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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Ιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΣΤ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1. Οι ακέραιες αλγεβρικές παραστάσεις, στις οποίες μεταξύ των μεταβλητών σημειώνεται μόνο η
πράξη του ..........................λέγονται
2. Καλείται βαθμός ενός μονωνύμου ως προς .......μεταβλητή ο
εκθέτης της μεταβλητής αυτής
3. Το γινόμενο δύο μονωνύμων έχει συντελεστή
...................................των ................................... των μονωνύμων αυτών.
4. Κάθε μονώνυμο που περιέχεται σε ένα πολυώνυμο λέγεται ..................του πολυωνύμου.
5. Για να πολλαπλασιάσουμε μονώνυμο επί πολυώνυμο
............................το μονώνυμο με κάθε όρο του πολυωνύμου και
..............................τα γινόμενα που προκύπτουν.
6. Βαθμός ενός πολυωνύμου ως προς μία ή περισσότερες μεταβλητές του, είναι
ο..........................από τους βαθμούς των όρων του.
7. Ταυτότητα λέγεται κάθε.......................που περιέχει
.....................που αληθεύουν για όλες τις τιμές των μεταβλητών της.
8. Να συμπληρώσετε τις ισότητες :
(α + β)2 = α · + 2αβ +.......
(α-β)2 = α2-........+ β
(α + β)(α-β)=......-β2
(α + β)3 = α3+.......+ 3αβ2+.......
(α-β)3 = α3...............................-β3
α3 + β3 = (..........)(α2-αβ + β2)
α3-β3 = (α-β)(..............................)
9. Ένα πολυώνυμο δ είναι....................ή παράγοντας ενός πολυωνύμου Δ αν η διαίρεση Δ:δ
είναι.................,δηλαδή αν υπάρχει....................τέτοιο ώστε : Δ=δ·π
10. Μία αλγεβρική παράσταση που είναι κλάσμα και οι .......................της είναι ........................
λέγεται ..............ρητή αλγεβρική παράσταση ή απλώς ρητή παράσταση.

ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι ο βαθμός του μονωνύμου-5χ y ζ ως προς όλες τις
μεταβλητές του;
2,3,4,5,6,7,9
2. Ποιο από τα παρακάτω μονώνυμα είναι το γινόμενο των μονωνύμων 3α2x3z και -2αx4z2y
+6α3x6z3y , +lα3x7z3y , -6α3x7z3y , -6α3x7z3y°
3. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι ο βαθμός του πολυωνύμου: 5χ2 - 6χ + +3χ3 - 2χ - 2χ3
+1 - χ3 + χ .
3,2,1,4
4. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των πράξεων : (α+2β)2-(2α-β)2 =
-3α2+3β2 , 4αβ , 0 , 8αβ , -8αβ
5. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς, είναι ο βαθμός του πηλίκου Π, εάν ο βαθμός του διαιρετέου
Δ είναι 5 και ο βαθμός του διαιρέτη είναι 2;
7,5,3,2,1
6. Το ανάπτυγμα του (α2 + 2β)2 είναι το :
1)α4 + 4β2 , 2)α4 + 4αβ + 4β2 , 3)α2 + 4αβ + 4β2

ΤΕΣΤ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ή ΤΥΠΟΥ "ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ"
Στις παρακάτω προτάσεις άλλες είναι σωστές και άλλες λάθος. Βάλτε σε κύκλο το Σ για τις σωστές
και το Λ για τις λάθος.

