
ΣΑΞΗ Α  - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

 

Α΄ ΜΕΡΟ- ΑΛΓΕΒΡΑ 

ΕΡΩΣΗΗ 1 

Πνηνη αξηζκνί νλνκάδνληαη πξώηνη θαη πνηνη ζύλζεηνη; Να δώζεηε παξαδείγκαηα. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 1 

Όηαλ έλαο αξηζκόο δηαηξείηαη κόλν κε ηνλ εαπηό θαη ηε κνλάδα ιέγεηαη πξώηνο. 

Παξάδεηγκα: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19… 

Έλαο αξηζκόο πνπ δελ είλαη πξώηνο ιέγεηαη ζύλζεηνο. Παξάδεηγκα: 4, 6, 8, 15, 24, 

25… 

 

ΕΡΩΣΗΗ 2 

Να γξάςεηε ηα θξηηήξηα δηαηξεηόηεηαο γηα ηνπο αξηζκνύο 2, 3, 5 θαη 9. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 2 

 Έλαο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 2 όηαλ ηειεηώλεη ζε 0, 2, 4, 6, 8. 

 Έλαο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 5 όηαλ ηειεηώλεη ζε  0, 5. 

 Έλαο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 3 όηαλ ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ δηαηξείηαη 

κε ην 3. 

 Έλαο αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 9 όηαλ ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ δηαηξείηαη 

κε ην 9. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 3 

Πόηε δύν ή πεξηζζόηεξα θιάζκαηα ιέγνληαη νκώλπκα θαη πόηε εηεξώλπκα; 

 Πόηε έλα θιάζκα ιέγεηαη αλάγσγν; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 3 

Γύν ή πεξηζζόηεξα θιάζκαηα πνπ έρνπλ ηνλ ίδην παξνλνκαζηή ιέγνληαη νκώλπκα. 

Τα θιάζκαηα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνύο παξνλνκαζηέο ιέγνληαη εηεξώλπκα. 

 Έλα θιάζκα ιέγεηαη αλάγσγν όηαλ δελ κπνξεί λα απινπνηεζεί. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 4 

η)  Τη είλαη ε απινπνίεζε θιάζκαηνο; 

ηη) Πόηε έλα θιάζκα ιέγεηαη αλάγσγν; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 4 

η) Όηαλ δηαηξνύκε ηνπο όξνπο ελόο θιάζκαηνο κε έλα θνηλό δηαηξέηε ηνπο, πξνθύπηεη 

ίζν κε ην αξρηθό αιιά κε κηθξόηεξνπο όξνπο. 

ηη) Αλάγσγν ιέγεηαη έλα θιάζκα πνπ δελ απινπνηείηαη. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 5 

η) Πνηα θιάζκαηα ιέγνληαη ίζα ή ηζνδύλακα; Γώζηε παξαδείγκαηα. 

ηη) Με πνηνπο ηξόπνπο βξίζθνπκε ηζνδύλακν ελόο θιάζκαηνο; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 5 

η) Γύν θιάζκαηα ιέγνληαη ηζνδύλακα ή ίζα όηαλ εθθξάδνπλ ην ίδην κέξνο  ελόο 

κεγέζνπο.  

ηη) Όηαλ πνιιαπιαζηαζηνύλ  νη όξνη ελόο θιάζκαηνο κε ηνλ ίδην θπζηθό αξηζκό 

πξνθύπηεη θιάζκα ηζνδύλακν. 

Ή  Όηαλ νη όξνη ελόο θιάζκαηνο δηαηξεζνύλ κε ηνλ ίδην θπζηθό αξηζκό πξνθύπηεη 

θιάζκα ηζνδύλακν. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 6 

η) Πώο ζπγθξίλνπκε δύν νκώλπκα θιάζκαηα; 

ηη) Πώο ζπγθξίλνπκε δύν εηεξώλπκα θιάζκαηα; 

ηηη) Πώο ζπγθξίλνπκε δύν θιάζκαηα κε ηνλ ίδην αξηζκεηή; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 6 



η) Όηαλ δύν θιάζκαηα είλαη νκώλπκα, κεγαιύηεξν είλαη εθείλν πνπ έρεη κεγαιύηεξν 

αξηζκεηή. 

ηη) Όηαλ έρνπκε λα ζπγθξίλνπκε δύν εηεξώλπκα θιάζκαηα, ηα κεηαηξέπνπκε ζε 

νκώλπκα θαη θαηόπηλ κεγαιύηεξν είλαη εθείλν κε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκεηή( όπσο 

ζην παξαπάλσ). 

ηηη) Όηαλ δύν θιάζκαηα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκεηή, κεγαιύηεξν είλαη εθείλν κε ηνλ 

κηθξόηεξν παξνλνκαζηή. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 7 

Πώο ζπγθξίλνπκε έλα θιάζκα κε ηε κνλάδα; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 7 

Αλ ζε έλα θιάζκα 

 Ο αξηζκεηήο είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ παξνλνκαζηή, ηόηε ην θιάζκα είλαη 

κηθξόηεξν από ην 1 

 Ο αξηζκεηήο είλαη  ίζνο κε ηνλ παξνλνκαζηή, ηόηε ην θιάζκα είλαη ίζν κε ην 

1 

 Ο αξηζκεηήο είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ παξνλνκαζηή, ηόηε ην θιάζκα είλαη 

κεγαιύηεξν από ην 1 

 

 

ΕΡΩΣΗΗ 8 

η) Πώο πξνζζέηνπκε νκώλπκα θιάζκαηα; 

ηη) Πώο πξνζζέηνπκε εηεξώλπκα θιάζκαηα; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 8 

η) Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν νκώλπκα θιάζκαηα, θξαηάκε ηνλ ίδην παξνλνκαζηή θαη 

πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκεηέο. 

ηη) Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν εηεξώλπκα θιάζκαηα, ηα κεηαηξέπνπκε πξώηα ζε 

νκώλπκα θαη κεηά ηα πξνζζέηνπκε ζύκθσλα κε ηνλ πξνεγνύκελν θαλόλα. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 9 

η) Πώο πνιιαπιαζηάδνπκε δύν θιάζκαηα; 

ηη) Πώο δηαηξνύκε δύν θιάζκαηα;        

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 9 

η) Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε δύν θιάζκαηα, πνιιαπιαζηάδνπκε αξηζκεηή κε 

αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή κε παξνλνκαζηή. 

ηη)  Γηα λα δηαηξέζνπκε δύν θιάζκαηα πνιιαπιαζηάδνπκε ην πξώην θιάζκα κε ην 

αληίζηξνθν ηνπ δεύηεξνπ θιάζκαηνο. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 10   

η) Πνηνη αξηζκνί ιέγνληαη αληίζηξνθνη; (Γώζηε θαη παξάδεηγκα) 

ηη) Όινη νη αξηζκνί έρνπλ αληίζηξνθν; 

ηηη) Υπάξρεη αξηζκόο πνπ είλαη ίζνο κε ηνλ αληίζηξνθν ηνπ; 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 10 

η) Αληίζηξνθνη ιέγνληαη νη αξηζκνί πνπ έρνπλ γηλόκελν 1.  

Παξάδεηγκα: νη αξηζκνί  
5

3
  θαη  

3

5
 είλαη αληίζηξνθνη. 

ηη) Ο αξηζκόο 0 δελ έρεη αληίζηξνθν γηαηί όηη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην κεδέλ 

κεδελίδεηαη θαη επνκέλσο δελ κπνξεί ην γηλόκελν λα είλαη 1. 

ηηη) Ο αξηζκόο 1 έρεη αληίζηξνθν ην 1 γηαηί  111      

 

 

 



ΕΡΩΣΗΗ 11 

Πνηνη αξηζκνί ιέγνληαη νκόζεκνη θαη πνηνη εηεξόζεκνη; Γώζηε αληίζηνηρα 

παξαδείγκαηα. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 11 

Οκόζεκνη ιέγνληαη νη αξηζκνί πνπ έρνπλ ην ίδην πξόζεκν π.ρ. +4 θαη +18 

Δηεξόζεκνη ιέγνληαη νη αξηζκνί πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό πξόζεκν π.ρ. +5 θαη -18 

 

ΕΡΩΣΗΗ 12 

Α)Πνηνη αξηζκνί ιέγνληαη αληίζεηνη; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

Β) Τη εθθξάδεη ε απόιπηε ηηκή ελόο ξεηνύ αξηζκνύ α θαη πώο ζπκβνιίδεηαη; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 12 

Α)Αληίζεηνη ιέγνληαη δύν αξηζκνί πνπ είλαη εηεξόζεκνη θαη έρνπλ ηελ ίδηα απόιπηε 

ηηκή π.ρ. +4 θαη -4 

Β) Η απόιπηε ηηκή ελόο ξεηνύ αξηζκνύ α εθθξάδεη ηελ απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ κε 

ηεηκεκέλε α από ηελ αξρή Ο ηνπ άμνλα θαη ζπκβνιίδεηαη κε |α|. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 13 

Πώο ζπγθξίλνπκε δύν ξεηνύο αξηζκνύο; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 13 

Γεληθόο θαλόλαο: Ο κεγαιύηεξνο από δύν ξεηνύο αξηζκνύο είλαη εθείλνο πνπ 

βξίζθεηαη δεμηόηεξα από ηνλ άιιν πάλσ ζηνλ άμνλα. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 14 

Πώο πξνζζέηνπκε δύν νκόζεκνπο  θαη πώο δύν εηεξόζεκνπο ξεηνύο αξηζκνύο; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 14 

 Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν νκόζεκνπο ξεηνύο αξηζκνύο, πξνζζέηνπκε ηηο 

απόιπηεο ηηκέο ηνπο θαη ζην άζξνηζκα βάδνπκε ην πξόζεκν πνπ έρνπλ. 

 Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν εηεξόζεκνπο ξεηνύο αξηζκνύο, αθαηξνύκε ηηο 

απόιπηεο ηηκέο ηνπο θαη ζην απνηέιεζκα βάδνπκε ην πξόζεκν ηνπ αξηζκνύ κε 

ηελ κεγαιύηεξε απόιπηε ηηκή. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 15 

Πώο δηώρλνπκε κηα παξέλζεζε; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 15 

 Όηαλ κηα παξέλζεζε έρεη κπξνζηά ηεο ην + (ή δελ έρεη πξόζεκν) δηώρλνπκε 

ην + θαη ηελ παξέλζεζε θαη γξάθνπκε ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρεη κε ηα ίδηα 

πξόζεκα. 

 Όηαλ κηα παξέλζεζε έρεη κπξνζηά ηεο ην - , δηώρλνπκε ην – θαη ηελ 

παξέλζεζε θαη γξάθνπκε ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρεη κε αληίζεηα πξόζεκα. 

 

 

 

Β΄ ΜΕΡΟ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

 

ΕΡΩΣΗΗ 16 

Τη νλνκάδνπκε γσλία; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 16 

Γσλία νλνκάδεηαη θαζεκία από ηηο πεξηνρέο πνπ δεκηνπξγνύληαη από δύν εκηεπζείεο 

κε θνηλή αξρή.  

 

ΕΡΩΣΗΗ 17 

Τη νλνκάδνπκε κέζν ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 17 

Μέζν ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο νλνκάδνπκε έλα ζεκείν, πνπ αλήθεη ζην 

επζύγξακκν ηκήκα θαη ρσξίδεη απηό ζε δύν ίζα ηκήκαηα. 



 

ΕΡΩΣΗΗ 18 

Τη νλνκάδνπκε δηρνηόκν κηαο γσλίαο; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 18 

Γηρνηόκν κηαο γσλίαο νλνκάδεηαη ε εκηεπζεία πνπ έρεη αξρή ηελ θνξπθή ηεο γσλίαο 

θαη ηε ρσξίδεη ζε δύν ίζεο γσλίεο. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 19 

Πνηα είλαη ηα είδε ησλ γσληώλ; Να γίλνπλ αληίζηνηρα ζρήκαηα. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 19 

Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 170.  

 

ΕΡΩΣΗΗ  20 

Πνηεο γσλίεο ιέγνληαη εθεμήο; Να ζρεδηάζεηε δύν εθεμήο γσλίεο. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 20 

Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 173. 

 

ΕΡΩΣΗΗ  21 

 Πνηεο γσλίεο ιέγνληαη παξαπιεξσκαηηθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο θαη πνηεο 

θαηαθνξπθήλ; Να γίλνπλ αληίζηνηρα ζρήκαηα. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 21 

Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 176. 

 

ΕΡΩΣΗΗ  22 

η)  Πνηεο είλαη νη ζρεηηθέο ζέζεηο δύν επζεηώλ ζην επίπεδν; 

ηη) Πόηε δύν επζείεο ηνπ επηπέδνπ ιέγνληαη παξάιιειεο;  

ΑΠΑΝΣΗΗ 22 

η) Γύν επζείεο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην επίπεδν κπνξεί λα είλαη ηεκλόκελεο ή 

παξάιιειεο 

ηη) Γύν επζείεο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην επίπεδν θαη δελ ηέκλνληαη ιέγνληαη παξάιιειεο. 

 

ΕΡΩΣΗΗ  23 

η) Τη νλνκάδνπκε θύθιν κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ; 

ηη) Τη νλνκάδνπκε θπθιηθό δίζθν κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ; 

ηηη) Τη νλνκάδνπκε ρνξδή ελόο θύθινπ, ηη  ηόμν θαη ηη δηάκεηξν; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 23 

Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 188. 

 

ΕΡΩΣΗΗ  24 

Α)Τη νλνκάδνπκε κεζνθάζεην ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο; 

Β) Πνηα ηδηόηεηα έρεη θάζε ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 24 

Α) Μεζνθάζεηνο ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο νλνκάδεηαη ε επζεία πνπ είλαη θάζεηε 

πξνο απηό θαη δηέξρεηαη από ην κέζν ηνπ. 

Β) Κάζε ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ηζαπέρεη από ηα άθξα 

ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο. 

 

ΕΡΩΣΗΗ  25 

Όηαλ δύν παξάιιειεο επζείεο ηέκλνληαη από κηα ηξίηε ηόηε αλαθέξεηε όια ηα δεύγε 

ησλ γσληώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαη πνηεο  από απηέο είλαη ίζεο ή παξαπιεξσκαηηθέο. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 25 

Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 214-215. 

 

 

 



 

 


