. Δηλαδή, κάθε περιττός αριθμός 
γράφεται στη μορφή ή στη μορφή  Ο Fermat και οι αναπόδεικτοι ισχυρισμοί του 
έγιναν γνωστοί στον Euler μέσω της επίμονης αλληλογραφίας που είχε με τον C. Goldbach. 
Ουσιαστικά, αυτός ήταν και ο λόγος που ο Euler ασχολήθηκε και με τη θεωρία αριθμών σε μία 
εποχή που ο Απειροστικός λογισμός και η Ανάλυση υπήρξαν το κέντρο του ενδιαφέροντος στα 
μαθηματικά. Το 1640 ο Fermat διατύπωσε την υπόθεση ότι οι πρώτοι της μορφής  μπορούν 
να γραφούν ως άθροισμα δύο τέλειων τετραγώνων κατά μοναδικό τρόπο, ενώ εκείνοι της μορφής 

δεν μπορούν να γραφούν ως άθροισμα δύο τέλειων τετραγώνων κατά κανέναν τρόπο. Για 
παράδειγμα:  κ.οκ. Την αλήθεια της υπόθεσης 
αυτής την απέδειξε ο L. Euler το 1747. 

Διοφαντικές εξισώσεις 

Διόφαντος 
Ο Διόφαντος για του οποίου τη ζωή δεν γνωρίζουμε πολλά το πιθανότερο είναι 
ότι έζησε μεταξύ 210 μ.Χ. και 290 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια· θεωρείται ο «πατέρας 
της Άλγεβρας» και είναι γνωστός από το βιβλίο του «Αριθμητικά», στο οποίο 
καταπιάνεται με τη θεωρία αριθμών και τις αλγεβρικές εξισώσεις. Η περίοδος 
αυτή  στην Αλεξάνδρεια θεωρείται ως ο Αργυρός Αιώνας, ως η επόμενη 
σημαντικότερη εποχή μετά το Χρυσό αιώνα του Περικλή στην αρχαία Αθήνα.  
Υπήρξε μία εποχή, όπου οι μαθηματικοί ανακάλυψαν πολλές από τις ιδέες, οι 
οποίες βοήθησαν στην ανάπτυξη των σύγχρονων μαθηματικών. Για παράδειγμα 

ο Διόφαντος ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε σύμβολα στην Ελληνική Άλγεβρα, όπως για τους 
αγνώστους στις εξισώσεις και τις πράξεις μεταξύ των αριθμών. Στο έργο του αριθμητικά 
αποδεικνύει πολλές προτάσεις της θεωρίας αριθμών, όπως για παράδειγμα ότι: «κανένας αριθμός 
της μορφής 8ν+7 δεν μπορεί να γραφεί ως άθροισμα τριών τετραγώνων φυσικών αριθμών». Στο ίδιο 
έργο δίνει λύση σε 150 περίπου προβλήματα. Από τα 13 βιβλία που περιείχε το έργο του 

Εικόνα 1 Διόφαντος 
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διασώζονται μόνο τα έξι. Τα άλλα, όπως και πολλά άλλα έργα, πιστεύεται ότι καταστράφηκαν σε 
κάποια από τις καταστροφές της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. 

Διοφαντικές Εξισώσεις 
Διοφαντική εξίσωση λέγεται μία εξίσωση στην οποία υπάρχουν δύο ή περισσότεροι άγνωστοι και 
για την οποία αναζητούμε τις ακέραιες τιμές των αγνώστων που την ικανοποιούν. Σε μία 
διοφαντική εξίσωση ενδιαφερόμαστε για το αν έχει λύσεις, πιο είναι το πλήθος των λύσεών της και 
αν μπορούμε φυσικά να τις βρούμε. Υπάρχουν εξισώσεις που δεν έχουν καθόλου ακέραιες λύσεις 
όπως η άλλες για τις οποίες γνωρίζουμε πώς ακριβώς να τις λύσουμε, όπως η 

που μας δίνει τις πυθαγόρειες τριάδες ή οι γραμμικές διοφαντικές εξισώσεις της 
μορφής  και άλλες που μόλις πρόσφατα αποδείχθηκε ότι δεν έχουν 
ακέραιες λύσεις όπως η εξίσωση του Fermat Την μη ύπαρξη μη 

τετριμμένων ακέραιων λύσεων αυτής της εξίσωσης την είχε εικάσει ο Fermat το 1637 
και την απέδειξε ο A.Wiles μόλις το 1995 σε ένα άρθρο του 109 σελίδων στο περιοδικό 
Annals of Mathematics, μετά από πολυετή ενασχόληση μόνο με το συγκεκριμένο 
πρόβλημα και αφού χρησιμοποίησε ιδέες και εργασίες πολλών άλλων μαθηματικών 

ακόμα, καθώς επίσης και μία σύγχρονη θεωρία των μαθηματικών, αυτήν των 
ελλειπτικών καμπυλών. Αποτελεί ένα παράδειγμα της αναγκαιότητας για υπομονή, 

επιμονή και συνεργασία στη μαθηματική έρευνα. Επίσης, υπάρχουν και άλλες διοφαντικές 
εξισώσεις για τις οποίες μπορούμε να βρίσκουμε άπειρες λύσεις, αλλά όχι όλες, όπως η 

για την οποία οι τριάδες αποτελούν 
λύσεις. Γενικότερα, η επίλυση διοφαντικών εξισώσεων βαθμού μεγαλύτερου του 2ου αποτελεί ένα 
ανοικτό μαθηματικό πρόβλημα, καθώς δεν έχουν βρεθεί γενικοί τύποι επίλυσης. Μάλιστα υπήρξε 
και ένα από τα βασικά προβλήματα που διατύπωσε ο D. Hilbert το 1900, η αναζήτηση ενός 
αλγόριθμου επίλυσης μιας διοφαντικής εξίσωσης με οποιοδήποτε αριθμό αγνώστων, μέχρι να 
αποδειχθεί το 1970 ότι δεν υπάρχει τέτοιος αλγόριθμος. Με τις διοφαντικές εξισώσεις γενικότερα 
ασχολήθηκαν πολλοί μεγάλοι μαθηματικοί, όπως οι Fermat, Euler, Gauss και άλλοι. Στο παρόν 
παρακάτω εξετάζονται οι γραμμικές διοφαντικές εξισώσεις. 

Εικόνα 2 
 A. Wiles 

Επίλογος 
Τελικά, είναι η θεωρία αριθμών ενδιαφέρουσα μόνο επειδή μπορεί να βρει κανείς προτάσεις και 
υποθέσεις εύκολα κατανοητές με αποδείξεις ή μη αποδείξεις που προκαλούν δέος; Στην πραγματι-
κότητα αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους κλάδους με πολύ σημαντικές εφαρμογές στην 
καθημερινότητά μας. Η ασφάλεια δεδομένων και η κρυπτογραφία που βρίσκουν εφαρμογή σήμερα 
στηρίζονται στις πιο διαδεδομένες περιπτώσεις στη θεωρία αριθμών. Ένας από τους περισσότερο 
γνωστούς αλγορίθμους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται, ο RSA (Rivest, Shamir, Adleman) 
στηρίζεται στην δυσκολία που παρουσιάζει η παραγοντοποίηση ενός μεγάλου σύνθετου αριθμού σε 
πρώτους αριθμούς, για την οποία αν και διαθέτουμε ταχύτατους αλγορίθμους παραγοντοποίησης, 
δεν είναι πάντα εφικτή η δράση τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν ο σύνθετος αριθμός 
μεγαλώνει αρκετά (πχ έχει μήκος περισσότερο από 256 δυαδικά ψηφία). Έτσι, για άλλη μία φορά, 
ένα απλό αποτέλεσμα της θεωρίας αριθμών οδηγεί σε ένα επαρκώς δύσκολα επιλύσιμο σε 
πραγματικό χρόνο πρόβλημα, που όμως αυτήν τη φορά είναι και το επιθυμητό. Στην ανάλυση της 
θεωρίας και τις ασκήσεις που ακολουθούν ελπίζουμε να ζήσετε ένα παρόμοιο ταξίδι με αυτό που η 
θεωρία αριθμών έχει προσφέρει στους μαθηματικούς – και όχι μόνο – στο πέρασμα των αιώνων. 
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Θεωρία 

Αναλύοντας και λύνοντας ένα πρόβλημα 
Η επίλυση ενός προβλήματος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικασία και απαιτεί συνδυασμό 
πολλών δεξιοτήτων, όπως επιμονή, υπομονή, ευελιξία στη σκέψη, οργάνωση. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα ανάλυσης και επίλυσης ενός προβλήματος από τη θεωρία αριθμών. 

Πρόβλημα: Να βρεθεί το πλήθος των φυσικών αριθμών, οι οποίοι είναι μικρότεροι του 150 
και στη διαίρεσή τους με το 7 αφήνουν υπόλοιπο 3, ενώ στη διαίρεσή τους με το 5 αφήνουν 
υπόλοιπο 4. 

Για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ένα πρόβλημα πρέπει καταρχάς να προσδιορίσουμε σε ποια 
γνωστική ενότητα ανήκει και πώς ενδεχομένως θα μας φανούν χρήσιμες οι γνώσεις μας που έχουμε 
σε αυτήν την ενότητα, πώς θα τις προσαρμόσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση και πώς 
ενδεχομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γνώσεις και από άλλη γνωστική ενότητα. 

Βήμα 1: Μελετούμε το πρόβλημα προσεκτικά και προσδιορίζουμε τα δεδομένα και τα ζητούμενά 
του. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ζητούνται φυσικοί αριθμοί με τις εξής ιδιότητες (δεδομένα) να τις 
έχουν ταυτόχρονα: 

α) Φυσικοί αριθμοί μικρότεροι από το 100, 

β) Φυσικοί αριθμοί που όταν διαιρούνται με το 7 αφήνουν υπόλοιπο 3, 

γ) Φυσικοί αριθμοί που όταν διαιρούνται με το 5 αφήνουν υπόλοιπο 4. 

Βήμα 2: Ανάκληση σχετικών με τα δεδομένα και τα ζητούμενα γνώσεων. 

Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση πάλι αναζητούμε φυσικούς αριθμούς μικρότερους του 100, 
άρα κάποιους από τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, ..., 99. Με λίγα λόγια ανακαλούμε τι ακριβώς 
σημαίνει το ζητούμενο φυσικοί αριθμοί και μικρότεροι του 100. Στη συνέχεια αναλύουμε και 
ανακαλούμε γνώσεις που έχουμε για τα δεδομένα. Εδώ οι ιδιότητες β) και γ), που είναι δεδομένες, 
αναφέρονται στη διαίρεση ενός αριθμού με το 7 και το 5, καθώς επίσης και το υπόλοιπο που 
προκύπτει σε κάθε περίπτωση. Είναι λογικό λοιπόν να σκεφτούμε, αν έχουμε κάποιες γνώσεις για 
τη διαίρεση φυσικών αριθμών, το υπόλοιπο της διαίρεσης με 7 και 5 και το πηλίκο της 
διαίρεσης. Ανακαλούμε λοιπόν την ταυτότητα της διαίρεσης για φυσικούς αριθμούς:  

Ταυτότητα διαίρεσης των φυσικών αριθμών: Αν δίνονται οι αριθμοί Δ και δ φυσικοί, που 
ονομάζονται Διαιρετέος και διαιρέτης αντίστοιχα, τότε υπάρχουν μοναδικοί φυσικοί αριθμοί π 
και υ, οι οποίοι καλούνται πηλίκο και υπόλοιπο της διαίρεσης αντίστοιχα, ώστε να 
ικανοποιούνται οι σχέσεις:  

και  

Βήμα 3: Προσαρμογή των γενικότερων ιδεών στο πρόβλημα.  

Μεταφέροντας αυτήν την ιδέα στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να γράψουμε ότι οι 
ζητούμενοι φυσικοί αριθμοί ικανοποιούν τις σχέσεις:  

και  
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Από αυτές τις δύο σχέσεις εξισώνοντας τα δύο μέλη έχουμε: 
τώρα μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι η προηγούμενη σχέση 

ικανοποιείται για τα ζεύγη π και ρ, ώστε: που δίνουν αντίστοιχα 
τους αριθμούς 

με την 
τελευταία να απορρίπτεται αφού είναι μεγαλύτερη του 100. 

Μία άλλη μέθοδος αντιμετώπισης, αφού το πρόβλημα αναφέρεται σε μόλις 100 αριθμούς, μπορεί 
να είναι η πλήρης « εξάντληση » των περιπτώσεων (σε άλλες περιπτώσεις και του λύτη του 
προβλήματος), αφού μπορούμε να βάλουμε στη σειρά όλους τους φυσικούς αριθμούς 1, 2, 3, 4, ..., 
100 και να κρατήσουμε εκείνα τα πολλαπλάσια του 7 που αφήνουν υπόλοιπο 3 και τα οποία είναι 
τα εξής στη συγκεκριμένη περίπτωση: 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73, 80, 87, 94. Στη 
συνέχεια από αυτούς τους αριθμούς θα βρούμε εκείνους που στη διαίρεση με 5 αφήνουν υπόλοιπο 
4 και είναι οι εξής: Φυσικά, η αντιμετώπιση του 
προβλήματος με αυτόν τον τρόπο δε θα ήταν εφικτή,  αν ο αριθμοί που αναζητούσαμε εκτείνονταν 
σε μεγαλύτερο εύρος για παράδειγμα μέχρι το 1000 ή το 10000. Παρόλα αυτά, αν αναμοχλεύσουμε 
λίγο περισσότερο τις γνώσεις μας στη διαιρετότητα μπορούμε να σκεφτούμε το εξής: Αν ένας 
αριθμός διαιρείται από το 5 και το 7 τότε θα διαιρείται και από το γινόμενό τους το 35, το οποίο 
προκύπτει ως εφαρμογή της πρότασης « Αν δύο αριθμοί  είναι πρώτοι μεταξύ τους και διαιρούν 
έναν αριθμό τότε θα και το γινόμενό τους θα διαιρεί τον ». Βέβαια στην συγκεκριμένη 
περίπτωση οι ζητούμενοι αριθμοί δε διαιρούνται με το 5, ούτε με το 7, οπότε θα γράφονται στη 
μορφή και εφόσον διαιρούμενοι με το 7 αφήνουν υπόλοιπο 3 θα είναι της μορφής: 

ενώ κάθε επόμενος ανήκει σε μία από τις 
προηγούμενες κατηγορίες. Συνεπώς, εξετάζοντας ποιοι από τους παραπάνω αφήνουν υπόλοιπο 4 
διαιρούμενοι με το 5 θα προκύψουν οι ζητούμενοι. Πράγματι, ο αφήνει υπόλοιπο 3, ο 

διαιρείται ακριβώς από το 5, ο αφήνει υπόλοιπο 2 με το 5, ενώ ο 
αφήνει υπόλοιπο 4 διαιρούμενος με το 5 και τέλος ο αφήνει υπόλοιπο 1. 

Συνεπώς, οι αριθμοί της μορφής είναι οι ζητούμενοι, όπου αντικαθιστώντας το κ με τις 
τιμές κ = 0, 1, 2 παίρνουμε τους  αριθμούς: 24, 59, 94, όπως βρήκαμε και στις προηγούμενες 
λύσεις.  

Δεκαδική αναπαράσταση ενός αριθμού. 
Κάθε αριθμός στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης μπορεί να αναλυθεί σε άθροισμα πολλαπλασίων 
δυνάμεων του 10. Συγκεκριμένα, ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται για μία τέτοια ανάλυση είναι 

 
Δηλαδή το τελευταίο ψηφίο δεξιά είναι το ψηφίο των μονάδων, το δεύτερο από δεξιά είναι εκείνο 
των δεκάδων, το τρίτο από δεξιά είναι εκείνο των εκατοντάδων κ.οκ. Έτσι, για παράδειγμα στον 
αριθμό 132 έχουμε και ο αριθμός γράφεται: 

Θα γίνει εμφανές στα επόμενα ότι 
η δεκαδική αναπαράσταση ενός αριθμού μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε διάφορες 
περιπτώσεις. 

Εφαρμογή 1. (Θαλής 2002) Να βρεθούν οι διψήφιοι αριθμοί οι οποίοι είναι ίσοι με το γινόμενο 
των ψηφίων τους αυξημένων κατά 2 το καθένα. 
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Έστω οι ζητούμενοι αριθμοί στη δεκαδική τους αναπαράσταση. Τότε από τα δεδομένα ισχύει 
ότι: 

 

Αντικαθιστώντας στην τελευταία σχέση τις δυνατές τιμές του α βρίσκουμε αποδεκτούς αριθμούς 
τους:  

Άσκηση 1. (Ευκλείδης Γ Γυμνασίου 2008) Έστω ο αριθμός Εναλλάσσοντας το 1ο 
με το 3ο ψηφίο προκύπτει ο ακέραιος Β, μικρότερος του ακεραίου Α κατά 396. Αν από τον Α 
αφαιρέσουμε 41 προκύπτει αριθμός που είναι ίσος με 50 φορές το άθροισμα των ψηφίων του Α. Να 
βρεθεί ο Α. 

Αναπαράσταση ενός αριθμού σε οποιοδήποτε σύστημα αρίθμησης. 
Με τον ίδιο τρόπο που μπορούμε να γράφουμε έναν αριθμό ως άθροισμα πολλαπλασίων δυνάμεων 
του 10 μπορούμε να το κάνουμε και με οποιαδήποτε βάση δυνάμεων φυσικού ενός φυσικού 
αριθμού κ. Για παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως βάση δυνάμεων τον αριθμό 2 και 
τότε τα πολλαπλάσια των δυνάμεων του 2 που θα προκύψουν θα μας δώσουν τον αριθμό στη 
δυαδική αναπαράστασή του, η οποία χρησιμοποιείται και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι 
ο αριθμός 16 στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης γράφεται: και στο δυαδικό 
σύστημα, όπου τα ψηφία μπορούν να είναι το 0 και το 1 μόνο, μεταφέρεται: 

 όπου ο δείκτης 2 στο τέλος δείχνει τη 
βάση αρίθμησης που χρησιμοποιείται. 

Από την Ευκλείδεια διαίρεση... 
Μία διαίρεση λέγεται τέλεια, αν το υπόλοιπό της Τότε ο διαιρετέος γράφεται:  και 
λέμε ότι ο δ διαιρεί τον Δ, ή ο δ είναι παράγοντας του Δ ή ακόμα ότι ο Δ διαιρείται από τον δ. 
Επίσης ο Δ λέγεται πολλαπλάσιο του δ. 

Διαίρεση με το 2 
Η ταυτότητα της διαίρεσης με το 2 γράφεται: με ακέραιους. 
Κάθε αριθμός που στη διαίρεσή του με το 2 αφήνει υπόλοιπο 1 λέγεται περιττός, οπότε γράφεται 
στη μορφή Ενώ κάθε αριθμός που αφήνει υπόλοιπο 0 στη διαίρεσή του με το 2 
λέγεται άρτιος και γράφεται στη μορφή  

Κάθε αριθμός ο οποίος έχει ως τελικό ψηφίο 0, 2, 4, 6, 8 διαιρείται με το 2. 

Πράγματι, για τους μονοψήφιους αριθμούς μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι γράφονται ως 
πολλαπλάσια του 2. Κάθε άλλος αριθμός γράφεται σε μία από τις μορφές: 

οι οποίες ισοδύναμα μπορούν να 
γραφούν ως πολλαπλάσια του 2:  

  άρα διαιρούνται με 2. 
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Εφαρμογή 2. Να αποδειχθούν τα εξής: 

α)Το άθροισμα δύο άρτιων είναι άρτιος. β) Το άθροισμα δύο περιττών είναι άρτιος. 

Απόδειξη: Έστω δύο άρτιοι αριθμοί α, β. Τότε αυτοί θα γράφονται α = 2κ και β = 2λ, όπου κ, λ 
ακέραιοι. 

Οπότε το άθροισμά τους θα είναι α+ β = 2κ + 2λ = 2 (κ + λ). Όμως το άθροισμα δύο ακεραίων είναι 
ακέραιος οπότε ο κ + λ ακέραιος· συνεπώς ο 2(κ + λ) άρτιος, δηλαδή και ο α + β άρτιος.  

Ομοίως αποδεικνύεται ότι το άθροισμα δύο περιττών είναι άρτιος. 

Εφαρμογή 3. Να εξεταστεί αν είναι σωστός ο παρακάτω συλλογισμός. 

Κάθε ακέραιος αριθμός α είναι άρτιος, διότι μπορεί να γραφεί: . 

Άσκηση 2.  Να αποδειχθεί ότι αν α άρτιος τότε και ο είναι άρτιος για κάθε ν φυσικό, ν>1. 

Άσκηση 3.  Να αποδειχθεί ότι αν ο είναι άρτιος, τότε και ο α είναι άρτιος. 

Άσκηση 4.  Το γινόμενο δύο διαδοχικών ακεραίων είναι άρτιος αριθμός. 

Άσκηση 5. Αν ο ακέραιος α δε διαιρείται από το 5 και ο  είναι άρτιος, τότε να 
αποδειχθεί ότι ο α μπορεί να λήγει σε 1, 3, 7 ή 9 μόνο. 

Εφαρμογή 4. Αν α περιττός, τότε  

Απόδειξη: Έστω α περιττός, τότε υπάρχει κ ακέραιος ώστε 
 Όμως ο 

κ(κ+1) είναι άρτιος άρα γράφεται στη μορφή κ(κ+1) = 2λ. Συνεπώς, τελικά 
 

Διαίρεση με το 3 
Ένας αριθμός διαιρείται με το 3, αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3.   

Κάθε αριθμός μπορεί  να γραφεί στη μορφή δεκαδικού αναπτύγματος: 
όπου οι αριθμοί  

Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα τον τριψήφιο 261. Αυτός γράφεται:  
Αν στη συνέχεια διαχωρίσουμε τις δυνάμεις του 10 σε πολλαπλάσια του 3 συν ό,τι περισσεύει 
έχουμε: 

Παρατηρούμε ότι « περισσεύει » το άθροισμα των ψηφίων του αρχικού αριθμού: 2 + 6 + 1 το οποίο 
αν διαιρείται από το 3, τότε μπορεί να εξαχθεί κοινός παράγοντας στην προηγούμενη ισότητα ο 
αριθμός 3, οπότε ο αρχικός αριθμός διαιρείται με το 3. 

Διαίρεση με το 4 
Ένας αριθμός διαιρείται με το 4, αν και μόνο αν ο αριθμός που αποτελείται από τα δύο τελευταία 
ψηφία του διαιρείται από το 4. Για παράδειγμα ο 11111111111111111111111221328 διαιρείται από 
το 4. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; 
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Στη δεκαδική αναπαράσταση κάθε αριθμού μπορούμε να οδηγηθούμε στη μορφή: 
όπου οι αριθμοί α, β, γ είναι ακέραιοι, ο α οποιοσδήποτε, ενώ οι β,γ 

μονοψήφιοι. Ο αριθμός   είναι ο αριθμός που αποτελείται από τα δύο τελευταία ψηφία 
του οποιουδήποτε αρχικού αριθμού. Αν αυτός διαιρείται από το 4 τότε θα γράφεται στη μορφή 

Οπότε θα έχουμε για τον αρχικό αριθμό:  

ο οποίος είναι πολλαπλάσιο του 4. 

Εφαρμόζοντας τον παραπάνω κανόνα έχουμε ότι ο 123216 διαιρείται από το 4, διότι ο αριθμός που 
αποτελείται από τα δύο τελευταία ψηφία του είναι ο 16, ο οποίος διαιρείται από το 4. Επίσης, ο 
αριθμός μπορεί να γραφεί:  το οποίο είναι 
πολλαπλάσιο του 4. 

Διαίρεση με το 5 
Κάθε αριθμός ο οποίος λήγει σε 0 ή 5 διαιρείται με το 5. 

Πράγματι ένας αριθμός που έχει τελευταίο ψηφίο το 0, γράφεται στη μορφή άρα 
διαιρείται με το 5. Ένας αριθμός με τελευταίο ψηφίο το 5 γράφεται στη μορφή: 

 οπότε επίσης διαιρείται από το 5. 

Διαίρεση με το 6 
Κάθε άρτιος αριθμός που διαιρείται με το 3 θα διαιρείται και με το 6. 

Προφανώς μπορεί να γραφεί στη μορφή:  δηλαδή διαιρείται με το 6. 

 

Διαίρεση με το 7 
Αν διπλασιάσουμε το τελευταίο ψηφίο του αριθμού, το αφαιρέσουμε από τον υπόλοιπο αριθμό και ότι 
μένει ως υπόλοιπο διαιρείται με το 7, τότε και ο αρχικός αριθμός διαιρείται με το 7.  

Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβουμε περισσότερες από μία φορές τη διαδικασία. 

Για παράδειγμα ας ελέγξουμε τον αριθμό: 178136. Έχουμε:  

και συνεχίζουμε αφού δεν γνωρίζουμε αν διαιρείται ο 
17801:  

το οποίο 
14 διαιρείται με το 7, οπότε και όλοι οι προηγούμενοι διαιρούνται με το 7 · συνεπώς και ο 178136 
διαιρείται με το 7. Πράγματι γράφεται:  

Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής θα χρησιμοποιήσουμε τη δεκαδική αναπαράσταση των 
αριθμών. Κάθε αριθμός μπορεί να γραφεί στη μορφή:  διότι από τη δεκαδική 
αναπαράστασή του και εξάγοντας κοινό παράγοντα από  όλους τους προσθετέους εκτός εκείνου 
των μονάδων έχουμε:   
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Πρόταση: Αν ο  διαιρείται από το 7, τότε και  διαιρείται από το 7. 

Πράγματι, εφόσον ο  διαιρείται από το 7 θα γράφεται:  Οπότε 
έχουμε: 

 Συνεπώς, ο αρχικός αριθμός διαιρείται με το 7. 

Αποδεικνύεται και το αντίστροφο, το οποίο θα το δούμε ως άσκηση μετά τις ιδιότητες της 
διαιρετότητας. 

Άσκηση 6. Να βρεθεί το πλήθος των αριθμών μεταξύ των 1, 2, 3, ..., 1000 οι οποίοι δε διαιρούνται 
από το 5 και το 7. 

Διαίρεση με το 8 
Ένας αριθμός διαιρείται από το 8, αν ο αριθμός που προκύπτει από τα τρία τελευταία ψηφία του 
διαιρείται από το 8. Αν και δεν πρόκειται για ένα πολύ βολικό κριτήριο, αφού συνήθως δεν είναι 
απλό να καταλάβει κανείς αν ένας τριψήφιος αριθμός διαιρείται από το 8· παρόλα αυτά μπορεί να 
βρεθεί εύκολα αν ο τριψήφιος διαιρείται από το 8, ελέγχοντας απλά αν διαιρείται από 2 τρεις 
φορές. 

Γιατί όμως λειτουργεί αυτό το κριτήριο;  

Στη δεκαδική αναπαράσταση κάθε αριθμού μπορούμε να οδηγηθούμε στη μορφή:  

 όπου οι αριθμοί α, β, γ, δ είναι ακέραιοι, ο α οποιοσδήποτε, ενώ 
οι β,γ μονοψήφιοι. Ο αριθμός είναι ο αριθμός που αποτελείται από τα τρία 
τελευταία ψηφία του οποιουδήποτε αρχικού αριθμού. Αν αυτός διαιρείται από το 8 τότε θα 
γράφεται στη μορφή  Οπότε θα έχουμε για τον αρχικό αριθμό:  

 ο οποίος είναι 
πολλαπλάσιο του 8. 

Εφαρμόζοντας τον παραπάνω κανόνα έχουμε ότι ο 122812520 διαιρείται από το 8, διότι ο αριθμός 
που αποτελείται από τα τρία τελευταία ψηφία του είναι ο , ο οποίος διαιρείται 
από το 8. Επίσης, ο αριθμός μπορεί να γραφεί:  

 το οποίο είναι πολλαπλάσιο 
του 8. 

Διαίρεση με το 9 
Ένας αριθμός διαιρείται με το 9, αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 9. 

Κάθε αριθμός μπορεί  να γραφεί στη μορφή δεκαδικού αναπτύγματος:  

 όπου οι αριθμοί  
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Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα τον τριψήφιο 261. Αυτός γράφεται:  
Αν στη συνέχεια διαχωρίσουμε τις δυνάμεις του 10 σε πολλαπλάσια του 9 συν ό,τι περισσεύει 
έχουμε: 

 Παρατηρούμε ότι « περισσεύει » το άθροισμα των ψηφίων του αρχικού αριθμού: 2 + 6 + 1 το 
οποίο αν διαιρείται από το 9, τότε μπορεί να εξαχθεί κοινός παράγοντας στην προηγούμενη ισότητα 
ο αριθμός 9,  οπότε ο αρχικός αριθμός διαιρείται με το 9. 

Διαίρεση με το 10 
Εύκολα αποδεικνύεται ότι με το 10 διαιρούνται όσοι αριθμοί έχουν τελευταίο ψηφίο 0. 

Διαίρεση με το 11 
Ένας αριθμός διαιρείται με το 11, αν το εναλλασσόμενο άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται από το 
11. 

Για παράδειγμα ο αριθμός 12321 δεν διαιρείται από το 11, διότι το εναλλασσόμενο άθροισμα των 
ψηφίων του είναι:  ενώ ο αριθμός 16335 διαιρείται, διότι: 1 – 6 + 3 – 3 + 5 = 
0. Ομοίως και ο 57729364583 διαιρείται διότι: 5-7+7-2+9-3+6-4+5-8+3 = 11 . Γιατί όμως 
λειτουργεί αυτό το κριτήριο; 

Θεωρούμε την δεκαδική αναπαράσταση του αριθμού:  

 Κάθε δύναμη του 10 μπορεί να γραφεί ως 
όπως για παράδειγμα βλέπουμε παρακάτω:  

και ομοίως οι υπόλοιπες. Οπότε τελικά η δεκαδική αναπαράσταση του αριθμού μετατρέπεται σε 
άθροισμα πολλαπλασίων του 11 και των ψηφίων του αριθμού. 

Το τελευταίο ψηφίο ενός αριθμού 
Καταρχάς ας δούμε πώς υπολογίζουμε τις δυνάμεις ενός ψηφίου. Για παράδειγμα για το 2 έχουμε: 

δηλαδή εξαιρουμένης της μηδενικής 
δύναμης στις υπόλοιπες δυνάμεις ανακυκλώνονται ως τελευταία ψηφία τα  Ομοίως 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχους κανόνες και για τα υπόλοιπα ψηφία, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:  

1 1 1 1 1 

2 2 4 8 6 

3 3 9 7 1 

4 4 6 4 6 
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5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 

7 7 9 3 1 

8 8 4 2 6 

9 9 1 9 1 

0 0 0 0 0 

Έτσι για παράδειγμα ο αριθμός 1524 αν υψωθεί στην 4, αναμένουμε να προκύψει αριθμός που 
λήγει σε 6. Πράγματι  Λόγω αυτής της «ανακύκλωσης» των 
αποτελεσμάτων των ψηφίων που εμφανίζονται και της επανάληψής τους ανά τέσσερα για να 
υπολογίσουμε το τελευταίο ψηφίο της δύναμης  ενός αριθμού βρίσκουμε το υπόλοιπο της 
διαίρεσης αυτού του αριθμού με το 4 και σκεφτόμαστε όπως στον παραπάνω πίνακα. Έτσι 

 ο οποίος θα έχει τελευταίο ψηφίο ίδιο με τον  δηλαδή το 6. 

Αν τώρα συμβολίσουμε με τ(α) το τελευταίο ψηφίου του αριθμού α, τότε ισχύουν τα εξής:  

τ(α+β) = τ(α) + τ(β) και τ(α β) = τ(α) τ(β). 

Παρατήρηση: Παρατηρούμε ότι στην τρίτη στήλη του παραπάνω πίνακα όπου εμφανίζονται 
τελευταία ψηφία δυνάμεων αριθμών του 2 (ή υπολοίπων 2) δεν υπάρχουν τα ψηφία 2, 3, 7, 8. 
Δηλαδή ένας αριθμός ο οποίος έχει ως τελευταίο ψηφίο κάποιο από αυτά δεν μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα ύψωσης κάποιου άλλου φυσικού αριθμού στο τετράγωνο. 

Εφαρμογή 5. Να αποδειχθεί ότι ο αριθμός διαιρείται με το 10. 

Πράγματι, θα έχουμε: 

 
Εφαρμογή 6. Να αποδειχθεί ότι ο αριθμός:  δεν είναι τέλειο 
τετράγωνο ακεραίου. 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, αρκεί το τελευταίο του ψηφίο να είναι ένα από τα 2, 3, 7 και 8. 
Υπολογίζουμε το τελευταίο του ψηφίο: 

το οποίο είναι 7, συνεπώς ο αριθμός α δεν μπορεί να γραφεί ως τετράγωνο άλλου αριθμού.  

Άσκηση 7. Να αποδειχθεί ότι ο αριθμός  είναι πολλαπλάσιο του 5. 

Άσκηση 8. Να εξεταστεί αν ο αριθμός  διαιρείται με το 2 ή το 5. 

Άσκηση 9. (Θαλής 2007 Γ΄ Γυμνασίου) α) Αν  είναι τετράγωνο φυσικού αριθμού, τότε το 
τελευταίο ψηφίο του α είναι ένα από τα 0, 1, 4, 5, 6, 9. 
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β) Να βρεθεί πενταψήφιος φυσικός αριθμός ώστε να είναι τετράγωνο φυσικού, 
περιττός και να διαιρείται με το 9. 

Άσκηση 10. (Ευκλείδης 2007 Γ΄ Γυμνασίου) Δίνεται ο αριθμός  Να βρεθεί 
σε πόσα μηδενικά λήγει ο Α και ποιο είναι το τελευταίο μη μηδενικό του ψηφίο. 

Άσκηση 11. Έστω ν φυσικός. Να αποδειχθεί ότι το τελευταίο ψηφίο του  ισούται με το τελευταίο 
ψηφίο του  

Άσκηση 12. Να εξεταστεί αν ο αριθμός  είναι πρώτος. 

Άσκηση 13. Να αποδειχθεί ότι το άθροισμα πέντε διαδοχικών ακεραίων διαιρείται από το 5. 
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Διαιρετότητα 

Βασικές ιδιότητες 
Ορισμός 1. Ο ακέραιος  διαιρεί τον  και συμβολίζουμε  αν ισχύει ότι 

δηλαδή το υπόλοιπο της διαίρεσης του α από τον β είναι μηδέν, τότε 
ο α λέγεται πολλαπλάσιο του β και γράφουμε α = πολ(β). 

Εύκολα από τον προηγούμενο ορισμό προκύπτουν οι εξής ιδιότητες για μη μηδενικούς ακέραιους 
α, β, γ: 

Πρόταση 1. Για κάθε ακέραιο αριθμό α ισχύουν: α)   β)    γ)  

Πράγματι σε κάθε μία από τις περιπτώσεις ισχύει: α)  β)   γ)  

Πρόταση 2. Αν  τότε . 

Ισχύουν   

Πρόταση 3. Αν ο β διαιρεί τον α τότε διαιρεί και κάθε πολλαπλάσιό του. Δηλαδή:  
 

Η απόδειξη είναι εύκολη άσκηση. 

Πρόταση 4. Αν  και  τότε  

Πράγματι έχουμε ότι:  και  Από τις δύο σχέσεις 

προκύπτει ότι:  Συνεπώς α = β ή α = -β. 

Πρόταση 5. (Μεταβατική ιδιότητα διαιρετότητας) Αν   και  τότε  

Πρόταση 6. Αν  και τότε   

Πράγματι, ισχύουν: και από τις δύο σχέσεις 
προκύπτει ότι το οποίο είναι το ζητούμενο. 

Πρόταση 7. Αν  τότε  

Ισχύει ότι:  

Εφαρμογή 7. Να αποδειχθεί ότι αν  τότε . 

Εφόσον,  και ομοίως .  
Αφαιρώντας κατά μέλη τις δύο σχέσεις έχουμε . Η οποία γράφεται 

. Συνεπώς . 

Μερικές χρήσιμες ακόμα ιδιότητες είναι οι εξής παρακάτω. 

Άλλες ιδιότητες 
Πρόταση 8. Για κάθε α, β ακέραιους και ν φυσικό ισχύει ότι  
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Από την ταυτότητα η οποία αποτελεί 
γενικότερη μορφή των ταυτοτήτων  και 

 έχουμε ότι: 

άρα πράγματι 
είναι πολλαπλάσιο του  

Πρόταση 9. Για κάθε α, β ακέραιους και ν φυσικό ισχύει ότι: 
 

Η ανάπτυξη της ταυτότητας  γίνεται με τη βοήθεια του διωνυμικού αναπτύγματος: 

 

 
Εφαρμογή 8. Αν  και ο αριθμός   διαιρεί δύο από τους ακέραιους , τότε θα διαιρεί 
και τον τρίτο. 

Πράγματι, αν   Ομοίως και για τις άλλες περιπτώσεις. 

Εφαρμογή 9.  Κάθε θετικός ακέραιος κ με περιττό πλήθος διαιρετών είναι τέλειο τετράγωνο. 

Έστω ένας διαιρέτης δ του κ, δηλαδή:  Δηλαδή αν ο  είναι 

διαιρέτης του κ, τότε έχουμε το ζεύγος διαιρετών  και αν το πλήθος των διαιρετών του 

αριθμού κ είναι περιττό τότε για κάποιο ζεύγος από τα παραπάνω θα ισχύει . 

Οπότε ο κ πράγματι είναι τέλειο τετράγωνο. 

 

Πρώτοι  Αριθμοί 
Ορισμός 2. Ένας θετικός ακέραιος p (διαφορετικός από το 1) λέγεται πρώτος αριθμός, αν 
διαιρείται από το 1 και τον ίδιο p. Δηλαδή, διαιρείται μόνο από τον εαυτό του και τη μονάδα. Αν 
ένας θετικός ακέραιος p είναι πρώτος αριθμός, τότε θεωρούμε ότι και -p είναι επίσης πρώτος 
αριθμός. Ένας αριθμός που δεν είναι πρώτος λέγεται σύνθετος αριθμός. 

Πρόταση 10. Κάθε σύνθετος αριθμός διαιρείται από κάποιον πρώτο. 

Πράγματι, έστω ο αριθμός  σύνθετος. Τότε θα έχει τουλάχιστον τους εξής διαιρέτες: 
 Αν τώρα ο β είναι πρώτος τότε βρέθηκε ένας πρώτος διαιρέτης του α και 

αποδείχθηκε το ζητούμενο. Αν ο β δεν είναι πρώτος τότε θα είναι σύνθετος, οπότε θα υπάρχουν 
ακέραιοι  με τον  να διαιρεί τον  και αν ο  είναι πρώτος τότε θα διαιρεί τον β 
και συνεπώς και τον α, ενώ αν δεν είναι πρώτος τότε η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί. Όμως, 
δε γίνεται να υπάρχουν άπειροι σύνθετοι αριθμοί ώστε . Δηλαδή η 
διαδικασία θα τερματιστεί σε πεπερασμένο πλήθος βημάτων,  οπότε ο σύνθετος θα διαιρείται από 
κάποιον πρώτο. 
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Σε αυτήν την πρόταση χρησιμοποιείται η βασική ιδέα του Ευκλείδη ότι για κάθε θετικό ακέραιο 
αριθμό ν μία φθίνουσα ακολουθία θετικών ακέραιων αριθμών μικρότερων του ν θα είναι 
πεπερασμένη. 

Η απειρία των πρώτων αριθμών και ο Ευκλείδης 
 Ο Ευκλείδης(330 – 270 π. Χ. περίπου) είναι ευρέως γνωστός για το 
διάσημο έργο του «Στοιχεία». Σε αυτό του το έργο ο Ευκλείδης 
επιδεικνύει αξιοθαύμαστες μαθηματικές και οργανωτικές δεξιότητες, 
αφού όπως είναι γνωστό δεν περιέχει κυρίως δικά του αποτελέσματα 
αυτό το έργο, αλλά αποτελεί ένα μνημείο για την οργάνωση του 
πρώτου αξιωματικά θεμελιωμένου συστήματος περί την Ευκλείδεια 
Γεωμετρία (και όχι μόνο). Όμως σε αυτό του το έργο δεν ασχολείται 
αποκλειστικά με την Ευκλείδεια Γεωμετρία, όπως τη γνωρίζουμε 
σήμερα, αλλά περιλαμβάνει και άλλες γνώσεις που θα εντάσσονταν σε 
διαφορετικούς επιμέρους τομείς των σύγχρονων μαθηματικών. Έτσι, 
για παράδειγμα, το πρώτο βιβλίο των Στοιχείων αποτελείται από 48 
προτάσεις και περιέχει τα αιτήματα και τις κοινές έννοιες που 
θεμελιώνουν το αξιωματικό σύστημα που δημιούργησε ο Ευκλείδης, 

ενώ οι προτάσεις του αναφέρονται σε τρίγωνα, γεωμετρικές κατασκευές, θεωρία παραλλήλων (που 
πιστεύεται ότι είναι αποκλειστικό δημιούργημα του Ευκλείδη) και εμβαδά. Το δεύτερο βιβλίο των 
στοιχείων αναφέρεται στα εμβαδά των παραλληλογράμμων και περιέχει αποδείξεις αλγεβρικών 
προτάσεων με γεωμετρικό τρόπο (Αλγεβρική Γεωμετρία), όπως για παράδειγμα την απόδειξη της 
γνωστής ταυτότητας . Το τρίτο βιβλίο αναφέρονται στον κύκλο, τα 
στοιχεία του και τις ιδιότητές τους, ενώ το τέταρτο αφορά σε εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα 
στον κύκλο σχήματα. Στο πέμπτο βιβλίο αναπτύσσεται η θεωρία των αναλογιών του Ευδόξου. Στο 
έκτο βιβλίο περιλαμβάνεται η θεωρία την ομοιότητας, αλλά και αρκετές προτάσεις γεωμετρικής 
Άλγεβρας. Το έβδομο βιβλίο των «Στοιχείων» του Ευκλείδη αποτελεί το πρώτο αριθμητικό βιβλίο, 
περιέχει 23 ορισμούς και 39 προτάσεις της Θεωρίας Αριθμών και της Θεωρίας των ασυμμέτρων 
μεγεθών. Πολλές από τις αποδείξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό χρησιμοποιούνται ακόμα και 
σήμερα αυτούσιες. Έτσι σε αυτό αποδεικνύεται το θεμελιώδες θεώρημα της Αριθμητικής, 
δηλαδή η ανάλυση ενός αριθμού σε γινόμενο πρώτων κατά μοναδικό τρόπο. Ακόμα η πρόταση 10 
στα προηγούμενα υπάρχει στο έβδομο βιβλίο ως πρόταση 31: «Κάθε σύνθετος αριθμός μετριέται 
από κάποιον πρώτο αριθμό», ενώ αναλύεται η διαδικασία της εύρεσης του ελάχιστου κοινού 
πολλαπλάσιου και του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών. Το όγδοο βιβλίο ασχολείται κυρίως 
με τη γεωμετρία των αριθμών, δηλαδή τους τετράγωνους, κύβους και μέσους ανάλογους αριθμούς, 
η συνέχεια της μελέτης των οποίων επεκτείνεται και στο ένατο βιβλίο, στο οποίο όμως βρίσκεται 
και μία προσέγγιση του θεμελιώδους θεωρήματος της Αριθμητικής, αλλά κυρίως μία πολύ κομψή 
απόδειξη για το πλήθος των πρώτων αριθμών, η οποία παραμένει ακόμα και στις μέρες μας ως ένα 
μνημείο «αποδεικτικής τελειότητας». Μάλιστα περιλαμβάνεται στο βιβλίο Proofs from the book, 
των M. Aigner, G.Ziegler, οι οποίοι έγραψαν αυτό το βιβλίο προς τιμή του μαθηματικού Paul 
Erdös, ο οποίος λέγεται ότι έκανε συχνά αναφορές για «Το βιβλίο» στο οποίο ο Θεός κρατούσε τις 
κομψότερες των μαθηματικών αποδείξεων. Την απόδειξη αυτής της πρότασης βλέπουμε στη 
συνέχεια. Κλείνοντας αυτήν τη σύντομη περιήγηση στα «Στοιχεία», αναφέρουμε ότι στο δέκατο 
βιβλίο περιλαμβάνεται γεωμετρικά και αναλυτικά η θεωρία των ασύμμετρων μεγεθών και αποτελεί 
το εκτενέστερο και δυσκολότερο από τα βιβλία των Στοιχείων. Τέλος τα τελευταία τρία βιβλία των 

Εικόνα 3 Ευκλείδης 
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«Στοιχείων»  του Ευκλείδη αναφέρονται στη Γεωμετρία του Χώρου. 

Θεώρημα : (Ευκλείδης). Υπάρχει άπειρο πλήθος πρώτων αριθμών. 

Πράγματι, έστω ότι το πλήθος των πρώτων είναι πεπερασμένο, ας υποθέσουμε οι α, β, γ,...δ. 
Θεωρούμε τον αριθμό  ο οποίος είναι μεγαλύτερος από καθέναν από τους α, 
β, γ, ...δ. Ο   είτε θα είναι πρώτος, είτε θα είναι σύνθετος. 

 Αν ο  είναι πρώτος, τότε εφόσον είναι μεγαλύτερος από τους α, β, γ, ...δ, θα είναι 
διαφορετικός από αυτούς, οπότε έπεται το ζητούμενο. 

 Αν ο  είναι σύνθετος, τότε θα διαιρείται από κάποιον πρώτο, λόγω της προηγούμενης 
πρότασης, έστω . Ο πρώτος αυτός δεν μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στους α, β, γ,...δ, διότι τότε 
θα διαιρούσε τόσο το γινόμενό τους , όσο και τον . Οπότε από 
πρόταση θα διαιρούσε και τη διαφορά τους:  

 το οποίο είναι αδύνατο αφού ο  είναι 
πρώτος και άρα μεγαλύτερος της μονάδας. Συνεπώς ο  είναι πρώτος διαφορετικός από τους α, β, 
γ,...δ, άρα υπάρχει ένας ακόμα πρώτος σε κάθε περίπτωση. 

Το κόσκινο του Ερατοσθένη και το πλήθος των πρώτων αριθμών 
Ένας τρόπος προσδιορισμού των πρώτων είναι η χρήση του «Κόσκινου του Ερατοσθένη». Σε αυτό 
τοποθετείς τους αριθμούς από το 1 έως και τον ν που θέλεις να ελέγξεις ποιοι πρώτοι περιέχονται 
και αρχίζεις και διαγράφεις όλα τα πολλαπλάσια των πρώτων που συναντάς. Δες και το σχολικό 
βιβλίο Α΄ γυμνασίου σελίδα 29. 

Παρότι το πλήθος των πρώτων είναι άπειρο, σύμφωνα με το θεώρημα του Ευκλείδη, εντούτοις η 
κατανομή τους δεν είναι ομοιόμορφη ανάμεσα στους ακεραίους. Δηλαδή, ενώ στην αρχή οι πρώτοι 
εμφανίζονται πολύ συχνά, στη συνέχεια «αραιώνουν». Για παράδειγμα στους πρώτους 20 
ακεραίους οι 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, δηλαδή οι 8 από αυτούς είναι πρώτοι. Ενώ, ανάμεσα στους 
100 πρώτους ακέραιους οι 23 είναι πρώτοι, δηλαδή ποσοστό μικρότερο από 25%, ενώ στην πρώτη 
εικοσάδα ακεραίων οι πρώτοι ήταν 40%. Το ποσοστό αυτό διαρκώς μικραίνει καθώς ελέγχουμε 
όλο και μεγαλύτερο πλήθος πρώτων. Αυτό βέβαια, «διαισθητικά» φαίνεται λογικό καθώς όσο στο 
πλήθος των ακεραίων εισέρχονται περισσότεροι πρώτοι αριθμοί, οι σύνθετοι που προκύπτουν από 
αυτούς θα είναι όλο και περισσότεροι, με την έννοια ότι από περισσότερους πρώτους μπορούμε να 
φτιάξουμε πολύ περισσότερους σύνθετους.  Υπάρχει όμως τρόπος να προσδιορίσουμε το πλήθος 
των πρώτων σε ένα διάστημα; Εκτός από το κόσκινο του Ερατοσθένη ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο 
εύρεσης αναλυτικά όλων των πρώτων – που φυσικά είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν για 
οποιοδήποτε μεγάλο ακέραιο – υπάρχουν και προσεγγιστικές μέθοδοι προσδιορισμού του πλήθους 
τους. Εκτός από το κόσκινο του Ερατοσθένη ας δούμε μερικούς ακόμα τρόπους. 

Πρόταση 11. Αν ένας φυσικός αριθμός  δε διαιρείται από κανένα πρώτο αριθμό  τότε 
είναι πρώτος αριθμός. 

Για παράδειγμα  και οι πρώτοι 2, 3, 5, 7 δεν διαιρούν το 53, το οποίο επομένως είναι 
πρώτος αριθμός. 

Πρόταση 12. Κάθε πρώτος γράφεται στη μορφή ή στη μορφή για κατάλληλο 
ακέραιο  
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Πράγματι, αν   πρώτος μεγαλύτερος του 5, τότε από την ταυτότητα της διαίρεσης με το 6 έχουμε 
ότι υπάρχουν θετικοί ακέραιοι k, r ,ώστε:  

Εξετάζουμε τώρα τις περιπτώσεις για το υπόλοιπο r της διαίρεσης. 

Αν  τότε   ο οποίος διαιρείται από τους 2 και 3, άρα δεν είναι πρώτος. 

Αν  τότε  που διαιρείται από το 2, άρα δεν είναι πρώτος. 

Αν  δηλαδή διαιρείται από το 3, άρα δεν είναι πρώτος. 

Συνεπώς, απομένουν οι περιπτώσεις  στις οποίες ο p δεν είναι πάντα σύνθετος. 

Εφαρμογή 10. Να εξεταστεί αν οι αριθμοί 5, 7, 11, 13, 17, 19, 25 είναι πρώτοι. 

Σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση έχουμε ότι: 

 δηλαδή όλοι γράφονται σε μία από τις δύο μορφές της προηγούμενης πρότασης. Όμως δεν είναι 
όλοι πρώτοι, δηλαδή  η προηγούμενη πρόταση μας δίνει όλους τους πρώτους, αλλά μέσα στους 
αριθμούς που λαμβάνουμε από τις δύο μορφές υπάρχουν και αριθμοί που δεν είναι πρώτοι. Με 
παρόμοιο τρόπο μπορούν να αποδειχθούν ως εύκολες ασκήσεις και άλλες μορφές – παρατηρήσεις 
για τους πρώτους αριθμούς όπως αυτές στις επόμενες προτάσεις. 

Πρόταση 13. Κάθε πρώτος  έχει τετράγωνο στη μορφή . 

Πρόταση 14. Κάθε πρώτος  γράφεται στη μορφή . 

Πρόταση 15. Το τετράγωνο κάθε πρώτου  γράφεται στη μορφή . 

Παραδείγματα:  

Άσκηση 14. Να βρεθεί ο πρώτος αριθμός   αν είναι γνωστό ότι και ο   είναι πρώτος. 

Το θεμελιώδες θεώρημα της Αριθμητικής 
Θεώρημα: Κάθε φυσικός αριθμός   μπορεί να γραφεί κατά μοναδικό τρόπο ως γινόμενο 
πρώτων αριθμών, αν δε ληφθεί υπόψη η σειρά των παραγόντων. 

Για παράδειγμα ο αριθμός  έχει πρώτους παράγοντες τους αριθμούς 3, 5, 5 
και εφόσον αγνοήσουμε τη  διαφορετική σειρά με την οποία μπορούμε να τους πολλαπλασιάσουμε, 
τότε έχουμε μοναδική γραφή του αριθμού αυτού με βάση αυτούς τους πρώτους παράγοντες. 

Πρόταση 16. (Πλήθος διαιρετών) Αν  θετικός ακέραιος μεγαλύτερος του 1 με ανάλυση σε 

πρώτους:  τότε το πλήθος των διαιρετών του είναι: 
 

Δηλαδή, με χρήση αυτής της πρότασης μπορούμε να υπολογίσουμε το πλήθος των διαιρετών ενός 
αριθμού, χωρίς να τους βρούμε. Έτσι για το  έχουμε πλήθος διαιρετών: 

 Πράγματι, όλοι οι διαιρέτες του είναι οι: 
 που είναι 6 στο πλήθος. Με παρόμοια καταμέτρηση γίνεται 

και η απόδειξη της πρότασης. 
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Άσκηση 15. Να βρεθεί το πλήθος των διαιρετών των αριθμών: 100, 500, 1000. 

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) και Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.) 
Ορισμός 3. Ένας ακέραιος δ λέγεται κοινός διαιρέτης των α, β, όταν είναι διαιρέτης του α και του 
β. Ο αριθμός 1 είναι πάντα διαιρέτης ενός ακεραίου, άρα αποτελεί πάντα κοινό διαιρέτη 
οποιωνδήποτε ακεραίων α και β. 

Αν ένας τουλάχιστον από τους δύο ακέραιους α, β είναι μη μηδενικός και μεγαλύτερος του 1, τότε 
θα έχει και διαιρέτες μεγαλύτερους του 1 που σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση θα είναι 
πεπερασμένοι στο πλήθος. Συνεπώς θα υπάρχει ο μεγαλύτερος από αυτούς. 

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.) 
Ορισμός 4.  Αν α, β δύο ακέραιοι, όχι και οι δύο μηδέν, τότε ορίζουμε τον Μέγιστο Κοινό 
Διαιρέτη (Μ.Κ.Δ.) των α, β ως τον μεγαλύτερο από τους θετικούς κοινούς διαιρέτες τους και τον 
συμβολίζουμε με (α, β) . 

Εφαρμογή 11. Θεωρούμε τους αριθμούς α=-18 και β = 42, οι οποίοι έχουν θετικούς διαιρέτες:  

α = -18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18 

β= 42 : 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 

ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες τους είναι ο (-18, 42) = 6. 

Πρόταση 17. Αν α, β φυσικοί αριθμοί και υ το υπόλοιπο της διαίρεσης του α με τον β, τότε ισχύει 
ότι:                                                      (α, β) = (υ, β) 

Πράγματι, αν , έστω  και . Τότε, εφόσον ο δ 
κοινός διαιρέτης των α, β έπεται ότι  Δηλαδή ο   είναι διαιρέτης των β και υ 
οπότε θα είναι  αφού ο  είναι ο μέγιστος από τους κοινούς διαιρέτες των β και υ. 

Ομοίως αποδεικνύεται ότι  οπότε τελικά ισχύει ότι  το οποίο είναι το ζητούμενο. 

Η προηγούμενη πρόταση μας δίνει έναν αλγόριθμο υπολογισμού του Μ.Κ.Δ. δύο αριθμών, ο 
οποίος στηρίζεται στην Ευκλείδεια διαίρεση και οδηγεί σε πεπερασμένο πλήθος βημάτων σε 
αποτέλεσμα. Λέγεται Ευκλείδειος αλγόριθμος. 

Εφαρμογή 12. Να υπολογιστεί ο Μ.Κ.Δ. των α = 18 και β = 42 

Έχουμε διαδοχικά: όπου το τελευταίο μη μηδενικό υπόλοιπο είναι το 6, οπότε 

(18,42)=6. 

Εφαρμογή 13. Να υπολογιστεί ο Μ.Κ.Δ. των α=48, β=120. 

Παρομοίως έχουμε: όπου το τελευταίο μη μηδενικό υπόλοιπο είναι το 48, 

οπότε (240,144)= 48.  

Αυτή η διαδικασία εύρεσης του Μ.Κ.Δ. δύο αριθμών περιγράφηκε γενικά από τον Ευκλείδη στα 
«Στοιχεία» του και λέγεται μέθοδος της ανθυφαίρεσης. 

Άσκηση 16. Αν  να βρεθεί ο  . 
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Ορισμός 5. Δύο ακέραιοι αριθμοί α, β λέγονται σχετικά πρώτοι ή πρώτοι προς αλλήλους, αν 
έχουν μέγιστο κοινό διαιρέτη τον αριθμό 1. Δηλαδή α, β σχετικά πρώτοι αν και μόνο αν (α, β) = 1. 

Εξορισμού του Μ.Κ.Δ. ισχύουν οι ισότητες: 

Πρόταση 18.   

Πρόταση 19. Ισχύει ότι:   

 Πράγματι, αν υποθέσουμε ότι διαιρώντας με το α με το β, το β με το υπόλοιπο της πρώτης 
διαίρεσης και συνεχίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε στον (α,β) που θα είναι το 
τελευταίο μη μηδενικό υπόλοιπο σε αυτήν τη σειρά διαιρέσεων, αλλά το υπόλοιπο μίας διαίρεσης 
μπορεί να γραφεί ως άθροισμα πολλαπλασίων  του Διαιρέτη και του διαιρετέου και έτσι 
εφαρμόζοντας προς τα πίσω τη διαδικασία μπορεί ο Μ.Κ.Δ. των α, β να γραφεί κατ'αυτόν τον 
τρόπο. 

Εφαρμογή 14. Να γραφεί ο (240, 144) ως άθροισμα γινομένων των 240 και 144. 

Από τον Ευκλείδειο αλγόριθμο έχουμε με  όμως από το 

τελευταίο μη μηδενικό υπόλοιπο έχουμε:  

οπότε έχουμε: 

 που είναι το ζητούμενο. 

Πρόταση 20. Οι ακέραιοι α, β είναι σχετικά πρώτοι, αν και μόνο αν υπάρχουν ακέραιοι  ώστε 
να ισχύει:  

 Για το ευθύ έχουμε ότι οι α, β είναι σχετικά πρώτοι και θα δείξουμε ότι υπάρχουν ακέραιοι  
ώστε να ισχύει:  Πράγματι, εφόσον α, β σχετικά πρώτοι ισχύει ότι 

οπότε από προηγούμενη πρόταση υπάρχουν ακέραιοι  ώστε 
. 

 Αντίστροφα, αν υπάρχουν ακέραιοι  ώστε να ισχύει και δ είναι ένας κοινός 
διαιρέτης των α, β, τότε ο δ θα διαιρεί τους α και β οπότε θα διαιρεί τον  δηλαδή 

 απ' όπου προκύπτει ότι . Συνεπώς, οι κοινοί διαιρέτες των α, β είναι οι 1 και -1 οπότε ο 
μέγιστος από αυτούς είναι ο 1, δηλαδή . 

Πρόταση 21. Αν ένας ακέραιος διαιρεί το γινόμενο δύο άλλων ακεραίων και δεν διαιρεί τον έναν 
από αυτούς, τότε θα διαιρεί τον άλλο. Δηλαδή αν  

Πράγματι, εφόσον ο  δεν διαιρεί τον  έπεται ότι  πρώτοι μεταξύ τους, οπότε υπάρχουν 
ακέραιοι α, β, ώστε  όμως 

 οπότε θα ο  θα διαιρεί και το άθροισμά τους, δηλαδή 
 που είναι το ζητούμενο. 

Πρόταση 22. Αν  Δηλαδή αν δύο ακέραιοι διαιρούν έναν 
άλλο ακέραιο, τότε και το γινόμενό τους θα τον διαιρεί. 
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 Πράγματι, εφόσον . Όμως  και οπότε  
οπότε:  που είναι το ζητούμενο. 

Όσα έχουμε γράψει παραπάνω μπορούν να εφαρμοστούν και σε περισσότερους από έναν 
ακεραίους με την παρακάτω. 

Πρόταση 23. Αν  ακέραιοι τότε ισχύει: 

 
Επιπλέον, υπάρχουν ακέραιοι  ώστε:  

Πρόταση 24. Κάθε διαιρέτης ακεραίων διαιρεί τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη τους. 

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) 
Αν θεωρήσουμε έναν ακέραιο  τότε τα πολλαπλάσια του  είναι οι αριθμοί:  
Για παράδειγμα τα πολλαπλάσια του 5:  Αν τώρα 
θεωρήσουμε δύο οι περισσότερους αριθμούς τότε είναι δυνατόν στα πολλαπλάσιά τους να βρούμε 
έναν ή περισσότερους κοινούς αριθμούς, τα κοινά πολλαπλάσιά τους. Για παράδειγμα:  

Για το 5: 5, 10 , 15, 20 , 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, .... 

Για το 10: 10, 20 , 30 , 40 , 50, 60, 70, 80, 90, 100, ... 

Από τα κοινά πολλαπλάσια μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα που είναι το μικρότερο από αυτά, το 
οποίο ονομάζουμε Ελάχιστο. 

Ορισμός 6. Αν  ακέραιοι διαφορετικοί από το 0, τότε το μικρότερο από τα 
θετικά κοινά πολλαπλάσιά τους καλείται Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) και γράφουμε 

. 

Πρόταση 25. Ισχύει ότι:  

Πρόταση 26. Αν  ακέραιοι διαφορετικοί από το 0 και περισσότεροι από δύο, 

τότε ισχύει ότι: . Δηλαδή, για να υπολογίσουμε το Ε.Κ.Π. 

περισσοτέρων από δύο αριθμών μπορούμε να υπολογίζουμε το Ε.Κ.Π. ανά δύο και στη συνέχεια να 
βρίσκουμε το Ε.Κ.Π των υπολοίπων με αυτό. 

Πρόταση 27. Το Ε.Κ.Π. δύο ή περισσοτέρων ακεραίων διαιρεί τα πολλαπλάσιά τους. 

Πρώτοι, Ε.Κ.Π., Μ.Κ.Δ. 
Εφαρμογή 15. Αν α, β ακέραιοι τότε  

 Πράγματι, έστω  Τότε  όπου οι α΄ και β΄ σχετικά πρώτοι 
μεταξύ τους. Αν θεωρήσουμε τώρα ένα θετικό κοινό πολλαπλάσιο των α, β έστω  τότε 

 όμως ο β διαιρεί τον κ οπότε  Όμως οι α΄, β΄ είναι 
σχετικά πρώτοι μεταξύ τους οπότε  οπότε: . 
Συνεπώς κάθε κοινό πολλαπλάσιο των α,β είναι της μορφής  και κάθε αριθμός της 
μορφής είναι θετικό πολλαπλάσιο των α, β. Το πολλαπλάσιο γίνεται ελάχιστο για ζ = 
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1, δηλαδή . Απ' όπου έχουμε  

Πρόταση 28. Αν α|β τότε (α,β) = α και [α,β] = β για α, β θετικούς ακέραιους.  

Πρόταση 29. Αν  πρώτοι αριθμοί, τότε οι επόμενες συνθήκες είναι ισοδύναμες(δηλαδή, αν 
ισχύει μία από αυτές ισχύουν και οι υπόλοιπες):  

α)  β)  γ)  

Πρόταση 30. Αν πρώτος αριθμός και τότε . 

Η απόδειξη προκύπτει εύκολα από την αντίστοιχη πρόταση για τους ακεραίους. 

Εφαρμογή 16. Να βρεθούν οι θετικοί ακέραιοι α, β με (α, β) =18 και [α, β] = 540. 

Ισχύει ότι  Επιπλέον ισχύει ότι  

οπότε έχουμε ότι  Οπότε έχουμε τα ζεύγη 

που οδηγούν στα ζεύγη 
 

Άσκηση 17. Να βρεθούν οι θετικοί ακέραιοι α, β με  και Ελάχιστον Κοινό 
Πολλαπλάσιο  

 

Εφαρμογή 17. (Εύρεση Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. με την ανάλυση σε πρώτους αριθμούς για μικρούς 
ακέραιους). 

Για την εύρεση των ΕΚΠ και ΜΚΔ δύο ή περισσοτέρων μικρών ακεραίων μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ανάλογη μέθοδο με αυτήν της ανάλυσής τους σε πρώτους παράγοντες, όπως 
στα παρακάτω παραδείγματα. 

Εύρεση Ε.Κ.Π. των 1320, 156, 420 

Στην τελευταία στήλη γράφουμε κάθε πρώτο που 
διαιρεί τουλάχιστον έναν από τους αριθμούς της 
σειράς του. 

Εύρεση Μ.Κ.Δ. των 1320, 156, 420 

Στην τελευταία στήλη γράφουμε κάθε πρώτο 
που διαιρεί όλους τους αριθμούς της σειράς 
του. 

1320 156 420 2 1320 156 420 2 

660 78 210 2 660 78 210 2 

330 39 105 2 330 39 105 3 

165 39 105 3 110 13 35  

55 13 35 5     

11 13 7 7     
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11 13 1 11     

1 13 1 13     

1 1 1 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν προκύψουν 
μονάδες και στις τρεις στήλες των αριθμών. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν οι αριθμοί 
που έχουν προκύψει στην τελευταία γραμμή 
δεν έχουν όλοι κοινούς διαιρέτες . 

 

Άσκηση 18. Να βρεθεί ο Μ.Κ.Δ. και το Ε.Κ.Π. των 8190, 4914, 6930. 

Γραμμικές Διοφαντικές εξισώσεις 
Ορισμός 7. Μία εξίσωση της μορφής  όπου οι  είναι ακέραιοι στην οποία 
ζητείται να βρεθούν ακέραιοι αριθμοί  οι οποίοι να την ικανοποιούν λέγεται γραμμική 
Διοφαντική εξίσωση. 

Ο όρος γραμμική χρησιμοποιείται διότι, όπως είναι γνωστό, η γραφική παράσταση της εξίσωσης        
όπου τα  δεν είναι ταυτόχρονα μηδέν είναι ευθεία. 

Για παράδειγμα η εξίσωση:  έχει λύση το ζεύγος  αφού ισχύει η 
ισότητα:  Βέβαια μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι υπάρχουν και άλλα 
ζεύγη ακεραίων τα οποία ικανοποιούν την παραπάνω Διοφαντική εξίσωση, όπως το 

 Προκύπτουν φυσιολογικά λοιπόν τα ερωτήματα: υπάρχουν πάντα λύσεις μίας 
τέτοιας εξίσωσης; Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε το πλήθος των λύσεων μίας τέτοιας εξίσωσης;  
Υπάρχει τρόπος να τις προσδιορίσουμε; 

Πρόταση 31. Η γραμμική  Διοφαντική εξίσωση  έχει λύση, αν και μόνο αν ο Μ.Κ.Δ. 
των συντελεστών  διαιρεί τον ακέραιο . 

Απόδειξη: Πράγματι ας υποθέσουμε ότι η εξίσωση έχει ένα ζεύγος ακεραίων ως 
λύση δηλαδή ισχύει ότι Τότε αν ο Μ.Κ.Δ. των θα 
υπάρχουν ακέραιοι  ώστε  οπότε η ισότητα γράφεται 

 Συνεπώς ο  διαιρεί τον  

Αντίστροφα, αν ο  διαιρεί τον  θα βρούμε λύση της εξίσωσης. Ισχύει ότι  για 
κάποιον ακέραιο  και εφόσον  μέγιστος κοινός διαιρέτης των  αποδείξαμε ότι υπάρχουν 
ακέραιοι  ώστε  οπότε  δηλαδή 
η εξίσωση έχει λύση το ζεύγος  

Η προηγούμενη πρόταση λοιπόν αποτελεί ένα κριτήριο ύπαρξης λύσεων για τη γραμμική 
Διοφαντική εξίσωση και δίνει απάντηση στο πρώτο από τα ερωτήματά μας. Πράγματι, για την 
εξίσωση που υπάρχει στο προηγούμενο παράδειγμα ισχύει ότι  και  
δηλαδή ο Μ.Κ.Δ. των 3 και 4 που είναι το 1 διαιρεί τον σταθερό όρο  της προηγούμενης 
εξίσωσης, οπότε η εξίσωση έχει λύσεις. 
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Πρόταση 32. Αν η Διοφαντική εξίσωση έχει λύση, δηλαδή  και το ζεύγος 
 είναι μία λύση της, τότε έχει άπειρες λύσεις, τα ζεύγη που δίνονται από τους 

τύπους: 

 
Δεν θα παραθέσουμε απόδειξη του παραπάνω αποτελέσματος, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε 
τις λύσεις της εξίσωσης, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τον αλγόριθμο του Ευκλείδη. 

Εφαρμογή 18. Να λυθεί η εξίσωση  αν  ακέραιοι. 

Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο του Ευκλείδη έχουμε: 

 
και εφαρμόζοντας αντίστροφα τη διαδικασία έχουμε: 

 

Δηλαδή: Συνεπώς, το ζεύγος 
 αποτελεί μία λύση της γραμμικής Διοφαντικής εξίσωσης και όλες της οι λύσεις, 

σύμφωνα με την πρόταση, δίνονται από τους τύπους:  

Εφαρμογή 19. Να λυθεί στους ακεραίους η εξίσωση  

O Μ.Κ.Δ. (6, 21) = 3, το οποίο όμως δεν διαιρεί το 4. Συνεπώς, αυτή η εξίσωση δεν έχει λύση 
στους ακεραίους. 

Παρατήρηση: Στις γραμμικές Διοφαντικές εξισώσεις  που έχουν ακέραιες λύσεις 
ισχύει ότι αν το γινόμενο  τότε το πλήθος των μη αρνητικών λύσεων είναι το πολύ 
πεπερασμένο, ενώ αν  τότε το πλήθος των μη αρνητικών ακέραιων λύσεων είναι άπειρο. 

Άσκηση 19. Να λυθούν στους ακεραίους οι εξισώσεις: α)  β) 
γ)  και δ) . 

Άσκηση 20. Να γραφούν οι ακέραιοι αριθμοί, οι οποίοι διαιρούμενοι με το 7 αφήνουν υπόλοιπο 3, 
ενώ διαιρούμενοι με το 5 αφήνουν υπόλοιπο 4. 

Άσκηση 21. Να βρεθούν οι διψήφιοι φυσικοί αριθμοί με την ιδιότητα το διπλάσιο του ψηφίου των 
δεκάδων είναι ίσο με το τριπλάσιο του ψηφίου των μονάδων αυξημένο κατά 2. 

Άσκηση 22. Ένας ανελκυστήρας, λόγω βλάβης, έχει τη δυνατότητα να ανεβαίνει και να κατεβαίνει 
στους ορόφους ενός ουρανοξύστη 45 ορόφων ως εξής: Στην άνοδο πηγαίνει ακριβώς 5 ορόφους 
πάνω μόνο, ενώ στην κάθοδο ακριβώς 8 ορόφους μόνο κάτω, ενώ δεν κινείται αν δεν μπορεί να 
ανέβει 5 ορόφους ή να κατέβει 8 ορόφους. Να εξεταστεί αν μπορεί κάποιος να επισκεφτεί όλους 
τους ορόφους με το συγκεκριμένο ανελκυστήρα. 

Άσκηση 23. Ένας πελάτης τράπεζας, προκειμένου να εξαργυρώσει μία επιταγή των 1000€ ζητά 
από τον ταμεία να του δώσει χαρτονομίσματα των 50€ και των 100€. Με πόσους διαφορετικούς 
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τρόπους μπορεί να το κάνει αυτό ο ταμίας; 

Άσκηση 24. Να γραφεί ο αριθμός 100 ως άθροισμα δύο προσθετέων έτσι, ώστε ο ένας να είναι 
πολλαπλάσιο του 7 και ο άλλος πολλαπλάσιο του 11 (Euler 1770). 

Άσκηση 25. Να βρεθεί η ελάχιστη δυνατή απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία με ακέραιες 
συντεταγμένες, της ευθείας . 

Άσκηση 26. Να βρεθούν δύο κλάσματα με παρονομαστές 9 και 13 και άθροισμα . 

Άσκηση 27. Ένας μαθητής διαθέτει 30€ το μήνα για να αγοράσει τυρόπιτες που κοστίζουν 2€ 
καθεμία και σάντουιτς που κοστίζουν 3€ καθένα. Να βρεθεί πόσα από το κάθε είδος μπορεί να 
αγοράσει, ώστε να εξαντλήσει όλο το ποσό. 
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Ασκήσεις Θεωρίας Αριθμών 
Άσκηση 28. Να συμπληρωθεί το ?  με ένα κατάλληλο ψηφίο στους παρακάτω αριθμούς: 

α) ώστε να διαιρείται με το 2. 

β) ώστε να διαιρείται με το 9. 

γ) ώστε να διαιρείται με το 3. 

δ) ώστε να διαιρείται με το 5. 

Άσκηση 29. Να βρεθεί το τελευταίο ψηφίο των αριθμών:  

Άσκηση 30. Κάθε αριθμός διαιρούμενος με 4 αφήνει υπόλοιπο 1 ή 3. 

Άσκηση 31. Οι πρώτοι αριθμοί  γράφονται κατά μοναδικό τρόπο ως άθροισμα δύο 
τέλειων τετραγώνων. Οι πρώτοι αριθμοί της μορφής δεν μπορούν να γραφούν ως 
άθροισμα τετραγώνων κατά κανέναν τρόπο. (Fermat 1640, απόδειξη Euler 1747). 

Άσκηση 32. α) Να αποδειχθεί ότι το γινόμενο 2 διαδοχικών φυσικών διαιρείται από το 2. β) Να 
αποδειχθεί ότι το γινόμενο 3 διαδοχικών φυσικών διαιρείται από το 3. γ) Ισχύει ότι το γινόμενο ν 
διαδοχικών φυσικών αριθμών θα διαιρείται από το ν; δ) Να αποδειχθεί ότι αν ν>1 περιττός 
ακέραιος, τότε:  

Άσκηση 33. Να βρεθούν όλοι οι φυσικοί αριθμοί που βρίσκονται μεταξύ του 700 και του 750, 
είναι πολλαπλάσια του 5 και αφήνουν υπόλοιπο 3 όταν διαιρούνται με το 7. 

Άσκηση 34.  Να βρεθούν οι τιμές του φυσικού αριθμού ν για τις οποίες ο αριθμός 
 είναι πρώτος. 

Άσκηση 35. Αν το άθροισμα δύο αριθμών είναι 42 και το υπόλοιπο της διαίρεσης του μεγαλύτερου 
με τον μικρότερο είναι 9, να βρεθούν όλα τα δυνατά ζεύγη αυτών των δύο αριθμών. 

Άσκηση 36. Αν ο αριθμός  είναι πρώτος, τότε να βρεθούν οι φυσικοί αριθμοί  για τους 
οποίους ισχύει ότι:   

Άσκηση 37. Να αποδειχθεί ότι αν ένας φυσικός αριθμός υψωθεί στην τετάρτη, τότε το υπόλοιπο 
της διαίρεσής του με το 5 είναι πάντα μηδέν ή ένα. 

Άσκηση 38. Να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει φυσικός αριθμός ν, ώστε:  

Άσκηση 39. (Θαλής 2009 Γ΄ Γυμνασίου) Αν ένας περιττός αριθμός   διαιρούμενος με το 5 
αφήνει υπόλοιπο 2 να βρεθεί το τελευταίο του ψηφίο. 

Άσκηση 40. Δίνονται τρεις περιττοί αριθμοί. Να αποδειχθεί ότι υπάρχει περιττος αριθμός 
διαφορετικός από τους τρεις δοσμένους, ώστε το άθροισμα των τετραγώνων των τεσσάρων 
αριθμών να είναι τέλειο τετράγωνο. 

Άσκηση 41. Να βρεθούν δύο φυσικοί αριθμοί των οποίων το άθροισμα διαιρεί τον αριθμό 20 και ο 
μικρότερος διαιρεί τον μεγαλύτερο. 

Άσκηση 42. Αν α,β ακέραιοι και ισχύουν:  να βρεθούν οι πιθανές θετικές 
τιμές του ακεραίου α. 
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Άσκηση 43. Να αποδειχθεί ότι ο  διαιρεί τους ακεραίους  και , αν και μόνο αν ο 3 διαιρεί το 
άθροισμα  

Άσκηση 44. Αν η διαφορά δύο ακεραίων είναι άρτιος αριθμός, τότε να αποδειχθεί ότι η διαφορά 
των τετραγώνων τους είναι πολλαπλάσιο του 4. 

Άσκηση 45. Να αποδειχθεί ότι ο αριθμός  είναι άρτιος για 
οποιουσδήποτε ακέραιους . 

Άσκηση 46. Να υπολογιστεί το πλήθος των φυσικών αριθμών που δεν ξεπερνούν το 10.000 και 
διαιρούνται με κάθε φυσικό μονοψήφιο αριθμό. 

Άσκηση 47. (Το μαγικό 1089) Θεωρήστε έναν τριψήφιο αριθμό και γράψτε τον αριθμό που 
προκύπτει να αντιστρέψετε τη σειρά των ψηφίων του. Από τον μεγαλύτερο από τους δύο αυτούς 
αριθμούς αφαιρέστε τον μικρότερο. Στο αποτέλεσμα που βρήκατε αντιστρέψτε και πάλι τα ψηφία 
και τώρα προσθέστε τους δύο τελευταίους αριθμούς. «Μαντεύω»  ότι...βρήκατε 1089. Μπορείτε να 
το εξηγήσετε; 

Άσκηση 48. Να αποδειχθεί ότι οι ακέραιοι 775, 3875 και 1223 είναι πρώτοι μεταξύ τους. 

Άσκηση 49. Να βρεθεί ο Μ.Κ.Δ. δ των αριθμών 21, 35, 61 και στη συνέχεια να βρεθούν ακέραιοι 
α, β, γ ώστε 21 α + 35 β +61 γ = δ. 

Άσκηση 50. Να αποδειχθεί ότι οι ακέραιοι 8ν+3 , 5ν + 2 είναι πρώτοι μεταξύ τους για κάθε φυσικό 
ν. 

Άσκηση 51. Τοποθετούμε τους αριθμούς 2001, 2002, ...,2013  τον έναν δίπλα στον άλλο και 
δημιουργούμε έναν νέο αριθμό τον 200120022003....2013. Να εξεταστεί αν είναι πρώτος. 

Άσκηση 52. Να αποδειχθεί ότι αν πρώτος μεγαλύτερος του 3, τότε ο   διαιρείται από το 24. 

Άσκηση 53. Να εξεταστεί αν το άθροισμα 5 διαδοχικών φυσικών αριθμών μπορεί να είναι πρώτος 
αριθμός. 

Άσκηση 54. Να αποδειχθεί ότι ο αριθμός  διαιρείται με το 24 για κάθε  

Άσκηση 55. Οι αριθμοί 203 και 298 διαιρούμενοι με τον φυσικό αριθμό ν αφήνουν και οι δύο 
υπόλοιπο 13. Να βρεθούν οι δυνατές τιμές του ν. 

Άσκηση 56.  Να αποδειχθεί ότι ο κύβος κάθε ακεραίου γράφεται ως διαφορά τετραγώνων 
ακέραιων αριθμών. Για παράδειγμα  

Άσκηση 57. Ένας φυσικός αριθμός α, όταν διαιρεί τους 253 και 525 μένει υπόλοιπο 15 σε κάθε μία 
διαίρεση. Να βρεθούν οι δυνατές τιμές του α. 

Άσκηση 58. Να βρεθεί ο μοναδικός πρώτος αριθμός p, για τον οποίο και οι δύο αριθμοί: p+2 και 
p+4 είναι επίσης πρώτοι. 

Άσκηση 59. Να βρεθεί ο μεγαλύτερος θετικός ακέραιος ν, για τον οποίο ο   διαιρείται 
από τον  

Άσκηση 60. Να αποδειχθεί ότι το άθροισμα των τετραγώνων τριών ή τεσσάρων διαδοχικών 
ακεραίων δεν μπορεί να είναι τέλειο τετράγωνο. 
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 Εικασίες στη θεωρία αριθμών 
Αναφέρθηκε στην αρχή ότι στη θεωρία αριθμών οι φαινομενικά απλές εικασίες αποτελούν άλυτα 
προβλήματα για πολλούς μεγάλους μαθηματικούς στην ιστορία των μαθηματικών. Ο A.Wiles, ο 

οποίος απέδειξε το τελευταίο θεώρημα του Fermat, είχε πει ότι οι εικασίες αυτού του 
είδους αποτρέπουν πολλούς επαγγελματίες μαθηματικούς να ασχοληθούν 
αποκλειστικά μαζί τους διότι συνήθως απαιτείται να τους αφιερωθεί πολύς χρόνος 
και αν κάποιος αποτύχει στην επίλυσή τους τότε κινδυνεύει να μείνει στην αφάνεια. 
Ο ίδιος μάλιστα αφιέρωσε 9 έτη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, από το 
1986 έως το 1995 ασχολούμενος αποκλειστικά με αυτό το θεώρημα - εικασία έως 
τότε. Παρακάτω βλέπουμε μερικές από τις διασημότερες εικασίες στη θεωρία 
αριθμών. 

Εικόνα 4 
 P.Fermat 

 (Εικασία 3n + 1 ή Πρόβλημα Collatz). Αν θεωρήσουμε τυχόν αριθμό ν και αν είναι άρτιος 
πάρουμε το μισό του, ενώ αν είναι περιττός πάρουμε το τριπλάσιό του συν 1 και στον αριθμό που 
προκύπτει επαναλάβουμε τη διαδικασία, τότε κάποια στιγμή θα προκύψει ο αριθμός 1. Ορισμένα 
παραδείγματα: ή 

ακόμα  

 (Εικασία του Goldbach). Κάθε άρτιος ακέραιος μεγαλύτερος του 2 γράφεται ως άθροισμα 
δύο πρώτων. Για παράδειγμα 4 = 2 + 2 , 6 = 3 + 3 , 8 = 3 + 5, 10 = 5+ 5 ,12 = 7 + 5, κ.ο.κ. Η 
εικασία έχει επιβεβαιωθεί έως τουλάχιστον τον  

 (Το πρόβλημα Goldbach για περιττούς).  Κάθε περιττός αριθμός μεγαλύτερος του 5 
μπορεί να γραφεί ως άθροισμα τριών πρώτων. 

Στην πραγματικότητα αποτελεί μία ευκολότερη εκδοχή της εικασίας του Goldbach, για την οποία 
υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Συγκεκριμένα το 1937 ο Vinogradov απέδειξε ότι είναι αληθής 
για αρκετά μεγάλους περιττούς ακέραιους ν και πιο συγκεκριμένα ο Borodzkin έδειξε το 1956 ότι 
το 314348907 είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Ενώ αργότερα το 1989 αυτός ο αριθμός μειώθηκε 
αρκετά στην τάξη του 1040000. 

 (Εικασία Catalan). Οι μόνες διαδοχικές δυνάμεις πρώτων είναι οι  

 (Τέλειοι αριθμοί). Δεν υπάρχουν περιττοί τέλειοι αριθμοί. 

 (Αριθμοί Mersenne). Ο ν-οστός αριθμός Mersenne είναι ο  Υπάρχουν άπειροι 
πρώτοι αριθμοί Mersenne και άπειροι σύνθετοι αριθμοί Mersenne. 

 (Εικασία Δίδυμων Πρώτων). Δύο πρώτοι λέγονται δίδυμοι αν είναι στη μορφή ν, ν+2. Για 
παράδειγμα οι αριθμοί: (3,5), (5,7), (11, 13), (17,19), (29,31) είναι δίδυμοι πρώτοι. Εικάζεται ότι 
υπάρχει άπειρο πλήθος δίδυμων πρώτων αριθμών. 

Αυτά αποτελούν μερικά μόνο από τα «θεωρήματα» της θεωρίας αριθμών που αναμένουν απόδειξη 
από τους μελλοντικούς ή τους παρόντες μαθηματικούς. Το παιχνίδι των μαθηματικών όμως δεν 
σταματά εδώ καθώς ακόμα κι αν αυτά αποδειχθούν θα αντικατασταθούν από άλλα όσο η έρευνα 
προχωρά, όπως εξάλλου  συμβαίνει αιώνες τώρα. 
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ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 
 

 
 

           Οι σημειώσεις αυτές παρότι απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης του 
Γυμνασίου, αφού η έννοια της συμμετρίας υπάρχει στο σχολικό τους βιβλίο, είναι 
χρήσιμες και για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου ίσως και της Α΄ 
Λυκείου, επειδή περιέχουν ιδέες για πώς να απαντάμε σε ερωτήματα που αφορούν 
την έννοια της συμμετρίας ή πώς να επιλύουμε προβλήματα που αξιοποιούν τη 
συμμετρία. Η έννοια της συμμετρίας ενός σχήματος (ως προς άξονα και ως προς 
κέντρο), είναι υποτιμημένη στο Αναλυτικό  Πρόγραμμα και κατά τη διδασκαλία στη 
σχολική τάξη και αυτό φαίνεται από τις ώρες που δίνονται για αυτήν. Όμως, αν 
αξιοποιηθεί κατάλληλα, παρέχει πρωτότυπες και απλές λύσεις σε πολλά γεωμετρικά 
προβλήματα, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη για την κατανόηση και άλλων 
γεωμετρικών εννοιών. Εξάλλου έχει παρατηρηθεί, ότι σε προβλήματα μαθηματικών 
διαγωνισμών, ορισμένα θέματα συμμετρίας φαίνονται δύσκολα, επειδή ακριβώς δεν 
την έχουμε κατανοήσει σωστά. 
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Δίνουμε δύο παραδείγματα. 

1) Έχουμε τέσσερις ίσους κύκλους που εφάπτονται μεταξύ τους και τα κέντρα 
τους είναι κορυφές ενός τετραγώνου (που δεν φαίνεται στο σχήμα). Ένας 
πέμπτος κύκλος με κέντρο Ρ εφάπτεται σε έναν από τους τέσσερις κύκλους, 
όπως δείχνει το σχήμα. Το πρόβλημα είναι, πώς να χαράξουμε μία ευθεία που 
να διέρχεται από το Ρ και να χωρίζει το σχήμα που ορίζουν οι πέντε κύκλοι σε 
δύο περιοχές με ίσα εμβαδά. Παίζει ρόλο στην απάντηση, η θέση του κύκλου 
που έχει κέντρο το Ρ; Αλλάζει κάτι στην απάντηση αν η ακτίνα του κύκλου 
αυτού μεταβάλλεται; 

 
2)  Έστω ΑΒΓ ένα σκαληνό τρίγωνο. Πόσα σημεία Δ υπάρχουν στο επίπεδο του 

τριγώνου ΑΒΓ, ώστε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ να έχει άξονα συμμετρίας; 
(Διαγωνισμός «Ευκλείδης», 2005-2006 για Α’ Λυκείου). 

 

Βασικές έννοιες είναι ο άξονας συμμετρίας ενός σχήματος και το κέντρο συμμετρίας 
ενός σχήματος. Πριν από αυτές όμως πρέπει να ξέρουμε τι ονομάζουμε:   

α) συμμετρικό ενός σημείου ως προς μία ευθεία,  

β) συμμετρικό ενός σημείου ως προς ένα άλλο σημείο. 

 

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΑΞΟΝΑ ή ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Συμμετρικό ενός σημείου Α ως προς μία ευθεία ε ονομάζουμε ένα άλλο 
σημείο Β, όταν η ευθεία ε περνάει από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και 
είναι κάθετη σε αυτό. 

 
Α 

                                                                           

                                                            

 

 

Αυτό σημαίνει ότι όσο απέχει το σημείο Α από την ευθεία ε, τόσο απέχει και το Β 
από αυτήν. 

Επίσης, αν το σημείο Α είναι πάνω στην ευθεία ε, τότε το συμμετρικό του σημείο ως 
προς την ε, είναι ο εαυτός του. 

Κάθε σημείο Α έχει ένα μοναδικό συμμετρικό σημείο ως μία ευθεία. Για άλλη ευθεία, 
το συμμετρικό του Α είναι διαφορετικό. 

ε 

Β
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ΟΡΙΣΜΟΣ: Συμμετρικό ενός σχήματος Σ ως προς μία ευθεία ε, ονομάζουμε ένα άλλο 
σχήμα Σ΄, που αποτελείται από τα συμμετρικά σημεία του σχήματος Σ ως προς την 
ευθεία ε. 

Αυτό σημαίνει ότι όσα σημεία έχει ένα σχήμα, τόσα σημεία έχει και το συμμετρικό 
του ως προς μία ευθεία. 

Δηλαδή, ένα σχήμα και το συμμετρικό του ως προς μία ευθεία είναι το ένα 
«αντανάκλαση» του άλλου, όπως φαίνεται και στις επόμενες εικόνες. 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί ένα σχήμα και το συμμετρικό του ως προς μία ευθεία 
ε είναι πάντοτε ίσα. Η εξήγηση (απόδειξη) βασίζεται στην έννοια των ίσων τριγώνων. 

Αν τώρα τα δύο συμμετρικά σχήματα Σ και Σ΄ ως προς μία ευθεία ε, τα δούμε σαν 
ένα ενιαίο σχήμα, τότε έχουμε μία καινούργια και χρήσιμη έννοια, αυτή του άξονα 
συμμετρίας. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μία ευθεία ε ονομάζεται άξονας συμμετρίας ενός σχήματος, αν κάθε 
σημείο του σχήματος έχει ως συμμετρικό του, ένα άλλο σημείο του ίδιου σχήματος. 

Ένα σχήμα με άξονα συμμετρίας μία ευθεία ε, χωρίζεται από αυτήν σε δύο ίσα 
σχήματα. 

 

 

 

 

      

 

 

               Σχήμα 1ο                               Σχήμα 2ο                                Σχήμα 3ο  

 

Στο σχήμα 1ο η κατακόρυφη ευθεία είναι άξονας συμμετρίας του, όπως και στο 
σχήμα 3ο, αν το θεωρήσουμε σαν ενιαίο σχήμα (δύο πρόσωπα κολλημένα). Το σχήμα 
2ο  δεν έχει άξονα συμμετρίας την κατακόρυφη ευθεία για πολλούς λόγους, π.χ. δεν 
έχουμε δύο μάτια προς τα αριστερά της ευθείας.        
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Το παραπάνω σχήμα που περιέχει τα σημεία A, B, C, D είναι συμμετρικό του 
σχήματος που περιέχει τα σημεία A΄, B΄, C΄, D΄ και αντίστροφα. Βέβαια, έχουμε 
παραλείψει κάτι, που ίσως φαίνεται αυτονόητο. Συμμετρικά ως προς ποια ευθεία; 
Εννοείται ως προς τη διακεκομμένη ευθεία που περνάει ανάμεσα στα δύο σχήματα. 

 

Το επόμενο σχήμα, παρ’  ότι είναι πολύπλοκο, έχει άξονα συμμετρίας, επειδή σε κάθε 
σημείο του σχήματος αντιστοιχεί ένα άλλο σημείο του σχήματος που είναι μεταξύ 
τους συμμετρικά ως προς την ευθεία m. 

 

 
Δεν είναι όμως τα πράγματα πάντα, τόσο αυτονόητα. Για παράδειγμα, ένα ορθογώνιο 
και ένα τετράγωνο, όπως αυτά παρακάτω, έχουν άξονα συμμετρίας και ποιος είναι 
αυτός; 

 

 

 

 

Αν είμαστε προσεκτικοί, θα ανακαλύψουμε ότι το ορθογώνιο έχει ακριβώς 2 άξονες 
συμμετρίας και το τετράγωνο έχει ακριβώς 4 άξονες συμμετρίας. 
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Το επόμενο σχήμα παριστάνει τα συμμετρικά των δέκα ψηφίων ως προς μία 
οριζόντια ευθεία. Μόνο το μηδέν έχει συμμετρικό που το αναγνωρίζουμε αμέσως, 
όλα τα άλλα ψηφία (ακόμα και το 8 έχει λίγο διαφορετικό συμμετρικό) λόγω της 
αντανάκλασης δεν τα αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Παρ’ όλα αυτά τα συμμετρικά τους 
ψηφία είναι ίσα με τα αρχικά.  

 
Αυτό σημαίνει, ότι κάποιες φορές η συμμετρία μπορεί να μας μπερδέψει με την 
παράλληλη μετακίνηση ενός σχήματος, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι και το 
συμμετρικό του. 

 

 

 

 

 

Για παράδειγμα, η πρώτη αγκύλη είναι συμμετρική μόνο με την τρίτη, ενώ με τη 
δεύτερη είναι απλώς ίσες, αφού έχουμε μία παράλληλη μετακίνηση του σχήματος. 

Στη συνέχεια δίνουμε κάποιους κανόνες, οι οποίοι βέβαια μπορεί να αποδειχθούν με 
την ισότητα τριγώνων, που αφορούν τα συμμετρικά διάφορων σχημάτων και τους 
άξονες συμμετρίας τους. 

• Το σκαληνό τρίγωνο δεν έχει άξονα συμμετρίας. 

• Το ισοσκελές τρίγωνο έχει έναν άξονα συμμετρίας, την ευθεία που περνάει 
από το μέσο της βάσης του και την απέναντι κορυφή από τη βάση του. 

• Ένα τρίγωνο που έχει άξονα συμμετρίας είναι σίγουρα ισοσκελές. 

• Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει τρεις άξονες συμμετρίας, τις ευθείες που περνάνε 
από τα μέσα των βάσεών του και τις απέναντι από αυτές κορυφές του. 

• Ένα τρίγωνο με τρεις άξονες συμμετρίας είναι σίγουρα ισόπλευρο. 

• Αν ένα τρίγωνο έχει δύο άξονες συμμετρίας, τότε θα έχει και τρίτον. Άρα θα 
είναι ισόπλευρο. 

• Ο κύκλος είναι ένα σχήμα που έχει άπειρους άξονες συμμετρίας. Αυτοί είναι 
κάθε ευθεία που περνάει από το κέντρο του. 

• Κάθε τόξο κύκλου, ως αυτοτελές σχήμα έχει έναν άξονα συμμετρίας. 

• Από τα τραπέζια, μόνο το ισοσκελές τραπέζιο έχει άξονα συμμετρίας. 

• Από τα παραλληλόγραμμα, μόνο το ορθογώνιο με άνισες πλευρές, το 
τετράγωνο και ο ρόμβος έχουν άξονες συμμετρίας. 
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Έχει παρατηρηθεί ότι αν δεν δίνουμε έτοιμους κανόνες – συνταγές και κάνουμε 
ερωτήσεις, ώστε να βρίσκει ο καθένας μόνος του κανόνες και τα συμπεράσματα, τότε 
μαθαίνει καλύτερα, με την έννοια ότι, θυμάται αυτά που έχει βρει ο ίδιος. Εξάλλου, 
αν κάνουμε κάπου λάθος, θα το ανακαλύψουμε από τη συζήτηση στην τάξη ή από τη 
δική μας πιο προσεκτική έρευνα. Ξεκινάμε λοιπόν τις ερωτήσεις. 

Ερώτηση 1η:  
Α) Βρείτε πια κεφαλαία και ποια μικρά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου έχουν 
άξονες συμμετρίας και πόσους. 

Α) Βρείτε πια κεφαλαία γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου έχουν άξονες συμμετρίας 
και πόσους. 

Α) Βρείτε πια κεφαλαία γράμματα του ρωσικού, του αραβικού ή του εβραϊκού 
αλφαβήτου έχουν άξονες συμμετρίας και πόσους. (Υπόδειξη, τα γράμματα αυτά θα 
τα βρείτε στον κατάλογο των συμβόλων του προγράμματος WORD στον υπολογιστή 
σας). 

Ερώτηση 2η:  
Υπάρχουν έντομα, όπως η πεταλούδα, που η επίπεδη απεικόνιση τους έχει άξονα 
συμμετρίας. Το ερώτημα είναι το εξής: Κάθε έντομο έχει άξονα συμμετρίας; Μήπως 
υπάρχουν έντομα με περισσότερους άξονες συμμετρίας και κάποια που δεν έχουν 
άξονα συμμετρίας; Αν ναι, ποια είναι αυτά; 

 
Ερώτηση 3η:  
Αν ένα σχήμα, διαθέτει έναν άξονα συμμετρίας, τότε αυτός χωρίζει πάντα το σχήμα 
σε δύο ίσα σχήματα; 

Υπόδειξη: Η πρόταση αυτή είναι θεώρημα. Μία απλοποιημένη απόδειξή του είναι η 
εξής: Κάθε σημείο του σχήματος, σύμφωνα με τον ορισμό του άξονα συμμετρίας, 
έχει το συμμετρικό του σημείο πάνω στο σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι το «μισό σχήμα» 
αντανακλάται ως προς τον άξονα αυτόν πάνω στο «άλλο μισό σχήμα», δηλαδή ο 
άξονας συμμετρίας χωρίζει το σχήμα σε δύο ίσα σχήματα. Στην περίπτωση των 
ευθύγραμμων σχημάτων, η απόδειξη είναι απλή και βασίζεται στην ισότητα 
τριγώνων. 
 

Ερώτηση 4η:  
Αν μία ευθεία χωρίζει ένα σχήμα σε δύο ίσα σχήματα, τότε αυτή αποτελεί άξονα 
συμμετρίας του σχήματος; 
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Υπόδειξη: Η πρόταση αυτή δεν είναι θεώρημα, επειδή έχει αντιπαραδείγματα. Έτσι, ένα 
ορθογώνιο ή πλάγιο παραλληλόγραμμο όπως αυτά που φαίνονται στα παραπάνω 
σχήματα δεν έχουν άξονα συμμετρίας τον φορέα μιας διαγωνίου τους, παρότι η ευθεία 
αυτή χωρίζει το κάθε σχήμα σε δύο ίσα σχήματα. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την έννοια της συμμετρίας ως προς σημείο και αυτήν 
του κέντρου συμμετρίας ενός σχήματος, για να έχουμε περισσότερα και πιο 
ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε. 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ  ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΚΕΝΤΡΟ  
και  

ΚΕΝΤΡΟ  ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ  ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Συμμετρικό ενός σημείου Α ως προς ένα σημείο Ο, ονομάζουμε ένα άλλο 
σημείο Β, όταν το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ είναι το Ο.  

Αυτό σημαίνει ότι όσο απέχει το σημείο Α από το Ο, τόσο απέχει και το Β από αυτό. 

Επίσης, αν το σημείο Α συμπίπτει με το Ο, τότε το συμμετρικό του σημείο είναι ο 
εαυτός του. 

Κάθε σημείο Α έχει ένα μοναδικό συμμετρικό σημείο ως ένα συγκεκριμένο σημείο. 
Για άλλο σημείο, το συμμετρικό του Α είναι διαφορετικό. 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Συμμετρικό ενός σχήματος Σ ως προς ένα σημείο Ο, ονομάζουμε ένα άλλο 
σχήμα Σ΄, που αποτελείται από τα συμμετρικά σημεία του σχήματος Σ ως προς το 
σημείο Ο. 

Αυτό σημαίνει ότι, όσα σημεία έχει ένα σχήμα, τόσα σημεία έχει και το συμμετρικό 
του σχήμα ως προς ένα σημείο Ο. 

Ένα σχήμα και το συμμετρικό του ως προς ένα σημείο Ο είναι μία «περιστροφή» του 
κατά 180ο, όπως φαίνεται και στις επόμενες εικόνες. 
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Μπορούμε να εξηγήσουμε, γιατί ένα σχήμα και το συμμετρικό του ως προς ένα 
σημείο Ο είναι πάντοτε ίσα. Η εξήγηση (απόδειξη) βασίζεται στην έννοια των ίσων 
τριγώνων. 

Αν τώρα, δύο συμμετρικά σχήματα Σ και Σ΄ ως προς ένα σημείο Ο, τα δούμε σαν ένα 
ενιαίο σχήμα, τότε έχουμε μία καινούργια και χρήσιμη έννοια αυτήν του κέντρου 
συμμετρίας. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Ένα σημείο Ο ονομάζεται κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος, αν κάθε 
σημείο του σχήματος έχει το συμμετρικό του, ως προς το Ο, ένα άλλο σημείο του 
ίδιου σχήματος. 

Ένα σχήμα όπως ο κύκλος, έχει κέντρο συμμετρίας το κέντρο του κύκλου, επειδή σε 
κάθε σημείο του κύκλου αντιστοιχεί ένα άλλο σημείο του κύκλου, που είναι μεταξύ 
τους συμμετρικά ως προς το κέντρο. Τα σημεία αυτά είναι τα άκρα κάποιας 
διαμέτρου του κύκλου. 

Δεν είναι όμως τα πράγματα πάντα, τόσο αυτονόητα. Για παράδειγμα, ένα ορθογώνιο 
και ένα τετράγωνο, όπως αυτά παρακάτω, έχουν κέντρο συμμετρίας και ποιο είναι 
αυτό; 

 

 

 

 

 

 

Αν είμαστε προσεκτικοί, θα ανακαλύψουμε ότι το ορθογώνιο, αλλά και το τετράγωνο 
έχουν ως κέντρο συμμετρίας το σημείο τομής των διαγωνίων τους. 

Στη συνέχεια, δίνουμε κάποιες ερωτήσεις ώστε να συνεχίσει η παρουσίαση των 
εννοιών του κέντρου και του άξονας συμμετρίας, με σκοπό να λυθούν πιο εύκολα οι 
ασκήσεις και τα προβλήματα που συνδέονται με τις έννοιες αυτές. 

Ερώτηση 5η: 
Αν ένα σχήμα, διαθέτει κέντρο συμμετρίας, τότε αυτό μπορεί να χωριστεί σε δύο ίσα 
σχήματα;  
Υπόδειξη: Η πρόταση αυτή είναι θεώρημα. Οι αποδείξεις τέτοιου είδους προτάσεων, 
παρότι είναι ασυνήθιστες, είναι σχετικά απλές, επειδή βασίζονται μόνο στην ισότητα 
τριγώνων1. 

Ερώτηση 6η: 
Ένα σχήμα, χωρίς κέντρο συμμετρίας, μπορεί να χωριστεί σε δύο ίσα σχήματα; 

Υπόδειξη: Μία προφανής απάντηση, είναι η εξής. Ένα σχήμα μπορεί να διαθέτει 
άξονα συμμετρίας, συνεπώς, χωρίζεται από αυτόν σε δύο ίσα σχήματα. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει και κέντρο συμμετρίας.  

                                                 
1 Μία απόδειξη αυτού του θεωρήματος υπάρχει στο βιβλίο των Γιάννη Θωμαΐδη και Ανδρέα Πούλου, 

Διδακτική της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2000, σελίδα 303. 
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Ερώτηση 7η: 
Ένα σχήμα, χωρίς κέντρο και χωρίς άξονα συμμετρίας, μπορεί να χωριστεί από μία 
ευθεία σε δύο ίσα σχήματα; 

Απάντηση: Η εμπειρία από την σχολική τάξη δείχνει ότι αυτό το ερώτημα είναι αρκετά 
δύσκολο να απαντηθεί άμεσα. Χρειάζεται αρκετό ψάξιμο για να κατασκευάσουμε ένα 
αντιπαράδειγμα, διότι διαισθητικά αντιλαμβανόμαστε ότι μία τέτοια πρόταση δεν ισχύει 
σε όλες τις περιπτώσεις σχημάτων. Ένα απλό αντιπαράδειγμα είναι το εξής: 
Τοποθετούμε δύο ίσα τρίγωνα, έτσι ώστε μία πλευρά τους να ανήκει σε μία δεδομένη 
ευθεία, με τέτοιον τρόπο που να μην αποτελεί αυτή άξονα συμμετρίας του συνολικού 
σχήματος. Στο Σχήμα Α φαίνεται ο σωστός τρόπος τοποθέτησης και στο Σχήμα Β ο 
ακατάλληλος τρόπος. 

 

  

 

 

   

 
Σχήμα Α Σχήμα Β 

 

 

Η 7η ερώτηση μπορεί να γενικευθεί ως εξής: Ένα σχήμα, χωρίς κέντρο και χωρίς 
άξονα συμμετρίας, μπορεί να χωριστεί από μία γραμμή - όχι απαραίτητα από ευθεία 
γραμμή - σε δύο ίσα σχήματα; Το σχήμα που ακολουθεί, δίνει απάντηση στο 
ερώτημα μας. 

               

 

 

 

 

 

Η τεθλασμένη γραμμή χωρίζει το αρχικό σχήμα σε δύο ίσα σχήματα. Το αρχικό 
σχήμα δεν έχει ούτε άξονα, ούτε κέντρο συμμετρίας. Εδώ έχουμε μία παράλληλη 
μεταφορά ενός σχήματος σε τέτοια θέση, που να αποκλείει την ύπαρξη άξονα ή 
κέντρου συμμετρίας. 
 

Ερώτηση 8η: 
Γνωρίζουμε ήδη, ότι ένα σχήμα που διαθέτει άξονα συμμετρίας, δεν είναι απαραίτητο 
να έχει και κέντρο συμμετρίας. Τίθεται όμως το εξής ερώτημα: Ένα σχήμα, που 
διαθέτει δύο άξονες συμμετρίας, θα έχει και κέντρο συμμετρίας; 

Υπόδειξη: Είναι παρατηρημένο ότι οι περισσότεροι μαθητές απαντούν θετικά στο 
ερώτημα αυτό, διότι εικόνες που ανακαλούν στη μνήμη τους είναι συνήθως το 
ορθογώνιο και ο ρόμβος, σχήματα που έχουν δύο άξονες συμμετρίας και ταυτόχρονα 
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διαθέτουν και κέντρο συμμετρίας. Όμως, δεν είναι δύσκολο να βρούμε 
αντιπαραδείγματα σε αυτή την πρόταση. Ένα απλό αντιπαράδειγμα αποτελεί το 
ισόπλευρο τρίγωνο, ενώ αυτό διαθέτει τρεις άξονες συμμετρίας, παρ’ όλα αυτά δεν 
έχει κέντρο συμμετρίας. Ένα δεύτερο αντιπαράδειγμα για το ερώτημά μας, αποτελεί 
το κανονικό πεντάγωνο, που κι αυτό δεν έχει κέντρο συμμετρίας, ενώ διαθέτει πέντε 
άξονες συμμετρίας. 

 

Ερώτηση 9η: 
Ποια σχέση πρέπει να έχουν δύο άξονες συμμετρίας ενός σχήματος, ώστε αυτό να 
διαθέτει και κέντρο συμμετρίας; 

Υπόδειξη: Γνωρίζουμε ότι αρκεί οι δύο άξονες συμμετρίας να είναι κάθετοι μεταξύ 
τους, για να διαθέτει το σχήμα και κέντρο συμμετρίας. Παρ’ όλα αυτά η ανακάλυψη 
αυτής της αλήθειας δεν είναι άμεση. Απαιτείται πειραματισμός και μια σειρά 
δοκιμών.   

Όσα ακολουθούν στη συνέχεια δεν είναι απαραίτητο να το διαβάσουν άμεσα, οι 
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Το αναφέρουμε εδώ για λόγους πληρότητας και για 
όσους έχουν την περιέργεια ποια είναι η μαθηματική αιτιολόγηση της πρότασης: «αν 
ένα σχήμα διαθέτει δύο κάθετους άξονες συμμετρίας, τότε το σημείο τομής τους είναι το 
κέντρο συμμετρίας του σχήματος». 

y 

y΄ 

Α2                   Β Α 

Γ x΄ 
0 

Α1 

x 

                                         

 

 

     

 

 

 

Θεωρούμε ένα σημείο Α του σχήματος και ονομάζουμε Α1, Α2 τα συμμετρικά του ως 
προς τους άξονες συμμετρίας xx΄ και yy΄ αντίστοιχα. Ονομάζουμε Ο το σημείο τομής 
των κάθετων αξόνων xx΄ και yy΄. Από τον ορισμό του άξονα συμμετρίας προκύπτει 
ότι τα σημεία Α1 και Α2 είναι και αυτά σημεία του σχήματος. Τα ορθογώνια τρίγωνα 
ΒΟΑ2 και ΓΟΑ1 είναι ίσα μεταξύ τους, ισχυρισμός ο οποίος αποδεικνύεται εύκολα. 
Επειδή οι γωνίες ΒΟΑ2 και ΓΟΑ1 είναι συμπληρωματικές, αυτό σημαίνει ότι τα 
σημεία Α1, Ο και Α2 είναι συνευθειακά και το Ο είναι το μέσον του Α1Α2. Δηλαδή, 
για κάθε ζεύγος (A1, A2) σημείων του σχήματος, το Ο είναι το μέσο του ευθύγραμμου 
τμήματος που αυτά ορίζουν. Αυτό σημαίνει ότι το Ο είναι το κέντρο συμμετρίας του 
σχήματος. 

Επίσης, δεν είναι προς το παρόν απαραίτητο να διαβάσετε τις απαντήσεις των 
επόμενων ερωτήσεων.  

Ερώτηση 10η: 
Αν ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας και κέντρο συμμετρίας, τότε το κέντρο 
συμμετρίας θα βρίσκεται πάντα πάνω στον συγκεκριμένο άξονα συμμετρίας;  

Υπόδειξη: Διαισθητικά φαίνεται ότι η ερώτηση έχει θετική απάντηση. Όμως, θα 
διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Πράγματι, θεωρούμε ένα 
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σημείο Α του σχήματος, τον άξονα συμμετρίας xx΄ και το κέντρο συμμετρίας Ο, το 
οποίο δεν ανήκει στον xx΄. 

 

                      
Α1 

Α6

Α Α4Α5 

Ο 

Α2 Α3

x 

x΄ 

 

 

 

 

 

 
Το συμμετρικό του Α ως προς τον xx΄ είναι το Α1, ενώ το συμμετρικό του Α ως προς 
το Ο είναι το Α2. Στη συνέχεια, το συμμετρικό του Α2 ως προς τον xx΄ είναι Α3, ενώ 
του Α3 ως προς το Ο είναι το Α4. Το συμμετρικό του Α4 ως προς τον xx΄ είναι το Α5 
και το συμμετρικό του Α5 ως προς το Ο είναι το Α6. Παρατηρούμε ότι τα συμμετρικά 
όλων αυτών των σημείων με αφετηρία το Α, βρίσκονται πάνω σε δύο παράλληλες 
ευθείες. Άρα, τίποτα δεν αποκλείει να υπάρχει ένα τέτοιο σχήμα με την ιδιότητα να 
έχει άξονα συμμετρίας και κέντρο συμμετρίας, που ανήκει πάνω σ’ αυτόν. Το σχήμα 
που ακολουθεί, δίνει μία απάντηση στο ερώτημά μας.  

 
x 

 

    ε 
 

 
 ε΄ 

 

 x΄ 

Οι παράλληλες ευθείες ε και ε΄ διαθέτουν άξονα συμμετρίας τον xx΄ που είναι 
κάθετος σε αυτές. Ταυτόχρονα διαθέτουν και κέντρο συμμετρίας, το οποίο μπορεί να 
είναι οποιοδήποτε σημείο που ανήκει στην μεσοπαράλληλο ευθεία των ε και ε΄. 

Αν περιοριστούμε σε κλειστά γεωμετρικά σχήματα, θα πρέπει ένα τέτοιο σχήμα που 
έχει άξονα και κέντρο συμμετρίας, το κέντρο συμμετρίας του να βρίσκεται πάνω στον 
άξονα συμμετρίας. Η απόδειξη αυτού του ισχυρισμού δεν είναι καθόλου προφανής. 

 

Ερώτηση11η: 
Αν ένα σχήμα διαθέτει δύο άξονες συμμετρίας και κέντρο συμμετρίας, τότε οι άξονες 
αυτοί είναι κάθετοι μεταξύ τους; 

Υπόδειξη: Επιπλέον, αν δεν περιοριστούμε σε κλειστά γεωμετρικά σχήματα, η 
απάντηση με μορφή αντιπαραδείγματος δόθηκε στην προηγούμενη ερώτηση. Δύο 
παράλληλες ευθείες μπορεί να έχουν δύο άξονες συμμετρίας, που είναι μεταξύ τους 
παράλληλοι, και ένα ή περισσότερα κέντρα συμμετρίας, τα οποία μπορεί να ανήκουν 
ή όχι πάνω στους άξονες αυτούς. 
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Αν όμως το σχήμα είναι κλειστό, μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι άξονες είναι 
μεταξύ τους κάθετοι και ότι το κέντρο συμμετρίας είναι το σημείο τομής τους, 
διαφορετικά θα καταλήξουμε πάλι σε ανοικτό σχήμα. 

 

Ερώτηση 12η: 
Αν ένα σχήμα έχει άξονα και κέντρο συμμετρίας, τότε αυτό διαθέτει και δεύτερο 
άξονα συμμετρίας; 

Υπόδειξη: Η απάντηση στην ερώτηση αυτή δεν είναι προφανής, ακόμα και αν 
πάρουμε υπόψη μας όλα τα αντιπαραδείγματα και τα παραδείγματα που έχουν 
συναντήσει έως τώρα. Αν αναφερόμαστε σε κλειστό γεωμετρικό σχήμα, θα πρέπει να 
αποδείξουμε ότι πρόκειται για θεώρημα. Στην περίπτωση που το κέντρο βρίσκεται 
στον άξονα συμμετρίας, τότε η απόδειξη της ύπαρξης και δεύτερου άξονα, κάθετου 
στον πρώτο, είναι η ακόλουθη: 

 

                                   Α3 Α 

 

 x΄ x 
0 

 
Α2  Α1 

 

Θεωρούμε ένα σημείο Α του σχήματος. Έστω Α1 το συμμετρικό του Α ως προς τον 
άξονα xx΄ και Α2 το συμμετρικό του Α ως προς το κέντρο συμμετρίας Ο. Αν 
ονομάσουμε Α3 το συμμετρικό του Α1 ως προς το Ο, τότε το τετράπλευρο ΑΑ1Α2Α3 
είναι ορθογώνιο, επειδή οι διαγώνιές του διχοτομούνται και είναι ίσες. Άρα η ευθεία 
που διέρχεται από το Ο και είναι κάθετη στον άξονα xx΄ είναι επίσης ένας άξονας 
συμμετρίας του σχήματος, επειδή κάθε σημείο του σχήματος, όπως το Α, έχει το 
συμμετρικό του σε σχέση με τον νέο άξονα πάνω στο σχήμα. 

Ερώτηση 13η: 
Μπορεί ένα σχήμα να έχει δύο κέντρα συμμετρίας; 

Υπόδειξη: Αν το σχήμα δεν είναι κλειστό μπορεί να συμβεί αυτό. Ένα τέτοιο σχήμα 
είναι η ευθεία. Κάθε σημείο της ευθείας μπορεί να αποτελέσει κέντρο συμμετρίας 
της. Διαισθανόμαστε ότι κλειστό σχήμα με δύο κέντρα συμμετρίας δεν μπορεί να 
υπάρχει, αλλά ο ισχυρισμός αυτός χρειάζεται απόδειξη2.  

 

Ξέρουμε ότι τα κανονικά πολύγωνα είναι αυτά που έχουν όλες τις πλευρές και όλες 
τις γωνίες τους ίσες. Φαίνεται ότι όλα τα κανονικά πολύγωνα συνδέονται άμεσα με 
τις έννοιες «συμμετρία ως προς άξονα» και «συμμετρία ως προς κέντρο». Δύο από τα 
πλέον συνηθισμένα ερωτήματα που τίθενται στην τάξη είναι τα εξής. 

 
                                                 
2 Για την απόδειξη αυτού του ερωτήματος μπορεί να δείτε το βιβλίο Ανδρέας Πούλος «Εικασίες και 
αντιπαραδείγματα. Για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών στη σχολική τάξη». Εκδόσεις 
Μαυρίδης, Θεσσαλονίκη, 2009. 
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Ερώτηση 14η: 
Ποια κανονικά πολύγωνα έχουν κέντρο συμμετρίας και από τι καθορίζεται το πλήθος 
των αξόνων συμμετρίας τους;  

Υπόδειξη: Μετά από σχετικά σύντομη διερεύνηση, πρέπει να είμαστε σε θέση να 
απαντήσουμε ότι κέντρο συμμετρίας διαθέτουν μόνο τα κανονικά πολύγωνα με άρτιο 
αριθμό πλευρών, ενώ για τη δεύτερη ερώτηση απαντούν ότι το πλήθος των πλευρών 
ενός κανονικού πολυγώνου ισούται με το πλήθος των αξόνων συμμετρίας του.  

 

 
 

 

 

Για παράδειγμα, το κανονικό πεντάγωνο που είναι σχεδιασμένο παραπάνω έχει 5 
άξονες συμμετρίας που διέρχονται από μία κορυφή του και από το κέντρο του. Το 
ίδιο συμβαίνει με κάθε ένα από τα μικρότερα κανονικά πεντάγωνα που σχηματίζονται 
μέσα στο αρχικό. 

Ερώτηση 15η: 
Ένα σχήμα με 3 άξονες συμμετρίας, θα είναι οπωσδήποτε ισόπλευρο τρίγωνο; 
Αντίστοιχα, ένα σχήμα με 4 άξονες συμμετρίας, θα είναι οπωσδήποτε τετράγωνο; 

Υπόδειξη: Υποψιαζόμαστε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Αλλά για να πεισθούμε οι 
ίδιοι και να πείσουμε και τους άλλους, θα πρέπει να δώσουμε παραδείγματα, τα οποία 
προφανώς, πρέπει να ανακαλύψουμε μόνοι μας. 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε μία σειρά από δραστηριότητες, σχετικές με την έννοια της 
συμμετρίας, ορισμένες από τις οποίες θα γίνουν μέσα στην τάξη. Όσες από τις  
υπόλοιπες σας φαίνονται ενδιαφέρουσες, μπορείτε να ζητήσετε να δημοσιευθούν 
στην ιστοσελίδα του θερινού σχολείου με τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις. 
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Δραστηριότητες 
 

1) Βρείτε μερικές λέξεις που να έχουν άξονα συμμετρίας, όπως η λέξη ΑΛΛΑ. 
Παρατηρείστε ότι η καλλιγραφημένη λέξη symmetry είναι γραμμένη έτσι που να έχει 
κέντρο συμμετρίας. Η λέξη αυτή διαβάζετε και ανάποδα. Βρείτε στο Διαδίκτυο 
πληροφορίες για την κατασκευή τέτοιων λέξεων. Βρείτε πληροφορίες για τις 
καρκινικές επιγραφές3. 

 

 

 

 

2) Να φωτογραφήσετε μερικά θέματα κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου 
που να έχουν άξονα συμμετρίας. 
3) Να φωτογραφήσετε ένα θέμα κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου που από 
μόνο του να μην έχει άξονα συμμετρίας, αλλά μέσω μίας αντανάκλασης να 
αποκτήσει άξονα συμμετρίας, όπως η ακόλουθη φωτογραφία. 

 

 
 

4) Να φωτογραφήσετε μερικά θέματα κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου 
που να έχει κέντρο συμμετρίας. 

5) Αν θεωρήσουμε κάθε μία από τις γωνίες 1, 2, 3 και 4 του επόμενου σχήματος 
ως ένα αυτοτελές σχήμα, τότε ποιος είναι ο άξονας συμμετρίας του καθενός από 
αυτά; Αν θεωρήσουμε τις γωνίες 1 και 3 ως ένα ενιαίο σχήμα, το ίδιο και τις γωνίες 2 
και 4, τότε ποιος είναι ο άξονας συμμετρίας του καθενός από τα σχήματα αυτά; 

 
                                                 
3 Καρκίνος στα αρχαία Ελληνικά είναι το καβούρι. Πρόκειται για ένα όν που κινείται το σωστά και 
προς τις δύο κατευθύνσεις κάθετα στον άξονα συμμετρίας του. 
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6) Στο επόμενο σχήμα με τις γωνίες που συμβολίζονται με τους αριθμούς από 1 
έως και το 8, να βρείτε ζεύγη γωνιών που να έχουν άξονα ή άξονες συμμετρίας και 
ζεύγη γωνιών με κέντρο συμμετρίας. Αυτό θα είναι ένα και μοναδικό σημείο ή 
μεταβάλλεται ανάλογα με την επιλογή των γωνιών; 

 
7) Συμπληρώστε το επόμενο σχήμα με νέα σχήματα, ώστε το τελικό σχήμα να 
έχει, α) άξονα συμμετρίας, β) δύο άξονες συμμετρίας, γ) κέντρο συμμετρίας. 

 
8) Κάποιος διατυπώνει α τετράπλευρο με έναν μόνο 
άξονα συμμετρίας, έχει οπωσδήποτε  ίσα και ένα ζεύγος απέναντι 
πλευρών ίσες. Αυτό αποτελείται τρίγωνα με κοινές κορυφές, όπως 
το επόμενο σχήμα που μοιάζει 

 

 

 

 
 

 

ομίζετε  ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι πάντα σωστός; Έχετε να προτείνετε κάποια 
λλη εκδοχή ή αντίρρηση; 

τον εξής ισχυρισμό. Έν
 δύο ζεύγη πλευρών

 από δύο ισοσκελή 
με χαρταετό. 

 
 
 
 

 

 

Ν
ά
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9) Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία κατασκευής του επόμενου σχήματος; 
χει σχέση αυτή η διαδικασία με τις έννοιες του άξονα και του κέντρου συμμετρίας; 
ν ναι, με ποιον τρόπο αυτές χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη κατασκευή; 

  

          

Έ
Α

 
 

10) Τα σχήματα που εμφανίζονται παρακάτω έχουν προκύψει από το αρχικό 
ισόπλευρο τρίγωνο με κάποια διαδικασία. Να βρείτε ποιος είναι ο τρόπος παραγωγής 
αυτών των σχημάτων, αν έχουν άξονες συμμετρίας και να απαντήσετε στο ερώτημα, 
πόσους άξονες θα έχει το 10ο σχήμα αυτής της σειράς σχημάτων με πρώτο το 
ισόπλευρο τρίγωνο; 
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11) Να περιγράψετε τη διαδικασία κατασκευής των σχημάτων που προέρχονται 
από το σχήμα που βρίσκεται πάνω αριστερά. Έχουν αυτά άξονες συμμετρίας και 
κέντρο συμμετρίας; Αν η διαδικασία αυτή συνεχιστεί, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα 
υπάρχει κέντρο συμμετρίας, ή ότι το πλήθος των αξόνων συμμετρίας δεν θα αυξηθεί; 

 
 
 
12) Το σχήμα που ακολουθεί αποτελείται από δύο σχήματα που προφανώς δεν 
είναι συμμετρικά, ούτε ως προς άξονα, ούτε ως προς κέντρο συμμετρίας. Μπορείτε 
να σχηματίζετε και άλλα σχήματα ίσα με αυτά, ώστε το τελικό σχήμα, α) να έχει 
κέντρο συμμετρίας, β) άξονα συμμετρίας; 

 
13) Στο σχήμα που ακολουθεί έχουμε ένα εξάγωνο αστέρι εγγεγραμμένο σε 
κύκλο. Τα έξι τόξα του κύκλου είναι ίσα και αριθμημένα. Το σχήμα διαθέτει κέντρο 
αι έξι άξονες συμμετρίας, κατασκευάστε, α) έναν κατάλογο που ν δείχνει ποιο τόξο 
ίναι συμμετρικό ως προς το κέντρο συμμετρίας,  β) έναν κατάλογο που να δείχνει 
κ α 
ε
ποιο τόξο είναι συμμετρικό ως προς κάθε έναν άξονα συμμετρίας, γ) έναν κατάλογο 
που να δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα α) και β) όταν όμως έχουμε περιστροφή του 
σχήματος κατά 60ο και 120ο, δ) πόσες μοίρες πρέπει να περιστραφεί το αρχικό σχήμα, 
ώστε τα αρχικά τόξα να έχουν τα ίδια συμμετρικά ως προς κέντρο συμμετρίας το 
κέντρο του κύκλου. 
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14) Οι εικόνες που ακολουθούν είναι εικόνες από ένα καλειδοσκόπιο. Να βρείτε 
πληροφορίες για το αντικείμενο αυτό, την ιστορία του, τον τρόπο κατασκευής του και 
τη σχέση του με την συμμετρία. 

      
 

15) Το επόμενο σχήμα εξάγωνο. Να το χωρίσετε 
σε τρία ίσα σχήματα. βοηθήσει η έννοια της 
συμμετρίας; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 είναι το μισό από ένα κανονικό 
Μπορεί στο χωρισμό αυτό να σας 
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16)  έννοια της συμμετρίας μπορεί να εμφανιστεί και στην Αριθμητική. Δείτε 

οιων αριθμών είναι γινόμενο. 

               

Η
αυτό το ωραίο παράδειγμα. Να περιγράψετε τον κανόνα σχηματισμού αυτών των 
«συμμετρικών αριθμών» και μαντέψετε πόσα ψηφία θα έχει ο αριθμός στην 100η 
γραμμή και π

 

 
17) Το επόμενο τρίγωνο με τους αριθμούς, αν δεν υπήρχαν οι δυνάμεις, θα ήταν 

 

ένα συμμετρικό τρίγωνο αριθμών και το άθροισμα στο αριστερό μέρος θα ήταν το 
ίδιο με αυτό στο δεξί μέρος. Παρ’  όλα αυτά, η ύπαρξη των δυνάμεων στους 
αντίστοιχους αριθμούς δίνει ίσα αθροίσματα. Μπορεί αυτό να συμβεί και με άλλες 
δυνάμεις; 

 
 
 
18) Το επόμενο σχήμα έχει προκύψει από την χάραξη όλων των ευθύγραμμων 
τμημάτων που παράγονται από 16 σημεία ενός κύκλου που ισαπέχουν μεταξύ τους. 
ροέρχονται δηλαδή από ένα κανονικό δεκαεξάγωνο, που είναι φανερό ότι έχει 

κέντρο και 16 άξονες συμμετρίας. Να βρείτε το πλήθος των τμημάτων που είναι ανά 
δύο συμμετρικά ως προς το κέντρο του κύκλου. Για παράδειγμα, το τμήμα (1, 2) έχει 
συμμετρικό το τμήμα (9, 10) και το (16, 3) έχει συμμετρικό το (8, 11). Υπάρχει 
κάποιος αριθμητικός κανόνας εύρεσης των συμμετρικών τμημάτων, χωρίς να κοιτάμε 
το σχήμα; Μπορούμε να βρούμε έναν κανόνα α) για τα συμμετρικά τμήματα που 
διέρχονται από το κέντρο, β) που απέχουν ίσες αποστάσεις από το κέντρο; 

Π
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19) Η συμμετρία ενός ως προς κέντρο, μπορεί να θεωρηθεί και ως στροφή του 
σχήματος γύρω από ένα σημείο κατά γωνία 180ο. Το πεντάπλευρο σχήμα που 
βρίσκεται πάνω δεξιά στο επίπεδο των συντεταγμένων, έχει συμμετρικό ως προς την 
αρχή των αξόνων, το σχήμα που βρίσκεται κάτω αριστερά. Να βρεθεί τι σχέση έχει 
με τα άλλα δύο σχήματα. Επίσης, να βρεθούν και οι σχέσεις (στροφής, ή συμμετρίας) 
μεταξύ όλων των σχημάτων, αν τα πάρουμε κατά δυάδες. 

 
20) Να εξηγήσετε πώς θα χαράξετε μία ευθεία που να διέρχεται από το σημείο Ρ 
και χωρίζει το παρακάτω σχήμα σε δύο σχήματα με ίσα εμβαδά. Στις ενέργειές σας 
έπαιξε κάποιο ρόλο η συμμετρία; Με τη βοήθεια του σχήματος αυτού να κατασκευ-
άσετε ένα δικό σας σχήμα (περισσότερο πολύπλοκο) και να ζητήσετε από τους 
φίλους σας να χαράξουν μία ευθεία που να το χωρίζει σε δύο ισεμβαδικά σχήματα. 
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21) Οι τρεις εικόνες που ακολουθούν σας δίνουν ιδέες για να απαντήσετε στο εξής 
ερώτημα: Με πόσους τρόπους μπορούμε να χωρίσουμε ένα τετράγωνο σε 4 ίσα 
σχήματα; Καλό είναι να βρείτε τουλάχιστον 10 διαφορετικούς τρόπους και να 
εξηγήσετε στους συμμαθητές σας, ότι οι ζητούμενοι τρόποι είναι άπειροι. Αν όμως 
καταφέρετε να χωρίσετε ένα τετράγωνο σε τρία ίσα σχήματα με περισσότερους από 
έναν τρόπο, τότε θα κερδίσετε 200 ευρώ! 

 

      
 

22) Το παρακάτω σχήμα έχει έναν άξονα συμμετρίας. Το δεδομένο αυτό μας 
βοηθά να χωρίσουμε εύκολα το σχήμα μας σε δύο σχήματα που να έχουν ίσο 
εμβαδόν. Παρατηρούμε ότι τα σχήματα αυτά θα είναι και ίσα μεταξύ τους. Βρείτε μία 
εξήγηση, για ποιον λόγο μπορούμε να χωρίσουμε το αρχικό σχήμα σε τέσσερα 
σχήματα που θα έχουν ίσο εμβαδόν, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι και ίσα. Μας 
βοηθάει η συμμετρία να χωρίσουμε το αρχικό σχήμα σε τρία σχήματα με ίσα εμβαδά, 
χωρίς να είναι απαραίτητα ίσα μεταξύ τους; 

                                  
 
 

23) Γνωρίζουμε από το Δημοτικό σχολείο ότι ο τύπος που δίνει το εμβαδόν ενός 

τραπεζίου είναι 
2

)( υβ ⋅Β+
=E , όπου β και Β είναι οι βάσεις του και υ το ύψος του. 

Με δεδομένο ότι το εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου είναι μενο βάσης επ
ύψος, να χρησιμοποιείστε την έννοια της συμμετρίας για να  ότι ο τύπο

το γινό ί 
αποδείξετε ς 

για το εμβαδόν τραπεζίου είναι σωστός. 

24) Για να πάρετε μία ιδέα πώς οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη 
συμμετρία για να επιλύουν «δύσκολα» προβλήματα, βρείτε πληροφορίες για το 
πρόβλημα του Ήρωνα του Αλεξανδρινού, ένα πρόβλημα υπολογισμού αθροίσματος 
ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ δύο σημείων. Πρόκειται για μία ευφυέστατη ιδέα. 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε. Μ. Ε. 
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 2014 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ B΄ Γυμνασίου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΤΑΡΕΛΛΗΣ , Μαθηματικός Μυτιλήνη 
 

  Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ισχύει ένα βασικό θεώρημα, το οποίο 
αποδίδεται  στο  μεγάλο  Έλληνα,  μαθηματικό  και  φιλόσοφο,  Πυθαγόρα 
από  τη  Σάμο.  Το  θεώρημα  αυτό,  γνωστό  πια ως  πυθαγόρειο  θεώρημα 
διατυπώνεται ως εξής: 
  Σε  κάθε  ορθογώνιο  τρίγωνο,  ο  τετράγωνο  της  υποτείνουσας 
ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών. 

        Δηλαδή ισχύει ότι 
2 2 2α β γ= +  Β 

 
α  γ

 
  Γβ Α 

Μια από τις πολλές αποδείξεις φαίνετε στα παρακάτω σχήματα: 
Έχουμε δύο τετράγωνα πλευράς το καθένα β+γ.    
 

γββ  γ 
 

εγγ  ε  Ε1  γ  ε  β ε 
α

 
ε 

 
Ε

  Ε2  β  ββ  
γ   ε  ε ε

  βγβ  γ 
 
Το  εμβαδό  βάση  των  δύο  τετραγώνων  μπορεί  να  εκφραστεί  με  δύο 
διαφορετικούς  τρόπους, από  το ένα έχουμε ότι  είναι  1 2 4E E ε+ +   και 

από το άλλο  4E ε+  οπότε ισχύει  1 2 4E E ε+ + 4E ε= +  

    2 2 2β γ α+ =  
Ισχύει και το αντίστροφο του πυθαγορείου θεωρήματος. 
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Δηλαδή αν σε ένα τρίγωνο, το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς είναι 
ίσο  με  το  άθροισμα  των  τετραγώνων  των  δύο  άλλων  πλευρών,  τότε  η 
γωνία που βρίσκεται απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά είναι ορθή. 
Μερικές βασικές εφαρμογές του πυθαγορείου θεωρήματος είναι: 

• Αν γνωρίζουμε την πλευρά ενός τετραγώνου μπορούμε να βρούμε 
τη διαγώνιό  του  (ή πιο γενικά αν γνωρίζουμε  τις διαστάσεις ενός 
ορθογωνίου) 

• Αν  γνωρίζουμε  τις  βάσεις  και  τις  ίσες  πλευρές  ενός  ισοσκελούς 
τραπεζίου  μπορούμε  να  βρούμε  το  ύψος  του,  κατ’  επέκταση  το 
εμβαδό του. 

• Αν  γνωρίζουμε  τη  βάση  και  τις  ίσες  πλευρές  ενός  ισοσκελούς 
τριγώνου μπορούμε να βρούμε το ύψος του, που αντιστοιχεί στη 
βάση, κατ’ επέκταση και το εμβαδό του. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1) Να  χαρακτηρίσετε  τις  επόμενες  προτάσεις  με  Σωστό,  αν  είναι 

σωστές ή Λάθος, αν είναι λανθασμένες: 
Στο διπλανό τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει: 

α)   2 2ΑΓ = ΑΒ +ΒΓ
Β

2

2

2

2

β)   2 2ΑΓ = ΑΔ + ΔΓ
γ)   2 2ΑΔ = ΑΒ −ΒΔ
δ)   2 2 2ΑΒ −ΒΔ = ΑΓ − ΔΓ

Δ

Α Γ
 

2) Αν οι πλευρές ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι α=3cm, β=4cm, γ=5cm τότε 
θα ισχύει ότι: 

α)  90A = o   β)    γ) $ 90Γ = o 90Β = o   δ) τίποτα από τα παραπάνω 
 

3) Στο διπλανό σχήμα το εμβαδό του τετραγώνου ΒΓΔΕ είναι: 
α) 28cm2  β) 100cm2  γ) 14cm2  δ)50cm2 

 
 

Β Γ

ΔΕ

Α
36cm2 64cm2

 
 
 
 
 
 

4) Στο  διπλανό  τετράγωνο  πλευράς  2cm   η  διαγώνιός  του  δ 
ισούται: 

α =

α) δ=4cm  β) δ=2cm  γ)  18cm   δ)  8cm  
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α α

α

δ 
 
 

5) Στο  διπλανό  ορθογώνιο  τρίγωνο  είναι  α=13cm,  β=5cm,  τότε  η  γ 
ισούται: 
α) 8cm  β) 6cm  γ)11cm  δ) 12cm 

α

 
 

A

B

Γ

13cm

5cm

 
 
 
 
 

Ασκήσεις Α 
 

1. Να υπολογίσετε την πλευρά x στα παρακάτω ορθογώνια τρίγωνα: 
α)             β)  
 
 
 
 
 

2. Να υπολογίσετε το ύψος του διπλανού τραπεζίου:  
 
 
 
 
 

3. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( 90Α = o ) με ΑΒ=8cm και ΑΓ=6cm 
και το ύψος του ΑΔ. Να υπολογίσετε: 
α) την υποτείνουσα ΒΓ 
β) το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ 
γ) το ύψος ΑΔ 
δ) τα μήκη ΒΔ, ΔΓ. 

 
4. Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο ΑΒΓ έχει περίμετρο 48cm. 

α) Να βρείτε τον αριθμό x 
β) Να δειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο 

Α

Δ

Ε

Β Γ 

12cm 9cm

Ζ 
24cm 

25cm 

Α Β

ΓΔ

4cm

5cm

7cm

  102



ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΜΕΤΡΙΑ B΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
 
 

Α

Β

3x+13x‐3

 
5. Στο  παρακάτω  σχήμα  το  τετράπλευρο  ΑΒΓΔ  είναι  ορθογώνιο.  Να 

δειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΜΕ είναι ορθογώνιο. 
 

Γ4x

  Α  Β

ΓΔ  Μ

Ε

12m

4,5m
8m

 
 
 
 
 
 

6. Μια  χορδή  ΑΒ  ενός  κύκλου  ακτίνας  R=5cm  έχει  μήκος  8cm.  Να 
βρείτε το απόστημα d της χορδής αυτής. 
 

7. Δίνεται  ισοσκελές  τραπέζιο  ΑΒΓΔ.  Να  υπολογίσετε  το  ύψος  του 
τραπεζίου καθώς και τα μήκη των διαγωνίων του. 
 

 
 

Ασκήσεις Β 
 

1) Να εξηγήσετε γιατί το διπλανό σχήμα δίνει 
μια  απόδειξη  του  πυθαγορείου 
θεωρήματος. 

 
  Α Β

ΓΔ

7m

5m

13m

 
5m 

 
 
 

2) Ομοίως  να  εξηγήσετε  γιατί  το  διπλανό  σχήμα  δίνει  μια  απόδειξη 
του πυθαγορείου θεωρήματος. (το σχήμα λείπει) 

 
 

3) Πόσο  είναι  το  μήκος  του  ΑΒ  αν  η  πλευρά  του  καθενός  από  τα 4 
τετράγωνα του σχήματος είναι 1. 

Α

Β 
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4) Στο  επόμενο  σχήμα  να  βρεθεί  η  απόσταση  ΓΔ αν  γνωρίζουμε  ότι 
ΑΒ=8m, ΑΓ=2m και ΒΔ=4m. 

Α
Β

Γ

Δ

 
 
 

5) Στο τετράπλευρο ΑΒΓΔ οι διαγώνιες ΑΓ και ΒΔ είναι κάθετες μεταξύ 
τους. Να δειχθεί ότι  2 . 2 2 2ΑΒ + ΓΔ = ΑΔ +ΒΓ

 

6) Στο διπλανό σχήμα είναι ΑΒ ΕΔ ,  90Β = o ,  $ 45ΒΑΓ = ΓΕΔ = o , 
2   και ΔΕ = ΑΒ αΑΒ = .  Να  υπολογίσετε  το  μήκος  του 

ευθυγράμμου τμήματος AE συναρτήσει του Α. 
 

 
  Α

Β Γ Δ

Ε

 
 
 

7) Στο  διπλανό  σχήμα  το  τετράπλευρο  ΑΒΓΔ  είναι  τετράγωνο, 
πλευράς  α,  ενώ  το  τετράπλευρο  ΑΖΕΓ  είναι  ορθογώνιο.  Να 
υπολογισθεί η πλευρά ΑΖ συναρτήσει του α. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 

 
1. Σ’ ένα τετράγωνο πλευράς 21εκ. βρίσκονται τα σημεία Α, Β, Γ, Δ σε 

θέσεις και αποστάσεις από τις κορυφές όπως δείχνει το σχήμα: 
 
Να δειχθεί ότι 

1ΑΔ + ΔΒ+ > ΑΒ+ ΑΓ . 

Α

Β

Γ

Δ

9

9

8

12
5 

16 

12

13

 
 
 
 
 
 

2. Να  υπολογισθεί  η  τετραγωνική  ρίζα  του  αριθμού 

. 5 5 5 5 55 5 5 5 5+ + + +
 

3. Δίνεται  ισόπλευρο  τρίγωνο  ΑΒΓ  πλευράς  α=12cm  και  ΑΜ  η 
διάμεσός του. Αν Ε το μέσο του ΑΜ να υπολογισθεί το μήκος του 
ΒΕ. 

 

4. Να υπολογισθεί ο αριθμός 
322 . 

 

5. Το μήκος του συντομότερου δρόμου από το σημείο Α στο σημείο Β 
παραμένοντας  πάνω  στις  έδρες  του  διπλανού  ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου είναι: 

Α. 10    Β. 3 4+ 1     Γ.4 3+ 4     Δ.  80   Ε. 

74  
 

Α

Β

5
3

4
 
 
 
 
 
 
 

6. Δίνεται  το  ισόπλευρο  τρίγωνο  ΑΒΓ  πλευράς  α=3.  Προεκτείνουμε 
την ΒΓ κατά τμήμα ΓΔ=ΒΓ. Να υπολογισθεί η πλευρά ΑΔ. 
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Α

Β 
Γ

Δ

 
 
 
 
 
 
Εφαπτόμενη οξείας γωνίας 

 
  Αν  έχουμε  μια  οξεία  γωνία  ω  και  θεωρήσουμε  τα  ορθογώνια 
τρίγωνα  που  έχουν  ως  μια  οξεία  γωνία  τους  την  ω,  τότε  ο  λόγος  της 
απέναντι  από  την  ω  κάθετης  πλευράς  προς  την  προσκείμενη  στην  ω 
κάθετη πλευρά είναι σταθερός (δηλαδή ο ίδιος για όλα αυτά τα τρίγωνα) 
και λέγεται εφαπτόμενη της γωνίας ω και συμβολίζεται εϕω . 

Α

 

Β

α
β

γ
ω

 
 
 
 
Έχουμε  λοιπόν 

έ ό ά ά
ί ά ά

απ ναντι απ την ω κ θετη πλευρ βεϕω
προσκε μενη στην ω κ θετη πλευρ γ

= =  

Αν ω θ=  τότε εϕω εϕθ= . 
 
Κλίση δρόμου 
  Αν ένας  (ευθύγραμμος) δρόμος δ σχηματίζει οξεία γωνία ω με το 
οριζόντιο  επίπεδο,  τότε  η  εφαπτόμενη  της  γωνίας ω  λέγεται  κλίση  του 
δρόμου δ. 
 

 
Βλέπουμε πινακίδες με την ένδειξη:  
  Που  σημαίνει  ότι  σε  κάθε  100m  οριζόντιας  απόστασης 
ανεβαίνουμε 10m. 

Γ
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Στο τρίγωνο ΑΒΓ που φαίνεται δίπλα είναι: 

Α. α) εϕϕ ΑΒ
=
ΑΓ

    β) εϕϕ ΒΓ
=
ΑΓ

  γ) εϕϕ ΒΓ
=
ΑΒ

 

Β. α) εϕω ΑΒ
=
ΒΓ

    β) εϕω ΑΒ
=
ΑΓ

  γ) εϕω ΒΓ
=
ΑΒ

 

 
 
 
 
 

Α

Β
ω

Γ

φ

 
2. Στο διπλανό σχήμα η εϕω  είναι ίση με: 

α) 
3
5
    β) 

4
5
    γ) 

3
4
    δ) 

4
3
 

10

6

ω  
 

3. Έστω  ορθογώνιο  τρίγωνο  ΑΒΓ  με  90Α = o .  Αν  1εϕΓ <   να 
διατάξετε  τις  πλευρές  του  τριγώνου  από  την  μικρότερη  προς  τη 
μεγαλύτερη. 

 

4. Έστω  ορθογώνιο  τρίγωνο  ΑΒΓ  με  90Α = o .  Αν    να 
διατάξετε  από  το  μικρότερο  προς  το  μεγαλύτερο  τους  αριθμούς, 

ΑΒ > ΑΓ

εϕΒ ,  $εϕ Γ , 1. 
 

5. Στο διπλανό σχήμα η ω, φ είναι οξείες και ΔΒ < ΔΓ  τότε: 
α) εϕω εϕϕ>     β) εϕω εϕϕ<     γ) εϕω εϕϕ=  

Α

Β Γ
Δ

ω φ

107 



8o ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ασκήσεις 
 

1) Στα παρακάτω σχήματα να υπολογίσετε την εϕω : 
 

20 16 

ω

 
5 

12 

ω 
 
 
 

2) Να κατασκευάσετε μια οξεία γωνία ω, ώστε 
4
3

εϕω = . 

3) Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με  90Α = o . Αν  1εϕΒ >  να βρείτε 
το πρόσημο των αριθμών: 

α)    β) ΑΓ − ΑΒ 1ΑΓ
−

ΑΒ
    γ)  1ΑΒ

−
ΑΓ

 

 
4) Αν η κλίση του διπλανού δρόμου είναι 8% να υπολογίσετε το ύψος 

x: 
 

250m

x
 
 

5) Να  δειχθεί  ότι  οι  αριθμοί  68εϕ o   και  22εϕ o   είναι  αντίστροφοι 
αριθμοί. 

 

6) Στο τρίγωνο ΑΒΓ του σχήματος έχουμε  90Α = o  και  καθώς 
και ΑΓ=10cm. Να υπολογισθούν οι πλευρές ΑΒ καθώς και ΒΓ. 

53Β = o

 

ΑΒ

Γ 

53ο  

10cm  
 
 
 

7) Βάση  του  διπλανού  σχήματος  να  υπολογισθούν  τα  μήκη  των 
ευθυγράμμων τμημάτων ΑΔ, ΑΓ και ΓΔ. 

  108



ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΜΕΤΡΙΑ B΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

25ο  36ο 

50m 

A 

B 

Γ  Δ 

 
 
 

Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας 
 

  Αν έχουμε μια οξεία γωνία ω και θεωρήσουμε όλα τα ορθογώνια 
τρίγωνα που έχουν ως μια οξεία γωνία τους την ω, τότε: 

• Ο λόγος της απέναντι από την ω κάθετης πλευράς 
προς την υποτείνουσα είναι σταθερός και λέγεται 
ημίτονο της γωνίας ω και συμβολίζεται ημω . 

• Ο λόγος της προσκείμενης στην ω κάθετης πλευράς 
προς την υποτείνουσα είναι σταθερός και λέγεται 
συνημίτονο της γωνίας ω και συμβολίζεται συν ω . 
 
 
 
 
 
 

Α Β

Γ

α
β

γ
ω

 

Οπότε: 
έ ό ά ά

ί
απ ναντι απ την ω κ θετη πλευρ βημω

υποτε νουσα α
= =  

   
ί ά

ί
άπροσκε μενη στην ω κ θετη πλευρ γσυν ω

υποτε νουσα α
= =  

 
Αν ω θ=  τότε ημω ημθ=  και συν ω συν θ= . 

Βάση των παραπάνω έχουμε για 0 90ω< < o  

0 1 0 1ημω και συν ω< < < <  καθώς και 
ημωεϕω
συν ω

= . 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Στο παρακάτω ορθογώνιο τρίγωνο το 

• ημθ  ισούται α) 
12
13

  β) 
5

12
   γ) 

13
12

   δ) 
5

13
 

• συν θ ισούται α) 
12
13

  β) 
5

13
   γ) 

5
12

   δ) 
13
12

 

 
13m 

5m 

12m 
θ 

 
 
 
 

2. Δίνεται το διπλανό σχήμα. Να χαρακτηρίσετε με σωστό ή λάθος τις 
παρακάτω σχέσεις: 

α) συν θ ΑΓ
=
ΒΓ

    β) συν θ ΓΔ
=
ΑΓ

    γ) συν θ ΓΒ
=
ΓΕ

 

δ) συν θ ΑΒ
=
ΒΓ

    ε) συν θ ΓΕ
=
ΓΔ

    στ) ημθ ΑΒ
=
ΒΓ

 

ζ) ημθ ΔΕ
=
ΓΔ

    η) ημθ ΑΔ
=
ΓΔ

    θ) ημθ ΑΔ
=
ΑΓ

 

 
3. Να βάλετε σε  κύκλο  τις  τιμές που δεν μπορούν  να εκφράζουν  το 

συνημίτονο οξείας γωνίας: 

α) 
3
2
  β) 

7
3

  γ) 
7

2
  δ) 1,01  ε) ‐0,5   στ) 

2
3
−

 

 

4. Αν 
5

13
ημθ =  και 

12
13

συν θ =  τότε η εϕθ  ισούται: 

α) 
5

12
   β) 

12
5

   γ) 
13
12

   δ) 
13
5
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Μεταβλητές τριγωνομετρικών αριθμών 
 

Όταν μια οξεία γωνία αυξάνετε τότε: 
• αυξάνετε το ημίτονό της 
• ελαττώνεται το συνημίτονό της 
• αυξάνετε η εφαπτομένη της 

 
Δηλαδή αν 0 90θ ϕ< < <  τότε 

  ημθ ημϕ<       ημθ ημϕΑΓ ΒΔ
= < =
ΟΑ ΟΒ

 

  συν θ συν ϕ>       συν θ συν ϕΟΓ ΟΔ
= > =
ΟΑ ΟΒ

 

  εϕθ εϕϕ<       εϕθ εϕϕΑΓ ΒΔ
= < =
ΟΓ ΟΔ

 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: 

• Αν δύο οξείες γωνίες έχουν ίσα ημίτονα, τότε είναι ίσες 
• Αν δύο οξείες γωνίες έχουν ίσα συνημίτονα, τότε είναι ίσες 
• Αν δύο οξείες γωνίες έχουν ίσες εφαπτόμενες, τότε είναι ίσες 

 
Δηλαδή   αν ημθ ημϕ=  τότε θ ϕ=  
    αν εϕθ  τότε εϕϕ= θ ϕ=  
    αν συν  τότε θ συν ϕ= θ ϕ= . 
                                                       

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Να  διατάξετε  από  το  μικρότερο  προς  το  μεγαλύτερο  τους 
τριγωνομετρικούς αριθμούς: 

α)  25ημ o ,  49ημ o ,  17ημ o ,  63ημ o  

β)  ,  ,  , 29συν o 37συν o 89συν o 5συν o  

γ)  ,  ,  ,   49εϕ o 35εϕ o 51εϕ o 73εϕ o

 
2. Αν ω, θ οξείες γωνίες να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 

α) Αν ημω ημθ<  τότε Α. ω θ=   Β. ω θ<   Γ. ω θ>  
β) Αν συν ω συν θ<  τότε Α. ω θ=   Β. ω θ<   Γ. ω θ>  
γ) Αν εϕω εϕθ<  τότε Α. ω θ=   Β. ω θ<   Γ. ω θ>  
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3. Να  χαρακτηρίσετε  τις  παρακάτω  προτάσεις  με  Σωστό,  αν  είναι 
σωστές ή Λάθος αν είναι λανθασμένες: 

α)  15 25ημ ημ>o o   β) 
15 1
27

συν
συν

<
o

o
  γ)  17 27 0εϕ εϕ− <o o

δ)    ε) 27 37 0συν συν−o o > 39 19 0ημ ημ− <o o  

στ) 2 6    9 23 1συν συν συν− −o o o 0<

ζ) 
80 60 0
21 22

εϕ εϕ
συν συν

−
>

−

o o

o o
 

 
Ασκήσεις 

 
1. Να βρεθεί το πρόσημο των αριθμών: 

α)  39 71ημ ημ−o

61 62εϕ−o o

o o  β)      γ) 

 

47 51συν συν−o

εϕ
 

2. Να βρείτε το πρόσημο του αριθμού 
55 33
55 33

ημ ημ
συν συν

−
−

o o

o o
. 

3. Να  συγκριθούν  οι  αριθμοί  78ημ ημΑ = −o o   και 

8 7συν συνΒ = −o o . 

4. Να συγκριθούν οι αριθμοί  1  και  35 12 4συνΑ = o συνΒ = +o . 
5. Αν ω, θ οξείες γωνίες με ημω ημθ< , να δειχθεί ότι ω<θ 

6. Αν  1 2,θ θ   οξείες  γωνίες  με  1 2θ θ≠ ,να  βρείτε  το  πρόσημο  των 

παραστάσεων:  2 )1 2 1( )(ημθ συν θ συν θΑ = −ημθ−   και 

1 2

1 2

εϕθ εϕθ
συν θ συν

−
Β =

− θ
. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Να χαρακτηρίσετε  τις παρακάτω προτάσεις με  τη λέξη Σωστό, αν 
είναι σωστές ή Λάθος αν είναι λανθασμένες: 

α.     β. 3 3  60 2 30συν συν=o o 0 60εϕ εϕ=o o

γ.  30 60ημ συν=o o   δ)  60 30 1συν ημ+ =o o   ε) 

60 3
30

συν
συν

=
o

o
 

 

2. Λύση της εξίσωσης  60 3xσυν =o  είναι ο αριθμός: 

α. 
3
2
    β. 1    γ. 5    δ. 6 

 
3. Να  διατάξετε  από  τον  μικρότερο  προς  τον  μεγαλύτερο  τους 

αριθμούς: 

2 1 346 , 1, 81 , , , 20 ,
2 2 2

ημ ημ ημo o o . 

 
4. Αν  θ  οξεία  γωνία  για  την  οποία  ισχύει ημθ συν θ=   τότε  η  θ 

ισούται: 
α. 30ο   β. 45ο   γ. 60ο    δ.  τίποτα  από  τα 
προηγούμενα 

 
5. Το  διπλανό  σχήμα  είναι  τετράγωνο.  Να  επιλέξετε  τη  σωστή 

απάντηση: 

α) 
1
2

ημθ =   β) 
1
2

συν θ =   γ)  1εϕθ =   δ) 
3

2
ημθ =  

θ
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Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των 30ο, 45ο, 60ο 
 
 

Οι  τριγωνομετρικοί  αριθμοί  μιας  οξείας  γωνίας  είναι  συχνά  άρρητοι 
αριθμοί  (έχουν  άπειρα  σε  πλήθος  δεκαδικά  ψηφία  χωρίς  να  είναι 
περιοδικοί αριθμοί). 
Κάποιοι  τριγωνομετρικοί  αριθμοί  υπολογίζονται  με  στοιχειώδεις 
γνώσεις. Αυτοί είναι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των 30ο, 45ο, 60ο . 
Παρακάτω παραθέτουμε τον πίνακα με τις τιμές αυτών: 
 
 
  30ο  45ο  60ο 
Ημίτονο  1

2
  2

2
 

3
2

 

Συνημίτονο  3
2

 
2

2
 

1
2
 

Εφαπτόμενη  3
3

 
1  3  

 
Ασκήσεις 

 
1. Να δειχθεί ότι: 

α)   (60 30 ) 60 30 60 30συν συν συν ημ ημ− = +o o o o o o

1β)   22 30 60ημ συν+ =o o

γ)  2

2 3060
1 3

εϕεϕ
εϕ

=
−

o
o

o0
 

δ)  60 2 30 30ημ ημ συν=o o o  
 

2. Αν θ=30ο  και ω=45ο  να υπολογισθούν οι  τιμές  των παραστάσεων 

2 2συν θημω συν ωημθΑ = + , 
2

2

4 1συν ω
εϕω εϕ θ

−
Β =

−
 

3. Αν  θ  οξεία  γωνία,  τότε  να  βρεθεί  η  θ  σε  κάθε  μια  από  τις 
περιπτώσεις: 

α.2 1συν θ =     β. 2 2ημθ 0− =   γ.  3 3εϕθ =  
 

4. Αν θ οξεία γωνία τότε να λυθεί η εξίσωση ημθ συν θ= . 
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5. Στο  διπλανό  σχήμα  να  υπολογίσετε  την  περίμετρο  του  τριγώνου 
ΑΒΓ αν γνωρίζουμε ότι το ύψος ΑΔ=4m.  
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6. Στο παρακάτω σχήμα  να υπολογίσετε  το ύψος ΑΔ  και  το  εμβαδό 
του τριγώνου: 
 

Α

Γ Β 
Δ

60ο  30ο 

Α

Γ Β
Δ

  30ο 

10m 10m  
 
 
 

7. Στο  παρακάτω  σχήμα  έχουμε  τραπέζιο  με    και 
ΑΒ=ΑΔ=ΒΓ=x και ΔΓ=2x. Να υπολογιστούν οι γωνίες του τραπεζίου 
και στη συνέχεια να υπολογισθεί η ΑΓ συναρτήσει του x. 

ΑΒ ΔΓ

 

 

   

Α Β

Δ Γ
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ΕΜΒΑΔΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Τα σχήματα τα οποία μελετά η Γεωμετρία του Γυμνασίου είναι όλα ευθύγραμμα, 
εκτός από τον κύκλο. Άρα και τα εμβαδά των σχημάτων που εξετάζει είναι εμβαδά 
ευθύγραμμων σχημάτων. Ο κύκλος είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση σχήματος που το 
εμβαδόν του δίνεται από έναν απλό τύπο. 

 

Όλοι οι κανόνες για τον υπολογισμό εμβαδών επίπεδων σχημάτων στηρίζονται σε μία 
απλή παραδοχή: Αν ένα σχήμα είναι χωρισμένο σε μικρότερα σχήματα που δεν 
καλύπτει το ένα τα άλλα και δεν αφήνουν κενά στο αρχικό σχήμα, τότε το εμβαδόν 
του αρχικού σχήματος ισούται με το άθροισμα των εμβαδών των μικρότερων 
σχημάτων. 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΑΣ 1: Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου με μήκη κάθετων 
πλευρών α και β αντίστοιχα, δίνεται από τον τύπο Ε = αβ. 

 

                                             β 
 

                                                                  α 
ΚΑΝΟΝΑΣ 2: Το εμβαδόν ενός τετραγώνου με μήκος πλευράς α, δίνεται από τον 
τύπο Ε = α2. 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.gbt.org/Geometry_graphic.jpg&imgrefurl=http://www.gbt.org/geo.html&usg=__vEtBfQ7vGY8MJ7X1mNB1NDi8wmE=&h=285&w=283&sz=45&hl=el&start=485&tbnid=h1enGCBw9Lv1hM:&tbnh=115&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dregular%2Bpolygons%2Bgeometry%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Del%26sa%3DN%26start%3D480�
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Η απόδειξη αυτού του κανόνα βασίζεται στον κανόνα 1, αφού στο τετράγωνο όλες οι 
πλευρές είναι ίσες, άρα β = α, άρα Ε = α2. 

ΚΑΝΟΝΑΣ 3: Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου με μήκη κάθετων πλευρών α 

και β αντίστοιχα, δίνεται από τον τύπο  Ε  =  
2

aβ  .  

Η απόδειξη αυτού του κανόνα βασίζεται στον κανόνα 1, αφού ένα ορθογώνιο τρίγωνο 
είναι μισό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο . 

 

      α                                                                    α   
 

                               β                                                                         β 
ΚΑΝΟΝΑΣ 4: Το εμβαδόν ενός τριγώνου με πλευρά α και ύψος προς την πλευρά 

αυτή υ, δίνεται από τον τύπο Ε = 
2

aυ . 

Η απόδειξη αυτού του κανόνα βασίζεται στον κανόνα 3. Στο παρακάτω τρίγωνο 
φέρνουμε το ύψος υ προς την πλευρά α που τη χωρίζει σε δύο ευθύγραμμα τμήματα 
το x και το y. Στο αριστερό ορθογώνιο τρίγωνο το εμβαδόν (βάσει του κανόνα 3) 

είναι 
2
xυ , ενώ το εμβαδόν του δεξιού τριγώνου είναι 

2
yυ . Προσθέτουμε τα δύο 

εμβαδά των ορθογωνίων τριγώνων και έτσι έχουμε το εμβαδόν του αρχικού τριγώνου 

Ε =
2
xυ + 

2
yυ = ( )

2
x y υ+ = 

2
aυ . 

 

 
υ  

 

 x y 
 

Ο κανόνας αυτός για το εμβαδόν τριγώνου σημαίνει ότι το γινόμενο του μήκους μιας 
πλευράς τριγώνου επί το μήκος του αντίστοιχου ύψους είναι σταθερό σε κάθε 
τρίγωνο.  Αυτή η σταθερότητα περιγράφεται από τον τύπο αυ1 = βυ2 = γυ3, (1) όπου 
α, β, γ τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου και υ1, υ2, υ3 τα αντίστοιχα ύψη. 

ΚΑΝΟΝΑΣ 5: Το εμβαδόν ενός παραλληλόγραμμου με βάση α και αντίστοιχο ύψος 
υ δίνεται από τον τύπο Ε = αυ. 

Η απόδειξη του κανόνα αυτού βασίζεται στον κανόνα 4, αφού ένα παραλληλόγραμμο 
αποτελείται από δύο ίσα τρίγωνα με κοινή πλευρά, που το κάθε ένα έχει μήκος 

πλευράς α και ύψος υ, άρα Ε = 
2

aυ +
2

aυ = αυ. 

                                                                                                                                        

 υ 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 6:  Το  εμβαδόν ενός τραπεζίου  με μικρή βάση β,  μεγάλη βάση  Β  και  

ύψος υ δίνεται από τον τύπο      Ε = ( )
2
Bβ υ+ . 

Η απόδειξη αυτού του κανόνα βασίζεται στον κανόνα 5. Παίρνουμε το αρχικό 
τραπέζιο και τοποθετούμε δίπλα του ένα ίσο τραπέζιο όπως στο παρακάτω σχήμα. Το 
ενιαίο σχήμα είναι παραλληλόγραμμο, αφού είναι τετράπλευρο με δύο απέναντι 
παράλληλες και ίσες. Το εμβαδόν του μεγάλου σχήματος είναι Ε = (β + Β)υ. Αυτό 
σημαίνει ότι το εμβαδόν του τραπεζίου μας θα είναι το μισό από αυτό, δηλαδή ισχύει 

Ε = ( )
2
Bβ υ+ . 

 

 

   

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Με δεδομένους τους τύπους εύρεσης του εμβαδού τριγώνου 
και του παραλληλογράμμου να βρείτε πέντε διαφορετικούς τρόπους για να 
καταλήξετε στον τύπο του εμβαδού του τραπεζίου. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: α) Να βρείτε έναν τύπο για το εμβαδόν τετραγώνου που να 
περιέχει μόνο τη διαγώνιό του.  

β) Να βρείτε έναν τύπο για το εμβαδόν ρόμβου και να περιέχει μόνο τις διαγώνιές 
του. 

γ) Σε ένα τετράπλευρο που έχει κάθετες διαγώνιες, να βρείτε έναν τύπο για το 
εμβαδόν του που να περιέχει μόνο τις διαγώνιές του. 

Να συγκρίνετε το μέρος β) της δραστηριότητας με τα α) και γ). 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο και το Ο είναι τυχαίο 
σημείο στο εσωτερικό του. Η σχέση του εμβαδού της χρωματισμένης περιοχής με το 
εμβαδόν της λευκής περιοχής επηρεάζεται από τη θέση του σημείου Ο; Να 
αιτιολογήσετε τον ισχυρισμό σας. Να απαντήσετε στο ίδιο ερώτημα, αν το σχήμα 
ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 

 

 

 

 

 

 

Α Β

Ο

Δ Γ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: α) Να χωριστεί ένα τρίγωνο σε δύο σχήματα με ίσα εμβαδά 
από μία ευθεία που διέρχεται από μία κορυφή του. 

β) Να χωριστεί ένα τρίγωνο σε τρία σχήματα με ίσα εμβαδά από δύο ευθείες που 
διέρχονται από μία κορυφή του. 

γ) Να χωριστεί ένα τρίγωνο σε τέσσερα σχήματα με ίσα εμβαδά από τρεις ευθείες που 
διέρχονται από μία κορυφή του. 

δ) Να χωριστεί ένα τρίγωνο σε δύο σχήματα με ίσα εμβαδά από μία ευθεία που δεν 
διέρχεται από κάποια κορυφή του. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: α) Να χωριστεί ένα τετράγωνο σε δύο σχήματα με ίσα εμβαδά 
από μία ευθεία που διέρχεται από μία κορυφή του. 

β) Να χωριστεί ένα τετράγωνο σε τρία σχήματα με ίσα εμβαδά από δύο ευθείες που 
διέρχονται από μία κορυφή του. 

γ) Να χωριστεί ένα τετράγωνο σε τέσσερα σχήματα με ίσα εμβαδά από τρεις ευθείες 
που διέρχονται από μία κορυφή του. 

δ) Να χωριστεί ένα τετράγωνο σε δύο σχήματα με ίσα εμβαδά από μία ευθεία που δεν 
διέρχεται από κάποια κορυφή του ή από τα μέσα των πλευρών του. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Ένα τραπέζιο έχει μήκη βάσεων β και Β και ύψος υ.  

α) Να βρείτε έναν τρόπο για χωρίσετε το τραπέζιο σε δύο τραπέζια με ίσα εμβαδά.  

β) Να βρείτε έναν τρόπο για χωρίσετε το τραπέζιο σε δύο τραπέζια με ίσα εμβαδά με 
μία ευθεία που είναι παράλληλη προς τις βάσεις του. Αν η ευθεία αυτή απέχει από τη 
βάση Β απόσταση α, βρείτε έναν τύπο που να συνδέει τα μήκη α, β, Β και υ. 

γ) Να χωρίσετε το τραπέζιο σε δύο σχήματα με ίσα εμβαδά με μία ευθεία που 
διέρχεται από μία κορυφή του. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: α) Να κόψετε ένα τετράγωνο με τέτοιον τρόπο, ώστε τα 
κομμάτια να συνενωθούν και να προκύψει ένα τρίγωνο με ίσο εμβαδόν.  

β) Να κόψετε ένα τετράγωνο με τέτοιον τρόπο, ώστε τα κομμάτια να συνενωθούν και 
να προκύψει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με ίσο εμβαδόν. 

γ) Να κόψετε ένα τετράγωνο με τέτοιον τρόπο, ώστε τα κομμάτια να συνενωθούν και 
να προκύψει ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο με ίσο εμβαδόν. 

δ) Να κόψετε ένα τετράγωνο με τέτοιον τρόπο, ώστε τα κομμάτια να συνενωθούν και 
να προκύψει ένας ρόμβος (χωρίς ορθές γωνίες) με ίσο εμβαδόν. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: α) Να κόψετε ένα σκαληνό τρίγωνο με τέτοιον τρόπο, ώστε τα 
κομμάτια να συνενωθούν και να προκύψει ένα παραλληλόγραμμο με ίσο εμβαδόν.  

β) Να κόψετε ένα σκαληνό τρίγωνο με τέτοιον τρόπο, ώστε τα κομμάτια να 
συνενωθούν και να προκύψει ένα ορθογώνιο τραπέζιο με ίσο εμβαδόν. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9: Δίνεται ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. α) Να αποδείξετε ότι για 
κάθε σημείο Δ στην πλευρά ΒΓ, το άθροισμα των αποστάσεων του Δ από τις πλευρές 
ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα είναι σταθερό και είναι ίσο με το ύψος του ισόπλευρου τριγώνου. 

Υπόδειξη: Να φέρετε το ΑΔ και να χρησιμοποιήσετε τύπους των εμβαδών. 

β) Να αποδείξετε ότι για κάθε σημείο Ε στο εσωτερικό του τριγώνου, το άθροισμα 
των αποστάσεων του Ε από τις πλευρές ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ είναι σταθερό και είναι ίσο 
με το ύψος του ισόπλευρου τριγώνου. 

Υπόδειξη: Να φέρετε τα ΑΕ, ΒΕ, ΓΕ και να χρησιμοποιήσετε τύπους των εμβαδών. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10: Τα σημεία Α, Β, Γ, Δ είναι σημεία πάνω σε ένα πλέγμα, 
δηλαδή σημεία που απέχουν από τα πλησιέστερα σημεία τους, οριζόντια και 
κατακόρυφα, 1 cm. Παρατηρείστε τη θέση των σημείων Α, Β, Γ, Δ για να βρείτε: 

 α) το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ, β) το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΔ, γ) το 
εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. 

  . . . . .Α . .   

  . .    Δ . . . . .   

  . . . . . . .    

  . . . . . . .    

     . . . . . . .   

  . . . . . . .    

  .    Γ . . . . . .   

   
1cm

 . . . . . .    

   . . . . . . Β .   
    1cm     

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11: Τα παρακάτω σχήματα περιγράφουν μία διαδικασία 
κατασκευής νέων σχημάτων που βρίσκονται όλα μέσα σε ένα τετράγωνο 4x4. Να 
υπολογίσετε το εμβαδόν του κάθε νέου σχήματος με δεδομένο ότι το αρχικό 
τετράγωνο έχει πλευρά 4 μ. 
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ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Δύο χορδές ενός κύκλου (Ο, ρ) με κοινή κορυφή Α σχηματίζουν μία 
γωνία. Η γωνία αυτή λέγεται εγγεγραμμένη στον κύκλο (Ο, ρ). 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Δύο ακτίνες ενός κύκλου (Ο, ρ) σχηματίζουν μία γωνία μικρότερη από 
180ο και μία γωνία μεγαλύτερη από 180ο. Οι γωνίες αυτές λέγονται επίκεντρες στον 
κύκλο (Ο, ρ). Η μία είναι επίκεντρη στο έλασσον και η άλλη γωνία είναι επίκεντρη 
στο μείζον τόξο. Λέμε ότι η επίκεντρη γωνία βαίνει στο τόξο αυτό.  
 
Συνήθως αναφερόμαστε στην επίκεντρη γωνία του μικρότερου (ελάσσονος) τόξου. 
Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις έχουμε επίκεντρη σε ημικύκλιο, δηλαδή γωνία 180ο. 
 
Αφού μία εγγεγραμμένη γωνία σχηματίζεται από δύο χορδές με κοινή κορυφή, τα 
άλλα δύο σημεία των χορδών είναι σημεία του κύκλου και είναι τα άκρα ενός τόξου 
που δεν περιέχει την κορυφή της εγγεγραμμένης γωνίας. Λέμε ότι η εγγεγραμμένη 
γωνία βαίνει στο τόξο αυτό.  
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                εγγεγραμμένη γωνία σε κύκλο               επίκεντρη γωνία σε κύκλο 
 
Ένα σπουδαίο ερώτημα που η απάντησή του λύνει πολλά προβλήματα υπολογισμού 
εγγεγραμμένων και επίκεντρων γωνιών είναι το εξής: Ποια σχέση έχει μία 
εγγεγραμμένη και μία επίκεντρη γωνία που βαίνουν στο ίδιο τόξο; 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Μία επίκεντρη γωνία είναι διπλάσια από την εγγεγραμμένη που βαίνει 
στο ίδιο τόξο. 
Η απόδειξη του κανόνα αυτού έχει μερικές δυσκολίες, ανάλογα με τη θέση της 
εγγεγραμμένης, δηλαδή αν το κέντρο το κύκλου είναι μέσα, πάνω σε μία πλευρά της 
ή έξω από την εγγεγραμμένη. Είναι όμως μία ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί. 
 
 
 
 

                                                                                             2ω φ
∧ ∧

=  
 

Α 

Ο

φ

ω
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ΟΡΙΣΜΟΣ: Ένα ευθύγραμμο σχήμα λέγεται εγγεγραμμένο σε έναν κύκλο (Ο, ρ), 
όταν όλες οι κορυφές του σχήματος είναι σημεία του κύκλου (Ο, ρ). 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Ένα ευθύγραμμο σχήμα λέγεται εγγράψιμο σε κύκλο, όταν υπάρχει 
κάποιος κύκλος, έτσι ώστε όλες οι κορυφές του σχήματος είναι σημεία του κύκλου 
αυτού. 
 
Δηλαδή η διαφορά μεταξύ των φράσεων σχήμα «εγγεγραμμένο σε κύκλο» και 
«εγγράψιμο σε κύκλο» έχει σχέση με το αν ο κύκλος είναι σχεδιασμένος ή όχι γύρω 
από το σχήμα.  
 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Κάθε τρίγωνο είναι εγγράψιμο σε κύκλο. 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Από τα παραλληλόγραμμα μόνο τα ορθογώνια (συνεπώς και τα 
τετράγωνα) είναι εγγράψιμα σε κύκλο. 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Από τα τραπέζια μόνο τα ισοσκελή είναι εγγράψιμα σε κύκλο. 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Τα πολύγωνα που έχουν όλες τις πλευρές και όλες τις γωνίες ίσες 
(κανονικά πολύγωνα) είναι εγγράψιμα σε κύκλο. 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Εγγράψιμα ευθύγραμμα σχήματα σε κύκλο είναι μόνο αυτά 
που όλες οι μεσοκάθετες των πλευρών τους διέρχονται από ένα κοινό σημείο. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12: Ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο. Να 
βρείτε ποια σχέση έχουν οι γωνίες Α και Γ και οι γωνίες Β και Δ.  
Υπόδειξη: Στην αρχή να υποθέσετε ότι οι γωνίες Α και Δ έχουν γνωστό άνοιγμα π.χ. 
80ο και 40ο και να υπολογίσετε τις γωνίες Γ και Β. Με δύο τρία παραδείγματα πρέπει 
να παρατηρήσετε τον κανόνα. Μετά, να δώσετε μία απόδειξη του ισχυρισμού σας, 
χωρίς συγκεκριμένα ανοίγματα γωνιών. 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13: 
Στον κύκλο του διπλανού σχήματος  
έχουμε ΑΒ // ΓΔ, τόξο ΑΒ = 120ο,  
τόξο ΓΔ = 80ο, Μ το μέσο του  
τόξου ΑΒ και Ε το σημείο τομής 
 των ΜΒ, ΔΓ. 
Να υπολογιστούν οι γωνίες: 

∧

ΓΔB , 
∧

ΓΜB , 
∧

ΓAM ,                          
∧

ΔEB
 
Να εξετάσετε αν ΑΜ // ΔΒ.    
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14: 
Δίνεται το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και γωνία Β = 80ο. Φέρουμε το ύψος 
του ΑΔ και σχεδιάζουμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΔΕ, έτσι ώστε η ΔΕ να τέμνει την 
πλευρά ΑΓ στο Η. Η κάθετη από το Ε προς την προέκταση της ΒΓ την τέμνει στο 
σημείο Ζ. Στο σχήμα που θα σχεδιάσετε, να σημειώσετε τα μέτρα όλων των γωνιών 
του και να αιτιολογήσετε πώς τα υπολογίσατε.       

Μ

Β

Α

Δ Γ Ε
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ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Ένα πολύγωνο λέγετε κανονικό, όταν όλες οι πλευρές και όλες οι γωνίες 
του είναι ίσες. 
 
Τα δώσετε παραδείγματα πολυγώνων που έχουν όλες τις πλευρές ίσες και δεν είναι 
κανονικά. 
Τα δώσετε παραδείγματα πολυγώνων που έχουν όλες τις γωνίες ίσες και δεν είναι 
κανονικά. 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Από τα τρίγωνο, το μόνο κανονικό είναι το ισόπλευρο. 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Από τα τετράπλευρα, το μόνο κανονικό είναι το τετράγωνο. 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Κάθε κανονικό πολύγωνο είναι εγγράψιμο σε έναν μοναδικό κύκλο. 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Για κάθε κανονικό πολύγωνο υπάρχει ένας μοναδικός κύκλος που 
εφάπτεται σε όλες τις πλευρές του. Αυτόν τον ονομάζουμε κύκλο εγγράψιμο στο 
κανονικό πολύγωνο. 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Ο εγγράψιμος κύκλος σε ένα κανονικό πολύγωνο και ο κύκλος που 
περνάει από όλες τις κορυφές του (δηλαδή ο περιγράψιμος κύκλος) έχουν το ίδιο 
κέντρο. Το κοινό αυτό σημείο το ονομάζουμε κέντρο του πολυγώνου. 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Μόνο τα κανονικά πολύγωνα με άρτιο αριθμό πλευρών έχουν κέντρο 
συμμετρίας, αυτό είναι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου. 
ΚΑΝΟΝΑΣ: Κάθε κανονικό πολύγωνο έχει τόσους άξονες συμμετρίας, όσες είναι οι 
κορυφές του. 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Γωνία κανονικού πολυγώνου ονομάζουμε τη γωνία που σχηματίζουν 
δύο διαδοχικές πλευρές του. 
Όλες οι γωνίες ενός κανονικού πολυγώνου είναι ίσες. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Κεντρική γωνία ενός κανονικού πολυγώνου ονομάζουμε τη γωνία που 
έχει κορυφή το κέντρο του εγγεγραμμένου κύκλου και οι πλευρές της διέρχονται από 
δύο διαδοχικές κορυφές του πολυγώνου. 
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Είναι πολύ εύκολο να αποδείξουμε ότι όλες οι κεντρικές γωνίες ενός κανονικού 
πολυγώνου είναι ίσες. Το άνοιγμα της κάθε μίας από αυτές έχει σχέση με το πλήθος 
των πλευρών (ή γωνιών) του πολυγώνου. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Απόστημα ενός κανονικού πολυγώνου είναι η απόσταση του κέντρου 
του πολυγώνου από μία πλευρά του. 
 
Όλα τα αποστήματα ενός κανονικού πολυγώνου είναι ίσα. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15: Να βρείτε τη σχέση μεταξύ της γωνίας και της κεντρικής 
γωνίας α) ενός κανονικού τριγώνου, β) ενός κανονικού πενταγώνου, γ) ενός 
κανονικού εξαγώνου, δ) ενός κανονικού πολυγώνου με ν πλευρές. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16: Αν προεκτείνουμε τις πλευρές ενός κανονικού πενταγώνου, 
όπως στο επόμενο σχήμα, τότε προκύπτει ένα σχήμα με επίσης πέντε κορυφές που 
μοιάζει με αστέρι. Το συγκεκριμένο πολύγωνο λέγεται αστεροειδές πεντάγωνο. Από 
ποια κανονικά πολύγωνα μπορεί να προκύψουν αστεροειδή πολύγωνα; Διατυπώστε 
δικά σας ερωτήματα για τα σχήματα αυτά, χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζετε 
ποια είναι η σωστή απάντηση. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 17: Να βρείτε τη σχέση μεταξύ της πλευράς ενός κανονικού 
πολυγώνου, της ακτίνας του περιγράψιμου κύκλου και του αποστήματος. Με τη 
βοήθεια του τύπου αυτού να απαντήσετε στα ερωτήματα, α) ποιο από τα κανονικά 
πολύγωνα που είναι εγγεγραμμένα στον ίδιο κύκλο έχει τη μεγαλύτερη πλευρά, β) 
γιατί καθώς αυξάνει η πλευρά ενός κανονικού πολυγώνου μικραίνει το απόστημά του 
και αντίστροφα. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 18: Γύρω από ένα σημείο Ο τοποθετούμε ίσα κανονικά 
πολύγωνα, ώστε αυτά να μην επικαλύπτονται, αλλά και να μην αφήνουν κενή 
περιοχή γύρω από το σημείο. Με ποια κανονικά πολύγωνα μπορεί να γίνει αυτή η 
κάλυψη; Στη συνέχεια προσπαθήστε να τοποθετήσετε για τον ίδιο σκοπό, κανονικά 
πολύγωνα που δεν είναι απαραίτητα ίσα. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να 
βρείτε; Τα επόμενα δύο σχήματα μας δίνουν κάποιες ιδέες για κάλυψη του επιπέδου 
από κανονικά, αλλά όχι ίσα πολύγωνα. 
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8o ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

125 

                                
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 19: Να κατασκευάσετε έναν κατάλογο που να δίνει το πλήθος ν 
των πλευρών και το πλήθος των διαγωνίων ενός κανονικού πολυγώνου, ξεκινώντας 
από ν = 3 μέχρι ν = 9. Μπορείτε να βρείτε έναν γενικό κανόνα για τη σχέση των 
πλευρών και των διαγωνίων κανονικού πολυγώνου για οποιοδήποτε ν; Μήπως, ο 
τύπος αυτός ισχύει και για πολύγωνα που δεν είναι κανονικά; 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 20: α) Να σχεδιάσετε πρόχειρα ένα κανονικό πεντάγωνο και να 
εξετάσετε αν οι διαγώνιες του οι παράλληλες προς κάποια από τις πλευρές του.  
β) Να σχεδιάσετε πρόχειρα ένα κανονικό εξάγωνο και να εξετάσετε αν οι διαγώνιες 
του οι παράλληλες προς κάποια από τις πλευρές του. 
Μπορείτε να αιτιολογήσετε τους ισχυρισμούς σας; 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 21: Να κατασκευάσετε έναν κατάλογο που να δίνει το πλήθος ν 
των πλευρών ενός κανονικού πολυγώνου και το πλήθος των διαφορετικών μηκών των 
διαγωνίων του, ξεκινώντας από ν = 3 μέχρι ν = 10. Για παράδειγμα, το κανονικό 
πεντάγωνο έχει μόνο ένα είδος διαγωνίων, αφού είναι όλες ίσες. Να καταγράψετε τις 
παρατηρήσεις σας από τον κατάλογο αυτό. Μπορείτε να βρείτε κάποιον κανόνα 
σχετικό με πλήθος των διαφορετικών διαγωνίων ενός κανονικού πολυγώνου; 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 22: Δίνεται ένας κύκλος (Ο, ρ). Μόνο με τη βοήθεια ενός 
διαβήτη, ποιών κανονικών πολυγώνων μπορείτε να εντοπίσετε τις κορυφές ως σημεία 
του κύκλου (Ο, ρ); Να περιγράψετε τη διαδικασία που ανακαλύψατε και να 
εξηγήσετε γιατί αυτή είναι σωστή. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 23: Αν ενώσουμε τα μέσα των διαδοχικών πλευρών ενός 
κανονικού πολυγώνου, τότε κατασκευάζεται ένα νέο μικρότερο κανονικό πολύγωνο 
με το ίδιο πλήθος πλευρών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και κάθε φορά 
το σχήμα που προκύπτει είναι όμοιο με το αρχικό. Τα σχήματα που έχουν αυτή τη 
χαρακτηριστική ιδιότητα μπορούμε να τα ονομάσουμε αυτομοιόμορφα.  
α) Κατασκευάστε τρία αυτομοιόμορφα ενός κανονικού τετραγώνου, πενταγώνου και 
εξαγώνου. Διατυπώστε κάποιες εικασίες για ιδιότητες που έχουν τα αυτομοιόμορφα 
κάθε είδους. 
β) Κατασκευάζονται αυτομοιόμορφα σχήματα και με άλλον τρόπο; Το σχήμα που 
ακολουθεί μας δίνει μία ιδέα. Να εξετάσετε για ποια κανονικά πολύγωνα ο τρόπος 
αυτός φέρνει αποτέλεσμα και να διατυπώσετε πάλι εικασίες. Για παράδειγμα, τι 
σχέση έχουν τα αυτομοιόμορφα που παράγονται με τον πρώτο τρόπο με αυτά που 
παράγει ο δεύτερος τρόπος. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 24: Στο παρακάτω κανονικό εξάγωνο έχουμε χαράξει όλες τις 
διαγώνιές του. Να βρείτε το πλήθος: 
Α) των ισοπλεύρων τριγώνων 
Β) των ορθογωνίων τριγώνων 
Γ) των ισοσκελών τριγώνων με μία γωνία 120ο  
Δ) των ισοσκελών τριγώνων με μία γωνία 36ο  
Ε) των ισοσκελών τραπεζίων 
ΣΤ) των ορθογωνίων παραλληλογράμμων 
Ζ) των τετραπλεύρων με δύο ζεύγη πλευρών ίσες που δεν είναι παραλληλόγραμμα 
Η) των ρόμβων. 
Για κάθε επιλογή σας πρέπει να δώσετε και μία αιτιολόγηση. Τέλος, να εξηγήσετε 
γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο κανονικό εξάγωνο μέσα στο σχήμα. 
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ΜΗΚΟΣ  ΚΑΙ  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΚΥΚΛΟΥ 
 
Οι αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί έκαναν την σπουδαία ανακάλυψη ότι, αν 
διαιρέσουμε το μήκος οποιουδήποτε κύκλου με το μήκος της διαμέτρου του, το πηλίκο 
αυτό είναι σταθερό και ισούται με τον αριθμό 3,141592654….. Ο αριθμός αυτός δεν 
είναι περιοδικός, δηλαδή δεν έχει επαναλαμβανόμενα δεκαδικά ψηφία, ούτε κατά 
ομάδες και τα ψηφία του είναι άπειρα. Τον αριθμό αυτό συμβολίζουμε με π. Στο 
Δημοτικό σχολείο μαθαίνουν ότι ο π είναι ο 3,14. Αυτό είναι λάθος, ο 3,14 είναι 
κοντά στον π, διαφέρει από αυτόν λιγότερο από δύο χιλιοστά, αλλά δεν είναι ο π. Στα 
παρακάτω προβλήματα με μήκη κύκλων, μήκη τόξων κύκλων, εμβαδά κύκλων κλπ. 
όπου εμφανίζεται ο αριθμός π, δεν υπάρχει κανέναν λόγος να τον γράφουμε ως 3,14, 
τώρα μάλιστα που γνωρίζουμε ότι αυτός δεν είναι ο π. 
 

 
 

ΚΑΝΟΝΑΣ:  Το μήκος ενός κύκλου δίνεται από τον τύπο  L = 2Rπ. 
 
Ο τύπος αυτός προέκυψε από την ανακάλυψη ότι, το μήκος ενός κύκλου L διά του 
μήκους δ της διαμέτρου του ισούται με π, ισχύει L = δπ ή L = 2Rπ, όπου R η ακτίνα 
του κύκλου. 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ:  Το μήκος ενός τόξου κύκλου που αντιστοιχεί σε επίκεντρη γωνία φο, 

δίνεται από τον τύπο    
180o

Rl π ϕ
= . 

Αφού σε όλο τον κύκλο δηλαδή σε τόξο 360ο αντιστοιχεί μήκος L = 2Rπ, σε τόξο φο, 

αντιστοιχεί μήκος ℓ. Από την αναλογία 
2 360

l
R

ϕ
π

=  προκύπτει ο τελικός τύπος για το 

μήκος τόξου. 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ:  Το εμβαδόν ενός κύκλου δίνεται από τον τύπο    Ε = πR2. 
 
Η απόδειξη αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά δύσκολη και είναι άλλη μία ανακάλυψη 
των αρχαίων Ελλήνων. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Κυκλικός τομέας είναι το μέρος του κυκλικού δίσκου που ορίζεται από 
μία επίκεντρη γωνία και το αντίστοιχο τόξο της.  
 

                                                         κυκλικός τομέας 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://addins.wrex.com/blogs/weather/wp-content/uploads/2009/03/600px-pi-symbolsvg-300x300.png&imgrefurl=http://addins.wrex.com/blogs/weather/%3Fp%3D2304&usg=__2SADwqzr98ItuP2Vcqmum_fSY0k=&h=300&w=300&sz=7&hl=el&start=855&tbnid=zfo-lxKs93cXtM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DCirlce%2Bgeometry%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Del%26sa%3DN%26start%3D840�
http://www.j-archive.com/media/2007-06-01_DJ_21.jpg�
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ΚΑΝΟΝΑΣ:  Το εμβαδόν ενός κυκλικού τομέα δίνεται από τον τύπο  
2

360o

REτ
π ϕ

= . 

 
Αφού σε όλο τον κύκλο δηλαδή σε τόξο 360ο αντιστοιχεί εμβαδόν Ε = πR2, σε τόξο 

φο, αντιστοιχεί εμβαδόν Ετ. Από την αναλογία 2 360
E
R
τ ϕ

π
= προκύπτει ο τελικός τύπος 

για το εμβαδόν ενός κυκλικού τομέα. 
  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 25: Το επόμενο σχήμα αποτελείται από τρεις ίσους κύκλους που 
εφάπτονται ανά δύο και έναν μικρότερο κύκλο που εφάπτεται και στους τρεις. Να 
διατυπώσετε δικά σας ερωτήματα και τα αξιολογήσετε κατά σειρά δυσκολίας ως προς 
την απάντησή τους. 
 

 
 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 26: Το επόμενο σχήμα αποτελείται από δύο ίσους κύκλους που το 
κέντρο του κάθε ένα από αυτούς βρίσκεται πάνω στον άλλο κύκλο. Αν γνωρίζουμε 
την ακτίνα τους, μπορούμε να βρούμε το εμβαδόν της κοινής περιοχής ανάμεσα 
στους δύο κύκλους; 
 

 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://img199.imageshack.us/img199/4097/ccirclegeo.jpg&imgrefurl=http://community.boredofstudies.org/13/mathematics-extension-1/210835/circle-geometry-xp.html&usg=__LW0jZGMRdzCuMhWYQbxc8r09eaI=&h=260&w=274&sz=23&hl=el&start=22&tbnid=WryNZvPXYvZH-M:&tbnh=107&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3DCirlce%2Bgeometry%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Del%26sa%3DN%26start%3D20�
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://shamanelder.com/myPictures/vesica%2520piscis.jpg&imgrefurl=http://blogs.myspace.com/index.cfm%3Ffuseaction%3Dblog.view%26friendId%3D346883369%26blogId%3D442542496&usg=__2pSxB9OwwiOsLGATPAG_FWicGxk=&h=380&w=529&sz=58&hl=el&start=895&tbnid=dWMNhxWKOJ5U8M:&tbnh=95&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DCirlce%2Bgeometry%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Del%26sa%3DN%26start%3D880�
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 27: α) Να βρείτε τη σχέση των εμβαδών ενός περιγεγραμμένου 
και ενός εγγεγραμμένου κύκλου σε ένα κανονικό (ισόπλευρο) τρίγωνο. 
β) Να βρείτε τη σχέση των εμβαδών ενός περιγεγραμμένου και ενός εγγεγραμμένου 
κύκλου σε ένα κανονικό τετράπλευρο (τετράγωνο). 
α) Να βρείτε τη σχέση των εμβαδών ενός περιγεγραμμένου και ενός εγγεγραμμένου 
κύκλου σε ένα κανονικό εξάγωνο. 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για τα βήματα α) και γ) να χρησιμοποιήσετε τον κανόνα «σε ένα 
ορθογώνιο τρίγωνο που η μία γωνία του είναι 30ο, η απέναντι πλευρά προς την γωνία 
30ο, έχει μήκος όσο η μισή υποτείνουσα». Πώς αποδεικνύεται ότι ο κανόνας αυτός 
είναι σωστός; 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 28: Δίνεται ο κύκλος (Ο, ρ).  
α) Το τετράγωνο ΑΒΓΔ είναι εγγεγραμμένο στον κύκλο (Ο, ρ). Να βρείτε τη σχέση 
της πλευράς του ΑΒΓΔ με την ακτίνα ρ. 
β) Το ΕΖΗΘ είναι τετράγωνο που οι κορυφές Ζ και Η είναι σημεία του κύκλου και οι 
κορυφές Ε, Θ είναι σημεία μιας διαμέτρου του (Ο, ρ). Να βρείτε τη σχέση της 
πλευράς του ΕΖΗΘ με την ακτίνα ρ. 
γ) Το ΙΚΛΟ είναι τετράγωνο που η κορυφή Κ είναι σημείο του κύκλου, οι κορυφές Ι, 
Λ είναι σημεία δύο κάθετων διαμέτρων του (Ο, ρ). Να βρείτε τη σχέση της πλευράς 
του ΙΚΛΟ με την ακτίνα ρ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        α)                                         β)                                           γ)    
 
ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑΛΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1998 
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