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ΘΕΩΡΙΑ 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α) Να γράψετε τους παρακάτω ορισµούς και να δώσετε ένα παράδειγµα σε κάθε περίπτωση: 
 i) Τι ονοµάζουµε αλγεβρική παράσταση; 
 ιι) Ποια ισότητα ονοµάζεται εξίσωση; 
Β) Να γράψετε τα γενικά βήµατα που ακολουθούµε για να λύσουµε ένα πρόβληµα µε τη βοήθεια 
µιας εξίσωσης. 
 
ΘΕΜΑ 2o    
Α) Να σχεδιάσετε τα παρακάτω σχήµατα, να σηµειώσετε τις διαστάσεις τους και να γράψετε τον τύπο 
που δίνει το εµβαδόν του καθενός: 

α) ορθογώνιο 
 β) παραλληλόγραµµο 

 γ) τρίγωνο 
 δ) τραπέζιο 

Β) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, να ονοµάσετε τις κορυφές του και να γράψετε τη σχέση 
που συνδέει τα µήκη των πλευρών του. 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 1η 
Να σχεδιάσετε ένα σύστηµα αξόνων, να κάνετε τη γραφική παράσταση των ευθειών ε1: 2y x=  και 
ε2: 2 3y x= + , να σηµειώσετε το σηµείο τοµής της ευθείας ε2 µε τον κατακόρυφο άξονα y΄y και να 
γράψετε τις συντεταγµένες του. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η 

Η βαθµολογία σε 20 γραπτές δοκιµασίες ενός µαθητή της Β΄ Γυµνασίου είναι:  
18, 17, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 17, 16, 19, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18 
α) Να µεταφέρετε στο γραπτό σας και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Βαθµός Συχνότητα Σχετική Συχνότητα (%) 
16   
17   
18   
19   

Σύνολο   
 
β) Να κατασκευάσετε το ραβδόγραµµα των συχνοτήτων 
γ) Να υπολογίσετε τη µέση επίδοση του µαθητή στις 20 γραπτές δοκιµασίες 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3η  

Ο κώνος του διπλανού σχήµατος έχει ακτίνα βάσης ρ=ΟΑ=5cm και ύψος 
υ=ΟΚ=12cm. Να υπολογίσετε: 
α) Το µήκος λ της γενέτειρας του κώνου 
β) Την περίµετρο L της βάσης του κώνου 
γ) Το εµβαδόν Εβ της βάσης του κώνου 
δ) Το εµβαδόν Επ της παράπλευρης επιφάνειας του κώνου 
ε) Το εµβαδόν Εολ της ολικής επιφάνειας του κώνου 
στ) Τον όγκο V του κώνου 
 

 
Σηµείωση: Να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θέµατα θεωρίας και σε δύο από τις τρεις ασκήσεις. 
            
 
                      Ο ∆ιευθυντής                                                   Οι εισηγητές                  


