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ελίδα 1 από 2 

Θεωρία 
Θεωρία 1 
A. Σι ονομάηεται τετραγωνικι ρίηα ενόσ κετικοφ αρικμοφ; (ορισμός)    Μονάδες 2,5 

B. Να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα αντιςτοιχίηοντασ ςε κάκε παράςταςθ τθσ ςτιλθσ Α, το 
αποτζλεςμα τθσ,  από τθ ςτιλθ Β.  
 

 
 
 
 
 

 

Μονάδες 4,2 

Θεωρία 2 
A. Ποια ςχζςθ ςυνδζει τα μζτρα τθσ εγγεγραμμζνθσ γωνίασ και του αντίςτοιχου τόξου τθσ; 

Μονάδες 2 

B. Μία ορκι γωνία είναι εγγεγραμμζνθ ςε κφκλο. Πόςεσ μοίρεσ είναι το τόξο ςτο οποίο βαίνει; 
             Μονάδες 1,1 

C. Να γραφοφν οι τφποι που δίνουν το μικοσ ενόσ κφκλου, το εμβαδόν κυκλικοφ δίςκου και αυτοί 

που δίνουν το εμβαδόν κυκλικοφ τομζα 
  και το μικοσ τόξου 

 . 

                Μονάδες 3,6 

  

τιλθ Α τιλθ Β 

α. 36  1.          18    

β. 16  2.            4  

γ.  
2

3  
3.            8  

δ.  
2

7  
4.     δεν ορίηεται 

ε.   0  5.           3  

η.   36  6.           6  

θ.  21 13 9   
7.           0  

 8.           7  

 9.           5  

α β γ δ ε η θ 

       

 Γράφουμε 1 (μία) Θεωρία και 2(δφο) Αςκιςεισ. 

 Μπορείτε να διαπραγματευτείτε τα κζματα με όποια ςειρά επικυμείτε. 



 

ελίδα 2 από 2 

Ασκήσεις  

Άσκηση  1  
το διπλανό ςχιμα τα τρίγωνα 

ΑΒΓ και ΒΕΗ είναι ορκογϊνια, 

ΒΕ=7cm, ΑΓ=12cm, 
οˆ 30   και  οˆ 60  . 

A. Χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθ-
λο τριγωνομετρικό αρικμό 
γωνιϊν υπολογίςτε τα μικθ 

των τμθμάτων ΒΓ=α και 

ΒΗ=β.   

     Μονάδες 3 

B. Δικαιολογείςτε ότι το τρί-

γωνο ΓΒΕ είναι ορκογϊνιο και 

ςτθν ςυνζχεια με δεδομζνο 

ότι α=24cm υπολογίςτε το μικοσ του ΓΕ=x. Μονάδες (0,7+3=3,7) 

Άσκηση  2 

A. Να λυκεί θ εξίςωςθ: 
1 2 9

5 4 20

x x 
         Μονάδες  3 

B.  Να λυκεί θ ανίςωςθ: 
 7 2

4
2

x x
x

 
       Μονάδες 3 

C. Είναι θ  λφςθ τθσ εξίςωςθσ λφςθ τθσ ανίςωςθσ;    Μονάδες 0,7 

Άσκηση  3 
Ζςτω ορκοκανονικό ςφςτθμα αναφοράσ Οxy, 

ευκεία ε με εξίςωςθ 0,75y x , ςθμείο Α τθσ 

ευκείασ ε, κφκλοσ διαμζτρου ΟΑ και ΕΗ φψοσ 

του τριγϊνου ΟΑΕ. 

A. Να ςυμπλθρωκεί ο πίνακασ τιμϊν τθσ ςυ-
νάρτθςθσ 

0,75y x  

    
  Μονάδες 2,1 

B. Να βρείτε τισ ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου Α, 

το μικοσ τθσ διαμζτρου ΟΑ και το μικοσ  του θμικυκλίου OEA . Μονάδες (0,5+1+1=2,5) 

C. Να βρεκεί το εμβαδόν του τριγϊνου ΟΑΕ και το μικοσ του φψουσ ΕΗ.    

   Μονάδες (1+1,1=2 ,1 ) 
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Κανιολάκθσ Ιωάννθσ 

Οι Εισηγητές 
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