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Α.Π.. ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

Αϋ ΜΕΡΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:    ΑΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΡΑΞΕΙΣ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Ρράξεισ με φυςικοφσ και 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ-Ιδιότθτεσ των 
πράξεων. 

 

1.2  Ρράξεισ με κλαςματικοφσ αρικμοφσ-
Ιδιότθτεσ των πράξεων. 

 

1.3  Σφγκριςθ και αναπαράςταςθ 
αρικμϊν με ςθμεία του άξονα. 

 

1.4  Δυνάμεισ – Ραράςταςθ μεγάλων 
αρικμϊν με εκκετικό ςυμβολιςμό. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:    ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΗΤΙΚΟΙ ΗΤΟΙ ΑΙΘΜΟΙ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Η ζννοια των κετικϊν και αρνθτικϊν 
ρθτϊν αρικμϊν. 

 

2.2  Σφγκριςθ των ρθτϊν αρικμϊν και 
αναπαράςταςθ αυτϊν με ςθμεία του 
άξονα . 

 

2.3  Ρρόςκεςθ ρθτϊν αρικμϊν.  

2.4  Αφαίρεςθ ρθτϊν αρικμϊν και 
απόςταςθ αυτϊν πάνω ςτον άξονα. 

 

2.5  Αρικμθτικζσ παραςτάςεισ ρθτϊν 
αρικμϊν με πρόςκεςθ και αφαίρεςθ. 

 

2.6  Η ζννοια τθσ εξίςωςθσ - Επίλυςθ 
εξιςϊςεων με τθ βοικεια του 
οριςμοφ των πράξεων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:    ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Λόγοι και αναλογίεσ.  

3.2  Ανάλογα ποςά και γραφικι 
αναπαράςταςθ αυτϊν. 

 

3.3  Εφαρμογζσ ανάλογων ποςϊν 
(κλίμακεσ – μετατροπζσ μονάδων). 

 

3.4  Αντιςτρόφωσ ανάλογα ποςά και 
γραφικι αναπαράςταςθ αυτϊν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Ροςοςτά - ςτατιςτικοί πίνακεσ - 
ςυχνότθτεσ. 

 Ζκφραςθ ενόσ μεγζκουσ ωσ ποςοςτό ενόσ 
άλλου. 

 Σφγκριςθ δφο μεγεκϊν με τθ βοικεια των 
ποςοςτϊν. 

 Ροςοςτά μεγαλφτερα του 100%. 

 Αφξθςθ – μείωςθ ενόσ μεγζκουσ κατά ζνα 
δεδομζνο ποςοςτό. 

 Αντίςτροφα ποςοςτά. 

 Ρροβλιματα ποςοςτϊν. 

4.2  αβδογράμματα – Κυκλικά 
διαγράμματα. 

 

 

Βϋ ΜΕΡΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:    ΤΙΓΩΝΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Γωνίεσ  Η ζννοια τθσ γωνίασ-κάκετεσ ευκείεσ- 
είδθ γωνιϊν. 

 Συμπλθρωματικζσ και παραπλθρωματικζσ 
γωνίεσ  

 Κατακορυφιν γωνίεσ  

 Διαδοχικζσ γωνίεσ  

 Άκροιςμα γωνιϊν. 

1.2  Ραράλλθλεσ ευκείεσ   Οριςμόσ - χάραξθ παράλλθλων ευκειϊν 

1.3  Τρίγωνα:   Η ζννοια του τριγϊνου και ςτοιχεία 
αυτοφ.  

 Τριγωνικι ανιςότθτα. 

  Είδθ τριγϊνων. 

1.4  Κφκλοσ:  Οριςμόσ και ςτοιχεία του κφκλου. 

 Επίκεντρεσ γωνίεσ – Σχζςθ επίκεντρθσ 
γωνίασ και αντίςτοιχου τόξου 

 Mζτρθςθ τόξων και γωνιϊν -Άκροιςμα 
γωνιϊν τριγϊνου 

1.5  Σχεδίαςθ τριγϊνου: 
α) από τισ τρεισ πλευρζσ του ι  
β) τισ δφο πλευρζσ του και τθν 

περιεχόμενθ γωνία τουσ ι  
γ) τθ μία πλευρά του και τισ 

προςκείμενεσ ςε αυτι γωνίεσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:    ΣΥΜΜΕΤΙΕΣ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Συμμετρία ωσ προσ κζντρο: 
 

 Σχιματα ςυμμετρικά ωσ προσ κζντρο - Η 
ζννοια τθσ ςυμμετρίασ ωσ προσ κζντρο. 

 Συμμετρικό ςθμείου, ευκείασ, θμιευκείασ 
ευκ. τμιματοσ, γωνίασ και κφκλου ωσ 
προσ κζντρο. 

  Σχιματα με κζντρο ςυμμετρίασ. 

2.2  Συμμετρία ωσ προσ άξονα:  Σχιματα ςυμμετρικά ωσ προσ άξονα -  Η 
ζννοια τθσ ςυμμετρίασ ωσ προσ άξονα. 

 Συμμετρικό ςθμείου, ευκείασ, θμιευκείασ 
και ευκ. τμιματοσ, γωνίασ και κφκλου ωσ 
προσ άξονα. 

 Σχιματα με άξονα ςυμμετρίασ 

2.3  α) Μεςοκάκετοσ ευκ. τμιματοσ και  
     χάραξθ αυτισ. 
β) Διχοτόμοσ γωνίασ και χάραξθ 
αυτισ. 
γ) Ιδιότθτεσ του ιςοςκελοφσ τρίγωνου. 

 Να δικαιολογθκεί γιατί θ μεςοκάκετοσ 
μιασ χορδισ ενόσ κφκλου διζρχεται από 
το κζντρο του κφκλου και διχοτομεί τθν 
αντίςτοιχθ επίκεντρθ γωνία και το 
αντίςτοιχο τόξο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:    ΡΑΑΛΛΗΛΟΓΑΜΜΑ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Ραράλλθλεσ ευκείεσ που τζμνονται 
από μία άλλθ ευκεία. 

 

3.2  Ραραλλθλόγραμμα - Είδθ 
παραλλθλογράμμων. 

 

3.3  Ιδιότθτεσ παραλλθλογράμμων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:    ΡΕΙΜΕΤΟΙ – ΕΜΒΑΔΑ - ΟΓΚΟΙ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Ρερίμετροσ και εμβαδόν ορκογωνίου, 
παραλλθλογράμμου, τριγϊνου και 
τραπεηίου. 

 

4.2  Ορκά πρίςματα:   Ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο  
(Ανάπτυγμα ορκογϊνιου 
παραλλθλεπιπζδου –εμβαδόν επιφάνειασ  
και όγκοσ ορκογϊνιου 
παραλλθλεπιπζδου) 

 Ορκό πρίςμα (Ανάπτυγμα του ορκοφ 
πρίςματοσ - Εμβαδόν επιφάνειασ και 
όγκοσ  του ορκοφ πρίςματοσ) 
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Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Αϋ ΜΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:    ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΗΤΙΚΟΙ ΗΤΟΙ ΑΙΘΜΟΙ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Ρολλαπλαςιαςμόσ ρθτϊν αρικμϊν.   

1.2  Διαίρεςθ ρθτϊν αρικμϊν.  

1.3  Δυνάμεισ-Ραράςταςθ μικρϊν και 
μεγάλων ρθτϊν αρικμϊν με εκκετικό 
ςυμβολιςμό. 

 

1.4  Ρράξεισ με αρικμθτικζσ παραςτάςεισ 
ρθτϊν αρικμϊν. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο    ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Αλγεβρικζσ παραςτάςεισ - Τφποι: 
α) Η ζννοια τθσ μεταβλθτισ. 
β) Γραμμικζσ αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 
γ) Ρρόςκεςθ και αφαίρεςθ 
γραμμικϊν αλγεβρικϊν 
παραςτάςεων. 

 Η διδαςκαλία να περιοριςκεί ςτισ 
γραμμικζσ  αλγεβρικζσ παραςτάςεισ, 
δθλαδι ςτισ αλγεβρικζσ παραςτάςεισ των 
μορφϊν: 

αx β , αx βy γ  , κτλ., 

όπου α, β, γ πραγματικοί αρικμοί και x, y 
μεταβλθτζσ. 

 Να γίνει μετάφραςθ απλϊν πραγματικϊν 
καταςτάςεων που εκφράηονται με λόγια 
ςε γραμμικζσ αλγεβρικζσ παραςτάςεισ 
(εφόςον είναι δυνατόν).  

 Να εξθγθκεί, με τθ βοικεια των ιδιοτιτων 
των πράξεων, ότι π.χ.: 

3x x x x    
2 3 5x x x  , 

2 2 2( )x y x y     

και 

2(3 ) 6x x . 

2.2  Εξιςϊςεισ αϋ βακμοφ.  Δεν κα λυκοφν αςκιςεισ ρθτϊν 
εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ αϋ 
βακμοφ. 

2.3  Ρροβλιματα εξιςϊςεων αϋ βακμοφ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:    ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΙΘΜΟΙ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Τετραγωνικι ρίηα κετικοφ αρικμοφ.  Η ειςαγωγι τθσ τετραγωνικισ ρίηασ να 
γίνει με τθ βοικεια του Ρυκαγόρειου 
κεωριματοσ, το οποίο ζχει ιδθ διδαχκεί 
ςτο 1ο κεφάλαιο τθσ Γεωμετρίασ. 

3.2  Άρρθτοι αρικμοί-Ρραγματικοί 
αρικμοί. 

 

3.3  Ρροβλιματα με τθ βοικεια του 
Ρυκαγόρειου κεωριματοσ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:    ΣΥΝΑΤΗΣΕΙΣ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  α) Η ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ. 
β) Καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ ςτο 

επίπεδο 
γ) Γραφικι παράςταςθ ςυνάρτθςθσ. 

 

4.2  Η ςυνάρτθςθ y αx .  

4.3  Η ςυνάρτθςθ y αx β  .  Να γίνει αναφορά ςτθν κλίςθ τθσ 
γραφικισ παράςταςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ 
y αx β   ωσ το λόγο τθσ κατακόρυφθσ 

μεταβολισ προσ τθν οριηόντια μεταβολι 
(Θετικζσ και αρνθτικζσ κλίςεισ)και να 

δικαιολογθκεί γιατί
 

Δ

Δ

y

x
α  . 

4.4  Η ςυνάρτθςθ 
α

y
x

 . 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Στατιςτικισ.  Να γίνει αναφορά ςε μεκόδουσ ςυλλογισ 
δεδομζνων, όπωσ είναι θ μζκοδοσ: 
α) Τθσ ςυλλογισ των μετριςεων,  
β) Τθσ διεξαγωγισ εκτιμιςεων,  
γ) Τθσ ταξινόμθςθσ δεδομζνων,  
δ) Τθσ ανάγνωςθσ αποτελεςμάτων των 

παρατθριςεων και τθσ ζκβαςθσ 
γεγονότων.  

4.2  Ρίνακεσ κατανομισ ςυχνοτιτων και 
ςχετικϊν ςυχνοτιτων. 

 Καταςκευι και ερμθνεία πινάκων 
ςυχνοτιτων και ςχετικϊν ςυχνοτιτων. 

4.3  αβδογράμματα-Κυκλικά 
διαγράμματα-Ιςτογράμματα. 

 Σκοπόσ και χριςθ – Ρλεονεκτιματα και 
μειονεκτιματα των διάφορων μορφϊν 
ςτατιςτικϊν αναπαραςτάςεων. 

 Εξαγωγι απλϊν ςυμπεραςμάτων από 
ςτατιςτικά διαγράμματα. 
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Βϋ ΜΕΡΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:    ΡΥΘΑΓΟΕΙΟ ΘΕΩΗΜΑ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Το Ρυκαγόρειο κεϊρθμα και 
αντίςτροφό του. 

 Τα προβλιματα με το Ρυκαγόρειο 
κεϊρθμα κα περιοριςκοφν μόνο ςτουσ 
ρθτοφσ αρικμοφσ. Ρροβλιματα με 
άρρθτουσ αρικμοφσ κα λυκοφν ςτο 
κεφάλαιο τθσ Άλγεβρασ με τίτλο: 
«Ρραγματικοί αρικμοί» 

1.2  Απόςταςθ ςθμείου από ευκεία – 
Εφαπτομζνθ κφκλου. 

 Με τθ βοικεια του Ρυκαγόρειου 
κεωριματοσ: 

α) Nα εξθγθκεί γιατί 'AA AM  (Σχ. αϋ), 
για να δικαιολογθκεί, ζτςι, θ ονομαςία 
του μικουσ του ΑΑϋ ωσ απόςταςθ του Α 
από τθν ευκεία ε.  

 
χιμα α’ 

β) Να εξθγθκεί γιατί, κάκε ςθμείο Μ 
(διαφορετικό του Α) τθσ κάκετθσ ε ςτθν 
ακτίνα ΚΑ ενόσ κφκλου ςτο άκρο Α 
αυτισ είναι εξωτερικό ςθμείο του 
κφκλου    (ςχ. βϋ) και να δοκεί ςτθ 
ςυνζχεια θ ονομαςία τθσ ε ωσ 
εφαπτομζνθσ του κφκλου ςτο ςθμείο Α. 

 

 
χιμα βϋ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:    ΤΙΓΩΝΟΜΕΤΙΑ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Εφαπτομζνθ οξείασ γωνίασ.   

2.2  Ημίτονο και ςυνθμίτονο οξείασ 
γωνίασ. 

 

2.3  Τριγωνομετρικοί αρικμοί των γωνιϊν 

30 , 45 και 60 . 

 

2.4  Διανφςματα   Οριςμόσ διανφςματοσ - Ρράξεισ 

 Ανάλυςθ διανφςματοσ ςε δφο κάκετεσ 
ςυνιςτϊςεσ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:    ΜΕΤΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Επίκεντρεσ γωνίεσ- Εγγεγραμμζνεσ 
γωνίεσ 

 

3.2  Κανονικά πολφγωνα  

3.3  Μικοσ κφκλου – μικοσ τόξου.  

3.4  Εμβαδόν κυκλικοφ δίςκου – εμβαδόν 
κυκλικοφ τομζα. 

 

3.5  Ρροβλιματα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο    ΕΜΒΑΔΑ - ΟΓΚΟΙ ΣΤΕΕΩΝ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Ορκόσ κφλινδροσ:   Η ζννοια του ορκοφ κυλίνδρου. 

 Ανάπτυγμα ορκοφ κυλίνδρου. 

 Εμβαδόν επιφάνειασ και όγκοσ ορκοφ 
κυλίνδρου. 

4.2  Ορκζσ  πυραμίδεσ:  Η ζννοια τθσ ορκισ πυραμίδασ. 

 Ανάπτυγμα τθσ ορκισ πυραμίδασ. 

 Εμβαδόν επιφάνειασ και όγκοσ τθσ ορκισ 
πυραμίδασ. 

4.3  Ορκόσ κϊνοσ:  Η ζννοια του ορκοφ κϊνου. 

 Ανάπτυγμα του ορκοφ κϊνου. 

 Εμβαδόν επιφάνειασ και όγκοσ του ορκοφ 
κϊνου 

4.4  Σφαίρα:  Η ζννοια τθσ ςφαίρασ. 

 Εμβαδόν επιφάνειασ και όγκοσ τθσ 
ςφαίρασ. 
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Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

 

Αϋ ΜΕΡΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:    ΔΙΑΙΕΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΚΕΑΙΩΝ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Ευκλείδεια διαίρεςθ – Διαιρετότθτα.  

1.2  Κριτιρια διαιρετότθτασ.  

1.3  ΜΚΔ και ΕΚΡ.   

1.4  Ρρϊτοι και ςχετικά πρϊτοι αρικμοί.  

1.5  Ανάλυςθ ακεραίων ςε γινόμενο 
πρϊτων παραγόντων. 

 

1.6  Απλοποίθςθ κλαςμάτων – Ανάγωγα 
κλάςματα.  

 

1.7  Η ςχζςθ εγκλειςμοφ    .  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:    ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΙΘΜΟΙ (Επαναλιψεισ – Συμπλθρϊςεισ) 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Δυνάμεισ πραγματικϊν αρικμϊν με 
ακζραιο εκκζτθ - Ιδιότθτεσ των 
δυνάμεων. 

 

2.2  Τετραγωνικι ρίηα:  Οριςμόσ τθσ τετραγωνικισ ρίηασ - Η 

εξίςωςθ 
2

.x α  

 Ιδιότθτεσ τθσ τετραγωνικισ ρίηασ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:    ΑΛΓΕΒΙΚΕΣ ΡΑΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Η ζννοια τθσ αλγεβρικισ παράςταςθσ 
μιασ ι περιςςότερων μεταβλθτϊν – 
Αρικμθτικι τιμι αλγεβρικισ 
παράςταςθσ  

3.2  Η  ζννοια του τφπου.  

 Να γίνει αναφορά ςτα είδθ των 
αλγεβρικϊν παραςτάςεων (θτζσ – 
Άρρθτεσ) και ςτα είδθ των ρθτϊν 
αλγεβρικϊν παραςτάςεων (Ακζραιεσ – 
Κλαςματικζσ). 

 Να γίνει μετάφραςθ απλϊν πραγματικϊν 
καταςτάςεων που εκφράηονται με λόγια 
ςε αλγεβρικζσ παραςτάςεισ. 

3.3  Μονϊνυμα – Ρολυϊνυμα:  Η ζννοια του μονωνφμου – Πμοια 
μονϊνυμα - Ρράξεισ με μονϊνυμα. 

 Η ζννοια του πολυωνφμου - Ρρόςκεςθ 
και αφαίρεςθ πολυωνφμων -
Ρολλαπλαςιαςμόσ πολυωνφμων. 

 Η διδαςκαλία να περιοριςκεί ςτα 
μονϊνυμα και ςτα πολυϊνυμα μιασ 
μεταβλθτισ. 

3.4  Αξιοςθμείωτεσ ταυτότθτεσ.  Θα διδαχκοφν μόνο οι ταυτότθτεσ: 
2 2 2( ) 2A B A AB B     
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2 2 ( )( )A B A B A B     
3 3 2 2 3( ) 3 3A B A A B AB B     . 

3.5  Ραραγοντοποίθςθ - ΜΚΔ – ΕΚΡ 
πολυωνφμων. 

 

3.6  Απλοποίθςθ κλαςματικϊν 
αλγεβρικϊν παραςτάςεων - Ρράξεισ 
με κλαςματικζσ αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:    ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Εξιςϊςεισ που ανάγονται ςε 
εξιςϊςεισ αϋ βακμοφ - Επίλυςθ 
τφπων. 

 

4.2  Ρροβλιματα εξιςϊςεων αϋ βακμοφ.  

4.3  Διάταξθ ςτο  και ιδιότθτεσ αυτισ.  

4.4  Ανιςϊςεισ αϋ βακμοφ.  

4.5  Εξιςϊςεισ βϋ βακμοφ.  Η επίλυςθ των εξιςϊςεων βϋ βακμοφ κα 
γίνεται και με παραγοντοποίθςθ και με τθ 
βοικεια του τφπου. 

4.6  Ρροβλιματα εξιςϊςεων βϋ βακμοφ.  

4.7  Κλαςματικζσ αλγεβρικζσ εξιςϊςεισ.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:    ΓΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

5.1  Η ζννοια τθσ γραμμικισ εξίςωςθσ με 
δφο αγνϊςτουσ και γραφικι 
παράςταςθ αυτισ. 

 

5.2  Η ζννοια του γραμμικοφ ςυςτιματοσ 
δφο εξιςϊςεων με δφο αγνϊςτουσ και 
γραφικι επίλυςθ αυτοφ. 

 

5.3  Αλγεβρικι επίλυςθ του γραμμικοφ 
ςυςτιματοσ δφο εξιςϊςεων με δφο 
αγνϊςτουσ. 

 Επίλυςθ με τθ μζκοδο τθσ 
αντικατάςταςθσ και τθ μζκοδο των 
αντίκετων ςυντελεςτϊν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:    ΣΥΝΑΤΗΣΕΙΣ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

6.1  Η ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ - Γραφικι 
παράςταςθ ςυνάρτθςθσ 
(επαναλιψεισ ςυμπλθρϊςεισ). 

 Σθμεία τομισ τθσ γραφικισ παράςταςθσ 
ςυνάρτθςθσ με τουσ άξονεσ. 

6.2  Η ςυνάρτθςθ 2
y αx .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  :  ΤΙΓΩΝΟΜΕΤΙΑ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

7.1  Τριγωνομετρικοί αρικμοί γωνίασ ω, 
με 0 180ω    . 

 

7.2  Τριγωνομετρικοί αρικμοί 
παραπλθρωματικϊν γωνιϊν. 

 

7.3  Σχζςεισ μεταξφ των τριγωνομετρικϊν 
αρικμϊν μιασ γωνίασ ω. 

 

7.4  Νόμοσ των θμιτόνων – Νόμοσ των 
ςυνθμιτόνων. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

8.1  Μζςθ  τιμι  

8.2  Διάμεςοσ  
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Βϋ ΜΕΡΟ:  ΕΤΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:  Οι πρϊτεσ γεωμετρικζσ ζννοιεσ  - Βαςικά επίπεδα ςχιματα 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.1  Σθμεία, Γραμμζσ , Επιφάνειεσ, 
Επίπεδο 

 

1.2  Είδθ Γραμμϊν  

1.3  Κςα και άνιςα ςχιματα  

1.4  Αξίωμα- Ρόριςμα –Απόδειξθ  

1.5  Αξιϊματα: Ιςότθτασ – Ευκείασ-
Επιπζδου 

 

1.6  Γωνίεσ  

1.7  Ευκφγραμμα ςχιματα  

1.8  Κφκλοσ  

1.9  Διαίρεςθ  τμιματοσ ςε ίςα τμιματα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:  Γωνίεσ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

2.1  Επίκεντρεσ  γωνίεσ  

2.2  Εφεξισ γωνίεσ  

2.3  Κατακορυφιν γωνίεσ  

2.4  Κάκετεσ ευκείεσ - Ορκι γωνία, οξεία 
γωνία, αμβλεία γωνία 

 

2.5  Ρράξεισ με γωνίεσ : Συμπλθρωματικζσ 
γωνίεσ - Ραραπλθρωματικζσ γωνίεσ 

 

2.6  Μζτρθςθ γωνιϊν  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :  Κάκετεσ και πλάγιεσ από ςθμείο προσ ευκεία 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.1  Κυρτι τεκλαςμζνθ γραμμι  

3.2  Σφγκριςθ  δυο κυρτϊν τεκλαςμζνων 
με τα ίδια άκρα 

 

3.3  Σφγκριςθ κάκετθσ και πλάγιασ από 
ςθμείο προσ ευκεία 

 

3.4  Μεςοκάκετοσ ευκυγράμμου τμιματοσ  

3.5  Καταςκευζσ κακζτων με κανόνα και 
διαβιτθ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :  Τρίγωνα 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

4.1  Είδθ τριγϊνων  

4.2  Κριτιρια ιςότθτασ τριγϊνων  

4.3  Ιδιότθτεσ  ιςοςκελϊν και ιςοπλεφρων 
τριγϊνων 

 

4.4  Ανιςότθτεσ των ςτοιχείων τριγϊνου  

4.5  Είδθ τριγϊνων  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :  Ραράλλθλεσ Ευκείεσ 
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

5.1  Γωνίεσ  δυο ευκειϊν που τζμνονται 
από τρίτθ ευκεία 

 

5.2  Ευκλείδειο αίτθμα  

5.3  Ιδιότθτεσ παράλλθλων ευκειϊν  

5.4  Άκροιςμα γωνιϊν τριγϊνου  

5.5  Γωνίεσ  δυο ευκειϊν που τζμνονται 
από τρίτθ ευκεία 

 

 

Σθμείωςθ:  

Όλεσ οι παραπάνω ζννοιεσ είναι γνωςτζσ από τισ προθγοφμενεσ τάξεισ του Γυμναςίου. τθ 

Γϋ τάξθ κα γίνει ςυςτθματικότερθ παρουςίαςθ τουσ ςε πιο κεωρθτικό επίπεδο με ςκοπό 

τθν εξοικείωςθ  των μακθτϊν με τθ μακθματικι γλϊςςα και τθν αποδεικτικι διαδικαςία. 

  




