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ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

 ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ  

ΘΕΜΑ  1 

i. Πότε δυο ποσά ονομάζονται ανάλογα; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα. Ποιά είναι η 

μαθηματική σχέση που συνδέει δυο ανάλογα ποσά x , y ; 

ii. Δίνεται το σημείο Α(-3, 5). Να βρείτε το συμμετρικό του Α ως προς: α) τον άξονα x’x      

β) τον άξονα y’y και γ) την αρχή των αξόνων.  

iii. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 

 Το σημείο Α(13,0) έχει τεταγμένη ίση με το μηδέν.  

 Κάθε σημείο του πρώτου τεταρτημορίου έχει θετικές συντεταγμένες. 

 Στην εξίσωση y=-3x η κλίση της ευθείας είναι ίση με -3. 

 Το συμμετρικό του σημείου Β(12,-7) ως προς την αρχή των αξόνων είναι το 

Γ(12,7). 

 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης δυο αντιστρόφως ανάλογων ποσών 

ονομάζεται υπερβολή και διέρχεται από την αρχή των αξόνων.  

 

ΘΕΜΑ  2 

i. Ποια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη; Τι σχέση έχει η εγγεγραμμένη γωνία με την 
επίκεντρη γωνία που βαίνει στο ίδιο τόξο; 

ii. Ποιο πολύγωνο λέγεται κανονικό; 
iii. Ποιος είναι ο τύπος υπολογισμού της κεντρικής γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου; 
iv. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / B  Γυμνασίου  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/03/2019 
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 Η επίκεντρη γωνία είναι διπλάσια κάθε εγγεγραμμένης γωνίας που βαίνει στο 

ίδιο τόξο. 

 Η κεντρική γωνία ενός κανονικού δωδεκαγώνου είναι ίση με 20 .  

 Εάν τριπλασιάσουμε την ακτίνα ενός κύκλου το εμβαδόν του θα 

τριπλασιαστεί επίσης. 

 Υπάρχει κανονικό πολύγωνο του οποίου η γωνία είναι ίση με 15 .  

 Εάν διπλασιάσουμε την ακτίνα ενός κύκλου θα διπλασιαστεί και το μήκος 

του.  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ  1 

Δίνεται η ευθεία (ε) με εξίσωση 
3λ 1

y x λ 2
2


     . 

Α. Αν η γραφική παράσταση της ευθείας διέρχεται από τo σημείο  Α(-1,5)  να υπολογίσετε 

το λ.  

Β.   Για λ=-1, να βρείτε την εξίσωση ευθείας (ζ) που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και 

είναι παράλληλη προς την ευθεία (ε). 

Γ.   Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ευθείας (ζ). 

 

ΘΕΜΑ  2 

Στο ακόλουθο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, να υπολογίσετε:               

Α.   την πλευρά ΑΓ 

Β.   τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας Β                                                                                                       

Γ.   την τιμή της παράστασης 
ημΒ 2συνΒ

Α
εφΒ


  . 

                                              Β 

                                       8cm                      17cm 

 

                                             Α                                       Γ 
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ΘΕΜΑ  3 

Σε κύκλο διαμέτρου ΑΒ φέρουμε τις χορδές ΚΑ και ΚΒ, ώστε KA 3 cm  και KB 4 cm . Να 

βρείτε: 
Α.  το μήκος του κύκλου 
Β.  το εμβαδόν του κύκλου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


