
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 

1Ο ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ 

1ο Κεφάλαιο 

Ποιοι αριθμοί λέγονται άρτιοι και ποιοι περιττοί; (σελίδα 11)  

α + 0 = … (σελίδα 15) 

Ποια είναι η αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης; (σελίδα 15)  

Ποια είναι η προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης; (σελίδα 15) 

α ∙ 1 =… (σελίδα 15) 

α ∙ 0 =… (σελίδα 15) 

Ποια είναι η αντιμεταθετική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού; (σελίδα 15) 

Ποια είναι η προσεταιριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού; (σελίδα 15) 

Ποια είναι η επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και 

ως προς την αφαίρεση; (σελίδα 15) 

Τι λέγεται δύναμη του α στη ν; (σελίδα 20) 

𝛼1 = … (σελίδα 20) 

1𝜈 = … (σελίδα 20) 

Τι λέγεται αριθμητική παράσταση; (σελίδα 21) 

Με ποια προτεραιότητα κάνουμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση; (σελίδα 21) 

Τι λέγεται Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) δύο αριθμών; (σελίδα 27) 

Τι λέγεται Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ) δύο αριθμών; (σελίδα 27) 

Ποιος αριθμός λέγεται πρώτος και ποιος αριθμός λέγεται σύνθετος; (σελίδα 27) 

Ποιοι αριθμοί λέγονται πρώτοι μεταξύ τους; (σελίδα 27) 

Ποια είναι τα κριτήρια διαιρετότητας των αριθμών 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 25; (σελίδα 28) 

 

2ο Κεφάλαιο 

Ποια κλάσματα λέγονται ισοδύναμα; (σελίδα 38) 

Ποιο κλάσμα λέγεται ανάγωγο; (σελίδα 38) 

Ποια κλάσματα λέγονται ομώνυμα και ποια ετερώνυμα; (σελίδα 38) 

Ποια κλάσματα λέγονται αντίστροφα; (σελίδα 48) 

 



7ο Κεφάλαιο  

Ποια είναι τα πρόσημα; (σελίδα 115) 

Ποιοι αριθμοί λέγονται θετικοί και ποιοι αρνητικοί; (σελίδα 115) 

Ποιοι αριθμοί λέγονται ομόσημοι και ποιοι ετερόσημοι; (σελίδα 115) 

Ποιοι αριθμοί λέγονται αντίθετοι; (σελίδα 118) 

α + (−α) = … (σελίδα 123) 

Ποιοι αριθμοί λέγονται αντίστροφοι; (σελίδα 130) 

 

2Ο ΜΕΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

1ο Κεφάλαιο  

Ποιο τρίγωνο λέγεται ισοσκελές; (Απάντηση: το τρίγωνο που έχει δύο ίσες πλευρές) 

(φυλλάδιο με τις βασικές έννοιες της γεωμετρίας) 

Τι είναι οι γωνίες που είναι προσκείμενες στη βάση ισοσκελούς τριγώνου; (εφαρμογή 2 

σελίδα 166 και φυλλάδιο με τις βασικές έννοιες της γεωμετρίας).  

Τι λέγεται διχοτόμος γωνίας; (σελίδα 167 και φυλλάδιο με τις βασικές έννοιες της 

γεωμετρίας) 

Ποια γωνία λέγεται μηδενική, οξεία, ορθή, αμβλεία, ευθεία, μη κυρτή, πλήρης; (σελίδα 

170 και φυλλάδιο με τις βασικές έννοιες της γεωμετρίας) 

Ποιες ευθείες λέγονται κάθετες; (σελίδα 171 και φυλλάδιο με τις βασικές έννοιες της 

γεωμετρίας) 

Ποιες γωνίες λέγονται εφεξής; (σελίδα 173 και φυλλάδιο με τις βασικές έννοιες της 

γεωμετρίας) 

Ποιες γωνίες λέγονται διαδοχικές; (σελίδα 173 και φυλλάδιο με τις βασικές έννοιες της 

γεωμετρίας) 

Ποιες γωνίες λέγονται παραπληρωματικές; (σελίδα 176 και φυλλάδιο με τις βασικές 

έννοιες της γεωμετρίας) 

Ποιες γωνίες λέγονται συμπληρωματικές; (σελίδα 176 και φυλλάδιο με τις βασικές 

έννοιες της γεωμετρίας) 

Ποιες γωνίες λέγονται κατακορυφήν; (σελίδα 176 και φυλλάδιο με τις βασικές έννοιες 

της γεωμετρίας) 

Τι είναι οι κατακορυφήν γωνίες; (εφαρμογή 4, σελίδα 178 και φυλλάδιο με τις βασικές 

έννοιες της γεωμετρίας) 

Ποιες ευθείες λέγονται παράλληλες; (σελίδα 180 και φυλλάδιο με τις βασικές έννοιες 

της γεωμετρίας) 

Τι λέγεται απόσταση σημείου από ευθεία; (σελίδα 184 και φυλλάδιο με τις βασικές 

έννοιες της γεωμετρίας) 



Τι λέγεται απόσταση δύο παράλληλων ευθειών; (σελίδα 184 και φυλλάδιο με τις 

βασικές έννοιες της γεωμετρίας) 

Τι λέγεται κύκλος; Τι λέγεται χορδή, ακτίνα, διάμετρος, τόξο ενός κύκλου;  

 

2ο Κεφάλαιο  

Τι λέγεται μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος και τι ιδιότητα έχουν τα σημεία 

της μεσοκαθέτου; (σελίδα 206) 

 

3ο Κεφάλαιο  

Ποιο τρίγωνο λέγεται ορθογώνιο, αμβλυγώνιο, οξυγώνιο; (σελίδα 218) 

Ποιο τρίγωνο λέγεται ισόπλευρο, ισοσκελές, σκαληνό; (σελίδα 218)  

Τι λέγεται διάμεσος, ύψος, διχοτόμος τριγώνου; (σελίδα 219)  

Με τι είναι ίσο το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου; (σελίδα 221)  

Τι λέγεται παραλληλόγραμμο; (σελίδα 225)  

Τι λέγεται ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο, τραπέζιο, ισοσκελές τραπέζιο; (σελίδα 226)  

Ποιες είναι οι ιδιότητες του παραλληλογράμου, του ορθογωνίου, του ρόμβου, του 

τετραγώνου, του ισοσκελούς τραπεζίου; (σελίδες 229, 230)  

 

  




