ΡΕΤΙΤΣΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΑΛΓΕΒΑ

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ

Φυςικοί αριθμοί:   0,1, 2,3, 4,...

Άρτιοι αριθμοί: Πςοι διαιροφνται με το 2 Περιττοί αριθμοί: Πςοι δεν διαιροφνται με το 2
Μποροφμε πάντα να ςυγκρίνουμε φυςικοφσ αρικμοφσ μεταξφ τουσ και να αποφαςίηουμε
ποιοσ είναι μεγαλφτεροσ ι μικρότεροσ από τον άλλο, χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα
ςφμβολα, για παράδειγμα: 25  17, 36  101, 30  30, 18  11
ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ: Αντικατάςταςθ ενόσ φυςικοφ αρικμοφ με ζναν άλλο (λίγο μικρότερο ι
λίγο μεγαλφτερο του). Τα βιματα:
1. Ρροςδιορίηουμε τθν τάξθ ςτθν οποία κα γίνει θ ςτρογγυλοποίθςθ.
2. Εξετάηουμε το ψθφίο τθσ αμζςωσ μικρότερθσ τάξθσ: Αν αυτό είναι μικρότερο του 5
(δθλαδι 0,1,2,3,4 ) τότε απλά μθδενίηουμε αυτό και όλα τα ψθφία των μικρότερων τάξεων.
Αν είναι μεγαλφτερο ι ίςο του 5 (δθλαδι 5,6,7,8,9) , το ψθφίο αυτό και όλα τθσ μικρότερθσ
τάξθσ μθδενίηονται αλλά το ψθφίο τθσ τάξθσ ςτρογγυλοποίθςθσ αυξάνεται κατά 1.
Ραράδειγμα ςτρογγυλοποιιςεων των αρικμϊν τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ, ςε διάφορεσ τάξεισ
ψθφίων:
Αρικμόσ Μονάδεσ Δεκάδεσ Εκατοντάδεσ Χιλιάδεσ
13455,7 13456
13460
13500
13000
27604,2 27604
27600
27600
28000
53214,5 53215
53210
53200
53000
49987,9 49988
49990
50000
50000
ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΒΑΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΡΟΘΕΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ
1. α+0=α (το 0 είναι το ουδζτερο ςτοιχείο)- α∙ 1 = 𝛼 (το 1 είναι το ουδζτερο ςτοιχείο)
2. α+β=β+α - (αντιμεταθετική ιδιότητα) - 𝛼 ∙ 𝛽 = 𝛽 ∙ 𝛼
3. α+(β+γ)=(α+β)+γ - (προςεταιριςτική ιδιότητα) - 𝛼 ∙ 𝛽 ∙ 𝛾 = (𝛼 ∙ 𝛽) ∙ 𝛾
4. 𝛼 ∙ 𝛽 + 𝛾 = 𝛼 ∙ 𝛽 + 𝛼 ∙ 𝛾
𝛼 ∙ 𝛽 − 𝛾 = 𝛼 ∙ 𝛽 − 𝛼 ∙ 𝛾 (επιμεριςτική ιδιότητα)
Τθν επιμεριςτικι ιδιότθτα, τθν χρθςιμοποιοφμε για να διευκολυνόμαςτε ςτισ πράξεισ. Δείτε
τα παρακάτω παραδείγματα:

45  36  45  64  45   36  64   45 100  4500

34,7  245  34,7  32  34,7 177  34,7   245  32  177   34,7 100  3470
Το αποτζλεςμα τθσ πρόςκεςθσ λζγεται άθροιςμα, ενϊ το αποτζλεςμα του
πολλαπλαςιαςμοφ γινόμενο.
ΑΦΑΙΡΕΗ: Στθν πράξθ τθσ αφαίρεςθσ, εμπλζκονται τρεισ όροι: Ο μειωτζοσ (Μ) , ο
αφαιρετζοσ (Α) και θ διαφορά (Δ). Στθν πράξθ: 100-36=64, μειωτζοσ είναι ο 100,
αφαιρετζοσ ο αρικμόσ 36 και διαφορά είναι ο αρικμόσ 64. Η ςχζςθ μεταξφ τουσ
περιγράφεται με τθν εξίςωςθ: Μ-Α=Δ ι ιςοδφναμα Δ+Α=Μ (δοκιμι τθσ αφαίρεςθσ).
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: Πταν πρζπει να υπολογίςουμε τθν τιμι μιασ παράςταςθσ,
ξεκινάμε πάντα με τισ πράξεισ μζςα ςτισ παρενκζςεισ. Εκτελοφμε πρϊτα τουσ
πολλαπλαςιαςμοφσ και τισ διαιρζςεισ και ςτθ ςυνζχεια τισ προςκζςεισ και τισ αφαιρζςεισ.
Για πράξεισ που ζχουν τθν ίδια προτεραιότθτα, εκτελοφμε πάντα από τα αριςτερά προσ τα
δεξιά με τουσ δφο πρϊτουσ αρικμοφσ, ότι βροφμε με τον επόμενο και ςυνεχίηουμε ζτςι
μζχρι να τελειϊςουν όλοι οι όροι τθσ παράςταςθσ. Για παράδειγμα:

12  15  8  2  13  12  7  2  13  12  14  13  26  13  13
31  11  12  10   31  11  2  31  22  9
52  4  5  5  3  32  20  15  12  15  27
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΡΑΚΟΥΟΣ

