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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΑΛΓΕΒΡΑ 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Ποια είναι τα βήματα λύσης μιας εξίσωσης με ένα άγνωστο; Πότε λέμε ότι μια εξίσωση είναι 

αδύνατη; Σε ποια περίπτωση λέμε ότι μια εξίσωση είναι αόριστη ή ταυτότητα; (18,19) 

2. Ποιες μεταβολές μπορούμε να επιφέρουμε στα δύο μέλη μιας ανίσωσης χωρίς να αλλάξει η φορά 

και η ισχύς της; Σε ποια περίπτωση αντιστρέφουμε τη φορά μιας ανίσωσης; (31,32) 

 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Να γράψετε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός θετικού αριθμού. (41) 

2. Ποιους αριθμούς ονομάζουμε άρρητους; Να γράψετε 3 άρρητους αριθμούς. Οι πραγματικοί αριθμοί 

περιλαμβάνουν τους ρητούς; Τους άρρητους; (46) 

3. Πως μπορείτε με κανόνα και διαβήτη να κατασκευάσετε τμήματα με μήκη ίσα με 2 , 3 αντίστοιχα, 

αν έχει δοθεί το τμήμα με μήκος 1; 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Τι γνωρίζετε για τη συνάρτηση ψ=αχ; Τι ονομάζουμε κλίση μιας ευθείας αυτής της μορφής; (Σελ. 

68) 

2. Τι γνωρίζετε για τη συνάρτηση της μορφής y=ax+β; Σε ποιο σημείο τέμνει τον ψψ΄; Με ποια άλλη 

ευθεία είναι παράλληλη; (Σελ. 73) 

3. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y=a/x ; (Σελ. 80) 

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Τι είναι πληθυσμός; Τι είναι δείγμα; Πότε ένα δείγμα χαρακτηρίζεται αντιπροσωπευτικό; (80) 

2. Πως βρίσκουμε τη μέση τιμή ενός συνόλου παρατηρήσεων; Πως βρίσκουμε τη διάμεσο ενός τέτοιου 

συνόλου; (104,105) 

 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Ποιες είναι οι βασικές μονάδες μέτρησης εμβαδών; Με ποιες σχέσεις συνδέονται; (116) 

2. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου, 

παραλληλογράμμου , τριγώνου και τραπεζίου. (119,120) 

3. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα και το αντίστροφό του.(128) 

 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Τι ονομάζουμε εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου; Πώς σχετίζεται με την 

κλίση μιας ευθείας που περνά από το (0,0); (137) 

2. Τι ονομάζουμε ημίτονο μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου;  (142) 

3. Τι ονομάζουμε συνημίτονο μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου; (143) 

4. Να εξηγήσετε γιατί οι τιμές του ημίτονου και του συνημίτονου μιας οξείας γωνίας είναι αριθμοί 

μεταξύ του 0 και του 1. (143) 

5. Να κατασκευάσετε ένα πίνακα με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των 30ο , των 45ο και των 60ο . 

(153) 

 

 

3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Τι ονομάζουμε επίκεντρη γωνία; Τι σχέση έχει με το τόξο στο οποίο βαίνει; Πώς μπορούμε να 

συγκρίνουμε δύο τόξα του ίδιου ή ίσων κύκλων;  
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2. Τι ονομάζουμε εγγεγραμμένη γωνία; Πως συνδέεται η τιμή της με την αντίστοιχη επίκεντρη γωνία; 

(175,176) 

3. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; Τι είναι και με τι ισούται η κεντρική του γωνία; Πώς 

σχετίζεται η κεντρική γωνία με τη γωνία του πολυγώνου; (Κατασκευάστε κατάλληλο σχήμα). (180-

182) 

4. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το μήκος κύκλου και το εμβαδόν κυκλικού δίσκου. (187,193) 

 

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Ποιες σχετικές θέσεις μπορούν να έχουν δύο ευθείες στο χώρο; Ποιες σχετικές θέσεις μπορούν να 

έχουν μια ευθεία με ένα επίπεδο στο χώρο; (202,203) 

2. Πότε μια ευθεία είναι κάθετη σε ένα επίπεδο; Τι ονομάζουμε απόσταση ενός σημείου από ένα 

επίπεδο; Να φτιάξετε σχετικό σχήμα. (203) 

3. Με τι ισούται το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ενός πρίσματος και με τι το συνολικό 

εμβαδόν; Να σχεδιάσετε ένα πρίσμα με βάση ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. (207) 

4. Να σχεδιάσετε ένα κύλινδρο και να γράψετε τους τύπους που δίνουν το εμβαδόν της παράπλευρης 

και το ολικό εμβαδόν του κυλίνδρου. (208) 

5. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν τον όγκο πρίσματος και κυλίνδρου. (213) 

6. Τι είναι η πυραμίδα; Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το συνολικό εμβαδόν και τον όγκο μιας 

πυραμίδας. (218,219) 

7. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το εμβαδόν της επιφάνειας και τον όγκο μιας σφαίρας. (229) 

 

«Καλές» ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού βιβλίου: 

1/36,       2,4,5/43,      1/48,   1,2/123   3,4/140    5,6,7/145    1,2/184    2,3/210 
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ΑΛΓΕΒΡΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο , χωρίς την παράγραφο 1.3, 1.4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο , χωρίς την παράγραφο 2.3 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο , χωρίς την παράγραφο 1.1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο , χωρίς τις παραγράφους 2.3, 2.5, 2.6, 2.7. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο , χωρίς τις παραγράφους 4.1, 4.6, 4.7. 


