ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Αριθµητική παράσταση
Αριθµητική παράσταση λέγεται µια σειρά αριθµών που συνδέονται µεταξύ
τους µε πράξεις. Η σειρά των πράξεων σε µια αριθµητική παράσταση είναι η
εξής:
1. Υπολογίζουµε τις δυνάµεις
2. Κάνουµε πολλαπλασιασµούς και διαιρέσεις
3. Κάνουµε προσθέσεις και αφαιρέσεις
• Αν υπάρχουν πράξεις µέσα σε παρενθέσεις τις εκτελούµε πρώτα µε την
παραπάνω σειρά.

∆υνάµεις ρητών αριθµών
Το γινόµενο

α ⋅ α ⋅ α ...α

του α και συµβολίζεται α

που έχει ν παράγοντες ονοµάζεται νιοστή δύναµη

ν

Ιδιοτητες δυναµεων

α µ ⋅ α ν = α µ +ν

α0 =1

ν

ν

(α ⋅ β )

ν

=α ⋅β

ν

 α  αν
  = ν
β
β 

α µ : α ν = α µ −ν

(α )

µ ν

= α µ ⋅ν

Ευκλείδεια διαίρεση

Ο τύπος της ευκλείδειας διαίρεσης είναι ∆ = δ ⋅ π + υ όπου υ < δ µε:
∆ : διαιρετέος

δ : διαιρέτης
π : πηλίκο
υ : υπόλοιπο

Κριτήρια διαιρετότητας

• Ένας αριθµός διαιρείται µε το 2 όταν τελειώνει σε 0,2,4,6,8
• Ένας αριθµός διαιρείται µε το 5 όταν τελειώνει σε 0 ή 5
• Ένας αριθµός διαιρείται µε το 3 όταν το άθροισµα των ψηφίων του

διαιρείται µε το 3.
• Ένας αριθµός διαιρείται µε το 9 όταν το άθροισµα των ψηφίων του
διαιρείται µε το 9

Κλάσµατα
Ισοδύναµα ονοµάζονται δύο κλάσµατα που εκφράζουν το ίδιο µέρος.
Ανάγωγο ονοµάζεται το κλάσµα που δεν µπορεί να απλοποιηθεί.
Οµώνυµα ονοµάζονται τα κλάσµατα που έχουν ίδιους παρονοµαστές
Ετερώνυµα ονοµάζονται τα κλάσµατα που έχουν διαφορετικούς
παρονοµαστές.

Σύγκριση κλασµάτων
Από δύο οµώνυµα κλάσµατα µεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει µεγαλύτερο
αριθµητή. Αν δύο κλάσµατα είναι ετερώνυµα τα µετατρέπω σε οµώνυµα και
τα συγκρίνω.
Από δύο κλάσµατα µε τους ίδιους αριθµητές µεγαλύτερο είναι εκείνο που
έχει µικρότερο παρονοµαστή.

Πράξεις µεταξύ κλασµάτων
Πρόσθεση κλασµάτων: Για να προσθέσω δύο κλάσµατα θα πρέπει να είναι
οµώνυµα. Αν είναι οµώνυµα τότε προσθέτω τους αριθµητές και αφήνω τον
κοινό παρονοµαστή.
Αφαίρεση κλασµάτων: Για να αφαιρέσω δύο κλάσµατα θα πρέπει να είναι
οµώνυµα. Αν είναι οµώνυµα τότε αφαιρώ τους αριθµητές και αφήνω τον
κοινό παρονοµαστή.
Πολλαπλασιασµός κλασµάτων: Για να πολλαπλασιάσω δύο κλάσµατα
πολλαπλασιάζω τους αριθµητές και τους παρονοµαστές τους.

∆ιαίρεση κλασµάτων: Για να διαιρέσω δύο κλάσµατα κάνω την διαίρεση
πολλαπλασιασµό και αντιστρέφω το δεύτερο κλάσµα.

Ποσοστά
Το σύµβολο α% ονοµάζεται ποσοστό επί τοις εκατό.

Ανάλογα ποσά
Αναλογία ονοµάζεται η ισότητα δύο λόγων. Αν

α γ
=
β δ

τότε

α ⋅δ = β ⋅ γ

Ανάλογα ονοµάζονται τα ποσά που ο λόγος των τιµών τους παραµένει
σταθερός. Στα ανάλογα ποσά όταν η τιµή του ενός πολλαπλασιάζεται µε
έναν αριθµό τότε και η αντίστοιχη τιµή του άλλου πολλαπλασιάζεται µε τον
ίδιο αριθµό. Αν x, y δύο ποσά που είναι ανάλογα, συνδέονται µε τη σχέση
y = a ⋅ x όπου α είναι ο συντελεστής αναλογίας. Η γραφική παράσταση
των ανάλογων ποσών είναι µια ευθεία που διέρχεται από την αρχή των
αξόνων.

Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
Αντιστρόφως ανάλογα ποσά ονοµάζονται τα ποσά που το γινόµενο των
τιµών τους παραµένει σταθερό. Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά όταν η τιµή
του ενός πολλαπλασιάζεται µε έναν αριθµό τότε η αντίστοιχη τιµή του άλλου
διαιρείται µε τον αριθµό αυτό. Η γραφική παράσταση των αντιστρόφως
ανάλογων ποσών ονοµάζεται υπερβολή.

Απόλυτη τιµή
Απόλυτη τιµή ενός αριθµού α συµβολίζεται µε

α

και είναι η απόσταση

του α από το µηδέν.
Η απόλυτη τιµή ενός θετικού αριθµού είναι ο ίδιος ο αριθµός.
Η απόλυτη τιµή ενός αρνητικού αριθµού είναι ο αντίθετός του.

Απαλοιφή παρενθέσεων
Όταν µια παρένθεση έχει µπροστά της το πρόσηµο + ή δεν έχει πρόσηµο
µπορούµε να την απαλείψουµε µαζί µε το + και να γράψουµε τους όρους που
περιέχει µαζί µε τα πρόσηµά τους.
Όταν µια παρένθεση έχει µπροστά της το πρόσηµο – µπορούµε να την
απαλείψουµε µαζί µε το – και να γράψουµε τους όρους που έχει µε τα
αντίθετα πρόσηµα.

Κανόνες πράξεων ρητών αριθµών
Πρόσθεση ρητών αριθµών:
Για να προσθέσουµε 2 οµόσηµους ρητούς αριθµούς βάζουµε το κοινό τους
πρόσηµο και προσθέτουµε τις απόλυτες τιµές τους.
Για να προσθέσουµε 2 ετερόσηµους ρητούς αριθµούς βάζουµε το πρόσηµο
της µεγαλύτερης απόλυτης τιµής και αφαιρούµε από την µεγαλύτερη την
µικρότερη απόλυτη τιµή.
Για να κάνουµε την αφαίρεση α-β δύο ρητών α, β προσθέτουµε στον α τον
αντίθετο του β, δηλαδή

α − β = α + ( −β )

Πολλαπλασιασµός ρητών αριθµών
Για να πολλαπλασιάσουµε δύο οµόσηµους ρητούς αριθµούς βάζουµε το
πρόσηµο + και πολλαπλασιάζουµε τις απόλυτες τιµές τους.
Για να πολλαπλασιάσουµε δύο ετερόσηµους ρητούς αριθµούς βάζουµε το
πρόσηµο – και πολλαπλασιάζουµε τις απόλυτες τιµές τους.
∆ιαίρεση ρητών αριθµών
Για να διαιρέσουµε δύο οµόσηµους ρητούς αριθµούς βάζουµε το πρόσηµο +
και διαιρούµε τις απόλυτες τιµές τους.
Για να διαιρέσουµε δύο ετερόσηµους αριθµούς βάζουµε το πρόσηµο – και
διαιρούµε τις απόλυτες τιµές τους.

Ιδιότητες πράξεων
πρόσθεσης

πολλαπλασιασµού

Αντιµεταθετική

α + β = β +α

α ⋅ β = β ⋅α

Προσεταιριστική

α + ( β + γ ) = (α + β ) + γ

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

Επιµεριστική
ιδιότητα

Γεωµετρία
Βασικές γεωµετρικές έννοιες:
Ευθεία είναι µια γραµµή που δεν έχει αρχή και τέλος.
Ηµιευθεία είναι µια γραµµή που έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος.
Ευθύγραµµο τµήµα είναι µια γραµµή µε αρχή και τέλος.
Αντικείµενες ηµιευθείες είναι δύο ηµιευθείες που έχουν κοινή κορυφή και η
µία είναι προέκταση της άλλης.
Επίπεδο είναι µια επιφάνεια πάνω στην οποία εφαρµόζει παντού η ευθεία
γραµµή.
Γωνία είναι η περιοχή που ορίζουν 2 ηµιευθείες µε κοινή κορυφή πάνω στο
επίπεδο. Μονάδα µέτρησης των γωνιών είναι η µοίρα.
∆ιχοτόµος γωνίας ονοµάζεται η ηµιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της
γωνίας και την χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες.
Μέσο ευθυγράµµου τµήµατος λέγεται το σηµείο που χωρίζει το ευθύγραµµο
τµήµα σε δύο ίσα µέρη.

Είδη γωνιών
o

Ορθή ονοµάζεται η γωνία της οποίας το µέτρο 90 .Οι πλευρές της ορθής είναι
κάθετες ηµιευθείες.
Οξεία ονοµάζεται η γωνία που είναι µικρότερη από την ορθή.
Αµβλεία ονοµάζεται η γωνία που είναι µεγαλύτερη από την ορθή και
µικρότερη από

180o .
o

Ευθεία γωνία ονοµάζεται η γωνία που το µέτρο της είναι ίσο µε 180 .
o

Μη κυρτή λέγεται η γωνία µε µέτρο µεγαλύτερο των 180 και µικρότερο των

360o .
0o .
o
Πλήρης λέγεται η γωνία µε µέτρο 360 .
Μηδενική λέγεται η γωνία µε µέτρο

Εφεξής ονοµάζονται δύο γωνίες που έχουν την ίδια κορυφή, µια κοινή πλευρά
και κανένα άλλο κοινό σηµείο.
∆ιαδοχικές γωνίες λέγονται περισσότερες από δύο γωνίες που η καθεµία από
αυτές είναι εφεξής µε την προηγούµενη και την επόµενή της.
Παραπληρωµατικές γωνίες ονοµάζονται δύο γωνίες που έχουν άθροισµα

180o .
o

Συµπληρωµατικές γωνίες ονοµάζονται δύο γωνίες που έχουν άθροισµα 90 .
Κατακορυφήν γωνίες ονοµάζονται δύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και οι
πλευρές της µίας είναι αντικείµενες ηµιευθείες της άλλης.
Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.

Παράλληλες
Παράλληλες ονοµάζονται οι ευθείες που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και δεν
τέµνονται.
Όταν δύο παράλληλες ευθείες τέµνονται από µια τρίτη τότε οι εντός και
εναλλάξ γωνίες που σχηµατίζονται είναι ίσες.
Όταν δύο παράλληλες ευθείες τέµνονται από µια τρίτη τότε οι εντός εκτός και
επί τα αυτά γωνίες που σχηµατίζονται είναι ίσες.

Μεσοκάθετος
Μεσοκάθετος ευθυγράµµου τµήµατος λέγεται η ευθεία που διέρχεται από το
µέσο του και είναι κάθετη σε αυτό.
Κάθε σηµείο της µεσοκαθέτου ισαπέχει από τα άκρα του ευθυγράµµου
τµήµατος.

Τρίγωνα
Κύρια στοιχεία ενός τριγώνου είναι οι πλευρές και οι γωνίες του.
Είδη τριγώνων µε βάση τις πλευρές:
• Ισόπλευρο (Το τρίγωνο που όλες οι πλευρές είναι ίσες).
• Ισοσκελές (Το τρίγωνο που έχει δύο πλευρές ίσες).
• Σκαληνό (Το τρίγωνο που όλες οι πλευρές είναι άνισες).
Είδη τριγώνων µε βάση την γωνία
• Ορθογώνιο (Το τρίγωνο που έχει µια ορθή γωνία).
• Αµβλυγώνιο (Το τρίγωνο που έχει µια αµβλεία γωνία).
• Οξυγώνιο (Το τρίγωνο που όλες οι γωνίες είναι οξείες).
∆ευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου
• ∆ιάµεσος: είναι το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει την κορυφή µε το µέσο
της απέναντι πλευράς.
• Ύψος: είναι το κάθετο ευθύγραµµο τµήµα από µια κορυφή προς την
απέναντι πλευρά.
• ∆ιχοτόµος: είναι το ευθύγραµµο τµήµα που χωρίζει την γωνία σε δύο ίσες
γωνίες.
o

Σε κάθε τρίγωνο το άθροισµα των γωνιών του είναι 180
Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο ισχύουν:
Οι προσκείµενες γωνίες στη βάση ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες.
Η διάµεσος που αντιστοιχεί στη βάση είναι και ύψος και διχοτόµος.
Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο ισχύει:
Όλες οι πλευρές και όλες οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου είναι ίσες.
Κάθε διάµεσος είναι και ύψος και διχοτόµος.

Παραλληλόγραµµο
Παραλληλόγραµµο λέγεται το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ που έχει τις απέναντι
πλευρές παράλληλες. Κάθε πλευρά του παραλληλογράµµου µπορεί να
θεωρηθεί βάση του. Η απόσταση της βάσης από την απέναντι πλευρά λέγεται
ύψος του παραλληλογράµµου.
Ειδικές περιπτώσεις παραλληλογράµµων:
• Ορθογώνιο παραλληλόγραµµο είναι το παραλληλόγραµµο που όλες οι
γωνίες του είναι ορθές.
• Ρόµβος είναι το παραλληλόγραµµο που όλες οι πλευρές είναι ίσες.
• Τετράγωνο είναι το παραλληλόγραµµο που οι πλευρές του είναι ίσες και οι
γωνίες του ορθές.

Τραπέζιο
Τραπέζιο είναι το τετράπλευρο που έχει µόνο δύο πλευρές παράλληλες. Οι
παράλληλες πλευρές ονοµάζονται βάσεις του τραπεζίου. Η απόσταση των
βάσεων λέγεται ύψος του τραπεζίου. Αν ένα τραπέζιο έχει τις µη παράλληλες
πλευρές του ίσες ονοµάζεται ισοσκελές τραπέζιο.

