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Ιωάννης Σ. Μιχέλης   

Μαθηματικός 

Άλγεβρα 1ο Κεφάλαιο 

Ερώτηση 1 : Τι ονομάζεται αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; 

Απάντηση 

Μία παράσταση, που περιέχει πράξεις με αριθμούς ονομάζεται αριθμητική 

παράσταση. 

Μία παράσταση, που περιέχει πράξεις με αριθμούς και με μεταβλητές 

ονομάζεται αλγεβρική παράσταση. 

Ερώτηση 2 : Τι ονομάζουμε όρους μιας αλγεβρικής παράστασης και τι 

αναγωγή ομοίων όρων της; 

Απάντηση 

Έστω η αλγεβρική παράσταση : 2 4 5x x    . Οι προσθετέοι λέγονται όροι 

αυτής της αλγεβρικής παράστασης. 

Αναγωγή ομοίων όρων ονομάζουμε τη διαδικασία, με την οποία γράφουμε σε 

απλούστερη μορφή τις αλγεβρικές παραστάσεις. 

Για παράδειγμα:  

7 8 (7 8) 15

4 2 (1 4 2) 3x x x x x

          

         
 

Ερώτηση 3 : Ποιες είναι οι τρεις πιθανές σχέσεις που συνδέουν δύο 

αριθμούς α,β; 

Απάντηση 

Δύο αριθμοί α,β μπορεί να είναι ίσοι : α=β ή 

ο α να είναι μικρότερός του β : α≤β ή  

ο α να είναι μεγαλύτερος του β : α≥β. 

Ερώτηση 4 : Ποιοι κανόνες ισχύουν για την ισότητα δύο αριθμών; 

Απάντηση 

Αν και στα δύο μέλη μιας ισότητας προσθέσουμε τον ίδιο αριθμό, τότε 

προκύπτει και πάλι μία ισότητα. Δηλάδή: 

Αν α=β, τότε α+γ=β+γ 
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Αν και στα δύο μέλη μιας ισότητας αφαιρέσουμε τον ίδιο αριθμό, τότε 

προκύπτει και πάλι μία ισότητα. Δηλάδή: 

Αν α=β, τότε α-γ=β-γ 

Αν και τα δύο μέλη μιας ισότητας πολλαπλασιαστούν με τον ίδιο αριθμό, τότε 

προκύπτει και πάλι μία ισότητα. Δηλάδή: 

Αν α=β, τότε α∙γ=β∙γ 

Αν και τα δύο μέλη μιας ισότητας διαιρεθούν με τον ίδιο αριθμό, τότε 

προκύπτει και πάλι μία ισότητα. Δηλάδή: 

Αν α=β, τότε α:γ=β:γ, αρκεί το γ≠0 

Ερώτηση 4 : Τι ονομάζουμε : 

i) Εξίσωση; 

ii) Γνωστούς και άγνωστους όρους μιας εξίσωσης; 

iii) Λύση (ή ρίζα) μιας εξίσωσης;  

iv) Επίλυση μιας εξίσωσης; 

Απάντηση 

i) Μία ισότητα, που περιέχει τον άγνωστο αριθμό x, ονομάζεται εξίσωση. 

ii) Γνωστοί είναι οι όροι που γνωρίζουμε σε μία εξίσωση, ενώ άγνωστοι είναι 

οι όροι που περιέχουν την μεταβλητή μας. 

iii) Λύση ή ρίζα της εξίσωσης είναι ο αριθμός που όταν αντικαταστήσει τον 

άγνωστο, επαληθεύει την ισότητα. 

iv) Η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε τη λύση της εξίσωσης λέγεται 

επίλυση της εξίσωσης. 

Ερώτηση 6 : Πότε μία εξίσωση λέγεται αδύνατη; Και πότε λέγεται 

ταυτότητα (αόριστη); 

Απάντηση 

Μία εξίσωση είναι αδύνατη, όταν είναι μορφής 0x = α, γιατί για κάθε τιμή της 

μεταβλητής x το πρώτο μέλος ισούται πάντα με 0, οπότε δεν μπορεί να είναι 

ποτέ ίση με α. Επομένως, η εξίσωση αυτή δεν έχει καμία λύση. 

Μία εξίσωση είναι ταυτότητα (αόριστη), όταν είναι της μορφής 0x = 0, δηλαδή 

κάθε αριθμός είναι λύση της εξίσωσης. 
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Άλγεβρα 2ο Κεφάλαιο 

Ερώτηση 7 : Τι ονομάζεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού και 

ποιες οι ιδιότητες της; 

Απάντηση 

Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α, λέγεται ο θετικός αριθμός, ο 

οποίος, όταν υψωθεί στο τετράγωνο, δίνει τον αριθμό α. Η τετραγωνική ρίζα 

του α συμβολίζεται με . 

Οι ιδιότητες της τετραγωνική ρίζας είναι οι εξής:  

Αν 
2α=x, όπου α 0, τότε x 0 και x .    

Και αν 
2α 0, τότε ( ) .    

Ερώτηση 8 : Ποιοι αριθμοί ονομάζονται ρητοί, άρρητοι, πραγματικοί; 

Απάντηση 

Κάθε αριθμός που δεν μπορεί να πάρει τη μορφή κλάσματος 


, όπου μ,ν 

ακέραιοι με ν≠0, ονομάζεται άρρητος αριθμός. 

Ρητοί αριθμοί είναι οι αριθμοί που μπορούν να γραφτούν με τη μορφή 

κλάσματος 


, όπου μ ακέραιος αριθμός και ν φυσικός αριθμός. 

Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται όχι μόνο από τους ρητούς, αλλά και 

όλους τους άρρητους. 

Ερώτηση 9 : Πότε μία ευθεία ονομάζεται άξονας των πραγματικών 

αριθμών; 

Απάντηση 

Οι πραγματικοί αριθμοί καλύπτουν πλήρως την ευθεία, δηλαδή κάθε σημείο 

της ευθείας αντιστοιχεί σε έναν πραγματικό αριθμό και αντίστροφα κάθε 

πραγματικός αριθμός αντιστοιχεί σε μοναδικό σημείο της ευθείας. Για τον 

λόγο αυτόν, την ευθεία αυτή την ονομάζουμε ευθεία ή άξονα των 

πραγματικών αριθμών. 
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Άλγεβρα 3ο Κεφάλαιο 

Ερώτηση 10 : Τι ονομάζεται συνάρτηση και τι πίνακας τιμών της;  

Απάντηση 

Συνάρτηση λέγεται μία σχέση μεταξύ των τιμών x,y δύο μεγεθών, όπου κάθε 

τιμή της μεταβλητής x αντιστοιχίζεται σε μία μόνο τιμή της μεταβλητής y. 

Πίνακας τιμών μιας συνάρτησης λέγεται ένας πίνακας, που περιέχει τις τιμές 

της μεταβλητής x και τις αντίστοιχες τιμές της μεταβλητής y.  

 

Ερώτηση 11 : Τι ονομάζεται ορθοκανονικό σύστημα αξόνων και τι 

συντεταγμένες; 

Απάντηση 

Σχεδιάζουμε δύο κάθετους άξονες x’x, y’y με κοινή αρχή το Ο, των οποίων 

οι μονάδες μέτρησης έχουν το ίδιο μήκος. Το σύστημα αυτό το ονομάζουμε 

ορθοκανονικό σύστημα αξόνων. 

Ένα τυχαίο σημείο στο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων συμβολίζεται ως εξής : 

Μ(α,β). Ο πρώτος αριθμός α ονομάζεται τετμημένη και ο δεύτερος αριθμός β 

ονομάζεται τεταγμένη. Η τετμημένη και η τεταγμένη του σημείου Μ λέγονται 

συντεταγμένες του σημείου Μ. 

Ερώτηση 12 : Τι ονομάζουμε τεταρτημόρια; 

Απάντηση 

Το σύστημα αξόνων χωρίζει το επίπεδο σε τέσσερα ίσα μέρη που λέγονται 

τεταρτημόρια. 

 

Ερώτηση 13 : Τι ονομάζουμε γραφική παράσταση μιας συνάρτησης; 

Απάντηση 

Έστω ότι έχουμε μία συνάρτηση με την οποία ένα μέγεθος y εκφράζεται ως 

συνάρτηση ενός άλλου μεγέθους x. 

Γραφική παράσταση μιας συνάρτησης ονομάζουμε το σύνολο όλων των 

σημείων του επιπέδου με συντεταγμένες (x,y) 



5 
 

Ιωάννης Σ. Μιχέλης   

Μαθηματικός 

Ερώτηση 14 : Τι γνωρίζεται για τις συντεταγμένες των σημείων των 

αξόνων x’x και y’y σ ‘ένα ορθοκανονικό σύστημα; 

Απάντηση 

1. Κάθε σημείο του άξονα x’x έχει τετμημένη 0. 

2. Κάθε σημείο του άξονα y’y έχει τεταγμένη 0. 

3. Η αρχή των αξόνων Ο έχει συντεταγμένες Ο(0,0). 

Ερώτηση 15 : Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα; 

Απάντηση 

Δύο ποσά λέγονται ανάλογα όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιμές ενός ποσού με 

έναν αριθμό, τότε και οι αντίστοιχες τιμές του άλλου πολλαπλασιάζονται με 

τον ίδιο αριθμό. Τα ποσά x και y είναι ανάλογα, όταν οι αντίστοιχες τιμές 

τους δίνουν πάντα το ίδιο πηλίκο 
y

x
 . 

Ερώτηση 16 : Τι γραμμή είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης 

y=αx και από που διέρχεται; 

Απάντηση 

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx είναι μία ευθεία που διέρχεται 

από την αρχή των αξόνων Ο(0,0). 

Ερώτηση 17 : Τι ονομάζεται κλίση της ευθείας y=αx; 

Απάντηση 

Κλίση της ευθείας y=αx, ονομάζεται ο λόγος 
y

x
 , με x≠0. 

Ερώτηση 18 : Τι γραμμή είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης 

y=αx+β και από που διέρχεται; 

Απάντηση 

Η γραφική παράσταση της y=αx+β, β≠0 είναι μία ευθεία παράλληλη της 

ευθείας με εξίσωση y=αx, που διέρχεται από το σημείο (0,β) του άξονα y’y. 

Ερώτηση 19 : Τι γραμμή είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης 

y=αx+β και από που διέρχεται; 

Απάντηση 
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Η γραφική παράσταση της y=αx+β, β≠0 είναι μία ευθεία παράλληλη της 

ευθείας με εξίσωση y=αx, που διέρχεται από το σημείο (0,β) του άξονα y’y. 

Ερώτηση 20 : Τι ονομάζεται κλίση της ευθείας y=αx+β; 

Απάντηση 

Κλίση της ευθείας y=αx+β, ονομάζεται ο αριθμός α. 

Ερώτηση 21 : Πότε δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα; 

Απάντηση 

Δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα, όταν η τιμή του ενός 

πολλαπλασιαστεί με έναν αριθμό, και η τιμή του άλλου διαιρεθεί με τον αριθμό 

αυτόν. 

Ερώτηση 22 : Πότε δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα και τι 

προκύπτει από αυτό; 

Απάντηση 

Όταν δύο ποσά x,y είναι αντιστρόφως ανάλογα, τότε το γινόμενο των 

αντιστοίχων τιμών τους είναι σταθερό. Αν α≠0 είναι το σταθερό γινόμενο των 

x και y, τότε το y εκφράζεται ως συνάρτηση του x από τον τύπο y
x


  

Ερώτηση 23 : Πως λέγεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης y
x


 ; 

Απάντηση 

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y
x


 , όπου α≠0, λέγεται υπερβολή και 

αποτελείται από δύο κλάδους βρίσκονται : 

- Στο 1ο και στο 3ο τεταρτημόριο των αξόνων, όταν το α>0. 

- Στο 2ο και στο 4ο τεταρτημόριο των αξόνων, όταν το α<0. 

Ερώτηση 24 : Ποιες οι ιδιότητες της υπερβολής y
x


 ; 

Απάντηση 

Η υπερβολή έχει:  

- Κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων. 

- Άξονες συμμετρίας τις διχοτόμους των γωνιών των αξόνων, δηλαδή 

τις ευθείες με εξισώσεις y=x και y=-x. 
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Άλγεβρα 4ο Κεφάλαιο 

Ερώτηση 25 : Τι ονομάζεται πληθυσμός και τι μεταβλητή; 

Απάντηση 

Ένα σύνολο του οποίου τα στοιχεία μελετάμε ως προς κάποιο χαρακτηριστικό 

τους, λέγονται πληθυσμός. Το χαρακτηριστικό (π.χ. η ομάδα προτίμησης στο 

ποδόσφαιρο) ως προς το οποίο μελετάμε τα στοιχεία ενός πληθυσμού, 

ονομάζεται μεταβλητή. 

Ερώτηση 26 : Τι ονομάζεται δείγμα και τι μέγεθος δείγματος; 

Απάντηση 

Λέγεται ένα μέρος του πληθυσμού τι οποίο επιλέγουμε κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε τα συμπεράσματα να είναι αξιόπιστα. 

Μέγεθος δείγματος λέγεται το πλήθος των στοιχείων του δείγματος.  

Ερώτηση 27 : Πως γίνεται η συλλογή των στατιστικών δεδομένων; 

Απάντηση 

Η συλλογή των στατιστικών δεδομένων γίνεται με απογραφή, με διαρκή 

εγγραφή και κυρίως με δειγματοληψία. 

Με την απογραφή συγκεντρώνονται στοιχεία από όλα τα άτομα του 

πληθυσμού σε μία καθορισμένη ημερομηνία. 

Η διαρκής εγγραφή γίνεται καθημερινά στα ληξιαρχεία, στα οποία 

καταχωρούνται  γεννήσεις, γάμοι κ.τ.λ. 

Σε μία δειγματοληψία συγκεντρώνουμε στοιχεία μόνο από ένα μέρος του 

πληθυσμού, που λέγεται δείγμα και προσπαθούμε να εξάγουμε συμπεράσματα 

για όλο το πληθυσμό. 

Ερώτηση 28 : Τι ονομάζεται μέση τιμή μιας μεταβλητής και πως 

συμβολίζεται; 

Απάντηση 
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Για να βρούμε τη μέση τιμή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουμε όλες 

τις παρατηρήσεις και διαιρούμε με το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών. 

άθροισμα των παρατηρήσεων
Μέση τιμή=

πλήθος των παρατηρήσεων
 

Ερώτηση 29 : Τι ονομάζεται διάμεσος; 

Απάντηση 

Για να βρούμε τη διάμεσο μιας κατανομής γράφουμε τις παρατηρήσεις με 

αύξουσα σειρά. 

Αν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι : 

- Άρτιος αριθμός, παίρνουμε ως διάμεσο το ημιάθροισμα των δύο 

μεσαίων παρατηρήσεων. 

- Περιττός αριθμός παίρνουμε ως διάμεσο τη μεσαία παρατήρηση. 
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Γεωμετρία 1ο  Κεφάλαιο 

Ερώτηση 30 : Τι ονομάζεται εμβαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας και από 

τι εξαρτάται; 

Απάντηση 

Το εμβαδόν μιας επιφάνειας είναι ένας θετικός αριθμός, που εκφράζει την 

έκταση που καταλαμβάνει η επιφάνεια αυτή στο επίπεδο. Ο αριθμός αυτός 

εξαρτάται από τη μονάδα μέτρησης επιφανειών που χρησιμοποιούμε. 

Ερώτηση 31 : Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης του εμβαδού και ποια η 

σχέση που τις συνδέει; 

Απάντηση 

- Το 1 m2 

- Το 1 dm2 

- Το 1 cm2 

- Το 1 mm2 

- Το 1 km2 

Ερώτηση 32 : Με τι ισούται το εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου, 

παραλληλογράμμου, τριγώνου, ορθογωνίου τριγώνου και τραπεζίου; 

Απάντηση 

Το εμβαδόν ενός τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου μιας βάσης του 

με το αντίστοιχο ύψος της βάσης αυτής.  

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου των 

δύο καθέτων πλευρών του.  

 

Το εμβαδόν ενός τετραγώνου, πλευράς α, ισούται με α². 

Το εμβαδόν ενός τραπεζίου είναι ίσο με το γινόμενο του ημιαθροίσματος των 

βάσεών του με το ύψος του. 

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου, με πλευρές α, β, ισούται με α ∙ β. 
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Ερώτηση 33 : Τι λέει το Πυθαγόρειο θεώρημα και τι το αντίστροφό του;  

Απάντηση 

Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων 

πλευρών είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτείνουσα. 

Αντίστροφο: 

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. 

Ερώτηση 34 : Τι ονομάζεται εφαπτομένη οξείας γωνίας ορθογωνίου 

τριγώνου; 

Απάντηση 

Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την απέναντι κάθετη πλευρά με 

την προσκείμενη κάθετη πλευρά μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου 

τριγώνου, είναι πάντοτε σταθερός και λέγεται εφαπτομένη της γωνίας ω. 

Ερώτηση 35 : Με τι ισούται η κλίση α της ευθείας με εξίσωση y=αx; 

Απάντηση 

Η κλίση α της ευθείας με εξίσωση y=αx είναι ίση με την εφαπτομένη της 

γωνίας ω, που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα x’x. 

Ερώτηση 36 : Τι ονομάζεται ημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου; 

Απάντηση 

Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την απέναντι κάθετη πλευρά με 

την υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου, είναι πάντοτε σταθερός και 

λέγεται ημίτονο της γωνίας ω. 

Ερώτηση 37 : Τι ονομάζεται συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου 

τριγώνου; 

Απάντηση 

Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την προσκείμενη κάθετη πλευρά 

με την υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου, είναι πάντοτε σταθερός και 

λέγεται συνημίτονο της γωνίας ω. 

Ερώτηση 38 : Ποιοι είναι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των 30⁰,45⁰,60⁰; 

Απάντηση 
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 30⁰ 45⁰ 60⁰ 

ημίτονο  
1

2
 2

2
 3

2
 

συνημίτονο 
3

2
 2

2
  

1

2
 

εφαπτομένη 
3

3
   1 3  

 

 

Ερώτηση 39 :Τι ονομάζεται εγγεγραμμένη γωνία και τι τόξο της; 

Απάντηση 

Μια γωνία x Ay


που η κορυφή της Α ανήκει στον κύκλο (Ο,ρ) και οι πλευρές 

της Αx,Ay, τέμνουν τον κύκλο, λέγεται εγγεγραμμένη γωνία στον κύκλο (Ο,ρ). 

Το τόξο που   του κύκλου (Ο,ρ), που περιέχεται στην εγγεγραμμένη γωνία 

λέγεται αντίστοιχο τόξο της. 

 

Ερώτηση 40 : Ποιες προτάσεις ισχύουν για τις εγγεγραμμένες γωνίες; 

Απάντηση 

Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή. 

Κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το μισό της επίκεντρης που έχει ίσο 

τόξο. 

Οι εγγεγραμμένες γωνίες ενός κύκλου που βαίνουν στο ίδιο τόξο ή σε ίσα 

τόξα είναι μεταξύ τους ίσες. 

Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου του 

αντίστοιχου τόξου της. 

 

 

Ερώτηση 41 : Τι ονομάζεται κανονικό πολύγωνο; 

Απάντηση 

Ένα πολύγωνο ονομάζεται κανονικό, αν όλες οι πλευρές του είναι μεταξύ 

τους ίσες και όλες οι γωνίες του είναι μεταξύ τους ίσες. 
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Ερώτηση 42 : Τι ονομάζεται επιγεγραμμένος κύκλος κανονικού 

πολυγώνου; 

Απάντηση 

Προεγγεγραμμένος κύκλος κανονικού πολυγώνου ονομάζεται ένα πολύγωνο 

του οποίου οι κορυφές είναι σημεία ενός κύκλου. 

Ερώτηση 43 : Με τι είναι ίση η κεντρική γωνία ενός κανονικού 

πολυγώνου; 

Απάντηση 

Η κεντρική γωνία ω ενός κανονικού ν-γώνου είναι ίση με το 360




  

Ερώτηση 44 : Ποιοι είναι οι τύποι για το εμβαδόν (Ε) του κυκλικού 

δίσκου (Ο,ρ); 

Απάντηση 

Το εμβαδόν (Ε) του κυκλικού δίσκου (Ο,ρ) ισούται με  :
2Ε=πρ  


