
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1ΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑΣ 

 
Πρώτα να ολοκληρώσετε την επανάληψη του 1ου κεφαλαίου μέχρι και την παράγραφο 1.4 
(6 πρώτες ερωτήσεις) και στη συνέχεια να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις. 
 

1. Να χαρακτηρίσετε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 
i. Δύο μονώνυμα είναι όμοια όταν τα κύρια μέρη τους είναι ίσα. 
ii. Δύο μονώνυμα είναι ίσα όταν οι συντελεστές τους είναι ίσοι. 
iii. Η αλγεβρική παράσταση 5𝜒𝜓!" είναι μονώνυμο. 
iv. Αν τα μονώνυμα 2𝜒#𝜓 και −𝛼𝜓𝜒#είναι ίσα, τότε 𝛼 = −2. 
v. Πάντα τα ίσα μονώνυμα είναι όμοια. 
vi. Αν τα μονώνυμα 2𝛼$𝛽"𝛾 και −3𝛼"𝛽%𝛾 είναι όμοια, τότε 𝜆 = 2 και 𝜇 = 2. 
vii. Ο βαθμός του μονωνύμου 2004𝜒"𝜓𝜁# είναι ίσος με 5. 
viii. Το κύριο μέρος του μονωνύμου 2008𝜒𝜓"𝜁 είναι ίσο με 𝜒𝜓". 
ix. Αν ο βαθμός του μονωνύμου −5𝜒$𝜓#𝜁$&' είναι 7, τότε 𝜆 = 2. 
x. Το άθροισμα μονωνύμων είναι πάντα πολυώνυμο. 
xi. Το πηλίκο όμοιων μονωνύμων είναι μονώνυμο. 
xii. Το γινόμενο μονωνύμων που δεν είναι όμοια δεν είναι μονώνυμο. 
xiii. Δύο πολυώνυμα λέγονται αντίθετα αν οι όροι τους είναι αντίθετα 

μονώνυμα. 
xiv. Το πηλίκο μονωνύμων είναι πάντα μονώνυμο. 
xv. Ο βαθμός του γινομένου δύο πολυωνύμων ισούται με το άθροισμα των 

βαθμών τους. 
 

2. Να βρείτε την αριθμητική τιμή της παράστασης:  
𝐴 = 4𝜒# − (4𝜓)" − 5𝜒𝜓 για 𝜒 = −2 , 𝜓 = −1. 

3. Δίνονται τα μονώνυμα 𝐴 = (3𝜆 − 2)𝜒#𝜓(&' και 𝛣 = (2𝜆 + 3)𝜒%!'𝜓). Να βρείτε 
τα λ, μ, ν ώστε τα μονώνυμα αυτά να είναι: 

i. όμοια 
ii. ίσα 
iii. αντίθετα 

4. Να βρείτε τους φυσικούς αριθμούς λ, μ ώστε η αλγεβρική παράσταση  
             2𝜒$𝜓%!" + 3𝜒"𝜓 να είναι  μονώνυμο. 

5. Έστω το πολυώνυμο 𝛲(𝜒) = 3𝜒 − (𝜒 − 2)(3𝜒 − 1) − 𝜒(𝜒 + 5)(𝜒 − 2). Να βρείτε: 
i. α. To Ρ(-1) 

β. Το Ρ(3χ) 
ii. Τα α, β, γ, δ, ε, ώστε το πολυώνυμο Ρ(χ) να είναι ίσο με το πολυώνυμο 

𝑄(𝜒) = 𝛼𝜒) + 𝛽𝜒# + 𝛾𝜒" + 𝛿𝜒 + 𝜀.  
Υπόδειξη: Πρώτα να κάνετε τις πράξεις (απαλοιφή παρενθέσεων, 
αναγωγή όμοιων όρων ώστε το Ρ(χ) να πάρει την «κανονική» του 
μορφή.  

 
 



Οι λύσεις θα σας δοθούν την Τετάρτη 1/4 ώστε να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Οι 
ασκήσεις υπάρχουν και στη σελίδα του σχολείου. Κάθε Σάββατο θα υπάρχει καινούριο 

υλικό για επανάληψη. 
Μου λείψατε, 

Κατερίνα Λεμονίδου 
 


