
Έλσα Γεµενετζή – Γυµνάσιο Μελίκης 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 
 

1) Να µεταφράσεις τις παρακάτω προτάσεις  µε τη βοήθεια αριθµών 
και γραµµάτων.  

 
• Ο επόµενος ενός φυσικού αριθµού  

 
• Ο προηγούµενος ενός φυσικού αριθµού  

 
• Ένας άρτιος φυσικός αριθµός  

 
• Ένας περιττός φυσικός αριθµός  

 
• Τα πολλαπλάσια του 3  

 
• Το διπλάσιο ενός αριθµού  

 
• Ένας αριθµός αυξάνεται κατά 8  

 
• Ένας αριθµός ελαττωµένος κατά 4  

 
• Το τετραπλάσιο ενός αριθµού αυξηµένο κατά 2, µας δίνει 22  

 
• Αν σ’έναν αριθµό προσθέσουµε 5, το άθροισµα γίνεται 8  

 
• Το τριπλάσιο ενός αριθµού  

 
• Το δεκαπλάσιο ενός αριθµού  

 
• Ένας αριθµός αυξάνεται κατά 12  

 
• Ένας αριθµός ελαττώνεται κατά 5  

 
• Η διαφορά δύο αριθµών είναι µεγαλύτερη του 20  

 
• Το γινόµενο δύο αριθµών είναι ίσο µε 32  

 
• Η περίµετρος ενός τετραγώνου  

 
• Το εµβαδόν ενός τετραγώνου  
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2) Γράψε συντοµότερα τις εκφράσεις  
 

• χ+χ+χ+χ=  
• α+α+α+β+β=  
• 3α+5α=  
• 18χ+7χ+4χ=  
• 15β-9β=  
• χ+χ=  
• α+α+α=  
• 3α+52α=  
• 2β+β+3α+2α=  
• 4χ+8χ-3χ=  
• 7ω+4ω-10ω= 

 

3)Τοποθετήστε ένα «ν» στη θέση εκείνη που ο αριθµός επαληθεύει 
την αντίστοιχη εξίσωση  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
χ-2=4         
1+ψ=4         
18-ω=10         
9-α=1         
93-β=86         
3/χ=12/20         
15/21=5/χ         
χ-4=1         

 
 

4)Να συµπληρώσετε τα κενά  
 
Εξίσωση µε έναν άγνωστο είναι µια ____________, που περιέχει 
____________ και ένα γράµµα (____________). 
Λύση ή ρίζα της εξίσωσης είναι ο ___________ που, όταν 
_____________ τον άγνωστο, _____________ την ισότητα.  
Η _____________ µέσω της οποίας βρίσκουµε τη λύση της εξίσωσης, 
λέγεται _____________ της εξίσωσης.  
Μία εξίσωση λέγεται _____________ ή _____________ όταν όλοι οι 
αριθµοί είναι λύσεις της.  
Μία εξίσωση λέγεται ____________ όταν κανένας αριθµός δεν την 
επαληθεύει.  
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5)Να βρεθούν οι λύσεις των εξισώσεων  

 
• x+α=β           x +3=5           x +4=9        x +5=8         x +7,3=11,21  
     x=                 x=                 x=               x=                x= 
• α-x=β            5-x=3           9-x=4          8-x=5          11,21-x=7,3                             
     x=                 x=                 x=               x=                x= 
• x-α=β            x-3=2           x-5=4          x-3=5           x-3,91=7,3                             
     x=                 x=                 x=               x=                x= 
• x:α=β            x:3=2            x:4=5          x:6,1=2         x:7=1                                      
     x=                 x=                 x=               x=                x= 
• α ix=β           2 ix=6           3 ix=12        4,1 ix=16,4    5 ix=20                                  
     x=                 x=                 x=               x=                 x= 
• α:x=β            6:x=3            12:x=3         16,4:x=4      20:x=4                                    
    x=                  x=                x=                 x=               x= 

 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!!!!!!!! 
 


