
ΘEΩPΙA

Θ6μα 1o

A. Tι λ6γεται τετραγωνικη ρiζα εν69 Θετικo6 αριΘμo6 α και πιb5 oυμβoλiζεται αυτη;

B. Ποιog αριΘμ69 oνομ6ζεται &ρρητog;

Γ. Πιbq oρiζoνται oι πραγματικoi αριΘμoi;

Θd1ια2.

A. Tι λ6γεται ημiτoνo μια5 oξεiαg γωνiαg ω εv6g oρΘoγωνioυ τριγιilνoυ;

B. Tι Μγεται εφαπτoμιhη μιαg οξεiαq γωνiαg ω εv6g oρΘoγωνiου τριγrbνoυ;

Γ. Mπoρεi τo ημiτoνo και τo oυlημiτoνo μιαq oξεiαg γωνiαq να εiναι oπoιooδηπoτε αριθμ6q

η να υπdρ1ει περιoριoμ69;

AΣKHΣEΙΣ

Aοκηoη 1η

Nα λ6oετε την εξioωoη:

Aοκηοη 2η

Στo διπλαν6 o1ημα, τo

τραιτΕζιo με AB || ΔΓ

ABΓΔ εiναι

και  A:Δ:

2x+3 _
J

90o. Aν ΑB : 10m, BΓ : 13m και τo

6ψoqΒΖ 61ει μηκog τo μιo6 του τμη-

ματoζ ΔΖ,ναυπoλoγioετε: Δ

A. Tην πλευρ& ΔΓ

B. To εμβαδ6ν τoυ τριγiονoυΒΖΓ.

Γ. To εμβαδ6ν τoυ τραιτεζioυ ABΓΔ

Nα δικαιoλoyljoετε oε καθε περiπτωoη τr7ν απαντηoη oαg.

Aοκηoη 3η

Στo διπλαν6 o1ημα δiνεται o κ6κλoq

(o, 10m). Aν η γωνiα AΓΔ : 30", να

υπoλoγioετε:

A. Tη γωνiα ΓBA.

B. Tη γωνiα ΑBΔ: φ.

Γ. Tη γωviα BΔΓ: ω.

Δ. To εμβαδ6ν τoυ κυκλικoιi τoμ6α ΓoB.

Nα δικαιoλoyηoετε oε καθε περlπτωoη τr7ν απαντr1oη oαE.

3x-5 x-3



ΘEΩPΙA
Θ€μα 1.

A. Tι γvωρiζετε για τη γραφικη παρ6oταoη τηq oυν6ρτησηζ y : αx και πcbg oνoμ&ζεται o α;

B. Tι γvωρiζετε για τη γραφικη παρ&oταoη ηg y : αx + β, β = 0.

Γ. Πoιεg απ6 τι5 παρακ&τω πρoτdoειg εiναι oωoτ6g και πoιεζ λdΘoq;

α. FΙ γραφιΦ παρ&oταoη τηζ y : 3x+ 2 iηεικ}νioη2.

β. FΙ γραφικη παρdoταoη τηζ y : _ 2x πεpνα απ6 την αρμ] των αξ6νων.

τ. oιγραφικ69παραoτdoειζ τωνy: α +λκαιy:2xyια κ:2 δεν 61oυνκoιν6 oημεio.

δ. Στη oυν6ρτηση y : 5x τα πoo& x και y εiναι αντιoτρ6φω9 ανd,λoγα.

ΘΕψα2.

A. Nα διατυπioσετε τo Πυθαγ6ρειo Θεωρημα.

B. Nα διατυπrbσετε τo αντioτρoφo τoυ ΠυΘαγoρεioυ Θεωρηματog.

Γ. Στo διπλαν6 oχημα τo τρiγωνo KΛM 1i: oo.;

εiναι oρΘoγιbνιο και KN ΙMΛ. Πoιεg ατt6 τιq

παρακdτω o1ι4oειg εiναι oωoτιξg και πoιεζ λdΘoq;

KΛ2 + MΛ2: KM2

KΛ2 + KM2: MΛ2

KΛ2 _MΛ2: KM2

MN2: KM2 -KN2

AΣΚHΣEΙΣ
Aoκηoη 1η

Nα βρεiτε τιg κoιν6q ακ6ραιεq λr5oειg των ανιoιboεων:

g _2,(x+2)>x _4.(x _l)  και  Ψ_Ψ >2 _*_|
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Aοκηοη 2η

Αν το μηκοζ εv6g κ6κλου (o, ρ) εiναι 50,24cm, να βρεiτε:
A. To εμβαδ6ν τoυ κrκλικo6 δioκoυ (o, ρ).

B. Tο μηκοq τ6ξoυ 45o τoυ κ6κλoυ (o, ρ)

Γ. To εμβαδ6ν κυκλικo6 τoμ6α πoυ αντιστoιγεi oε επiκεντρη γωνiα 45o oτoν κ6κλo (o, ρ).

Aoκηοη 3η

Στo διπλαν6 σχημα τo AΔ εiναι 6ψo9 τoυ τριγio-

voυ ABΓ και AΔ: 1Oοm. aν i:45o και i:

30o να βρεiτε τιg πλευρ6q ΑB, BΓ και AΓ.

t- t-
( Δiνεται: ιl2 c 1'4' ιl3 t Ι'7 ).

α.

β.

γ.

δ.



ΘEΩPΙA
Θ6μα 1o

A. Nα διατυπωΘεi τo ΠυΘαγ6ρειo Θειbρημα.

B. Nα γiνει κατdλληλο oxημα τoυ ΠυΘαγoρεioυ Θεωρηματοg.

Γ. Γρ&ψτε ην ιo6τητα πoυ πρoκtiπτει απ6 τo ΠυΘαγ6ρειo Θεrbρημα.

ΘΕμα2o

A. Γρ&ψτε τoυg λ6γoυq με τoυζ oπoioυq oρiζoνται τo ημiτονo, τo αυνημiτoνo και η

εφαπτoμιfuη μιαg οξεiαq γωνiα6 εν69 oρΘoγωνiου τριγrbνoυ, ε*

B. Γρ6ψτε επioη6 τoυg παραπ&νω τριγωνoψτρικo6q

αριθμo69 χρησlμoπoιdlνταg τιq πλευρ6q τoυ oρθo-

γωνioυ τριγiονoυ ΑBΓ για την oξεiα γωνiα ω. A

Γ. Γρdψτε η σχ6ση πoυ oυνδ6ει τoυ€ τρειζ τριγωνoμετρικo66 αριΘμoιi6 τη6 γωνiα6 ω.

AΣKHΣEΙΣ

Aoκηοη 1η

Nα βρεΘo6ν oι κoινι1g λrioειg των ανιoιboεων:

3x _ 10 > x*2.o. ΞΞ _26 _3) < 4
a

Aoκηοη 2η

Δiνoνται τα oρΘoγiυνια τρiγωνα ΑBΓ και ΓBΔ,

oι πλευρ6q AB : 4cm, ΑΓ : 3οm και η γωνiα

Δ : 30o. Nα υπoληιoΘεi η πλευρ6 ΓΔ.

Aoκηοη 3η

Στo διπλαν6 o1ημα η BΓ εiναι διιiμετρog τoυ

κδκλoυ και AB : 6cm, AΓ : 8cm,

A. Nα υπoλoγiσετε την ακτiνα τoυ κ6κλoυ.

B. Nα υπoλoγioετε τoν εμβαδ6ν τoυ γραμ-

μooκιαoμfvoυ 1ωρioυ τoυ o1ηματog.



ΘEΩPΙA
Θfμα 1"

A. Αφο6 μεταφ6ρετε oτην κ6λλα σαζ τιζ παρακ&τω πρoτ&oειq, oυμπ\ριiloτε στα κoυτd,κια

Σ(oωoτ6) η Λ(λeθog):
,oταν δ6ο πoo& με τιμ69 x και y εiναι αντιoτρ6φω9 ανdλoγα τ6τε:

α. τo γιν6μενo των αντiοτoι1ων τιμιilν τoυg εiναι oταθερ6

β. o λ6γo9 των αντioτoι1ων τιμcilν τoυq εiναι oταΘερ69.

B. Στoν παρακdτω πiνακα τιμιbν τα πoοd με τιμ69 x και y εiναι αντιoτρ6φω9 ανdλoγα;

Δικαιoλoγηοτε την απ&ντηοη oαg.

Γ. Tι γvωρiζετε για τη γραφικη παρdoταoη τηg ουνdρτησηζ y:g με α = O'
x

ΘΕμα2"

A. Tι oνoμdζεται κανoνικ6 πολfγωνo;

B. Nα καταoκευ&oετε κανoνικ6 ν - γωνo (πoλr5γωνo με ν πλευρ6q)εγγεγραμμ6νo oε κriκλo

(o, ρ). Nα δεiξετε o,αυτ6 τo ο1ημα μiα κεντρικη τoυ γωνiα, να την oνoμ&oετε και να

γρ6ψετε τον τfπo πoυ την υπoλoγiζει.

Γ. Στo παραπ&νω oμμα να oνoμ&oετε μiα γωνiα τoυ κανoνικori ν - γιbνoυ και τη σχ6ση

πoυ τη ουνδ6ει με την κεντρικη τoυ γωνiα.

10

1r
610

4

l
4

Aοκηοη 1η

Nα λυΘεi η εξioωoη: 
8_ x 

* 
2(x _ Ι)
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AΣKHΣEΙΣ

x+12 x

Aoκηoη 2η

Mια ευθεiα δι6ρ1εται απ6 την αρ1η των αξ6νων και απ6 τo oημεio A(4,3). Πoιog εiναι ο π5-

πoζ τηζ oυν&ρτηoηq πoυ 61ει την ευΘεiα αυτη για γραφικη παρdoταoη.

Aοκηοη 3η

Στo διπλαν6 σχημα η BΓ εiναι διdμετρoq τoυ κri-

κλoυ και το oημεiο Α βρioκεται π&νω oτον κ6κλo.

Αν ΑΓ : 72cm και το εμβαδ6ν τoυ κιiκλoυ εiναι

3|4 cm2 να υπολoγιoτo6ν: 
B

A. η ακτiνα ρ τoυ κr5κλoυ

B. τo μηκog τηg πλευρ6q ΑB και

Γ. τo εμβαδ6ν τoυ τριγιbνoυ ABΓ.



ΘEΩPΙA
Θfμα 1.

α. Π6τε εvα πoλriγωνo }'ξεται' κανoνικ6;

Tι Μγεται κεvτρικη γωνiα ω εv6g κανονικol5 ν _ γιbνoυ και με τι ιooriται;

β. Tι λ6γεται γωνiα φ εν6q κανoνικo6 ν _ γcirνoυ και τι o16oη 61oυν η κεντρικη γωνiα ω μ

τη γωνiα φ τoυ κανoνικo6 ν - γcbνoυ;

^t. Nα εξετdoετε αν υπ6ρ1ει κανονικ6 πoλriγωνo πoυ να 61ει κεvτρικη γωνiα 16o.

Θ6μα2'

α. Π6τε δ6o πood x και y Μγoνται αντιoτρ6φω9 ανdλoγα; (oριoμ6q) Παρdδειγμα.

β. Αν δ6o πoo& εiναι αντιoτρ6φω9 αν6λoγα, τι o1€oη 61oυν τα γιν6μεvα των αντioτoι1ων

τιμιbν του6;

^t. Tι γvωρiζετε για τη γραφικη παρ&oταoη των αντιστρ6φω6 αν6λoγων πooioν;

AΣΚHΣEΙΣ

Aoκηoη 1η

α. Nα λ6oετε την εξioωoη: 6(ω + 2) + 3 :3 _2@ _ a)

β. Nα λυΘεi η ανioωoη: 
5 _" 

* '!-2 >'
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y. Nα εξετdoετε αν η λυoη τηζ εξioωoηq εiναι και λ6oη τηg ανioωoηg.

Aοκηoη 2η
,Eνα oικ6πεδo 61ει σχημα τριγioνoυ ΑBΓ

(βλ6πε oxημα). Δiνoνται γωνiα AΓΔ : 60o,

γωνiα BΑΔ : 30" και ΑΓ : 8m. Nα υπoλo-

γioετε:

α. AΔ: x: ;  και  BΔ: y: ;

β. τo εμβαδ6ν τoυ oικoπ6δoυ.

γ. Π6oo Θα πληρiooει κ&πoιog για την αγoρ&

τoυ αν τo κ6oτo9 εiναι IO.0OO € lm2;

Aoκηοη 3η

Στo διπλαν6 oχημα o κ6κλo9 (o, ρ) 61ει

ΛM:3m. KM:4m.

α. Nα υπoλoγιoτεi η ΛMΚ.

β. Nα βρεΘεi η ακτiνα ρ τoυ κ6κλoυ.

τ. Nα υπoλoγiσετε τo μηκoζ κα1 τo εμβαδ6ν

του κυκλικοri δioκου.



ΘEΩPΙA
Θ€μα 1"

A. Πoια εiναι η γραφιlCTl παρ6oταoη ηg oυν6ρτηστlζ y : αx;

B. Πoια εiναι η γραφικη παρ&oταoη τηg αυν6ρησηt y : αx + β, β = 0;

Γ. Πoια εiναι η κλioη ηg ευΘεiαg y: rx + δ;

Θ6μα 2"

Nα o1εδιdoετε 6γα oρΘoγioνιo τρiγωνo ΑBΓ ( λ: 9O.) και να oρioετε τoυζ τριγωνoμετρικoιiq

αριΘμorig ηg oξεiαg γωνiαg B.

AΣKΙΙΣEΙΣ

Aoκηoη 1η

Nα βρεiτε τιg κoιν69 λrioειg των παρακ&τω ανιocboεων κα1 να τ1ζ παραoτηoετε oε &ξoνα

πραγματικcilν αριΘμioν :

4(x _3) < 5xκαι

x*4 37 x-5 x-1_/_
31869

Aοκηοη 2η

Στo διπλαν6 oμμα τo τρiγωνo ΑBΓ εiναι εγγε-

γραμμεvo oε ημικ6κλιo κ6ντρου o και διαμι4τρου

BΓ. Aν η ακτiνα τoυ ημικυκλiου εiναι 10cm και η

AΓ: 16cm

A. Nα δεiξετε 6τι η γωνiα A εiναι oρΘη

B. Nα βρεiτε τo εμβαδ6ν τoυ τριγcbνoυ ABΓ

Γ. Nα βρεiτε τo εμβαδ6ν τη6 γραμμoσκιαoμεvη6
επιφ&νειαq.

Aoκηοη 3η

Στo διπλαν6 o1ημα εiναι:

AΓ: 60o και BΔ: 130o.

Nα υπoλψiσετε τιζ γωνiεg
Θ, O, Ψ, x τoυ o1ηματo6.



ΘEΩPΙA
Θ6μα 1"

A. Nα διατυπιilσετε τo ΠυΘαγ6ρειo Θεiορημα.

B. Nα διατυπιbσετε τo αντioτρoφo τoυ ΠυΘαγoρεioυ Θεωρηματog.

Γ. Στo διπλαν6 oρΘoγιbνιo τρiγωνo να χαρακτηρioετε ω6 Σωoη (Σ) η ΛιiΘog (Λ) κdΘε

μiα απ6 τιqπαpακατω o16oειq:

α. BΓ2:AB2 _AΓ2

β. AΓ2:BΓ2 _AB2

γ. AΓ2:BΓ2 _ΑB2

δ. AB2:AΓ2+BΓ2

Θ6μα2"

A. Tι oνoμdζoυμε ημiτoνo, αυνημiτoνo και εφαπτoμ6η oξεiα6 γωνiα6 oρΘoγωνioυ

τριγιbνoυ;

B. Nα o1εδι6oετε oρΘoγιbνιo τρiγωνo ΑBΓ ( λ: 9O") και να εκφρ&oετε τoυq

τριγωνoμετρικo69 αριΘμo69 τηg γωνiαg B.

Γ. Nα γρ&ψετε με τι εiναι iooι oι τριγωνoμετρικoi αριΘμoi τη6 γωνiαg 60o.

AΣΚHΣEΙΣ

Aoκηοη 1η

Nα βρεΘoriν oι κoινι1g ακ6ραιεq λrioειq των ανιoiοoεων:

6(x _3) _3(x+ 1) > 12(x _5) _8(x _a)και 1_ 1+Ψ<Ξl
18 6

Aoκηοη 2η

Στo παρακ&τω o1ημα η BΓ εiναι δι&μετρog τoυ

κ6κλoυ *o. .G:60o'

A. Nα βρεiτε τιq γωνiεg τoυ τριγioνoυ ABΓ. Β

B. Aν o κ6κλoq 61ει ακτiνα 4cm,να βρεiτε

τιg πλευρ69 AB και AΓ.

Aοκηoη 3η

Στo διπλαν6 σχημα δiνεται κδκλog (o, ρ)

με ρ : 4οm και γωνiα BAΓ : 45o. Nα υ-

πoλoγioετε τo εμβαδ6ν τoυ γραμμoσκια-

oμ6νoυ μ6ρoυq.


