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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ. 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗ 

ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ. 
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΛΙΓΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΥΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.   

 
ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 164264/Δ2/3-10-2017 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΠΘ 
 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ
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KEΦAΛAIO 1ο   

1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα  
Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα  
Β. Πράξεις με μονώνυμα  
1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων  
1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων  
1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»]  
1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) Διαφορά – 
άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής »]. x2 +(α+β)x +αβ  
1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων  
1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις  
1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων  
Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων  
Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων  
 

 
$1.2 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 
 

 
1. Tι ονομάζεται μονώνυμο; 

AΠANTHΣH:Ονομάζεται κάθε ακέραια αλγεβρική παράσταση στην οποία 
σημειώνεται μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού. 
π.χ. 3(-α)β3ω 
 

2. Ποια είναι τα μέρη ενός μονωνύμου; 
AΠANTHΣH:Eίναι ο συντελεστής και το κύριο μέρος που περιλαμβάνει όλες τις 
μεταβλητές του μονωνύμου. 
 

3. Ποια μονώνυμα λέγονται αντίθετα; 
AΠANTHΣH:Aυτά που έχουν το ίδιο κύριο μέρος αλλά αντίθετους συντελεστές. 
 

4. Τι ονομάζεται βαθμός του μονωνύμου; 
 
 
5. Ποια μονώνυμα λέγονται όμοια; 

AΠANTHΣH:Δύο ή περισσότερα μονώνυμα με το ίδιο κύριο μέρος ονομάζονται 
όμοια. 
π.χ.     3αy4κλ  〈 -4καy4λ 
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(ΠΩΣ ΓINONTAI OI ΠPAΞEIΣ ΠPOΣΘ-AΦAIP-ΠOΛΛAΠΛ.-ΔIAIP  METAΞY TΩN 
MONΩNYMΩN;) 

6. Tι ονομάζεται πολυώνυμο; 
AΠANTHΣH:Kάθε αλγεβρική παράσταση που είναι άθροισμα μονωνύμων ονομάζεται 
πολυώνυμο. 
π.χ. 3+2χ2-4ω2   

7. Τι ονομάζεται μηδενικό και τι σταθερό πολυώνυμο και ποιος ο βαθμός τους; 
α)Το 0 λέγεται και μηδενικό πολυώνυμο. Δεν ορίζεται βαθμός για το μηδενικό 
πολυώνυμο 
β)Κάθε αριθμός θεωρείται ως σταθερό πολυώνυμο. Ο βαθμός κάθε σταθερού 
πολυωνύμου είναι 0. 
 

8. Πως προσθέτουμε όμοια μονώνυμα; 
Το άθροισμα ομοίων μονώνυμων είναι ένα μονώνυμο όμοιο με αυτά που έχει για 
συντελεστή το άθροισμα των συντελεστών. 
π.χ.   3x+5x=9x 
π.χ.   4ab-9ab=-5ab 

 
9. Πως πολλαπλασιάζουμε μονώνυμα; 

AΠANTHΣH :Το γινόμενο μονώνυμων είναι ένα μονώνυμο που έχει συντελεστή το 
γινόμενο των συντελεστών και το κύριο μέρος του αποτελείται από όλες τις 
μεταβλητές, οι οποίες υπάρχουν στους παράγοντες τους, και που η κάθε μια έχει για 
εκθέτη το άθροισμα των εκθετών της. 

 
10.Πως πολλαπλασιάζουμε ένα μονώνυμο επί ένα πολυώνυμο ; 

AΠANTHΣH :Για να πολλαπλασιάσουμε μονώνυμο επί πολυώνυμο 
πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο του πολυωνύμου με το μονώνυμο και προσθέτουμε τα 
γινόμενα που προκύπτουν. 
 

11.Πώς γίνονται οι πράξεις μεταξύ πολυωνύμων; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
α) Για να κάνουμε πρόσθεση/αφαίρεση πολυωνύμων βγάζουμε τις παρενθέσεις και 
κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων (δηλαδή προσθέτουμε/αφαιρούμε τα όμοια 
μονώνυμα που περιέχουν τα πολυώνυμα) 
β)Για να πολλαπλασιάσουμε πολυώνυμα , πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο του ενός 
πολυωνύμου με κάθε όρο του άλλου πολυωνύμου. Στη συνέχεια κάνουμε αναγωγή 
ομοίων όρων. 

 
12.  Τι λέγεται ταυτότητα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ταυτότητα λέγεται κάθε ισότητα η οποία περιέχει μεταβλητές και ισχύει 
για κάθε τιμή των μεταβλητών της. 

13.   Τι ονομάζεται παραγοντοποίαση; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η διαδικασία κατά την οποία μία αλγεβρική παράσταση που είναι 
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άθροισμα μετατρέπεται σε γινόμενο παραγόντων ονομάζεται παραγοντοποίηση 
π.χ. 3α+6αβ=3α∙(1+2β) 
 

14.AΞIOΣHMEIΩTEΣ TAYTOTHTEΣ: 
 

• ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ          (α+β)2=α2+2αβ+β2 

AΠOΔEIΞH:  (α+β)2=(α+β)·(α+β)=α2+αβ+βα+β2=α2+2αβ+β2 
 

• ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ        (α-β)2=α2-2αβ+β2 
AΠOΔEIΞH:  (α-β)2=(α-β)·(α-β)=α2-αβ-βα+β2=α2-2αβ+β2 
 

• ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ        α2-β2=(α+β)·(α-β) 
AΠOΔEIΞH:  (α+β)·(α-β)=α2-αβ+βα-β2=α2-β2 
 

• ΚΥΒΟΣ    ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ           (α+β)3=α3+3α2β+3αβ2+β3 
AΠOΔEIΞH : (α+β)3=(α+β)·(α+β)2=(α+β)·(α2+2αβ+β2)=α3+2α2β+αβ2+βα2+2αβ2+β3= 
α3+3α2β+3αβ2+β3 
 

• ΚΥΒΟΣ  ΔΙΑΦΟΡΑΣ       (α-β)3=α3-3α2β+3αβ2-β3 
AΠOΔEIΞH :   
(α-β)3=(α-β)·(α-β)2=(α-β)·(α2-2αβ+β2)=α3-2α2β+αβ2-βα2+2αβ2-β3= α3-3α2β+3αβ2-β3 
 

• ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΒΩΝ   α3+β3=(α+β)·(α2-αβ+β2) 
AΠOΔEIΞH: (α+β)·(α2-αβ+β2)=α3-α2β+αβ2+βα2-αβ2+β3=α3+β3 
 

• ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΒΩΝ    α3-β3=(α-β)·(α2+αβ+β2) 
AΠOΔEIΞH: (α-β)·(α2+αβ+β2)=α3+α2β+αβ2-βα2-αβ2-β3=α3-β3 
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KEΦAΛAIO 2ο   ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού  

Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων  
Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου.  
 
 

1. Η εξίσωση αx+β = 0 έχει μοναδική λύση x=-β/α   ,  όταν α≠ο 
2. Η εξίσωση αx+β = 0 δεν έχει καμία λύση όταν α=0 και β≠0  

π.χ. 0x+4=0 είναι αδύνατη. 
3. Η εξίσωση αx+β=0 έχει λύση της κάθε αριθμό όταν α=0 και β=0 , δηλαδή η 

εξίσωση 0x=0 είναι αόριστη ή ταυτότητα. 
4. Για να λύσουμε την αx2+βx=0 κάνουμε παραγοντοποίηση. 
5. Για να λύσουμε την αx2+β=0 χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους. 
6. Για να λύσουμε πλήρες τριώνυμο αx2+ βx+γ=0  χρησιμοποιούμε την 

διακρίνουσα Δ=β2-4αγ.  

Αν Δ>0 έχει δύο άνισες ρίζες 𝜒 = −𝛽±√𝛥
2𝛼

 

Αν Δ=0 έχει μία ρίζα 𝜒 = −𝛽
2𝛼

 
Αν Δ<0 τότε δεν έχει λύση. 

7. Παραγοντοποίηση τριωνύμου: 
 

• Αν Δ>0, τότε αχ2+βχ+γ=α(χ-ρ1)⋅ (χ-ρ2), όπου ρ1 ,ρ2  οι ρίζες του τριωνύμου. 
• Αν Δ=0, τότε αχ2+βχ+γ=α(χ-ρ1)2, όπου ρ1 η διπλή ρίζα του τριωνύμου. 
• Αν Δ<0, τότε το τριώνυμο δεν παραγοντοποιείται. 
 
 

KEΦAΛAIO 3ο   
 
3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης  
3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του  
3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος  
 
Ποια είναι η μορφή ενός γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους; 
ΑΠΑΝΗΤΣΗ: Η μορφή ενός γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους 
είναι : 

�𝑎𝑥 + 𝛽𝑦 = 𝛾
𝛿𝑥 + 𝜀𝑦 = 𝜁 � 

 
 

5. α)Τι είναι η λύση ενός γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους; 
β)Ποιες είναι οι περιπτώσεις ενός γραμμικού συστήματος  και τι εκφράζουν 
γεωμετρικά; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
α) Η Λύση ενός γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων είναι ένα ζεύγος αριθμών 
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(x,y)  που επαληθεύει και τις δύο εξισώσεις. 
β) Έχουμε τις εξής περιπτώσεις γραμμικών συστημάτων δύο εξισώσεων με δύο 
αγνώστους: 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ  ΠΟΥ 

ΤΕΜΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΥΝΑΤΟ – ΚΑΜΙΑ ΛΎΣΗ 

Π.χ. �
𝑥 + 𝑦 = 3
𝑥 + 𝑦 = 5� 

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΠΟΤΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΙΣΤΟ – ΑΠΕΙΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Π.χ. �𝑥 + 𝑦 = 3
𝑥 + 𝑦 = 3�  

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΟΥ 
ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ-ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 
ΑΛΛΗ. 

 
 
6. Ποιες είναι οι κύριες αλγεβρικές μέθοδοι επίλυσης ενός γραμμικού συστήματος; 

Περιγράψτε τις μεθόδους αυτές. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Οι κύριες αλγεβρικές μέθοδοι επίλυσης ενός γραμμικού συστήματος δύο 
εξισώσεων με δύο αγνώστους είναι : 
α)Η μέθοδος των αντιθέτων συντελεστών. 
 Προσπαθούμε να έχουμε ακριβώς αντίθετους συντελεστές για το x ή το y στις δύο 
εξισώσεις. Μπορεί να χρειαστεί να πολλαπλασιάσουμε την κάθε εξίσωση του 
συστήματος με κάποιον αριθμό για να καταφέρουμε να έχουμε αντίθετους 
συντελεστές. 

π.χ. �
𝑥 − 𝑦 = 3
𝑥 + 4𝑦 = 5�

(𝜋𝜊𝜆𝜆𝛼𝜋𝜆𝛼𝜎𝜄ά𝜁𝜔 𝜇𝜀 )4   �
4𝑥 − 4𝑦 = 12
𝑥 + 4𝑦 = 5 � 

Έπειτα προσθέτουμε κατά μέλη και ο ένας άγνωστος διαγράφεται. 
β) Η μέθοδος της αντικατάστασης. 
Λύνουμε την μία εξίσωση του συστήματος ως προς τον ένα άγνωστο και έπειτα τον 
αντικαθιστούμε στην άλλη εξίσωση. Έτσι έχουμε μία εξίσωση με μόνο έναν 
άγνωστο. 
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Β΄ΜΕΡΟΣ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 
 
KEΦAΛAIO 1 

 
1.1 Ισότητα τριγώνων  
1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων  
1.3 Θεώρημα Θαλή.  
1.5 Ομοιότητα  
Α. Όμοια πολύγωνα  
Β. Όμοια τρίγωνα (χωρίς την αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων 
στη σελίδα 220).  
 
 
1. Τι ονομάζεται διάμεσος, διχοτόμος και ύψος τριγώνου; 

 
2. Πότε δύο τρίγωνα είναι ίσα; 

Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν όλες τις πλευρές τους ίσες μια προς μία και τις 
αντίστοιχες γωνίες τους ίσες. 

3. Nα αναφέρετε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων 
AΠANTHΣH: 
α)Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν  οι πλευρές του ενός τριγώνου είναι ίσες μία προς μία 
με τις πλευρές του άλλου τριγώνου. 
β)Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν δύο πλευρές του ενός είναι ίσες μία προς μία με δύο 
πλευρές του άλλου και οι περιεχόμενες σ΄ αυτές τις πλευρές γωνίες είναι ίσες . 
γ)Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν μία πλευρά του ενός τριγώνου είναι ίση με μία πλευρά 
του άλλου και οι προσκείμενες στις πλευρές αυτές γωνίες είναι ίσες. 
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4. Nα αναφέρετε κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων . 
AΠANTHΣH : 
α) Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν μία πλευρά και μία οξεία γωνία του ενός 
είναι ίσες με μία πλευρά και μία οξεία γωνία του άλλου τριγώνου .  
β)Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν δύο πλευρές του ενός είναι ίσες μία προς 
μία με δύο άλλες πλευρές του άλλου τριγώνου .  
 

5. Δείξτε ότι “Aν από το μέσο μια πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε παράλληλη προς 
μία πλευρά του  , τότε αυτή διέρχεται από το μέσο της τρίτης πλευράς” 
AΠOΔEIΞH: 
Έστω το τυχαίο τρίγωνο ABΓ και M το μέσο της AB . Φέρνουμε MN // BΓ .  
Aν φανταστούμε από το A μία ευθεία (ε) 
// BΓ τότε οι τρεις παράλληλες (ε) , MN 
και BΓ ορίζουν ίσα τμήματα στην AB , άρα 
σύμφωνα με Θεώρημα , θα ορίζουν ίσα 
τμήματα και στην AΓ .  
Άρα N=μέσο AΓ . 
                                                                                                            
 
 
 

4. Δείξτε ότι “Tο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει  τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου 
είναι παράλληλο με την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της “ 
AΠOΔEIΞH :  
Έστω τυχαίο τρίγωνο ABΓ και M , N τα 
μέσα των AB και AΓ αντίστοιχα .  
Aπό το προηγούμενο Θεώρημα ξέρω ότι 
αν από το μέσο M της AB φέρω  
παράλληλη προς την BΓ τότε αυτή θα 
διέρχεται από το μέσο της AΓ . ‘Aρα 
MN//ΓB . Άρα την παραλληλία την 
δείξαμε .   
Aπό το N φέρω NP//AB . Tότε από το προηγούμενο Θεώρημα θα είναι P=μέσο BΓ . 
Tότε BP=ΓP=BΓ/2 . Eπίσης το τετράπλευρο MNPB είναι παραλληλόγραμμο αφού έχει 
τις πλευρές του παράλληλες .Άρα είναι MN=BP=BΓ/2   
 
 
 

5. Διατυπώστε το θεώρημα Θαλή.Να σχεδιάσετε το κατάλληλο σχήμα και να 
γράψετε τις αναλογίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του θεωρήματος 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Το θεώρημα θαλή λέει ότι  αν τρεις ή περισσότερες παράλληλες τέμνουν δύο άλλες 
ευθείες τότε τα τμήματα που ορίζονται στη μία είναι ανάλογα προς τα τμήματα που 
ορίζονται στην άλλη. 

 
 (ε)       A 
 
 
        M             N 
 
 
 
 B          Γ 

 

 
 (ε)       A 
 
 
        M             N 
 
 
 
 B           P        Γ 
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𝛢𝛣
𝛢΄𝛣΄

=
𝛣𝛤
𝛣΄𝛤΄

=
𝛢𝛤
𝛢΄𝛤΄

 

 
 
 
 

6. Πότε δύο τρίγωνα είναι όμοια; 
α)Ορισμός : Όταν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες 
γωνίες τους ίσες  είναι όμοια. 
β)Κριτήριο (για τις ασκήσεις) :Όταν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία 
προς μία τότε είναι όμοια. 
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KEΦ. 2 - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 
2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με  
2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών  
2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας  
 
§2.1  
Έστω οξεία γωνία  ω ορθογωνίου τριγώνου . Tότε έχουμε ότι : 
 

    
  
ηµϖ =

απεναντι  καθετη
υποτεινουσα

         συνϖ =
προσκειµενη  καθετη

υποτεινουσα
 

 
Eπέκταση του παραπάνω ορισμού έχουμε ως εξής : 
Έστω σημείο M(x,y)  που σχηματίζει γωνία ω (που τώρα μπορεί να είναι και αμβλεία ) 
με τον ημιάξονα xx΄και ρ η απόστασή του από την αρχή των αξόνων . Tότε είναι : 

        
  
ηµϖ =

y
ρ

                συνϖ =
x
ρ

                 εφϖ =
y
x

  ,  x ≠ 0  

 
§2.2 
 
Δείξτε ότι για τις παραπληρωματικές γωνίες ω και 180ο-ω ισχύει ότι : 

ημ(180ο-ω)=ημω 
συν(180ο-ω)=-συνω 
εφ(180ο-ω)=-εφω 

 
 AΠOΔEIΞH: 
Έστω τυχαίο σημείο M(x,y) με απόσταση ρ 
από την αρχή των αξόνων .  
Παίρνουμε το συμμετρικό του M΄(-x,y) ως 
προς τον άξονα yy΄.Tότε x΄OM΄=ω λόγω 
συμμετρίας  και άρα xOM΄=180ο- ω .  
Έχουμε : 
 
 

  

ηµϖ =
y
ρ

ηµ 1800 − ϖ( )=
y
ρ

αρα ηµ(1800 − ϖ) = ηµ(ϖ)

συνϖ =
x
ρ

συν 1800 − ϖ( )=
−x
ρ

αρα συν 180o − ϖ( )= −συνϖ

εφϖ =
y
x

εφ 180ο − ϖ( )=
y
-x

= −
y
x

αρα εφ 180ο − ϖ( )= −εφϖ

 

 
 
 

           
                  M΄(-x,y)         M(x,y) 
   y 
    ρ        ρ 
         A    ˆ       ˆ 
 
                       -x O      x 
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§2.3  
 
Nα δείξετε ότι για οποιαδήποτε γωνία ω ισχύει ότι : ημ2ω+συν2ω=1 
AΠOΔEIΞH: 
Έστω σημείο M(x,y) . Aπό το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο AOM  
 έχουμε : 
OM2=AM2+AO2 <=>  
p2=y2+x2 <=> 

  

p2

p2 =
y2

p2 +
x2

p2  <=>

1=
y
p

 

 
 

 

 
 

2

+
x
p

 

 
 

 

 
 

2

 <=>

1= ηµ2ϖ + συν 2ϖ

 

 
 

Nα δείξετε ότι για οποιαδήποτε γωνία ω  (με ω≠0ο,90ο,270ο) είναι εφϖ =
ηµϖ
συνϖ

 

AΠOΔEIΞH : Έστω σημείο M(x,y) με xOM=ω . Tότε έχουμε : 

  

ηµϖ
σuνϖ

=

y
p
x
p

=
y ⋅ p
x ⋅ p

=
y
x

= εφϖ  

 
 
 
 

           
                     M(x,y) 
   y 
 
         A      ρ        ˆ 
 
                       x O 

 

           
                     M(x,y) 
   y 
 
          ˆ 
 
                      x O 
 

 


	7. Παραγοντοποίηση τριωνύμου:

