
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

ΑΛΓΕΒΡΑ 

Κεφάλαιο 1 

Προτεραιότητα πράξεων (σελίδα 21 και φυλλάδιο για τους κανόνες των πράξεων και 

τον χειρισμό των αριθμητικών παραστάσεων).  

Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων (εφαρμογή 2 σελίδα 28).  

Πως βρίσκουμε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) δύο ή περισσότερων αριθμών 

(εφαρμογή 2 σελίδα 28, δες και το σχετικό φυλλάδιο με τους τέσσερις τρόπους για την 

εύρεση του ΕΚΠ).  

Πως βρίσκουμε τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (ΜΚΔ) δύο ή περισσότερων αριθμών 

(εφαρμογή 2 σελίδα 28).  

 

Κεφάλαιο 2 

Αναγωγή στη μονάδα (εφαρμογή 4 σελίδα 36).  

Πως διαπιστώνουμε αν δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα με τα χιαστί γινόμενα (σελίδα 

38).  

Πως μπορούμε να κατασκευάσουμε ισοδύναμο κλάσμα με πολλαπλασιασμό των όρων 

του με τον ίδιο αριθμό (σελίδα 38).  

Απλοποίηση κλάσματος ή πως μπορούμε να κατασκευάσουμε ισοδύναμο κλάσμα με 

διαίρεση των όρων του με τον ίδιο αριθμό (σελίδα 38).  

Σύγκριση ομώνυμων κλασμάτων, κλασμάτων με ίδιο αριθμητή, ετερώνυμων 

κλασμάτων (σελίδα 41).  

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (πρέπει να γίνουν ομώνυμα) (σελίδα 44-45).  

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων (δεν χρειάζεται να γίνουν ομώνυμα) (σελίδα 48).  

Διαίρεση κλασμάτων (δεν χρειάζεται να γίνουν ομώνυμα) (σελίδα 50).  

Μετατροπή σύνθετου κλάσματος σε απλό (με τη βοήθεια της διαίρεσης ή με τον 

μνημονικό κανόνα) (σελίδα 50).  

 

Κεφάλαιο 5  

Πως βρίσκω το α% του β (Απάντηση: είναι το 
α

100
∙ β) (σελίδα 80).  

Πώς να υπολογίζω την αύξηση ή τη μείωση, το ποσοστό της αύξησης ή της μείωσης, την 

τελική τιμή, την αρχική τιμή σε προβλήματα με ποσοστά (δες το σχετικό φυλλάδιο 
για το χειρισμό των προβλημάτων με ποσοστά).  

 



Κεφάλαιο 7 

Πως βρίσκουμε την απόλυτη τιμή ενός αριθμού (σελίδα 118).  

Πως προσθέτουμε αριθμούς με πρόσημα (σελίδα 122 και φυλλάδιο για τους κανόνες 

των πράξεων και τον χειρισμό των αριθμητικών παραστάσεων).  

Πως αφαιρούμε αριθμούς με πρόσημα (σελίδα 126 και φυλλάδιο για τους κανόνες των 

πράξεων και τον χειρισμό των αριθμητικών παραστάσεων).  

Πως κάνουμε απαλοιφή παρενθέσεων (σελίδα 126 και φυλλάδιο για τους κανόνες 

των πράξεων και τον χειρισμό των αριθμητικών παραστάσεων).  

Πως πολλαπλασιάζουμε αριθμούς με πρόσημα (σελίδα 130 και φυλλάδιο για τους 

κανόνες των πράξεων και τον χειρισμό των αριθμητικών παραστάσεων).  

Πως βρίσκουμε το πρόσημο του γινομένου πολλών παραγόντων (σελίδα 131).  

Πως διαιρούμε αριθμούς με πρόσημα (σελίδα 133 και φυλλάδιο για τους κανόνες των 

πράξεων και τον χειρισμό των αριθμητικών παραστάσεων).  

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

2ο Κεφάλαιο  

Ασκήσεις με παράλληλες και τέμνουσα (δες το φυλλάδιο για τις ασκήσεις με 

παράλληλες και τέμνουσα) 

 

 

 

 

 

 




