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ΘΕΩΡΙΑ 1η : Α)Να γράψετε πότε ένα κλάσμα είναι μικρότερο , πότε μεγαλύτερο και
πότε ίσο με το 1. Δώστε από ένα παράδειγμα
Β)Να χαρακτηρίσετε στο γραπτό σας τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ
αν είναι σωστές ή με το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες
Όλοι οι αριθμοί έχουν αντίστροφο
Ομώνυμα λέγονται τα κλάσματα που έχουν ίσους παρονομαστές
Όταν διαιρέσουμε τον παρονομαστή του

με το 2 το κλάσμα

διπλασιάζεται .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Α)
Μικρότερο του 1 είναι το κλάσμα όπου ο αριθμητής του είναι μικρότερος
από τον παρονομαστή του , π.χ
Μεγαλύτερο του 1 είναι το κλάσμα όπου ο αριθμητής του είναι
μεγαλύτερος από τον παρονομαστή του , π.χ
Ίσο με το 1 είναι το κλάσμα όπου o αριθμητής του είναι ίσος με τον
παρονομαστή του

Β) ⟶

Λ , Σ , Σ

π.χ

ΘΕΩΡΙΑ 2η : Α)Να δώσετε τον ορισμό των παραπληρωματικών γωνιών καθώς και
τον ορισμό των κατακορυφήν γωνιών .
Να κάνετε τα αντίστοιχα σχήματα .

Β) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας την λέξη που λείπει από τις παρακάτω
προτάσεις .
Κάθε γωνία με μέτρο μικρότερο των 90 0 λέγεται ………………….
Αν η απόσταση του κέντρου ενός κύκλου από μια ευθεία (ε) είναι ίση
με την ακτίνα του κύκλου τότε η ευθεία λέγεται …………. του κύκλου .
Δύο ευθείες οι οποίες είναι κάθετες στην ίδια ευθεία είναι μεταξύ τους
…………………………. .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Α)
Παραπληρωματικές γωνίες λέγονται δύο
γωνίες που έχουν άθροισμα 180 0.
Κάθε μία από αυτές λέγεται
παραπληρωματική της άλλης .
π.χ η παραπληρωματική των 450 είναι η
γωνία 1800 - 450 =1350

Κατακορυφήν γωνίες ονομάζονται δύο
γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και οι
πλευρές τους είναι αντικείμενες ημιευθείες
Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες μεταξύ
τους δηλ

Β) ⟶

Οξεία , εφαπτόμενη , παράλληλες

ΑΣΚΗΣΗ 1η :

Δίνονται οι παραστάσεις :

α=
β = 2∙(32 -15 ) +11:(25-3∙7)-14
Α) Να αποδείξετε ότι : α =
Β) Για α=

και β=3

και β= 3 να βρείτε ένα κλάσμα μεταξύ των α και β .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Α)
α=

⟶

α=

⟶

α=

⟶

α=

α=1+

⟶

α=

⟶

α=

(εκτελούμε τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις)
(αντιστρέφουμε το διαιρέτη – μετατρέπουμε το 2 σε κλάσμα)

⟶

α=

⟶

( ομώνυμα μέσα στις δύο παρενθέσεις )

(εκτελούμε τους πολλαπλασιασμούς)
(κάνουμε απλοποιήσεις )
(μετατρέπουμε τα κλάσματα σε ομώνυμα )

τελικό αποτέλεσμα

β = 2∙(32 -15 ) +11:(25-3∙7)-14
β = 2∙(9 -1 ) +11:(32-3∙7)-14 ⟶ (εκτελούμε τις δυνάμεις μέσα στις παρενθέσεις)
β = 2∙(9 -1 ) +11:(32-21)-14
β = 2∙8 +11:11-14

⟶

⟶ (εκτελούμε τον πολλαπλασιασμό στη 2η παρένθεση)
(αφαιρέσεις μέσα στις παρενθέσεις)

β = 16 +1-14

⟶

(πολλαπλασιασμοί – διαιρέσεις)

β = 3 ⟶ τελικό αποτέλεσμα

Β) Έστω x το κλάσμα που θέλουμε να βρούμε .
δηλαδή

Πρέπει : 3 < x <

δηλαδή

<<Μετατρέψαμε τα κλάσματα

οπότε x =
σε ισοδύναμα με παρονομαστή το 4 . Θα

μπορούσαμε να έχουμε προφανώς παρονομαστή το 6 ή το 8 ή το 10 ή ………..>>

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες Βχ και Γψ είναι μεταξύ τους παράλληλες
και η Αδ είναι διχοτόμος της γωνίας Β Γ .
Α) Να αποδείξετε ότι η γωνία

είναι 700

Β) Να υπολογίσετε τις γωνίες

.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Α)

= 700 γιατί είναι εντός εκτός και επί τα αυτά με την δοσμένη γωνία των 700

Σχηματίζονται από τις παράλληλες Βχ και Γψ οι οποίες τέμνονται από την ΒΓ
Β) Στο τρίγωνο ΑΒΔ έχουμε ότι :

600 =1800 οπότε ……….

Επειδή η Αδ είναι διχοτόμος της γωνίας Β Γ έχουμε ότι
Η γωνία

είναι η παραπληρωματική της 600 άρα

Στο τρίγωνο ΑΓΔ έχουμε ότι :
Οι γωνίες

=

=500 ΄
οπότε

=1800 -600 οπότε

=500
1200

1200 =1800 οπότε ………. =100

, 700 έχουν άθροισμα 1800 δηλ

700 =1800 οπότε ………. =1000

ΑΣΚΗΣΗ 3 η : Ένα κατάστημα ένδυσης κάνει την ίδια έκπτωση σε όλα τα είδη .
Έτσι ένα παλτό αξίας 250 € πωλείται με έκπτωση στην τιμή των 150 € .
α)Να αποδείξετε ότι το ποσοστό της έκπτωσης είναι 40%
β) Να βρείτε την τελική τιμή ενός παντελονιού που έχει αρχική τιμή 80 € .
γ) Αν για το παντελόνι του ερωτήματος β) στο ταμείο πρέπει να πληρώσουμε
και Φ.Π.Α 23% πόσο τελικά θα πληρώσουμε .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
α)
Αρχική τιμή

250€

100€

Τελική τιμή

150€

Χ

Αρχική τιμή

80€

100€

Τελική τιμή

Χ

60€

Αρχική τιμή

48€

100€

Τελική τιμή

Χ

123

Οπότε

δηλαδή x=60 €

Η έκπτωση είναι (100-60)% =40%

β)
Οπότε

δηλαδή x=48 €

γ)
Οπότε

δηλαδή x=59,04 €

Τις παραπάνω λύσεις επιμελήθηκε η ομάδα των Μαθηματικών του
49ου Γυμνασίου Αθηνών .
Οικονομόπουλος Θεόδωρος
Κουρεμπανάς Γεώργιος
Δούκας Εμμανουήλ

