
 

Χειρισμός αριθμητικών και αλγεβρικών παραστάσεων 
 

 
 
Κανόνες πράξεων 
 

Κανόνας πρόσθεσης Πρόσημο Τιμή 
Ομόσημοι Κοινό Προσθέτω 

Ετερόσημοι Της μεγαλύτερης τιμής Αφαιρώ 
 
Η αφαίρεση γίνεται με τη βοήθεια της πρόσθεσης: αντί να αφαιρέσω έναν 
αριθμό, προσθέτω των αντίθετό του. Δηλαδή: α – β = α + (–β) 
 

Κανόνας πολλαπλασιασμού Πρόσημο Τιμή 
Ομόσημοι + Πολλαπλασιάζω 

Ετερόσημοι – Πολλαπλασιάζω 
 

Κανόνας διαίρεσης Πρόσημο Τιμή 
Ομόσημοι + Διαιρώ 

Ετερόσημοι – Διαιρώ 
 
Η διαίρεση μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια του πολλαπλασιασμού: αντί να 

διαιρέσω έναν αριθμό, πολλαπλασιάζω τον αντίστροφό του. Δηλαδή: α:β = α
β
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Κανόνες και ιδιότητες δυνάμεων 
 

αν=α·α·α·…·α (ν παράγοντες) 
α0=1 
α1=α 
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αμ·αν=αμ+ν 
αμ:αν=αμ–ν 
(α·β)ν=αν·βν 
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(αμ)ν=αμ·ν 
 
 
Απαλοιφή παρενθέσεων 
 
 Αν η παρένθεση έχει μπροστά το συν (+), διώχνουμε την παρένθεση και το + 

και γράφουμε όλους τους όρους που ήταν μέσα στη παρένθεση με τα 
πρόσημά τους.  

 Αν η παρένθεση έχει μπροστά το μείον (–), διώχνουμε την παρένθεση και το – 
και γράφουμε όλους τους όρους που ήταν μέσα στη παρένθεση με αντίθετα 
πρόσημα.  

 Αν η παρένθεση έχει μπροστά το επί (·), κάνουμε επιμεριστική ιδιότητα. 
 



Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους 3 παραπάνω κανόνες με έναν μόνο: 
την επιμεριστική ιδιότητα. Αν μία παρένθεση δεν έχει αριθμό μπροστά της, 
θεωρούμε ότι είναι πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό 1 και έτσι μπορούμε και 
στις 3 παραπάνω περιπτώσεις να διώξουμε τις παρενθέσεις με την 
επιμεριστική ιδιότητα.  
 

 Αν έχουμε παρενθέσεις και αγκύλες διώχνουμε πρώτα τις παρενθέσεις και 
μετά τις αγκύλες, δηλαδή από μέσα προς τα έξω. 

 
 
Προτεραιότητα πράξεων 
 
1) Πρώτα κάνουμε τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις. 
2) Μετά κάνουμε τις δυνάμεις. 
3) Μετά κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις, με τη σειρά που 
παρουσιάζονται από αριστερά προς τα δεξιά. 
4) Τέλος κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις, με τη σειρά που 
παρουσιάζονται από αριστερά προς τα δεξιά. 



Επίλυση εξισώσεων, ανισώσεων και συστημάτων 
 

 
 
Επίλυση εξίσωσης 1ου βαθμού 
 
1. Απαλοιφή παρονομαστών 
2. Απαλοιφή παρενθέσεων 
3. Χωρίζουμε γνωστούς από άγνωστους όρους 
4. Αναγωγή όμοιων όρων (πράξεις) 
5. α) Αν ο συντελεστής του αγνώστου δεν είναι μηδέν, τότε η εξίσωση έχει μία 
λύση που τη βρίσκουμε διαιρώντας και τα δύο μέλη με το συντελεστή του 
αγνώστου. 
β) Αν ο συντελεστής του αγνώστου είναι μηδέν τότε:  
i) αν έχουμε 0x=0, τότε η εξίσωση έχει λύσεις όλους τους αριθμούς και λέγεται 
ταυτότητα. 
ii) αν έχουμε 0x=α, τότε η εξίσωση δεν έχει καμία λύση και λέγεται αδύνατη.  
 
 
Επίλυση ανίσωσης 1ου βαθμού 
 
Η ανίσωση λύνεται με τον ίδιο τρόπο που λύνεται η εξίσωση από τα βήματα 1 
έως 4, με τις εξής επισημάνσεις για το 5ο βήμα:  
5. α) Αν ο συντελεστής του αγνώστου είναι αρνητικός αριθμός, τότε πρέπει σ’ 
αυτό το βήμα να αλλάξουμε τη φορά της ανισότητας. 
β) Αν ο συντελεστής του αγνώστου είναι μηδέν τότε:  
i) αν η ανισότητα που βρήκαμε ισχύει τότε η ανίσωση έχει λύσεις όλους τους 
αριθμούς και λέγεται ταυτότητα. 
ii) αν η ανισότητα που βρήκαμε δεν ισχύει η ανίσωση δεν έχει καμία λύση και 
λέγεται αδύνατη.  
 
 
Επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού 
 
1. Απαλοιφή παρονομαστών 

α) Παραγοντοποιώ τους παρονομαστές  
κοινός παράγοντας: αβ ± αγ = α(β ± γ) 
ταυτότητες: α2 − β2 = (α + β)(α − β),  α2 ± 2αβ + β2 = (α ± β)2 
τριώνυμο: αx2 + βx + γ = α(x − ρ1)(x − ρ2) 

β) Βρίσκω το ΕΚΠ (όλοι οι παράγοντες που υπάρχουν στους παρονομαστές, 
μία φορά ο καθένας, στη μεγαλύτερη δύναμη) και βάζω περιορισμούς. 
γ) Πολλαπλασιάζω όλους τους όρους της εξίσωσης με το ΕΚΠ και απλοποιώ. 

2. Απαλοιφή παρενθέσεων. 
3. Φέρνω όλους τους όρους στο 1ο μέλος (στο 2ο μέλος μένει το 0).  
4. Αναγωγή όμοιων όρων (πράξεις: τα x2 με τα x2, τα x με τα x, τους αριθμούς με 
τους αριθμούς). 
5. Βρίσκω τη διακρίνουσα: Δ=β2–4αγ και στη συνέχεια:   



α) αν Δ>0, τότε η εξίσωση έχει δύο λύσεις: x=
2α

Δβ 
 

β) αν Δ=0, τότε η εξίσωση έχει μία λύση: x=
2α

β
 

γ) αν Δ<0, τότε η εξίσωση δεν έχει καμία λύση, δηλαδή είναι αδύνατη.  
 
 
 
Επίλυση συστήματος 
 
Για να λύσω ένα σύστημα, το φέρνω πρώτα στη κανονική μορφή:  
 

{
αx + βy = γ
δx + εy = ζ

 

 
κάνοντας τα εξής βήματα:  
 
1. Απαλοιφή παρονομαστών 
2. Απαλοιφή παρενθέσεων 
3. Χωρίζουμε γνωστούς από άγνωστους όρους 
4. Αναγωγή όμοιων όρων (πράξεις) 
 
Στη συνέχεια το λύνω με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  
α) με αντικατάσταση 
β) με αντίθετους συντελεστές 
γ) με ορίζουσες (για την Α΄ Λυκείου) 


