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ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

 Μεταξύ δύο πραγματικών αριθμών μεγαλύτερος είναι εκείνος που βρίσκεται πιο δεξιά 

στον άξονα των πραγματικών αριθμών. 

 Αν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο αριθμούς α και β βρίσκουμε τη διαφορά τους α-β 

Αν α-β>0  τότε α>β  «Αν η διαφορά είναι θετικός αριθμός τότε ο πρώτος αριθμός δηλαδή το 

α είναι μεγαλύτερος από τον δεύτερο δηλαδή το β» 

Αν α-β<0 τότε α<β  «Αν η διαφορά είναι αρνητικός αριθμός τότε ο δεύτερος αριθμός 

δηλαδή το β είναι μεγαλύτερος από τον πρώτο αριθμό δηλαδή το α» 

Αν α-β=0 τότε α=β  «Αν η διαφορά είναι ίση με το μηδέν τότε οι αριθμοί α και β είναι ίσοι 

μεταξύ τους» 

Αν τώρα έχουμε μια ανισότητα μεταξύ δύο αριθμών ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγουμε; 

Απ. 

Αν α>β τότε α-β>0 και β-α<0 δηλαδή 

0

0

   

    

   






 

Για παράδειγμα αν έχουμε μια πληροφορία σε μια άσκηση ότι x>3 τότε θα έχουμε και άλλες 

δύο πληροφορίες, που είναι οι εξής: 

x-3>0 και 3-x<0 

 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Ένας τρόπος για να συγκρίνουμε δύο θετικούς αριθμούς, εκτός απ’ αυτόν που είδαμε 

προηγουμένως με τη διαφορά, είναι να διαιρέσουμε τους δύο αριθμούς 

Έτσι για να συγκρίνουμε δύο θετικούς αριθμούς α και β μπορούμε να υπολογίσουμε το 

πηλίκο 



 

 Αν 1



 τότε το α είναι μεγαλύτερος  του β δηλαδή  για α,β θετικούς αριθμούς 

ισχύει 1    
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 Αν 1



 τότε το α είναι μικρότερος του β δηλαδή για α,β θετικούς αριθμούς ισχύει 

1    



 

 Αν 1



 τότε το α είναι ίσο με το  β δηλαδή ισχύει 1    




 

 Αν α θετικός αριθμός τότε γράφουμε α>0 . Δηλαδή α θετικός  α>0 

 Αν α αρνητικός αριθμός τότε γράφουμε α<0  . Δηλαδή α αρνητικός  α<0 

 Αν α θετικός και β αρνητικός τότε ο α είναι μεγαλύτερος από τον β .  

Δηλαδή α>0 και β<0 α>β. Κάθε θετικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από κάθε αρνητικό 

αριθμό. 

 Για κάθε πραγματικό αριθμό α ισχύει ότι ο α ή θα είναι θετικός ή θα είναι αρνητικός ή θα 

είναι ίσος με το 0. Δηλαδή  

α R α > 0 ή α < 0 ή α = 0  

 Αν α είναι πραγματικός αριθμός διάφορος του μηδενός τότε ή θα είναι θετικός ή αρνητικός 

αριθμός. Δηλαδή 

α 0 α > 0 ή α < 0    

 Αν α είναι μη αρνητικός αριθμός τότε θα είναι θετικός αριθμός ή θα είναι το μηδέν. Σ’ αυτή 

την περίπτωση ο αριθμός περιγράφεται συμβολικά: α 0  

Δηλαδή ισχύει  

0

α 0 ή

0



 


 
 

 

 

 Ισχύει 
1

0 1 1    


 

 Ισχύει 

1

0

1







    






 

 Για κάθε πραγματικό αριθμό α ισχύει α
2  0. Δηλαδή το τετράγωνο κάθε πραγματικού αριθμού 

είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0. 

 Αν α είναι αριθμός διάφορος του 0 τότε για το τετράγωνό του ισχύει α
2
>0. Δηλαδή 

2
α 0 α > 0   . Επίσης αν το τετράγωνο ενός αριθμού είναι μεγαλύτερο του 0 τότε 

καταλαβαίνουμε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι διάφορος του 0 

 Αν προσθέσουμε δύο θετικούς αριθμούς τότε το αποτέλεσμα είναι θετικός αριθμός. Δηλαδή 

α>0 και β>0  α+β>0. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το άθροισμα δύο αριθμών είναι θετικός αριθμός δε συνεπάγεται ότι αυτοί οι 

αριθμοί είναι θετικοί. Π.χ. -3+5=2.Σίγουρα όμως δεν θα είναι και οι δύο αρνητικοί. 

 Αν προσθέσουμε δύο αρνητικούς αριθμούς  τότε το αποτέλεσμα είναι αρνητικός αριθμός. 

Δηλαδή α<0 και β<0  α+β<0 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το άθροισμα δύο αριθμών είναι αρνητικός αριθμός δε συνεπάγεται ότι αυτοί οι 

αριθμοί είναι αρνητικοί. Π.χ. -8+5=-3.  Σίγουρα όμως δεν θα είναι και οι δύο θετικοί. 

 Αν πολλαπλασιάσουμε δύο ομόσημους αριθμούς(και οι δύο θετικοί ή και οι δύο αρνητικοί) 

τότε το γινόμενό τους θα είναι θετικός αριθμός. Ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή αν το 

γινόμενο δύο αριθμών είναι θετικός αριθμός τότε αυτοί οι αριθμοί είναι ομόσημοι. 

α,β ομόσημοι αβ>0 

 Αν διαιρέσουμε δύο ομόσημους αριθμούς(και οι δύο θετικοί ή και οι δύο αρνητικοί) τότε το 

πηλίκο τους θα είναι θετικός αριθμός. Ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή αν το πηλίκο δύο 

αριθμών είναι θετικός αριθμός τότε αυτοί οι αριθμοί είναι ομόσημοι. 

α,β ομόσημοι  



>0 

 Αν πολλαπλασιάσουμε δύο ετερόσημους αριθμούς(ο ένας θετικός και ο άλλος αρνητικός) τότε 

το γινόμενό τους θα είναι αρνητικός αριθμός. Ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή αν το 

γινόμενο δύο αριθμών είναι αρνητικός αριθμός τότε αυτοί οι αριθμοί είναι ετερόσημοι. 

α,β ετερόσημοι αβ<0 

 Αν διαιρέσουμε δύο ετερόσημους αριθμούς(ο ένας θετικός και ο άλλος αρνητικός)  τότε το 

πηλίκο τους θα είναι αρνητικός αριθμός. Ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή αν το πηλίκο δύο 

αριθμών είναι αρνητικός αριθμός τότε αυτοί οι αριθμοί είναι ετερόσημοι. 

α,β ετερόσημοι   



<0 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Αν ένας αριθμός α είναι μεγαλύτερος από έναν αριθμό β και αυτός είναι μεγαλύτερος από έναν 

αριθμό γ τότε και ο α είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό γ. Δηλαδή 

Αν α>β και β>γ τότε και α>γ. 






   


 

 

 








      






 

 α>β α+γ>β+γ Αν και στα δύο μέλη μιας ανισότητας προσθέσουμε τον ίδιο 

αριθμό θα προκύψει ανισότητα της ίδιας φοράς. 

 α>β α-γ>β-γ Αν και από τα δύο μέλη μιας ανισότητας αφαιρέσουμε τον 

ίδιο αριθμό θα προκύψει ανισότητα της ίδιας φοράς. 
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 α>β και γ>0αγ>βγ Αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη μιας 

ανισότητας με τον ίδιο θετικό αριθμό θα προκύψει ανισότητα της ίδιας 

φοράς. Δηλαδή, πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με 

τον ίδιο θετικό αριθμό δεν αλλάζει η φορά της ανισότητας. 

 α>β και γ>0



 

 Αν διαιρέσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με 

τον ίδιο θετικό αριθμό θα προκύψει ανισότητα της ίδιας φοράς.  

Δηλαδή, διαιρώντας και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο θετικό 

αριθμό δεν αλλάζει η φορά της ανισότητας. 

 α>β και γ<0αγ<βγ Αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη μιας 

ανισότητας με τον ίδιο αρνητικό αριθμό θα προκύψει ανισότητα αντίθετης 

φοράς σε σχέση με την αρχική. Δηλαδή πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη 

μιας ανισότητας με τον ίδιο αρνητικό αριθμό αλλάζει η φορά της 

ανισότητας. 

 α>β και γ<0



 

 Αν διαιρέσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με 

τον ίδιο αρνητικό αριθμό θα προκύψει ανισότητα αντίθετης φοράς σε σχέση 

με την αρχική. Δηλαδή διαιρώντας και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με τον 

ίδιο αρνητικό αριθμό αλλάζει η φορά της ανισότητας. 

 Μπορούμε να προσθέτουμε ανισότητες κατά μέλη αρκεί αυτές να έχουν την 

ίδια φορά. Τότε θα προκύψει ανισότητα της ίδιας φοράς με τις αρχικές. 

Δηλαδή 

  

      



 



 

 Μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε ανισότητες κατά μέλη αρκεί αυτές να 

έχουν την ίδια φορά και όλοι οι όροι τους να είναι θετικοί αριθμοί. Τότε η 

ανισότητα που θα προκύψει θα έχει την ίδια φορά με τις αρχικές 

ανισότητες. Δηλαδή 

0<β<α

   0<δ<γ (επί)

0<β δ<α γ 

 

 Μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε ανισότητες κατά μέλη αρκεί αυτές να 

έχουν την ίδια φορά και όλοι οι όροι τους να είναι αρνητικοί αριθμοί. Τότε η 
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ανισότητα που θα προκύψει θα έχει αντίθετη φορά σε σχέση με τις αρχικές 

ανισότητες. Δηλαδή 

β<α<0

        δ<γ<0 (επί)

      β δ>α γ>0 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούμε να αφαιρούμε ανισότητες κατά μελή, να διαιρούμε 

ανισότητες κατά μέλη, να προσθέτουμε ανισότητες που δεν έχουν την ίδια φορά και 

να πολλαπλασιάζουμε ανισότητες που δεν έχουν την ίδια φορά. Για να 

πολλαπλασιάσουμε ανισότητες πρέπει να έχουν την ίδια φορά και όλοι οι όροι τους να 

είναι θετικοί ή όλοι οι όροι τους να είναι αρνητικοί. 

 Μπορούμε να υψώσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας που όλοι οι όροι 

της είναι θετικοί σε άρτια θετική δύναμη(δηλαδή στο τετράγωνο, στην 

τετάρτη, στην έκτη κ.ο.κ). Τότε η φορά της ανισότητας δεν θα αλλάξει. 

Δηλαδή ισχύει 0<β<α  β2ρ<α2ρ όπου ρ θετικός ακέραιος αριθμός 

Για παράδειγμα 

0<β<α  β2<α2 

0<β<α  β4<α4 

0<β<α  β6<α6 

0<β<α  β8<α8 

0<β<α  β46<α46 

 Μπορούμε να υψώσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας που όλοι οι όροι 

της είναι αρνητικοί σε άρτια θετική δύναμη(δηλαδή στο τετράγωνο, στην 

τετάρτη, στην έκτη κ.ο.κ). Τότε η φορά της ανισότητας θα αλλάξει. 

Δηλαδή ισχύει β<α<0  β2ρ>α2ρ όπου ρ θετικός ακέραιος αριθμός 

Για παράδειγμα 

β<α<0  β2>α2 

β<α<0  β4>α4 

β<α<0  β6>α6 

β<α<0  β8>α8 

β<α<0  β46>α46 

 Αν υψώσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας στην ίδια θετική περιττή 

δύναμη(δηλαδή στην τρίτη, στην πέμπτη, στην εβδόμη, στην ενάτη κ.ο.κ) η 

φορά της ανισότητας δεν θα αλλάξει. 

Δηλαδή ισχύει β<α  β2ρ+1<α2ρ+1 όπου ρ θετικός ακέραιος αριθμός. 
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Σ’ αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η προϋπόθεση και τα δύο μέλη της 

ανισότητας να είναι θετικά ή και τα δύο μέλη να είναι αρνητικά. 

Για παράδειγμα 

β<α  β3<α3 

β<α  β5<α5 

β<α  β7<α7 

β<α  β9<α9 

β<α  β2015<α2015 

 


