
17. ΛΤΗ ΕΞΙΩΗ 

1. Βρίςκουμε το πεδίο οριςμοφ 

2. Ελζγχουμε για περιοριςμοφσ (για να αποκλείςουμε επιπλζον ρίηεσ) 

3. Λφνουμε: 

Εξισώσεις 1ου βαθμοφ: 

4. Απλοποιοφμε ςφνκετα κλάςματα 

5. Απαλείφουμε ρίηεσ από παρονομαςτζσ 

6. Παραγοντοποιοφμε αν μποροφμε (χρθςιμοποιοφμε ταυτότθτεσ) 

7. Κάνουμε τισ πράξεισ με τθ ςειρά προτεραιότθτασ: 

a. Ρίηεσ – δυνάμεισ 

b. Πολλαπλαςιαςμοί – διαιρζςεισ (ι κλάςματα) 

c. Προςκζςεισ – αφαιρζςεισ 

Εξισώσεις 2ου βαθμοφ: 

4. Μζκοδοσ ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου  

5. Διερεφνθςθ με Διακρίνουςα: 
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Πρόσημο 

 Ετερόςθμο του α, μόνο όταν είναι     και για τιμζσ του x μεταξφ των ριηϊν 

 Μθδζν για τιμζσ του x που είναι ρίηεσ του τριωνφμου 

 Ομόςθμο του α ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ 



18. ΛΤΗ - ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΞΙΩΕΩΝ 

1. Βρίςκουμε τα πεδία οριςμοφ όλων των εξιςϊςεων 

2. Ανάγουμε τισ εξιςϊςεισ ςε πρϊτου βακμοφ, αν είναι δυνατό (κζτοντασ νζα μεταβλθτι 

ςτθ κζςθ του αγνϊςτου που είναι υψωμζνοσ ςε δφναμθ) 

3. Κάνουμε απαλοιφι παρονομαςτϊν 

4. Χωρίηομε γνωςτοφσ από αγνϊςτουσ 

5. Κάνουμε τισ πράξεισ 

6. Κάνουμε αναγωγι ομοίων όρων 

7. Εφαρμόηουμε μία από τισ μεκόδουσ: 

a. Μζκοδοσ αντικατάςταςθσ 

i. Λφνουμε μία εξίςωςθ ωσ προσ ζναν άγνωςτο 

ii. Αντικακιςτοφμε ςε άλλθ κ.ο.κ. 

b. Μζκοδοσ αντίκετων ςυντελεςτϊν (ι τθσ απαλοιφισ) 

i. Φζρνουμε τισ εξιςϊςεισ ςτθν ίδια μορφι (τα x κάτω από τα x, τα ψ 

κάτω από τα y κ.ο.κ.) 

ii. Πολλαπλαςιάηουμε τθ μία εξίςωςθ με κατάλλθλο ςυντελεςτι 

iii. Προςκζτουμε κατά μζλθ 

c. Γραφικι επίλυςθ 

i. χεδιάηουμε τισ γραφικζσ παραςτάςεισ όλων των εξιςϊςεων 

ii. Βρίςκουμε τα ςθμεία τομισ των 

d. Μζκοδοσ ορίηουςασ: 

i. Φζρνουμε το ςφςτθμα ςτθ μορφι {
       

           

ii. Υπολογίηουμε τθν κφρια ορίηουςα    |
  
  

|        και τισ 

δευτερεφουςεσ     |
  
  

|                 |
  
  |        

19. ΜΕΛΕΣΗ ΤΝΑΡΣΗΗ 

1. Βρεσ το πεδίο οριςμοφ 

2. Ζλεγξε για περιοδικότθτα. Αν υπάρχει, υπολόγιςε τθν περίοδο και μελζτθςε μόνο ςτο 

διάςτθμα μιασ περιόδου. Διαφορετικά αγνόθςε αυτό το βιμα. 

3. Ζλεγξε για ςυμμετρίεσ (άρτια, περιττι κλπ). Αν υπάρχει, μελζτθςε μόνο το ζνα από τα 

δφο ςυμμετρικά διαςτιματα του πεδίου οριςμοφ. Διαφορετικά αγνόθςε αυτό το βιμα 

4. Βρεσ τα διαςτιματα μονοτονίασ & τα ολικά ακρότατα 

5. Βρεσ τισ οριακζσ τιμζσ (ςτα άκρα των διαςτθμάτων του πεδίου οριςμοφ) 

6. φνταξε πίνακα τιμϊν 

7. χεδίαςε τισ κατακόρυφεσ και οριηόντιεσ αςφμπτωτεσ ευκείεσ τθσ γραφικισ 

παράςταςθσ 

8. χεδίαςε τθ γραφικι παράςταςθ. Αν θ γραφικι παράςταςθ αφορά τμιμα τθσ 

ςυνάρτθςθσ (λόγω ςυμμετρίασ ι περιοδικότθτασ), ςχεδίαςε και τα υπόλοιπα τμιματα. 

  


