
Επίλυση ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ εξίσωσης (ημx=α, συνx=α, εφx=α, σφx=α) 

 

1. Μετατρέπουμε τον αριθμό σε τριγωνομετρικό αριθμό: 

 ημ συν εφ σφ 

30ο = π/6 1/2 3 /2 3 /3 3  

45ο = π/4 2 /2 2 /2 1 1 

90ο = π/3 3 /2 1/2 3  3 /3 

     

0ο = 0 0 1 0 - 

90ο = π/2 1 0 - 0 

180ο = π 0 -1 0 - 

270ο = 3π/2 -1 0 - 0 

 

2. Αν υπάρχει μπροστά από τον τριγωνομετρικό αριθμό μείον (-) το ενσωματώνουμε 

στον τριγωνομετρικό αριθμό με κανόνες από την αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο: 

-ημx = ημ(x-) 

-συνx = συν(π-x) 

-εφx = εφ(-x) 

-σφx = σφ(x-) 

 

3. Διώχνουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς:  

ημx = ημθ   x = 2κπ + θ ή x = 2κπ + (π-θ) 

συνx  = συνθ   x = 2κπ + θ ή x = 2κπ –θ 

εφx = εφθ   x = κπ + θ 

σφx = σφθ   x = κπ + θ 

 

Παρατήρηση:  

Εάν θέλουμε να μετατρέψουμε ημίτονο σε συνημίτονο ή το ανάποδο και την 

εφαπτομένη σε συνεφαπτομένη ή το ανάποδο, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω:  

Α) Κανόνες από την αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο:  

ημθ = συν(π/2-θ) 

συνθ = ημ(π/2-θ) 

εφθ = σφ(π/2-θ) 

σφθ = εφ(π/2-θ) 

 

Β) Τριγωνομετρικές ταυτότητες:  

ημ2θ+συν2θ = 1   ημ2θ = 1 - συν2θ ή  συν2θ = 1 - ημ2θ 

εφθ.σφθ = 1   εφθ = 1/σφθ ή σφθ = 1/εφθ 



Επίλυση ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (2ου βαθμού) 

1. Βρίσκω τη Διακρίνουσα: Δ=β2-4αγ 

2. Βρίσκω τις ρίζες:  

  
 

Επίλυση ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΑΝΙΣΩΣΗΣ (2ου βαθμού) 

1. Βρίσκω τη Διακρίνουσα. 

2. Βρίσκω τις ρίζες.  

3. Κάνω πίνακα προσήμου, με βάση τους παρακάτω κανόνες εύρεσης προσήμου:  

Πρόσημο α΄βάθμιου παράγοντα 

x ρ 

αx+β ετερόσημο του α ομόσημο του α 

Πρόσημο β΄βάθμιου παράγοντα 

Αν Δ>0 

x ρ1                                ρ2 

αx2+βx+γ ομόσημο του α ετερόσημο του α ομόσημο του α 

Αν Δ=0 

x ρ 

αx2+βx+γ ομόσημο του α ομόσημο του α 

Αν Δ<0 

x  

αx2+βx+γ ομόσημο του α 

 

Επίλυση ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (3ου βαθμού και πάνω) 

1. α) Παραγοντοποιώ με σχήμα Horner (πιθανές ρίζες οι διαιρέτες του σταθερού 

όρου). 

β) Παραγοντοποιώ με ταυτότητες ή κοινό παράγοντα. 

2. Εφαρμόζω τον κανόνα αβ=0α=0 ή β=0 και χωρίζω την εξίσωση σε εξισώσεις 

1ου ή 2ου βαθμού που μπορούν να λυθούν.  

 

Επίλυση ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΑΝΙΣΩΣΗΣ (3ου βαθμού και πάνω) 

1. Παραγοντοποιώ όπως στην εξίσωση. 

2. Κάνω πίνακα προσήμου, με βάση τους παραπάνω κανόνες εύρεσης προσήμου και 

επιλέγω διαστήματα.  

 

Επίλυση ΡΗΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (με κλάσματα) 

(πιο αναλυτικά στο φυλλάδιο “Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές”) 

1. Απαλοιφή παρονομαστών [α) παραγοντοποίηση παρονομαστών, β) ΕΚΠ, 

περιορισμοί, γ) πολ/με όλους τους όρους με το ΕΚΠ και απλοποιούμε]. 

2. Απαλοιφή παρενθέσεων. 

3. Φέρνω όλους τους όρους στο 1ο μέλος (στο 2ο μέλος μένει το 0). 

4. Αναγωγή όμοιων όρων. 

5. Αν είναι 1ου βαθμού λύνω ως προς x, αν είναι 2ου βαθμού λύνω με διακρίνουσα, αν 

είναι 3ου βαθμού και πάνω παραγοντοποιώ (βλ. παραπάνω). 

6. Βρίσκω αν οι ρίζες (που είναι αριθμοί) είναι δεκτές ή απορρίπτονται με βάση τους 

περιορισμούς (που είναι αριθμοί). 



Επίλυση ΡΗΤΗΣ ΑΝΙΣΩΣΗΣ (με κλάσματα) 

(πιο αναλυτικά στο φυλλάδιο “Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές”) 

Προσοχή! Δεν κάνω απαλοιφή παρονομαστών (εκτός αν γνωρίζω το πρόσημο του 

ΕΚΠ).  

1. Φέρνω όλους τους όρους στο 1ο μέλος (στο 2ο μέλος μένει το 0) 

2. α) Παραγοντοποίηση παρονομαστών, β) ΕΚΠ, περιορισμοί, γ) ομώνυμα 

3. Κάνω πράξεις στον αριθμητή και τον παραγοντοποιώ (αν γίνεται).  

4. Κάνω πίνακα προσήμου.  

5. Βρίσκω τη λύση (που είναι διάστημα ή ένωση διαστημάτων).  

6. Από τη λύση εξαιρώ τους περιορισμούς (που είναι αριθμοί). 

 

Επίλυση ΑΡΡΗΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (με ρίζα) 

(πιο αναλυτικά στο φυλλάδιο “Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές”) 

1. Απομονώνω μία ρίζα στο ένα μέλος. 

2. Βάζω περιορισμούς (ότι είναι κάτω από ρίζα και ότι είναι ίσο με ρίζα, πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός) (εδώ η περίπτωση ότι είναι ίσο με ρίζα να είναι 

αρνητικό, οδηγεί πάντα σε αδύνατη εξίσωση). 

3. Υψώνω και τα δύο μέλη στο τετράγωνο. 

4. Επαναλαμβάνω τα βήματα 1, 2, 3 μέχρι να εξαφανιστούν όλες οι ρίζες. 

5. Λύνω την εξίσωση που προκύπτει.   

6. Βρίσκω αν οι λύσεις (οι οποίες είναι αριθμοί) είναι δεκτές ή απορρίπτονται με 

βάση τους περιορισμούς (οι οποίοι είναι διαστήματα). 

 

Επίλυση ΑΡΡΗΤΗΣ ΑΝΙΣΩΣΗΣ (με ρίζα) 

(πιο αναλυτικά στο φυλλάδιο “Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές”) 

1. Απομονώνω μία ρίζα στο ένα μέλος. 

2. Βάζω περιορισμούς και χωρίζω σε περιπτώσεις (οι περιορισμοί είναι διαστήματα). 

3. Υψώνω και τα δύο μέλη στο τετράγωνο για να φύγουν οι ρίζες. 

4. Επαναλαμβάνω τα βήματα 1, 2, 3 μέχρι να εξαφανιστούν όλες οι ρίζες. 

5. Λύνω την ανίσωση που προκύπτει (η λύση είναι διάστημα ή ένωση διαστημάτων).   

6. Βρίσκω που συναληθεύουν οι περιορισμοί και η λύση.  

 

Επίλυση ΕΞΙΣΩΣΗΣ με ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 

1. Αν x = θ (θ θετικός) τότε x = θ ή x = -θ 

Προσοχή! Αν θ = 0 τότε x = 0 ενώ αν θ αρνητικός τότε είναι αδύνατη 

2. Αν x = α  τότε x = α ή x = -α 

 

Επίλυση ΑΝΙΣΩΣΗΣ με ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 

1. Αν x < θ (θ θετικός) τότε –θ < x < θ  

Προσοχή! Αν θ = 0 τότε x = 0, ενώ αν θ αρνητικός τότε είναι αδύνατη 

2. Αν x > θ (θ θετικός) τότε x < –θ ή x > θ  

Προσοχή! Αν θ = 0 ή θ αρνητικός τότε είναι ταυτότητα (ισχύει δηλαδή για κάθε x) 



ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

(πιο αναλυτικά στο φυλλάδιο “Εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις και ανισώσεις”) 

1. αα xx 21     x1 = x2 

2. αx = κ   logακ = x 

3. αx1 = βx2   logαx1 = logβx2 x1logα = x2logβ … 

 

ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 

(πιο αναλυτικά στο φυλλάδιο “Εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις και ανισώσεις”) 

1. αα xx 21           αν 0<α<1 (φθίνουσα) τότε x1>x2 

        αν α>1 (αύξουσα) τότε x1<x2 

2. αx < κ   αx <α
κlogα … (όπως στο 1) 

3.  x          αν 0<α<1:   logxloglogxloglog x   

        αν α>1:   logxloglogxloglog x   

Στην 3η περίπτωση μπορούμε εκτός από λογάριθμο με βάση α να βάλουμε λογάριθμο 

με ότι βάση θέλουμε. Συχνά χρησιμοποιούμε λογάριθμο με βάση 10 (log) ή 

λογάριθμο με βάση e (ln).  

 

ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

(πιο αναλυτικά στο φυλλάδιο “Εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις και ανισώσεις”) 

1. logαx1 = logαx2   x1 = x2 

2. logαx = θ   αθ = x 

 

ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 

(πιο αναλυτικά στο φυλλάδιο “Εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις και ανισώσεις”) 

1. logαx1 < logαx2 
            αν 0<α<1 (φθίνουσα) τότε x1>x2 [εκτός ύλης] 

            αν α>1 (αύξουσα) τότε x1<x2 

2. logαx < θ   logαx < logααθ   … (όπως παραπάνω) 

 

 

 


