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1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Θεωρία 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α.  Να διατυπώσετε το πυθαγόρειο θεώρημα.         

Β.  Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα  σας  

δίπλα στο  γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε  πρόταση τη λέξη  Σωστό, αν η πρόταση 

είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση  είναι  λανθασμένη (με βάση το επόμενο σχήμα). 
                 α.   (ΑΒ)2 = (ΑΓ)2 + (ΒΓ)2 

                                                          β.   (ΑΒ)2 = (ΑΓ)2 – (ΑΔ)2 

                                                          γ.   (ΑΒ)2 = (ΑΔ)2 + (ΒΔ)2 
                                             δ.   (ΒΔ)2 = (ΒΓ)2 – (ΓΔ)2            

 

ΘΕΜΑ 2ο 
Α.  Πως ορίζεται η τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού  α ;               

Β.  Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  με Σωστό ή Λάθος. α. 0 = 0  β. 2a =α,  

γ. a =  +   δ. 







  β 0. 

 

Β. Ασκήσεις 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ  είναι τραπέζιο  

με ΑΒ// ΓΔ και Â = ̂=90°. Δίνονται ΑΒ= 6cm,  

ΒΓ=5 cm, ΔΓ= 9cm και ̂= 60°. 

Να υπολογίσετε: 

1. το ύψος ΒΕ του τραπεζίου, 

2. το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΓΔ,  
3. το εμβαδόν του τριγώνου ΒΕΓ, 

4. τα μήκη ΔΖ και ΕΓ. 

ΘΕΜΑ 2ο 

Δίνεται η εξίσωση: 2
5

74

2

4






x

xx
    

Α) Να επιλυθεί. 

Β) Για x = −2 , να επαληθεύσετε την εξίσωση. 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
    Δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ του 

επόμενου σχήματος. Αν α=10 και β=6, να   

υπολογίσετε: 
    Α. Την πλευρά γ. 

    Β. Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. 

    Γ. Το εμβαδόν του ημικυκλίου. 
    Δ. Το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου 

τμήματος που φαίνεται στο σχήμα. 

 

Β Γ 

Α Δ 
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2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Θεωρία 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

 Α. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό;  

 Β. Ποια είναι η σχέση που συνδέει την γωνία φ  

ενός κανονικού ν-γώνου με την κεντρική γωνία ω του ν-γώνου;  
Γ. Να συμπληρώσετε, στην κόλλα σας, τα επόμενα κενά  

 στις  προτάσεις που ακολουθούν,  ώστε αυτές να είναι αληθείς,  

με βάση το διπλανό σχήμα:  

α. Η γωνία Â   λέγεται …………….. και το μέτρο της  είναι ….. .γιατί βαίνει σε ………… 

β. Το μέτρο της γωνίας  ̂  είναι …... 

β. Η επίκεντρη γωνία ΒΟΓ είναι διπλάσια από την γωνία …. γιατί έχουν το ……..  

αντίστοιχο τόξο. 
ΘΕΜΑ 2ο  
Α. Να διατυπώσετε τον ορισμό της  τετραγωνικής  ρίζας  ενός  μη αρνητικού αριθμού  a . 

Β. Να συμπληρώσετε   τα επόμενα κενά,  ώστε να προκύψει  αληθής πρόταση: 

Αν   x =α , τότε πρέπει ο  α  να είναι …….........αριθμός  , ο  χ να είναι.............. 

αριθμός  και να ισχύει α2 = ……. 
 

Β. Ασκήσεις 

 
ΘΕΜΑ 1ο   

  Να  επιλύσετε την εξίσωση:  
15
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53

2

5
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 xxx
 

 
ΘΕΜΑ 2ο  
 

Στο  διπλανό σχήμα  το τρίγωνο  ΑΒΓ  έχει Â =90ο, ΑΓΒ=30ο 

και ΑΓ=2 3 . Στο  τρίγωνο  ΒΔΓ  είναι ΒΔ= 5  και ΔΓ= 11 . 

Α. Να  αποδείξετε  ότι   ΑΒ=2 και ΒΓ=4. 

Β. Να  αποδείξετε  ότι  το τρίγωνο  ΒΔΓ είναι ορθογώνιο. 

    Ποιά είναι η ορθή γωνία του;     Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.   
Γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου  ΑΒΓ καθώς και  

   το ύψος AE του τριγώνου ΑΒΓ . 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
 
Στο διπλανό σχήμα ο κύκλος έχει μήκος L=12π cm  

και  το ΑΒΓΔΕΖ  είναι κανονικό  εξάγωνο. 

Α. Να  αποδείξετε ότι η ακτίνα του κύκλου 
  είναι r=6cm. 

B. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο  ΖΕΓ   

είναι ορθογώνιο καθώς και  ότι EZΓ = 60ο. 
Γ. Να υπολογίσετε τις  πλευρές  και   

εμβαδόν του τριγώνου  ΖΕΓ. 
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3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Θεωρία 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Τι  ονομάζεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού; 

Β. Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα  σας  

δίπλα στο  γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε  πρόταση τη λέξη  Σωστό, αν η πρόταση 

είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση  είναι  λανθασμένη. 

     α. Αν y= x  , τότε ο x μπορεί να είναι οποιοσδήποτε  πραγματικός αριθμός     

     β. Ισχύει η σχέση 4,0 = 0,2         

ΘΕΜΑ 2ο  
Α. Πότε ένα πολύγωνο ονομάζεται κανονικό; 

Γ. Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα  σας  

δίπλα στο  γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε  πρόταση τη λέξη  Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση  είναι  λανθασμένη.  

 α. Αν σ’ ένα κύκλο μία επίκεντρη γωνία είναι ίση με μια εγγεγραμμένη, τότε τα 

αντίστοιχα   τόξα είναι ίσα.       
 β. Η κεντρική γωνία ενός κανονικού πενταγώνου είναι 720.     

 γ. Αν τριπλασιάσουμε την ακτίνα ενός κύκλου, τότε το μήκος του  κύκλου 9-πλασιάζεται.  

 

Β. Ασκήσεις 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 Σε τρίγωνο ΑΒΓ   έστω ότι η μια πλευρά του έχει μήκος x ίσο με την λύση 

της εξίσωσης:  χ- 
4

4x
=

10

1
  + 

5

)1(2 x
  

1)  Επιλύστε την εξίσωση και βρείτε το x που είναι και το μήκος της 

πλευράς  του τριγώνου . 

2) Αν το εμβαδόν του τριγώνου του προηγούμενου ερωτήματος είναι 3cm , 

πόσο είναι το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά αυτή ;  

ΘΕΜΑ 2ο 
Στο επόμενο τρίγωνο ΑΒΓ δίνονται ΑΒ=13cm και 

ΔΓ=16cm. Να υπολογίσετε  
Α.  Το ύψος ΑΔ και την πλευρά ΒΔ.   

Β.  Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.   

Γ.  Το ημΒ και το συνΓ 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
Θέλουμε να κατασκευάσουμε μια δεξαμενή νερού  

σε σχήμα κυλίνδρου, κλειστή από πάνω με χωρητικότητα 200π  

m
3

 και ύψος 8 m   

Α. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της βάσης του   κυλίνδρου  

Β.  Να αποδείξετε ότι η ακτίνα της βάσης  είναι 5m και να 

υπολογίσετε την περίμετρο της βάσης του   κυλίνδρου  
Γ.  Η δεξαμενή θα κατασκευαστεί  από  λαμαρίνα που κοστίζει 4€ 

το m
2
. Ποιο είναι το κόστος της λαμαρίνας για την κατασκευή της 

δεξαμενής.  ( π=3,14 ) 
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4ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Θεωρία 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Τι λέγεται  συνάρτηση; 

Β. Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν με Σωστό ή Λάθος.                                                 

α. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης  y=αx είναι μία ευθεία που διέρχεται από την 

αρχή των αξόνων. 
β.  H   ευθεία  y=2x  έχει   κλίση  -2 . 

γ. Ο άξονας χ΄χ είναι  η  ευθεία y=0. 

δ. Το σημείο Μ(2, 5)  έχει  τετμημένη  5 και  τεταγμένη  2. 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
Α. Τι  λέγεται  ημίτονο  μίας οξείας  γωνίας  ω  ενός ορθογώνιου  τριγώνου; 
Β. Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα  σας  

δίπλα στο  γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε  πρόταση τη λέξη  Σωστό, αν η πρόταση 

είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση  είναι  λανθασμένη.                                                 
 α. Για οποιαδήποτε  οξεία γωνία  ω  ισχύουν :   0 < ημω<1   και   0<συνω<1. 

 β. Το  συν 60ο=
2

3
  

 γ. Αν  ημθ = συνθ , όπου  θ οξεία γωνία, τότε  θ=45ο. 

 
Β. Ασκήσεις 

 

ΘΕΜΑ 1ο  
Α)  Δίνεται η  συνάρτηση ψ =2χ-1.Να συμπληρωθεί για την συνάρτηση ψ=2χ-1 ο 

παρακάτω πίνακας: 

χ -2 0  5   

ψ =2χ-1   0  15 21 

Β) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που έχει κλίση ίση 
με2/3 και διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Στην 

συνέχεια να γίνει η γραφική της παράσταση. 

ΘΕΜΑ 2ο  
Δίνεται το διπλανό ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ με πλευρές: 

ΓΔ=ΑΒ=5m,  ΒΓ=7m  και ΑΔ=13m.  

Α. Να υπολογίσετε  το ύψος  x  του τραπεζίου.  
Β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του  τραπεζίου ΑΒΓΔ.   

                                                                                                                   
ΘΕΜΑ 3ο  
Στο διπλανό σχήμα  η  ΒΓ είναι η διάμετρος του  κύκλου, η  

πλευρά  ΑΓ του τριγώνου  ΑΒΓ είναι  ΑΓ=16cm  και  το 

μήκος του κύκλου  είναι  L=62,8cm.  
Α. Να υπολογίσετε την ακτίνα  του  κύκλου και  στη  

συνέχεια  να υπολογίσετε  το εμβαδόν  του  κύκλου. 

Β. Να  εξηγήσετε  γιατί  η γωνία  ΒΑΓ    είναι  ορθή  και  στη 
συνέχεια να υπολογίσετε  το  μήκος  της πλευράς  ΑΒ  του 

τριγώνου  ΑΒΓ.                   
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5ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Θεωρία 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Πότε δύο ποσά χ,y ονομάζονται ανάλογα; Να δώσετε ένα παράδειγμα αναλόγων 

ποσών  από την καθημερινή ζωή. 

Β. Πότε δύο ποσά x,y ονομάζονται αντιστρόφως ανάλογα; Να δώσετε ένα παράδειγμα 

αντιστρόφως αναλόγων ποσών από την καθημερινή ζωή. 
 

 
ΘΕΜΑ   2ο 
Στο διπλανό σχήμα: 

Α. Στο διπλανό σχήμα να χαρακτηρίσετε τις γωνίες  δ  και   

     ε. Αν το τόξο ΒΓ=100ο, να βρείτε τις γωνίες  δ  και  ε . 
Β. Πότε ένα πολύγωνο ονομάζεται κανονικό; 

Γ.  Να γράψετε τη τη σχέση των γωνιών και των   

     κεντρικών γωνιών ενός κανονικού ν-γώνου 
 

Β. Ασκήσεις 

 

ΘΕΜΑ 1ο  
Δίνεται η ευθεία με εξίσωση x +2 y = 6 . 

α) Καθορίστε τα σημεία τομής της γραφικής της παράστασης με τους άξονες. 

β) Παραστήστε την γραφικά σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων. 

γ) Πόσο  απέχουν  μεταξύ τους  τα σημεία της παραπάνω ευθείας με τετμημένες 2 και 4; 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
Στο διπλανό  τρίγωνο ΑΒΓ δίνεται ΑΓ = 10cm, ΔΓ = 8 cm  και  Β = 45ο . 
Α. Να υπολογίσετε το ύψος  ΑΔ = x  του 

τριγώνου. 

Β. Να υπολογίσετε το μήκος BΔ= y  στο 

τρίγωνο. 
Γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν  

    του τριγώνου ΑΒΓ. 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο  
 
Στο διπλανό σχήμα δίνεται ο κύκλος  (Ο, ρ) με τα τόξα   

ΑΒ= 100ο,ΒΓ = 60ο και ΓΔ =80ο    

Α.  Να βρείτε το μέτρο του τόξου   ΑΔ   και να   
      υπολογίσετε τις γωνίες   x  , y  .  

Β.  Αν    ρ = 5 cm   είναι η ακτίνα του κύκλου,  

     να υπολογίσετε το μήκος  L του κύκλου  

    (Ο, ρ) και το εμβαδόν  Ε του κυκλικού   δίσκου.  

100

ε

δ

Γ

B

A

 

45

y

x

8 cm

10 cm

Γ
Γ

Β

Α
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6ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Θεωρία 

ΘΕΜΑ 1ο  
Α. Πως ορίζεται η τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α;  

Β. Να εξηγήσετε γιατί δεν ορίζεται η τετραγωνική ρίζα ενός αρνητικού αριθμού. 

Γ. Να συμπληρώσετε  τα επόμενα κενά, με τους κατάλληλους αριθμούς, ώστε να 

προκύψουν  αληθείς σχέσεις: 0 =…… 2)7( =……  2)7((  =…… 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο   
Α. Να διατυπώστε το αντίστροφο του πυθαγόρειου θεωρήματος. 

Β. Να εξετάστε αν το τρίγωνο ΑΒΓ  με α=8 , β=13 , γ=9  είναι ορθογώνιο. 

 
Β. Ασκήσεις 

 

ΘΕΜΑ 1ο  
  Δίνονται οι παραστάσεις : 

                 α = 2)6(  + 2)53(  - 2)5(   και   β = 41421    

                     

Α. Να αποδείξετε ότι  α = 3  και  β = 5  

Β. Δίνεται η ευθεία ε με εξίσωση  y = αx + β , όπου α , β  είναι οι αριθμοί που  
     βρήκατε από το  ερώτημα (Α). 

     α.  Ποια είναι η κλίση της ευθείας αυτής ; 

     β.  Σε ποιο σημείο η παραπάνω ευθεία τέμνει τον άξονα  y΄y ; 
     γ.  Να εξετάσετε αν το σημείο Α(–2, 1) ανήκει στην ευθεία ε 

     δ.  Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην ευθεία  ε και  

          διέρχεται  από την αρχή των αξόνων. 

ΘΕΜΑ 2ο     

Δίνεται η εξίσωση  
2

3

3

2

2

1 





 xxx
  (1) 

Α. Να επιλύσετε την εξίσωση (1) και να αποδείξετε ότι  x = 4 .                    

Β.  Ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ έχει υποτείνουσα  ΒΓ = 3x – 2 , όπου  x  είναι η  

      λύση της παραπάνω εξίσωσης. Δίνεται επίσης ότι ημΒ =
5

4
. 

       Να υπολογίσετε : 

        α.  Την υποτείνουσα ΒΓ και την πλευρά ΑΓ. 
        β.  Την πλευρά ΑΒ. 

        γ.  Τους  τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας Γ.  

 
ΘΕΜΑ 3ο   
 
Στο διπλανό σχήμα η εγγεγραμμένη γωνία ΑΓΒ  είναι 300 και η 
χορδή ΑΒ=2cm.  

Α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο  ΑΟΒ είναι ισόπλευρο 

Β. Να αποδείξετε ότι το ύψος του είναι OK= 3 cm 

Γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΟΒ.  
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7ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Θεωρία 

 
ΘΕΜΑ 1ο  

Α. Να διατυπώσετε το πυθαγόρειο θεώρημα. 

Β. Το  τρίγωνο ΚΛΜ είναι   ορθογώνιο με γωνία Κ=900 και  ΚΝ το ύψος του. Να 

συμπληρώστε τις παρακάτω ισότητες, ώστε να είναι αληθείς: 
   

α. ΜΛ2=…+…..     β.  ΜΚ2=…-…    γ.   ΝΛ2=…-… 

ΘΕΜΑ 2Ο  
Α.  Πότε δύο ποσά ονομάζονται  ανάλογα;  

Β. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά  για την γραφική παράσταση των 

συναρτήσεων: 
y=αx  και y=αx+β , β 0. 

Γ. Τι σχέση έχουν οι γραφικές παραστάσεις των δύο παραπάνω συναρτήσεων ; 

 
 

Β. Ασκήσεις 

 

 
ΘΕΜΑ 1ο  
 

Α. Να επιλύσετε τις επόμενες εξισώσεις  (1) και (2): 
3(χ+1)+6χ=2(2χ+3)+12(1) και 6-(2χ+1)=5-2χ(2) . 

 

Β. Να εξετάσετε αν οι εξισώσεις (1) και (2) έχουν κοινή λύση . 
 

 

ΘΕΜΑ 2ο  
 
Δίνεται το διπλανό σχήμα με ΒΓ=12  cm  και ΑΓ=13 cm. 

Α. Να βρείτε τους   τριγωνομετρικούς αριθμούς  της  

    γωνίας Γ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ.                 
Β. Να βρείτε το μήκος του κύκλου και το  

    εμβαδό του κυκλικού δίσκου που έχει διάμετρο ΑΒ.  

Γ. Να βρείτε το εμβαδό του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ.  
   Δίνονται ότι το μήκος  

 

 
ΘΕΜΑ 3ο   
 

Στο διπλανό σχήμα το ορθογώνιο ΑΒΓΔ έχει διαστάσεις  
ΑΒ=6cm, ΒΓ=8cm και είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο με κέντρο 

Ο και ακτίνα ρ. 

Α. Να υπολογίσετε την διάμετρό του ΑΓ. 

Β. Να υπολογίσετε το εμβαδό του κυκλικού δίσκου. 
Γ. Να υπολογίσετε το εμβαδό του γραμμοσκιασμένου μέρους  

του σχήματος. 
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8ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Θεωρία 

 ΘΕΜΑ 1ο  
  Α. Ποια γωνία ονομάζεται εγγεγραμμένη σε κύκλο; 

  Β.  Να συμπληρώσετε τα  επόμενα κενά με κατάλληλες λέξεις, ώστε να προκύψουν 

αληθείς προτάσεις. 

   α. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι γωνία ……………. 
   β. Δυο εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο είναι μεταξύ τους ……... 

   γ. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία είναι ίση με το …………….. της επίκεντρης γωνίας που 

έχει το ίδιο αντίστοιχο τόξο. 
  Γ. Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα  σας  

δίπλα στο  γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε  πρόταση τη λέξη  Σωστό, αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση  είναι  λανθασμένη. 

 Μια εγγεγραμμένη γωνία ΑΟΒ βαίνει σε ένα τόξο ΑΒ μ
o
μοιρών. 

  α. Η εγγεγραμμένη γωνία είναι ίση με μο. 

  β. Η εγγεγραμμένη γωνία είναι ίση με
2


  

  γ. Η εγγεγραμμένη γωνία είναι ίση με 2μο. 
 

ΘΕΜΑ 2Ο : 
 Α. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; 
 Β.  Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα  σας  

δίπλα στο  γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε  πρόταση τη λέξη  Σωστό, αν η πρόταση 

είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση  είναι  λανθασμένη. 

  α. Ο 1  είναι άρρητος αριθμός . 

  β. Η τετραγωνική ρίζα του 0 δεν ορίζεται . 

  γ. 4 = α2 για κάθε πραγματικό αριθμό α . 

  δ. Ο 5  είναι άρρητος αριθμός. 

  ε. 2  = α  για κάθε πραγματικό αριθμό α. 

 
Β. Ασκήσεις 

 

ΘΕΜΑ 1ο  
Να βρείτε τους  ακέραιους αριθμούς μεταξύ των ριζών των εξισώσεων 

χ-(4-3χ)+2-(χ-1)=2(χ+1)     και 
2

14

3

13

6

42 





 xxx
  

ΘΕΜΑ 2ο  
Ένας πατέρας είναι σήμερα 43 ετών και ο γιος του 7 ετών. Να βρείτε μετά από πόσα 

χρόνια ο πατέρας θα έχει τριπλάσια ηλικία από το γιο του.  
 

ΘΕΜΑ 3ο  
Δίνονται οι αριθμοί: 

9,  11,  13,  9,  15,  18,  16,  18,  17. 

 

  Α. Να βρείτε την μέση τιμή (Μ.Τ.) των παραπάνω αριθμών. 

  Β. Να βρείτε τη διάμεσο των παραπάνω αριθμών. 
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9ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Θεωρία 

 
ΘΕΜΑ 1ο   

Α.  Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; 

Β.  Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι ρητοί και ποιοι άρρητοι;  

2  5,  4  9  25, , ,  
ΘΕΜΑ 2ο  
 Α. Ποια γωνία ονομάζεται εγγεγραμμένη; 

 Β. Ποια είναι η σχέση μεταξύ μιας εγγεγραμμένης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου 

που βαίνει; Τι ισχύει για τις εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο ή σε ίσα 
τόξα; 

 

Β. Ασκήσεις 

 
ΘΕΜΑ 1ο  

 Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ όπου ΒΓ = 15cm, ΑΓ = 12cm και ΑΒ = 9cm. 

  Α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α. 
  Β. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ 

 

 
ΘΕΜΑ 2ο  

 Να επιλυθούν οι εξισώσεις. 

α) 3x  3 (x 1)  x  2  (x 1) 1 

β) 2  3 
 3  5 

2 4 

 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
  

 

  Α. Να υπολογίσετε την πλευρά ΑΔ και το εμβαδόν Εβ το   
      ορθογωνίου ΑΒΓ του  1ου  σχήματος , όταν δίνονται:  

      ΑΒ=4cm   και   ΒΔ=5cm.  

 
Β.  Αν το ορθογώνιο του 1ου σχήματος         

     είναι η  βάση  του ορθογωνίου                 

     παραλληλεπιπέδου (του 2ου  σχήματος)  
    με ύψος  υ=3,5cm , να υπολογίσετε  το  

1) ολικό εμβαδόν  Εολ.  και  

2)  τον όγκο V του   ορθογωνίου  
παραλληλεπιπέδου.  
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10ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Θεωρία 

ΘΕΜΑ 1ο  
Α. Να διατυπώσετε το πυθαγόρειο θεώρημα, να σχεδιάσετε ένα σχετικό σχήμα και να  

      γράψετε την αντίστοιχη σχέση.  

Β. Ποιες από τις παρακάτω τριάδες αριθμών είναι δυνατόν να αποτελούν πλευρές   

     ορθογωνίου  τριγώνου.                                    
        α.  3,   4,   6                                                    β.  6,   10,    8  

   Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
ΘΕΜΑ 2ο  
Α. Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  με  Σωστό  ή Λάθος.                                                 

    α.  Ισχύει α( β + γ )= α β + α γ, για όλους τους πραγματικούς αριθμούς α, β, γ  
     β. Το γινόμενο δύο αρνητικών αριθμών είναι αρνητικός αριθμός. 

    γ. Η λύση της εξίσωσης 2χ=2-2 είναι χ=1. 

Β. Πότε μία εξίσωση 1ου βαθμού έχει άπειρες λύσεις και πότε είναι αδύνατη; 
 

Β. Ασκήσεις 

 

ΘΕΜΑ 1ο  
Α. Δίνεται η παράσταση:  Κ=3(2χ)-2(χ+3)+1 

      α. Να αποδείξετε ότι   Κ=4χ-5                                         

      β. Να επιλύσετε την εξίσωση  Κ = 7.                                                   

Β. α. Να επιλύσετε την εξίσωση:    0
32

1


 xx
 

     β. Να επαληθεύσετε τη λύση  της εξίσωσης που βρήκατε στο ερώτημα (Βα) στην 

εξίσωση στο ερώτημα (Αβ).                  

    

ΘΕΜΑ 2ο  
 
Δίνεται κύκλος με κέντρο Ο διάμετρο ΑΒ και το τόξο ΑΓ = 600. 

 Στον κύκλο είναι εγγεγραμμένο το τρίγωνο ΑΒΓ με 

πλευρά ΑΓ=2cm . 

Α) Να  υπολογισθούν οι γωνίες  και  οι πλευρές του τριγώνου ΑΒΓ . 

 Β) Να υπολογισθεί το  εμβαδόν  του τριγώνου ΑΒΓ . 

Γ) Να υπολογισθεί το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου 

και στην συνέχεια το εμβαδόν του 

γραμμοσκιασμένου σχήματος. 

 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
 
Δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο   ΑΒΓ  (Α=90Ο) με   ΑΓ=12cm  και  BΓ=13cm. 
Να υπολογίσετε :  

Α. Την πλευρά  ΑΒ .                                                                     

Β. Το εμβαδόν του τριγώνου .                                                        

Γ. Το ημΒ  και το συνΒ.                                                                                   
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Σελευταίεσ ςυμβουλζσ 
1η Συμβουλή 

Μθν πανθγυρίηετε τθν ϊρα που δίνονται τα κζματα. Ενδεχόμενα να κρφβουν κάποιεσ παγίδεσ που 

με τθν πρϊτθ ματιά δεν φαίνονται. 

2η Συμβουλή  

Να είςτε ψφχραιμοι κατά τθν διάρκεια των εξετάςεων για να αποδϊςετε ςτο μζγιςτο τθσ 

προετοιμαςίασ ςασ. 

3η Συμβουλή 

Μθν απογοθτεφεςτε αν τυχόν ςασ φαίνονται άγνωςτα τα κζματα. Θα ακολουκιςουν 2 ϊρεσ που 

μπορείτε να κάνετε τα πάντα. ίγουρα είναι κζματα  που κάπου , κάποτε τα ζχετε διδαχκεί.  

4η Συμβουλή 

Μθν ςυηθτάτε με άλλουσ ςυνυποψιφιοφσ ςασ για τισ λφςεισ των κεμάτων μετά το τζλοσ τθσ 

εξζταςθσ. Σο μόνο που κα ςασ προςφζρει μια τζτοια κουβζντα είναι προβλθματιςμόσ. Αν κζλετε να 

ςυμβουλευτείτε κάποιον , μιλιςτε με τον υπεφκυνο κακθγθτι.  

5η Συμβουλή 

Μθν επθρεάηεςτε από ενδεχόμενθ αποτυχία ςε κάποιο μάκθμα. κεφκείτε ότι είναι καλφτερα να 

ζχετε αποτφχει ςε ζνα μάκθμα παρά ςε δφο ι περιςςότερα. 

                                                                                                     ……………………………………και μετά , 

 

Εφχομαι επιτυχία ςτουσ ςτόχουσ ςασ!!!!!!!!!!!! 


