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ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΑ  ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ 

αγκύλη bracket  abscissa τετµηµένη 
άγνωστος uknown  absolute value απόλυτη τιµή 
άθροισµα sum  absurd άτοπο 
ακέραιος integer  add προσθέτω  
ακολουθία sequence  addend προσθετέος 
ακρότατο extremality  addition πρόσθεση 
άλγεβρα algebra  adjoint συζυγής 
αλγεβρικός algebraic  algebra άλγεβρα 
αµετάβλητος invariant  algebraic αλγεβρικός 
αναδροµικός recursive  analysis ανάλυση 
ανακλαστική reflective law  analytically αναλυτικά 
αναλογία proportion - analogy  appropriate κατάλληλος 
ανάλυση analysis  arragement διάταξη 
αναλυτικά analytically  associative law προσεταιριστική 
αναδροµικός recursive  asymptote ασύµπτωτη 
άνισος unequal  average µέση τιµή 
ανισότητα inequality  axiom αξίωµα 
αντικαθιστώ substitute  axis άξονας 
αντιµεταθετική commutative law  base βάση 
αντιστρέψιµος intertible  binomial διώνυµο 
αντίστροφα conversely  bounded φραγµένη 
αντίστροφη inverse  bracket αγκύλη 
αντίστροφος converse  calculate / compute υπολογίζω 
αντιστρόφως inversely  calculus λογισµός 
αξίωµα axiom  cancelation law διαγραφής ιδιότητα 
άξονας axis  cancellation διαγραφή 
αόριστος indefinite  cavity κοιλότητα 
απεικόνιση mapping  coefficient συντελεστής 
άπειρο infinity  combosite σύνθετη 
άπειρος infinite  commutative law αντιµεταθετική 
απόδειξη proof  complex µιγαδικός 
απόλυτη τιµή absolute value  concave κοίλος 
απροσδιόριστος indeterminate  constant σταθερά / ή 
αριθµητικός numeral  continuous συνεχής 
αριθµός number  continuty συνέχεια  
άρνηση negation  convergent συγκλίνουσα 
αρνητικός  negative  converse αντίστροφος 
άρρητος irrational  conversely αντίστροφα 
άρτια even  convex κυρτός 
ασύµπτωτη asymptote  corollary πόρισµα 
ασυνεχής discontinuous  cosine συνηµίτονο 
άτοπο absurd  cosine συνηµιτονοειδής 
αύξουσα increasing  cotangent συνεφαπτοµένη 
αφαίρεση subtraction  cubic κυβική 
αφαιρετέος subtrahend  curvature καµπυλότητα 
αφαιρώ  subtract  curve καµπύλη 
βαθµός πολυωνύµου degree of polynomial  decimal δεκαδικός 



βάση base  decreasing φθίνουσα  
βασικός  elementary  defferential διαφορικό 
γινόµενο product  define ορίζω 
γνήσιο κλάσµα proper  fraction  definite / define ορισµένος 
γνήσιο υποσύνολο proper subset  definite integral ολοκλήρωµα ορισµένο 
γραµµικός -
πρωτοβάθµιος linear  

degree of 
polynomial βαθµός πολυωνύµου 

δείγµα sample  derivative παράγωγος 
δείγµα τυχαίο random sample  determinant ορίζουσα 
δειγµατοληψία sampling  difference διαφορά 
δεκαδικός decimal  differentiable παραγωγίσιµη 
δευτεροβάθµιος quadratic  differentiate παραγωγίζω 
διαγραφή cancellation  differentiation παραγώγιση 
διαγραφής ιδιότητα cancelation law  difinition ορισµός 
διαδοχικός successive  directrix διευθετούσα 
διαίρεση divitzion  discontinuous ασυνεχής 
διαιρέτης divisor  discriminant διακρίνουσα 
διαιρετός divisible  dissimilar fractions ετερώνυµα κλάσµατα 
διαιρώ  divide  distribution κατανοµή 
διακρίνουσα discriminant  distributive law επιµεριστική 
διάνυσµα vector  divide διαιρώ  
διανυσµατική vector  divisible διαιρετός 
διασπορά scatter  divisor διαιρέτης 
διάστηµα interval  divitzion διαίρεση 
διάταξη arragement  doubling διπλασιασµός 
διατεταγµένος ordered  eccentricity εκκεντρότητα 
διαφορά difference  elementary βασικός  
διαφορικό defferential  equal ίσος 
διευθετούσα directrix  equality ισότητα  
διπλασιασµός doubling  equalize εξισώνω 
διώνυµο binomial  equation εξίσωση 
δύναµη power  equivalency ισοδυναµία 
εκατοστιαίος percent  equivalent ισοδύναµος 
εκθέτης exponent  even άρτια 
εκθετική exponential  exponent εκθέτης 
εκθετικός exponential  exponential εκθετική 
εκκεντρότητα eccentricity  exponential εκθετικός 
ελάχιστος minimum  extistential υπαρξιακός 
ένα προς ένα (1-1) one to one  extremality ακρότατο 
έννοια notion  factorization παραγοντοποίηση 
εξισώνω equalize  finite πεπερασµένος 
εξίσωση equation  formula τύπος 
επαγωγή induction  fraction κλάσµα 
επαγωγικός inductive  fractional κλασµατικός 
επιµεριστική distributive law  frequency συχνότητα 
ετερώνυµα κλάσµατα dissimilar  fractions  function συνάρτηση 
εφαπτοµένη  tangent  funtamental θεµελιώδης 
εφαπτοµενικός tangential  histogram ιστόγραµµα 
ζεύγος pair  hypothesis υπόθεση 
ηµίτονο sine  hypothesize υποθέτω 
ηµιτονοειδής sine  imaginary φανταστικός 
θεµελιώδης funtamental  improper fraction καταχρηστικό κλάσµα 



θετικός positive  increasing αύξουσα 
θεώρηµα theorem  indefinite αόριστος 
θεωρία theory  indefinite integral ολοκλήρωµα αόριστο 
ιδιότητα law / property  indentity ταυτότητα 
ισοδυναµία equivalency  indeterminate απροσδιόριστος 
ισοδύναµος equivalent  induction επαγωγή 
ίσος equal  inductive επαγωγικός 
ισότητα  equality  inequality ανισότητα 
ιστόγραµµα histogram  infinite άπειρος 
καθολικός universal  infinity άπειρο 
καµπή infletion  infletion καµπή 
καµπύλη curve  integer ακέραιος 
καµπυλότητα curvature  integrable ολοκληρώσιµος 
κατάλληλος appropriate  integral ολοκλήρωµα 
κατανοµή distribution  intersect τέµνω 
καταχρηστικό κλάσµα improper fraction  intertible αντιστρέψιµος 
κενό vacuum / empty  interval διάστηµα 
κενός null  invariant αµετάβλητος 
κλάσµα fraction  inverse αντίστροφη 
κλασµατικός fractional  inversely αντιστρόφως 
κλίση solpe  irrational άρρητος 
κοίλος concave  law / property ιδιότητα 
κοιλότητα cavity  length µήκος 
κυβική cubic  likeness / similarity οµοιότητα 
κυρτός convex  limit όριο 

λογάριθµος logarithm  linear 
γραµµικός -
πρωτοβάθµιος 

λογισµός calculus  logarithm λογάριθµος 
λύση solution  mapping απεικόνιση 
µέγιστος maximum  matrix πίνακας - µήτρα 
µείον minus  maximum µέγιστος 
µειωτέος minuend  measure µέτρο 
µέση τιµή average  minimum ελάχιστος 
µεταβατική ιδιότητα transitive property  minuend µειωτέος 
µεταβλητή variable  minus µείον 
µεταβολή variation  monomial µονώνυµο 
µετάθεση permutation  monotonic µονότονη 
µετασχηµατίζω transform  multinomial πολυωνυµικός 
µέτρο measure  multiple πολλαπλός 
µηδενική null  multitude πλήθος 
µηδενικός zero  natural φυσικός 
µήκος length  negation άρνηση 
µιγαδικός complex  negative αρνητικός  
µονάδα unit  notation συµβολισµός 
µοναδιαίος unit  notion έννοια 
µονότονη monotonic  n-tuple νιάδα 
µονώνυµο monomial  null κενός 
νιάδα n-tuple  null µηδενική 
ολοκλήρωµα αόριστο indefinite integral  number αριθµός 
ολοκληρώσιµος integrable  numeral αριθµητικός 
ολοκλήρωµα integral  odd περιττή 
ολοκλήρωµα definite integral  one to one ένα προς ένα (1-1) 



ορισµένο 
οµοιότητα likeness / similarity  operation πράξη 
οµώνυµα κλάσµατα similar  ordered διατεταγµένος 
ορθοκανονικός orthonormal  ordinate τεταγµένη  
ορίζουσα determinant  ordinate / abscissa συντεταγµένη 
ορίζω define  orthonormal ορθοκανονικός 
όριο limit  pair ζεύγος 
ορισµένος definite / define  parameter παράµετρος 
ορισµός difinition  parenthesis παρένθεση 
όρος term  percent εκατοστιαίος 
παραγοντοποίηση factorization  periodic περιοδική 
παραγωγίζω differentiate  permutation µετάθεση 
παραγώγιση differentiation  plus συν 
παραγωγίσιµη differentiable  polynomial πολυώνυµο 
παράγωγος derivative  positive θετικός 
παράµετρος parameter  power δύναµη 
παράσταση representation  prime πρώτος 
παρένθεση parenthesis  probability πιθανότητα 
πεµπτοβάθµιος quintic  probability συν. Πιθανότητας 
πεπερασµένος finite  product γινόµενο 
περιοδική periodic  product / multipy πολλαπλασιάζω 
περιορισµός restrition  production πολλαπλασιασµός 
περιττή odd  progress πρόοδος 
πηλίκο  quotient  proof απόδειξη 
πιθανότητα probability  proper  fraction γνήσιο κλάσµα 
πίνακας - µήτρα matrix  proper subset γνήσιο υποσύνολο 
πλήθος multitude  proportion - analogy αναλογία 
πολλαπλασιάζω product / multipy  quadratic δευτεροβάθµιος 
πολλαπλασιασµός production  quadruplet τετράδα 
πολλαπλός multiple  quantifer ποσοδείκτης 
πολυωνυµικός multinomial  quatric τεταρτοβάθµιος 
πολυώνυµο polynomial  quintic πεµπτοβάθµιος 
πόρισµα corollary  quotient πηλίκο  
ποσοδείκτης quantifer  random τυχαίος 
πραγµατική real  random sample δείγµα τυχαίο 
πράξη operation  rational ρητή 
πρόοδος progress  rational ρητός 
προσεταιριστική associative law  real πραγµατική 
πρόσηµο sign  recursive αναδροµικός 
πρόσθεση addition  recursive αναδροµικός 
προσθετέος addend  reflective law ανακλαστική 
προσθέτω  add  relative σχετικός  
πρόταση statement  remainder υπόλοιπο 
πρώτος prime  representation παράσταση 
ρητή rational  restrition περιορισµός 
ρητός rational  root ρίζα 
ρίζα root  root of equation ρίζα εξίσωσης 
ρίζα εξίσωσης root of equation  sample δείγµα 
σειρά series  sampling δειγµατοληψία 
σηµείο καµπής turning point  scatter διασπορά 
σταθερά / ή constant  sequence ακολουθία 
στάσιµο σηµείο stationary point  series σειρά 



συγκλίνουσα convergent  sign πρόσηµο 
συζυγής adjoint  similar οµώνυµα κλάσµατα 
συµβολισµός notation  sine ηµίτονο 
συµµετρία symmetry  sine ηµιτονοειδής 
συν plus  solpe κλίση 
συν. Πιθανότητας probability  solution λύση 
συνάρτηση function  square τετραγωνική 
συνεφαπτοµένη cotangent  statement πρόταση 
συνέχεια  continuty  stationary point στάσιµο σηµείο 
συνεχής continuous  subset υποσύνολο 
συνηµίτονο cosine  substitute αντικαθιστώ 
συνηµιτονοειδής cosine  subtract αφαιρώ  
σύνθετη combosite  subtraction αφαίρεση 
συνολικός total  subtrahend αφαιρετέος 
συντελεστής coefficient  successive διαδοχικός 
συντεταγµένη ordinate / abscissa  sum άθροισµα 
συχνότητα frequency  symmetry συµµετρία 
σχετικός  relative  tangent εφαπτοµένη  
ταυτότητα indentity  tangential εφαπτοµενικός 
τείνω tend  tend τείνω 
τελικός terminal  term όρος 
τέµνω intersect  terminal τελικός 
τεταγµένη  ordinate  theorem θεώρηµα 
τεταρτοβάθµιος quatric  theory θεωρία 
τετµηµένη abscissa  total συνολικός 
τετραγωνική square  transform µετασχηµατίζω 
τετράδα quadruplet  transitive property µεταβατική ιδιότητα 
τιµή value  triad / triple τριάδα 
τριάδα triad / triple  trigonometric τριγωνοµετρική 
τριγωνοµετρία trigonometry  trigonometry τριγωνοµετρία 
τριγωνοµετρική trigonometric  turning point σηµείο καµπής 
τύπος formula  uknown άγνωστος 
τυχαίος random  unequal άνισος 
υπαρξιακός extistential  unit µονάδα 
υπόθεση hypothesis  unit µοναδιαίος 
υποθέτω hypothesize  universal καθολικός 
υπολογίζω calculate / compute  vacuum / empty κενό 
υπόλοιπο remainder  value τιµή 
υποσύνολο subset  variable µεταβλητή 
φανταστικός imaginary  variation µεταβολή 
φθίνουσα  decreasing  vector διάνυσµα 
φραγµένη bounded  vector διανυσµατική 
φυσικός natural  zero µηδενικός 
         
         

 
 
 
 
 
 
 



 

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α 

ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΑ  ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ακµή edge  acute οξεία 
αµβλεία obtuse  acute οξυγώνιο 
αµβλυγώνιο obtuse  alternate εναλλάξ 
βαρύκεντρο centroid  angle γωνία    
γωνία    angle  angular γωνιακός 
γωνιακός angular  annuluw δακτύλιος 
δακτύλιος annuluw  arc τόξο 
δέσµη pencil  area εµβαδόν 
διαγώνιος diagonal  arm πλευρά  γωνίας 
διάµεσος  midline  bisct διχοτοµώ 
διάµετρος diameter  bisector διχοτόµος 
διάνυσµα vector  centroid βαρύκεντρο 
διανυσµατικός vectorial  chimax-height κατακόρυφος 
διχοτόµος bisector  circular κυκλικός 
διχοτοµώ bisct  circumcenter περίκεντρο 
εγγεγραµµένος inscribed  circumscribable περιγράψιµος 
εγγράψιµος inscribable  circumscribed περιγεγραµµένος 
έγκεντρο incenter  complementary συµπληρωµατικές 
έλλειψη ellipse  cone κώνος 
εµβαδόν area  conentric circles οµόκεντροι κύκλοι 
εναλλάξ alternate  conic section κωνική τοµή     
εξάγωνο hexagon  cycle κύκλος 
εξωτερική  exterior  cylinder κύλινδρος 
εξωτερικό σηµείο exterior point  diagonal διαγώνιος 
επίπεδο plane  diameter διάµετρος 
επιφάνεια surface  doplanar points συνευθειακά σηµεία 
εσωτερική interior  edge ακµή 
εσωτερικό σηµείο interior  point  ellipse έλλειψη 
ευθ. τµήµα line segment  equilateral ισόπλευρο 
ευθεία γραµµή straight  line  escribed παρεγγεγραµµένος 
ευθεία κάθετη   normal line  excenter παράκεντρο 
ευθεία πλάγια  oblique line  explementary παραπληρωµατικές 
ευθύγραµµος sectilinear  exterior εξωτερική  
ηµι- semi  exterior point εξωτερικό σηµείο 
ηµιευθεία halfline  fixed point σταθερό σηµείο  
ηµικύκλιο semicircle  girth περιφέρεια 
ισόπλευρο equilateral  globe σφαίρα 
ισοσκελές  isosceles  halfline ηµιευθεία 
ίχνος ευθείας trace of line  height ύψος 
κάθετος perpendicular  hexagon εξάγωνο 
καθετότητα perpendicularity  horizontal οριζόντιος 
κατακορυφήν opposite  hybervola υπερβολή 
κατακόρυφος chimax-height  hypotenuse υποτείνουσα 
κλίση  slope  incenter έγκεντρο 



κορυφή  vertex  inscribable εγγράψιµος 
κυκλικός circular  inscribed εγγεγραµµένος 
κύκλος cycle  interior εσωτερική 
κύλινδρος cylinder  interior  point εσωτερικό σηµείο 
κωνική τοµή     conic section  isosceles ισοσκελές  
κώνος cone  line segment ευθ. τµήµα 
µέσο mid  mark  -  point σηµείο 
µεσοκάθετη mediator  mediator µεσοκάθετη 
µηνίσκος miniscus  mid µέσο 
όγκος volume  midline διάµεσος  
όµοιος similar  miniscus µηνίσκος 
οµόκεντροι κύκλοι conentric circles  normal line ευθεία κάθετη   
οξεία acute  oblique line ευθεία πλάγια  
οξυγώνιο acute  obtuse αµβλεία 
ορθή straight  obtuse αµβλυγώνιο 
ορθογώνιο orthogonal - right  opposite κατακορυφήν 
ορθογώνιο rectangle  orthocenter ορθόκεντρο 
ορθογώνιος orthogonal / right  orthogonal - right ορθογώνιο 
ορθόκεντρο orthocenter  orthogonal / right ορθογώνιος 
οριζόντιος horizontal  parallel παράλληλος 
παραβολή paravola  parallelepiped παραλληλεπίπεδο 
παράκεντρο excenter  parallelotope παραλληλόγραµµο 
παραλληλεπίπεδο parallelepiped  paravola παραβολή 
παραλληλόγραµµο parallelotope  pencil δέσµη 
παράλληλος parallel  pentagon πεντάγωνο  
παραπληρωµατικές explementary  perpendicular κάθετος 
παρεγγεγραµµένος escribed  perpendicularity καθετότητα 
πεντάγωνο  pentagon  plane επίπεδο 
περιγεγραµµένος circumscribed  polygone πολύγωνο    
περιγράψιµος circumscribable  polyhedron πολύεδρο 
περίκεντρο circumcenter  prism πρίσµα 
περιφέρεια girth  projection προβολή 
πλευρά side  pyramid πυραµίδα 
πλευρά  γωνίας arm  quadrant τεταρτοκύκλιο 
πλήρης γωνία round  quantilateral τετράπλευρο 
πολύγωνο    polygone  rectangle ορθογώνιο 
πολύεδρο polyhedron  reference point σηµείο αναφοράς 
πρίσµα prism  rhomb ρόµβος 
προβολή projection  round πλήρης γωνία 
πυραµίδα pyramid  scalene σκαληνό τρίγωνο 
ρόµβος rhomb  secant τέµνουσα 
σηµείο mark  -  point  sectilinear ευθύγραµµος 
σηµείο αναφοράς reference point  section τοµή 
σηµείο καµπής  terning point  sector τοµέας 
σκαληνό τρίγωνο scalene  segment τµήµα 
σταθερό σηµείο  fixed point  semi ηµι- 
στερεά γωνία solid angle  semicircle ηµικύκλιο 
στερεό / ος / η solid  shema σχήµα  
συµµετρικός symmetric  side πλευρά 



συµπληρωµατικές complementary  similar όµοιος 
συνευθειακά σηµεία doplanar points  slope κλίση  
σφαίρα globe  solid στερεό / ος / η 
σφαιρικός spherial  solid angle στερεά γωνία 
σχήµα  shema  spherial σφαιρικός 
τέµνουσα secant  square τετράγωνο 
τεταρτοκύκλιο quadrant  straight ορθή 
τετράγωνο square  straight  line ευθεία γραµµή 
τετράπλευρο quantilateral  string   χορδή 
τµήµα segment  surface επιφάνεια 
τοµέας sector  symmetric συµµετρικός 
τοµή section  terning point σηµείο καµπής  
τόξο arc  trace of line ίχνος ευθείας 
τραπέζιο  trapezium  trapezium τραπέζιο  
τρίγωνο    triangle  triangle τρίγωνο    
υπερβολή hybervola  vector διάνυσµα 
υποτείνουσα hypotenuse  vectorial διανυσµατικός 
ύψος height  vertex κορυφή  
χορδή string    volume όγκος 

 


