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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ 

ΗΣΣΣ          Α!      ΤΑΞΗΣΣΣ    ΤΤΑΑΞΞΗΗΑΑ!!ΗΗ

ΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΛΛΗΗ  

ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ                          
υ µαχαίίίρωσσσε τον Αρχιιιµήδη υυ  µµααχχαα ρρωω εε  ττοονν  ΑΑρρχχ µµήήδδηη  

ο κτύπηµα, σκότωσε τον κύκλο, την εφα-

τοµής στο άπειρο. 

ού εξόρισε όλους τους αριθµούς, που ήσαν 

ία. 

σες διοικεί ένα σχολείο φιλοσόφων. 

άθεται καβάλα σ' ένα δόρυ και γράφει 

ένα δύο". 
                                  Miroslav  
                                     Holab  
                                       1923. 
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ΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ       ΘΘΘΕΕΕΩΩΩΡΡΡΙΙΙΑΑΑΣΣΣ    

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟ    ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ    ΥΥΥΛΛΛΗΗΗ    

ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ    AAA ΄́́   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΗΗΗΣΣΣ    
 

Κεφάλαιο 1 

1. 10 

1. Τι ονοµάζονται πολλαπλάσια  ενός  φυσικού αριθµού; 

Ονοµάζονται πολλαπλάσια ενός φυσικού αριθµού οι αριθµοί που προκύπτουν όταν πολ-

λαπλασιάσουµε τον φυσικό αυτόν  διαδοχικά µε όλους τούς Φυσικούς  αριθµούς. 

2. Τι ονοµάζεται ελάχιστο  κοινό πολλαπλάσιο δύο ή περισσοτέρων  φυσικών αριθµών; 

Ονοµάζεται ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο δύο ή περισσοτέρων φυσικών αριθµών το  µικρότε-

ρο , διάφορο του µηδενός , κοινό τους πολλαπλάσιο. 

1.11 

3. Τι ονοµάζεται νιοστή δύναµη ενός φυσικού αριθµού α; 

Ονοµάζεται νιοστή δύναµη ενός φυσικού αριθµού α  το γινόµενο  ν παραγόντων ίσων µε το α  

1.12 

4. Τι λέει η επιµεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασµού ως προς τη⋅ν πρόσθεση και τι ως 

προς την αφαίρεση; 

α⋅(β + γ) = α⋅β + α⋅γ      και    α⋅(β − γ) = α⋅β − α⋅γ 

1. 13  

5. Τι ονοµάζεται τέλεια διαίρεση και ποιες ιδιότητες προκύπτουν από αυτήν; 

Ονοµάζεται τέλεια διαίρεση η διαίρεση µε υπόλοιπο ίσο µε το µηδέν. 

Σε µια τέλεια διαίρεση µε ∆ διαιρετέο δ διαιρέτη και π πηλίκο ισχύει  ∆ = δ⋅π.   

και  αντίστροφα. 

i. α:α =1 ( γιατί  α⋅1= α ) 

ii. α:1= α ( γιατί  1⋅α = α )  

iii. αν α ≠0    0:α = 0 ( γιατί  α⋅0 = 0 ) 

iv. αν α ≠0    α:0 αδύνατη   ( γιατί   π⋅0 ≠ α) 

v. 0:0 αόριστη ( γιατί  0⋅π = 0  όποιο και αν είναι το  π) 

1. 14 

6. Ποιοι αριθµοί  ονοµάζονται πρώτοι και ποιοι σύνθετοι; 

Πρώτοι αριθµοί ονοµάζονται οι φυσικοί αριθµοί που έχουν διαιρέτες µόνο τον εαυτό τους 

και την µονάδα.(δηλαδή διαιρούνται ακριβώς µόνο από τον εαυτό τους και την µονάδα ) 

Σύνθετοι αριθµοί ονοµάζονται οι φυσικοί αριθµοί που δεν είναι πρώτοι, δηλαδή οι φυσικοί 

αριθµοί που έχουν και  άλλους διαιρέτες εκτός από τον εαυτό τους και την µονάδα. 
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7. 

8. 

9. 

Ποιοι αριθµοί  ονοµάζονται πρώτοι µεταξύ τους; 

Πρώτοι µεταξύ τους ονοµάζονται δύο φυσικοί αριθµοί που ο µέγιστος κοινός διαιρέτης τους 

είναι η µονάδα. 

Ποιοι οι χαρακτήρες της διαιρετότητας; 

• Κάθε φυσικός αριθµός διαιρεί τα πολλαπλάσια του. 

• Κάθε φυσικός αριθµός που διαιρείται από έναν άλλο φυσικό είναι πολλαπλάσιο του. 

• Αν ένας φυσικός αριθµός διαιρεί έναν άλλο φυσικό τότε διαιρεί και τα πολλαπλάσια αυ-

τού. 

• Αν ένας φυσικός αριθµός  διαιρεί δύο άλλους φυσικούς τότε διαιρεί και το άθροισµα  και 

τη διαφορά τους. 

Ποια είναι τα κριτήρια  της διαιρετότητας;  

1) Ένας φυσικός αριθµός διαιρείται µε το 2 αν το τελευταίο του ψηφίο είναι το 0 ή το 2 ή το 

4 ή το 6 ή το 8. 

2) Ένας φυσικός αριθµός  διαιρείται µε το 5 αν το τελευταίο του ψηφίο είναι το 0 ή το 5. 

3) Ένας φυσικός αριθµός  διαιρείται µε το 3 αν το  άθροισµα των ψηφίων του είναι πολλα-

πλάσιο του 3. 

4) Ένας φυσικός αριθµός  διαιρείται µε το 9 αν το  άθροισµα των ψηφίων του είναι πολλα-

πλάσιο του 9. 

Κεφάλαιο 2 

2. 10 

10. Τι ονοµάζεται: τετραγωνικό µέτρο, τετραγωνικό δεκατόµετρο, τετραγωνικό εκατοστόµε-

τρο, τετραγωνικό χιλιοστόµετρο, και πως συνδέονται µεταξύ τους. 

• Ονοµάζεται τετραγωνικό µέτρο, (m2) το εµβαδόν  ενός τετραγώνου µε πλευρά  1m. 

• Ονοµάζεται τετραγωνικό δεκατόµετρο, (1dm2) το εµβαδόν  ενός τετραγώνου µε πλευρά  

1dm. 

• Ονοµάζεται τετραγωνικό εκατοστόµετρο, (1cm2) το εµβαδόν  ενός τετραγώνου µε πλευ-

ρά  1cm.  

• Ονοµάζεται τετραγωνικό χιλιοστόµετρο, (1mm2) το εµβαδόν  ενός τετραγώνου µε πλευ-

ρά 1mm.  

1m2 = 100dm2 =10000cm2 =1000000mm2 

2. 13 

11. Τι ονοµάζεται  κυβικό µέτρο, κυβικό δεκατόµετρο, κυβικό εκατοστόµετρο, κυβικό χιλιο

στόµετρο   και πως συνδέονται µεταξύ τους; 

-

• Ονοµάζεται κυβικό µέτρο, (1m3) ο  όγκος ενός  κύβου µε ακµή 1m. 

• Ονοµάζεται κυβικό δεκατόµετρο, (1dm3) ο  όγκος ενός κύβου µε ακµή 1dm. 
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• Ονοµάζεται κυβικό εκατοστόµετρο, (1cm3) ο  όγκος ο  όγκος ενός κύβου µε ακµή 1cm.  

• Ονοµάζεται κυβικό χιλιοστόµετρο, (1mm3) ο  όγκος ενός κύβου µε ακµή 1mm.  

                          1m3 = 1000dm3 =1000000cm3 =1000000000mm3               

β
γ

α                                            
α

α

α                         V =α⋅β⋅γ                                                       V = α3 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Ποιοι οι τύποι του εµβαδού  i) Ενός ορθογωνίου    ii) Ενός τετραγώνου 

  

 i)                                                Ε = α⋅β               ii)                                     Ε= α2 

                                                                                                       

α

α

β 

α 

Ποιοι οι τύποι του όγκου i) ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  ii) ενός κύβου 

 

 

  i)                                                                      ii)   

3. 1  

Τι ονοµάζεται  κλάσµα και τι διακρίνουµε σ’ αυτό; 

Ονοµάζεται κλάσµα ένα σύµβολο της µορφής 
α
β

 όπου οι αριθµοί  α, β είναι φυσικοί αριθµοί 

και ο β ≠ 0.  

Οι αριθµοί  α, β λέγονται όροι  του κλάσµατος. 

Ο αριθµός  α,  λέγεται αριθµητής του κλάσµατος. 

Ο αριθµός  β,  λέγεται παρονοµαστής του κλάσµατος. 

Πότε δύο ή περισσότερα κλάσµατα λέγονται οµώνυµα και πότε ετερώνυµα; 

∆ύο ή περισσότερα κλάσµατα λέγονται οµώνυµα όταν έχουν τον ίδιο παρονοµαστή. 

∆ύο ή περισσότερα κλάσµατα λέγονται ετερώνυµα όταν δεν έχουν τον ίδιο παρονοµαστή. 

Τι παριστάνει ένα κλάσµα; 

Ένα κλάσµα παριστάνει το ακριβές πηλίκο µιας διαίρεσης στην οποία ο αριθµητής του είναι 

ο διαιρετέος και ο παρονοµαστής  του ο διαιρέτης.   

Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός κλάσµατος; 

1. Κάθε φυσικός αριθµός γράφεται σαν κλάσµα µε αριθµητή τον ίδιο τον φυσικό και παρο-

νοµαστή την µονάδα.   

∆ηλαδή αν α φυσικός τότε α = 
1
α
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2. Όταν ο αριθµητής ενός κλάσµατος είναι ίσος µέ το µηδέν και ο παρονοµαστής του διά-

φορος του µηδενός το  κλάσµα είναι ίσο µε το µηδέν.  

∆ηλαδή αν α ≠ 0  τότε  
0
α

  = 0. 

3. Όταν οι όροι ενός κλάσµατος είναι ίσοι  µεταξύ τους και µη µηδενικοί τότε το κλάσµα 

είναι ίσο µε την µονάδα. 

∆ηλαδή αν α ≠ 0 τότε  
α
α

 = 1. 

4. Όταν ο αριθµητής ενός κλάσµατος είναι πολλαπλάσιο του παρονοµαστή ο οποίος είναι 

διάφορος του µηδενός τότε το κλάσµα παριστάνει ένα φυσικό.   

∆ηλαδή αν α ≠ 0  τότε   
α
λα

 = λ,  λ ∈ Ν. 

3. 2 

18. 

19. 

20. 

Πότε δύο  κλάσµατα λέγονται ισοδύναµα ή ίσα; 

∆ύο ή περισσότερα κλάσµατα λέγονται ισοδύναµα η ίσα όταν εκφράζουν το ίδιο µέρος ενός 

µεγέθους. 

 
Ποιες είναι οι ιδιότητες  των  ισοδυνάµων κλασµάτων; 

I. Αν πολλαπλασιάσουµε και τους δύο όρους ενός κλάσµατος µε τον ίδιο, διάφορο του µη-

δενός, φυσικό προκύπτει ισοδύναµο του κλάσµα.  

∆ηλαδή αν  λ ≠ 0 τότε  
β
α

  =  
λβ
λα

 

II. Αν διαιρέσουµε και τους δύο όρους ενός κλάσµατος µε ένα  κοινό διαιρέτη τους προκύ-

πτει ισοδύναµο κλάσµατα  

∆ηλαδή  
β
α

  =  
α λ
β λ

: 
: 

 

III.  Αν δύο κλάσµατα είναι ισοδύναµα τότε το γινόµενο των άκρων όρων τους είναι ίσο µε 

το γινόµενο των µέσων όρων τους.  

∆ηλαδή αν 
β
α

  =  
δ
γ

  τότε αδ =βγ 

Πως συγκρίνουµε δύο κλάσµατα; 
 
I. Αν δύο κλάσµατα είναι οµώνυµα µεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει µεγαλύτερο αριθµητή. 

II. Αν δύο κλάσµατα έχουν τον ίδιο αριθµητή µεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει τον µικρότε-

ρο παρονοµαστή. 

III. Αν δύο κλάσµατα είναι ετερώνυµα τα τρέπουµε πρώτα σε οµώνυµα  και τότε µεγαλύτερο 

είναι εκείνο που έχει µεγαλύτερο αριθµητή. 
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3. 2  

21. Πότε δύο αριθµοί λέγονται αντίστροφοι; 

∆ύο αριθµοί  λέγονται αντίστροφοι  όταν το γινόµενο τους είναι ίσο µε την µονάδα. 

5. 2 

22. Τι ονοµάζεται  ευθύγραµµο τµήµα; 

Ονοµάζεται ευθύγραµµο τµήµα το µέρος µιας ευθείας που περιέχεται ανάµεσα σε δύο σηµεία 

της. 

5. 3 

23. 

24. 

Τι ονοµάζεται ηµιευθεία;  

Ονοµάζεται  ηµιευθεία το σχήµα  που προκύπτει αν προεκτείνουµε  ένα ευθύγραµµο τµήµα 

απεριόριστα προς το ένα  άκρο του. 

Ποιες ονοµάζονται αντικείµενες ηµιευθείες; 

Ονοµάζονται αντικείµενες ηµιευθείες οι δύο ηµιευθείες  στις οποίες χωρίζει ένα σηµείο µιας 

ευθείας την ευθεία. 

5. 4 

25. 

26. 

Τι ονοµάζεται απόσταση δύο σηµείων; 

Ονοµάζεται απόσταση δύο σηµείων το µήκος του ευθυγράµµου τµήµατος που ενώνει τα ση

µεία αυτά. 

-

Τι ονοµάζεται µέσο ευθυγράµµου τµήµατος; 

Ονοµάζεται µέσο ευθυγράµµου τµήµατος το σηµείο που χωρίζει το ευθύγραµµο τµήµα σε 

δύο ίσα τµήµατα. 

5. 5 

27. Τι ονοµάζεται διάµεσος ενός τριγώνου; 

Ονοµάζεται διάµεσος ενός τριγώνου το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει µια κορυφή του τρι

γώνου µε το µέσο της απέναντι  της πλευράς. 

-

5. 8 

28. 

29. 

Τι ονοµάζεται απόσταση σηµείου από ευθεία; 

Ονοµάζεται απόσταση σηµείου από ευθεία το µήκος του κάθετου ευθυγράµµου τµήµατος 

που ενώνει το σηµείο µε την ευθεία. 

Τι ονοµάζεται ύψος ενός τριγώνου; 

Ονοµάζεται ύψος ενός τριγώνου το ευθύγραµµο τµήµα που φέρουµε από µια κορυφή του 

τριγώνου κάθετο στην απέναντι της πλευρά ή την προέκταση της πλευράς αυτής . 

5. 9 

30. Τι ονοµάζεται απόσταση δύο παραλλήλων ευθειών; 

Ονοµάζεται απόσταση δύο παραλλήλων ευθειών το µήκος του κάθετου ευθυγράµµου τ

τος που ενώνει τις δύο παράλληλες. 

µήµα-
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5. 10 

31. 

32. 

Τι ονοµάζεται  κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ; 

 Ονοµάζεται  κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ το επίπεδο σχήµα που όλα τα σηµεία του απέ

χουν το Ο απόσταση ίση µε το ρ. 

-

Τι ονοµάζεται : 

  i )  Χορδή        ii ) ∆ιάµετρος         iii ) Τόξο   ενός  κύκλου; 

i. Ονοµάζεται Χορδή   κύκλου το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει δύο σηµεία του κύκλου. 

ii. Ονοµάζεται ∆ιάµετρος  κύκλου  κάθε χορδή  του  που περνά από το κέντρο του. 

iii. Ονοµάζεται Τόξο  κύκλου το µέρος του κύκλου που περιέχεται µεταξύ δύο σηµείων του. 

33. Τι ονοµάζεται  κυκλικός δίσκος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ; 

Ονοµάζεται  κυκλικός δίσκος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ το µέρος του επιπέδου που περιέχεται 

µέσα σ’ έναν κύκλο µε µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ µαζί µε τον κύκλο αυτόν. 

5. 12 

34. Τι ονοµάζεται µεσοκάθετος ευθύγραµµου τµήµατος  και ποιες είναι οι ιδιότητες της; 

Ονοµάζεται µεσοκάθετος ευθύγραµµου τµήµατος  η ευθεία που είναι κάθετη σ’ αυτό και 

περνά από το µέσο του. 

      Οι ιδιότητες της µεσοκαθέτου είναι: 

I. Κάθε σηµείο της µεσοκαθέτου ενός ευθύγραµµου τµήµατος ισαπέχει από τα άκρα του  

ευθυγράµµου τµήµατος. 

II. Κάθε σηµείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός  ευθυγράµµου τµήµατος  είναι σηµείο της 

µεσοκαθέτου  του ευθύγραµµου τµήµατος. 

5. 13 

35. 

36. 

Τι ονοµάζεται γωνία; 

Ονοµάζεται γωνία το µέρος του επιπέδου που περιέχεται ανάµεσα σε δύο ηµιευθείες µε κοινή 

αρχή µαζί µε τις ηµιευθείες αυτές. 

Ποια γωνία ονοµάζεται  i )  ορθή   ii )  οξεία  iii )  αµβλεία   iv)  ευθεία   v) πλήρης   ; 

I. Ονοµάζεται ορθή γωνία η γωνία της οποίας οι πλευρές είναι κάθετες. 

II.  Ονοµάζεται οξεία γωνία η γωνία η οποία είναι µικρότερη από την Ορθή γωνία. 

III. Ονοµάζεται αµβλεία γωνία η γωνία η οποία είναι µεγαλύτερη από την Ορθή γωνία. 

IV. Ονοµάζεται  ευθεία γωνία η γωνία της οποίας οι πλευρές είναι αντικείµενες ηµιευθείες. 

V. Ονοµάζεται πλήρης γωνία η  µη µηδενική γωνία της οποίας οι πλευρές συµπίπτουν. 

37. Τι ονοµάζεται  διχοτόµος µιας  γωνίας;  

Ονοµάζεται  διχοτόµος   µιας γωνίας  η ηµιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και 

χωρίζει την γωνία  αυτή σε δύο ίσα µέρη.  
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38. 38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

Ποιο τρίγωνο ονοµάζεται:  Ποιο τρίγωνο ονοµάζεται:  

i )  σκαληνόi )  σκαληνό   ii ) ισοσκελές    iii)  ισόπλευρο  ; 

• Ονοµάζεται σκαληνό το τρίγωνο που όλες οι πλευρές του είναι άνισες. 

• Ονοµάζεται ισοσκελές το τρίγωνο που οι  δύο πλευρές του είναι ίσες. 

• Ονοµάζεται ισόπλευρο το τρίγωνο που όλες οι πλευρές του είναι ίσες. 

 6. 1 

Πότε δύο γωνίες ονοµάζονται εφεξής; 

Ονοµάζονται εφεξής δύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή, κοινή πλευρά και κανένα άλλο 

κοινό σηµείο. 

Πότε δύο γωνίες ονοµάζονται παραπληρωµατικές ; 

Ονοµάζονται παραπληρωµατικές δύο γωνίες που έχουν άθροισµα  180° 

6. 7   6. 8 

Πότε δύο γωνίες ονοµάζονται  κατακορυφήν ; 

Ονοµάζονται  κατακορυφήν δύο γωνίες που οι πλευρές τους είναι αντικείµενες ηµιευθείες. 

Να αποδείξετε ότι  οι  κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες. 

Έχουµε,   κ  + λ = 18

Στις ισότητες ( 1 ) και

µέλη είναι ίσα άρα  κα

      ∆ηλαδή : κ  + λ =

                            ή κ   =

                                                                                                

 

κ
λ

µ

ε

δ

 

 

Πότε δύο ευθείες του επιπέδου ονοµάζονται παράλληλε

Ονοµάζονται παράλληλες δύο ευθείες του επιπέδου που δεν

Πως συµβολίζεται η παραλληλία δύο ευθειών ε1 , ε2 

Όταν οι ευθείες ε1, ε2   είναι παράλληλες γράφουµε  ε1  // ε2 

Ποιες είναι οι ιδιότητες δύο παραλλήλων ευθειών που τ

∆ύο παράλληλες ευθείες που τέµνονται από µια τρίτη ευθεία

• Τις εντός εναλλάξ γωνίες ίσες 

•  Τις εντός εκτός και επί τα αυτά γωνίες ίσες . 

• Τις εντός και επί τα αυτά γωνίες παραπληρωµατικές. 
Απόδειξη  

 ( 1 )  και   µ +  ( 2 ) 0  λ = 180

 ( 2 ) παρατηρούµε ότι τα δεύτερα 

ι τα πρώτα θα είναι ίσα.                

    µ + λ 

 (Ιδιότητα διαγραφής)    διαγραφής)     µ  

                                                    
ς; 

 έχουν κανένα κοινό σηµείο. 

έµνονται από µια τρίτη ευθεία; 

 σχηµατίζουν: 
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46. 

47. 

48. 

49. 

Να αποδείξετε ότι το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι 180°.  

Απόδειξη                                                                   

Έστω το   τρίγωνο ΑΒΓ. Από το Α φέρ-

νουµε ευθεία  χψ // ΒΓ. Έχουµε τότε   

Α + µ + ν = 180   ( 1 ) 

B

Α

Γ

µ νχ ψ

Οι γωνίες µ , Β  και οι γωνίες  ν , Γ  είναι 

αντίστοιχα εντός εναλλάξ ,άρα έχουµε    

µ =Β  ( 2 )  και  ν = Γ  ( 3 ) 

Στην  ( 1 ) αντικαταστούµε τις γωνίες µ, ν µε 

τις ίσες τους Β , Γ και έχουµε   

Α + Β + Γ = 180  

Ποιο τρίγωνο ονοµάζεται i )  οξυγώνιο    ii )   ορθογώνιο  iii)   αµβλυγώνιο ; 

i. Ονοµάζεται οξυγώνιο το τρίγωνο που όλες οι γωνίες του είναι οξείες 

ii. Ονοµάζεται ορθογώνιο  το τρίγωνο που µια γωνία του είναι ορθή. 

iii. Ονοµάζεται αµβλυγώνιο το τρίγωνο που µια γωνία του είναι αµβλεία. 

Ποια είναι  τα κριτήρια παραλληλίας δύο ευθειών που τέµνονται από µια τρίτη ευθεία; 

1. ∆ύο ευθείες που τέµνονται από µια τρίτη ευθεία  και σχηµατίζουν  τις εντός εναλλάξ γω

νίες ίσες είναι παράλληλες. 

-

2. ∆ύο ευθείες που τέµνονται από µια τρίτη ευθεία  και σχηµατίζουν  τις   εντός εκτός και 

επί τα αυτά γωνίες ίσες είναι παράλληλες. 

3. ∆ύο ευθείες που τέµνονται από µια τρίτη ευθεία  και σχηµατίζουν  τις   εντός και επί τα 

αυτά γωνίες παραπληρωµατικές είναι παράλληλες. 

7. 1   

Πότε δύο τρίγωνα λέγονται  ίσα; 

∆ύο τρίγωνα λέγονται  ίσα όταν οι πλευρές τους είναι ίσες µία πρός µία  και οι γωνίες τους 

που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες πλευρές είναι επίσης ίσες. 

∆ηλαδή 

Β΄ Γ΄

Α΄Α                                                                                 
 

ΓΒ 

 
 
                                           
                                                                                              
                                                                                                   . 

Γωνίες
Α = Α΄ 

Β = Β΄ 

Γ = Γ΄ 

όταν και  

      
 ΒΓ

                  ΑΓ = Α΄Γ΄

Πλευρές
ΑΒ  = Α΄Β΄

 = Β΄Γ΄
=  
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50. 

i. 

ii. 

iii. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

Ποια είναι  τα  κριτήρια ισότητας δύο τριγώνων; 

(Κριτήριο Π. Π. Π.) 

∆ύο τρίγωνα είναι ίσα όταν οι τρεις πλευρές του ενός είναι ίσες µε τις τρεις πλευρές του 

άλλου µία προς µία. 

(Κριτήριο Π. Γ. Π.) 

∆ύο τρίγωνα είναι ίσα όταν οι δύο πλευρές και η περιεχόµενη σ’ αυτές γωνία του ενός εί-

ναι ίσες µε τις δύο πλευρές και την περιεχόµενη σ’ αυτές γωνία του άλλου αντίστοιχα. 

(Κριτήριο Π. Γ. Γ.) 

∆ύο τρίγωνα είναι ίσα όταν η µία πλευρά και οι προσκείµενες σ’ αυτήν γωνίες του ενός 

είναι ίσες µε την µία πλευρά και τις προσκείµενες σ’ αυτήν γωνίες του άλλου αντίστοιχα. 

7. 4 

Τι ονοµάζεται  τραπέζιο;  

Ονοµάζεται  τραπέζιο το τετράπλευρο του οποίου  δύο πλευρές είναι παράλληλες. 

Τι ονοµάζεται  ισοσκελές τραπέζιο; 

Ονοµάζεται ισοσκελές τραπέζιο το τραπέζιο του οποίου οι µη παράλληλες πλευρές είναι ίσες. 

Τι ονοµάζεται  παραλληλόγραµµο;  

Ονοµάζεται  παραλληλόγραµµο το τετράπλευρο του οποίου ανά δύο οι απέναντι πλευρές εί-

ναι παράλληλες. 

Τι ονοµάζεται  ορθογώνιο παραλληλόγραµµο; 

Ονοµάζεται  ορθογώνιο παραλληλόγραµµο το παραλληλόγραµµο που έχει όλες τις γωνίες 

του ορθές. 

Τι ονοµάζεται  ρόµβος;  

Ονοµάζεται ρόµβος το παραλληλόγραµµο που έχει όλες τις πλευρές  του ίσες. 

Τι ονοµάζεται  τετράγωνο;  

Ονοµάζεται τετράγωνο το παραλληλόγραµµο που έχει όλες τις πλευρές  του ίσες και όλες τις 

γωνίες του ορθές.  

7. 5 

Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός παραλληλογράµµου; 

Σε κάθε παραλληλόγραµµο ισχύουν οι ιδιότητες: 

1. Κάθε διαγώνιος του το χωρίζει σε δύο ίσα τρίγωνα. 

2. Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες. 

3. Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες. 

4. Οι διαγώνιες του διχοτοµούνται. Καλή 
επιτυχίαΠοια είναι τα κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο παραλληλόγραµµο; 

Ένα τετράπλευρο κρίνουµε ότι  είναι παραλληλόγραµµο όταν: 
1. Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες. 
2. Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες. 
3. Οι διαγώνιες του διχοτοµούνται. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ 
ΤΗΣ A΄ ΤΑΞΗΣ 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Τι ονοµάζονται πολλαπλάσια  ενός  φυσικού αριθµού; 
Τι ονοµάζεται ελάχιστο  κοινό πολλαπλάσιο δύο ή περισσοτέρων  φυσικών αριθµών; 
Τι ονοµάζεται νιοστή δύναµη ενός φυσικού αριθµού α; 
Τι λέει η επιµεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασµού ως προς την πρόσθεση και τι ως προς την αφαίρεση; 
Τι ονοµάζεται τέλεια διαίρεση και ποιες ιδιότητες προκύπτουν από αυτήν; 
Ποιοι αριθµοί  ονοµάζονται πρώτοι και ποιοι σύνθετοι; 
Ποιοι αριθµοί  ονοµάζονται πρώτοι µεταξύ τους; 
Ποιοι οι χαρακτήρες της διαιρετότητας; 
Ποια είναι τα κριτήρια  της διαιρετότητας;  
Τι ονοµάζεται: τετραγωνικό µέτρο, τετραγωνικό δεκατόµετρο, τετραγωνικό εκατοστόµετρο, τετραγωνικό 
χιλιοστόµετρο, και πως συνδέονται µεταξύ τους. 
Τι ονοµάζεται  κυβικό µέτρο, κυβικό δεκατόµετρο, κυβικό εκατοστόµετρο, κυβικό χιλιοστόµετρο   και πως 
συνδέονται µεταξύ τους;  
Ποιοι οι τύποι του εµβαδού  i) Ενός ορθογωνίου    ii) Ενός τετραγώνου                                                                                                    
Ποιοι οι τύποι του όγκου i) ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  ii) ενός κύβου 
Τι ονοµάζεται  κλάσµα και τι διακρίνουµε σ’ αυτό; 
Πότε δύο ή περισσότερα κλάσµατα λέγονται οµώνυµα και πότε ετερώνυµα; 
Τι παριστάνει ένα κλάσµα; 
Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός κλάσµατος; 
Πότε δύο  κλάσµατα λέγονται ισοδύναµα ή ίσα; 
Ποιες είναι οι ιδιότητες  των  ισοδυνάµων κλασµάτων; 
Πως συγκρίνουµε δύο κλάσµατα; 
Πότε δύο αριθµοί λέγονται αντίστροφοι; 
Τι ονοµάζεται  ευθύγραµµο τµήµα; 
Τι ονοµάζεται ηµιευθεία;  
Ποιες ονοµάζονται αντικείµενες ηµιευθείες; 
Τι ονοµάζεται απόσταση δύο σηµείων; 
Τι ονοµάζεται µέσο ευθυγράµµου τµήµατος; 
Τι ονοµάζεται διάµεσος ενός τριγώνου; 
Τι ονοµάζεται απόσταση σηµείου από ευθεία; 
Τι ονοµάζεται ύψος ενός τριγώνου; 
Τι ονοµάζεται απόσταση δύο παραλλήλων ευθειών; 
Τι ονοµάζεται  κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ; 
Τι ονοµάζεται : 

         i )  Χορδή        ii ) ∆ιάµετρος         iii ) Τόξο   ενός  κύκλου; 
33. 
34. 
35. 
36. 

Τι ονοµάζεται  κυκλικός δίσκος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ; 
Τι ονοµάζεται µεσοκάθετος ευθύγραµµου τµήµατος  και ποιες είναι οι ιδιότητες της; 
Τι ονοµάζεται γωνία; 
Ποια γωνία ονοµάζεται  i )  ορθή   ii )  οξεία  iii )  αµβλεία   iv)  ευθεία   v) πλήρης   ; 

37. 
38. 

Τι ονοµάζεται  διχοτόµος µιας  γωνίας;  
Ποιο τρίγωνο ονοµάζεται:  

        i )  σκαληνό   ii ) ισοσκελές    iii)  ισόπλευρο  ; 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

Πότε δύο γωνίες ονοµάζονται εφεξής; 
Πότε δύο γωνίες ονοµάζονται παραπληρωµατικές ; 
Πότε δύο γωνίες ονοµάζονται  κατακορυφήν ; 
Να αποδείξετε ότι  οι  κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες. 
Πότε δύο ευθείες του επιπέδου ονοµάζονται παράλληλες; 
Πως συµβολίζεται η παραλληλία δύο ευθειών ε1 , ε2 
Ποιες είναι οι ιδιότητες δύο παραλλήλων ευθειών που τέµνονται από µια τρίτη ευθεία; 
Να αποδείξετε ότι το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι 180°.  
Ποιο τρίγωνο ονοµάζεται i )  οξυγώνιο    ii )   ορθογώνιο  iii)   αµβλυγώνιο ; 

48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 

Ποια είναι  τα κριτήρια παραλληλίας δύο ευθειών που τέµνονται από µια τρίτη ευθεία; 
Πότε δύο τρίγωνα λέγονται  ίσα;     
Ποια είναι  τα  κριτήρια ισότητας δύο τριγώνων; 
Τι ονοµάζεται  τραπέζιο;  
Τι ονοµάζεται  ισοσκελές τραπέζιο; 
Τι ονοµάζεται  παραλληλόγραµµο;  
Τι ονοµάζεται  ορθογώνιο παραλληλόγραµµο; 
Τι ονοµάζεται  ρόµβος; . 
Τι ονοµάζεται  τετράγωνο;  
Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός παραλληλογράµµου; 
Ποια είναι τα κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο παραλληλόγραµµο; 


