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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2Ο 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

 Μονώνυμο λέγεται η ακέραια αλγεβρική παράσταση στην οποία μεταξύ 
των μεταβλητών σημειώνεται μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού. 

 Ακέραια αλγεβρική παράσταση είναι όταν μεταξύ των μεταβλητών της 
σημειώνεται μόνο η πράξη της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού 
και οι εκθέτες των μεταβλητών της είναι φυσικοί αριθμοί. 

 Συντελεστής του μονωνύμου είναι ο αριθμητικός παράγοντας του 
μονωνύμου. Κύριο μέρος του μονωνύμου λέγεται το γινόμενο όλων 
των μεταβλητών του με τους αντίστοιχους εκθέτες τους. 

 Βαθμός του μονωνύμου ως προς μια μεταβλητή λέγεται ο εκθέτης της 
μεταβλητής αυτής. Βαθμός του μονωνύμου ως προς όλες τις 
μεταβλητές του λέγεται το άθροισμα των εκθετών των μεταβλητών του. 

 Όμοια μονώνυμα λέγονται το μονώνυμα που έχουν το ίδιο κύριο μέρος. 
Ίσα μονώνυμα λέγονται τα όμοια μονώνυμα που έχουν τον ίδιο 
συντελεστή. 
Αντίθετα μονώνυμα λέγονται τα όμοια μονώνυμα που έχουν  
αντίθετους συντελεστές. 

 Σταθερό μονώνυμο λέγεται οποιοσδήποτε αριθμός. Ο βαθμός ενός 
σταθερού μονωνύμου είναι πάντα 0. 
Μηδενικό μονώνυμο λέγεται ο αριθμός 0. Το μηδενικό μονώνυμο δεν 
έχει βαθμό. 
 

 Το άθροισμα όμοιων μονωνύμων είναι μονώνυμο όμοιο με αυτά και 
έχει συντελεστή το άθροισμα των συντελεστών τους. Αν τα μονώνυμα 
δεν είναι όμοια τότε το άθροισμά τους δεν είναι μονώνυμο. 

 Το γινόμενο μονωνύμων είναι μονώνυμο με συντελεστή το γινόμενο 
των συντελεστών τους και κύριο μέρος το γινόμενο όλων των 
μεταβλητών τους με εκθέτη κάθε μεταβλητής το άθροισμα των εκθετών 
της. 

 Το πηλίκο δυο μονωνύμων με τους εκθέτες των μεταβλητών στο 
διαιρετέο να είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι των εκθετών των ίδιων 
μεταβλητών στο διαιρέτη, είναι ένα μονώνυμο με συντελεστή το πηλίκο 
των συντελεστών τους και κύριο μέρος το γινόμενο των μεταβλητών 
τους με εκθέτη κάθε μεταβλητής τη διαφορά των εκθετών της. 

 Για να υψώσουμε ένα μονώνυμο σε μια δύναμη ν , υψώνουμε το 
συντελεστή του στη νιοστή δύναμη και πολλαπλασιάζουμε επί ν όλους 
τους εκθέτες των μεταβλητών του. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Ποιες από τις παρακάτω αλγεβρικές παραστάσεις είναι μονώνυμα: 

a. 2𝑥𝑦  

b. 1 √2 𝑎 𝑏 

c.  

d. 2𝑥 1 
e. 2 ∙ 𝑎 𝑏  

2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 
3. Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: 

a. 2𝑥 3𝑥 
b. 5𝑥 3𝑥 2𝑥  
c. 5𝑎𝑏 3𝑎𝑏 𝑏 𝑎 
d. 2𝑥 𝑦 ∙ 5𝑥 𝑦  

e. 𝑎𝑏 𝑐 ∙ 𝑎 𝑏  

f. 5𝑥 ∙ 𝑥  
g. 3𝑥 12𝑥  
h. 𝑥 𝑦 : 2𝑥𝜔  

i. 3𝑥 𝑦 𝑥𝑦 ∙ 2𝑥 𝑦   


