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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κείµενο 1
∆ΥΝΑΜΕΙΣ - ΡΙΖΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Νιοστή δύναµη του ρητού αριθµού α ονοµάζεται το γινόµενο α.α.α...........α
ν φορές

που έχει ν παράγοντες ίσους µε το α. Η δύναµη αυτή συµβολίζεται αν και διαβάζεται
«άλφα στη νιοστή».
π.χ. το 54 διαβάζεται «πέντε στην τετάρτη» ή «τέταρτη δύναµη του πέντε» και
ισούται µε 54 = 5 × 5 × 5 × 5 = 625

ν

εκθέτης

α
βάση
νιοστή δύναµη του α

Η δύναµη του α2 , που παριστάνει το εµβαδό ενός τετραγώνου πλευράς α, διαβάζεται
και «άλφα στο τετράγωνο».
π.χ. 6 2 = 6 × 6 = 36 (έξι στο τετράγωνο)
Η δύναµη α3 που παριστάνει τον όγκο ενός κύβου, πλευράς α διαβάζεται και «άλφα
στον κύβο».
π.χ. 6 3 = 6 × 6 × 6 = 216 (έξι στον κύβο)
Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθµού α (α >0), λέγεται ο θετικός αριθµός χ, που
όταν υψωθεί στο τετράγωνο µας δίνει τον αριθµό α.
∆ηλαδή: αν
π.χ.

α= χ, τότε χ 2 = α, όπου α > 0 , χ > 0

9 = 3, γιατί 32 = 9

Σύστηµα ορθογωνίων αξόνων ονοµάζουµε δύο κάθετους άξονες χ΄ χ και y΄ y
που τέµνονται σε ένα σηµείο 0, το οποίο λέγεται αρχή των αξόνων 0. Αν στους
άξονες χ΄ χ και y΄ y οι µονάδες µέτρησης έχουν το ίδιο µήκος, τότε το σύστηµα
ορθογωνίων αξόνων λέγεται ορθοκανονικό σύστηµα.
Οι δύο κάθετοι άξονες χ΄ χ και y΄ y ενός ορθογωνίου συστήµατος αξόνων χωρίζουν
το επίπεδο σε τέσσερις ορθές γωνίες, οι οποίες λέγονται τεταρτηµόρια.
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y

2ο τεταρτηµόριο

1ο τεταρτηµόριο
2
1
-2

χ΄

-1

0

1

2

χ

-1

3ο τεταρτηµόριο

4ο τεταρτηµόριο

-2

y΄

Τετµηµένη ενός σηµείου Μ ονοµάζουµε τον αριθµό α που αντιστοιχεί στο σηµείο
τοµής της καθέτου από το σηµείο Μ στον χ΄ χ µε τον χ΄ χ .
Τεταγµένη του σηµείου Μ ονοµάζουµε τον αριθµό β που αντιστοιχεί στο σηµείο
τοµής της καθέτου από το σηµείο Μ στον y΄ y µε τον y΄ y.
Οι αριθµοί α, β ονοµάζονται συντεταγµένες του Μ και συµβολίζονται: Μ (α, β)

y

Μ (α, β)

β

χ΄

Ο

α
y΄
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Λεξιλόγιο
Γινόµενο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
γινόµενο)
Π.χ. Το γινόµενο των αριθµών 5 επί 3 είναι 15.
Κλίση:
το γινόµενο
του γινοµένου
το γινόµενο
γινόµενο

τα γινόµενα
των γινοµένων
τα γινόµενα
γινόµενα

Ισούται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής, προσώπου
γ’, αριθµού ενικού, συζυγίας β’ (ισούµαι)
Π.χ. Tο άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου ισούται µε το άθροισµα δύο ορθών.

Θετικού: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (θετικός-ή-ό)
Π.χ. Θετικός ονοµάζεται ένας αριθµός, ο οποίος ειναι µεγαλύτερος του µηδενός.
Κλίση:
θετικός
θετικού
θετικό
θετικέ

θετική
θετικής
θετική
θετική

θετικό
θετικού
θετικό
θετικό

θετικοί
θετικών
θετικούς
θετικοί

θετικές
θετικών
θετικές
θετικές

θετικά
θετικών
θετικά
θετικά

Αντιστοιχεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ’, αριθµού ενικού, συζυγίας β’ (αντιστοιχώ)
Π.χ. Στο σηµείο Μ (2,3) η τετµηµένη του αντιστοιχεί στον αριθµό 2 και η τεταγµένη
του στον αριθµό 3.
Αρχικοί χρόνοι: αντιστοιχώ, αντιστοιχούσα, θα αντιστοιχώ, θα αντιστοιχίσω,
αντιστοίχισα, έχω αντιστοιχίσει, είχα αντιστοιχίσει, θα έχω αντιστοιχίσει

Τοµής: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η τοµή)
Π.χ. Η Γαλλική Επανάσταση έκανε βαθιές τοµές στην κοινωνική δοµή του κράτους.
Κλίση:
η τοµή
της τοµής
την τοµή
τοµή

οι τοµές
των τοµών
τις τοµές
τοµές
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Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Αντιστοιχίστε
νοηµατικά:
1.
2.
3.
4.
5.

φτιάχνοντας

νιοστή
ορθοκανονικό
τεταγµένη
ορθογώνιοι
τετραγωνική

ζευγάρια

λέξεων,

που

να

ταιριάζουν

αξόνες
ρίζα
δύναµη
του σηµείου
σύστηµα

2. Τοποθετείστε τις παρακάτω λέξεις εκεί που πρέπει, µε βάση τους
ορισµούς που δίνονται:
εκθέτης, παράγοντας, τεταρτηµόριο, συντεταγµένη, ρίζα

1. ............................

καθένα από τα στοχεία µε τα οποία καθορίζεται
γεωµετρικά η θέση ενός σηµείου σε επίπεδη
επιφάνεια

2. ............................

το ένα από τα τέσσερα µέρη διαιρεµένου όλου

3. ............................

αριθµός που πολλαπλασιαζόµενος επί τον
εαυτό του δίνει δεδοµένο αριθµό

4. ............................

ο αριθµός που δείχνει σε ποια δύναµη πρέπει
να υψωθεί ένας άλλος αριθµός

5. ............................

ποσότητα από την οποία παράγεται γινόµενο
µε πολλαπλασιασµό
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1. Στον αριθµό αν το ν είναι ο εκθέτης.
2. Αν στους άξονες χ΄ χ και y΄ y οι µονάδες µέτρησης έχουν το ίδιο µήκος τότε το
σύστηµα ορθογωνίων αξόνων ορθοκανονικό.
3. Οι δύο κάθετοι άξονες χ΄ χ και y΄ y ενός ορθογωνίου συστήµατος αξόνων
χωρίζουν το επίπεδο σε τρεις αµβλείες γωνίες.
4. Αν

α = χ , τότε χ

3

= α.

5. Ο θετικός αριθµός χ, που όταν υψωθεί στο τετράγωνο µας δίνει τον αριθµό α,
λέγεται τετραγωνική ρίζα.

2. Συµπληρώστε τις προτάσεις µε τις λέξεις του πλαισίου στον σωστό τύπο:

νιοστή δύναµη, τετραγωνική ρίζα, συντεταγµένες, θετικός αριθµός,
ορθοκανονικό σύστηµα

1. Θεωρήστε ένα …………………… …………………… αξόνων x - y (ο x-άξονας οριζόντιος
και ο y-άξονας κατακόρυφος µε τη θετική του φορά προς τα επάνω).
2. Στην …………………… …………………… δεν επιτρέπονται αρνητικοί αριθµοί.
3. ∆ύναµη µε βάση α και εκθέτη ν ή …………………… …………………… του α, λέγεται
ένα γινόµενο µε ν παράγοντες ίσους µε α.
4. Βρείτε των πρόσηµο των …………………… ενός σηµείου σε κάθε τεταρτηµόριο.
5. Αν ο x είναι …………………… …………………… και x = 5, τότε x = 25.
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Κείµενο 2
Γράφηµα - γραφική παράσταση
∆ύο φίλοι ο Μιχάλης και ο Αντώνης θέλουν να αγοράσουν από µία καινούργια
µοτοσικλέτα ο καθένας. Αφού αγόρασαν µερικά ειδικά περιοδικά για µοτοσικλέτες,
µια ολόκληρη εβδοµάδα σύγκριναν τα διάφορα χαρακτηριστικά των µοτοσικλετών,
πριν αποφασίσουν.
Σε µία σύγκριση η γραφική παράσταση απεικόνιζε την σχέση που συνδέει δύο µεγέθη
της µηχανής µιας µοτοσικλέτας, η ιπποδύναµη (Hp) και οι στροφές της µηχανής
(Rpm).
Το γράφηµα παρουσίαζε, δηλαδή, πώς µεταβάλλεται η ιπποδύναµη ως συνάρτηση
της µεταβολής των στροφών της µηχανής.
Έτσι, ήταν πιο εύκολο για τους δύο φίλους να βγάλουν συµπεράσµατα για το ποια
µηχανή είναι καλύτερη.
Οι δύο φίλοι κατάλαβαν από την γραφική παράσταση ότι στις χαµηλές στροφές η
κόκκινη µοτοσικλέτα έχει µεγαλύτερη ιπποδύναµη από την µαύρη. Στη συνέχεια και
συγκεκριµένα στις µεσαίες στροφές του κινητήρα, η µαύρη µοτοσικλέτα δείχνει
ισχυρότερη από την κόκκινη και, τέλος, στις χαµηλές στροφές η κόκκινη παίρνει και
πάλι προβάδισµα. Ενώ ο Μιχάλης πίστευε ότι η κόκκινη µοτοσικλέτα είναι καλύτερη
από την µαύρη, ο Αντώνης διαφωνούσε και έλεγε ότι θα προτιµήσει µάλλον την
µαύρη, σκεφτόµενος ότι στην καθηµερινή του χρήση ένα όχηµα δουλεύει
περισσότερο στις µεσαίες στροφές, οπότε η µαύρη θα ήταν καλύτερη αγορά από την
κόκκινη.

Rpm

κόκκινη µηχανή

10000
8000

µαύρη µηχανή

6000
4000
2000
20
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Λεξιλόγιο
Γραφική παράσταση:
Γραφική: επίθετο, γένους
(γραφικός-ή-ό)

θηλυκού,

αριθµού

ενικού,

Κλίση:
γραφικός
γραφικού
γραφικό
γραφικέ

γραφική
γραφικής
γραφική
γραφική

γραφικό
γραφικού
γραφικό
γραφικό

γραφικοί
γραφικών
γραφικούς
γραφικοί

γραφικές
γραφικών
γραφικές
γραφικές

γραφικά
γραφικών
γραφικά
γραφικά

πτώσης

ονοµαστικής

Παράσταση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
παράσταση)
Κλίση:
η παράσταση
της παράστασης
την παράσταση
παράσταση

οι παραστάσεις
των παραστάσεων
τις παραστάσεις
παραστάσεις

Π.χ. Μία ευθεία, που δεν είναι κάθετη στους άξονες, αποτελεί ένα απλό παράδειγµα
γραφικής παράστασης µίας συνάρτησης αύξουσας ή φθίνουσας.

Συνδέει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ’, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συνδέω)
Π.χ. Μην συνδέεις αυτά τα δύο γεγονότα, είναι εντελώς άσχετα.
Αρχικοί χρόνοι: συνδέω, συνέδεα, θα συνδέω, θα συνδέσω, συνέδεσα, έχω συνδέσει,
είχα συνδέσει, θα έχω συνδέσει

Γράφηµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
Π.χ. Το γράφηµα παρουσιάζει την πορεία του δείκτη κατά το επιλεγµένο χρονικό
διάστηµα.
Κλίση:
το γράφηµα
του γραφήµατος
το γράφηµα
γράφηµα

τα γραφήµατα
των γραφηµάτων
τα γραφήµατα
γραφήµατα

Μεταβάλλεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, συζυγίας α΄ (µεταβάλλοµαι)
Π.χ. Τα χιόνια που έπεσαν µεταβλήθηκαν σε πάγους και σε ορισµένα σηµεία.
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Αρχικοί χρόνοι: µεταβάλλοµαι, µεταβαλλόµουν, θα µεταβάλλοµαι, θα µεταβληθώ,
µεταβλήθηκα, έχω µεταβληθεί, είχα µεταβληθεί, θα έχω µεταβληθεί

Συνάρτηση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
συνάρτηση)
Π.χ. Η ταχύτητα είναι συνάρτηση της απόστασης που διανύθηκε και του χρόνου που
απαιτήθηκε.
Κλίση:
η συνάρτηση
της συνάρτησης
τη συνάρτηση
συνάρτηση

οι συναρτήσεις
των συναρτήσεων
τις συναρτήσεις
συναρτήσεις

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που έχουν ίδια σηµασία µε τις παρακάτω
λέξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

δένω µαζί, ενώνω
αλλάζω
αλληλεξάρτηση
µοτέρ
γραφική παράσταση

2. Τοποθετείστε τις παρακάτω λέξεις εκεί που πρέπει, µε βάση τους
ορισµούς που δίνονται:
ισχυρός, προβάδισµα, σκεφτόµενος, µηχανή, ιπποδύναµη

1.
2.
3.
4.
5.
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αυτός που έχει κάτι στο νου του
η πρώτη θέση
αυτός που έχει δύναµη
η ισχύς µιας µηχανής σε ίππους
µοτοσικλέτα ή τρίκυκλο όχηµα

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1. Οι δύο φίλοι έψαξαν πληροφορίες για τις µοτοσικλέτες στο ∆ιαδίκτυο.
2. Στο γράφηµα παρουσιάζεται η σχέση της ιπποδύναµης µε τις στροφές της
µηχανής.
3. Στις χαµηλές στροφές, η κόκκινη µοτοσικλέτα έχει µεγαλύτερη ιπποδύναµη.
4. Στις µεσαίες στροφές του κινητήρα, η µαύρη µοτοσικλέτα δείχνει ισχυρότερη.
5. Ο Αντώνης προτιµά την κόκκινη µοτοσικλέτα, επειδή καθηµερινά δουλεύει
περισσότερο στις µεσαίες στροφές.

2. Συµπληρώστε τις προτάσεις µε τις λέξεις του πλαισίου στον σωστό τύπο:

µεσαίες στροφές, γραφική παράσταση, ο κινητήρας, η συνάρτηση, η ιπποδύναµη

1.
2.
3.
4.
5.

Σε όλο το φάσµα των …………………………………………… η ελαστικότητα είναι
ικανοποιητική.
Έχουµε την δυνατότητα να παρακολουθούµε την προσοµοίωση της κίνησης
σύµφωνα µε το διάγραµµα της …………………………………………… .
Η νέα γενιά του µοντέλου αυτού φέρει νέο …………………………………………… στα
1,6 λίτρα µε απόδοση 124 ίππους.
Tο αναπτυξιακό πρόγραµµα θα µελετηθεί σε …………………………………………… µε
την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης.
Η επιλογή των αυτοκινήτων του ανταγωνισµού διαµορφώθηκε µε βασικό
κριτήριο την …………………………………………… του κινητήρα.
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Γραµµατική
α. Θεωρία
Παρατατικός ενεργητικής φωνής

Ο παρατατικός είναι ο παρελθοντικός χρόνος που χρησιµοποιούµε για να εκφράζουµε
µια συνήθεια ή την επανάληψη, την διάρκεια µιας πράξης ή µιας κατάστασης, που
γινόταν ή βρισκόταν σε εξέλιξη κάποια χρονική στιγµή στο παρελθόν.
Εκφράσεις και λέξεις που δείχνουν διάρκεια και επανάληψη και θέλουν παρατατικό:
1. διάρκεια: καθώς, ενώ, την ώρα που, την στιγµή που, όση ώρα, όλο το πρωί, όλη
µέρα κλπ.
2. επανάληψη: κάθε πότε, πάντα, πόσο συχνά, κάθε ώρα, κάθε µέρα, συχνά, όταν
ήµουν, τακτικά, κάθε φορά που κλπ.

Παραδείγµατα:
Όλο τον Αύγουστο τα καταστήµατα δεν έκλειναν τα απογεύµατα.
Άκουγε το µωρό που έκλαιγε, αλλά δεν µιλούσε.
Όλο το πρωί προσπαθούσε να τελειώσει τις ασκήσεις.
Κάθε φορά που νόµιζα ότι έτοιµος µε την εργασία, έβρισκα κάποιο λάθος.

Σχηµατισµός παρατατικού
Ρήµατα πρώτης συζυγίας
Ο παρατατικός των ρηµάτων της πρώτης συζυγίας σχηµατίζεται από το θέµα του
ενεστώτα του ρήµατος, στο οποίο προστίθενται οι καταλήξεις του αορίστου. Ο τόνος
πέφτει στην προπαραλήγουσα. Όταν δεν υπάρχει τρίτη από το τέλος συλλαβή για
τον τόνο, τότε προστίθεται µια αύξηση -ε-.

εγώ
εσύ
αυτός-ή-ό
εµείς
εσείς
αυτοί-ές-ά
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καταλαβαίνω

δένω

καταλάβαιν - α
καταλάβαιν - ες
καταλάβαιν - ε
καταλαβαίν - αµε
καταλαβαίν - ατε
καταλάβαιν - αν

έδεν - α
έδεν - ες
έδεν - ε
δέν - αµε
δέν - ατε
έδεν - αν
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Ρήµατα δεύτερης συζυγίας
Τα ρήµατα της δεύτερης συζυγίας σχηµατίζουν τον παρατατικό ως εξής:

εγώ
εσύ
αυτός-ή-ό
εµείς
εσείς
αυτοί-ές-ά

τάξη α’

τάξη β’

απαντώ

παρακολουθώ

απαντ - ούσα
απαντ - ούσες
απαντ - ούσε
απαντ - ούσαµε
απαντ - ούσατε
απαντ - ούσαν

παρακολουθ - ούσα
παρακολουθ - ούσες
παρακολουθ - ούσε
παρακολουθ - ουσαµε
παρακολουθ - ούσατε
παρακολουθ - ούσαν

Στα ρήµατα αυτής της συζυγίας κατά κανόνα δεν χρισηµοποιείται αύξηση.

Χρονικές προτάσεις

Οι χρονικές προτάσεις περιγράφουν ένα γεγονός το οποίο έγινε πριν, µετά ή
ταυτόχρονα µε το γεγονός που περιγράφεται στην κύρια πρόταση.
Εισάγονται µε τους συνδεσµούς όταν, πριν, προτού, τότε που, τώρα που, µετά που,
αφού, όποτε, καθώς, σαν, µόλις, ώσπου.

Παραδείγµατα:
Ανησυχούσε πολύ, µέχρι να λάβει τα αποτελέσµατα.
Θα του δώσω το γράµµα, όταν τον δω.
Πριν φύγετε, πρέπει να συναντηθούµε για τελευταία φορά.
Καθώς κατέβαινα την οδό, τους είδα να επιστρέφουν.
Αφού δεν είναι προετοιµασµένη, πώς θα πάει στις εξετάσεις;
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β. Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον παρατατικό των παρακάτω ρηµάτων:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

τακτοποιώ
ακολουθώ
περιλαµβάνω
ακουµπώ
χορεύω
γονατίζω
κυκλοφορώ
αρρωσταίνω
συγκρίνω
κουβαλώ

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

2. Συµπληρώστε τον πίνακα µε τον ενεστώτα ή τον παρατατικό των
παρακάτω ρηµάτων:
ενεστώτας

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

παρατατικός

κουβεντιάζεις
αποµακρύνατε
ικανοποιεί
µιλούσε
χαιρετάµε
παραχωρούµε
παραγγέλνουν
οδοιπορούσα
στολίζω
πληροφορούσαµε

3. Συµπληρώστε τα κενά µε τον σωστό συνδυασµό από το πλαίσιο:

όταν, ώσπου, πριν, αφού

1. Σε παρακαλώ, περίµενε πέντε λεπτά ……………………… να ντυθώ.
2. ∆εν θέλει να έχει καµιά επαφή µε αυτή. Χθες ……………………… την είδε, άλλαξε
δρόµο.
3. ……………………… δεν ξέρει καθόλου γαλλικά, πώς θα σπουδάσει στο Παρίσι;
4. ……………………… να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, το σηζήτησαν στην Επιτροπή.
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4. Σχηµατίστε προτάσεις, χρησιµοποιώντας τον σύνδεσµο της παρένθεσης
και κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές:

1. Άνοιξε την τσάντα της. Είδε ότι δεν είχε το διαβατήριό της. (όταν)
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Φεύγουµε για διακοπές στην Ρόδο. Ετοιµάζουµε τα πράγµατά µας. (πριν)
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Ο Στέφανος µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο. Χτύπησε το πόδι του. (αφού)
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Σπούδαζα στο Πανεπιστήµιο. Συγχρόνως δούλευα για να βγάζω λεφτά. (ενώ)
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Μιλάει µε αυτήν. Κοκκινίζει. (µόλις)
……………………………………………………………………………………………………………………
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

Οριζόντια
1. Μονάδα για την µέτρηση της ισχύος µιάς µηχανής.
2. Άξονες που χωρίζουν το επίπεδο σε 4 ορθές γωνίες.
3. Μηχάνηµα που θέσει σε κίνηση άλλο µηχανισµό.
Κάθετα
1. Περιστροφική κίνηση γύρω από άξονα.
2. Αριθµός µε τον οποίο πολλαπλασιάζεται ένας άλλος.

2
1

1

2

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

Λέγεται το σύστηµα ορθογωνίων αξόνων.
Η …………………………… ρίζα του 9 είναι το 3.
Η κατακόρυφη συντεταγµένη λέγεται …………………………… .
Η οριζόντια από τις δύο συντεταγµένες λέγεται …………………………… .
Ο αριθµός που δείχνει την δύναµη, στην οποία αυτό υψώνεται.

Ο___________
Τ__________
Τ________
Τ________
Ε______

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:
1.

Όλο τον µήνα …………………………… από το γραφείο του, λόγω της αρρώστιας
του.
α. απουσίασε
β. απουσίαζε
γ. έλειψε

2.

…………………………… µε την µητέρα στο τηλέφωνο, όταν ακούσαµε το κουδούνι
να χτυπάει.
α. µιλήσαµε
β. µίλησα
γ. µιλούσαµε

3.

Κάθε φορά που τελείωνα το φαγητό µου, …………………………… δυνατό πόνο στο
στοµάχι.
α. ένιωσα
β. ένιωθα
γ. νιώθαµε

4.

…………………………… παρουσίαζε πώς µεταβάλλεται η ιπποδύναµη ανάλογα µε
την µεταβολή των στροφών.
α. η µηχανή
β. το γράφηµα
γ. η στροφή

5.

Κάθε φορά που …………………………… έτσι, …………………………… το χειροκρότηµα.
α. χόρευε-κέρδιζε
β. χόρεψε-κέρδιζε
γ. χόρευε-κέρδισε
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Προβλήµατα
1. Συµπληρώστε τον πίνακα:
χ2

χ
1
2
3
5
10

χ3

χ4

χ5

χ6

2. Υπολογίστε τα αθροίσµατα:
α) 4 × 10 5 + 6 × 10 4 +3 × 10 3 +2 × 10 2 =
β) 8 × 10 7 + 0 × 10 6 + 0 × 10 5 + 2 × 10 4 +3 × 10 3 + 7 × 10

2

+ 0 × 10 + 3 =

3. Υπολογίστε τις τετραγωνικές ρίζες:
α) 36 ,
β)

4,
9

0,36 ,
25 ,
36

3600
225
81

4. Σε ένα σύστηµα ορθογωνίων αξόνων τοποθετείστε τα σηµεία:
Α(0, -2), Β(-3,0), Γ (-2, 3), ∆ (3, 2), Ε (2, -1)

5. Για τις συναρτήσεις: y = 2x -4 και 2 = χ
που ακολουθεί:
χ
y
z

-4

-3

-2

2

-2χ + 8, να συµπληρώσετε τον πίνακα

-1

0

1

2

3

6. Συµπληρώστε τον πίνακα µε τις τιµές που ακολουθούν, σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα που µπορείτε να βγάλετε από την γραφική παράσταση της
συνάρτησης:
χ
y
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