Επιστηµονικά ελληνικά

Ενότητα 7 - Μαθηµατικά

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κείµενο 1
ΠΡΑΞΕΙΣ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ- ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Οι βασικές πράξεις στα Μαθηµατικά είναι τέσσερις:

Η πρόσθεση: π.χ. 5 + 3 + 6 = 14
Οι αριθµοί που προστίθενται, λέγονται προσθετέοι και το αποτέλεσµα της πράξης
άθροισµα.
5 + 3 + 6

=

προσθετέοι

14

άθροισµα

Η αφαίρεση: π.χ. 12 – 8 = 4
Ο πρώτος αριθµός λέγεται µειωτέος, ενώ ο δεύτερος αφαιρετέος. Το αποτέλεσµα
λέγεται διαφορά.
12
µειωτέος

-

8

αφαιρετέος

=

4

διαφορά

Ο πολλαπλασιασµός: π.χ. 7 x 6 x 2 = 84
Οι αριθµοί που πολλαπλασιάζονται λέγονται παράγοντες, ενώ το αποτέλεσµα της
πράξης γινόµενο.
7x6x2

=

παράγοντες

84
γινόµενο

Η διαίρεση: π.χ. 24 : 8 = 3
Ο πρώτος αριθµός λέγεται διαιρετέος, ο δεύτερος διαιρέτης και το αποτέλεσµα
ονοµάζεται πηλίκο.
24
διαιρετέος

:

8
διαιρέτης

=

3

πηλίκο
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Β. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
Εξίσωση ονοµάζουµε µια ισότητα, η οποία περιέχει αριθµούς και έναν άγνωστο
(µεταβλητή).
Ο άγνωστος συµβολίζεται συνήθως µε το γράµµα x.

π.χ. 3x + 5 = 2x + 9

Ό,τι βρίσκεται αριστερά από το «=» λέγεται πρώτο µέλος της εξίσωσης.
Ό,τι βρίσκεται δεξιά από το «=» λέγεται δεύτερο µέλος της εξίσωσης.
Οι όροι που περιέχουν το x λέγονται άγνωστοι όροι, ενώ οι υπόλοιποι λέγονται
γνωστοί όροι της εξίσωσης.

3x + 5 = 2x + 9
α΄ µέλος β΄ µέλος

γνωστοί όροι
γνωστοί όροι
x = άγνωστος

Παρατηρούµε ότι αν στη θέση του x βάλουµε τον αριθµό 4, τότε η εξίσωση θα γίνει:
3 . 4 + 5 = 2 . 4 + 9  δηλαδή 17 = 17, που είναι κάτι αληθές. Τότε λέµε ότι ο
αριθµός 4 είναι η λύση της εξίσωσης.
Όταν µια εξίσωση δεν έχει καµία λύση λέγεται αδύνατη, ενώ όταν έχει άπειρες
λύσεις τότε λέγεται αόριστη ή ταυτότητα.
Αν σε µια εξίσωση αντικαταστήσουµε την ισότητα «=» µε κάποιο σύµβολο
ανισότητας «>» «<» «≥» «≤» (κατά σειρά: µεγαλύτερο, µικρότερο, µεγαλύτερο ή
ίσο, µικρότερο ή ίσο), τότε η σχέση που προκύπτει λέγεται ανίσωση.
π.χ. 2x + 3 < 7
3 ≥ 2x + 4
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Ορολογία
Πρόσθεση: η µία από τις τέσσερις αριθµητικές πράξεις που ορίζουµε σε ένα σύνολο
αριθµών µε την οποία σε ένα ζεύγος αριθµών βρίσκουµε το άθροισµά τους. Το
σηµείο της πρόσθεσης είναι το «συν».
Π.χ. Η πράξη µε την οποία αθροίζονται δύο ή περισσότεροι αριθµοί λέγεται
πρόσθεση.
Προσθετέος: ο καθένας από τους αριθµούς που αθροίζονται σε µια πρόσθεση.
Π.χ. Στο 4+6=10 το 4 και το 6 ονοµάζονται προσθετέοι.
Άθροισµα: το εξαγόµενο από την πρόσθεση δύο ή περισσότερων αριθµών.
Π.χ. Το 3 είναι το άθροισµα του 2 και του 1.
Αφαίρεση: η µία από τις τέσσερις αριθµητικές πράξεις µε την οποία βρίσκει κανείς
τη διαφορά ανάµεσα σε δύο αριθµούς. Το σηµείο της αφαίρεσης είναι το «πλην» ή
«µείον».
Π.χ. Η πράξη µε την οποία βρίσκουµε τη διαφορά ανάµεσα σε δύο αριθµούς ή
γεωµετρικά µεγέθη ονοµάζεται αφαίρεση.
Μειωτέος: ο αριθµός από τον οποίο αφαιρείται άλλος αριθµός.
Π.χ. Στο 5-4=1 ο µειωτέος είναι το 5.
Αφαιρετέος: ο δεύτερος όρος σε µία πράξη αφαίρεσης.
Π.χ. Στη διαφορά 12-4 µειωτέος είναι το 12 και αφαιρετέος το 4.
Πολλαπλασιασµός: η µία από τις τέσσερις αριθµητικές πράξεις κατά την οποία ένας
αριθµός «επαναλαµβάνεται» τόσες φορές όσο ο αριθµός µε τον οποίο
πολλαπλασιάζεται. Το σηµείο του πολλαπλασιασµού είναι το «µε» ή «επί».
Π.χ. Ο πολλαπλασιασµός του 5 µε/επί το 3 δίνει γινόµενο 15.
Γινόµενο: το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού δύο ή περισσοτέρων αριθµών.
Π.χ. Στον πολλαπλασιασµό 3 x 5 το γινόµενο είναι 15.
∆ιαίρεση: η µία από τις τέσσερις αριθµητικές πράξεις, αντίστροφη προς τον
πολλαπλασιασµό, µε την οποία σε δύο αριθµούς αντιστοιχεί ένας τρίτος που
πολλαπλασιαζόµενος µε τον δεύτερο δίνει τον πρώτο αριθµό. Το σηµείο της
διαίρεσης είναι το «διά».
Π.χ. Η πράξη µε την οποία διαιρούνται δύο αριθµοί λέγεται διαίρεση.
∆ιαιρετέος: το πρώτο µέλος της διαίρεσης, ο αριθµός που πρόκειται να διαιρεθεί σε
ίσα µέρη.
Π.χ. Στο 12:3=4 ο διαιρετέος είναι το 12.
∆ιαιρέτης: ο αριθµός µε τον οποίο πρέπει να διαιρεθεί ο διαιρετέος.
Π.χ. Στο 12:3=4 ο διαιρέτης είναι το 3.
Πηλίκο: το αποτέλεσµα της διαίρεσης.
Π.χ. Το πηλίκο της διαίρεσης του 10 µε το 5 είναι 2.
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Εξίσωση: η ισότητα ανάµεσα σε δύο µαθηµατικές εκφράσεις, οι οποίες
περιλαµβάνουν µία ή περισσότερες µεταβλητές, που πρέπει να λάβουν ορισµένη τιµή,
προκειµένου η ισότητα αυτή να ισχύσει.
Π.χ. Μια ισότητα η οποία περιέχει αριθµούς και έναν άγνωστο ονοµάζεται εξίσωση.
Μεταβλητή: το σύµβολο ή η ποσότητα που µπορεί να λάβει διάφορες τιµές από ένα
προκαθορισµένο σύνολο.
Π.χ. Ο άγνωστος σε µια εξίσωση ονοµάζεται και µεταβλητή.
Λύση εξίσωσης: η εύρεση του αποτελέσµατος της εξίσωσης.
Π.χ. Στο 3.4+5=2.4+3 η λύση της εξίσωσης είναι το 4.
Αδύνατη: η εξίσωση η οποία δεν έχει καµία λύση.
Π.χ. Αυτή η εξίσωση δεν έχει καµία λύση! Είναι αδύνατη.
Αόριστη: είναι η εξίσωση, η οποία έχει άπειρες λύσεις.
Π.χ. Αυτή η εξίσωση έχει άπειρες λύσεις! Είναι αόριστη.
Ταυτότητα: η αόριστη εξίσωση ονοµάζεται επίσης και ταυτότητα.
Π.χ. Η εξίσωση η οποία έχει άπειρες λύσεις λέγεται αόριστη ή ταυτότητα.
Ανίσωση: ανισότητα που περιέχει µία ή περισσότερες µεταβλητές.
Π.χ. Το 2x+3<7 λέγεται ανίσωση.
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Λεξιλόγιο
Προστίθενται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (προστίθεµαι)
Π.χ. Αν στον αριθµό 5 προστεθεί ο αριθµός 4, τότε το άθροισµα θα είναι 9.
Αρχικοί χρόνοι: προστίθεµαι, θα προστίθεµαι, θα προστεθώ, προστέθηκα, έχω
προστεθεί, είχα προστεθεί, θα έχω προστεθεί

Πολλαπλασιάζονται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (πολλαπλασιάζοµαι)
Π.χ. Αν πολλαπλασιάσουµε το 5 µε το 3, το αποτέλεσµα θα είναι 15.
Αρχικοί χρόνοι: πολλαπλασιάζοµαι, πολλαπλασιαζόµουν, θα πολλαπλασιάζοµαι, θα
πολλαπλασιατώ, πολλαπλασιάστηκα, έχω πολλαπλασιαστεί, είχα πολλαπλασιαστεί, θα
έχω πολλαπλασιαστεί

Παράγοντες: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (ο παράγοντας)
Π.χ. Στον πολλαπλασιασµό 5χ3, οι αριθµοί 5 και 3 λέγονται παράγοντες.
Κλίση:
ο παράγοντας
του παράγοντα
τον παράγοντα
παράγοντα

οι παράγοντες
των παραγόντων
τους παράγοντες
παράγοντες

Πρώτος: τακτικό αριθµητικό επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής (πρώτος-η-ο)
Π.χ. Την πρώτη φορά που σε είδα κατάλαβα ότι θα γινόµασταν καλοί φίλοι.
Κλίση:
πρώτος
πρώτου
πρώτο
πρώτε

πρώτη
πρώτης
πρώτη
πρώτη

πρώτο
πρώτου
πρώτο
πρώτο

πρώτοι
πρώτων
πρώτους
πρώτοι

πρώτες
πρώτων
πρώτες
πρώτες

πρώτα
πρώτων
πρώτα
πρώτα

Συµβολίζεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συµβολίζοµαι)
Π.χ. Το λευκό χρώµα συµβολίζει την ειρήνη.
Αρχικοί χρόνοι: συµβολίζοµαι, συµβολιζόµουν, θα συµβολίζοµαι, θα συµβολιστώ,
συµβολίστηκα, έχω συµβολιστεί, είχα συµβολιστεί, θα έχω συµβολιστεί
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Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από αυτές που δίνονται:

πρόσθεση - αφαίρεση
1. Η πράξη µε την οποία αθροίζονται δύο ή περισσότεροι αριθµοί ονοµάζεται
…………………………… .
του πολλαπλασιασµού - της διαίρεσης
2. Το «δια» είναι το σηµείο …………………………… .
προσθετέοι - άθροισµα
3. …………………………… είναι οι αριθµοί που αθροίζονται σε µια πρόσθεση.
διαιρετέος - διαιρέτης
4. Το πρώτο µέλος της διαίρεση ονοµάζεται …………………………… .
γινόµενο - πηλίκο
5. Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού δύο ή περισσότερων αριθµών ονοµάζεται
…………………………… .

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που έχουν:

αντίθετη σηµασία από τις:

ίδια σηµασία µε τις:

1.
πρόσθεση

…………………………

4.
άγνωστος (χ)

…………………………

2.
διαίρεση

…………………………

5.
ταυτότητα

…………………………

3.
άγνωστος όρος

…………………………
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.
5.

Το αποτέλεσµα της πρόσθεσης ονοµάζεται άθροισµα.
Ο πρώτος αριθµός της διαίρεσης λέγεται διαιρέτης.
Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού ονοµάζεται πηλίκο.
Ο πρώτος αριθµός της αφαίρεσης λέγεται µειωτέος, ενώ ο δεύτερος αφαιρετέος.
Το αποτέλεσµα της αφαίρεσης λέγεται διαφορά.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη:

εξίσωση, µειωτέος, πηλίκο, αδύνατη, διαιρετέος, αφαιρετέος, προσθετέοι, γινόµενο,
διαφορά, άθροισµα

1. Μια ισότητα η οποία περιέχει αριθµούς και έναν άγνωστο ονοµάζεται
…………………………… .
2. Το αποτέλεσµα της αφαίρεσης λέγεται …………………………… .
3. …………………………… λέγεται η εξίσωση, η οποία δεν έχει καµία λύση.
4. Στο 12-8=4 ο δεύτερος αριθµός λέγεται …………………………… .
5. Ο πρώτος αριθµός της αφαίρεσης ονοµάζεται …………………………… .
6. Το αποτέλεσµα της πρόσθεσης λέγεται …………………………… .
7. Το …………………………… είναι το αποτέλεσµα της διαίρεσης.
8. Το …………………………… είναι το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού.
9. Στο 24:8=3 ο πρώτος αριθµός ονοµάζεται …………………………… και ο δεύτερος
διαιρέτης.
10. Οι αριθµοί που προστίθενται ονοµάζονται …………………………… .
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Κείµενο 2
Το Πρόβληµα του ∆ιόφαντου
Για να εξετάσουµε ένα αριθµητικό πρόβληµα ή
πρόβληµα σχέσεων µεταξύ µεγεθών, αρκεί να το
µεταφράσουµε από την καθηµερινή γλώσσα στη
γλώσσα των Μαθηµατικών.
Για παράδειγµα, αµέσως παρακάτω αναφέρουµε
ένα ιστορικό πρόβληµα που αναφέρεται στη ζωή
του Έλληνα µαθηµατικού ∆ιόφαντου.

στη συνηθισµένη γλώσσα

Να ο τύµβος που περικλείει τη στάχτη του
∆ιόφαντου. Είναι θαυµάσιος, γιατί χρησιµοποιώντας
ένα µαθηµατικό τέχνασµα µας µαθαίνει πόσα
χρόνια έζησε ο ∆ιόφαντος.

στη γλώσσα των Μαθηµατικών

x

Έµεινε παιδί κατά το ένα έκτο της ζωής του

x/6

και µετά άλλο ένα δωδέκατο τα µάγουλά του
σκεπάστηκαν µε γένια,

x/12

ενώ µετά από ένα έβδοµο παντρεύτηκε.

x/7

Ύστερα από πέντε χρόνια, γεννήθηκε ο γιος του.

5

Αλλά αυτός, δυστυχισµένο παιδί, αν και τον
αγαπούσε µε πάθος, πέθανε µόλις έφτασε στο µισό
της ηλικίας που έφθασε ο πατέρας του.

x/2

Έπειτα ο ∆ιόφαντος έζησε ακόµα τέσσερα χρόνια,
γλυκαίνοντας τον πόνο του µε έρευνες πάνω στην
επιστήµη των αριθµών.

4

Πόσα χρόνια έζησε ο ∆ιόφαντος;

x, όπου
x = x/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2 + 4

Η απάντηση στο παραπάνω πρόβληµα είναι ότι ο ∆ιόφαντος έζησε 84 χρόνια.
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Ορολογία
Αριθµητικό πρόβληµα: πρόβληµα που σχετίζεται µε τους αριθµούς.
Π.χ. Έχει να λύσει ένα πολύ δύσκολο αριθµητικό πρόβληµα.
Καθηµερινή γλώσσα: η απλή γλώσσα που χρησιµοποιούµε κάθε µέρα, η
καθοµιλουµένη γλώσσα.
Π.χ. Στην καθηµερινή γλώσσα ο άνθρωπος χρησιµοποιεί γύρω στις 200 λέξεις.
Τύµβος: τεχνητός λόφος από χώµα και πέτρες, που δηµιουργείται πάνω από
τάφους.
Π.χ. Ο τύµβος των Μαραθωνοµάχων.
Στάχτη: η γκρίζα σκόνη που αποµένει, αφού καεί κάτι.
Π.χ. Η βιοµηχανία χαρτιού έγινε στάχτη µέσα σε λίγη ώρα από την εκδήλωση της
πυρκαγιάς.
Τέχνασµα: ό,τι επινοεί κανείς, για να πετύχει κάτι.
Π.χ. Χρησιµοποιεί πολλά τεχνάσµατα, για να πείθει τους συνοµιλητές του.

Λεξιλόγιο
Ένα έκτο:
Ένα: απόλυτο αριθµητικό επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (ένας, µία, ένα)
Κλίση:
ένας
ενός
έναν

µία, µια
µίας, µιας
µία, µια

ένα
ενός
ένα

έκτο: τακτικό αριθµητικό επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (έκτος-η-ο)
Π.χ. Το ένα έκτο της περιουσίας του πήγε σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα.
Κλίση:
έκτος
έκτου
έκτο
έκτε

έκτη
έκτης
έκτη
έκτη

έκτο
έκτου
έκτο
έκτο

έκτοι
έκτων
έκτους
έκτοι

έκτες
έκτων
έκτες
έκτες

έκτα
έκτων
έκτα
έκτα

Σκεπάστηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ, αριθµού πληθυντικού (σκεπάζοµαι)
Π.χ. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού σκεπάστηκαν µε χιόνι.
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Αρχικοί τύποι: σκεπάζοµαι, σκεπαζόµουν, θα σκεπάζοµαι, θα σκεπαστώ, σκεπάστηκα,
έχω σκεπαστεί, είχα σκεπαστεί, θα έχω σκεπαστεί

Παντρεύτηκε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (παντρεύοµαι)
Π.χ. Παντρεύτηκαν πριν από δύο χρόνια και είναι πολύ ευτυχισµένοι.
Αρχικοί τύποι: παντρεύοµαι, παντρευόµουν, θα παντρεύοµαι, θα παντρευτώ,
παντρεύτηκα, έχω παντρευτεί, είχα παντρευτεί, θα έχω παντρευτεί

Πάθος: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
πάθος)
Π.χ. ∆ουλεύει πάντα µε πάθος και γι’ αυτό η δουλειά του είναι ιδιαίτερα πετυχηµένη.
Κλίση:
το πάθος
του πάθους
το πάθος
πάθος

τα πάθη
των παθών
τα πάθη
πάθη

Πέθανε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής, προσώπου
γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (πεθαίνω)
Π.χ. Πέθανε σε βαθιά γεράµατα, έπειτα από µια καλή και γεµάτη επιτυχίες ζωή.
Αρχικοί τύποι: πεθαίνω, πέθαινα, θα πεθαίνω, θα πεθάνω, πέθανα, έχω πεθάνει, είχα
πεθάνει, θα έχω πεθάνει
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε
νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

φτιάχνοντας

βασικές
άγνωστοι
πρώτο
αδύνατη
προσθετέοι

ζευγάρια

λέξεων

που

να

ταιριάζουν

αριθµοί
εξίσωση
πράξεις
όροι
µέλος

2. Τοποθετείστε τις παρακάτω λέξεις εκεί που πρέπει, µε βάση τους
ορισµούς που δίνονται:
διαφορά

παράγοντες

1. ………………………………………

2. ………………………………………

αδύνατη

προσθετέοι

Εξίσωση η οποία δεν έχει καµία λύση.

Οι αριθµοί που προστίθενται.

3. ………………………………………

Εξίσωση µε σύµβολο ανισότητας.

4. ………………………………………

Οι αριθµοί που πολλαπλασιάζονται.

5. ………………………………………

ανίσωση

Το αποτέλεσµα της αφαίρεσης.
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1. Ο ∆ιόφαντος έµεινε παιδί κατά το ένα έκτος της ζωής του.
2. Μετά από ένα δωδέκατο παντρεύτηκε.
3. Το παιδί του ∆ιόφαντου πέθανε µόλις έφτασε στο µισό της ηλικίας που έφτασε ο
πατέρας του.
4. Μετά τον θάνατο του γιου του, ο ∆ιόφαντος έζησε ακόµα πέντε χρόνια.
5. Ο ∆ιόφαντος έζησε 94 χρόνια.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από τις οµάδες λέξεων που
δίνονται:
Για άλλη µια φορά…
(πηλίκο, διαφορά, γινόµενο, άθροισµα)
Το αποτέλεσµα της πράξης πρόσθεσης ονοµάζεται ………………………, το αποτέλεσµα
της αφαίρεσης ………………………, το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού
……………………… και το αποτέλεσµα της διαίρεσης ονοµάζεται ……………………… .
Τι γίνεται µε τους αριθµούς;
(παράγοντες, προσθετέοι)
Οι αριθµοί που προστίθενται λέγονται ………………………, ενώ οι αριθµοί που
πολλαπλασιάζονται λέγονται ……………………… .
Και τι είναι πάλι η πρόσθεση;
(πρόσθεση, σύνολο, πράξεις, συν)
Μία από τις τέσσερις αριθµητικές ……………………… σε ένα ……………………… αριθµών,
είναι η ……………………… . Το σηµείο της πρόσθεσης είναι το ……………………… .
Και πάλι …
(διαιρέτης, µειωτέος, διαιρετέος, αφαιρετέος)
Ο πρώτος αριθµός της αφαίρεσης λέγεται ………………………, ο πρώτος αριθµός της
διαίρεσης λέγεται ………………………, οι δεύτεροι αριθµοί της αφαίρεσης και της
διαίρεσης λέγονται αντιστοίχως ……………………… και ……………………… .
Τι εξίσωση είναι πάλι αυτή;
(ανίσωση, εξίσωση, σύµβολο)
Αν σε µία ……………………… αντικαταστήσουµε την ισότητα µε κάποιο
……………………… ανισότητας, τότε η σχέση που προκύπτει λέγεται ……………………… .
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Γραµµατική
α. Θεωρία
Αόριστος ενεργητικής φωνής
Ο αόριστος ανήκει στους παρελθοντικούς χρόνους και δείχνει µια πράξη
που έγινε και τελείωσε στο παρελθόν και παρουσιάζεται στο σύνολό της,
χωρίς να τονίζεται η διάρκεια ή η επανάληψη της πράξης.

Ο αόριστος φανερώνει ότι µια πράξη έγινε και τελείωσε στο παρελθόν. Αναφέρεται,
δηλαδή, στο παρελθόν και παρουσιάζει µια πράξη στο σύνολό της, συνοπτικά.
αόριστος του είµαι και έχω

είµαι

έχω

ήµουν
ήσουν
ήταν
ήµασταν
ήσασταν
ήταν

είχα
είχες
είχες
είχαµε
είχατε
είχαν

σχηµατισµός α΄ συζυγίας
Σχηµατίζεται µε το συνοπτικό θέµα κάθε ρήµατος, τον ρηµατικό δηλαδή τύπο που
έχει το θέµα του αορίστου και τις ίδιες καταλήξεις µ’ εκείνες του παρατατικού. Τα
ρήµατα στον αόριστο τονίζονται στην προπαραλήγουσα. Όταν το ρήµα είναι
δισύλλαβο, µπαίνει ένα -έ- πριν από το θέµα (κλείνω - έκλεισα).
(α) θέµατα που λήγουν σε φωνήεν, σχηµατίζουν αόριστο σε -σα
ακούω - άκουσα
σείω - έσεισα
(β) θέµατα που λήγουν σε -νω, -ζω, -θω, σχηµατίζουν αόριστο σε -σα
κλείνω - έκλεισα
λύνω - έλυσα
νιώθω - ένιωσα
πείθω - έπεισα
αγοράζω - αγόρασα
(γ) θέµατα που λήγουν σε
σχηµατίζουν αόριστο σε -ξα
παίζω - έπαιξα
πλέκω - έπλεξα
ανοίγω - άνοιξα

-ζω, -κω, -σκω, -γω, -γγω, -γχω, -χω, -χνω, -ττω,
διδάσκω - δίδαξα
ρίχνω - έριξα
σφίγγω - έσφιξα

προσέχω - πρόσεξα
ελέγχω - έλεγξα
κηρύττω - κήρυξα

(δ) θέµατα που λήγουν σε -πω, -βω, -φω, -πτω, σχηµατίζουν αόριστο σε -ψα
ανάβω - άναψα
λείπω - έλειψα
γράφω - έγραψα
ανακαλύπτω - ανακάλυψα
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(ε) θέµατα που λήγουν σε -εύω, σχηµατίζουν αόριστο σε -εψα
δουλεύω - δούλεψα
ζηλεύω - ζήλεψα
(στ) θέµατα που λήγουν σε -ιζω, σχηµατίζουν αόριστο σε -ισα
αρχίζω - άρχισα

εξαιρέσεις

ανεβαίνω - ανέβηκα

µπαίνω - µπήκα

βάζω - έβαλα

παθαίνω - έπαθα

βγάζω - έβγαλα

παίρνω - πήρα

βγαίνω - βγήκα

πεθαίνω - πέθανα

βλέπω - είδα

περιµένω - περίµενα

βρίσκω - βρήκα

πηγαίνω - πήγα

δίνω - έδωσα

πίνω - ήπια

επιστρέφω - επέστρεψα

πλένω - έπλυνα

καίω - έκαψα

στέλνω - έστειλα

καταλαβαίνω - κατάλαβα

τρώω - έφαγα

κατεβαίνω - κατέβηκα

υπάρχω - υπήρξα

λέω - είπα

φέρνω - έφερα

µαθαίνω - έµαθα

φεύγω - έφυγα

µένω - έµεινα
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σχηµατισµός β΄ συζυγίας
Τα ρήµατα της β΄ συζυγίας (α΄ και β΄ τάξη) σχηµατίζουν τον αόριστο ως εξής:
σε -ησα1:

σε -ασα:

σε -εσα:

σε -αξα:
σε -ηξα:

αδιαφορώ, αδικώ, απαντάω, αργώ, βοηθάω, δηµιουργώ, ευχαριστώ,
ζητάω, ζω, ικανοποιώ, κατηγορώ, µελετάω, µιλάω, νικάω, ξεκινάω,
ξυπνάω, οδηγώ, περπατάω, πουλάω, προσπαθώ, ρωτάω, σταµατάω,
στενοχωρώ, συζητάω, συναντάω, τακτοποιώ, τηλεφωνώ, τρυπάω,
χαιρετάω, χτυπάω κ.ά.
γελάω, διψάω, κρεµάω, πεινάω, χαλάω κ.ά.
και γερνάω (γέρασα), κερνάω (κέρασα), ξεχνάω (ξέχασα), περνάω
(πέρασα)
αποτελώ, αφαιρώ, διαιρώ, εκτελώ, εξαιρώ, επαινώ, καλώ, µπορώ,
παρακαλώ, πονάω, προκαλώ, προσκαλώ, συγχωρώ, φοράω, χωράω
κ.ά.
βαστάω, κοιτάω, πετάω, φυλάω κ.ά.
βουτάω, πηδάω, ρουφάω, τραβάω, φυσάω κ.ά.

Τα ρήµατα στον αόριστο τονίζονται στην προπαραλήγουσα.
αγαπώ - αγάπησα
θεωρώ - θεώρησα

Ο αόριστος των ρηµάτων κλίνεται ως εξής:

έγραψ-α
έγραψ-ες
έγραψ-ε
γράψ-αµε
γράψ-ατε
έγραψ-αν

µίλησ-α
µίλησ-ες
µίλησ-ε
µιλήσ-αµε
µιλήσ-ατε
µίλησ-αν

Ουδέτερα σε -σιµο
Αυτά τα ουσιαστικά είναι όλα παράγωγα ρηµάτων και δηλώνουν µια ενέργεια. Η
ονοµαστική του ενικού, η οποία είναι πάντοτε προπαροξύτονη, λήγει σε -σιµο, -ξιµο ή
-ψιµο. Η γενική πληθυντικού αυτών των ουσιαστικών απαντά σπάνια.

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

ενικός
το πλύσιµο
του πλυσίµατος
το πλύσιµο
πλύσιµο

πληθυντικός
τα πλυσίµατα
(των πλυσιµάτων)
τα πλυσίµατα
πλυσίµατα

Άλλα παρόµοια: γράψιµο, δέσιµο, ντύσιµο, τρέξιµο κ.ά.
1

τα περισσότερα ρήµατα της β΄ συζυγίας
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β. Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον αόριστο των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε
πρόσωπο και αριθµό:

ενεστώτας

αόριστος

πληρώνουµε

……………………………

αγαπώ

……………………………

τραβάµε

……………………………

δουλεύω

……………………………

ετοιµάζεις

……………………………

κοιτάζουν

……………………………

οµολογείτε

……………………………

αλλάζει

……………………………

καλώ

……………………………

κρύβει

……………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων (α) µε το ρήµα της
παρένθεσης στον αόριστο και (β) µε τα ουσιαστικά του πλαισίου:

(α)
Το πρωί ……………………… (πηγαίνω) στο µάθηµα. Ύστερα, κάτι συµφοιτητές µου και
εγώ ……………………… (φεύγω) από το Πανεπιστήµιο και ……………………… (κάνω)
βόλτα στην παραλία. Κατά το µεσηµέρι ……………………… (τρώω) σε ένα µικρό
εστιατόριο και εγώ ……………………… (πληρώνω) τον λογαριασµό, επειδή
……………………… (έχω) τα γενέθλιά µου. Το απόγευµα ……………………… (µένω) στο
σπίτι και ……………………… (διαβάζω) λίγο. Το βράδυ η αδερφή µου µε
……………………… (βοηθάω) να καθαρίσουµε το σπίτι και ………………………
(µαγειρεύω) ένα πολύ νόστιµο φαγητό. Κατά τις έντεκα ……………………… (σβήνω) τα
φώτα και ……………………… (πηγαίνω) για ύπνο.

138

Επιστηµονικά ελληνικά

Ενότητα 7 - Μαθηµατικά

(β)
γράψιµο, τρέξιµο, δέσιµο, ντύσιµο, φέρσιµο
1.
2.
3.
4.
5.

Είναι τρελός για ……………………… .
Το ……………………… είναι καλό για την υγεία.
Χθες είχα πολύ ……………………… .
Το ……………………… του είναι πάντα πολύ κοµψό.
Την τελευταία φορά που τον είδα το ……………………… του ήταν αγενές.

3. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στον αόριστο:
Την περασµένη Παρασκευή ο Μανόλης ……………………… (κάνω) πάρτι για τα γενέθλιά
του. ……………………… (καλώ) όλους τους φίλους του. ……………………… (πηγαίνω)
όλοι οι γνωστοί του και όλη νύχτα ……………………… (τρώω), ……………………… (πίνω)
και ……………………… (χορεύω) πολύ. Το κέφι ……………………… (είµαι) µεγάλο. Στο
τέλος ……………………… (µαζεύω) τα πιάτα και τα ποτήρια και τα ………………………
(πλύνω). ……………………… (φεύγω) το ξηµερώµατα.

4. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στον αόριστο:
Πω, πω! Τι ……………………… (παθαίνω)!
Το πρωί µόλις ……………………… (φτάνω) στη δουλειά, ……………………… (βρίσκω) το
ασανσέρ χαλασµένο και ……………………… (ανεβαίνω) και ………………………
(κατεβαίνω) µε τα πόδια 200 σκάλες ως το µεσηµέρι. Γυρίζοντας στο σπίτι
……………………… (χαλάω) και το αυτοκίνητό µου.
Πω, πω! Τι µέρα ……………………… (είµαι) αυτή;
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

1.
2.
3.
4.
5.

Όταν µία εξίσωση έχει άπειρες λύσεις, τότε λέγεται αόριστη ή …………………… .
Η εξίσωση µε σύµβολο ανισότητας λέγεται …………………… .
Στο 7x6x2=84, το 84 είναι το …………………… .
Στο 9:3=3, το 3 είναι το …………………… .
Η ισότητα που έχει έναν άγνωστο όρο (χ) και τους υπόλοιπους γνωστούς, λέγεται
…………………… .

1

2

5
3

4
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Κρεµάλα
Βρείτε τη λέξη που κρύβεται:
1.
2.
3.
4.
5.

Οι αριθµοί που προστίθενται.
Το αποτέλεσµα της αφαίρεσης.
Ο πρώτος αριθµός της αφαίρεσης.
Ο δεύτερος αριθµός της διαίρεσης.
Το αποτέλεσµα της πρόσθεσης.

Π_ _ _ _ _ _ _ _ _
∆______
Μ______ _
∆______ _ _
Α___ _ _ _ _

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:
1. Νοµίζω ότι είσαι πεισµατάρα, γι’ αυτό δεν σου …………………… ακόµα.
α. περάσει
β. πέρασε
γ. µίλησε
2. Χθες οι φίλοι µου ήταν στο σπίτι µου. …………………… για τα προβλήµατά µας,
είπαµε τα νέα µας.
α. Συζητούµε
β. Είχαµε συζητήσεις
γ. Συζητήσαµε
3. Ποια είναι η κοπέλα που …………………… πριν από λίγο;
α. χαιρετάς
β. χαιρετούσες
γ. χαιρέτησες
4. Όταν άκουσαν να έρχεται η αστυνοµία, όλοι …………………… δρόµο.
α. πήραν
β. θα πάρουν
γ. θα είχαν πάρει
5. ∆εν …………………… πολύ, γι’ αυτό δεν περάσατε στις εξετάσεις!
α. προσπαθήσατε
β. προτείνατε
γ. προτιµήσατε

141

Επιστηµονικά ελληνικά

Ενότητα 7 - Μαθηµατικά

Προβλήµατα

1. Να υπολογίσετε τα αθροίσµατα:
α) (-8) + (+3) +(+2) + (-3) + (-5) + (+6) =
β) -4,3 + 5,1 + (-1,8) + 0,5 + (-7) =
2. Να υπολογίσετε τις διαφορές:
α) (-2) – (+5) =
β) (-28) – (+12) =
γ) 14 – (-10) =
δ) 52 – 32 =
3. Να υπολογίσετε τα γινόµενα:
α) (+3) . (+4) . (+2) =
β) (-3) . (+4) . (+2) =
γ) (-3) . (+4) . (-2) =
δ) (-3) . (-4) . (-2) =
4. Να γίνουν οι διαιρέσεις:
α) 25 : (-5) =
β) -45 : 7 =
γ) (-100) : (-10) =
δ) 60 : (-15) : (+2) =
5. Να εκφράσετε συµβολικά µε µια µεταβλητή (άγνωστο), δύο αριθµούς:
α) που έχουν άθροισµα 41.
β) που το διπλάσιο του πρώτου αυξηµένο κατά 6 είναι ίσο µε το δεύτερο.
6. Να εκφράσετε µε ανίσωση την πρόταση:
«Το 1/4 και το 1/9 ενός αριθµού έχουν άθροισµα 11»
7. Να λυθούν οι εξισώσεις:
α) 4x – 3 = 3 – 2x
β) 3z + 8 = 6z – 10
8. Να εκφράσετε µε ανίσωση την πρόταση: «Το διπλάσιο ενός αριθµού αυξηµένο
κατά 6 είναι µικρότερο από το τριπλάσιο του ίδιου αριθµού ελαττωµένο κατά 8».
9. Ο Γιάννης, η Θεανώ και ο Κώστας είπαν τα κάλαντα την παραµονή των
Χριστουγέννων και µάζεψαν 115 ευρώ. Μετά τη µοιρασιά, τα χρήµατα του Γιάννη
ήταν κατά 5 ευρώ περισσότερα από της Θεανώς και τα χρήµατα του Κώστα ήταν
διπλάσια από τα λεφτά του Γιάννη. Πόσα χρήµατα πήρε ο καθένας;
10. Ο ∆ηµήτρης έδωσε ένα τεστ 60 ερωτήσεων. Για κάθε σωστή απάντηση έπαιρνε 4
βαθµούς, ενώ για κάθε λάθος απάντηση έχανε ένα βαθµό. Η τελική του
βαθµολογία ήταν 200 βαθµοί και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Πόσες σωστές
και πόσες λάθος απαντήσεις έδωσε;
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