
 

 

 

 

Συλλογική εργασία 

των µαθητών του Β2 (2011–12) 

του 6ου Γυµνασίου Γαλατσίου 



 

Το παρακάτω λεξικό φτιάχτηκε από τους µαθητές του 

Β2 τη χρονιά 2011–12. Την τελική διαµόρφωση του 

περιεχοµένου είχαν οι εκπαιδευτικοί Στουραΐτης Κώστας 

(µαθηµατικός) και Χατζηαµπεριάδης Ηλίας (φιλόλογος). Η 

ιδέα ξεκίνησε από την προσπάθεια σύνδεσης της 

µαθηµατικής ορολογίας µε τα γλωσσικά χαρακτηριστικά 

(ετυµολογικά και ερµηνευτικά) των λέξεων που την 

αποτελούν. Πολύ συχνά η σηµασία µιας λέξης στα 

µαθηµατικά είναι πολύ διαφορετική από τη σηµασία της στην 

καθηµερινή ζωή. Ωστόσο, µια ετυµολογική και ερµηνευτική 

ανάλυση των µαθηµατικών όρων είναι χρήσιµη τόσο για τη 

µάθηση των µαθηµατικών όσο και της γλώσσας. Ίσως να 

οδηγεί και σε άλλα µονοπάτια (όπως την ιστορία των 

µαθηµατικών ή την εξέλιξη της γλώσσας). 

 Η έλλειψη χρόνου και εµπειρίας ήταν σηµαντικοί 

περιορισµοί που µπορεί να οδήγησαν σε παραλείψεις ή λάθη. 

Ίσως την επόµενη σχολική χρονιά να µπορέσουµε να 

βελτιώσουµε. 
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Αδύνατη: Από το στερητικό  α– και το επίθετο "δυνατός" (πιθανός, εφικτός) που 

προέρχεται από το αρχαίο "δύναµαι" (µπορώ). Στην καθηµερινή γλώσσα µπορεί να 

σηµαίνει κάτι που δεν είναι εφικτό αλλά και την λεπτή (αδύνατη). Στα µαθηµατικά, 

αδύνατη εξίσωση λέγεται αυτή που δεν έχει λύση. 

Άθροισµα: Από το ρήµα "αθροίζω" που προέρχεται από το "αθρόος" (άφθονος, 

µαζικός). Τόσο στην καθηµερινή γλώσσα όσο και στα µαθηµατικά, άθροισµα είναι το 

αποτέλεσµα της πρόσθεσης. 

Ακτίνα: Από την αρχαία λέξη "ακτίς". Στην καθηµερινή γλώσσα, είναι η φωτεινή 

γραµµή που εκπέµπεται από ένα φωτεινό σώµα. Στα µαθηµατικά, είναι το 

ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου µε κάποιο σηµείο του. 

Ακτίνιο: Από τη λέξη ακτίνα. Στη χηµεία, το ακτίνιο είναι χηµικό στοιχείο. Στα 

µαθηµατικά το ακτίνιο είναι µονάδα µέτρησης γωνιών και τόξων. 

Άλγεβρα: Από τη λατινική "algebra" που προέρχεται από την αραβική "al jabr" 

(συµπλήρωση). Είναι ο κλάδος των µαθηµατικών που πραγµατεύεται τις πράξεις και 

τις ιδιότητές τους τόσο µεταξύ αριθµών, όσο και µεταξύ των στοιχείων άλλων 

συνόλων. 

Αλγεβρική παράσταση: Η παράσταση που περιέχει αριθµούς και µεταβλητές που 

συνδέονται µεταξύ τους µε πράξεις. 

Αναγωγή: Από την πρόθεση "ανά" και το αρχαίο ρήµα "άγω" (οδηγώ). Στην 

καθηµερινή γλώσσα µπορεί να σηµαίνει την αναφορά σε µια άλλη βάση, τη 

µετατροπή. Στη Χηµεία αναγωγή είναι είδος χηµικής αντίδρασης. Στα µαθηµατικά 

αναγωγή όµοιων όρων είναι η πρόσθεση (ή η αφαίρεση) των όµοιων προσθετέων. 

Απαλοιφή: Από το αρχαίο ρήµα "απαλείφω" (από + αλείφω). Στην καθηµερινή 

γλώσσα σηµαίνει την εξάλειψη, την εξαφάνιση Στα µαθηµατικά, απαλοιφή 

παρανοµαστών λέγεται η διαδικασία που οδηγεί στην εξάλειψη των παρονοµαστών 

(άρα των κλασµάτων) σε µια εξίσωση, δηλαδή ο πολλαπλασιασµός των δύο µελών 

της εξίσωσης µε κοινό πολλαπλάσιο των παρονοµαστών. 

Απόσταση: Προέρχεται από το αρχαίο ρήµα "αφίστηµι" [από + ίστηµι] που σηµαίνει 

"αποµακρύνω". Απόσταση είναι το διάστηµα του χώρου µεταξύ δύο σηµείων. Στη 
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γεωµετρία απόσταση δύο σηµείων είναι το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος που 

συνδέει δύο σηµεία. 

Αριθµός: Προέρχεται από το αρχαίο ρήµα "αραρίσκω" που σηµαίνει συγκεντρώνω, 

συνάπτω, λογαριάζω. Έννοια που δηλώνεται µε µαθηµατικά σύµβολα [π.χ. 1,2,3, 

κλπ] γράµµατα [π.χ. α’,β’,γ’ κλπ] λέξεις [π.χ. ένα, δύο, τρία κλπ], φανερώνει το 

πλήθος των πραγµάτων στα οποία αναφερόµαστε και χρησιµεύει στους υπολογισµούς 

και τις µετρήσεις. Στα µαθηµατικά υπάρχουν οι φυσικοί αριθµοί, οι ακέραιοι αριθµοί, 

οι ρητοί αριθµοί, οι πραγµατικοί αριθµοί κλπ. 

Αριθµητική: Η σχετική µε τον αριθµό. Κλάδος των µαθηµατικών που ασχολείται µε 

τις ιδιότητες και τις πράξεις των αριθµών. 

Βάση:.Από το αρχαίο "βάσις" που προέρχεται από τη ρήµα "βαίνω". Στην 

καθηµερινή γλώσσα µπορεί να σηµαίνει το χώρο ή το σηµείο που επάνω του πατάει, 

στηρίζεται κάτι, το κατώτερο µέρος σώµατος ή σχήµατος, το κυριότερο µέρος ή 

συστατικό ενός συνόλου, το οριακό σηµείο κάτω από το οποίο ο συναγωνιζόµενος ή 

εξεταζόµενος θεωρείται ότι απέτυχε κλπ. Στα µαθηµατικά βάση είναι µια πλευρά 

ενός σχήµατος (χρησιµοποιούµε αυτό τον όρο όταν υπολογίζουµε εµβαδά), αλλά και 

οι παράλληλες πλευρές ενός τραπεζίου. 

Γραφική παράσταση: Γραφική είναι αυτή που σχετίζεται µε τη γραφή. Στα 

µαθηµατικά, η γραφική παράσταση συνάρτησης είναι η γραµµή που αποτελείται από 

τα σηµεία που έχουν για τετµηµένη κάποιο x και για τεταγµένη το ψ που αντιστοιχεί 

σε αυτό το x. Είναι µια ''εποπτική'' εικόνα της συνάρτησης αυτής και µας βοηθάει να 

αντλήσουµε χρήσιµες πληροφορίες για τη σχέση των µεταβλητών x και ψ. 

∆είγµα: Από το αρχαίο "δείκνυµι" που σηµαίνει "δείχνω". Το δείγµα είναι ένα µέρος 

από το σύνολο που θέλουµε να εξετάσουµε, π.χ. µικρή ποσότητα υλικού που 

λαµβάνεται προκειµένου να εξεταστεί εργαστηριακά. Στη στατιστική πολύ συχνά 

συγκεντρώνουµε στοιχεία µόνο από ένα µέρος του πληθυσµού (το δείγµα) και 

προσπαθούµε να εξάγουµε συµπεράσµατα για όλο τον πληθυσµό. 

∆ειγµατοληψία: Προέρχεται από το "δείγµα" και τη 'λήψη" (ουσιαστικό από το 

λαµβάνω). ∆ειγµατοληψία είναι η λήψη δείγµατος (πχ από εµπόρευµα) για δοκιµή ή 

έλεγχο. Στα µαθηµατικά, δειγµατοληψία είναι η επιλογή δείγµατος από ένα 
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πληθυσµό. Για να µπορέσουµε να βγάλουµε έγκυρα συµπεράσµατα για τον 

πληθυσµό, θα πρέπει η δειγµατοληψία να εξασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα 

του δείγµατος. 

∆ιάνυσµα: Από το ρήµα "διανύω". ∆ιάνυσµα είναι το προσανατολισµένο 

ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ένα ευθύγραµµο τµήµα στο οποίο έχουµε ορίσει αρχή και 

τέλος. ∆ιανυσµατικά µεγέθη (τη φυσική) είναι το βάρος (γενικά οι δυνάµεις), η 

ταχύτητα κλπ. 

∆ιάµεσος: Προέρχεται από το "δια" και το "µέσο" και δηλώνει αυτόν που βρίσκεται 

στο µεταξύ διάστηµα, τον ενδιάµεσο. Στα µαθηµατικά, διάµεσος τριγώνου είναι το 

ευθύγραµµο τµήµα που έχει άκρα µια κορυφή και το µέσο της απέναντι πλευράς. 

∆ιάµεσος στη στατιστική είναι η µεσαία παρατήρηση, όταν οι παρατηρήσεις έχουν 

διαταχθεί σε αύξουσα σειρά. 

Εγγεγραµµένος: Μετοχή του "εγγράφω", που προέρχεται από το "εν" (που δηλώνει 

ένταξη) και το "γράφω". Στα µαθηµατικά, ένα πολύγωνο είναι εγγεγραµµένο σε 

κύκλο, αν οι κορυφές του είναι σηµεία του κύκλου. Και ένας κύκλος είναι 

εγγεγραµµένος ενός πολυγώνου αν εφάπτεται στις πλευρές του. 

Έδρα: Από το αρχαίο θέµα "εδ–" που σήµαινε καθίζω, τοποθετώ. Στην καθηµερινή 

γλώσσα µπορεί να σηµαίνει το κάθισµα, το βήµα, τη θέση του καθηγητή ανώτερης 

σχολής, τον τόπο όπου είναι εγκατεστηµένη µόνιµα και λειτουργεί αρχή, εταιρία, 

επιχείρηση κ.τ.λ. Στα µαθηµατικά είναι το καθένα από τα δύο ηµιεπίπεδα, που 

σχηµατίζουν µία δίεδρη γωνία, αλλά και καθεµιά από τις επίπεδες επιφάνειες που 

ορίζουν ένα στερεό σώµα.  

Εικονόγραµµα: Από την "εικόνα" και το "γράµµα" (το αποτέλεσµα του γράφω). Στα 

µαθηµατικά είναι είδος γραφικής αναπαράστασης στατιστικών δεδοµένων 

(συχνοτήτων) µε χρήση του διαγράµµατος του αντικειµένου του οποίου µετράµε τη 

συχνότητα. 

Εξίσωση:  Προέρχεται από το ρήµα "εξισόω – εξισώ" (εξ– + ισόω) που σηµαίνει 

κάνω κάτι ίσο µε κάτι άλλο. Στα µαθηµατικά η εξίσωση είναι ισότητα που συνδέει 

γνωστές ποσότητες µε άγνωστες, τις οποίες θέλουµε να προσδιορίσουµε.  
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Επιµεριστική ιδιότητα: Από το ρήµα "επί-µερίζω" (µερίς) που σηµαίνει χωρίζω σε 

µερίδια, διαµοιράζω. Στα µαθηµατικά, επιµεριστική ονοµάζεται µια ιδιότητα που 

αφορά δύο µαθηµατικές πράξεις. Στην περίπτωση των αριθµητικών πράξεων η 

επιµεριστική ιδιότητα παίρνει τη µορφή: γ⋅α+β⋅α=γ+β⋅α )( . 

Επιφάνεια: Από το  "επί–" και το ρήµα "φαίνω – φαίνοµαι" (στα αρχαία είχε τη 

σηµασία του "λάµπω – φωτίζω" αλλά και του "λέγω – εξηγώ"). Στην καθηµερινή 

γλώσσα σηµαίνει το εξωτερικό ενός σώµατος, τη φαινοµενική όψη του. Στα 

µαθηµατικά, επιφάνεια είναι έκταση µε δύο διαστάσεις (µήκος και πλάτος, χωρίς 

βάθος) στην οποία τελειώνει ένα τµήµα του χώρου ή ένα στερεό σώµα. 

Ευθεία: Από το αρχαίο επίθετο "ευθύς" που σήµαινε τον ίσιο. Στα µαθηµατικά είναι 

θεµελιώδης έννοια που περιγράφεται µε ίσια γραµµή απείρου µήκους και µηδενικού 

πάχους χωρίς αρχή και τέλος. Ίδια η σηµασία της και στην καθηµερινή γλώσσα. 

Εφαπτοµένη: Από το αρχαίο ρήµα "εφάπτω" ("επί + άπτω" δηλαδή "επί + αγγίζω"). 

Στα µαθηµατικά σηµαίνει την ευθεία που έχει ένα κοινό σηµείο µε τον κύκλο, αλλά 

και το λόγο που σχηµατίζεται, αν διαιρέσουµε την απέναντι κάθετη πλευρά µε την 

προσκείµενη κάθετη πλευρά µιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου. 

Ηµίτονο: Από τις λέξεις "ηµί" (µισός) και "τόνος". Στα µαθηµατικά είναι ο λόγος που 

σχηµατίζεται, αν διαιρέσουµε την προσκείµενη κάθετη πλευρά µιας οξείας γωνίας ω 

ενός ορθογωνίου τριγώνου δια την υποτείνουσα. 

Θεώρηµα: Από το θεωρώ που προέρχεται από τα αρχαία: "θέα" + "ορώ" (βλέπω). 

Στα µαθηµατικά σηµαίνει την πρόταση που απαιτεί απόδειξη. 

Ιστόγραµµα: Από τις λέξεις "ιστός" (από το "ίσταµαι") + "γράµµα". Στα µαθηµατικά 

είναι γραφική απεικόνιση στατιστικών συχνοτήτων για οµαδοποιηµένες κατανοµές. 

Ίχνος: Αρχαία λέξη, άγνωστης ετυµολογίας. Στα µαθηµατικά ίχνος ενός σηµείου Α 

πάνω σε µία ευθεία ε ονοµάζεται το σηµείο τοµής Α΄ της ευθείας ε µε την κάθετη 

προς αυτήν, που διέρχεται από το Α. Στην καθηµερινή γλώσσα το ίχνος είναι 

αποτύπωµα ποδιού ανθρώπου ή ζώου – αχνάρι – πατηµασιά – σηµάδι που αφήνει 

οτιδήποτε στο πέρασµά του – αποµεινάρι – ελάχιστη ποσότητα. 
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Κάθετος: Προέρχεται από το αρχαίο ρήµα "καθίηµι" (αφήνω να πέσει, ρίχνω). Τόσο 

στα µαθηµατικά όσο και στην καθηµερινή γλώσσα, το κάθετος –η –ο δηλώνει τη 

σχέση ανάµεσα σε δύο ευθείες ή ευθύγραµµα τµήµατα που σχηµατίζουν γωνία 90 

µοιρών. Στην καθηµερινή γλώσσα κάθετος µπορεί να σηµαίνει απόλυτος στους 

ισχυρισµούς του ή στις απαιτήσεις του, κατηγορηµατικός (πρόκειται για λανθασµένη 

χρήση, αντί του ορθού απόλυτος, ριζικός, κατηγορηµατικός). 

Κανονικό: Από το αρχαίο ουσιαστικό "κανών" που προέρχεται από την "κάννα" 

(καλάµι), οπότε η λέξη "κανών" θα είχε ως αρχική σηµασία την καλάµινη ράβδο. 

Στην καθηµερινή γλώσσα κανονικό είναι αυτό που συµφωνεί µε ορισµένο κανόνα, µε 

καθιερωµένο πρότυπο, το συµµετρικό. Στα µαθηµατικά κανονικό λέγεται το 

πολύγωνο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. 

Κέντρο: Από το αρχαίο "κέντρον" (αιχµή, αγκάθι, κεντρί) που προέρχεται από ρήµα 

"κεντώ". Στην καθηµερινή γλώσσα µπορεί να σηµαίνει το µεσαίο σηµείο ενός χώρου 

ή ενός σχήµατος – ο τόπος που συγκεντρώνονται άνθρωποι ή δραστηριότητες, τόπος 

µε µεγάλη κίνηση – η έδρα από την οποία διευθύνεται το Κράτος ή µία υπηρεσία ή 

µία εργασία – τόπος ψυχαγωγίας. Στα µαθηµατικά, κέντρο λέγεται το σηµείο από το 

οποίο ισαπέχουν όλα τα σηµεία της περιφέρειας ενός κύκλου ή της επιφάνειας µιας 

σφαίρας. 

Κλάση: Από το αρχαίο «κλάσις» που προέρχεται από το ρήµα "κλάω – κλω" 

(σπάζω). Τόσο στην καθηµερινή γλώσσα όσο και στα µαθηµατικά σηµαίνει ένα 

σύνολο ατόµων ή πραγµάτων, που αποτελούν µέρος ενός µεγαλύτερου συνόλου, 

τάξη.  

Κλίση: Από το αρχαίο ρήµα "κλίνω" (στρέφω). Στην καθηµερινή γλώσσα µπορεί να 

σηµαίνει το ταλέντο σε κάτι, τον σχηµατισµό τύπων λέξεων (κλίση ρηµάτων). Στα 

µαθηµατικά κλίση της ευθείας λέγεται η εφαπτοµένη της γωνίας που σχηµατίζει η 

ευθεία µε τον άξονα των x δηλαδή ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας 

 Κύκλος: Από το αρχαίο κύκλος (που προέρχεται από το ινδοευρωπαϊκό θέµα "kwel" 

που σήµαινε περιστρέφω, γυρίζω). Στα µαθηµατικά ο κύκλος είναι καµπύλη κλειστή 

γραµµή που το κάθε σηµείο της απέχει σταθερή απόσταση από το κέντρο. Στην 

καθηµερινή γλώσσα µπορεί να σηµαίνει σειρά περιοδικών φαινοµένων ή σύνολο 
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συναφών πραγµάτων ή γεγονότων ή οµάδα ατόµων που αποτελούν κοινωνική, 

πολιτική, επαγγελµατική κ.λ.π ενότητα. 

Κύλινδρος: Από το αρχαίο ρήµα "κυλίνδω" (+ κατάληξη –ρος) που προέρχεται από 

το θέµα κυλ– (περιστρέφω, γυρίζω). Στα µαθηµατικά (και στην καθηµερινή γλώσσα) 

κύλινδρος είναι το στερεό µε δύο παράλληλες κυκλικές επιφάνειες (βάσεις) και κυρτή 

παράπλευρη επιφάνεια. 

Κώνος: Αρχαία λέξη "κώνος" µε αρχική σηµασία τον καρπό του πεύκου, το 

κουκουνάρι. Στα µαθηµατικά ο κώνος είναι στερεό µε κυκλική βάση και κυρτή 

επιφάνεια που απολήγει σε οξεία κορυφή. 

Λίτρο: Από την αρχαία "λίτρα" (νόµισµα). Στα µαθηµατικά και στην καθηµερινή 

γλώσσα, το λίτρο είναι µονάδα µέτρησης όγκου. Είναι ίσο µε 1000 κυβικά εκατοστά. 

Ορθοκανονικός: Προέρχεται από τα επίθετα "ορθός" [όρθιος] και "κανονικός" που 

σηµαίνει φυσιολογικός, αρµονικός. Στην καθηµερινή ζωή δε χρησιµοποιούµε τη λέξη 

ορθοκανονικός. Στα µαθηµατικά ορθοκανονικό σύστηµα αξόνων είναι οι κάθετοι 

άξονες των οποίων οι µονάδες µέτρησης έχουν ίδιο µήκος 

Παραλληλόγραµµο: Από το "παράλληλος" + "γραµµή". Τόσο στα µαθηµατικά, όσο 

και στην καθηµερινή γλώσσα σηµαίνει το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές 

παράλληλες. 

Παράλληλος: Αποτελείται από την πρόθεση "παρά" και την αλληλοπαθητική 

αντωνυµία "αλλήλοις". Παράλληλος είναι αυτός που όλα τα σηµεία του απέχουν 

εξίσου άλλον. Στα µαθηµατικά παράλληλες ευθείες είναι οι ευθείες που ανήκουν στο 

ίδιο επίπεδο και δεν έχουν κανένα κοινό σηµείο, ενώ παράλληλα διανύσµατα είναι τα 

διανύσµατα που έχουν τον ίδιο ή παράλληλους φορείς. 

Παράπλευρος: Από το "παρά" + "πλευρά". Σηµαίνει αυτόν που συνορεύει άµεσα µε 

κάτι, τον ακριβώς διπλανό, αυτόν που βρίσκεται ή που κινείται κατά µήκος µιας 

πλευράς ή γραµµής. Στα µαθηµατικά, παράπλευρη επιφάνεια λέγεται σε µερικά 

στερεά σώµατα η επιφάνεια που δεν ανήκει στις βάσεις του στερεού. 
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Περιγεγραµµένος: Μετοχή του "περιγράφω", που προέρχεται από το "περί" (γύρω) 

και το "γράφω". Στα µαθηµατικά, ένας κύκλος είναι περιγεγραµµένος ενός 

πολυγώνου αν οι κορυφές του πολυγώνου είναι σηµεία του κύκλου. 

Πρίσµα: Η αρχαία σηµασία είναι "πριονίδι – τραύµα από πριόνισµα". Προέρχεται 

από το αρχαίο ρήµα "πρίω" (πριονίζω, κόβω) Στα µαθηµατικά, το πρίσµα είναι 

στερεό µε δύο έδρες ίσες και παράλληλες και τις υπόλοιπες έδρες παραλληλόγραµµα. 

Στην καθηµερινή χρήση µπορεί να σηµαίνει την άποψη, την οπτική γωνία µε την 

οποία εξετάζει κανείς ένα θέµα. 

Σηµείο: Από το αρχαίο "σήµα" (σηµάδι, σήµα). Στην καθηµερινή γλώσσα µπορεί να 

σηµαίνει τον ορισµένο τόπο ή θέση, το τµήµα, το σηµάδι κοκ. Στα µαθηµατικά 

µπορεί να σηµαίνει κάποιο σύµβολο (πχ. καθένα από τα σύµβολα αριθµητικών ή 

αλγεβρικών πράξεων) ή τη θεµελιώδη γεωµετρική έννοια που περιγράφει το ελάχιστο 

µέρος του χώρου που δεν έχει διαστάσεις. 

Στρέµµα: Προέρχεται από το ρήµα "στρέφω" και η αρχική του σηµασία σχετιζόταν 

µε τη στροφή – στρέψη – οτιδήποτε είχε συνεστραµµένο σχήµα. Σήµερα το στρέµµα 

είναι µονάδα µέτρησης επιφάνειας (συνήθως γης) που ισούται µε 1000 τετραγωνικά 

µέτρα.  

Συνάρτηση: Από το "συν" και το "αρτώ". Συνάρτηση είναι η σύνδεση, η λογική 

συνοχή, η σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ δύο αντικειµένων (ή εννοιών, ή µεγεθών). 

Στα µαθηµατικά, συνάρτηση είναι η αντιστοίχιση µεταξύ των στοιχείων δύο 

συνόλων, ούτως ώστε κάθε στοιχείο του πρώτου συνόλου να αντιστοιχίζεται σε ένα 

µόνο στοιχείο του δεύτερου συνόλου. 

Συνηµίτονο: "συν" + "ηµίτονον". Είναι τριγωνοµετρικό µέγεθος. Για µια οξεία γωνία 

ορθογωνίου τριγώνου το συνηµίτονο είναι ένας αριθµός που εκφράζει το λόγο της 

απέναντι πλευράς προς την υποτείνουσα. 

Συχνότητα: Από το επίθετο "συχνός". Είναι ο αριθµός των εµφανίσεων ενός 

γεγονότος σε ένα χρονικό διάστηµα. Στη φυσική, είναι ο αριθµός των κορυφών ενός 

κύµατος που διέρχονται από ένα ορισµένο σηµείο στη µονάδα του χρόνου. Στα 

µαθηµατικά είναι ο φυσικός αριθµός ν που µας δηλώνει πόσες φορές εµφανίζεται η 

ίδια τιµή της µεταβλητής ανάµεσα στις παρατηρήσεις. 



λεξικό µαθηµατικών όρων                                                                                                                   8 

 

Σφαίρα: Η αρχαία ελληνική "σφαῖρα" είχε την ίδια σηµασία µε τη σηµερινή λέξη 

(δήλωνε οτιδήποτε σφαιρικό, την µπάλα). Στα µαθηµατικά, σφαίρα είναι το 

γεωµετρικό στερεό που αποτελείται από όλα τα σηµεία του χώρου που απέχουν από 

δεδοµένο σηµείο (το κέντρο) απόσταση µικρότερη ή ίση από µια δεδοµένη (την 

ακτίνα).   

Ταυτότητα: Από το αρχαίο "ταυτο" (το + αυτό) που είναι πρόθηµα λέξεων που 

δηλώνουν απόλυτη οµοιότητα. Η ταυτότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων ή 

χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν την ιδιαίτερη φύση ενός ατόµου ή συνόλου. Στα 

µαθηµατικά, η ταυτότητα είναι κάθε αλγεβρική ισότητα που ισχύει για κάθε τιµή των 

µεταβλητών της. 

Τεταρτηµόριο: Προέρχεται από το "τέταρτος" και το "µόριο" (υποκοριστικό του 

αρχαίου µόρος < µείροµαι που σηµαίνει µοιράζω). Σηµαίνει το ένα από τέσσερα ίσα 

µέρη ενός συνόλου ή ποσότητας. Στα µαθηµατικά τεταρτηµόριο λέγεται καθένα από 

τα τέσσερα µέρη στα οποία χωρίζεται το επίπεδο από τους άξονες ενός συστήµατος 

συντεταγµένων.  

Τεταγµένη: Θηλυκό της µετοχής παθητικής του ρήµατος "τάσσω" (τοποθετώ εκεί 

που πρέπει – βάζω σε σειρά). Στα µαθηµατικά είναι η δεύτερη από τις δύο 

συντεταγµένες ενός σηµείου στο επίπεδο, ο αριθµός που αντιστοιχεί στον 

κατακόρυφο άξονα ενός συστήµατος συντεταγµένων.  

Τετµηµένη: Θηλυκό της µετοχής του ρήµατος "τέµνω" που σηµαίνει κόβω. Στα 

µαθηµατικά τετµηµένη λέγεται η πρώτη από τις δύο συντεταγµένες ενός σηµείου στο 

επίπεδο, ο αριθµός που αντιστοιχεί στον οριζόντιο άξονα ενός συστήµατος 

συντεταγµένων.  

Τετράγωνο: Από το αρχαίο "τετράς" και τη "γωνία". Στα µαθηµατικά, τετράγωνο 

είναι το παραλληλόγραµµο που είναι ορθογώνιο και ρόµβος. Στην καθηµερινή 

γλώσσα το τετράγωνο µπορεί να σηµαίνει το τµήµα µιας περιοχής που σχηµατίζεται 

από τέσσερις δρόµους χωρίς άλλο δρόµο να το διαπερνά (οικοδοµικό τετράγωνο). 

Τοµή: Από το ρήµα "τέµνω" (διαιρώ, κόβω). Στην καθηµερινή γλώσσα µπορεί να 

σηµαίνει το κόψιµο, το σχεδιάγραµµα που παριστάνει την εµφάνιση κάποιου 

κοψίµατος (πχ µιας κατασκευής), Στα µαθηµατικά τοµή δύο συνόλων είναι τα κοινά 
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τους στοιχεία, ενώ τοµή δύο γραµµών (ή δύο επιφανειών) είναι το κοινό τους σηµείο 

(ή σηµεία) 

Τραπέζιο: Αρχαίο υποκοριστικό του "τράπεζα" (που δήλωνε έπιπλο µε τέσσερα 

πόδια). Στα µαθηµατικά είναι το κυρτό τετράπλευρο που έχει δύο πλευρές 

παράλληλες (βάσεις) και δύο µη παράλληλες.  

Υπερβολή: Από το "υπέρ–" και το αρχαίο ρήµα "βάλλω" (ρίχνω, πετάω). Στην 

καθηµερινή γλώσσα σηµαίνει την υπέρβαση του συνηθισµένου, του κανονικού, ένα 

σχήµα λόγου στο οποίο το νόηµα εκφράζεται µε µεγαλοποιηµένο τρόπο. Στα 

µαθηµατικά, υπερβολή είναι ένα είδος καµπύλης µε δύο κλάδους.  
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