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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος)              ΜΟΝΑΔΕΣ 20 

i. Αν (√𝛼)2 = 𝛼  τότε το α ≤ 0 

ii. 7< √8 < 8 

iii. Η κλίση της ευθείας 𝑦 = 𝑎 · 𝑥  ισούται με 𝛼 =
𝑥

𝑦
  

iv. Στο δεύτερο τεταρτημόριο η τεταγμένη ενός σημείου έχει πρόσημο αρνητικό 

v. Το σημείο Α(–3, –1) βρίσκεται στο τέταρτο τεταρτημόριο. 
vi. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ω είναι ο λόγος: 

𝜀𝜑𝜔 =   
𝜋𝜌𝜊𝜎𝜅𝜀ί𝜇𝜀𝜈𝜂 𝜅ά𝜃𝜀𝜏𝜂 𝜋𝜆𝜀𝜐𝜌ά 𝜏𝜂𝜍 𝛾𝜔𝜈ί𝛼𝜍 𝜔

απέναντι κάθετη πλευρά της γωνίας ω
 

vii. Ένα τρίγωνο με πλευρές ΑΒ=5cm, ΑΓ=4cm και ΒΓ=3cm είναι ορθογώνιο. 
viii. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο το ημίτονο μιας οξείας γωνίας ω ισούται με την απέναντι κάθετη 

πλευρά προς την υποτείνουσα. 
ix. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των κάθετων πλευρών ισούται με την υποτείνουσα. 
x. Το συνημίτονο μιας οξείας γωνίας μπορεί να πάρει την τιμή 1,35.  

 

Α2. Δίνεται  η συνάρτηση  𝑦 =
5·𝑥−1

2
 . Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών για τη 

συνάρτηση αυτή. 

x 0 2 5   

y    7 22 
                                                                                                                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

B1.  Να υπολογίσετε τις παρακάτω παραστάσεις: 

α)  (√16)2 + √(−√16)2 

β) (1 + √5) · (1 − √5) 



 

                                                                                                                                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

Β2. Δίνεται μια οξεία γωνία ω για την οποία ισχύει ημω=12/13. Να υπολογίσετε το συνω. 

                                                                                                                                ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα ορθογώνιων αξόνων τις ευθείες 𝑦 = 5 · 𝑥 𝜅𝛼𝜄 𝑦 = −
1

2
𝑥 

                                                                                                                                                          ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

Γ2. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το 

σημείο Α(–1,1). 

                                                                                                                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Γ3. Να υπολογίσετε τα ημίτονα και συνημίτονα των οξειών γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, 

με �̂� = 90⁰, αν γνωρίζετε ότι ΑΒ=6cm και ΒΓ=10cm..                                             ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει κορυφές τα σημεία Α(+1,–1) , Β(–4,+2) , Γ( –3,–1). Να βρείτε τα 

μήκη των πλευρών ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ.                                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

Δ2. Ένα τρίγωνο έχει πλευρές  𝑥 + 1,     4 · 𝑥,     4 · 𝑥 + 1  και περίμετρο ίση με την περίμετρο 

τετραγώνου πλευράς 14m. 

α) Να βρείτε τις πλευρές του τριγώνου και να αποδείξετε ότι είναι ορθογώνιο. 

β) Να βρείτε το ημίτονο και το συνημίτονο των οξειών γωνιών του. 

                                                                                                                                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 20 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


