Απάντηση:
1ο Κεφάλαιο
1.Ποιοι αριθµοί λέγονται αντίθετοι; Να αναφέρετε
ένα παράδειγµα.
Απάντηση:
∆ύο αριθµοί λέγονται αντίθετοι όταν έχουν την ίδια
απόλυτη τιµή και διαφορετικό πρόσηµο.
π.χ +5, -5
2. Να αναφέρετε την αντιµεταθετική και
προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης και του
πολλαπλασιασµού.
Απάντηση:
Αντιµεταθετική
Προσεταιριστικη

Πρόσθεσης
α+β=β+α
(α+β)+γ=α+(β+γ)

Πολλαπλασιασµού

α ⋅ β = β ⋅α
(α ⋅ β ) ⋅ γ = α ⋅ ( β ⋅ γ )

3.Ποιο είναι το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεση και
ποιο του πολλαπλασιασµού;
Απάντηση:
Της πρόσθεσης είναι το 0 διότι α+0=α
Του πολλαπλασιασµού είναι το 1 διότι a ⋅ 1 =α
4.Ποιοι αριθµοί λέγονται αντίστροφοι; Να αναφέρετε
ένα παράδειγµα.
Απάντηση:
∆ύο αριθµοί είναι αντίστροφοι όταν έχουν γινόµενο 1.
π.χ

2 5
,
5 2

Προσοχή
β) Το 0 δεν έχει αντίστροφο.
5.Πότε ένα γινόµενο πολλών παραγόντων διαφόρων
του µηδενός είναι θετικό και πότε αρνητικό;
Απάντηση:
 Είναι θετικό όταν το πλήθος των αρνητικών
παραγόντων είναι άρτιο (ζυγό)
π.χ ( −1) ⋅ ( −1) ⋅ ( −1) ⋅ ( −1) ⋅ ( +2) = +2
 Είναι αρνητικό όταν το πλήθος των αρνητικών
παραγόντων είναι περιττό (µονό)

( −1) ⋅ ( −1) ⋅ ( −1) ⋅ ( +2) = −2

6.Πότε ένα γινόµενο πολλών παραγόντων είναι 0;
Απάντηση:
Όταν έστω και αν ένας όρος είναι 0.
π.χ ( +3) ⋅ ( −7) ⋅ ( +1) ⋅ 0 = 0
7.Τι είναι δύναµη; Από τι αποτελείται;
Απάντηση:
∆ύναµη είναι ένα γινόµενο που αποτελείτε από ίσους
παράγοντες.
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8.Να αναφέρετε τις ιδιότητες δυνάµεων.
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3ο Κεφάλαιο
9.Να αναφέρετε το πυθαγόρειο θεώρηµα. Να κάνετε
κατάλληλο σχήµα και να γράψετε τη σχέση που το
εκφράζει.
Απάντηση:
Ορισµός: Το τετράγωνο της υποτείνουσας
ενός ορθογωνίου τριγώνου ισούται µε το
άθροισµα των τετραγώνων των δυο κάθετων
πλευρών.
α2=β2+γ2
10.Τι ονοµάζεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού
αριθµού;
Απάντηση:
Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθµού α, είναι ένας
θετικός αριθµός που όταν υψωθεί στο τετράγωνο µας
δίνει τον αριθµό α.
Προσοχή:

a 2 = a και

( a)

2

= a , α≥ 0

11. Τι γνωρίζετε για το σύνολο των πραγµατικών
αριθµών;
Απάντηση:
Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών R αποτελείται
από τους ρητούς αριθµούς Q και τους άρρητους.
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
12.
Να
αναφέρετε
τους
ορισµούς
τριγωνοµετρικών αριθµών µιας οξείας γωνίας.
Απάντηση:
ηµίτονο=

απέναντη κάθετη
υποτείνουσα

συνηµίτονο= προσκε ίµενη καθετη
υποτε ίνουσα

των

εφαπτοµένη= απέναντη κάθετη
προσκείµενη κάθετη
13. Να αναφέρετε τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς
της γωνίας Β και Γ σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ. ( Α = 90 o )
Απάντηση:
ηµΒ=

β

19. Τι είναι κλίση ευθείας;
Απάντηση:
Έστω η ευθεία y=ax+β.
Για τη γωνία ω ισχύει:
εφω=α.
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αριθµό, πολλαπλασιάζονται και οι αντίστοιχες τιµές
του άλλου µε τον ίδιο αριθµό.
Υ Η συνάρτηση που εκφράζει τα ανάλογα ποσά είναι η
y=ax.
Υ Η γραφική παράσταση της y=ax είναι µια ευθεία που
περνά από την αρχή των αξόνων.

14. Ποια είναι η µέγιστη και ποια η ελάχιστη τιµή του
ηµιτόνου και συνηµιτόνου οξείας γωνίας.
Απάντηση:
0 < ηµω < 1 και 0 < συνω < 1
15. Πως µεταβάλλονται οι τριγωνοµετρικοί αριθµοί
µιας οξείας γωνίας.
Απάντηση:
 Όταν αυξάνεται µια οξεία γωνία, αυξάνεται το
ηµίτονο και η εφαπτοµένη της.
 Όταν αυξάνεται µια οξεία γωνία, µειώνεται το
συνηµίτονό της.
16. Να αναφέρετε τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς
των 30ο ,45ο και 60ο
Απάντηση:
30ο

45ο

60ο
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
συνάρτηση; Να

17. Τι είναι
αναφέρετε ένα
παράδειγµα.
Απάντηση:
Η ισότητα που συνδέει τις µεταβλητές x και y και µας
δείχνει τη διαδικασία µε την οποία για κάθε τιµή της
µεταβλητής x πως θα βρίσκουµε την αντίστοιχη τιµή
της y. π.χ. y=5x
18. Για τα ανάλογα ποσά να αναφέρετε:
α) τον ορισµό τους
β) τη συνάρτηση που τα εκφράζει
γ) την γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής.
Απάντηση:
Υ Ορισµός: ∆υο ποσά λέγονται ανάλογα, όταν
πολλαπλασιάζοντας τις τιµές του ενός ποσού µε έναν

20. Για τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά να αναφέρετε:
α) τον ορισµό τους
β) τη συνάρτηση που τα εκφράζει
γ) τη γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής
Απάντηση:

Υ Ορισµός: ∆υο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα,
όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιµές του ενός ποσού µε
έναν αριθµό, διαιρούνται οι αντίστοιχες τιµές τοπυ
άλλου µε τον ίδιο αριθµό.
Υ Η συνάρτηση που εκφράζει τα αντιστρόφως

ανάλογα ποσά είναι η y =

a
x

Υ Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y =

a
x

είναι µια υπερβολή.
Προσοχή:
α) Οι άξονες x’x και y’y λέγονται ασύµπτωτες της
υπερβολής.
β) Τα ανάλογα ποσά έχουν σταθερό πηλίκο.
γ) Τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά έχουν σταθερό
γινόµενο.
8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
21. Τι είναι επίκεντρη γωνία; Να κάνετε κατάλληλο
σχήµα. Ποια σχέση συνδέει την επίκεντρη γωνία µε
το αντίστοιχο τόξο της;
Απάντηση:
Επίκεντρη γωνία xoy είναι η γωνία που
έχει την κορυφή της στο κέντρο του
κύκλου.
Η επίκεντρη γωνία είναι ίση µε το
αντίστοιχο τόξο της.

22. Τι είναι εγγεγραµµένη γωνία;

Να κάνετε κατάλληλο σχήµα. Ποια σχέση συνδέει την
εγγεγραµµένη γωνία µε το αντίστοιχο τόξο της;
Ποια σχέση συνδέει την εγγεγραµµένη και επίκεντρη
που βαίνουν στο ίδιο τόξο;
Απάντηση:

Εγγεγραµµένη είναι η γωνία ΑΚΒ που η κορυφή της
γωνίας Κ είναι σηµείου του κύκλου και οι πλευρές της
ΚΑ, ΚΒ τέµνουν τον κύκλο.
Η εγγεγραµµένη γωνία είναι σε µοίρες ίση µε το µισό
του αντίστοιχου τόξου της.
Η εγγεγραµµένη γωνία είναι ίση µε το µισό της
επίκεντρης γωνίας που έχουν το ίδιο αντίστοιχο τόξο.
23. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό;
Απάντηση:
Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις
πλευρές και τις γωνίες του ίσες.
24. Τι είναι περιγγεγραµµένος κύκλος πολυγώνου;
Απάντηση:
Ο κύκλος που περνά από τις κορυφές του πολυγώνου
λέγεται περιγγεγραµµένος κύκλος πολυγώνου.
Προσοχή: Το πολύγωνο που είναι εγγεγραµµένο στον
κύκλο έχει τις κορυφές του σε αυτόν.

Περιγεγραµµένος κύκλος
Εγγεγραµµένο πολύγωνο

25.Τι είναι κεντρική γωνία κανονικού ν-γώνου;
Απάντηση:
Κάθε µια από τις ίσες επίκεντρες γωνίες ω µε τις
οποίες χωρίζουµε τον κύκλο σε ν
ίσα τόξα λέγεται κεντρική γωνία του
κανονικού ω-γώνου.

Ισχύει:

ω=

360ο

ν

26.Τι είναι το 1 rad ( ή ακτίνιο);
Απάντηση:
Ένα rad είναι ένα τόξο κύκλου που έχει µήκος ρ.
ρ: ακτίνα κύκλου.

