
ΘEΩPΙA
Θ6μα 1"

A. Tι oνoμ6ζεται μoνιbνυμo, απ6 πoια μι4ρη απoτελεiται, τι λ6γεται βαΘμ6g τoυ μoνων6μoυ

και π6τε δ6o μoνιbνυμα λ6γoνται 6μoια;

(Nα δiooετε παραδεiγματα).

B. Nα oυμπληριboετε τιqπαρακατω ιo6ητε9:

α. (o _ β),:

β.(α+β),:

γ. α '  _β':

δ. α, + β,:
Γ. Nα απoδεiξετε τη δ.

Θ6μα2"

A. Σε oρΘoκανoνικ6 orioτημα αξ6νων να oρioετε τoυt τριγωνoμετρικoriq αριΘμofq γωνiαq ω

με 0" ζ ω ζ 180" . (Ι{α κανετε oxiμα)

B. Nα oυμπληριboετε τιqπαρακατω ιo6ητε9:

α. ημ90.:

οτ. εφ30o:

β. oυν180o: τ. εφ0": δ. ημ60.: ε. oυν45":

ζ.  ημl50.: τl .  oυν135o: Θ. εφ120":

AΣKHΣEΙΣ
Aoκηoη 1η

Στo διπλαν6 σχημα εiναι AB : 5οm,

AΓ: 12cm, ΓΔ:6οm.

A. Nα απoδεiξετε 6τι τα τρiγωνα

ΓΔE και ABΓ εiναι 6μoια.

B. Nα υπoλoγioετε τα x, y και να

βρεiτε τo ληo oμoι6τητ6q τoυq.

Γ. Nα βρεiτε τo λ6γo των εμβαδiον

των δtio τριγcbνων.

Aoκηoη 2η

|s*+zy _ x+4y | ' .  |  η
l - -----]-_------]-J-

Nα λrioετε 
"o 

oυoημα: ]
l2*-**Y:**'
ι32

Nα ερμηνε6σετε γεωμετρικ6 τo απoτ6λεoμα πoυ βρηκατε.

Aoκηoη 3η

Nαλι ioετεηνεξioωoη' 
z 

-* 
* '+1:Ξ' ' f  '  

x- 2 x+l x2 -x-2



ΘEΩPΙA
Θ€μα 1"

A. Nα oυμπληρωΘo6ν oι ιo6τητε9:

(α + β), : .....) (o _ β), και (α + βXα _ β) :

B. Nα απoδεiξετε τη δειiτερη.

Θ6ψα2"

Nα γρ&ψετε τατρiα (3) κριτf1ρια ιo6τητα6 τριγcbνων.

AΣKtΙΣEΙΣ

Aοκηoη 1η

Nα λυΘεi η εξioωoη:

x2x

x-3 4-x x" -7x+ 12

Aoκηoη 2η

lz' 1Sx+3y) - 5. (x - 2y) = 22
NαλυΘεiτoorioτημα:{ . ^ 

. 
-

[4x -3y = 5x - 8y +12

Aοκηoη 3η

^ ^Στo διπλαν6 o1ημα ιo1βoυν ARΓ = AF,Δ l

^ ^ΑΔE =ΑΓB και ΑB : 6cm, AΓ : 10οm,

BΓ: 12οm. ΑΔ:4cm.

α. Nα απoδεiξετε 6τtτα τρiγωνα ΑBΓ και

AΔE εiναι 6μoια.

β. Nα γραφoriν oι iooι λ6γoι των αντioτoι-

1ων πλευριbν.

γ. Nα υπoλoγιoτo6ν τα AE και ΔE.



ΘEΩPΙA
Θ6μα 1.

A. Nα oρioετε τoυζ τριγωνoμετρικotig αριΘμorig γωνiαg ω με 0o ζ ω ζ 180o.

B. Nα απoδεiξετε 6τι για oπoιαδηπoτε γωνiα ω ιo1βoυν:

α. ημ2ω + oυν2ω: 1

nuω
β. εφω:

συνω

Θt'μα2'

A. Πoια εiναι η γενικη μoρφη μιαg εξioωoηg 2", βαΘμof με 6ναν &γvωoτo;

B. Πoια παρ&oταoη oνoμ&ζoυμε διακρiνoυoα;

Γ. Nα αντιoτoι1iσετε τα ερωτηματα τηq oτηληq (Α) με τιg απαντηoε1ζ τηζ oτηληq (B) oτoν

παρακ&τω πfvακα γvωρiζoνταq 6τι αναφ6ρoνται σε εξioωoη 2ou βαθμori:

Στι{λη A Στηλη B

Διακρiνoυoα Λtioειq εξioωoηg

A. Δ>O α. Διπληλ6oη

β. A6ριoτη
B. Δ<0 

γ. Αδriνατη

Γ. Δ:0 δ. Δrio λιioειg dνιoεq

MΙα απdντηση τηζ oτηληg (Β) περιooεδει,

AΣΙ(HΣEΙΣ

Aοκηoη 1η

Δiνεται ιoooκελ6g τρiγωνo ABΓ (ΑB : ΑΓ) και 6να oημεio o oτo εoωτερικ6 τoυ τριγιbνoυ

τι1τoιo iυoτε να ιoβει oB : oΓ. Nα απoδει1θo6ν 6τι:

A. 6Bi=6FE

B.,Gδ=Eiδ
Γ. Tα τρiγωνα ΑBo και AΓo εiναι ioα μεταξri τoυg.

Aοκηoη 2η

Nα λυΘεi η εξioωoη:

3x-4 x 2

x'_-5x+6*r-r,+ ^:o

Aοκηοη 3η

[1x + 1.1'  + (y - 2)2 = (x- 3) '  + (y + l) '
Nα λυΘεi τo orioτημα: i 

.

[2x+y=1



ΘEΩPΙA

Θ6μα 1"

A. Π6τε λ6με 6τι &io τρiγωνα εiναι ioα; (oριoμ69)

B. Γρdψτε τα κριηρια ιo6ηταq δrio τριγiονων. A Δ

Eivαιτα Air"o. ιrz ιoo: /Λ\ /-\/L./L.
(δικαιoλoyηmε την απαντηoη oαE) Β Γ Ε z

Θfμα 2"

A. Nα oυμπληρiοoετε τιg ταυτ6τητε5:

α. (α + β),

β. (o _ β),

τ. (α + β)(α _ β):
B. Nα απoδεfξετε την ταυτ6τητα:

α, _β,:(α _β)(α,+αβ+β)

AΣKHΣEΙΣ

Aοκηοη 1η

A. Nα παραγoντoπoιηΘoriν oι παραoτ6oειq:

x '_!6καιx, _5x+4

B. Nα βρεΘεi τo E. K. Π. των παραoτ&oεων:

1x2 - t61, (x2 - 5x + 4), (4 -x)

Γ. Nα λυΘεi η εξioωoη:

11l-x

x '  -16 4-x x '  -5x+ 4

Aοκηοη 2η

Nα λυΘεi τo α6oτημα:

2(y +x)_3(y _3):x _2y + Ι1

2x+ Y
Ir ' - tx -J

3

Aoιcηαη 3η

Nα απoδεiξετε 6τι: εa254o aυν254o + oυν21'26" :\



ΘEΩPΙA
Θ€μα 1"

A. Tι γvωρiζετε για η αυν6ρτηoη Υ : αx2 ψ α =0; (oxημα)

B. ,Eoτω 
η αυν&ρτηoη y : αx2 + βx + ̂ |, σ" = O. Tι παριoτ6νει;

Πoιεg oι αυντεταγμ6νεζ ηt κoρυφηg τηg; Π6τε 6γει" ε}ναγιoτo, π6τε μ6γιoτo και πo1o

εiναι αυτ6;

ΘΕμα2"

A. Nα διατυπωΘεi τo Θειbρημα τoυ Θαλη και oε o1ημα να γραφoriν oι o16oειq πoυ το

εκφρ6ζoυν.

B. Σε &io τρiγωνα ABΓ και A,B,Γ, 61oυμε:

α. σ: σ ,  β: β,,  B:B,

β. σ-_ σ,' i: i , B: B,

γ. α: C' ' , ,  β 
:  

β, ,  Γ:Γ

δ. λ:λ, i : i , ,  i :  i
Σε πoιεq περιπτιboει6 τα τρiγωνα εiναι ioα και γιατi;

AΣKtΙΣEΙΣ

Aοκηoη 1η

A:(x '  -3x+ t) '  -  1

B:x3 -2xz -x+2

A. Nα παραγoντoπoιηΘoδν oι A, B.

B. Για πoιεg τιμ6q τoυ x θ1ει ν6ημα η παρ6oταoη } "o. 
κατ6πιν να απλoπoιηΘεi.

B

A
Γ. Nα λυΘεi η εξioωoη _ :_ l

B

Aoκηοη 2η
,Eoτω τo o6oτημα:

2x+ 3y: 3α + β

x_2y : α+ 2β

Nα προoδιoριoτo6ν τα α, β αν τo (Σ) 61ει λ6oη (x, y): (2,3).

Aoκηοη 3η

Σε ιooακελ69 τρiγωνo ΑBΓ πρoεκτεiνω τη βιioη BΓ και απ6 τιq δ6o μεριf,t και παiρνω τμη-

ματα BΔ : ΓE. Aν M, N εiναι τα μ6oα των AB και AΓ αντiaτoqα, να δει1Θεi 6τι

ΔN: ME. Aν η ΔN και η ME τ6μνoνται oτo K και φ6ρω τηνΚZ κ&Θετη oην ΔE, να δει1Θεi

6τι: τo Z εiναι μ6ooν τηq ΔE.



ΘEΩPΙA
Θ€μα 1"

A. Nα oυμπληρrboετε τLζταυτ6ητεg:

τ. (o _ β),:

δ. (α _ β) (α2 + αβ + β,):

B. Nα απoδεiξετε την τ.pωτηκαι ην τ6ταρη ταυτ6ητα.

Θ6μα2"

Δiνεται η εξioωoη αx2 + βx + γ : O μ α =O.

Nα γρ&ψετε τoν τ6πo τη6 διακρiνoυoα6 Δ :

α. Π6τε η εξioωoη 61ει δ6o 6νιoε9 λιioειg; Γρ&ψτε τoν τ6πo των λlioεων.

β. Π6τε η εξioωoη θ1ει μια διπλ( λtioη; Γρ6ψτε τoν τriπo ηq.

τ. Π6τε η εξioωoη εiναι αδriνατη;

AΣΚHΣEΙΣ

Aoκηοη 1η

Nα λrioετε ην εξioωoη:

4t2
2,2-x - l  x x f  x

Aoκηοη 2η

Nα λrioετε τo oδoτημα:

Γx+1 v
l-_- -_1
<) ?
t-
[-2x+Y=6

Aοκηοη 3η

Δiνεται ιoooκελ6g τρiγωνo ΑBΓ με
ΑB : AΓ. Aπ6 τo μ€oo M τηq β6oη9

BΓ, φ€ρνoυμε τα τμηματα MΔ .L ΑB

και ME Ι AΓ. Nα απoδεiξετε 6τι:

A. MΔ:ME

B. To τρiγωνo AΔE εiναι ιooακελ69.



ΘEΩPΙA
Θ€μα 1"

A. Nα απoδειμεi η ταυτ6ητα:

(α + β), : α, + 3 α2B +3αβ2 + ρ3.

B. Nα αυμπληρωΘo6ν oιταυτ6τητε6:

α. α, _2αB + β,: . . . . . . .

β. o, _β,

γ.(α_β).(α+β)

δ. (α + β) '(o, _ αβ + β,)

ΘEμα2"

A. Nα γρ6ψετε τα κριτηρια ιo6ητα9 τριγdrνων.

B. Nα γρdψετε τα κριτηρια ιo6τητα9 oρΘoγωνiων τριγiονων.

AΣKtΙΣEΙΣ
Aoκηοη 1η

Nα λυΘεi η εξioωoη:

9(x+ 2)2 - 18(2x + 3) : 8x + 14 + 4x(2x - \).

Aοκηοη 2η

Aν για μiα γωνiα ω δiνεται 9Oo < ω ζ 18Oo και ημω : +. να υπoλoγιoτo6ν τo συνω και η
3

εφω.

Aοκηοη 3η

Γ2x+ο=X_Y

Nα λυΘεi 
"o 

o.io,ημo. ] y _2x
ly+t ' ' '  =- 4
l -  a
ι J


