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1)α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ ηζόηεηεο. 

 α+0=…….. 

 α·1=…….

 α-α=…….. 

 α:α=……. 

 0·α=……. 

             0:α=……. 

         Τν α είλαη έλαο αξηζκόο δηαθνξεηηθόο ηνπ 0. 

 

    β) Σηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 

 Η παξάζηαζε α+α+α είλαη ίζε κε: 

                         Α) α3                     Β)3α              Γ)α       Δ) 0 

 

 Η παξάζηαζε α·α·α είλαη ίζε κε: 

                         Α)α3                       Β) 3α             Γ)1        Γ) α 

  Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε έλαλ αξηζκό κε ην 0,01κεηαθέξνπκε 
ηελ  ππνδηαζηνιή ηνπ: 

                                Α: πξνο ηα δεμηά 2 ζέζεηο  
                                Β: πξνο ηα αξηζηεξά 1 ζέζε 
                                Γ: πξνο ηα δεμηά 1 ζέζε  
                                Γ: πξνο ηα αξηζηεξά 2 ζέζεηο 

 Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε έλαλ αξηζκό κε ην 100 κεηαθέξνπκε 
ηελ ππνδηαζηνιή ηνπ: 

                                Α: πξνο ηα δεμηά 2 ζέζεηο  
                                Β: πξνο ηα αξηζηεξά 1 ζέζε 
                                Γ: πξνο ηα δεμηά 1 ζέζε  
                                Γ: πξνο ηα αξηζηεξά 2 ζέζεηο 

ΚΕΦ. 1ο: Φυςικοι αριθμοι 
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2)α) Αλ α έλαο αξηζκόο, πσο νλνκάδεηαη ην γηλόκελν  
                      α.α. ., .α=…….     (λ παξάγνληεο); 

    β) Να αληηζηνηρήζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο α΄ ζηήιεο κε έλα ζηνηρείν ηεο β΄   
ζηήιεο. 

 

          ΣΤΗΛΗ Α                  ΣΤΗΛΗ Β 
1. α2    α) θύβνο ηνπ α 
2. α3

   β) ηεηξάγσλν ηνπ α 
3. α4

   γ) ηέηαξηε δύλακε ηνπ α 
 

 
     γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο δπλάκεηο ηνπ 10: 

10
1
=……       10

2
=……       10

3
=…… 10

5
=…… 

 

 

3)α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηζόηεηεο; 

α(β+γ)=…….. 

αβ-αγ=……… 

αβ+αγ=…….. 

α(β-γ)=……… 

     β) Πνηα ηδηόηεηα είλαη θάζε κηα απν απηέο νη 4 ηζόηεηεο; 

 

 

4)α) Σηελ ηζόηεηα α:β=γ 
        δηαηξεηένο είλαη ν αξηζκόο …….δηαηξέηεο είλαη ν αξηζκόο……… 

        Πειίθν είλαη ν αξηζκόο……… 

     β) Σηελ δηαίξεζε πνηνο αξηζκόο δελ πξέπεη λα είλαη 0; 

          Ο δηαηξεηένο   
           Ο δηαηξέηεο, ή  
          Τν πειίθν ; 
     γ) Πνηα δηαίξεζε νλνκάδεηαη επθιείδεηα; 

 

 

5)α) Πνηνη αξηζκνί νλνκάδνληαη πξώηνη;      
       Πνηνο είλαη ν κνλαδηθόο άξηηνο πνπ είλαη πξώηνο; 

 

    β) Να γξάςεηε ηα θξηηήξηα δηαηξεηόηεηαο; 

 

    γ) Δίλαη ζσζηό ή ιάζνο; 

 Κάζε πνιιαπιάζην ελόο θπζηθνύ αξηζκνύ δηαηξεί απηό ηνλ 
αξηζκό 

 Έλαο θπζηθόο αξηζκόο πνπ δηαηξεί δπν άιινπο αξηζκνύο ζα 
δηαηξεί θαη ην άζξνηζκα ηνπο θαη ηε δηαθνξά ηνπο θαη ην 
γηλόκελν ηνπο. 

 Όινη νη θπζηθνί αξηζκνί αλαιύνληαη ζε γηλόκελν πξώησλ     
αξηζκώλ. 
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6)α) Σην θιάζκα   
 

 
 

        πνηνο είλαη ν αξηζκεηήο ηνπ θαη πνηνο ν παξαλνκαζηήο ηνπ; 

         Τη δεισλνπλ       ν θαζελαο; 
    β) Πόηε δπν θιάζκαηα νλνκάδνληαη νκώλπκα θαη πνηε εηεξσλπκα; 

    γ) Πόηε δπν θιάζκαηα νλνκάδνληαη ηζνδύλακα; 

         Πσο από έλα θιαζκα πξνθππηεη έλα ηζνδπλακν; 
    δ) Γπν νκώλπκα θιάζκαηα είλαη θαη  ηζνδύλακα;  

         Δπν ηζνδύλακα θιάζκαηα είλαη θαη  νκώλπκα; 

    ε) Πνηε έλα θιαζκα είλαη «αλαγσγν»; 
 

 

7) α)Πσο ζπγθξηλνπκε δπν νκσλπκα θιαζκαηα; 
     β) Πσο ζπγθξηλνπκε δπν εηεξσλπκα θιαζκαηα; 
     γ) Μεηαμπ δπν θιαζκαησλ κε ηδην αξηζκεηε, πνην είλαη κηθξνηεξν; 
 
 

8)α) Πνηα πξάμε παξηζηάλεη ην θιάζκα  
 

 
 ; 

    β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ ηζόηεηεο: 

 
 

 
 …...             

 

 
 =……      

 

         
 

 
 =……             

  

 
 =……      

    γ) Σηελ ηζόηεηα θιαζκάησλ :  
 

 
 = 
 

 
      

         θάλνληαο «ρηαζηί»  πνηα από ηηο παξαθάησ ηζόηεηεο πξνθύπηεη; 
             Α: αδ=βγ          Β: αγ=βδ          Γ: αβ=γδ 
 
 
9) α) Πόηε έλα θιάζκα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 1; 

    β) Αλ γηα ηνπ θπζηθνύο αξηζκνύο α,β ηζρύεη α<β 
         i) λα δηαηάμεηε από ην κηθξόηεξν πξνο ην κεγαιύηεξν ηα θιάζκαηα 

 

 

 

 


 

 


        ii) λα δηαηάμεηε από ην κηθξόηεξν πξνο ην κεγαιύηεξν ηα θιάζκαηα 
 

 
   
 

 
 

 

 

10)α) Πνηνη αξηζκνί ιέγνληαη «αληίζηξνθνη»; 

          Πνηε δπν θιαζκαηα ιεγνληαη «αληηζηξνθα»; Γσζηε παξαδεηγκαηα. 

ΚΕΦ. 2ο: Κλαςματα 



Μαθηματικά Α’ Γυμναςίου                 Ερωτήςεισ Θεωρίασ 
 

Επιμελεια:  Θεοδωρακοπουλου Εφη    
 

4 

     β) Έρνπλ όινη νη αξηζκνί αληίζηξνθν; 

     γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 Ο αληίζηξνθνο ηνπ θιάζκαηνο 
 

 
 είλαη :……. 

   Ο αληίζηξνθνο ηνπ α είλαη :……… 

   Ο αληίζηξνθνο ηνπ 
 

 
 είλαη :……… 

 
11)Τη νλνκαδεηαη «ζπλζεην θιαζκα»; 
 
12)Πσο δηαηξνπκε δπν θιαζκαηα; 
 
 

 

 

13) Τη νλνκαδεηαη: α) εμηζσζε κε έλαλ αγλσζην; 
          β) ιπζε ή ξηδα κηαο εμηζσζεο; 
 
14) Α)Πνηε κηα εμηζσζε ιεγεηαη: α) ηαπηνηεηα ή ανξηζηε; 
             β) αδπλαηε; 
      Β) α)Η εμηζσζε  0ρ=0 είλαη …………….. 
           β) Η εμηζσζε 0ρ=5 είλαη …………….. 
 

 
 

 

15)α) Πσο βξίζθνπκε ηα 
 

 
ελόο αξηζκνύ α; 

     β) Πνην θιάζκα παξηζηάλεη ην ζύκβνιν α%;  

     γ) Πσο ζα ππνινγίζνπκε ην α% ηνπ β; 

 

 

 

ΚΕΦ.4ο ο: Εξιςωςεισ 

ΚΕΦ. 5ο: Ποςοςτα 

Να απαντηθουν γραπτωσ ςτο τετραδιο 

τησ Αλγεβρασ. 


