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Να ρξεζηκνπνηήζεηε κεηαβιεηέο γηα λα εθθξάζεηε κε κηα αιγεβξηθή 

παξάζηαζε ηηο παξαθάησ θξάζεηο: 

α) Σν ηξηπιάζην ελόο αξηζκνύ απμεκέλν θαηά 12. 

β) Σν άζξνηζκα δύν αξηζκώλ πνιιαπιαζηαζκέλν επί 9. 

1. 

 

 

Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο 
Σζηάξα δηαλέκεηαη δσξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ςεθηαθό 

ηόπν ηνπ schooltime.gr 

http://www.istockphoto.com/file_closeup/style_and_design/illustrations/vector_cartoons/771913_educational_icons.php?id=771913
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γ) Σελ πεξίκεηξν ελόο νξζνγσλίνπ, πνπ ην κήθνο ηνπ είλαη 2m 

κεγαιύηεξν από ην πιάηνο ηνπ.   

 

 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κεηαβιεηή x 

θαη y  γηα λα εθθξάζνπκε κε αιγεβξηθέο 

παξαζηάζεηο ηηο θξάζεηο.  

 

 

α) Σν ηξηπιάζην ελόο αξηζκνύ απμεκέλν θαηά 12.  

Έζησ x ν αξηζκόο. 

Γηα λα ηνλ ηξηπιαζηάζνπκε, ηνλ πνιιαπιαζηάδνπκε κε ην 3 

Γηα λα απμήζνπκε ην ηξηπιάζηό ηνπ θαηά 12, ηνπ πξνζζέηνπκε ην 12 

Γειαδή έρνπκε: 3x + 12 

 

β) Σν άζξνηζκα δύν αξηζκώλ πνιιαπιαζηαζκέλν επί 9.  

Έζησ x θαη y νη δύν αξηζκνί. 

Τνπο πξνζζέηνπκε γηα λα βξνύκε ην άζξνηζκά ηνπο 

Τν άζξνηζκά ηνπο ην πνιιαπιαζηάδνπκε κε ην 9. 

Γειαδή έρνπκε: (x + y)  9 

 

γ) Σελ πεξίκεηξν ελόο νξζνγσλίνπ, πνπ ην κήθνο ηνπ είλαη 2m κεγαιύηεξν 

από ην πιάηνο ηνπ.   

Έζησ x ην κήθνο ηνπ νξζνγσλίνπ. Δθόζνλ ην κήθνο είλαη 2m κεγαιύηεξν από ην 

πιάηνο άξα ην πιάηνο ηνπ ζα είλαη x-2. 

Γηα λα βξνύκε ηελ πεξίκεηξν ηνπ νξζνγσλίνπ αξθεί λα πνιιαπιαζηάζνπκε 2 

θνξέο ην κήθνο θαη 2 θνξέο ην πιάηνο ηνπ νξζνγσλίνπ θαη λα ηα πξνζζέζνπκε. 

Έρνπκε ην νξζνγώλην: 
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Π = 2x + 2(x-2) 

 

 

 

Να ρξεζηκνπνηήζεηε κία κεηαβιεηή γηα λα εθθξάζεηε κε κηα αιγεβξηθή 

παξάζηαζε ηηο παξαθάησ θξάζεηο: 

α) Σν ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα πιεξώζνπκε γηα λα αγνξάζνπκε 5 θηιά 

παηάηεο, αλ γλσξίδνπκε ηελ ηηκή ελόο θηινύ.  

β) Σελ ηειηθή ηηκή ελόο πξντόληνο, αλ γλσξίδνπκε όηη απηή είλαη ε 

αλαγξαθόκελε ηηκή ζπλ 19% ΦΠΑ. 

 

 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κεηαβιεηή x 

γηα λα εθθξάζνπκε κε κία αιγεβξηθή 

παξάζηαζε θάζε θξάζε.  

 

 

 

 

Τν α% ηνπ β είλαη 
α

β
100

 

 

 

 

x 

x 

x -2 x -2 

2. 
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α) Τν ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα πιεξώζνπκε γηα λα αγνξάζνπκε 5 θηιά παηάηεο, αλ 

γλσξίδνπκε ηελ ηηκή ηνπ ελόο θηινύ.  

Έζησ x ε ηηκή ηνπ ελόο θηινύ παηάηεο.  

Τόηε ηα 5 θηιά παηάηεο ζα θνζηίδνπλ: 5x 

(Γειαδή πνιιαπιαζηάδνπκε ηα θηιά κε ηελ αμία ηνπ ελόο θηινύ).  

 

β) Τελ ηειηθή ηηκή ελόο πξντόληνο, αλ γλσξίδνπκε όηη απηή είλαη ε αλαγξαθόκελε 

ηηκή ζπλ 19% ΦΠΑ.  

Έζησ x ε αξρηθή (αλαγξαθόκελε) ηηκή ελόο πξντόληνο.  

Γηα λα ππνινγίζνπκε ην ΦΠΑ ζηελ αξρηθή ηηκή έρνπκε: 

19%  x =
19

100
 x 

Οπόηε ε ηειηθή ηηκή ηνπ πξντόληνο είλαη: 

19
x

100
x  .  

 

 

 

Να απινπνηήζεηε ηηο παξαζηάζεηο: 

α) 20x -4x +x 

β) -7α -8α –α 

γ) 14y +12y +y 

δ) 14σ -12σ –σ +3σ 

ε) -6x +3 +4x -2 

ζη) β -2β +3β -4β   

 

 

Γηα λα απινπνηήζνπκε ηηο 

παξαζηάζεηο ζα θάλνπκε 

αλαγσγή νκνίσλ όξσλ.  

Όηαλ ν ζπληειεζηήο ηεο 

κεηαβιεηήο (ν αξηζκόο κε 

ηνλ νπνίν πνιιαπιαζηάδεηαη 

ε κεηαβιεηή) παξαιείπεηαη, 

ελλνείηαη ν αξηζκόο 1. 

3. 
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α) 20x-4x+x   

 = 20x -4x +1x   x = 1 x 

 = (20 -4 +1)x  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο αξηζκνύο κε ηνπο νπνίνπο 

πνιιαπιαζηάδεηαη ε κεηαβιεηή. 

 = (20+1-4)x  Χωξίδνπκε ηνπο ζεηηθνύο θαη ηνπο αξλεηηθνύο 

 = (21-4)x  Πξνζζέηνπκε ηνπο νκόζεκνπο 

 = 17x  Δθηεινύκε ηελ αθαίξεζε. (πξνζζέηνπκε ηνπο εηεξόζεκνπο) 

 

β) -7α -8α –α    

 = -7α -8α -1α  α = 1 α 

 = (-7-8-1)α  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο αξηζκνύο κε ηνπο νπνίνπο 

πνιιαπιαζηάδεηαη ε κεηαβιεηή. 

 = -16α  Υπνινγίδνπκε ηελ παξέλζεζε (πξόζζεζε νκνζήκωλ) 

 

γ) 14y+12y+y   

 = 14y+12y+1y  y = 1 y 

 = (14+12+1)y  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο αξηζκνύο κε ηνπο νπνίνπο 

πνιιαπιαζηάδεηαη ε κεηαβιεηή. 

 = 27y  Υπνινγίδνπκε ηελ παξέλζεζε (πξόζζεζε νκνζήκωλ) 

 

δ) 14σ – 12σ -σ +3σ   

 =14σ – 12σ -1σ +3σ  ω =1  ω 

 = (14 -12 -1 +3)σ  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο αξηζκνύο κε ηνπο νπνίνπο 

πνιιαπιαζηάδεηαη ε κεηαβιεηή. 

 =(14 +3 -12 -1)σ  Χωξίδνπκε ηνπο ζεηηθνύο θαη ηνπο αξλεηηθνύο  

 = (17-13) σ  Πξνζζέηνπκε ρωξηζηά ηνπο ζεηηθνύο θαη ηνπο αξλεηηθνύο 

 = 4σ  Δθηεινύκε ηελ αθαίξεζε ζηελ παξέλζεζε 
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ε) -6x +3 +4x -2 =  Δληνπίδνπκε ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = -6x +4x +3 -2  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε 

καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο.  

 = (-6+4)x + (3-2)  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο αξηζκνύο κε ηνπο νπνίνπο 

πνιιαπιαζηάδεηαη ε κεηαβιεηή. 

 = -2x+1  Κάλνπκε ηηο πξάμεηο ζηηο παξελζέζεηο 

    

ζη) β -2β +3β -4β   

 =1β -2β +3β -4β   β =1  β 

 = (1 -2 +3 -4) β  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κεηαβιεηήο 

 = (1+3 -2 -4)β  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε καδί 

ηνπο νκόζεκνπο 

 = (4-6)β  Πξνζζέηνπκε ρωξηζηά ηνπο ζεηηθνύο θαη ηνπο αξλεηηθνύο 

 = -2β  Δθηεινύκε ηελ αθαίξεζε ζηελ παξέλζεζε (πξόζζεζε 

εηεξόζεκωλ) 

 

 

 

Να απινπνηήζεηε ηηο παξαζηάζεηο: 

α) 2x - 4y  + 3x  + 3y 

β) 6σ - 2σ + 4α + 3σ + α  

γ) x + 2y - 3x - 4y 

δ) -8x +σ +3σ +2x -x  

 

 

Γηα λα απινπνηήζνπκε ηηο παξαζηάζεηο ζα 

θάλνπκε αλαγσγή νκνίσλ όξσλ (δειαδή ζα 

θάλνπκε ηηο πξάμεηο κεηαμύ ίδησλ όξσλ: x κε 

x, y κε y, σ κε σ, α κε α).  

 

 

α) 2x -4y +3x +3y =  Δληνπίδνπκε ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = 2x +3x -4y +3y  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε 

4. 
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καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = (2+3)x + (-4+3)y  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο ζπληειεζηέο θάζε 

δηαθνξεηηθνύ όξνπ 

 = 5x + (-1)y  Υπνινγίδνπκε ηηο παξελζέζεηο 

 = 5x -1y  Βγάδνπκε ηελ παξέλζεζε, αιιάδνληαο ην πξόζεκν ηνπ 

γηλνκέλνπ  

 = 5x-y  1  y = y,  γηα θάζε y. 

 

β) 6σ -2σ+4α+3σ+α =  Δληνπίδνπκε ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = 6σ-2σ+3σ+4α+1α  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε 

καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = (6-2+3)σ + (4+1)α  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο ζπληειεζηέο θάζε 

δηαθνξεηηθνύ όξνπ 

 = (6+3-2)σ+ (4+1)α  Σηελ πξώηε παξέλζεζε ρωξίδνπκε ηνπο ζεηηθνύο από 

ηνλ αξλεηηθό 

 = (9-2) σ+ 5α  Δθηεινύκε ηηο πξνζζέζεηο νκόζεκωλ ζηηο παξελζέζεηο  

 = 7σ + 5α  Δθηεινύκε ηελ αθαίξεζε (πξόζζεζε εηεξόζεκωλ) ζηελ 

παξέλζεζε. 

 

γ) x +2y -3x -4y =  Δληνπίδνπκε ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = 1x -3x +2y-4y  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε 

καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = (1-3)x + (2-4) y  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο ζπληειεζηέο θάζε 

δηαθνξεηηθνύ όξνπ 

 = (-2)x + (-2)y  Υπνινγίδνπκε ηηο παξελζέζεηο 

 = -2x -2y  Βγάδνπκε ηελ παξέλζεζε, αιιάδνληαο ην πξόζεκν ηνπ 

γηλνκέλνπ  

 

δ) -8x +σ+ 3σ+2x -x =  Δληνπίδνπκε ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = -8x+2x-1x+1σ+3σ  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε 

καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = (-8+2-1)x + (1+3)σ  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο ζπληειεζηέο θάζε 
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δηαθνξεηηθνύ όξνπ 

 = (-8-1+2)x + (1+3)σ  Σηελ πξώηε παξέλζεζε ρωξίδνπκε ηνπο αξλεηηθνύο 

από ηνλ ζεηηθό  

 = (-9+2)x +4σ  Δθηεινύκε ηηο πξνζζέζεηο νκόζεκωλ ζηηο παξελζέζεηο  

 = -7x + 4σ  Δθηεινύκε ηελ πξόζζεζε εηεξόζεκωλ ζηελ παξέλζεζε 

 

 

 

Να απινπνηήζεηε ηηο παξαζηάζεηο Α, Β θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπο: 

α) Α = 3(x +2y) -2 (2x + y), όηαλ x = 1, y =-2 . 

β) B = 5(2α -3β) + 3(4β – α), όηαλ α= -3, β = 5   

 

 

Πξώηα ζα απινπνηήζνπκε ηηο παξαζηάζεηο θαη 

ύζηεξα ζα αληηθαηαζηήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο 

ηηκέο πνπ δίλνληαη γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή 

ηνπο.  

Θα αθνινπζήζνπκε ηα εμήο βήκαηα: 

1ν βήκα:  Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα  

2ν βήκα: Κάλνπκε αλαγσγή νκνίσλ όξσλ 

3ν βήκα: Αληηθαζηζηνύκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο ηηκέο 

πνπ δίλνληαη 

4ν βήκα: Κάλνπκε πξάμεηο 

 

 

 

 

 

 Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν νκόζεκνπο αξηζκνύο, 

πξνζζέηνπκε ηηο απόιπηεο ηηκέο ηνπο θαη ζην 

απνηέιεζκα βάδνπκε ην θνηλό ηνπο πξόζεκν. 

 Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν εηεξόζεκνπο 

αξηζκνύο, αθαηξνύκε ηε κηθξόηεξε απόιπηε 

ηηκή από ηε κεγαιύηεξε θαη ζην απνηέιεζκα 

βάδνπκε ην πξόζεκν ηνπ ξεηνύ κε ηε 

κεγαιύηεξε απόιπηε ηηκή. 

5. 
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α) Απινπνηνύκε πξώηα ηελ παξάζηαζε Α:  

Α = 3 (x+2y)-2 (2x+y)   

 = 3x +3 2y-22x-2y  Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα  

 = 3x + 6y – 4x – 2y  Δθηεινύκε ηνπο πνιιαπιαζηαζκνύο 

 = 3x -4x +6y -2y  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε 

καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = (3-4)x + (6-2)y  Κάλνπκε αλαγωγή νκνίωλ όξωλ  

 = (-1)x + 4y  Κάλνπκε ηηο πξάμεηο ζηηο παξελζέζεηο 

 = -x +4y  Βγάδνπκε ηελ παξέλζεζε 

    

 Δπνκέλσο όηαλ x = 1 θαη y = -2 είλαη:  

 Α = -1 + 4 (-2)  Αληηθαζηζηνύκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη 

 = -1 – 8  Γηλόκελν εηεξόζεκωλ αξλεηηθόο 

 = -9  Άζξνηζκα νκόζεκωλ 

 

β) Απινπνηνύκε πξώηα ηελ παξάζηαζε Β:  

Β = 5 (2α-3β) +3(4β –α)   

 = 10α-15β+12β-3α  Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα  

 = 10α -3α -15β +12β  Δθαξκόδνπκε δηαδνρηθά ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα 

θαη γξάθνπκε καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = (10-3)α + (-15+12) β  Κάλνπκε αλαγωγή νκνίωλ όξωλ 

 = 7α+ (-3) β  Κάλνπκε ηηο πξάμεηο ζηηο παξελζέζεηο 

 =7α -3β  Βγάδνπκε ηελ παξέλζεζε 

 Δπνκέλσο, όηαλ α =-3 θαη β = 5 είλαη: 

 Β = 7  (-3) -3  5  Αληηθαζηζηνύκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο ηηκέο πνπ 

δίλνληαη 

 = -21-15  Γηλόκελν εηεξόζεκωλ αξλεηηθόο 

 = -36  Άζξνηζκα νκόζεκωλ 
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Να ππνινγηζηεί ε ηηκή ησλ παξαζηάζεσλ: 

α) Α = 2 (α- 3β) +3 (α +2β), όηαλ α = 0,02 θαη β = 2005 

β) Β = 3(x +2y) + 2 (3x +y) +y, όηαλ x + y =
1

9
  

 

 

Πξώηα ζα απινπνηήζνπκε ηηο παξαζηάζεηο θαη 

ύζηεξα ζα αληηθαηαζηήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο (ή ην 

άζξνηζκά ηνπο, θαηά πεξίπησζε) κε ηηο ηηκέο πνπ 

δίλνληαη γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπο. 

Δηδηθόηεξα, ζηελ παξάζηαζε Β, πξέπεη λα 

«εκθαλίζνπκε» ην άζξνηζκα x +y.  

 

Θα αθνινπζήζνπκε ηα εμήο βήκαηα: 

1ν βήκα:  Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα  

2ν βήκα: Κάλνπκε αλαγσγή νκνίσλ όξσλ 

3ν βήκα: Αληηθαζηζηνύκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο 

ηηκέο πνπ δίλνληαη 

4ν βήκα: Κάλνπκε πξάμεηο 

 

 

 

 

α) Απινπνηνύκε πξώηα ηελ παξάζηαζε Α:  

Α = 2 (α-3β)+3 (α+2β)   

 = 2α -6β +3α +6β  Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα θαη εληνπίδνπκε 

ηνπο όκνηνπο όξνπο   

 = (2+3) α + (-6+6) β  Κάλνπκε αλαγωγή νκνίωλ όξωλ  

 = 5α + 0β  Κάλνπκε πξάμεηο ζηηο παξελζέζεηο. Άζξνηζκα αληηζέηωλ 

κεδέλ. 

 = 5α   0  β = 0, γηα θάζε β. 

 

6. 
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 Δπνκέλσο, όηαλ α = 0,02 θαη β =2005 είλαη: 

 Α = 5  0,02  Αληηθαζηζηνύκε ην α κε ηελ ηηκή πνπ δίλεηαη. 

 = 0,1  Δθηεινύκε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό 

 

β) Απινπνηνύκε πξώηα ηελ παξάζηαζε Β:  

Β = 3 (x+2y)+2 (3x+y)+y  Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα  

 = 3x +6y+6x+2y+1y  Δληνπίδνπκε ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = 3x +6x+6y+2y+1y  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη 

γξάθνπκε καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο. Δίλαη y = 1  y.  

 = (3+6) x + (6+2+1) y  Γηα θάζε κία από ηηο κεηαβιεηέο, βάδνπκε ζε 

παξέλζεζε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

 = 9x + 9y  Υπνινγίδνπκε ηα αζξνίζκαηα ηωλ παξελζέζεωλ 

 = 9(x+y)   α  β + α  γ = α (β+γ) 

 
Δπνκέλσο, όηαλ 

1
x + y =

9
, είλαη: 

 

Β 
= 

1
9

9
 

 Αληηθαζηζηνύκε ηελ ηηκή ηνπ αζξνίζκαηνο ηωλ 

κεηαβιεηώλ 

 
= 

9

9
 

= 1 

 
 
 
 

Ο αληίζηξνθνο ηνπ α ≠ 0 είλαη ν 
1

α
. 

Γηλόκελν αληηζηξόθωλ ηζνύηαη κε ηε κνλάδα 

 

 

 

 

 

Οη δηαηηνιόγνη γηα λα εμεηάζνπλ αλ έλα άηνκν είλαη αδύλαην ή παρύ, 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ αξηζκό 
2

B

π
 (δείθηεο ζσκαηηθνύ βάξνπο ή body 

mass index, δειαδή ΒΜΙ), όπνπ Β ην βάξνο ηνπ αηόκνπ θαη π ην ύςνο 

ηνπ ζε κέηξα. Αλάινγα κε ην απνηέιεζκα απηό, ην άηνκν θαηαηάζζεηαη 

ζε θαηεγνξία ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

7. 
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 ΓΤΝΑΙΚΔ ΑΝΓΡΔ 

Καλνληθό βάξνο 18,5 – 23,5 19,5-24,9 

1νο βαζκόο  

παρπζαξθίαο 
23,6 – 28,6 25-29,9 

2νο βαζκόο  

παρπζαξθίαο 
28,7-40 30-40 

3νο βαζκόο  

παρπζαξθίαο 
πάλσ από 40 πάλσ από 40 

Να ραξαθηεξίζεηε: 

α) Σν Γηώξγν, κε βάξνο 87 θηιά θαη ύςνο 1,75 κέηξα.  

β) Σελ Αιέθα, κε βάξνο 64 θηιά θαη ύςνο 1,42 κέηξα. 

γ) Σνλ εαπηό ζαο.  

 

 

Αληηθαζηζηώληαο ζηνλ ηύπν ΒΜΙ = 
2

B

π
 ηα 

δεδνκέλα πνπ δίλνληαη, ζα ππνινγίζνπκε ην 

δείθηε ζσκαηηθνύ βάξνπο θάζε αηόκνπ. 

Σύκθσλα κε ην θύιν ηνπ, ζα δηαπηζηώζνπκε 

ζε πνην δηάζηεκα αλήθεη ην απνηέιεζκα θαη 

πώο ραξαθηεξίδεηαη κε βάζε απηό. 

 

 

α) Ο Γηώξγνο έρεη βάξνο 87 θηιά θαη ύςνο 1,75 κέηξα.  

Γειαδή είλαη: Β =87 θαη π = 1,75  

Αληηθαζηζηνύκε ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζηνλ ηύπν: ΒΜΙ = 
2

Β

π
 θαη έρνπκε: 

ΒΜΙ= 
2

Β

π
 

= 
2

87

1,75
  Κάλνπκε αληηθαηάζηαζε 

=
87

3,0625
  Υπνινγίδνπκε ηε δύλακε 

= 28,4   Κάλνπκε ηε δηαίξεζε 

Άξα ν δείθηεο ζσκαηηθνύ βάξνπο ηνπ Γηώξγνπ αλήθεη ζην δηάζηεκα 25 -29,9 

όπνπ ε παρπζαξθία ραξαθηεξίδεηαη 1νπ βαζκνύ γηα ηνπο άλδξεο.  
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β)  Η Αιέθα έρεη βάξνο 64 θηιά θαη ύςνο 1,42 κέηξα.  

Γειαδή είλαη: Β =64 θαη π = 1,42.  

Αληηθαζηζηνύκε ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζηνλ ηύπν: ΒΜΙ = 
2

Β

π
 θαη έρνπκε:  

ΒΜΙ = 
2

Β

π
 

= 
2

64

1,42
  Κάλνπκε αληηθαηάζηαζε 

=
64

2,0164
  Υπνινγίδνπκε ηε δύλακε 

= 31,7   Κάλνπκε ηε δηαίξεζε 

Άξα ν δείθηεο ζσκαηηθνύ βάξνπο ηεο Αιέθαο αλήθεη ζην δηάζηεκα 28,7 – 40, 

όπνπ ε παρπζαξθία είλαη 2νπ βαζκνύ γηα ηηο γπλαίθεο. 

 

γ) Γηα λα ππνινγίζεη ν θαζέλαο αλ είλαη αδύλαηνο ή παρύο αξθεί λα γλσξίδεη ην 

βάξνο ηνπ θαη ην ύςνο ηνπ ζε κέηξα.  

Με αληηθαηάζηαζε ζηνλ ηύπν ΒΜΙ =
2

Β

π
 ππνινγίδνπκε ην δείθηε ζσκαηηθνύ 

βάξνπο καο.  

Σύκθσλα κε ην θύιν καο, ειέγρνπκε ζε πνην δηάζηεκα αλήθεη θαη πώο 

ραξαθηεξίδεηαη κε βάζε απηό.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 1ο        

 
 

 
to-frontistirio.gr                                                                                              εθδόζεηο ηζηάξα 

 

 

14 

 

Λυμένες ασκήσεις 
εκτός βιβλίου 

 

1. Να γξάςεηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο κε ηε βνήζεηα κηαο κεηαβιεηήο: 

α) Έλαο αξηζκόο ειαηησκέλνο θαηά 5 

β) Σν ηεηξαπιάζην ελόο αξηζκνύ 

γ) Σν άζξνηζκα δύν αξηζκώλ απμεκέλν θαηά 20.  

 

 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

κεηαβιεηέο x θαη y γηα λα 

εθθξάζνπκε κε αιγεβξηθέο 

παξαζηάζεηο ηηο θξάζεηο.   

 

 

α) Έλαο αξηζκόο ειαηησκέλνο θαηά 5.  

Έζησ x ν αξηζκόο. 

Γηα λα ηνλ ειαηηώζνπκε (κεηώζνπκε) θαηά 5, αξθεί λα ηνπ αθαηξέζνπκε 5.  

Άξα είλαη x- 5  

 

β) Τν ηεηξαπιάζην ελόο αξηζκνύ  

Έζησ x ν αξηζκόο. 

Τν ηεηξαπιάζηό ηνπ είλαη ίζν κε  4 θνξέο ηνλ x.  

Γειαδή έρνπκε: 4 x 

 

γ) Τν άζξνηζκα δύν αξηζκώλ απμεκέλν θαηά 20.  

Έζησ x θαη y νη αξηζκνί. 

Τν άζξνηζκά ηνπο είλαη x +y.  

Γηα λα ην απμήζνπκε θαηά 20, αξθεί λα ηνπ πξνζζέζνπκε ην 20. 

Γειαδή έρνπκε: (x + y) + 20 
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Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε 

ρξήζε ή κε, ηεο παξέλζεζεο, δελ 

επεξεάδεη ην απνηέιεζκα. Απιά 

ππνδεηθλύεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία 

επηζπκνύκε λα γίλνπλ νη πξάμεηο. 

 

 

 
 
 

2. Να απινπνηεζνύλ νη παξαζηάζεηο: 

α) - 6x + 5x - 3x - 9x + 2x 

β) y -2y +5y -6y 

γ) –z +10z +z - 2z  

 

 

Γηα λα απινπνηήζνπκε ηηο παξαζηάζεηο: 

- Γηαγξάθνπκε ηνπο αληίζεηνπο όξνπο (αλ 

ππάξρνπλ). Αληίζεηνη νλνκάδνληαη νη 

όκνηνη όξνη πνπ έρνπλ αληίζεηνπο 

ζπληειεζηέο. 

- Κάλνπκε αλαγσγή νκνίσλ όξσλ 

 

Λύση 

α) Γελ έρνπκε αληίζεηνπο όξνπο γη’ απηό μεθηλάκε κε ηελ αλαγσγή νκνίσλ όξσλ  

 

-6x +5x-3x-9x+2x   

= (-6+5-3-9+2)x  Βάδνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κεηαβιεηήο ζε παξέλζεζε 

= (-6-3-9+5+2)x  Χωξίδνπκε ηνπο ζεηηθνύο θαη ηνπο αξλεηηθνύο 

= (-18+7)x  Κάλνπκε ηελ πξόζζεζε νκόζεκωλ 

= -11  x  Κάλνπκε ηελ πξόζζεζε εηεξόζεκωλ. 

 

β) Γελ έρνπκε αληίζεηνπο όξνπο γη’ απηό μεθηλάκε κε ηελ αλαγσγή νκνίσλ όξσλ  
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y -2y +5y -6y   

=1 y -2y+5y -6y   y = 1 y  

= (1-2+5-6)  y  Βάδνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κεηαβιεηήο ζε παξέλζεζε 

= (1+5-2-6)  y  Χωξίδνπκε ηνπο ζεηηθνύο θαη ηνπο αξλεηηθνύο 

= (6-8) y  Κάλνπκε ηελ πξόζζεζε νκόζεκωλ 

= -2y  Κάλνπκε ηελ πξόζζεζε εηεξόζεκωλ. 

 

γ)  

z 10z z  2z   Γηαγξάθνπκε ηνπο αληίζεηνπο όξνπο 

= +10z -2z  Γξάθνπκε ηνπο όξνπο πνπ απέκεηλαλ 

= (10-2) z  Βάδνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κεηαβιεηήο ζε παξέλζεζε 

= 8z  Δθηεινύκε ηελ αθαίξεζε (πξόζζεζε εηεξόζεκωλ) ζηελ 

παξέλζεζε. 

 

 

 

3. Να απινπνηεζνύλ νη παξαζηάζεηο: 

α) -13α-β+10α-4β 

β) 4x -5x -6x-2y+y-x 

γ) –8σ –θ +2θ + θ-2σ  

 

 

Γηα λα απινπνηήζνπκε ηηο παξαζηάζεηο: 

- Γηαγξάθνπκε ηνπο αληίζεηνπο όξνπο (αλ 

ππάξρνπλ). Αληίζεηνη νλνκάδνληαη νη 

όκνηνη όξνη πνπ έρνπλ αληίζεηνπο 

ζπληειεζηέο. 

- Κάλνπκε αλαγσγή νκνίσλ όξσλ. 

 

Λύση 

α) Γελ έρνπκε αληίζεηνπο όξνπο γη’ απηό μεθηλάκε κε ηελ αλαγσγή νκνίσλ όξσλ  

-13α –β +10α -4β  Δληνπίδνπκε ηνπο όκνηνπο όξνπο 
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= -13α + 10α -1β-4β  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε 

καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο 

= (-13+10) α + (-1-4)β  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο ζπληειεζηέο θάζε 

κεηαβιεηήο (δηαθνξεηηθνύ όξνπ) 

= (- 3)α + (-5) β  Κάλνπκε ηηο πξάμεηο ζηηο παξελζέζεηο 

= -3α -5β   Βγάδνπκε ηηο παξελζέζεηο αιιάδνληαο ηα πξόζεκα ηωλ 

γηλνκέλωλ (ιόγω ηνπ αξλεηηθνύ ζπληειεζηή) 

 

β) Γελ έρνπκε αληίζεηνπο όξνπο γη’ απηό μεθηλάκε κε ηελ αλαγσγή νκνίσλ όξσλ  

4x -5x -6x -2y +y -x  Δληνπίδνπκε ηνπο όκνηνπο όξνπο 

= 4x -5x-6x-1x-2y+1y  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε 

καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο 

= (4-5-6-1)x + (-2+1)y  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο ζπληειεζηέο θάζε 

κεηαβιεηήο (δηαθνξεηηθνύ όξνπ) 

= (-8)x + (-1)y  Βγάδνπκε ηηο παξελζέζεηο αιιάδνληαο ηα πξόζεκα ηωλ 

γηλνκέλωλ (ιόγω ηνπ αξλεηηθνύ ζπληειεζηή) 

= -8x -y  Δληνπίδνπκε ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 

γ)  

-8σ - θ + 2θ + θ - 2σ   Γηαγξάθνπκε ηνπο αληίζεηνπο όξνπο 

=-8σ+2θ-2σ  Δληνπίδνπκε ηνπο όκνηνπο όξνπο 

=-8σ-2σ+2θ  Δθαξκόδνπκε ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε 

καδί ηνπο όκνηνπο όξνπο 

=(-8-2)σ+2θ  Βάδνπκε ζε παξέλζεζε ηνπο ζπληειεζηέο θάζε 

κεηαβιεηήο (δηαθνξεηηθνύ όξνπ) 

=-10σ +2θ  Βγάδνπκε ηηο παξελζέζεηο αιιάδνληαο ηα πξόζεκα ηωλ 

γηλνκέλωλ (ιόγω ηνπ αξλεηηθνύ ζπληειεζηή) 

 

 

5. Να απινπνηήζεηε ηηο παξαζηάζεηο Α, Β θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε 

ηελ ηηκή ηνπο: 

α) Α =3 (2x +6y) – 3 (y-2x), όηαλ x =2 θαη y =-1 
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β) B = - (3σ -2z) +2 (6z –σ), όηαλ σ = -3 θαη z = -2 

 

 

Πξώηα ζα απινπνηήζνπκε ηηο παξαζηάζεηο θαη 

ύζηεξα ζα αληηθαηαζηήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο 

ηηκέο πνπ δίλνληαη γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή 

ηνπο.  

Θα αθνινπζήζνπκε ηα εμήο βήκαηα: 

1ν βήκα:  Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα  

2ν βήκα: Κάλνπκε αλαγσγή νκνίσλ όξσλ 

3ν βήκα: Αληηθαζηζηνύκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο ηηκέο 

πνπ δίλνληαη 

4ν βήκα: Κάλνπκε πξάμεηο 

 

 

 

 Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν νκόζεκνπο αξηζκνύο, 

πξνζζέηνπκε ηηο απόιπηεο ηηκέο ηνπο θαη ζην 

απνηέιεζκα βάδνπκε ην θνηλό ηνπο πξόζεκν. 

 Γηα λα πξνζζέζνπκε δύν εηεξόζεκνπο 

αξηζκνύο, αθαηξνύκε ηε κηθξόηεξε απόιπηε 

ηηκή από ηε κεγαιύηεξε θαη ζην απνηέιεζκα 

βάδνπκε ην πξόζεκν ηνπ ξεηνύ κε ηε 

κεγαιύηεξε απόιπηε ηηκή. 

 

 

α) Απινπνηνύκε ηελ παξάζηαζε Α:  

Α = 3 (2x+6y)-3 (y-2x)   

 = 6x +18y -3y+6x  Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα θαη εληνπίδνπκε 

ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = (6+6) x + (18-3) y  Κάλνπκε αλαγωγή νκνίωλ όξωλ 

 = 12 x +15 y  Υπνινγίδνπκε ηηο παξελζέζεηο 

 Δπνκέλσο, όηαλ x = 2 θαη y = -1 είλαη: 

 Α = 12  2 +15  (-1)  Αληηθαζηζηνύκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη 

 = 24-15  Γηλόκελν εηεξόζεκωλ αξλεηηθόο 

 = 9  Δθηεινύκε ηελ αθαίξεζε 
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β) Απινπνηνύκε πξώηα ηελ παξάζηαζε Β. 

Β = -(3σ-2z)+2(6z-σ)   

 = -3σ +2z +12z-2σ  Απαιείθνπκε ηηο παξελζέζεηο θαη εληνπίδνπκε ηνπο 

όκνηνπο όξνπο. 

 = (-3-2)σ + (2+12)z  Κάλνπκε αλαγωγή νκνίωλ όξωλ 

 = -5σ +14z  Υπνινγίδνπκε ηηο παξελζέζεηο (αζξνίζκαηα νκνζήκωλ) 

 Δπνκέλωο, όηαλ ω = -3 θαη z = -2 είλαη: 

 Β = -5 (-3) + 14  (-2)  Αληηθαζηζηνύκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη 

 = +15 -28  Γηλόκελν νκόζεκωλ: ζεηηθόο, γηλόκελν εηεξόζεκωλ: 

αξλεηηθόο 

 = -13  Πξόζζεζε εηεξόζεκωλ (βάδνπκε ην πξόζεκν ηνπ 

αξηζκνύ κε ηε κεγαιύηεξε απόιπηε ηηκή θαη αθαηξνύκε 

από ηε κεγαιύηεξε απόιπηε ηηκή ηε κηθξόηεξε) 

 

 

 

6. Να απινπνηεζεί ε ηηκή ησλ παξαζηάζεσλ 

α) Α =-3 (x -3y) +2 +3(2x-6y)-2x, όηαλ x =0,2 θαη y =-0,1 

β) B = 2σ- (σ+2z) -3z+3 (4z+2σ), όηαλ σ+z = -2  

 

 

Πξώηα ζα απινπνηήζνπκε ηηο παξαζηάζεηο θαη 

ύζηεξα ζα αληηθαηαζηήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο (ή ην 

άζξνηζκά ηνπο, θαηά πεξίπησζε) κε ηηο ηηκέο πνπ 

δίλνληαη γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπο. 

Δηδηθόηεξα, ζηελ παξάζηαζε Β, πξέπεη λα 

«εκθαλίζνπκε» ην άζξνηζκα σ + z.  

Θα αθνινπζήζνπκε ηα εμήο βήκαηα: 

1ν βήκα:  Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα  

2ν βήκα: Κάλνπκε αλαγσγή νκνίσλ όξσλ 

3ν βήκα: Αληηθαζηζηνύκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο ηηκέο 
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πνπ δίλνληαη 

4ν βήκα: Κάλνπκε πξάμεηο 

 

 

α) Απινπνηνύκε πξώηα ηελ παξάζηαζε Α:  

Α = -3 (x-3y) +2 +3(2x-6y)-2x   

 = -3x+9y+2+6x-18y-2x  Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα 

 = -3x +6x -2x +9y -18y +2  Δθαξκόδνπκε δηαδνρηθά ηελ 

αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη γξάθνπκε καδί 

ηνπο όκνηνπο όξνπο 

 = (-3+6-2)x+(9-18)y+2  Κάλνπκε αλαγωγή νκνίωλ όξωλ 

 = 1x+(-9)y+2  Υπνινγίδνπκε ηηο παξελζέζεηο 

 = x + (-9)y + 2  

Δπνκέλσο γηα x = 0,2 θαη y = -0,1 είλαη: 

A = 0,2 + (-9)  (-0,1) +2  Αληηθαζηζηνύκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο ηηκέο 

πνπ δίλνληαη 

 = 0,2 + 0,9 +2  Γηλόκελν νκόζεκωλ ζεηηθόο 

 = 3,1  Δθηεινύκε ηελ πξόζζεζε 

 

β) Απινπνηνύκε πξώηα ηελ παξάζηαζε 

Β = -2σ  -1(σ+2z) -3z+3(4z+2σ)    

 = -2σ-1σ-2z-3z+12z+6σ   Δθαξκόδνπκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα 

 =(2-1+6) σ+(-2-3+12) z  Κάλνπκε αλαγωγή νκνίωλ όξωλ 

 = 7σ  +7z  Υπνινγίδνπκε ηηο παξελζέζεηο 

 = 7 (σ+z)   αβ + αγ = α (β+γ) 

 Δπνκέλσο όηαλ σ +z = -2 είλαη:   

Β = 7  (-2)   Αληηθαζηζηνύκε ην άζξνηζκα ηωλ 

κεηαβιεηώλ κε ηελ ηηκή πνπ δίλεηαη 

 =-14  Γηλόκελν εηεξόζεκωλ αξλεηηθόο 



Κεφάλαιο 1ο        

 
 

 
 
 

to-frontistirio.gr                                                                                              εθδόζεηο ηζηάξα 
 

 

21 

 

 

 

 

Να γξάςεηε ηηο παξαθάησ εθθξάζεηο κε ηε βνήζεηα 

κηαο κεηαβιεηήο: 

α) έλαο αξηζκόο κεησκέλνο θαηά 300 

β) ην εμαπιάζην ελόο αξηζκνύ  

γ) ην ηξηπιάζην ελόο αξηζκνύ απμεκέλν θαηά 20   

 

 

Να ρξεζηκνπνηεζεί κηα κεηαβιεηή γηα λα εθθξαζηεί κε 

κηα αιγεβξηθή παξάζηαζε ε θξάζε. «Να βξεζεί ε 

ηειηθή ηηκή ελόο πξντόληνο, αλ γλσξίδνπκε όηη απηή 

είλαη ε αλαγξαθόκελε ηηκή ειαηησκέλε θαηά 20%».  

 

 

Να απινπνηεζνύλ νη παξαζηάζεηο: 

α) -7x +x +2y-2y 

β) σ -2θ +6θ+8σ 

 

 

Να απινπνηεζνύλ νη παξαζηάζεηο Α, Β θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ππνινγηζηεί ε ηηκή ηνπο.  

α) Α = 3(2x+y) – 3 (-2y+x), όηαλ x = -1 θαη y= 2 

β) Β = -4 (-α+2β) +5 (2β -3α), όηαλ  x = -0,1 θαη 

β=-0,2. 

 

 

Αλ x+y = 3 θαη x – y = 5, λα βάιεηε ζε θύθιν ηελ 
ηηκή ησλ παξαθάησ παξαζηάζεσλ:   

i) 3 (2x –y) – 2 (3y –x) + y:  

Α. 15  Β. 24 Γ. 40 Γ. 45 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 
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ii) 7 (5x + 3y) -5 (7y +3x) -2 (4y – x):  

Α. -110  Β. -66 Γ. 66 Γ. 110 

 

iii) 3 (3x + 2y) -2 (
y

2
+2x):  

Α. 9  Β. 15 Γ. 25 Γ. 27 

 

iv) 3 (-11x  -6y) -5 (-x + 2y):  

Α. -140  Β. -84 Γ. 84 Γ. 140 

 

v) 5x - 3y + 5y - 3x:  

Α. 6  Β. 9 Γ. 15 Γ. 25 
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α) x-300  

β) 6 x 

γ) 3 x +20  

 

 
Η ηειηθή ηηκή είλαη: 

20 80
x - x = x = 0,8x

100 100
 

 

 

a) -6x 

β) 9σ+4θ 

 

 

α) Α =+15 

β) Β =+0,7 

 

 

i) Γ. 40,   ii) Γ. 110,      iii) Β. 15,       iv) 

Β. -84,         v) Α. 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

Απαντήσεις 

στις άλστες 

ασκήσεις 
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 Γηα λα παξαζηήζνπκε κε ζύληνκν ηξόπν έλαλ νπνηνλδήπνηε 

αξηζκό (ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλόινπ), ρξεζηκνπνηνύκε, 

ζπλήζσο, έλα γξάκκα, πεδό (κηθξό) ή θεθαιαίν, ηνπ 

ειιεληθνύ ή ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ:  α, β, γ, ..... ή y, 

z, t....... πνπ ην νλνκάδνπκε μεταβλητή.  

Οη κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζηε δηαηύπσζε 

νξηζκώλ, θαλόλσλ, ηύπσλ ππνινγηζκνύ δηαθόξσλ κεγεζώλ, 

θαζώο θαη ζηε κεηαηξνπή εθθξάζεσλ από ηε θπζηθή γιώζζα 

ζηε γιώζζα ησλ καζεκαηηθώλ.  

 

 Αριθμητικές παραστάσεις νλνκάδνληαη νη εθθξάζεηο πνπ 

πεξηέρνπλ κόλν πξάμεηο κε αξηζκνύο.  

Τιμή ηεο αξηζκεηηθήο παξάζηαζεο νλνκάδεηαη ν αξηζκόο 

πνπ βξίζθνπκε όηαλ εθηειέζνπκε ηηο πξάμεηο.  

 

 Αλγεβρικές παραστάσεις νλνκάδνληαη νη εθθξάζεηο πνπ 

πεξηέρνπλ πξάμεηο κε αξηζκνύο θαη κεηαβιεηέο.  

Καζέλαο από ηνπο πξνζζεηένπο κηαο αιγεβξηθήο παξάζηαζεο 

ιέγεηαη όρος απηήο θαη απνηειείηαη από ην γηλόκελν ελόο 

αξηζκνύ θαη κηαο ή πεξηζζόηεξσλ κεηαβιεηώλ, πςσκέλσλ 

ελδερνκέλσο ζε θάπνηα δύλακε.  

Όμοιοι νλνκάδνληαη νη όξνη πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα 

κεηαβιεηή (ή ην ίδην γηλόκελν κεηαβιεηώλ) πςσκέλσλ ζηελ 

ίδηα δύλακε.  

Σε θαζέλαλ από ηνπο όξνπο κηαο αιγεβξηθήο παξάζηαζεο 

πνπ πεξηέρεη κεηαβιεηέο, ν αξηζκεηηθόο παξάγνληαο 

νλνκάδεηαη σσντελεστής.  

 



Κεφάλαιο 1ο        

 
 

 
 
 

to-frontistirio.gr                                                                                              εθδόζεηο ηζηάξα 
 

 

25 

Αλ ζε κηα αιγεβξηθή παξάζηαζε αληηθαηαζηήζνπκε ηηο 

κεηαβιεηέο κε αξηζκνύο θαη θάλνπκε ηηο πξάμεηο ζα 

θαηαιήμνπκε ζε έλα απνηέιεζκα (αξηζκό) πνπ ιέγεηαη 

αριθμητική τιμή ή απιά τιμή ηεο αιγεβξηθήο παξάζηαζεο.  

 

 Αναγωγή ομοίων όρων νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία αληηθαζηζηνύκε ηνπο όκνηνπο όξνπο κε ην άζξνηζκά 

ηνπο. Η αλαγσγή νκνίσλ όξσλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

επηκεξηζηηθήο ηδηόηεηαο (α+β) γ =  αγ + βγ, όηαλ ε 

ηζόηεηα «δηαβαζηεί»  από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά.  

 Χξεζηκνπνηνύκε ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα γηα λα 

απαιείςνπκε παξελζέζεηο.  

 Χξεζηκνπνηνύκε ηελ αλαγσγή νκνίσλ όξσλ γηα λα 

νκαδνπνηήζνπκε ίδηα «αληηθείκελα / εηθόλεο» θαη λα 

θάλνπκε πην ζύληνκε κηα αιγεβξηθή παξάζηαζε.  

 

 

 

 

Προκειμέμοσ μα σπολογιζηεί η αριθμηηική 

ηιμή μιας αλγεβρικής παράζηαζης για 

δεδομέμες ηιμές ηωμ μεηαβληηώμ ποσ 

περιέτει, είμαι προηιμόηερο μα απλοποιηθεί 

πρώηα η παράζηαζη και ζηη ζσμέτεια μα 

γίμει η αμηικαηάζηαζη ηωμ ηιμώμ ηωμ 

μεηαβληηώμ.  
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Μ Α Θ Η Μ ΑΣ ΙΚ Α

Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηιακβάλεη ην 3ν ηκήκα ηεο παξαγξάθνπ 1.1

 


