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ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

 ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ 

 ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ  

 

ΘΕΜΑ  1 

 

Α. Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα; 

Β. Πότε δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα; 

Γ. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 

    (α) Οι ευθείες y=2x+3 και y=-1+2x είναι παράλληλες. 

    (β) Τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά εκφράζονται από τον τύπο y=αx. 

    (γ) Η γραφική παράσταση της ευθείας y = -4x διέρχεται από το 1ο και το 3ο τεταρτημόριο. 

    (δ) Το συμμετρικό του σημείου Β(2,- 6) ως προς τον άξονα x’x είναι το Γ(2,6). 

    (ε) Η κλίση της ευθείας y=x+4 είναι ο αριθμός 4 

 

ΘΕΜΑ  2 

 

Α. Να γράψετε τους τύπους του ημω, συνω και εφω μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου  

     τριγώνου. 

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

    (α) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία είναι ίση με το μισό της επίκεντρης που έχει ίσο  

          αντίστοιχο τόξο. 
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    (β) Οι εγγεγραμμένες γωνίες ενός κύκλου που βαίνουν στο ίδιο τόξο ή σε ίσα τόξα είναι  

          μεταξύ τους ίσες. 

    (γ) Το μέτρο μιας εγγεγραμμένης γωνίας που βαίνει σε ημικύκλιο είναι αμβλεία. 

    (δ)  Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό αν όλες οι πλευρές τους είναι μεταξύ τους ίσες. 

    (ε) Το τετράγωνο είναι ένα κανονικό πολύγωνο. 

 

  

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ  1 

 

Δίνεται η ευθεία (ε) με εξίσωση y=(3λ-2)x+2 . 

(α) Αν η ευθεία (ε) είναι παράλληλη με την ευθεία y=7 x, να βρείτε την τιμή του λ. 

(β) Για λ=3, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ευθεία (ε). 

 

ΘΕΜΑ  2 

 

Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με   =90ο  δίνονται ΒΓ=10 cm και συν   =0,6 .  

Να βρείτε : 

(α) Το μήκος της πλευράς ΑΒ.  

(β) Το μήκος της πλευράς ΑΓ. 

(γ) Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. 
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ΘΕΜΑ  3 

 

Στο διπλανό σχήμα δίνεται κύκλος με κέντρο το Ο  

και μια διάμετρός του ΑΒ. 

Ισχύει ότι: ΑΓ= 2cm και ΒΓ = 2ΑΓ 

Να βρείτε:  

(α) Τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ. 

(β) Τις πλευρές του τριγώνου. 

(γ) Το εμβαδόν του τρίγωνου ΑΒΓ. 

 

 

 

 

Ευχόμαστε επιτυχία! 


