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1ο Κεφάλαιο – Γεωµετρία 

1.1 Ισότητα τριγώνων 

1. Πως χωρίζονται τα τρίγωνα µε βάση τις γωνίες και πως µε βάση τις πλευρές τους;  

 

Τα τρίγωνα χωρίζονται µε βάση τις γωνίες τους σε οξυγώνια (όλες οι γωνίες τους 

είναι οξείες), σε αµβλυγώνια (µια γωνιά αµβλεία) και σε ορθογώνια (µία γωνία 

ορθή). 

 

Τα τρίγωνα χωρίζονται µε βάση τις πλευρές τους σε σκαληνά (όλες οι πλευρές 

τους άνισες), σε ισοσκελή (δύο πλευρές τους ίσες) και σε ισόπλευρα (όλες οι 

πλευρές τους ίσες). 

 

2. Τι ονοµάζεται διάµεσος, ύψος, διχοτόµος τριγώνου; 

 

∆ιάµεσος ενός τριγώνου ονοµάζεται το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει µια 

κορυφή του τριγώνου µε το µέσο της απέναντι πλευράς. 

 

∆ιχοτόµος ενός τριγώνου ονοµάζεται τι ευθύγραµµο τµήµα που φέρουµε από µια 

κορυφή, χωρίζει τη γωνία σε δύο ίσες γωνίες και καταλήγει στην απέναντι 

πλευρά. 

 

Ύψος ενός τριγώνου ονοµάζεται το ευθύγραµµο τµήµα που φέρουµε από µια 

κορυφή και είναι κάθετο στην ευθεία της απέναντι πλευράς. 

 

3. Να αναφέρετε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. 

                    1ο κριτήριο ισότητας (Π - Γ - Π) 

 

      Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία  

      και την περιεχόμενη γωνία τους ίση, τότε είναι ίσα. 

 

2ο κριτήριο ισότητας (Γ - Π - Γ). 

 

Αν δύο τρίγωνα έχουν μία πλευρά ίση και 

τις προσκείμενες στην πλευρά αυτή γωνίες 

ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 

 

3ο κριτήριο ισότητας (Π – Π - Π) 

 

Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους 

ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 

 

 

 

4. Να αναφέρετε τα κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων. 

 

Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν δύο πλευρές του ίσες µια προς µία, τότε είναι 
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 α 
Αν = τότε αδ = βγ 
β δ 

ίσα. 

 

Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν µία αντίστοιχη πλευρά ίση και µία αντίστοιχη 

οξεία γωνία ίση, τότε είναι ίσα. 

 

5. Να αναφέρετε τις ιδιότητες του ισοσκελούς τριγώνου. 

Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο 

a. Οι γωνίες της βάσης είναι ίσες. 

 

b. Η διχοτόµος, το ύψος και η διάµεσος που φέρουµε από την κορυφή προς 

τη βάση συµπίπτουν. 

6. Ποια είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα της µεσοκαθέτου ευθυγράµµου 

τµήµατος;  

Κάθε σηµείο της µεσοκαθέτου ενός ευθυγράµµου τµήµατος ισαπέχει από τα 

άκρα του. Αντίστροφα κάθε σηµείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθυγράµµου 

τµήµατος είναι σηµείο της µεσοκαθέτου του ευθυγράµµου τµήµατος. 

 

7. Ποια είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα της διχοτόµου µιας γωνίας; 

Κάθε σηµείο της διχοτόµου µιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας. 

Αντίστροφα κάθε σηµείο που ισαπέχει από τις πλευρές µιας γωνίας είναι σηµείο 

της διχοτόµου της. 

 

8. Πως ορίζεται ο λόγος δύο ευθυγράµµων τµηµάτων Γ∆ και ΑΒ και µε τι ισούται; 

 
Ο λόγος ενός ευθυγράµµου τµήµατος Γ∆ προς το ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ 

 

 

συµβολίζεται  µε  





και είναι ο αριθµός  , για τον οποίο ισχύει           
       

ή 


    .  

 

Ο λόγος δύο ευθυγράµµων τµηµάτων είναι ίσος µε το λόγο των 

µηκών τους, εφόσον έχουν µετρηθεί µε την ίδια µονάδα µέτρησης. 

 

9. Ποιες είναι οι σημαντικότερες ιδιότητες των αναλογιών ; 

Σε μια αναλογία με όρους τα ευθύγραμμα τμήματα α, β, γ, δ εφαρμόζουμε τις ιδιότητες των 

αναλογιών που ισχύουν και στους αριθμούς χρησιμοποιώντας τα μήκη των ευθυγράμμων 

τμημάτων. Οι σημαντικότερες από τις ιδιότητες αυτές είναι: 

 Σε κάθε αναλογία το γινόμενο των 

άκρων όρων είναι ίσο με το γινόμενο των μέσων 

όρων. 

 Σε κάθε αναλογία μπορούμε να 

εναλλάξουμε τους μέσους ή τους άκρους όρους 
β δ γ δ β α 

α β δ γ  α 
Αν = τότε = ή = 
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1 

2 

3 

και να προκύψει πάλι αναλογία. 

Λόγοι ίσοι μεταξύ τους είναι και ίσοι με το λόγο 

που έχει αριθμητή  το  άθροισμα των αριθμητών 

και παρονομαστή το άθροισμα των παρονομαστών. 

10. Πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω: 

 Αν παράλληλες ευθείες ορίζουν ίσα τµήµατα σε µία ευθεία, τότε θα ορίσουν 

ίσα τµήµατα και σε οποιαδήποτε άλλη ευθεία που τις τέµνει. 

 Αν από το µέσο µιας πλευρά ενός τριγώνου φέρουµε ευθεία παράλληλη προς 

µία άλλη πλευρά του, τότε αυτή διέρχεται από το µέσο της τρίτης πλευράς 

του. 

 Το ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου είναι 

παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 

 Η διάµεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση 

µε το µισό της υποτείνουσας 

 

11. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή. 

Αν τρεις ή περισσότερες παράλληλες ευθείες τέµνουν δύο άλλες ευθείες, τότε τα 

τµήµατα που ορίζονται στην µία είναι ανάλογα προς τα αντίστοιχα τµήµατα που 
 

ορίζονται στην άλλη. ∆ηλαδή αν  / / / / τότε      



 
 






 
.
 

 

1 2 3 
  


















 

12. Πότε δύο πολύγωνα είναι όµοια; 

 
Αν δύο πολύγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες του 

ίσες, τότε είναι όµοια. 

 

13. Τι ονοµάζουµε λόγο οµοιότητας δύο πολυγώνων και µε τι ισούται; 

 

∆ύο οποιεσδήποτε αντίστοιχες πλευρές όµοιων πολυγώνων έχουν τον ίδιο λόγο, 

γι’ αυτό και ονοµάζονται οµόλογες, και ο λόγος τους λέγεται λόγος οµοιότητας. Ο 

λόγος οµοιότητας δύο όµοιων πολυγώνων είναι ίσος και µε το λόγο των 

περιµέτρων τους. 

 

14. Πότε δύο τρίγωνα είναι όµοια; 

 

Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες µία προς µία, τότε είναι όµοια. 

β δ β δ β + δ 

α γ α + γ  α 
Αν = τότε = = 
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15. Τι γνωρίζετε για το λόγο των εµβαδών δύο όµοιων σχηµάτων; 

 

Ο λόγος των εµβαδών δύο όµοιων σχηµάτων είναι ίσος µε το τετράγωνο του 

λόγου οµοιότητάς τους. 

Τριγωνοµετρικοί αριθµοί γωνίας ω µε 0
○ 
 v  180

○
 

 

16. Πως ορίζονται οι τριγωνοµετρικοί αριθµοί µιας οποιασδήποτε γωνίας; 

 

 

 
τεταγµένη του Μ 

 
y 

απόσταση του Μ από το Ο 

 
τετµηµένη του Μ 

 
x 

απόσταση του Μ από το Ο 
όπου   και σηµείο   x, y 

  
τεταγµένη του Μ  

 
y 

τετµηµένη του Μ x 
 

 

17. Να γνωρίζετε τον πίνακα των τριγωνοµετρικών αριθµών. 

ω 0˚ 30˚ 45˚ 60˚ 90˚ 180˚ 

ηµω 0 1 
 

2 

2 

2 

3 

2 
1 0 

συνω 1 3 

2 

2 

2 

1 
 

2 
0 -1 

εφω 0 3 

3 
1  

3 
- 0 
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18. Ποιες σχέσεις τριγωνοµετρικών αριθµών συνδέουν δύο παραπληρωµατικές γωνίες 

 και 180
○ 
  ; 

 
Για δύο παραπληρωµατικές γωνίες  και 180

○ 
  ισχύουν οι σχέσεις 

-  180
○  
    

-  180
○  
    

-    180
○  
    



19. Να αναφέρετε τις δύο βασικές τριγωνοµετρικές σχέσεις και να τις αποδείξετε. 

 

Θεωρούµε ότι   
y
 


και  
x 

. Εποµένως οι δύο βασικές 


τριγωνοµετρικές σχέσεις και οι αποδείξεις τους έχουν ως εξής: 

-  2   2  1 

Έχουµε   ή  2 
 x

2 
 y

2 
. ∆ιαιρούµε την τελευταία σχέση µε  2 

και έχουµε: 

 2 x2 y2  x 
2

  y 
2 

y x 

 2 
 
 2 

 
 2  

 1   
 


    και επειδή   

 και   




   

παίρνουµε ως αποτέλεσµα ότι  2   2  1 

-  



y 

Έχουµε ότι 




 
 


 y   
 

y 
 


 x x   x 




20. Να αναφέρετε το νόµο των ηµιτόνων. 

 

Οι πλευρές κάθε τριγώνου ΑΒΓ είναι ανάλογες προς τα ηµίτονα των απέναντι γωνιών 

του. 

      
 

       


   

  




21. Να αναφέρετε το νόµο των συνηµιτόνων. 

 
Το τετράγωνο µίας πλευράς ενός τριγώνου ΑΒΓ ισούται µε το άθροισµα των 

τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών του, ελαττωµένο κατά το διπλάσιο γινόµενο 

των πλευρών αυτών επί το συνηµίτονο της γωνίας που περιέχουν. 

 2  
  2 

  2 
 2 

ή 

 2  
  2 

  2 
 2 

ή 

 2  
  2 

  2 
 2 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
 

1 Α. Να γράψετε τα κριτήρια ισότητας  τριγώνων.  
Β. Να απαντήσετε Σωστό ή Λάθος στις παρακάτω  προτάσεις:  

α. Αν σε ένα τρίγωνο δύο γωνίες του είναι ίσες τότε είναι ισοσκελές. 
β. Σε κάθε τρίγωνο η διάμεσος είναι και ύψος. 
γ. Αν δύο τρίγωνα έχουν δυο πλευρές ίσες μια προς μια και μια γωνία τους ίση τότε είναι πάντα ίσα. 
δ. Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν τις γωνίες τους ίσες μια προς μια. 
ε. Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας. 

2. α.Πότε δυο τρίγωνα είναι όμοια; 

β.Να συμπληρώσετε τα παρακατω κενά: 

1. Καθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ....................... απο τις πλευρες της γωνίας. 

2. Σε καθε ισοσκελές τρίγωνο οι γωνίες της βάσης του ειναι .................. . 

3. Αν  δυο τρίγωνα εχουν δυο πλευρές  ........... μια προς μια και την ........................... γωνία τους ιση, 

τοτε ειναι ισα. 

4. Καθε σημειο της .......................... ενος ευθυγράμμου τμήματος ισαπέχει απο τα ακρα του 

5. Αν δυο τρίγωνα εχουν μια πλευρα ιση και τις ........................... στην πλευρά αυτη γωνίες ................μια 

προς μια,τοτε ειναι ισα.. 
 

3. Α.Να γράψετε τους ίσους λόγους των πλευρών των παρακάτω  

δύο όμοιων τριγώνων. 

Δίνεται ότι ̂   ̂ και ̂   ̂ . 
 

Β.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστές και με (Λ) αν είναι λανθασμένες. 
α) Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν μια οξεία γωνία ίση τότε είναι όμοια. 
β) Αν δύο ισοσκελή τρίγωνα έχουν μια γωνία ίση τότε είναι σίγουρα όμοια. 
γ) Αν δύο τρίγωνα είναι όμοια τότε είναι απαραίτητα και ίσα. 
δ) Δύο τετράγωνα είναι σχήματα όμοια. 

Γ.Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να προκύπτουν αληθείς προτάσεις. 
α) Δύο πολύγωνα είναι όμοια , αν έχουν τις πλευρές τους  (1) και τις αντίστοιχες 

γωνίες τους  (2)  
β) Αν δύο όμοια τρίγωνα έχουν λόγο ομοιότητας λ =1 τότε είναι  (3)  
γ) Αν διπλασιάσουμε κάθε πλευρά ενός ισόπλευρου τριγώνου τότε η περίμετρος του θα 

γίνει  (4) φορές μεγαλύτερη και το εμβαδόν του θα γίνει  (5) φορές μεγαλύτερο. 
δ) Δύο όμοια πολύγωνα έχουν λόγο περιμέτρων ίσο με 9. 

Ο λόγος ομοιότητας του μικρού πολυγώνου προς το μεγάλο είναι  (6)  
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4. α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστές ή με (Λ) αν είναι λανθασμένες: 
 

1) Αν δύο τρίγωνα έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 
2) Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν μία αντίστοιχη πλευρά ίση και μία αντίστοιχη οξεία γωνία ίση, είναι ίσα. 

Α 
 

β. Πότε δύο πολύγωνα είναι όμοια; (Διατύπωση) 

γ. Στο διπλανό σχήμα δίνονται τα όμοια τρίγωνα 

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες: 

 
 

ΑΓ 
 
 και Β  ̂ , ̂   Ζ 

  ΕΖ 
Β

 

 
Γ 

5. Α. Να διατυπωθεί το δεύτερο κριτήριο ισότητας τριγώνων (Γ-Π-Γ). 
 

Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ισότητες με (Σ) αν είναι σωστές ή με (Λ) αν είναι λανθασμένες 
1. Κάθε ύψος ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι και διάμεσός του. 
2. Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν 2 πλευρές ίσες μία προς μία, είναι πάντοτε ίσα. 
3. Δύο ισόπλευρα τρίγωνα είναι πάντοτε ίσα. 

 

6.  α)Πότε δύο τρίγωνα λέγονται όμοια; 
 

β) Αν ΑΒΓ τρίγωνο όμοιο με ΕΖΔ τρίγωνο με γωνίες Α=Δ Β=Ε Γ=Ζ να γραφούν οι ίσοι λόγοι των πλευρών 
 

7.  
Α) Τι πρέπει να ισχύει ώστε τα ευθύγραμμα τμήματα α,β να είναι ανάλογα προς τα ευθύγραμμα τμήματα γ,δ; 
Β) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις ώστε να προκύψουν γνωστές προτάσεις της 
Γεωμετρίας: 
i) Αν παράλληλες ευθείες ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία τότε θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε 

……………………………… 
ii) Αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε ευθεία παράλληλη προς μια άλλη πλευρά του, τότε 

αυτή θα διέρχεται από ………………………………… 
iii) Το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου είναι ………….. προς την 
………………………… και ίσο με το ............ της. 
(Τα κενά μπορούν να συμπληρωθούν με μια ή περισσότερες λέξεις) 

Γ) 

Τα δύο πεντάγωνα στο παραπάνω σχήμα είναι κανονικά. Να αναφέρετε την πρόταση της θεωρίας που 
δικαιολογεί γιατί είναι όμοια και να γράψετε τις αναλογίες μεταξύ των πλευρών και τις ισότητες μεταξύ των 
γωνιών τους. 

Ε 
Ζ 
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xoz   

  

(x, y) 

8.  
Α. Να διατυπώσεις τα δύο κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων. 



Β. Να αποδείξεις ότι για οποιαδήποτε γωνία ω με   0 ισχύει ότι   
 

. 

Γ. Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα μίας πλευράς ενός τριγώνου, είναι πάντοτε σημείο 
της διχοτόμου της απέναντι γωνίας του. 

 

Δ. Να χαρακτηρίσεις τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο φύλλο των απαντήσεών σου, 
την λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: 

1. Δύο τρίγωνα είναι ίσα αν έχουν δύο πλευρές του ίσες μία προς μία, και την περιεχόμενη σε αυτές τις πλευρές 
γωνία ίση. 

2. Για κάθε γωνία ω ισχύει ότι (1  )  (1  )  2. 

3. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ, οποιαδήποτε διχοτόμος του, είναι και διάμεσος και ύψος. 
4. Για οποιαδήποτε γωνία ω ισχύει ότι -1 ≤ συνω ≤ 1. 

 
 

9. .Α) Σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα να ορίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 

 (δηλαδή ημω , συνω , εφω) και να υποδείξετε ότι ημ2ω+συν2ω=1 . 
 

Β) Να συμπληρώσετε στην κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε τριγωνομετρικό 
αριθμό της στήλης Α τον ίσο του στην στήλη Β. 

 

  

Γ) Υπάρχει γωνιά ω για την οποία ισχύει ταυτόχρονα 

απάντηση σας. 

  
1 

και 
2 

  
1 

; Δικαιολογήστε την 
2 

Στήλη 

Α 

Στήλη Β 

α . ημ(180ο-ω) 1 . ημω 

β. ημ(90ο-ω) 2. - ημω 

γ . συν(180ο-ω) 3. συνω 

δ . ημ90ο 4. - συνω 

ε . ημ0ο 5 . 0 

στ. συν180ο 6 . 1 

 7. -1 

 

α β γ δ ε στ 
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να συμπληρώσετε τις ισότητες : 

ρ = 

ημω = 

συνω = 

εφω = 

 

10. .(α) Χρησιμοποιώντας το παρακάτω σχήμα 

 
 

(β) Να χαρακτηρίσετε ως «Σωστή» ή «Λάθος» καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις : 
 

1. Η εφ90° δεν ορίζεται 
2. Ισχύει ημ240° + συν240° = 1 
3. Το γινόμενο συν126°·εφ132° είναι αρνητικός αριθμός 

4. Ισχύει εφ70° = 
5. Ισχύει συν148° = συν32° 

 

 

11. Στο διπλανό ορθοκανονικό 
σύστημα αξόνων είναι 
σχεδιασμένη μια γωνία ω. 
Το σημείο Μ(x,y) είναι ένα 
τυχαίο σημείο της τελικής 

πλευράς της γωνίας ω. x 

 
12. Να συμπληρωθούν τα παρακάτω κενά. 

 
α) Η απόσταση ρ=ΟΜ δίνεται από τον τύπο ρ=………………. 

 

  
............................................. 

 
.......... 

............................................. .......... 
 

  
............................................. 

 
.......... 

............................................. .......... 
 

  
............................................. 

 
.......... 

............................................. .......... 
 

β) ημ900=…… , συν1800=………… , εφ00=….. 

γ) Αν η γωνία ω είναι αμβλεία τότε να συμπληρώσετε με το σύμβολο < ή > ή = 

τα εξής: ( i) ημω….0 (ii)   συνω…..0 (iii) εφω…..0 
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Πώς μελετάμε μαθηματικά; 
 

1. Προσοχή στην τάξη.  

Στην τάξη γίνεται η μισή δουλειά. Σημειώνουμε παρατηρήσεις, αξιοπρόσεκτα 
σημεία. Φροντίζουμε το τετράδιό μας να είναι.. δικό μας! Να έχει την 
προσωπικότητά μας παντού. Σημάδια, κώδικες, σύμβολα, post it, σελιδοδείκτες, 
υπογραμμίσεις, highlighter. Οτιδήποτε μας βολεύει και μας βοηθά είναι 
αξιοποιήσιμο. Εξυπακούεται ότι τίποτε από αυτά δεν έχει σημασία αν δεν είμαστε 
συγκεντρωμένοι στη συζήτηση που γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

2. Δουλειά στο σπίτι.  
 

Ανοίγουμε το βιβλίο και το τετράδιο (αλλιώς δε γίνεται!).  
ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΑΝ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ! 
i. Πρώτα θυμόμαστε τι συζητούσαμε στην τάξη. Διαβάζουμε τον τίτλο, 
συνειδητοποιούμε ποιο είναι το αντικείμενο της ενότητας που μελετάμε. 

ii. Ξεκινάμε πάντα από τις ασκήσεις που είχαμε λύσει την προηγούμενη φορά. 
Ξαναδιαβάζουμε τα πιο σημαντικά σημεία, μελετάμε πιο επίμονα τα λάθη μας και 
τις παρατηρήσεις που έγιναν.  Επιμένουμε στην επίλυση εκείνων που δεν είχαν 
«βγει» την προηγούμενη φορά. Προσηλωνόμαστε στην ουσιαστική τους 
κατανόηση, δεν τις προσπερνάμε, δεν αφήνουμε κενά. Αν συνεχίζουν να υπάρχουν 
απορίες, τις σημειώνουμε για να ρωτήσουμε τον καθηγητή. 

iii. Θεωρία. Επί της ουσίας κάθε λύση προβλήματος βρίσκεται μέσα στη θεωρία 
μας. Αντιλαμβανόμαστε τους ορισμούς και τις προτάσεις. Αρχικά ας μην τα 
μάθουμε απ’ έξω, δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Σιγά σιγά, θα γίνονται κτήμα μας 
μέσω της εφαρμογής τους, οπότε στο τέλος της μελέτης μας θα επιδιώξουμε να τα 
αποστηθίσουμε. 

iii. Διάβασμα των εφαρμογών που κάναμε στην τάξη. Ιδανικό είναι να ξαναλύσουμε 
τις εφαρμογές αυτές, να μελετήσουμε τις λύσεις, τα βήματα, το σκεπτικό πίσω από 
κάθε λύση. Αν προκύπτουν απορίες, σημειώνουμε και ρωτάμε τον καθηγητή μας. 

iv. Ξεκινάω να λύνω τις ασκήσεις που έχω. Δεν τις ξεπετάω! Επιμένω σε κάθε μία 
ξεχωριστά, αναζητώ τρόπους λύσεις, συμβουλεύομαι τις λυμένες εφαρμογές. Κάθε 
άσκηση αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα. Είναι ένα βήμα που μας φέρνει πιο 
κοντά στο πανεπιστήμιο. 
 

3. Η επιστροφή στην τάξη.  
 

Λύνω απορίες, συζητάω σκέψεις κλπ. 
 Καλύπτω τα κενά, προχωράω παρακάτω. 
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Παράπλευρες σημειώσεις για τη μελέτη στο σπίτι: 

 
 Αν νιώσουμε κούραση κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για αποφόρτιση. Στο 

διάλειμμα δεν βλέπουμε τηλεόραση, ούτε διαβάζουμε κάτι άλλο. Χαλαρώνουμε 
και ανακτούμε δυνάμεις. Εξυπακούεται ότι στόχος είναι να μην κουραζόμαστε 
εύκολα και να μη χάνουμε περιττό χρόνο σε διαλείμματα. 

 Μπορούμε να εναλλάσσουμε τα μαθήματα αν νιώθουμε ότι μας βοηθά, αλλά 
γενικά καλό είναι να αποφεύγεται. Ο απαιτούμενος βαθμός συγκέντρωσης δεν 
επιτυγχάνεται εύκολα και οι συχνές αλλαγές τον αποδυναμώνουν. 

 Ο χώρος όπου μελετάμε πρέπει να είναι φωτεινός και οικείος, να νιώθουμε 
άνετα. Προφανώς να έχει ησυχία και να μην ευνοεί τις περιστάσεις. Επίσης καλό 
είναι να έχουμε τη θεωρία ή τα τυπολόγιά μας κολλημένα στον τοίχο για άμεση 
πρόσβαση. 

 Σωστή στάση μελέτης. Όχι διάβασμα στο κρεβάτι. Η σπονδυλική στήλη πρέπει 
να είναι σε όρθια θέση. 

 Εξασφαλίζουμε ότι ξεκουραζόμαστε αρκετά και δεν χάνουμε χρόνο από τον 
ύπνο ή το διάβασμά μας σε κουταμάρες. 

 Συχνές επαναλήψεις της ύλης λειτουργούν καθοριστικά για την αφομοίωσή της. 
Αξιοποιούμε το τελευταίο μισάωρο της ημέρας για μια γρήγορη επανάληψη. 
Επίσης το Σαββατοκύριακο κάνουμε μια ανασκόπηση της εβδομάδας. Πριν το 
επαναληπτικό διαγώνισμα εμβαθύνουμε σε όλη την προηγούμενη ύλη. 

Σε κάθε περίπτωση, οι καθηγητές σας είμαστε εδώ για εσάς. Κάθε πρόβλημα 
λύνεται, αρκεί να το μοιραστείτε μαζί μας. Μη διστάσετε ποτέ να απευθυνθείτε σε 
εμάς για να ξεπεράσουμε μαζί κάθε πρόβλημα. Ο δικός μας ρόλος ολοκληρώνεται 
όταν γινόμαστε δρόμος για να πετύχετε τα όνειρά σας. 
Σας ευχόμαστε επιτυχία στους στόχους σας.  
 

Κάντε περήφανο το σχολείο σας!!!!!!!!!!!!! 
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