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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο αυτό έχεις ως κύριο στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την 
ύλη και να εμπεδώσουν τις έννοιες των Μαθηματικών. Επίσης, φιλοδοξεί να αποτε-
λέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τον συνάδελφο καθηγητή στην επεξεργασία και στη 
μετάδοση της διδακτέας ύλης.

Το βιβλίο ακολουθεί τη δομή του σχολικού εγχειριδίου και αποτελείται από εννέα 
κεφάλαια καλύπτοντας έτσι μεθοδικά την ύλη της Άλγεβρας (κεφ. 1-5) και της Γεω-
μετρίας (κεφ. 6-9). Το κάθε κεφάλαιο έχει χωριστεί σε επιμέρους ενότητες, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την αντίστοιχη θεωρία σε σύντομες υποενότητες, με σαφείς και λιτούς 
ορισμούς, ευκρινή σχήματα και σημειώσεις, όπου απαιτείται επικέντρωση της προσο-
χής του μαθητή, και πλήθος από παραδείγματα και εφαρμογές κλιμακωτής δυσκολίας 
με τις λύσεις τους.

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν: 
• Ερωτήσεις κατανόησης της ύλης που έχει προηγηθεί.
•  Ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας που στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου 

αντίληψης και δεξιότητας στη λύση προβλημάτων.

Σ’ αυτούς που μας εμπνέουν,
στους μαθητές και τις μαθήτριές μας



Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν:
• Ασκήσεις επανάληψης, όπου ανακεφαλαιώνουν ό,τι έχει ήδη κατακτηθεί.
•  Math test, τα οποία έχουν τη δομή των θεμάτων των απολυτήριων εξετάσεων και 

δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να ελέγξει τις γνώσεις του.

Επιπλέον, στο τέλος του βιβλίου έχουν ενσωματωθεί:
• Επανάληψη σε όλη την ύλη και θέματα προαγωγικών εξετάσεων.
•  Χρήσιμοι πίνακες: α. των τριγωνομετρικών αριθμών, β. των βασικών σχημάτων με 

τους τύπους των περιµέτρων-µηκών (L), των εμβαδών (Ε) και των όγκων (V) τους.
•  Οι απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης και οι λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου 

αυτού, καθώς και του σχολικού βιβλίου.
 
Ευχαριστούμε θερμά τη Μαλβίνα, τη Χαρά και τον Απόστολο για την πολύτιμη βοήθειά 
τους στην ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου.
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1.1 ρητΟί αρίθμΟί

Α. Θετικοί και αρνητικοί  αριθμοί

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, η πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει κα-
ταγραφεί στον πλανήτη είναι 56,7 βαθμοί Κελσίου (καλοκαίρι 1913, Κοιλάδα του Θανάτου, στην 
Καλιφόρνια) και η χαμηλότερη είναι −89,2 βαθμοί Κελσίου (21 Ιουλίου 1983, Λίμνη Βοστόκ στην 
Ανταρκτική). Παρατηρούμε ότι για τη χαμηλή θερμοκρασία χρησιμοποιήσαμε το σύμβολο «−». 

ΠρΟΣημΟ 
Πρόσημα λέγονται τα σύμβολα «+» (συν) και «−» (πλην).

θΕτίΚΟί Καί αρΝητίΚΟί αρίθμΟί
Θετικοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν μπροστά τους το πρόσημο «+» ή δεν έχουν 
πρόσημο.
Αρνητικοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν μπροστά τους το πρόσημο «−».
Το μηδέν δεν έχει πρόσημο, δηλαδή δεν είναι ούτε θετικός ούτε αρνητικός αριθμός. 

ΟμΟΣημΟί − ΕτΕρΟΣημΟί αρίθμΟί
Ομόσημοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν το ίδιο πρόσημο.
Ετερόσημοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν διαφορετικό πρόσημο.

Παραδείγματα
1.  Να βρείτε ποιοι από τους αριθμούς −5,   4 __ 5  , −  6 __ 7  , 0, +8, 3, 7, −4,2 είναι α. θετικοί και 

β. αρνητικοί.
Λύση

 α. Θετικοί είναι οι αριθμοί   4 __ 5  , +8, 3, 7.

 β. Αρνητικοί είναι οι αριθμοί −5,−   6 __ 7  ,−4,2.

2. Να βρείτε ποιοι από τους αριθμούς −1, 4, 6, −9, −11, 7 είναι:
 α. Ομόσημοι του 5 β. Ομόσημοι του −7
 γ. Ετερόσημοι του 2 δ. Ετερόσημοι του −3

Οι ρητοί αριθμοί
Κ

εφ
ά

λ
ά

ιο
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Λύση
 α. Ομόσημοι του 5 είναι οι αριθμοί 4, +6, 7.
 β. Ομόσημοι του −7 είναι οι αριθμοί −1, −9, −11. 
 γ. Ετερόσημοι του 2 είναι οι αριθμοί −1, −9, −11.
 δ. Ετερόσημοι του −3 είναι οι αριθμοί 4, +6, 7.

Β. Φυσικοί, ακέραιοι και ρητοί αριθμοί

ΟρίΣμΟί
Φυσικοί αριθμοί είναι οι: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...
Ακέραιοι αριθμοί είναι οι φυσικοί αριθμοί με τους αντίστοιχους αρνητικούς αριθ-
μούς:

..., −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, ...
Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που μπορούν να γραφούν στη μορφή   

μ
 __ ν   όπου μ, ν 

είναι ακέραιοι και ν ≠ 0.

Οι φυσικοί, τα κλάσματα και οι δεκαδικοί (εκτός από εκείνους που έχουν άπειρα δεκα-
δικά ψηφία και δεν είναι περιοδικοί) με τους αντίστοιχους αρνητικούς αριθμούς είναι 
ρητοί.

Παράσταση των ρητών αριθμών σε σημεία μιας ευθείας: Αν θεωρήσουμε αριστερά 
από την αρχή Ο του ημιάξονα Ox των αριθμών, τον αντικείμενό του ημιάξονα Ox΄, μπο-
ρούμε να παραστήσουμε τους αρνητικούς αριθμούς σε συμμετρικά σημεία, ως προς Ο, 
των αντίστοιχων σημείων που παριστάνουν τους θετικούς αριθμούς. Με τον ίδιο τρόπο 
μπορούμε να βρούμε σημεία που να παριστάνουν κλασματικούς ή δεκαδικούς αριθμούς.

xx΄

–3 –2

–1,5 3
2

–1 0

Ο

1

ΘετικοίΑρνητικοί

2 3

Τετμημένη σημείου
Η θέση ενός σημείου πάνω σε μια ευθεία ορίζεται με έναν αριθμό που ονομάζεται τε-
τμημένη του σημείου.

Παράδειγμα
Να βρείτε ποιοι από τους αριθμούς   2 __ 5  , −3,124, 21, 0, −  6 ___ 11  , 0,23, −10 είναι:
α. φυσικοί β. ακέραιοι  γ. ρητοί

Λύση
α. Φυσικοί είναι οι αριθμοί 21, 0.
β. Ακέραιοι είναι οι αριθμοί 21, 0, −10. 
γ. Ρητοί είναι όλοι οι αριθμοί που δίνονται. 
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Γ. Η απόλυτη τιμή των ρητών αριθμών

ΟρίΣμΟΣ
Η απόλυτη τιμή ενός ρητού αριθμού εκφράζει την απόσταση του σημείου με τετμημέ-
νη α από την αρχή Ο του άξονα και συμβολίζεται με |α|.
Η απόλυτη τιμή ενός ρητού αριθμού α δεν είναι ποτέ αρνητικός αριθμός, δηλαδή 
|α| ≥ 0.

Παράδειγμα

xx΄ –3 –2 –1 0 1

Α Β

2

2

3

3

Ο

Το σημείο Α, με τετμημένη −2, απέχει 2 μονάδες από την αρχή Ο, δηλαδή |−2| = 2.
Το σημείο Β, με τετμημένη 3, απέχει 3 μονάδες από την αρχή Ο, δηλαδή |3| = 3.

Δ. Ο αντίθετος ενός ρητού αριθμού

ΟρίΣμΟΣ
Αντίθετοι ονομάζονται δύο αριθμοί που είναι ετερόσημοι και έχουν ίδια απόλυτη τιμή.
Ο αντίθετος του αριθμού α είναι ο −α.

Η  • απόλυτη τιμή ενός θετικού αριθμού είναι ο ίδιος ο αριθμός.
Η  • απόλυτη τιμή ενός αρνητικού αριθμού είναι ο αντίθετός του.
Η  • απόλυτη τιμή του μηδενός είναι 0.

Παραδείγματα
1. Να βρείτε τους αντίθετους των αριθμών:

 α. +5 β. −12 γ.   3 __ 7   δ. −4,7

Λύση
 α. Ο αντίθετος του +5 είναι ο −(+5) = −5.
 β. Ο αντίθετος του −12 είναι ο −(−12) = 12.

 γ. Ο αντίθετος του   3 __ 7   είναι ο −   3 __ 7  .

 δ. Ο αντίθετος του −4,7 είναι ο −(−4,7) = 4,7.

2. Να βρείτε τις παρακάτω απόλυτες τιμές:
 α. |+7| β. |−9|  γ. |13|  δ. |0|
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Λύση
 α. |+7| = 7 β. |−9| = −(−9) = 9
 γ. |13| = 13 δ. |0| = 0

3. Να υπολογίσετε την τιμή των παρακάτω αριθμών:
 α. −|+6| β. −|25| γ. −|−5|

Λύση
 α. |+6| = 6, άρα −|+6| = −6
 β. |25| = 25, άρα −|25| = −25
 γ. |−5| = 5, άρα −|−5| = −5

4. Να βρείτε τους αριθμούς που έχουν απόλυτη τιμή 24.
Λύση

  Γνωρίζουμε ότι οι αντίθετοι αριθμοί έχουν ίδια απόλυτη τιμή, δηλαδή |24| = |−24| = 24.
  Άρα οι ζητούμενοι αριθμοί είναι ο 24 και ο −24.

Ε. Σύγκριση ρητών αριθμών
Γενικά •

  Ο μεγαλύτερος από δύο ρητούς αριθμούς είναι εκείνος που βρίσκεται δεξιότερα από 
τον άλλο πάνω στον άξονα.

xx΄ –3 –2 –1 0 1 2 3
 Κάθε θετικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από κάθε αρνητικό.

Με το μηδέν •
  Ένας θετικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από το μηδέν, δηλαδή, αν α θετικός, τότε 

α > 0.
  Ένας αρνητικός αριθμός είναι μικρότερος από το μηδέν, δηλαδή, αν α αρνητικός, 

τότε α < 0.

Μεταξύ δύο θετικών αριθμών •
  Ο μεγαλύτερος από δύο θετικούς αριθμούς είναι εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη 

απόλυτη τιμή.

Μεταξύ δύο αρνητικών αριθμών •
  Ο μεγαλύτερος από δύο αρνητικούς αριθμούς είναι εκείνος που έχει τη μικρότερη 

απόλυτη τιμή.

Παραδείγματα
1. Να συγκρίνετε τους παρακάτω αριθμούς:
 α. +5 και −7 β. 3 και 0 γ. −9 και 0 δ. +1 και 12 ε. −2 και −4
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Λύση
 α. +5 > −7, γιατί ο +5 είναι θετικός και ο −7 αρνητικός. 
 β. 3 > 0, γιατί ο 3 είναι θετικός. 
 γ. −9 < 0, γιατί ο −9 είναι αρνητικός. 
 δ. +1 < 12, γιατί οι +1 και 12 είναι θετικοί με |+1| = 1, |12| = 12 και 1 < 12. 
 ε. −2 > −4, γιατί οι −2 και −4 είναι αρνητικοί με |−2| = 2, |−4| = 4 και 2 < 4.

2. Να γράψεις τους αριθμούς −10, 15, +2, −3, 0, 10, −16 σε: 
 α. αύξουσα σειρά (δηλαδή από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο),
 β. φθίνουσα σειρά (δηλαδή από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο).

Λύση
 α. −16 < −10 < −3 < 0 < +2 < 10 < 15
 β. 15 > 10 > +2 > 0 > −3 > −10 > −16

3. Να συμπληρώσεις με το κατάλληλο σύμβολο <, >, = τα κενά:
 α. +4 ... −(+6) β. 3 ... |6| γ. −8 ... −(+8) δ. −10 ... −(−10)
 ε. |20| ... |−20| στ. 13 ... −|+11| ζ. 1 ... −|−21| η. −3 ... |14|
 θ. |−2| ... −|2| ι. −|−6| ... 0

Λύση
 α. −(+6) = −6 και +4 > −6, άρα +4 > −(+6)
 β. |6| = 6 και 3 < 6, άρα 3 < |6|
 γ. −(+8) = −8 και −8 = −8, άρα −8 = −(+8) 
 δ. −(−10) = 10 και −10 < 10, άρα −10 < −(−10) 
 ε. |20| = |−20| = 20, άρα |20| = |−20|
 στ. −|+11| = −11 και 13 > −11, άρα 13 > −|+11|
 ζ. −|−21| = −21 και 1 > −21, άρα 1 > −|−21|
 η. |14| = 14 και −3 < 14, άρα −3 < |14|
 θ. |−2| = 2, −|2| = −2 και 2 > −2, άρα |−2| > −|2|
 ι. −|−6| = −6 και −6 < 0, άρα −|−6| < 0

ΕρΩτηΣΕίΣ ΚαταΝΟηΣηΣ

1. Να χαρακτηρίσετε ως Σωστή (Σ) ή Λαν-
θασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω 
προτάσεις:
α. Ομόσημοι λέγονται οι αριθμοί που 
έχουν θετικό πρόσημο.
β. Κάθε ακέραιος αριθμός είναι ρητός.

γ. Οι ρητοί αριθμοί χωρίζονται σε αρνη-
τικούς και σε θετικούς αριθμούς.
δ. Οι ακέραιοι αριθμοί είναι ρητοί.
ε. Τετμημένη ενός σημείου ονομάζουμε 
τον αριθμό που καθορίζει τη θέση του 
πάνω στην ευθεία των ρητών αριθμών.
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στ. Τη σχέση −2 < x ≤ 3 την επαληθεύουν 
πέντε ακέραιοι αριθμοί.
ζ. Τη σχέση 0 ≤ x ≤ 2 την επαληθεύουν 
τρεις ρητοί αριθμοί.
η. Η απόλυτη τιμή κάθε αριθμού είναι θε-
τικός αριθμός.
θ. Από τη σχέση |α| = |β| συμπεραίνουμε 
ότι α = β.
ι. Αντίθετοι λέγονται δύο αριθμοί που 
έχουν αντίθετες απόλυτες τιμές.
ια. Από τη σχέση α < β συμπεραίνουμε ότι 
|α| < |β|.
ιβ. Ο αντίθετος του αριθμού α συμβολίζε-
ται με −α και είναι αρνητικός αριθμός.

2. α. Να αντιστοιχίσετε σε καθένα από τα 
σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι του άξο-
να (Στήλη Α), έναν από τους αριθμούς του 
πίνακα (Στήλη Β):

Στήλη Α

xx΄ –3 –2 –1
ΟΔ Ε Α Ζ Β Ι Γ Η Θ

1 2 3 4

Στήλη Β
α. β. γ. δ. ε. στ. ζ. η. θ.

−   3 __ 2  3,3   9 __ 2  −   13 ___ 5  −3,3 −   3 __ 5  0,8   3 __ 2  2,6

Α. Β. Γ. Δ. Ε. Ζ. Η. Θ. Ι.

β. Από τα παραπάνω σημεία να προσδιο-
ρίσετε τα ζεύγη που είναι συμμετρικά ως 
προς την αρχή του άξονα. 

3. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά, 
έτσι ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις:
α. Απόλυτη τιμή ενός αριθμού ονομάζου-
με την ........................... του σημείου, που 
καθορίζει ο αριθμός πάνω στον άξονα, 
από την ........................... του άξονα.
β. Αντίθετους ονομάζουμε δύο αριθμούς 
που είναι ........................... και έχουν την 
........................... απόλυτη τιμή. 

γ. Δύο αριθμοί που είναι ...................... ή 
..................... έχουν την ίδια απόλυτη τιμή.
δ. Όταν για τους αριθμούς α και β ισχύει 
η σχέση α < β < 0, τότε για τις απόλυτες 
τιμές των α και β ισχύει η σχέση |α| ... |β|. 
ε. Αν ο θ είναι ένας θετικός αριθμός, τότε 
από την ισότητα |x| = θ προκύπτει ότι
x = ........ ή x = ........ .

4. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:
α 2 −1 −1,75 0,01

−α −2,55 1,75 −0,101
|α| 1,75

|−α| 1,75

5. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά, 
έτσι ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις:

α. Ο αντίθετος του αριθμού   11 ___ 12   είναι ο 
αριθμός ......................... και η απόλυτη 
τιμή του είναι ο αριθμός ......................... .

β. Ο αντίθετος του αριθμού −  12 ___ 11   είναι ο 
αριθμός ...................... και η απόλυτη τιμή 
του είναι ο αριθμός ...................... .
γ. Όταν η απόλυτη τιμή ενός αριθμού α 
είναι ο αριθμός   1111 _____ 1000  , τότε ο αριθμός α εί-
ναι ο ...................... ή ο ...................... .
δ. Από την ισότητα |α| = 0,22 προκύπτει 
ότι α = ........ ή α = ....... . 

6. Με τα στοιχεία που είναι σημειωμένα 
στον παρακάτω άξονα να χαρακτηρίσετε 
ως Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ) καθεμία 
από τις προτάσεις που ακολουθούν:

x
x΄

ΟΓ Κ Β Θ Α Δ Λ Ε Μ Ζ Η

–3 –2 –1 0 1 2 3 4

α. Τα σημεία Λ και Κ έχουν ετερόσημες 
τετμημένες.
β. Τα σημεία Λ και Θ έχουν αντίθετες τε-
τμημένες.
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γ. Τα σημεία Β και Γ έχουν ομόσημες τε-
τμημένες.
δ. Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στα ση-
μεία Α και Δ είναι αντίθετοι.
ε. Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στα ση-
μεία Κ και Μ έχουν την ίδια απόλυτη τιμή.
στ. Ο αριθμός που αντιστοιχεί στο Β είναι 
μεγαλύτερος από αυτόν που αντιστοιχεί 
στο Γ.
ζ. Ο αριθμός που αντιστοιχεί στο Κ είναι 
μεγαλύτερος από αυτόν που αντιστοιχεί 
στο Θ.
η. Ο αριθμός που αντιστοιχεί στο Δ είναι 
μεγαλύτερος από αυτόν που αντιστοιχεί 
στο Α.

θ. Το άθροισμα των αριθμών που αντι-
στοιχούν στα σημεία Β και Δ είναι αρνητι-
κός αριθμός.
ι. Το άθροισμα των αριθμών που αντι-
στοιχούν στα σημεία Κ και Θ είναι αρνη-
τικός αριθμός.
ια. Το άθροισμα των αριθμών που αντι-
στοιχούν στα σημεία Β, Α και Ζ είναι αρ-
νητικός αριθμός.
ιβ. Το άθροισμα των αριθμών που αντι-
στοιχούν στα σημεία Γ, Β και Η είναι αρ-
νητικός αριθμός.

αΣΚηΣΕίΣ

7. Στο σχήμα που ακολουθεί έχουμε τέσ-
σερις ευθείες, πάνω στις οποίες έχουμε 
αντιστοιχίσει ρητούς αριθμούς. Σε ποιες 
από αυτές, η αντιστοίχιση μας οδηγεί στη 
δημιουργία άξονα;

α. 

β. 

γ.

δ.

–

–1 0 1

1
2

– –1
2

1
2

3
2

–1 0 1 2

3
2

5
2

–20 –5 0

15
2

–1 0 1

3
2

– 30
2

8. α. Να σημειώσετε στον άξονα x΄Ox τα 
σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι, με τε-
τμημένες:

−5,   9 __ 2  , −3,5, −0,6, −   8 __ 5  ,   4 __ 5  ,   7 __ 4  , 1,8 και −   5 __ 2  

xx΄ –1

Ο

10

β. Αν συμβολίσουμε με το γράμμα d, γενι-
κά, την απόσταση ενός οποιουδήποτε από 
τα παραπάνω σημεία, από την αρχή Ο του 
άξονα και με το γράμμα x, γενικά, έναν 
από τους παραπάνω αριθμούς, τότε να συ-
μπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

x −5   9 __ 2  −3,5 −0,6 −  8 __ 5    4 __ 5    7 __ 4  1,8 −  5 __ 2  

d   8 __ 5  

−x   8 __ 5  −  7 __ 4  

|x|   7 __ 4  

|−x|   7 __ 4  

9. Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώ-
σεις να βρείτε τους αριθμούς που έχουν 
απόλυτη τιμή:

α. 1 β.   9 ___ 10   γ. 13,5 δ. 0 ε. 5,05
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10. Στον άξονα του σχήματος να επιλέξετε 
μονάδα και να σημειώσετε τα σημεία με 
τετμημένες −30, 35, −24, −6, 8, 28, 40 και 
−35.

xx΄
Ο

11. Να συγκρίνετε τους δύο αριθμούς και 
τις απόλυτες τιμές τους, σε καθεμία από 
τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. 1,5 και   5 __ 3   β. −   7 __ 8   και −1

γ.   10 ___ 9   και −   10 ___ 9   δ. 4 και −5

ε.   15 ___ 4   και −3

12. α. Σε καθεμία από τις παρακάτω περι-
πτώσεις να βρείτε όλες τις τιμές που μπο-
ρεί να πάρει ο ακέραιος αριθμός x.
i. 1 < x ≤ 5
ii. −7 < x < −3
iii. −4 ≤ x ≤   1 __ 2  
iv. −0,75 ≤ x ≤ 0,999
v. 2017 ≤ x ≤ 2019
β. Υπάρχουν ακέραιοι αριθμοί για τους 
οποίους ισχύουν και η σχέση ii. και η σχέ-
ση iii.;
γ. Υπάρχουν ακέραιοι αριθμοί για τους 
οποίους ισχύουν και η σχέση iii. και η 
σχέση iv.;

13. Να βρείτε για ποιους ρητούς αριθμούς 
ισχύει καθεμία από τις παρακάτω σχέ-
σεις:
α. x − |x| = 0
β. x + |x| = 0
γ. |x| ≥ 0
δ. |x| > 0 
ε. |x| = |−x|

14. α. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω 
πίνακα:
Αριθμός 2 −1   −5
Αντίθετος του 
αριθμού   4 −3  

Απόλυτη τιμή
του αριθμού  1  

Απόλυτη τιμή
του αντίθετου   3,5

β. Ποια σχέση έχουν οι απόλυτες τιμές 
δύο αντίθετων αριθμών;

15. Να υπολογίσετε την τιμή καθεμίας 
από τις παρακάτω παραστάσεις:
Α = −1 + |−1| −2 + |−2| − 3 + |−3| − 4 + |−4| − ... ... −50 + |−50| 

πλήθος όρων: 100

Β = 1 − |−1| + 1 − |−1| + 1 − |−1| + 1 − |−1| + 1 − |−1| ... ...

πλήθος όρων: 50

Γ = 1 − |−1| + 1 − |−1| + 1 − |−1| + 1 − |−1| + 1 − |−1| ... ...

πλήθος όρων: 51

Δ = ... ... − 5 − 4 − 3 − 2 − 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... ...
     

 πλήθος όρων: 999 πλήθος όρων: 1000




