
                                              Β΄  Γυμνασίου     

             Θεωρία  

1) Τη  νλνκάδνπκε  αξηζκεηηθή  παξάζηαζε, αιγεβξηθή παξάζηαζε; 

2) Πνηα  δηαδηθαζία  νλνκάδνπκε  αλαγσγή  νκνίσλ  όξσλ;  

3) Τη νλνκάδνπκε εμίζσζε 

4) Τη νλνκάδνπκε ιύζε ηεο εμίζσζεο; 

5) Πνηα βήκαηα αθνινπζνύκε γηα λα ιύζνπκε κηα εμίζσζε; 

6) Πνηα εμίζσζε ιέκε  α)   αδύλαηε θαη  

    β)   αόξηζηε ή ηαπηόηεηα; 

7) Τη νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ελόο ζεηηθνύ αξηζκνύ α; 

8) Πνην είλαη ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ; 

9) Πνηα  ζρέζε  νλνκάδεηαη  ζπλάξηεζε; 

10) Πεξηγξάςηε  έλα  ζύζηεκα  αμόλσλ. 

11) Τη  νλνκάδνπκε  γξαθηθή  παξάζηαζε  ζπλάξηεζεο; 

12) Πνηόο  είλαη  ν  ηύπνο  πνπ  δίλεη  ηελ  απόζηαζε  ζεκείσλ  Α,Β; 

13) Τη  γλσξίδεηε  γηα  ηε  ζπλάξηεζε  ς=αρ; 

14) Τη  νλνκάδνπκε  θιίζε  επζείαο; 

15) Τη  γλσξίδεηε  γηα  ηε γξαθηθή  παξάζηαζε ηεο   ζπλάξηεζεο   ς=αρ+β; 

16) Τη  παξηζηάλεη  ε  εμίζσζε  αρ+βς=γ; 

17) Πσο  ππνινγίδνπκε  ηα  ζεκεία  ηνκήο  κε  ηνπο  άμνλεο  ηεο αρ+βς=γ. 

18) Τη  γλσξίδεηε  γηα  ηε  ζπλάξηεζε  ς= 
a

x
; 

19) Τη  γλσξίδεηε  γηα  ηε γξαθηθή  παξάζηαζε ηεο   ζπλάξηεζεο   ς= 
a

x
; 

20) Τη νλνκάδνπκε εκβαδόλ  κηαο  επίπεδεο  επηθάλεηαο,θαη από ηη εμαξηάηαη; 

21) Πνηεο  είλαη  νη  κνλάδεο  κέηξεζεο  επηθαλεηώλ; 

22) Πνηα  είλαη  ηα  εκβαδά  επηπέδσλ  ζρεκάησλ; 

23) Πνηα πξόηαζε νλνκάδνπκε «Ππζαγόξεην Θεώξεκα» 

24) Πνηα πξόηαζε νλνκάδνπκε «Αληίζηξνθε ηνπ Ππζαγόξεηνπ Θεσξήκαηνο» ; 

25) Σε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν αλ ̂  είλαη κία νμεία γσλία ηνπ πσο νξίδνληαη νη 

ηξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί:    

εκσ , ζπλσ  θαη  εθσ; 

26) Σε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ ( ˆ 90  ) λα απνδείμεηε όηη: 
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27) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα 

Γσλία ̂  30  45  60  

εκσ    

ζπλσ    

εςσ    

28) Όηαλ κία γσλία απμάλεηαη πσο κεηαβάιινληαη νη αξηζκνί ; 

α) εκσ  β)  ζπλσ   γ)  εθσ 

29) Πνηά  κεγέζε  ιέγνληαη  βαζκσηά  ε  κνλόκεηξα; 

30) Πνηά  κεγέζε  ιέγνληαη δηαλπζκαηηθά;θαη  πσο  παξηζηάλνληαη; 

31) Πνηά  ζηνηρεία  έρεη  έλα  δηάλπζκα; 

32) Πόηε  δύν  δηαλύζκαηα  ιέγνληαη  ίζα θαη  πόηε  αληίζεηα; 

33) Πνηεο  κεζόδνπο  έρνπκε  γηα  λα  βξνύκε  ην  άζξνηζκα  δηαλπζκάησλ; 

34) Πσο  νξίδεηαη  ε  δηαθνξά  δηαλπζκάησλ; 

35) Πνηα γσλία νλνκάδνπκε επίθεληξε; 

36) Πνηα γσλία νλνκάδνπκε εγγεγξακκέλε ; 

37) Πνηα είλαη ε ζρέζε  εγγεγξακκέλεο θαη επίθεληξεο γσλίαο πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζην ίδην ηόμν; 

38) Πνηα είλαη ε ζρέζε  εγγεγξακκέλεο θαη ηνπ ηόμνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί; 

39) Πνηα είλαη ε ζρέζε ίζσλ επίθεληξσλ γσληώλ θαη  αληίζηνηρσλ ηόμσλ ; 

40) Πνηα είλαη ε ζρέζε ίζσλ ρνξδώλ θαη  αληίζηνηρσλ ηόμσλ 

41) Πόηε δύν ηόμα   είλαη ίζα; 

42) Πόζεο κνίξεο είλαη ε εγγεγξακκέλε γσλία πνπ βαίλεη ζε εκηθύθιην ; 

43) Πνην πνιύγσλν ιέκε «θαλνληθό πνιύγσλν»; 

44) Τη ιέκε «πεξηγεγξακκέλν θύθιν» ηνπ θαλνληθνύ  πνιπγώλνπ ; 

45) Τη ιέκε «θέληξν» ηνπ θαλνληθνύ  πνιπγώλνπ; 

46) Τη ιέκε «θεληξηθή γσλία» ηνπ θαλνληθνύ  πνιπγώλνπ θαη κε ηη είλαη ίζε; 

47) Πσο ζπλδένληαη ε γσλία ̂  θαη ελόο θαλνληθνύ  πνιπγώλνπ θαη ε θεληξηθή 

ηνπ γσλία ̂ ; 

48) Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δίλνπλ 

a. Τν κήθνο  Γ  ελόο θύθινπ 

b. Τν κήθνο  S  ελόο ηόμνπ 

c. Τν εκβαδόλ  Ε  ελόο θπθιηθνύ δίζθνπ 

d. Τν εκβαδόλ  Ε  ελόο θπθιηθνύ ηνκέα 
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