
Μιχάλης Μπουρούνης

Α ΜΕΡΟΣ: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

A.Τι ονομάζουμε εξίσωση; Να δώσετε ένα παράδειγμα.
B.Ποιά εξίσωση ονομάζεται ταυτότητα και ποια εξίσωση
ονομάζεται αδύνατη;
Να δώσετε ένα παράδειγμα ταυτότητας και ένα παράδειγμα
αδύνατης εξίσωσης.
Γ. Να γράψετε στην κόλλα  σας το γράμμα της στήλης Α και
δίπλα τον αριθμό της  στήλης Β που αντιστοιχεί.

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
α. 4x = 3x

β. 1x = x

γ. 5x+6=x+2x-10

δ.3x =2x+1x+2018

1. έχει λύση x=0

2. είναι ΑΔΥΝΑΤΗ

3. είναι ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

4. έχει λύση
x=2018

5. έχει λύση x=-8

ΑΣΚΗΣΗ 2

Nα λύσετε τις εξισώσεις:

α) 3·(x – 1) + 4·(x – 2) – 5·(2x – 5) = 9

β) 3· (x+ 3) – 4· (5 – x) = 7·(x+ 2) – 11

γ) 2· (3 – 5x) + 6· (x – 1) = 3 – 4· (x +2 )
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ΑΣΚΗΣΗ 3

Να λύσετε την εξίσωση –3(-x + 1) + 2(-x – 5) = -5(-x + 2) – 2

Στη συνέχεια να κάνετε την επαλήθευση.

ΑΣΚΗΣΗ 4

Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις:
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ΑΣΚΗΣΗ 5

Δίνονται οι παραστάσεις:

Α = 3· (x – 1) – 4· (2x – 1)   και  Β = –2·(-3x – 7) – 3· (6 – 3x)

α) Να δείξετε ότι  Α = – 5x + 1 και   Β = 15x – 4

β) Να λύσετε την εξίσωση:  Α + Β = 17

γ) Να λύσετε την εξίσωση:  Α = -Β

δ) Να λύσετε την εξίσωση:  Α - 3B = -36

ε) Να βρείτε την τιμή του x ώστε − = −
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B ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1.Σήμερα η ηλικία του πατέρα είναι τα
2
5

της ηλικίας της

κόρης. Μετά  από 10 χρόνια η ηλικία του πατέρα και η ηλικία
της κόρης θα έχουν άθροισμα 90 έτη. Βρείτε τη σημερινή
ηλικία του πατέρα.

2.Πριν 10 χρόνια η ηλικία της κόρης ήταν το της ηλικίας του
πατέρα. Ποια θα είναι η ηλικία του πατέρα και της κόρης μετά
από 10 χρόνια αν σήμερα οι ηλικίες τους διαφέρουν κατά 30
έτη;

3.Στο ορθογώνιο ΑΕΖΔ του διπλανού
σχήματος γνωρίζουμε ότι
ΑΔ=2x-2, EZ= ,  ΑΕ=2x.
α)Να υπολογίσετε την τιμή της μεταβλητής x.
β)Να υπολογίσετε την περίμετρο του
ορθογωνίου ΑΕΖΔ.
γ)Να εξετάσετε αν υπάρχει τιμή της
μεταβλητής x ώστε το ορθογώνιο ΑΕΖΔ να γίνει τετράγωνο.
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4.Το τρίγωνο ΑΒΓ του διπλανού
σχήματος ,είναι ισόπλευρο.
Φέρνουμε τη διάμεσο ΑΔ .Αν το
μήκος ΒΔ=2x+4 cm ,να βρείτε την
τιμή του x ώστε η περίμετρος του
τριγώνου να είναι 60 cm .

5.∆ίνεται τρίγωνο ABΓ µε πλευρές
AB = 2x -5, BΓ= x +10 και ΓΑ =4x - 8 .
Nα βρείτε το x καθώς και το μήκος των πλευρών
του ,σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Η περίμετρός του είναι 25 cm.
β) Είναι ισοσκελές µε βάση την πλευρά  ΒΓ.

6. Η διαφορά των διαστάσεων ενός ορθογωνίου είναι 40 cm

και η περίμετρος του 6 m. Να βρεθούν οι διαστάσεις του
ορθογωνίου.

7. Σ’ ένα parking υπάρχουν συνολικά 43 οχήματα, αυτοκίνητα

και μοτοσυκλέτες. Αν όλα τα οχήματα μαζί έχουν 146 ρόδες,
πόσα αυτοκίνητα και πόσες μοτοσυκλέτες υπάρχουν στο
parking ;
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….αντίστοιχη παραλλαγή:

Σε μία φάρμα υπάρχουν συνολικά 43 ζώα, κότες και κουνέλια.
Αν όλα τα ζώα μαζί έχουν 146 πόδια, πόσες κότες και πόσα
κουνέλια υπάρχουν στη φάρμα;

8. Μια θεατρική παράσταση την παρακολούθησαν συνολικά

120 γονείς και παιδιά. Οι εισπράξεις ήταν 920 ευρώ. Αν κάθε
παιδί πλήρωσε εισιτήριο 6 ευρώ και κάθε γονιός 10 ευρώ, να
βρεθεί πόσοι ήταν οι γονείς και πόσα τα παιδιά.

9. Να βρείτε τρεις διαδοχικούς άρτιους αριθμούς
ώστε το τριπλάσιο του μεσαίου να είναι ίσο με το
διπλάσιο του αθροίσματος  των δύο άλλων.

10.Το διπλάσιο ενός αριθμού ,αυξημένο κατά 12
ισούται µε το τριπλάσιό του. Ποιος είναι αυτός ο
αριθμός;

11.Δύο αριθμοί διαφέρουν κατά 88. Το πηλίκο του
μεγαλύτερου με τον μικρότερο είναι το 2 και το
υπόλοιπο το 6. Να βρείτε τους δύο αυτούς αριθμούς.

12.Ποιον αριθμό πρέπει να αφαιρέσουμε απ’ τους αριθμητές

των κλασμάτων και ώστε το πρώτο κλάσμα που θα

προκύψει να είναι διπλάσιο του δεύτερου;
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13.Να βρείτε πόσους μαθητές έχει ένα σχολείο αν το των

μαθητών πηγαίνει στο σχολείο με λεωφορείο,οι μισοί φτάνουν

στο σχολείο με τα πόδια, το των μαθητών πηγαίνει στο

σχολείο με ποδήλατο και υπάρχουν και 120 μαθητές που τους
πηγαίνουν οι γονείς τους με το αυτοκίνητο.

14.Nα βρείτε την αρχική τιμή ενός υπολογιστή ο οποίος μαζί

με το ΦΠΑ (συντελεστής ΦΠΑ 24%) αγοράστηκε στην τελική
τιμή των 868 ευρώ.

Γ ΜΕΡΟΣ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1) Τι λέμε εξίσωση;

Λέγεται μια ισότητα που περιέχει ένα άγνωστο π.χ. 2x=6

2) Τι είναι λύση μιας εξίσωσης;

Είναι η τιμή που πρέπει να πάρει το x (ο άγνωστος της
εξίσωσης) ώστε να  γίνει η εξίσωση αληθής πρόταση

π.χ. στην εξίσωση 2x=6 η λύση της εξίσωσης x=3

3)Τι είναι βαθμός μιας εξίσωσης;

Είναι ο μεγαλύτερος εκθέτης στον οποίο έχει υψωθεί ο
άγνωστος της εξίσωσης π.χ. η εξίσωση 4x+6=0 είναι πρώτου
βαθμού.
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4)Πόσες λύσεις έχει μια εξίσωση πρώτου βαθμού;

Mία εξίσωση α' βαθμού μπορεί να έχει:

α) Μία λύση π.χ. 2x=8 που έχει λύση x=4

β) Καμία λύση 0x=5 (Αδύνατη)

γ) Άπειρες λύσεις (οποιοδήποτε αριθμό) 0x=0 (Ταυτότητα)

5)Τι λέμε επίλυση μιας εξίσωσης;

Είναι η διαδικασία εύρεσης  της λύσης.

6) Ποια είναι τα βήματα  της επίλυσης μιας εξίσωσης;

Μέθοδος εργασίας:

Για να λύσουμε μια εξίσωση ( διαδικασία της επίλυσης)
ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 (Αν η εξίσωση έχει παρονομαστές τότε πρώτα κάνουμε
απαλοιφή παρονομαστών πολλαπλασιάζοντας  και τα
δύο μέλη της εξίσωσης με το Ε.Κ.Π των παρονομαστών
της.)

 Κάνουμε τις πράξεις (επιμεριστική ιδιότητα)
 Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους , φέρνοντας τους

αγνώστους στο α’ μέλος και τους γνωστούς  στο β’ μέλος
( Κάθε όρος που αλλάζει μέλος αλλάζει και πρόσημο)

 Κάνουμε αναγωγή ομοιών όρων
 Διαιρούμε με το συντελεστή του αγνώστου

Τι λέγεται επαλήθευση μιας εξίσωσης;

Είναι η διαδικασία με την οποία διαπιστώνουμε αν η λύση
που βρήκαμε όντως κάνει την εξίσωση αληθή πρόταση.


