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1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

  ΘΕΩΡΙΑ  Α 

 1) Τι ονομάζεται παραλληλόγραμμο ;  ( σχήμα  , ορισμός) 

 2) Ποια είδη παραλληλογράμμου ξέρετε; (σχήματα, ορισμοί) 

 3) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις αφού τις μεταφέρετε στο γραπτό σας: 

        α) Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι............................................................. 

         β) Αν όλες οι πλευρές ενός τριγώνου είναι άνισες τότε το τρίγωνο  λέγεται ...................... 

         γ) Δύο γωνίες λέγονται παραπληρωματικές όταν ............................................................... 

         ΘΕΩΡΙΑ   Β 

        1) Πώς προσθέτουμε  δυο ομόσημους αριθμούς ; (κανόνας,  παράδειγμα) 

        2) Πότε  δύο  αριθμοί λέγονται  αντίθετοι  και πότε  αντίστροφοι; (ορισμοί, παραδείγματα)      

        3)  Τι γνωρίζετε για το γινόμενο πολλών παραγόντων ; 

        Αν  Α=(-1)∙(+1)∙(-2)∙(-3) τότε αυτό ισούται με:   α. 6        β .-6     γ.0 

        Αν  Β=(+3)∙(-2+2)∙5    τότε αυτό ισούται  με :     α .10      β. 0      γ. 15 

      ΑΣΚΗΣΗ 1 

      Στο παρακάτω σχήμα είναι : ε1 // ε2  , η Β γωνία  είναι 1300,  το τρίγωνο  ΑΒΓ είναι ισοσκελές   
(ΑΒ=ΑΓ) και  η   γωνία θ  τετραπλάσια της γωνίας η. 
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α) Να υπολογίσετε  και όχι να μετρήσετε με μοιρογνωμόνιο τις γωνίες; 

 β, γ, δ ,ε, ζ ,η ,θ. 

β) Να  βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΕ ως προς τις γωνίες του 

γ) Τι είναι η  ημιευθεία  ΑΔ για τη γωνία  ΓΑχ; 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

(ΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ) 

α)Να υπολογιστούν οι τιμές των παραστάσεων: 

Α= 2 4 : (- ) - 2: (  - ) -  ∙(−  ) 

B=(-20) : (5∙6 - 52) + 23 ∙ (- 3) + (12013 +33) : 2 

Γ=  ∙  

β) Aν Α = -15 ,   Β = -14  και Γ = 24  να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 

Κ= 2∙Γ – Β : (-2)  + 3∙Α  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3 

Ένας πατέρας μοίρασε 800  € στα τρία  παιδιά  του ως εξής: Έδωσε τα    του ποσού στο 

μεσαίο  και από αυτά που περίσσεψαν το 20% στο μικρό. Να βρείτε : 

 α) πόσα  € πήρε το μεσαίο;  

 β) πόσα  € πήρε το μικρό;  

 γ) πόσα € πήρε το μεγάλο;  

 δ) τι ποσοστό των χρημάτων πήρε ο μικρός; 

 

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΟ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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2Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

ΘΕΩΡΙΑ ( Να επιλέξετε και να απαντήσετε ένα από τα παρακάτω δύο θέματα ) 

Α) Nα γράψετε πότε ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 3             

ΘΕΜΑ 1ο  

Β) Να γράψετε πότε ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 5 

Γ) Να συμπληρώσετε το τελευταίο ψηφίο του αριθμού 358_  έτσι ώστε  

     αυτός να διαιρείται με το 3 και  το 5    

A) Πότε δύο γωνίες λέγονται παραπληρωματικές ; 

ΘΕΜΑ 2ο  

   Β) Πότε δύο γωνίες λέγονται συμπληρωματικές ; 

   Γ) Για την γωνία 30ο να βρείτε την  

        i) συμπληρωματική της 

       ii) παραπληρωματική της 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( Να επιλέξετε και να λύσετε δύο από τα παρακάτω τρία θέματα )  

  Έστω τα κλάσματα  Α=

ΘΕΜΑ 3ο  

2
3

 , Β= 5
4

 και Γ= 7
12

  

Α)  Να διατάξετε τα κλάσματα σε αύξουσα σειρά  

Β) Να βρείτε το αποτέλεσμα των πράξεων και να το απλοποιήσετε  

    i) A+B-Γ 

   ii) A B⋅  

  iii) 
B
Γ  + 1 
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Α)  Nα λύσετε την εξίσωση  

ΘΕΜΑ 4ο  

2 8
7 x
=   και να υπολογίσετε το 50% της τιμής του x 

Β) Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης 

      ( )2 76 2 3 4 5 7 : 7 1+ ⋅ − ⋅ + −  

Γ) Έστω ότι ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις τιμές x,y δύο αναλόγων ποσών Χ,Υ    

      

                                                                                               

    

    Να βρείτε  

i) τον συντελεστή αναλογίας λ 
ii) την τιμή του y όταν το x = 3 

 

Α) Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες 

ΘΕΜΑ 5ο  

    και οι ευθείες ζ1,ζ2 τις τέμνουν. 

Επίσης δίνονται οι γωνίες α=127ο , β=37ο όπως  

σημειώνονται στο σχήμα. 

   i)  Να υπολογίσετε την γωνία γ   

     (δικαιολογώντας την απάντηση σας) 

   ii) Να δείξετε ότι οι ευθείες ζ1 και ζ2 είναι κάθετες 

Β) Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ η γωνία Β είναι διπλάσια της Α και η γωνία Γ είναι  

     κατά 20ο μεγαλύτερη της Α. 

     Δείξτε ότι για την γωνία Α ισχύει η σχέση 4 20 180⋅Α + = και υπολογίσετε τις    γωνίες 
του  τριγώνου ΑΒΓ . 

 

 

 

         Χ        2       4 

         Υ         5       10 
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3Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

α) Πότε δύο κλάσματα λέγονται ισοδύναμα ή ίσα; 

ΘΕΜΑ 10
 

β) Με ποιους τρόπους προκύπτουν ισοδύναμα κλάσματα; 

γ) Πότε δύο ή περισσότερα κλάσματα λέγονται ομώνυμα και πότε ετερώνυμα; 

 Να γράψετε δύο ομώνυμα κλάσματα και δύο ετερώνυμα κλάσματα. 

 

α) Τι ονομάζεται διάμεσος ενός τριγώνου; 

ΘΕΜΑ 20
 

β) Ποιο τρίγωνο ονομάζεται ισοσκελές; 

 Να σχεδιάσετε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με βάση την ΒΓ και να φέρετε την διάμεσο  
ΑΜ. 

γ) Ποιες είναι οι ιδιότητες του ισοσκελούς τριγώνου; 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να υπολογιστούν οι τιμές των παρακάτω αριθμητικών παραστάσεων 

η 

Α = 5·(3·7 ‒ 23) – 2·(15 – 2·7) 

και 

Β = (62+ 3·4 – 47 )27
 
+ (33+ 2 – 3·9)3
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ΑΣΚΗΣΗ 2

Αν Α= 
3
4−

1
3:

1
2 , B= 6⋅1

2
1
3 και Γ =

4
9
2
3

η 

� 

α) Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις Α, Β και Γ. 

β) Να βρείτε τους αντιστρόφους των Α, Β και Γ. 

γ) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Α:(Β:Γ) 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3

Στο παρακάτω σχήμα είναι ε1//ε2. Να υπολογίσετε τις γωνίες α,β,γ και δ 

η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να  απαντήσετε σε ένα θέμα θεωρίας και δύο ασκήσεις 
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4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις  
περιόδου Μαϊου – Ιουνίου 2013 στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Α. Πότε δύο κλάσματα λέγονται ισοδύναμα; Να αναφέρετε τρία κλάσματα ισοδύναμα με το 

κλάσμα 

ΘΕΩΡΙΑ 1η  

20
16 . 

Β. Ποιο κλάσμα ονομάζεται ανάγωγο; Ποια από τα παρακάτω κλάσματα είναι ανάγωγα; 

     
4
3 ,   

9
16 ,   

9
6 ,   

32
56 ,   

35
26  

 

Γ. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ). 

   i) Από δύο κλάσματα με τον ίδιο αριθμητή μεγαλύτερο είναι εκείνο με το μικρότερο  
      παρονομαστή.                                                                                         Σ        Λ 
   ii) Δύο κλάσματα λέγονται αντίστροφα αν έχουν γινόμενο 1.                 Σ         Λ 

   iii) Το κλάσμα 
5
4  είναι μικρότερο από το κλάσμα 

10
7 .                           Σ         Λ 

 

Α. Τι ονομάζεται κύκλος; Σχεδιάστε έναν κύκλο ( Κ , 2 cm ). 

ΘΕΩΡΙΑ 2η  

Β. Τι ονομάζεται διάμετρος ενός κύκλου; Πως λέγονται τα δύο ίσα μέρη στα οποία χωρίζει η 
διάμετρος τον κύκλο; Αν η διάμετρος είναι 6 cm, ποιο είναι το μήκος της ακτίνας του; 

Γ.  Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις. 
    i) Τόξο είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου.      Σ      Λ 
    ii) Η διάμετρος είναι η μεγαλύτερη χορδή του κύκλου.                                 Σ       Λ 
    iii) Δύο κύκλοι με ακτίνες ίσες είναι ίσοι.                                                      Σ       Λ 

 

Να υπολογίσετε τις αριθμητικές παραστάσεις: 

ΑΣΚΗΣΗ 1η  

( ) ( )531:1002783 2201332 −+−⋅−⋅=Α             
6
54

3
19

−=Β   

και έπειτα να βρείτε τα αποτελέσματα των πράξεων Β+Α  και Β⋅Α . 
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Μια οικογένεια θέλει να κάνει κράτηση σε ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη όπου θα διαμείνει για 
4 βράδια. Η τιμή του δωματίου είναι 85€ τη βραδιά.  

ΑΣΚΗΣΗ 2η  

Α. Αν κάνει την κράτηση μέσω διαδικτύου θα έχει μια έκπτωση 15% στη συνολική πληρωμή. 
Πόσα χρήματα θα πληρώσει τότε συνολικά; 

Β. Ποια θα είναι η τιμή του δωματίου (για μια βραδιά) αν υπάρχει επιβάρυνση 6% για 
πρωινό; 

 

Δίνεται το παρακάτω σχήμα. Να υπολογίσετε (χωρίς μοιρογνωμόνιο) τις γωνίες 

ΑΣΚΗΣΗ 3η  

γβα ˆ,ˆ,ˆ και δ̂  
και να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Να γράψετε 1 θέμα θεωρίας και 2 ασκήσεις. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

Να  επιλέξετε  και  να  απαντήσετε σε 1  θέμα  θεωρίας  και σε   2  θέματα ασκήσεων. 

 

Α)  

 

ΘΕΩΡΙΑ 

α) Τι  λέγεται  Ε.Κ.Π.  δύο  ή  περισσότερων  φυσικών  αριθμών ; Γράψτε ένα  δικό σας 
παράδειγμα . 

ΘΕΜΑ 1ο   

β)  Πότε  ένας  φυσικός  αριθμός  διαιρείται  με  το  2 , πότε με  το  3 , πότε με  το  5 ,  και   
πότε με το 10  ; Γράψτε  ένα δικό σας παράδειγμα σε κάθε περίπτωση .   

 

α)  Ποιο  σχήμα   λέγεται  κύκλος  και  ποια  τα  βασικά  στοιχεία  του ; 

ΘΕΜΑ 2ο   

β)  Τι ονομάζεται μεσοκάθετος  ενός  ευθύγραμμου  τμήματος και  ποια ιδιότητα έχουν τα 
σημεία  της ; 

  

Β)    ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 Να   υπολογίσετε  τις  τιμές  των  παραστάσεων : 

ΘΕΜΑ 1ο   

   

    

 

Να  υπολογίσετε  τις   γωνίες  α , β , γ  και  φ , ω , θ στα  παρακάτω  σχήματα  
δικαιολογώντας  τις  απαντήσεις  σας : 

ΘΕΜΑ 2ο   



ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σελίδα 11 
 

 

 

Τι  είδους  τρίγωνο  ως  προς  τις  γωνίες  του  είναι  το  τρίγωνο  ΑΒΓ  ; 

 

Ένας   παραγωγός  χρησιμοποιεί  καφάσια  των  10 , 20 , 25 και  50  κιλών   για  να  
μεταφέρει  400  κιλά  λεμόνια .  Θέλει  να  στείλει  ίδια  ποσότητα  λεμονιών  σε  4  εμπόρους 
συσκευάζοντας τα λεμόνια για τον πρώτο έμπορο σε κιβώτια των 10 κιλών, για τον δεύτερο 
σε κιβώτια των 20 κιλών, για τον τρίτο σε κιβώτια των 25 κιλών και για τον τέταρτο σε 
κιβώτια των 50 κιλών  .  

ΘΕΜΑ 3ο   

α)  Πόσα   καφάσια  χρειάζεται  από  κάθε  είδος  ;   

β)  Πόσο  θα  του   κοστίσουν  τα     καφάσια  συνολικά ,  αν  στοιχίζει 1 €  το  καφάσι  των 
50 κιλών  0,5 €  το καφάσι  των  25  κιλών    0,4 €  το  καφάσι  των  20  κιλών  και  0,2 €  το  
καφάσι  των  10   κιλών  ; 

 

Καλή   επιτυχία !                   
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          6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

      

     

Θέματα Γραπτών Ανακεφαλαιωτικών Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2013 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΘΕΜΑ 1ο

Α) Ποια είναι τα είδη των τριγώνων ως προς τις γωνίες τους; 
  

     Να δώσετε τον αντίστοιχο ορισμό και να κατασκευάσετε ένα σχήμα σε κάθε περίπτωση. 
 
Β) Να δώσετε τον ορισμό του παραλληλογράμμου. Να σχεδιάσετε ένα παραλληλόγραμμο 
ΑΒΓΔ και να φέρετε τα ύψη του. 
 

ΘΕΜΑ 2ο

Α) Πως συγκρίνουμε δύο ομώνυμα κλάσματα και πως δύο ετερώνυμα κλάσματα; 

  

     Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση. 

Β) Δίνεται το κλάσμα 5
4

. Ποιο από τα παρακάτω κλάσματα είναι ισοδύναμο με το 5
4

; 

     Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

α. 10
12

    β. 8
10

   γ. 25
20

   δ. 4
5

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  

ΘΕΜΑ 1ο

Ένα κατάστημα πουλάει όλα του τα προϊόντα με έκπτωση 30%. Για ένα παντελόνι 
πληρώσαμε 56 ευρώ.  

    

Να υπολογίσετε την αρχική τιμή του παντελονιού (πριν την έκπτωση).  

ΘΕΜΑ 2ο

Δίνονται οι παραστάσεις : 

   

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

4 6 5 2 2 8 5 2

5 8 44 5
3 2 5
1 1 2 2        όπου 3α α α α α

Α = − − + − + − − − + − − −  
    Β = − − − − − + − −        

Γ = − ⋅ + ⋅ − ⋅ + = −
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Α) Να δείξετε ότι οι αριθμητικές τιμές των παραστάσεων είναι 
8812,         και    Γ=40
15

Α = − Β =  

Β) Να βρείτε την αριθμητική τιμή της παράστασης Β
Α

, όπου Α και Β οι τιμές των πιο πάνω 

παραστάσεων 

 
ΘΕΜΑ 3ο

Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες (ε1) και (ε2) είναι παράλληλες. Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι 
ισοσκελές (ΑΒ=ΑΓ) και 

    

φ̂ 50= ° , να υπολογίσετε τις γωνίες ˆˆˆ ˆ,   ,     και  y xω θ , χωρίς να 
χρησιμοποιήσετε  μοιρογνωμόνιο. 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Από τα δύο θέματα θεωρίας να επιλέξετε μόνο ένα. Από τα τρία θέματα ασκήσεων να επιλέξετε 
μόνο δύο. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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7ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

A. 

Θέματα Γραπτών Ανακεφαλαιωτικών Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2013 

ΘΕΩΡΙΑ 

1ο ΘΕΜΑ:

                  β) Όταν δύο κλάσματα είναι ομώνυμα, ποιο είναι το μεγαλύτερο; Όταν δύο 
κλάσματα είναι ετερώνυμα και έχουν τον ίδιο αριθμητή, ποιο είναι το μεγαλύτερο; 

 α) Ποια κλάσματα λέγονται ομώνυμα και ποια ετερώνυμα; 

                  γ) Ποια κλάσματα λέγονται ισοδύναμα; 

2ο ΘΕΜΑ:

                     β) Δώστε τον ορισμό των παρακάτω τριγώνων: ισόπλευρο, οξυγώνιο, 
ορθογώνιο. ( Ορισμός και σχήμα ). 

 α) Πότε δύο γωνίες ονομάζονται παραπληρωματικές; ( Ορισμός και 
σχήμα ). 

                      γ) Τι ονομάζεται διάμεσος τριγώνου; ( Ορισμός και σχήμα ). 

B. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1ο ΘΕΜΑ:

όπου  Α=7.32-5+(25 -2.3.5)+2.52  και Β=3.23-(43:2-31)9-1. 

 Να υπολογίσετε την τιμή των αριθμητικών παραστάσεων Α και Β και 
κατόπιν να υπολογίσετε το πηλίκο Α:B,  

2ο ΘΕΜΑ

 α) Την τιμή πώλησης του φορέματος κατά την περίοδο των εκπτώσεων. 

: Ένα φόρεμα, κόστιζε αρχικά 80€. Την περίοδο  των εκπτώσεων, η τιμή 
του μειώθηκε κατά 25% και αμέσως μετά τις εκπτώσεις αυξήθηκε κατά 65%. Να 
βρείτε: 

β) Την τιμή πώλησης του φορέματος αμέσως μετά τη λήξη των εκπτώσεων. 

3ο ΘΕΜΑ

                                                                                               

: Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες. Να 
υπολογίσετε τις γωνίες α,β,γ,δ δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. 

 

                                                                                              Να απαντήσετε σε ένα                   
θέμα  θεωρίας και δύο 
θέματα ασκήσεων. 
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8ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

A) Στους φυσικούς αριθμούς: 

ΘΕΩΡΙΑ 1: 

Ποιοι αριθμοί λέγονται πρώτοι και πότε μια διαίρεση ονομάζεται τέλεια; 
B) Συμπληρώστε τις ισότητες: 

1) α+0=………… ενώ     α.0=……….. 
2) α+α=………… ενώ     α+1=………. 
3) α.(β+γ)=……………………  (Επιμεριστική ιδιότητα) 

C) Συμπληρώστε τα κενά στην πρόταση και στις ισότητες: 
• Στο συμβολισμό  αν  το  α  λέγεται……………… το  ν  λέγεται…………… 

και το αν....................... 
• α.α.α.α=…………………,      α.α.α.β.β=…………………….. 

 

Α) Τι ονομάζουμε κύκλο; 

ΘΕΩΡΙΑ 2: 

Β) Τι ονομάζουμε χορδή ενός κύκλου; 
G) Από ποιο σημείο αν περάσει η χορδή έχει το μεγαλύτερο μήκος; 
     Τι σχέση έχει με την ακτίνα σε αυτή την περίπτωση; 
      Να σχεδιάσετε στην κόλλα σας όλα τα παραπάνω. 

 

Να υπολογιστούν οι τιμές των παραστάσεων: 

ΑΣΚΗΣΗ 1: 

Α=2.(32-23)+20+(42-2.3)     και    5 4 3 1 5.( )
2 6 2 4 4

Β = + − +  

Στη συνέχεια να υπολογίσετε το άθροισμα  Α+Β+ 1
2

. 

 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας αναλόγων ποσών: 

ΑΣΚΗΣΗ 2: 

x 1
2

  2 4 8 

y  1
4

  1  
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α) Να βρείτε τη σχέση που εκφράζει αυτή την αναλογία. 

β) Να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τα κενά κουτάκια του πίνακα.  
(Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας). 
γ) Να σχεδιάσετε την ημιευθεία της παραπάνω αναλογίας σε ένα ορθοκανονικό σύστημα 
ημιαξόνων. 

δ) Ποια από τα σημεία: Α(12,3), Β(10,2), Γ(1,4) και Δ( 3 3,
2 8

) βρίσκονται πάνω σε αυτή 

την ημιευθεία;  
 

Στο σχήμα τα τρίγωνα ΖΗΘ, ΚΘΙ είναι ορθογώνια στα Ζ, Κ αντίστοιχα και οι ευθείες 
ε1//ε2. Δίνεται ότι η γωνία α είναι 300. Να βρεθούν οι γωνίες  β,γ,ω,φ,δ στου σχήματος. 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή  σας. 

ΑΣΚΗΣΗ 3: 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Απαντήστε σε μία θεωρία και σε δύο ασκήσεις 
 

Καλή Επιτυχία!!!! 
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9ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 
 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ     ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.  ΤΑΞΗ  Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α   ΘΕΩΡΙΑ 

Θέμα 1ο :

Β) Πότε δύο γωνίες ονομάζονται παραπληρωματικές ; 

 Α)Τι είναι η διχοτόμος μιας γωνίας ; Σχεδιάστε μια γωνία  60ο  και τη διχοτόμο 
της. 

Γ) Να  σχεδιάσετε  2 κατακορυφήν γωνίες  και να τις ονομάσετε.  Τι ξέρετε για τα μέτρα δύο 
κατακορυφήν γωνιών ;  

Δ)  Να  σχεδιάσετε   μια ευθεία   ε  και  ένα  σημείο Α  έξω από την ευθεία ε.  Να βρείτε την 
απόσταση του Α από την ευθεία  ε. 

Ε)  Ποιο σχήμα ονομάζεται κύκλος; Σε ένα κύκλο να σχεδιάσετε μια χορδή ,μια διάμετρο και 
ένα τόξο .Επίσης   σε ένα άλλο  κύκλο ,   να σχεδιάσετε  μια εφαπτόμενη   ευθεία . 

 

 

Θέμα 2ο : 3 9,
4 12

Α) Τα  κλάσματα        είναι  ίσα  . Τι εννοούμε ότι τα  

" χιαστί "γινόμενα των όρων τους  είναι   ίσα ; Ποια  γινόμενα πρέπει να είναι ίσα ώστε να 

ισχύει η ισότητα :  α γ
β δ
=   ;    

Β)   Με ποιους τρόπους μπορούμε να κατασκευάσουμε ισοδύναμα κλάσματα από ένα 
κλάσμα που μας δίνεται ; Ποια διαδικασία ονομάζεται απλοποίηση;  Απλοποιήστε το κλάσμα    
18/24  μέχρι να γίνει  ανάγωγο. Βρείτε 2 κλάσματα ίσα με το 5/9  αλλά  να έχουν πιο  
μεγάλους όρους από αυτό. 



ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σελίδα 18 
 

 Γ) Με ποιο κλάσμα είναι ίσος ο μεικτός    52
8

  ; Επίσης μετατρέψτε το κλάσμα  18
7

 σε 

μεικτό. 

Δ) Να  συμπληρώσετε τους κανόνες :  

1) Από 2 κλάσματα που είναι ομώνυμα μεγαλύτερο είναι εκείνο ........... 

2) Από 2 κλάσματα που έχουν τον ίδιο αριθμητή  μεγαλύτερο είναι εκείνο ............ 

 

 

Β  ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Θέμα  1ο :

1)  χ+14= 129      , 2)    3χ=  153     ,3)  χ-1,4=   1,38   ,    4)     

 Α)  Να λυθούν  οι  παρακάτω  εξισώσεις: 

132 2
χ

=   

Β)  Επίσης  οι εξισώσεις    1)  2
12 3
χ
=           ,     2)  3 125 682χ − =  

 

Θέμα  2ο :

1 2 3 1
2 5 4 2
+ = − =

 α)Να  γίνουν οι παρακάτω πράξεις   : 

                          

1 3
4 5
⋅ =

 

β ) Να   μετατρέψετε  σε ποσοστά %   τα  αποτελέσματα   των πράξεων του  α) 

γ ) Να συγκρίνετε τα 3  αποτελέσματα των πράξεων στο α) και να τα γράψετε  από το 
μικρότερο προς το μεγαλύτερο 

 

δ )  Να γίνουν οι παρακάτω διαιρέσεις :  

2 3 2 3: : 3 57 5 7
6

= = =      
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Θέμα  3ο :

 

  α)Στο  παρακάτω σχήμα 1  το τρίγωνο  Α Β Γ  είναι  ισοσκελές  και η γωνία   Α 
είναι 50ο   .  Να βρεθεί  η γωνία φ 

 

 

  

 

β)  Στο  σχήμα 2 των  δύο παραλλήλων ευθειών  ε1 ,ε2   υπολογισθεί  επίσης  η γωνία  φ  

 

 

Από τα 2 θέματα της θεωρίας γράφετε  το 1 και από τα   3 θέματα των ασκήσεων  
γράφετε  τα 2 . 

 

ΚΑΛΗ     ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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10ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-2013 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΤΑΞΗ: A΄ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:21/5/2013 

ΜΕΡΟΣ Α                                                              ΘΕΩΡΙΑ

20
15

  

ΘΕΜΑ 1ο 

(α) Πότε δύο κλάσματα λέγονται ισοδύναμα ή ίσα; 

(β) Με ποιούς δύο τρόπους, από ένα κλάσμα κατασκευάζουμε ισοδύναμα του κλάσματα; Με 

καθένα από τους δυο τρόπους, κατασκευάστε κλάσμα ισοδύναμο του . 

(γ) Αν ισχύει 
δ
γ

β
=

a  τότε σωστή είναι η ισότητα:  

    (i) α+δ=β+γ     (ii) α∙β=γ∙δ     (iii) α∙δ=β∙γ     (iv) α+β=γ+δ 

ΘΕΜΑ 2ο  

 (α) Ποιές γωνίες λέγονται παραπληρωματικές; 

(β) Ποιές γωνίες λέγονται κατακορυφήν; Τι σχέση έχουν δύο κατακορυφήν γωνίες; 

(γ) Στο παρακάτω σχήμα να βρείτε δύο γωνίες:  

 

(i) κατακορυφήν. 
(ii) παραπληρωματικές. 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β                                                              

ΘΕΜΑ 1ο  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
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(α) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:  Α=(5 + 4∙ 10):32 

(β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 4:
3
2

6
5
+=B  

(γ) Αν Α=5 και Β=1, να κάνετε τις πράξεις:  (i)     B-A=     και   (ii)  (-A)∙(+B)= 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Σε έναν έρανο, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου συγκέντρωσαν 1600€. Διέθεσαν το 
4
1  όλου του 

ποσού για την ενίσχυση της UNISEF και το 30% όλου του ποσού για το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ.  

(α) Πόσα χρήματα διέθεσαν στην UNISEF; 

(β) Πόσα χρήματα διέθεσαν στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ; 

(γ) Τι ποσοστό των αρχικών χρημάτων περίσσεψε; 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες ε1,ε2 

είναι παράλληλες (ε1//ε2) και δίνεται 

ότι  ox 32ˆ = και oy 58ˆ = . 

(α) Να υπολογίσετε:   

      (i) τη γωνία .γ̂  

     (ii) τη γωνία .ω̂  

     (iii) τη γωνία .β̂  

     (iv) τη γωνία .â  

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε ένα από τα δυο θέματα θεωρίας (1η σελίδα) και δυο από τις τρεις 
ασκήσεις (2η σελίδα).           

Καλή επιτυχία! 
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11ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΘΕΩΡΙΑ 

Α. Τι λέγεται χορδή και τι διάμετρος κύκλου.       

ΘΕΜΑ 1: 

Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά                             

Στο διπλανό σχήμα                                                               Μ 

Το Ο είναι το …………..του κύκλου.                  Κ  

Η ΟΚ είναι μια ……………… του κύκλου ,                        Ο  

η  ΚΜ είναι μια ………………… του κύκλου  

και η ΜΝ είναι μια ………………… του κύκλου.              Ν                                                                                            

Β.  Πότε δυο γωνίες λέγονται παραπληρωματικές και πότε συμπληρωματικές 

Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά 

Στο διπλανό σχήμα  

Παραπληρωματικές είναι οι γωνίες  …………                                               

Συμπληρωματικές είναι οι γωνίες ..................                  δ           α 

Οι γωνίες β , δ είναι …..….……………γωνίες.                               γ                                                                           

Α.  Πότε δυο ρητοί αριθμοί λέγονται ετερόσημοι; Να γράψετε δυο ετερόσημους ρητούς 
αριθμούς 

ΘΕΜΑ 2: 

Β.  Πότε δυο ρητοί αριθμοί λέγονται αντίθετοι;  Να γράψετε δυο αντίθετους ρητούς αριθμούς 

Γ.  Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά  

α.  Το μηδέν είναι μεγαλύτερο από κάθε …………………..αριθμό. 

β.  Από δυο ετερόσημους αριθμούς μεγαλύτερος είναι ο  ……………….  αριθμός. 

γ.  Από δυο θετικούς αριθμούς μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη  

      ………………….. τιμή. 

δ.  Στην ευθεία των αριθμών αριστερά του μηδενός βρίσκονται οι ………………..αριθμοί. 

β 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α)  Να υπολογίσετε τα εξαγόμενα των παρακάτω πράξεων  

ΑΣΚΗΣΗ 1: 

α) 
3
1

2
3

4
3

⋅





 +      β) 

10
1

4
3

5
4

−





 ⋅      γ) 

5
2:

6
1

3
2







 −  

Β)  Να μετατρέψετε τα αποτελέσματα που θα βρείτε από τις παραπάνω πράξεις σε ανάγωγα 
κλάσματα και να τα βάλετε στη σειρά από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. 

 Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες . Να υπολογίσετε τις γωνίες  φ, χ, y 
και ω  αιτιολογώντας σε  κάθε περίπτωση την απάντηση σας. 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

  

 

                                 ω                                         

                 125ο    x                                                                          

    ε1                                    φ                   

                     y                               

  ε2    

 

ΑΣΚΗΣΗ 3

Σε ένα γυμνάσιο φοιτούν 160 μαθητές.  

:       

Από αυτούς το 30% φοιτά στη  Γ  τάξη ,  τα 
5
2  στη Β τάξη και οι υπόλοιποι στην Α τάξη του 

γυμνασίου .  

Α)  Να βρείτε πόσοι μαθητές φοιτούν σε κάθε τάξη.   

Β)  Να βρείτε τα ποσοστά των μαθητών που φοιτούν στην  Β   και στην Α  τάξη                                                                                       

                                                                                                                                

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Να απαντήσετε σε ένα θέμα θεωρίας και να λύσετε δυο ασκήσεις 

650 
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12ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-13 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α΄ ΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

 

Α. Ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 2, με το 3, με το 5; 

ΘΕΩΡΙΑ 1: 

B.Δίνονται οι αριθμοί:  57, 456, 6075, 9240 

Ποιοι από αυτούς διαιρούνται με το 2, με το 3, με το 5; 

Γ. Ποιοι αριθμοί λέγονται πρώτοι; Δώστε ένα παράδειγμα αριθμού, που να είναι πρώτος και 
περιττός. Επίσης, ένα παράδειγμα διψήφιου σύνθετου αριθμού. (Μον.6,7) 

Α. Ποια γωνία λέγεται ορθή, οξεία, αμβλεία; 

ΘΕΩΡΙΑ 2: 

B. Nα σχεδιάσετε μία ορθή γωνία , μία οξεία και μία αμβλεία και να τις ονομάσετε. 

Γ. Δύο γωνίες   ω  και φ  είναι παραπληρωματικές. Αν η γωνία  φ=730, τότε η γωνία  ω  είναι: 

α. 170,          β. 970,          γ. 730,         δ. 1070,          ε. 1800             ( Μον. 6,7) 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α. Να υπολογιστούν οι παραστάσεις: A=(52-5).3+(32-23).3-(6.7-27:3):3  και  

Β=

ΑΣΚΗΣΗ 1. 

2 1 7 1
: 4

3 5 5 2
− + ⋅

 
 
 

    (Μον. 5,7) 

Β. Στη συνέχεια, να λύσετε τις εξισώσεις: Α-x=B  και  y+B=A        (Μον. 1) 
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Ένας  μαθητής  έχει 200€. Από  αυτά  δίνει  τα  

ΑΣΚΗΣΗ 2. 

2

5
για την  εκδρομή  της τάξης  του. 

Από τα υπόλοιπα, δίνει  το  30%  για  αγορά  ρούχων. Να  βρείτε  πόσα  χρήματα: 

α. έδωσε  για  την  εκδρομή  του. 

β. έδωσε  για  τα  ρούχα. 

γ. του  έμειναν. 

 

Στο  διπλανό  σχήμα  είναι  

ΑΣΚΗΣΗ 3. 

/ /1 2ε ε . 

Να  υπολογίσετε  τις  γωνίες  α, β, γ,  

δικαιολογώντας την  απάντησή  σας. 

( Μον. 6,7) 

 

 

 

• Να  γράψετε  μία  θεωρία  και δύο  ασκήσεις 

• Καλή Επιτυχία 
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13ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-13 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

Α. Δίνονται  οι  φυσικοί  αριθμοί  Δ,  

ΘΕΜΑ 1ο 

0δ ≠ , π, υ. Να  γράψετε  τον   τύπο  της  Ευκλείδειας  
διαίρεσης  καθώς  και  τι  παριστάνουν  οι  παρακάτω  φυσικοί  αριθμοί. 

Δ:…………………..   δ:…………………    π:…………………    υ:………………… 

Β. Να  συμπληρώσετε  τα  κενά 

Αν  Δ=δ, τότε  π=………………… 

Αν υ=0  η  διαίρεση  λέγεται………………….. 

Αν  δ=1, τότε  Δ=……………… 

Α. Πότε  δύο  γωνίες  ονομάζονται  εφεξής; 

ΘΕΜΑ 2ο 

Β. Πότε  δύο   γωνίες  ονομάζονται  παραπληρωματικές; 

Στο  διπλανό  σχήμα  αν  
0

40ϕ = τότε  .......ω =  

Γ. Πότε  δύο  γωνίες  ονομάζονται  συμπληρωματικές; 

Στο  διπλανό  σχήμα  αν 
0

25x = , τότε  .......y =  

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Να  υπολογίσετε  τις  τιμές  των  παραστάσεων: 

ΑΣΚΗΣΗ 1 
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A=62:4+102:(6.9-22)             και    Β=
2 1 5 1 1

:
3 2 6 4 3
− − ⋅

   
   
   

 

Α) Να  εξετάσετε  αν  τα  ποσά  x  και  y  του  πίνακα  είναι  ανάλογα 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

x 0.5 0.125 1 2 

y 4 1 8 16 

Δικαιολογήστε  την  απάντησή  σας. 

Β) Από  200  κιλά  σταφύλια  παράγονται  150  λίτρα  κρασί. 

Ένας  γεωργός  θέλει  να  γεμίσει  5  βαρέλια  που  το  καθένα  χωράει  180  λίτρα καρσί. 
Πόσα  κιλά  σταφύλια  θα  χρειαστεί; 

Αν 

ΑΣΚΗΣΗ 3 

/ /x x y y′ ′   και  Αδ: διχοτόμος  της γωνίας  xAΒ. 

Nα  υπολογίσετε  τις  παρακάτω  γωνίες  δικαιολογώντας  την  απάντησή  σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............ω =   γιατί …………………… 

...............ϕ =   γιατί ……………………    

...............ϑ =

Επιλέξτε 1 θέμα θεωρίας και 2 θέματα ασκήσεων 

  γιατί ……………………                 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

...............µ =   γιατί …………………… 
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14ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-
ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΘΕΩΡΙΑ 

Α) Να  διατυπώσετε  το  Πυθαγόρειο  θεώρημα  και  να  γράψετε  τη  σχέση  που  προκύπτει  
σε  ορθογώνιο  τρίγωνο  ΑΒΓ  με  Α=900. 

ΘΕΜΑ 1 

Β) Να  διατυπώσετε  το  αντίστροφο  του  Πυθαγορείου  Θεωρήματος. 

Α) Ποια  γωνία  λέγεται  εγγεγραμμένη  και  τι  σχέση  έχει  με  το  αντίστοιχο  τόξο  της; 

ΘΕΜΑ 2 

B) Πότε  ένα  πολύγωνο  λέγεται  κανονικό; 

 

AΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Α) Να  λυθεί  η  εξίσωση: 2x+3(4-x)=x-5(x+1) 

ΘΕΜΑ 1 

B) Nα  λυθεί  η  ανίσωση: 
3 2 1 1

2
4 12 3

x x x− − +
− ≤ −  

Γ) Να ελέξτε  αν  η λύση της  εξίσωσης είναι και  λύση  της  ανίσωσης. 

 

Σε  ισοσκελές  τραπέζιο  ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ)  οι προσκείμενες  στη  βάση  ΓΔ  γωνίες  είναι  ίσες  

με  600  η  καθεμία. Φέρουμε  τα  ύψη  ΑΖ  και  ΒΕ  με  ΑΖ=ΒΕ=

ΘΕΜΑ 2 

4 3 cm  και  ΑΒ=10cm. 
Να  υπολογίσετε: 

α) την  πλευρά  ΑΔ 
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β) τη  βάση  ΓΔ 

γ) το  εμβαδόν  του  ΑΒΓΔ 

 

Δίνεται  κύκλος  (Ο,ρ)  και  ΑΒ= διάμετρός του. 

ΘΕΜΑ 3 

Αν Γ  ένα  σημείο  του  κύκλου  ώστε  το  τόξο   0
74ΑΓ = , η  χορδή  ΑΓ=6 cm  και  η  χορδή  

ΒΓ=8 cm (σχήμα). 

Να υπολογίσετε: 

α) τις γωνίες  του  τριγώνου  ΑΒΓ  και  να  δικαιολογήσετε  την  απάντησή  σας. 

β) την  πλευρά  ΑΒ. 

γ) το μήκος  και το εμβαδόν  του  κύκλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Να  απαντήσετε  σε  ένα  μόνο θέμα θεωρίας  και  σε  δύο  μόνο

2. Όλα  τα  θέματα  είναι  ισοδύναμα 

  ασκήσεις. 
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15ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  ΣΤΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΘΕΩΡΙΑ 

Θέμα 1ο 

                β) Πότε  δύο  κλάσματα  λέγονται  ισοδύναμα; Δώστε  ένα  παράδειγμα. 

 α) Πότε  δύο  κλάσματα  λέγονται  ομώνυμα  και  πότε  ετερώνυμα; 

                γ) Ποιο  κλάσμα  είναι  μεγαλύτερο  από  δύο ομώνυμα  κλάσματα; 

                    Ποιο  είναι  μικρότερο  από  δύο  κλάσματα  που  έχουν  τον  ίδιο  αριθμητή; 
Δώστε  ένα  παράδειγμα  σε  κάθε  περίπτωση. 

 

Θέμα 2ο 

                β) Πότε  δύο  γωνίες  λέγονται  κατακορυφήν; 

 α) Ποιες  γωνίες  λέγονται  παραπληρωματικές; 

                γ) Στο  διπλανό   σχήμα  να  γράψετε:   

                        1. Ένα  ζεύγος  εφεξής  γωνιών 

                        2. Ένα  ζεύγος  παραπληρωματικών  γωνιών. 

                        3. Ένα  ζεύγος  συμπληρωματικών  γωνιών. 

                        4. Ένα  ζεύγος  κατακορυφήν  γωνιών. 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Άσκηση 1η 

                           

 α) Να  υπολογίσετε  την  αριθμητική  τιμή  των  παρακάτω  παραστάσεων. 
2 2 2 2 2 3(3.2 2 ) .3 (7 2 .10) : 9 (3 5) 2Α = − + − − − +  

                            1 1 8 2 1: 2 .
5 3 5 3 5

   Β = + + −   
   

 

                       β) Αν  Α=17  και  3
5

Β = , να  υπολογίσετε  την  τιμή  της  παράστασης  Α
Β

. 

                       γ) Να  συγκρίνετε  τις  τιμές  των  Α  και  20Β. 

                       δ) Να  βρείτε  έναν  φυσικό  αριθμό  που  να  είναι  μεγαλύτερος  του  20Β  και  
μικρότερος  του  Α. 
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Άσκηση 2η

x 

  Να  συμπληρώσετε  τον  παρακάτω  πίνακα  ώστε: 

 4 12 24 96 

y 6    1   

a) Τα  ποσά  x,y  να  είναι  ανάλογα . 

b) Τα  ποσά x,y  να  είναι  αντιστρόφως  ανάλογα. 

c) Αν  η  μεταβλητή  x, παριστάνει  την  ταχύτητα  ενός  αυτοκινήτου  σε  
Km/h (χιλιόμετρα  ανά  ώρα)  και  η  μεταβλητή  y  το  χρόνο  σε   ώρες  
που αυτό  χρειάζεται  για  να  φθάσει  στον  προορισμό  του, τότε  αν  ένα  
αυτοκίνητο  κινείται  με  ταχύτητα  96 Km/h (χιλιόμετρα  ανά  ώρα)  και  

φτάνει  στον  προορισμό  του  στο  1
8

 της  ώρας, με  πόση  ταχύτητα  θα  

φτάσει  στο  1
2

  της  ώρας; 

Άσκηση 3η 

a) Αν  η  γωνία  ω  έχει  μέτρο  450, να  υπολογίσετε  το  μέτρο  των  γωνιών  x, y 
και  φ. Να  δικαιολογήσετε  τις  απαντήσεις  σας. 

 Στο  παρακάτω  σχήμα  οι  ευθείες  ε1,ε2,ε3  είναι  μεταξύ  τους  παράλληλες  και  
η  ευθεία  δ  είναι  κάθετη  σε  αυτές. 

b) Να  βρείτε  το  είδος  του  τριγώνου  ΑΒΓ  σε  σχέση  με  τις  πλευρές  του  και  
τις  γωνίες  του. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Να  γράψετε  1  θέμα  θεωρίας  και  2  ασκήσεις 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 
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16ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 
ΓΡΑΠΤΕΣ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013   
ΣΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΘΕΩΡΙΑ 

a) Ποιοι  αριθμοί  ονομάζονται  ομόσημοι  και  πότε  δύο  αριθμοί  ονομάζονται  
ετερόσημοι;  

Θέμα  1ο  

Nα  γράψετε  ένα  παράδειγμα  για  κάθε  περίπτωση. 
b) Πότε  δύο  αριθμοί  ονομάζονται  αντίθετοι; 

Πότε  δύο  αριθμοί  ονομάζονται  αντίστροφοι; 
Να  μεταφέρετε  στο  γραπτό  σας  και  να  συμπληρώσετε  τον  πίνακα: 

αριθμός  α αντίθετος  του  α αντίστροφος  του  α 
3   
-8   
5
6

 
  

 
c) Συμπληρώστε   τα  κενά  των  παρακάτω  προτάσεων: 

• To  πρόσημο  του   γινομένου  δύο  ομόσημων  αριθμών  είναι  
πάντα…………………, ενώ  το  πρόσημο  του  γινομένου  δύο  ετερόσημων  
αριθμών  είναι  πάντα……………………. 

• Μεγαλύτερος  από  δύο  αρνητικούς  αριθμούς, είναι  ο  αριθμός  με  την  
……………………………απόλυτη  τιμή. 

• Η  απόλυτη  τιμή  ενός  θετικού  αριθμού  είναι  ίση  με  …………………… 
ενώ  η  απόλυτη  τιμή  ενός  αρνητικού  αριθμού  είναι  ίση  με ……………… 

 

a) Πότε  δύο  γωνίες  ονομάζονται  εφεξής  και  πότε  κατακορυφήν; 
Θέμα  2ο  

b) Πότε  δύο  γωνίες  ονομάζονται  συμπληρωματικές  και  πότε  παραπληρωματικές; 
c) Στο  παρακάτω  σχήμα  βρείτε  ένα  ζεύγος  κατακορυφήν  και  ένα  ζεύγος  

παραπληρωματικών  γωνιών. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 

1) Να  υπολογίσετε τις  παραστάσεις: 
A=-7-2+18 

B= 8 9 1
2 3

−
− − −  

( ) ( )1 3 9. 17 15 : 1
2 4 16

     Γ = − + − − − − − −     
     

 

 
 

2) Ένας  μελισσοκόμος  πούλησε  τα  2/3  τη;  Παραγωγής  του  μελιού  του  στον  
συνεταιρισμό  του  χωριού  του  και  το  ¼  σε  έναν  έμπορο. 
α) Ποιο  μέρος  της  παραγωγής  του  μελιού  έμεινε  απούλητο; 
β) Η  παραγωγή  του  μελισσοκόμου  ήταν  192  κιλά. Πόσα  κιλά  διέθεσε  στον  
συνεταιρισμό, πόσα  στον  έμπορο  και  πόσα  κιλά  του  έμειναν; 
γ) Ο  μελισσοκόμος  πούλησε  το  μέλι  του  προς  9€  το  κιλό  στον  συνεταιρισμό  
και  προς  8€  στον  έμπορο. Πόσα  χρήματα  εισέπραξε; 
 
 
 

3) Στο  διπλανό  σχήμα, είναι ε1//ε2 
και  τέμνονται  από  τις  ημιευθείες 
Αx  και  Αψ. Δίνονται α=580 και  
ω=320. 
α) Να  υπολογίσετε  τις  γωνίες 
β, γ  και  φ. 
Δικαιολογήστε  τις  απαντήσεις  σας. 
β) Τι  είδους  τρίγωνο  είναι  το 
ΑΒΓ  ως  προς  τις  γωνίες; 

 

 

Να  γράψετε  ένα  από  τα  δύο  θέματα  θεωρίας  και  δύο  από  τις  τρείς  ασκήσεις. 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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17ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 
2012  ΣΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 ΘΕΩΡΙΑ 

Θέμα 1ο .

                 β) Πότε  δύο  ποσά  λέγονται  αντιστρόφως  ανάλογα; 

 α)  Πότε  δύο  ποσά  λέγονται  ανάλογα; 

                 γ) Ποιοι  από  τους  παρακάτω πίνακες  είναι  πίνακες  αναλόγων  ποσών, ποιοι  
αντιστρόφως  αναλόγων  ποσών  και  γιατί; 

(α) x 3 5 7 (β) x 3 4 6 11 

 y 8 10 12  y 0,9 1,2 1,8 3,3 

 

 

 

 

Θέμα 2ο 

                 β) Από  δύο  κλάσματα  με  τον  ίδιο  αριθμητή  ποιο  είναι  μεγαλύτερο; 

.  α) Από  δύο  ομώνυμα  κλάσματα  ποιο  είναι  μεγαλύτερο; 

                  γ) Να  βρείτε  ένα  κλάσμα  μικρότερο  από  το  1/5  και  ένα  άλλο  κλάσμα  
μεγαλύτερο  από  το  4/5.  

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Άσκηση  1η  

a) Πόσα  χρήματα  έδωσε  για  την  αγορά  του  μπουφάν; 

 Ένας  μαθητής  είχε  320€. Από  αυτά  έδωσε  τα  2/8  για  την  αγορά  ενός  
μπουφάν. Από  τα  υπόλοιπα  έδωσε  το  12%  για   την  αγορά  μιας  μπλούζας. 
Να  βρείτε: 

b) Πόσα  χρήματα   έδωσε  για  την  αγορά  της  μπλούζας; 

c) Πόσα  χρήματα  του  έμειναν; 

 

 

  Άσκηση  2η  

12 5 2 26 :
4 8 3 15

 Α = + ⋅ + 
 

      Δίνονται  οι  παραστάσεις:    

   και     1 30 6
15 4 4

 Β = ⋅ − 
 

       

(γ) x 3 6 9 (δ) x 1 2 3 4 

 y 9 5 3  y 2 1 2/3 2/4 
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a) Κάνοντας  πράξεις  να  δείξετε  ότι  2
5

Α = . 

b) Να  δείξετε  ότι  2
5

Β = . 

c) Να  βρείτε  το  γινόμενο  Α⋅Β . Πως  μπορείτε  να  χαρακτηρίσετε  τις  
παραστάσεις  Α  και  Β  βάσει  του  αποτελέσματος  που  βρήκατε; 

 

  Άσκηση  3η  

 

    Στο  παρακάτω   σχήμα  οι  ευθείες  ε1  και ε2  είναι  παράλληλες. Να  βρείτε  
τις  γωνίες   κ,α,λ  που  έχουμε  σημειώσει,   δικαιολογώντας  τις  απαντήσεις  
σας. 

                  

 

 

 

 

 

Να γράψετε    1 θέμα θεωρίας 

και                   2 ασκήσεις 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 
Θεωρία 
 

Θεωρία 1: 
 

Να γραφούν οι τύποι υπολογισμού του μήκους L του κύκλου και του εμβαδού Ε του 
κυκλικού δίσκου, ενός κύκλου με ακτίνα ρ.                         Μονάδες 3,7 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                 Μονάδες 3 
 

 Α Β Γ Δ 
1.  Ένας κυκλικός δίσκος ακτίνας 3cm έχει εμβαδόν: 

3π cm2 9π cm2 6π cm2 36 cm2 
2. Ένας κύκλος με διάμετρο 16cm έχει διπλάσιο μήκος 
από ένα κύκλο με ακτίνα:  8 cm 4 cm 6 cm 2 cm 

3. Το μέτρο εγγεγραμμένης γωνίας που βαίνει σε 
τεταρτοκύκλιο είναι ίσο με: 30ο 45 ο 60 ο 90 ο 

4. Η άκρη του ωροδείκτη ενός ρολογιού σε 4 ώρες 
διαγράφει τόξο: 60 ο 120 ο 150 ο 180 ο 

5. Σ΄ ένα κύκλο ακτίνας 4cm, το ημικύκλιο  έχει μήκος: 
8π cm 4π cm 2π cm 16π 

cm 
    

1 2 3 4 5 

     

 

Θεωρία 2: 
 

Να γραφούν οι τύποι υπολογισμού εμβαδού 
παραλληλογράμμου και  ορθογωνίου. 
Κατασκευάστε ένα σχήμα ανά περίπτωση ώστε 
να φαίνονται τα στοιχεία(μεταβλητές) που 
χρησιμοποιήσατε στον κάθε τύπο.                        
Μονάδες 3,5 

Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι 
παραλληλόγραμμο. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.                                  Μονάδες 3,2  
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 Α Β Γ Δ 
1. Το εμβαδόν του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ είναι: 

76 cm2 24 cm2 48 cm2 60 cm2 
2. Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΔΚ είναι: 

12 cm2 8 cm2 6 cm2 10 cm2 
3. Το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΚΓΒ είναι: 

24 cm2 36 cm2 42 cm2 48 cm2 
4. Η απόσταση των παραλλήλων ΑΔ και ΒΓ είναι: 

4,8 cm 8,6 cm 9,6 cm 7,6 cm 
 

1 2 3 4 

    

 

Ασκήσεις 

 
Άσκηση 1:  

Να λυθεί η εξίσωση: 
3 4 5 1

2 3 6 3
y y y y− − +

− = +   (1)             Μονάδες 3 

Να λυθεί η ανίσωση: ( )7 4(2 ) 1 5 2x x x− − > + + +  (2)  Μονάδες 3 

Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης ( )678y x⋅ +  όπου y η λύση της εξίσωσης (1) 
και x η μεγαλύτερη ακέραια λύση της ανίσωσης (2).    
 Μονάδες 0,7 

 
 

Άσκηση 2: 
 

Στο διπλανό σχήμα ΑΒ=12cm, ΒΓ=13cm, ΑΓ=5 cm, ΓΔ=4 cm 
και ΓΚ ύψος του τριγώνου ΒΓΔ. 

Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο με 
οˆ 90Α = .                                             Μονάδες  2,5 

Με δεδομένο το ερώτημα Α. να αποδείξετε ότι ΒΔ=15cm.
                                                         Μονάδες 3 

Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τριγώνου ΒΓΔ και το 
ύψος του ΓΚ.                                             Μονάδες 1,2 
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Άσκηση 3: 
 

Να συμπληρωθούν οι πίνακες τιμών των συναρτήσεων, δικαιολογώντας τις  
απαντήσεις σας.           Μονάδες  3,6 

 

2 4y x= +   (i)  
1 4
2

y x= − +  (ii) 

x 0   x 0  

y  0  y  0 

 

Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες (ε) και (ζ) με τους άξονες του ορθοκανονικού συστήματος 
ορίζουν το τρίγωνο ΑΒΓ και τις γωνίες ˆ ˆ ˆ, ,θ ϕ ω  .  

Να αποδείξετε ότι η ευθεία (ε) έχει 
εξίσωση την (i).  
                          Μονάδα 1 
Υπολογίστε το εμβαδόν του 
τριγώνου ΑΒΓ. 
                        Μονάδα 1,4 
Υπολογίστε τους αριθμούς 

ˆ ˆ,εϕθ εϕω  σε κατάλληλα 
ορθογώνια τρίγωνα. Αποδείξτε ότι 

ˆ ˆεϕθ εϕω= , ˆ ˆθ ω=  και 
οˆ 90ΒΑΓ =   . 

                      Μονάδες 0,7 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Γράφουμε 1 (μία) Θεωρία και 2(δύο) Ασκήσεις. 
• Μπορείτε να διαπραγματευτείτε τα θέματα με όποια σειρά επιθυμείτε. 
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2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 
ΘΕΩΡΙΑ ( Να επιλέξετε και να απαντήσετε ένα από τα παρακάτω δύο θέματα ) 
 
ΘΕΜΑ 1ο  
 
Α) Να ορίσετε την τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α. 
      Πώς αυτή συμβολίζεται ;            
Β) Να υπολογίσετε τις τετραγωνικές ρίζες των αριθμών  
     i)  9 
     ii ) 25 
Γ) Ποιος αριθμός έχει τετραγωνική ρίζα ίση με 9 ; 
     
 
ΘΕΜΑ 2ο  
 

A) Nα ορίσετε το ημίτονο μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου (ημω) 
   Β) Να δικαιολογήσετε γιατί ισχύει η ανίσωση  0 1ηµω< <  
   Γ) Για γωνία 30ο να συμπληρώσετε τον πίνακα 
    

        ημ30ο        συν30ο      εφ30ο 

   
 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( Να επιλέξετε και να λύσετε δύο από τα παρακάτω τρία θέματα ) 
  
ΘΕΜΑ 3ο  
  
Α)    Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις 

 i) 1 4
3 2
x x x−
− = +     

 ii) ( 3)a x x x a⋅ − − = +   όταν το α=2     

B) Για τη συνάρτηση y= 2 6
5
x− ⋅ +  να συμπληρωθεί ο πίνακας τιμών 

     x        -1  
      1

2
 

 

     y        2 
 
ΘΕΜΑ 4ο  
 
Α) Ένα  τετράγωνο έχει περίμετρο 20 cm.Nα υπολογίσετε 
    i) το εμβαδόν του. 
   ii) το μήκος της διαγωνίου του 
                                                                                                    Β 
Β) Στο διπλανό τρίγωνο είναι ΑΒ=2, ΑΓ=3,ΒΓ= 13                              13  
                                                                                                     2                                                                   
i) Nα δείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο                                                 
ii) Να υπολογίσετε την εφαπτομένη της γωνίας Γ                                      Α                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                     Α              3                        Γ 
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ΘΕΜΑ 5ο  
 
Στον διπλανό κύκλο δίνεται ότι η διάμετρος ΒΓ=10 
 και η γωνία Β του τριγώνου ΑΒΓ είναι 30ο . 
 
Α)  Να υπολογίσετε τις γωνίες A και Γ του τριγώνου ΑΒΓ                   
 
Β)  Να υπολογίσετε το μήκος και το εμβαδόν του κύκλου 
 
Γ) Δείξτε ότι  
     i)  ΑΓ= 5 
     ii) ΑΒ= 75             
            

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
ΓΟB

Α
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3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - IOYNIOY 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΘΕΩΡΙΑ 

ΘΕΜΑ 1Ο: 

Α) Τι ονομάζεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; 

Β) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση׃ 

 i) H τετραγωνική ρίζα του 16 είναι׃ 

  Α. 8 Β. -4 Γ. 4 Δ. δεν ορίζεται 

 ii) H τετραγωνική ρίζα του -64 είναι׃ 

  Α. -8 Β. 8 Γ. -32 Δ. δεν ορίζεται 

 iii) H εξίσωση χ2 = 16: 

   Α. έχει ρίζα μόνο το 4           B. έχει ρίζες το 4 και το -4 

  Γ. έχει ρίζα μόνο το -4           Δ. είναι αδύνατη 

 iv) Αν  τότε ισχύει: 

  A. χ = 2 B. χ = -2 Γ. χ = 16 Δ. η σχέση αυτή είναι αδύνατη 

ΘΕΜΑ 2Ο: 

Α) Να δώσετε τους ορισμούς του ημιτόνου και του συνημιτόνου μιας οξείας γωνίας ενός 
ορθογωνίου τριγώνου. 

Β) Δίνεται το διπλανό σχήμα. Nα 
χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με 
(Σ), αν είναι σωστές ή (Λ), αν είναι 
λανθασμένες. 

√χ=− 4

)

)

)

)

i

ii

iii

iv

hmw

sunq

hmj

sunj

AA
=
AA
AA

=
AA
AA

=
AA
AA

=
AA
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 1η 

Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: 

 
Ποιες είναι οι κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων; 
 

ΑΣΚΗΣΗ 2η 

Μία ευθεία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το σημείο Α(4,-12). 

α) Να βρείτε την κλίση της ευθείας αυτής. 

β) Να γράψετε την εξίσωση της ευθείας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών. 

χ -3 -1 0   
ψ    -6 -9 

 

γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της παραπάνω συνάρτησης. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3η: 

Στο διπλανό σχήμα η ΒΓ είναι  

διάμετρος του κύκλου και ισχύει 

ισχύει  ΑΒ =  8 3  cm και     060
∧

Γ =  .  Να βρείτε: 

α) τις πλευρές ΒΓ και ΑΓ του τριγώνου ΑΒΓ 

β) το μήκος του κύκλου και 

γ) το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου 

______________________________________________________________________ 

Να απαντήσετε σε ένα θέμα θεωρίας και σε δύο ασκήσεις. 

 

2 1 3 1
3 6 2

c c c− A −A+A
− A≤A kai (A )A3 1 9c− A≤A
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4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις  
περιόδου Μαϊου – Ιουνίου 2013 στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΘΕΩΡΙΑ 1η  

Α. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α και πως συμβολίζεται; 
Β. Να υπολογίσετε τις παρακάτω τετραγωνικές ρίζες: 

     0 ,  4 ,  169 , 2500 ,  09,0 ,  
49
64 ,  165−  

Γ. Ποιος από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι σωστός; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας. 

    i) ( ) 20132013 2 =−    

    ii) ( ) 20132013 2 −=−     

    iii) η ( )22013−  δεν υπάρχει 

 

ΘΕΩΡΙΑ 2η  

Α. Πότε μια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη σε κύκλο; 

Β. Με βάση το διπλανό σχήμα να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 
     για κάθε πρόταση.  
    i)  Η γωνία ω̂  είναι:      α) 20ο       β) 40ο       γ) 80ο  
    ii) Η γωνία θ̂  είναι:      α) 20ο       β) 40ο       γ) 80ο  
    iii) Το τόξο BA



 είναι:  α) 20ο       β) 40ο       γ) 80ο 

 

 Γ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε. 
    Η γωνία θ̂  του διπλανού σχήματος είναι: 
     i) 90ο        ii) 50ο     iii) 65ο  
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ΑΣΚΗΣΗ 1η  

Α. Να λύσετε την εξίσωση  2
12

3
4

6
xxx +

−=
−

− . 

Β. Να λύσετε την ανίσωση  ( ) ( )1237323 −+≤+− xxx  και να παραστήσετε τις λύσεις της 
στην ευθεία των αριθμών. Η λύση της εξίσωσης του ερωτήματος Α επαληθεύει την ανίσωση;  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2η  

Στο διπλανό σχήμα δίνονται τα εξής:  
ΑΒ = 15 cm, ΒΓ = 12 cm,  

ΑΔ = 30 cm, 
5
4

=ηµθ .  

Να βρείτε:  

Α. την πλευρά ΑΓ. 

Β. τα ημΒ, συνΒ, εφΒ. 

Γ. την πλευρά ΑΕ. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3η  

Στο διπλανό σχήμα δίνεται ότι 
ΑΔ = 20 cm και ΓΔ = 60 cm.  
Να βρείτε: 
Α. το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ. 

Β. το μήκος του κύκλου. 

Γ. το εμβαδόν του κύκλου. 

Δ. το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Να γράψετε 1 θέμα θεωρίας και 2 ασκήσεις. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
ΣΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΤΑΞΗ   Β΄ 
 

Να  επιλέξετε  και  να  απαντήσετε  σε 1  θέμα θεωρίας  και σε  2  θέματα ασκήσεων  . 

Α)  ΘΕΩΡΙΑ 

ΘΕΜΑ 1ο   

α)   Τι  ονομάζεται  τετραγωνική  ρίζα  ενός  θετικού  αριθμού  α ;   

β)    Να  χαρακτηρίσετε  τις  παρακάτω  ισότητες  με  Σ ( σωστή )  ή  Λ ( λανθασμένη )  : 

       1.         

       2.     

       3.    

       4.    

       5.     

 

ΘΕΜΑ 2ο   

α)   Πότε  ένα  πολύγωνο  λέγεται  κανονικό ;  Γράψτε  δύο  δικά  σας  παραδείγματα  .  

β)   Τι   ονομάζεται  κεντρική  γωνία  ενός  κανονικού  ν – γώνου  και  με  πόσο  ισούται ; 

 

Β)   ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1ο   

α)   Να   λύσετε  την  εξίσωση        .  

β)   Να   λύσετε  την  ανίσωση         και  να  παραστήσετε  τις  
λύσεις  της  στην   ευθεία  των  αριθμών  .  
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ΘΕΜΑ 2ο  

Στο  παρακάτω  σχήμα  δίνεται  ότι  η  ΑΒ  είναι  διάμετρος  του  κύκλου , 
  .  

α)  Να  δείξετε  ότι  το  τρίγωνο  ΑΒΓ  είναι  ορθογώνιο .  
β)  Να  υπολογίσετε   την  πλευρά  ΑΒ  του  τριγώνου  και την  ακτίνα  του  κύκλου . 
γ)  Να  υπολογίσετε το  μήκος  του  κύκλου και  το  εμβαδόν  του  αντίστοιχου  κυκλικού  
δίσκου . 

 

ΘΕΜΑ 3ο   

Στο  παρακάτω  σχήμα  το  ΑΒΓΔ  είναι  ορθογώνιο  παραλληλόγραμμο  και  στο  εσωτερικό  
του υπάρχει  το  τρίγωνο  ΒΓΕ  όπως  ακριβώς φαίνεται  στο  παρακάτω σχήμα  . Αν    

  
  ,  να  υπολογίσετε  : 

α)  την  πλευρά  ΒΕ  του  τριγώνου  ΒΕΓ . 
β)  το  εμβαδόν  της  γραμμοσκιασμένης  επιφάνειας  ΑΒΕΔ .  

 Καλή   επιτυχία !                                                                                          
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6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
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7ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

(Προσοχή! Από τα παρακάτω δύο θέματα θεωρίας θα επιλέξετε και θα γράψετε από ένα και 
από τις τρείς ασκήσεις θα επιλέξετε και θα λύσετε δύο) 
 

ΘΕΩΡΙΑ 
ΘΕΩΡΙΑ 1: 
 
α)   Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=900), 
 δίνονται οι πλευρές του ΑΒ=3cm, ΒΓ=5cm και ΑΓ=4cm. 
 Να ορίσετε και να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς 
 αριθμούς της γωνίας ω. 
β)  Να μεταφέρετε στην κόλλα  σας και να συμπληρώσετε 
 τον παρακάτω πίνακα: 

Τριγ.   /   φ 
αριθμοί/ 

300 450 600 

ημφ    
συνφ    
εφφ    

 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ 2: 
 
α) Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού  α. 
β)  Εξετάστε ποια από τα παρακάτω ριζικά δεν έχουν νόημα: 

      1) ( )23−           2) 9−          3) 0          4) 2α          5) 1−  

γ) Αν  x  θετικός αριθμός, στις παρακάτω ισότητες να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση: 
       1) αν 4x = , τότε  i) x=8,     ii) x=-16,      iii) x=16 

       2) αν 9x = − , τότε   i) x=81,    ii) x=-3,    iii) x=-3,    iv) x=κανένα από τα προηγούμενα 

       3) αν  25 x= , τότε  i) x=625,     ii) x=5,     iii) x=-5 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΑΣΗΣΗ 1: 
α) Να λύσετε τις ανισώσεις: 

        ( ) ( )3 3 2 7 3 1x x x− − − ≥ −     και    2 1 3
3 2 3
x x xx+ +
+ > −  
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β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των παραπάνω ανισώσεων και να τις παραστήσετε στον άξονα 
των πραγματικών αριθμών. Υπάρχουν ακέραιες κοινές λύσεις; 
 
 
 
ΑΣΗΣΗ 2: 
 
α) Τι ποσά είναι το βάρος των κερασιών και η αξία τους και γιατί; 
β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών. 

x: βάρος κερασιών σε Kg 1  2 
y: βάρος κερασιών σε €  4,5 6 

γ) Ποια είναι η συνάρτηση των μεταβλητών x,y. 
δ) Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση του ερωτήματος γ) και να γράψετε την εξίσωση 
μιας ευθείας παράλληλης σε αυτή. 
 
 
 
ΑΣΗΣΗ 3: 
 
Στο διπλανό σχήμα έχουμε το τραπέζιο ΑΒΓΔ  
και ημικύκλιο με διάμετρο την πλευρά ΒΓ του 
τραπεζίου. Δίνονται ΑΒ=10cm, ΑΔ=6cm  και 
ΔΓ=18cm. 
α) Αν ΒΕ ύψος του τραπεζίου, να υπολογίσετε  
την υποτείνουσα  ΒΓ του ορθογωνίου τριγ. ΕΒΓ. 
β) Να υπολογίσετε το μήκος και το εμβαδό του  
ημικυκλίου. 
γ) Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδό 
ολόκληρου του σχήματος. 
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8ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΘΕΩΡΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 1ο : 
A: Nα διατυπωθεί ο ορισμός της τετραγωνικής ρίζας θετικού αριθμού. 
Β: Υπάρχει τετραγωνική ρίζα αρνητικού αριθμού; 
Γ: Αν x είναι ένας θετικός αριθμός, στις παρακάτω περιπτώσεις να επιλέξετε τη σωστή 
απάντηση. 
 Α Β Γ Δ 

1.Αν 8x = , τότε x=16 x=64 x=4 σχέση αδύνατη 

2.Αν 10x = − , τότε x=-100 x=100 x=50 σχέση αδύνατη 

3.Αν 400 x= , τότε x=-20 x=20 x=200 σχέση αδύνατη 
 
ΘΕΜΑ 2ο : 
Α: Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα ( και να κάνετε το ανάλογο σχήμα και να 
γράψετε τον αντίστοιχο τύπο ). 
Β: Να ελέγξετε αν ένα τρίγωνο με πλευρές α=16cm , β=20cm  και  γ=12cm είναι ορθογώνιο. 
Γ: Στο παρακάτω σχήμα να χαρακτηρίσετε με  Σ αν είναι σωστή  ή με  Λ  αν είναι λάθος  
κάθε πρόταση. 

1. ΚΜ2=ΚΛ2+ΜΛ2,         Σ         Λ 
2. ΚΔ2=ΔΛ2+ΚΛ2,           Σ         Λ 
3. ΜΔ2=ΚΜ2+ΚΔ2,          Σ         Λ 

 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1η:  Να λυθεί  η ανίσωση και παραστήσετε τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών 

(άξονα)    3 4 4 21
12 4 3
x x x− − +

− ≤ + . 

 
ΑΣΚΗΣΗ 2η:   
Στο παρακάτω σχήμα τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΗ είναι ορθογώνια με ΒΕ=7cm, AΓ=12cm, 
ΓΕ=25cm, γωνία ΒΕΗ=300 και γωνία ΑΓΒ=600. 
Α: Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τριγωνομετρικό αριθμό γωνιών, να υπολογίσετε τις 
πλευρές ΒΓ και ΗΒ. 
Β: Να ελέγξετε αν το τρίγωνο ΓΒΕ είναι ορθογώνιο με δεδομένο ΒΓ=24cm. 
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ΑΣΚΗΣΗ  3η:   
Στο παρακάτω σχήμα είναι ΑΒ=6cm ,  ΑΓ=8cm  και  ΒΓ διάμετρος του κύκλου. 
Α: Να εξηγήσετε  γιατί η γωνία Α  είναι ορθή. 
Β: Να βρείτε την ακτίνα του κύκλου. 
Γ: Να υπολογίσετε το μήκος και το εμβαδό του κύκλου. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Να επιλέξετε 1 από τα θέματα θεωρίας και 2 από τις ασκήσεις 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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9ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
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3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
Θεωρία 
Θεωρία 1 

Να αποδειχθεί η ταυτότητα: ( )2 2 22α β α αβ β− = − +  . Μονάδες 3,7 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   Μονάδες 3 

 Α Β Γ Δ 

1. Δεν είναι μονώνυμο το: 0 
2 25x x−   

3
5
x

  2 22x y y x+   

2. Μηδενικού βαθμού είναι το μονώνυμο:  
3x   2013y   0   2013  

3. Το Ε.Κ.Π. των 1x +   και 2 1x −  είναι : 1x +   3 1x −   2 1x −   ( )( )21 1x x+ −   

4. Το γινόμενο των 3 7x +  και ( )23x +  

είναι βαθμού: 0 1 2 3 

5. Η διαφορά των 2 2 5x x+ −  και 2 5x −  
είναι βαθμού: 0 1 2 3 

    
Θεωρία 2 

Να διατυπωθούν τα τρία κριτήρια ισότητας τριγώνων.    Μονάδες 3,7 
Στο παρακάτω σχήμα υπάρχουν τρεις δυάδες ίσων τριγώνων. Γράψτε τις και αναφέρετε την 

συντομογραφία του κριτηρίου ισότητας τριγώνων που χρησιμοποιήσατε. Μονάδες 3  
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Ασκήσεις 

Άσκηση 1  

Δίνεται η παράσταση  ( ) ( ) ( )2 22 2K 5 2 1 4x x x x x= − − − − + +  . Εκτελώντας 

πράξεις και αναγωγές όμοιων όρων να δείξετε ότι 3 2K 2 18 9x x x= − − +  .  
Μονάδες 3 

Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις: 3 22x x−   και 2 9x −   Μονάδες 2 

Να λυθεί η εξίσωση: 3 22 18 9x x x− = −  .    Μονάδες 1,7 
 
Άσκηση 2 

Να λυθεί η εξίσωση 23 10 3 0x x− + =  (i). Μονάδες  3 
Αν θ αμβλεία γωνία και ο αριθμός ηµθ  είναι λύση της παραπάνω εξίσωσης (i), τότε: 

Να δείξετε ότι 
1
3

ηµθ = .    Μονάδες  0,5 

Να βρεθεί ο αριθμός συνθ  .   Μονάδες  2,5 

Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης  

           2 2 114 13
9

ηµ θ συν θΛ = + −  .  Μονάδες 0,7 

Άσκηση 3 

Να λυθεί το σύστημα: 
2 5

4 3 2
x y
x y
− =

 + = −
 .    Μονάδες  3 

Στο διπλανό σχήμα έχουν παρασταθεί οι 
ευθείες : 2 5x yε − =  , : 4 3 2x yζ + = −  
και : 2yκ =   Οι τομές τους ανά δύο είναι 
τα σημεία Α,Β,Γ.  

Να βρεθούν οι συντεταγμένες των σημείων 
Α,Β,Γ.    Μονάδες 3 

Υπολογίστε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.  
  Μονάδες 0,7 

 

 

 

 

 

• Γράφουμε 1 (μία) Θεωρία και 2(δύο) Ασκήσεις. 
• Μπορείτε να διαπραγματευτείτε τα θέματα με όποια σειρά επιθυμείτε. 
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2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
 

ΘΕΩΡΙΑ ( Να επιλέξετε και να απαντήσετε ένα από τα παρακάτω δύο θέματα ) 

ΘΕΜΑ 1ο  

Α) Τι ονομάζεται ταυτότητα ; 

B) Nα αποδειχθεί η ταυτότητα  2 2( ) ( )a a aβ β β+ ⋅ − = −  

Γ) Nα συμπληρώσετε τις ισότητες χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ταυτότητα  

      i) ( )22x − =  

     ii)  2 9κ − =  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Α) Nα διατυπώσετε το 1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (Π-Γ-Π) και να κάνετε το κατάλληλο 
σχήμα 

Β) Στα διπλανά τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ ισχύουν ΑΒ=ΔΕ, ˆ ˆΑ = Ε και ˆΒ̂ = ∆  

     i) Eίναι ίσα τα τρίγωνα ; Δικαιολογείστε την απάντησή σας     

    ii) H πλευρά ΒΓ ισούται με την 

         Α.  ΔΕ      Β.  ΕΖ       Γ.  ΖΔ 

   iii) H γωνία Ζ ισούται με τη γωνία 

         Α.   Α       Β.   Β        Γ.  Γ               

          

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( Να επιλέξετε και να λύσετε δύο από τα παρακάτω τρία θέματα )  

ΘΕΜΑ 3ο  

  Έστω η εξίσωση  22 5 2 0x x− + = . 

i)  Να υπολογίσετε την διακρίνουσα Δ 

ii)  Να λύσετε την εξίσωση 

iii)  Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο 22 5 2x x− +   

A 

B Γ 
Δ 

Ε Ζ 
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ΘΕΜΑ 4ο  

 Α) Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις  

      i)  2 4x −  

     ii)   2 4x −  

Β)  Να βρεθεί το ΕΚΠ των 2 4x − , 2 4x −  

Γ) Να λυθεί η εξίσωση 2

3 6 4 1
4 2 4 2

x
x x
+

− =
− −

 

       

ΘΕΜΑ 5ο  

Στο διπλανό σχήμα οι γωνίες Δ και Β είναι ορθές, 

ΑΔ=2, ΒΔ=3 και ΒΓ=8  

Α) Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΓ 

     είναι όμοια 

Β) Να γράψετε τις αναλογίες των πλευρών του τριγώνων 

Γ) Να υπολογίσετε τη πλευρά ΔΕ του τριγώνου ΑΔΕ 

       

   

 

           ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

      

 

 

 

 

 

A 

B Γ 

Δ Ε 
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3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Μάθημα: MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ      Τάξη: Γ′ 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΘΕΜΑ 1: 
Α. Τι λέγεται μονώνυμο. Να γράψετε το μονώνυμο που έχει κύριο μέρος χ3ω και  
      συντελεστή  -2  

Β.  Πότε δυο μονώνυμα λέγονται όμοια και πότε αντίθετα. Να γράψετε δυο όμοια  
      και δυο αντίθετα μονώνυμα 

 Γ. Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες: 
1.   (α + β)2  = ……………… 
2.   (α + β) · (α − β) = …….. 
3.   (α − β)3  = ……………… 

 

ΘΕΜΑ 2: 

Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οχψ τοποθετούμε                         ψ 
τη γωνία  ω έτσι ώστε ω= ˆχΟΜ                                                                                        
όπου Μ ένα σημείο με συντεταγμένες (χ,ψ)  και                                               ρ       Μ(χ,ψ) 
ρ= ΟΜ= 2 2χ ψ+ , όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.                                ω 
Α. Να ορίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς                                   Ο                          χ 
ημω , συνω , εφω , της γωνία ω συναρτήσει των  
συντεταγμένων του Μ και του ρ.  
 
B. Να   κυκλώσετε τη σωστή απάντηση 
1.  Το   ημ2 ω + συν2ω  είναι ίσο με  

α.   εφ2ω   β.  0    γ.   1   δ.  2 
 2. Η εφω είναι ίση με  

α.   συνω
ηµω

  β.  ηµω
συνω

  γ. ημω∙συνω  δ.  ημω+συνω 

Γ.  Σε κάθε στοιχείο της στήλης  Ι    να αντιστοιχίσετε το ίσον του στη στήλη  ΙΙ. 
ΣΤΗΛΗ    Ι  ΣΤΗΛΗ    ΙΙ 

1.    ημ ( )o180 ω−  
Α.     συνω 

Β.     -1 

2.     συν180ο  
Γ.     -ημω 

Δ.     -συνω 
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3.     συν ( )o180 ω−  
Ε.      ημω 

Ζ.       0 

4.     ημ180ο  
Η.      ημω 

Θ.       1 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 1: 
Δίνεται η αλγεβρική παράσταση  Π = (3x–1)2 – (2x+3)2 – 3(2–6x) – 6 
Α)  Να κάνετε  πράξεις και να δείξετε ότι  Π = 5x2–20. 
Β)  Να λύσετε την εξίσωση  Π = 0 

Γ)  Να βρείτε τις κοινές λύσεις της εξίσωσης 2

x 3
x 2 x 4

=
+ −

 με την εξίσωση  

      του Β) ερωτήματος    
 
ΑΣΚΗΣΗ 2: 

Δίνεται το σύστημα 
2x 5y 8

3x 2y 1
− = − 

− + = 
  (Σ) 

Α) Να εξετάσετε αν το ζεύγος (x,y) = (–1, –1)  είναι λύση του συστήματος  (Σ). 
Β)  Να λύσετε το σύστημα (Σ). 
Γ)  Αν η λύση του παραπάνω συστήματος  (Σ)  είναι (x,y) = (1,2) να υπολογίσετε την τιμή 
της  
     παράστασης  Μ = (2x – 5y)( –3x + 2y) 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3:                                                                                                  Α        
                                                                                                                                
Στο διπλανό σχήμα τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΔΓ είναι                                                Ε 
ορθογώνια με  Â  = 90° και Ε ∆̂ Γ = 90°. Επίσης                                                      
δίνονται ΒΓ = 10cm, ΕΓ = 5cm, ΔΓ = 3cm, και ΑΕ = x.                                                                                                                                                                                   
Α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΓ είναι όμοια. 
                                                                                                   Β                           Δ                Γ     
Β) Να υπολογίσετε το λόγο ομοιότητας.                                                                                                                                                                       
Γ) Να υπολογίσετε το x . 
 
 

Να απαντήσετε σε ένα θέμα θεωρίας και να λύσετε δυο ασκήσεις 
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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3 101 c cA =

4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - IOYNIOY 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΘΕΩΡΙΑ 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Α) Τι ονομάζεται ταυτότητα; 
 Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες׃ 
 (α + β)2 = ……………………………… 
 (α + β ) ∙ (α – β) = ………………………………….. 
B) Να αποδείξετε την ταυτότητα (α + β)3 = α3 + 3α2β + 3αβ2 + β3 

 
ΘΕΜΑ2Ο 

Α) Να διατυπώσετε τα τρία κριτήρια ισότητας τριγώνων. 
Β) Nα χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή (Λ), αν είναι 

λανθασμένες. 
 I) Σε δύο ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες. 
 ii) Av δύο τρίγωνα έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 
 Iii) Av δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες και μία γωνία ίση,τότε είναι ίσα. 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 1η 

Να λύσετε την εξίσωση: 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2η 

Να λυθεί το σύστημα׃ 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3η 

Στο διπλανό σχήμα είναι ΔΕ // ΒΓ. 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΓ είναι όμοια. 

β) Αν (ΑΒΓ)=125cm2, να υπολογίσετε το (ΑΔΕ). 

 
 
 
Να απαντήσετε σε ένα θέμα θεωρίας και σε δύο ασκήσεις. 

3 4
2 7
c y
+ =

4 1c yA =
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5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

Γραπτές απολυτήριες εξετάσεις περιόδου  
Μαϊου – Ιουνίου 2013 στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

ΘΕΩΡΙΑ 1η  

Α. Να αποδείξετε την ταυτότητα: ( ) 222 2 βαβαβα ++=+  
Β. Να συμπληρώσετε τα αναπτύγματα των παρακάτω ταυτοτήτων: 
     i) ( )( ) =−+ βαβα __________________________ 

     ii) ( ) =+ 3βα ______________________________ 

Γ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) κάθεμιά από τις παρακάτω ισότητες. 

     i) ( ) 222 44 −=− xx                                       Σ     Λ 

     ii) ( ) 1331 233 −+−=− yyyy                        Σ     Λ 

     iii) ( ) 222 2 βαβαβα +−=+−                     Σ     Λ 

 

ΘΕΩΡΙΑ 2η  
 
Α. Πότε δύο τρίγωνα είναι όμοια; Να εξηγήσετε γιατί τα παρακάτω τρίγωνα είναι όμοια. 

 

 

 

 
Β. Για τα παραπάνω όμοια τρίγωνα, να συμπληρώσετε τα κενά: 

    i) Ισχύει η ισότητα των λόγων: 








==
ΕΖ
ΑΒ  

    ii) Αν ο λόγος ομοιότητας του τριγώνου ΑΒΓ προς το τρίγωνο ΔΕΖ ισούται με 
3
2 , τότε ο 

λόγος ομοιότητας του τριγώνου ΔΕΖ προς το ΑΒΓ ισούται με ………… και ο λόγος των 

εμβαδών ( )
( )∆ΕΖ
ΑΒΓ  ισούται με …………… . 
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ΑΣΚΗΣΗ 1η  

Δίνονται τα πολυώνυμα 352)( 2 −+=Α xxx  και 9)( 2 −=Β xx . 
Α. Να βρείτε το πολυώνυμο )()( xx Β−Α . 
Β. Να λύσετε την εξίσωση 0)( =Α x . 
Γ. Να παραγοντοποιήσετε τα πολυώνυμα )(xΑ  και )(xΒ  και να απλοποιήσετε την 

παράσταση 
)(
)(

x
x

Β
Α .    

      

ΑΣΚΗΣΗ 2η  

Να λύσετε το σύστημα: {
33)2(3)1(2

5)1(4)(3
−=+−−−

−=−−−
yxx

yyx
 

ΑΣΚΗΣΗ 3η  

Δίνεται γωνία yOx ˆ  και Οδ η διχοτόμος της. Από ένα σημείο  
Κ της Οδ φέρνουμε τα κάθετα προς τις πλευρές Ox και Oy  
τμήματα ΚΑ και ΚΒ αντίστοιχα. 

Α. Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΟΑΚ και ΟΒΚ είναι ίσα. 
Β. Παίρνουμε σημεία Γ και Δ στις πλευρές Ox και Oy  
αντίστοιχα ώστε ΑΓ=ΒΔ. Αφού εξηγήσετε γιατί  
ΚΑ = ΚΒ, να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΚΓ 
και ΒΚΔ είναι ίσα. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Να γράψετε 1 θέμα θεωρίας και 2 ασκήσεις. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 
ΤΑΞΗ : Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Θέματα Γραπτών Απολυτηρίων Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2013 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΘΕΩΡΙΑ 1  
Α) Να αποδείξετε ότι ( )3 3 2 2 33 3α β α α β αβ β+ = + + +  
Β) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 2, 
αντιστοιχίζοντας κάθε  
     παράσταση της στήλης Α, το αποτέλεσμά της από τη στήλη Β. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    πίνακας 2 

 
 
 
 
 
   
                      πίνακας 1 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ 2  
 
Έστω ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων xOy και 
τυχαίο σημείο Μ(x,y). 

Α) Να εκφράσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της 
γωνίας ˆˆ xω = ΟΜ  ως συνάρτηση των συντεταγμένων x και 
y του σημείου Μ και της απόστασης ρ του σημείου Μ από 
την αρχή των αξόνων Ο(0,0). 

Β) Να αποδείξετε ότι 2 2 1ηµ ω συν ω+ =  

Σελίδα 1 από 2 

α β γ δ

( )

( )( )

( )
( )( )

2 2 2

4

22 3 2

2 2

3 2

2 2

2

4 2

Στήλη Α Στήλη Β

α. 1 1.   

β. 2.   16

γ. 4 3.   6

δ. 2 1 3 4.   2 1

5.   6

6.   

7.   2 1

8.   8 16

x x y

x y x y x

x x x x

x x x x x

x x x

y x

x x

x x

− − −

− − − −

− − −

− + + +

+ +

−

− +

− +
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  

 

ΑΣΚΗΣΗ 1    

Δίνεται η κλασματική εξίσωση 2 2 2

4 1 2
2 2 4

x
x x x x x

−
= +

+ − −
 

Α) Για ποιες τιμές του x ορίζεται η εξίσωση ; 
Β) Να λυθεί η εξίσωση.   
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2     

Δίνεται το σύστημα ( )
( ) ( )

3 2 1
3 2 2:

3 3 2 2 2 3 24

x y

y x y x

− + + =Σ 
 − − = + −

   

Α) Να μετατρέψετε το σύστημα (Σ) στη γενική μορφή. 
Β) Να αποδείξετε ότι η λύση του συστήματος (Σ) είναι το διατεταγμένο ζεύγος 
( ) ( ), 6, 3x y = −   
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3    

   
Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ=ΑΓ. 
Από τα μέσα Δ και Ε των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα φέρνουμε 

  και  ∆Η ⊥ ΒΓ ΕΖ ⊥ ΒΓ . 
 
Α. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΔΗΒ και ΕΖΓ είναι ίσα. 
 
Β. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΗΒ και ΑΖΓ είναι ίσα. 
 
Γ. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΗΖ είναι ισοσκελές 
 
 
 
 
 
Από τα δύο θέματα θεωρίας να επιλέξετε μόνο ένα. Από τα τρία θέματα ασκήσεων να 
επιλέξετε μόνο δύο. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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7ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
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8ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
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