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ΘΕΩΡΙΑ 
 

ΘΕΜΑ 1O  
 
1) Τι λέγεται ημίτονο και τι λέγεται συνημίτονο μιας οξείας γωνίας ε-
νός ορθογωνίου τριγώνου. 

 
2) Τι λέγεται εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώ-
νου. 

 
3) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας τη 
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.                        

     α) εφω=συνω
ημω

. 

β) 0<συνω<1. 

γ) ημ30ο=συν600. 

 
 
ΘΕΜΑ 2O  
1) Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα, να κατασκευάσετε σχήμα 

και να γράψετε την αντίστοιχη ισότητα. 

2) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας τη 

λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.                        

α) Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει α2=β2+γ2. 

β) Εάν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει β2=α2+γ2 τότε Β̂ =90ο. 

γ) Εάν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ΒΓ2+ΑΓ2=ΑΒ2 τότε Β̂ =90ο. 

 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
ΆΣΚΗΣΗ 1η  
Δίνονται οι ανισώσεις:  2(x+4)-(x+6)<12-x και  2x+ 5 2(1 )

6 3
x x+ ≥ + . 

α) Να λυθεί η ανίσωση: 2(x+4)-(x+6)<12-x. 
β) Να λυθεί η ανίσωση: 2x+ 5 2(1 )

6 3
x x+ ≥ + . 

γ) Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των παραπάνω ανισώσεων. 
 
 
ΆΣΚΗΣΗ 2η  
Η περίμετρος του διπλανού τριγώνου είναι 12.  
α) Να αποδειχθεί ότι x=2. 
β) Για x=2 να αποδειχθεί ότι το τρίγωνο είναι ορ-
θογώνιο. 

γ) Να βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της 
γωνίας B̂  για x=2. 

 
 
ΆΣΚΗΣΗ 3η  
Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο 
με Â =90ο και το ημικύκλιο έχει διάμετρο την ΑΒ. 
Εάν B̂ =60ο και ΒΓ=40cm, τότε: 
α) Να αποδειχθεί ότι η ΑΒ είναι 20cm  και η ΑΓ είναι 

20 3 cm 
β) Nα βρεθεί η περίμετρος του γραμμοσκιασμένου     
σχήματος. 

γ) Να βρεθεί το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου σχήματος. 
Δίνεται ότι συν60ο = 1

2
 

 
Παρατήρηση: Από τα δύο θέματα θεωρίας να απαντήσετε στο ένα και 
από τις τρεις ασκήσεις να λύσετε τις δύο. 
 

 ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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