
Α. ΘΕΩΡΙΑ    

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Τη είλαη αξηζκεηηθή θαη ηη αιγεβξηθή παξάζηαζε 

Τη νλνκάδεηαη εμίζσζε κε άγλσζην ην x θαη πόηε ιέκε όηη ην ξ είλαη ιύζε ηεο εμίζσζεο 

α)  Ζ εμίζσζε 0 x=3  είλαη … 

β)  Ζ εμίζσζε 0 x=0  είλαη … 

Α.  Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια 

ζην  γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε. 

 α. Ζ εμίζσζε  3x + x = x  είλαη ηαπηόηεηα. 

 β. Αλ κηα εμίζσζε είλαη ηαπηόηεηα, ηόηε θάζε αξηζκόο είλαη ιύζε ηεο. 

 γ. Ζ εμίζσζε  0∙x = 0  είλαη αδύλαηε . 

 δ. Αλ κηα εμίζσζε δελ είλαη αδύλαηε, ζα είλαη ηαπηόηεηα. 

 ε. Ζ εμίζσζε  8∙x = 0  είλαη αδύλαηε. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΘΕΜΑ 1
Ο
  

 

Α. Τη νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ελόο ζεηηθνύ αξηζκνύ α ;  

Β. Οξίδεηαη ξίδα ελόο αξλεηηθνύ αξηζκνύ; (Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο )  

Γ. Γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο  x, α  ηζρύεη α = x. 

Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε.                                                 

 α. Τν α είλαη αξλεηηθόο αξηζκόο. 

 β. Τν x  είλαη ζεηηθόο αξηζκόο ή κεδέλ 

 γ.  Ηζρύεη ε ζρέζε x
2 
= α 

Γ. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε αξηζκό  ηεο ζηήιεο Α  κε ηνλ ίζν ηνπ αξηζκό από ηελ ζηήιε Β  

 

Σηήιε Α 
Σηήιε 

Β 

i)       64  
 

α )   2 

 

β )   4 

 

γ )   8 

 

δ )  -8 

ii)     25 9  

iii)     
2( 8)  

iv)       
2( 4)  

v)        4  



 

Γ. Να κεηαθέξεηαη ζην γξαπηό ζαο ζπκπιεξσκέλεο ηηο πξνηάζεηο  

α)   Δπεηδή 0
2
=0 ηόηε 0    

β)  Αλ α x  κε  α,x≥0  ηόηε α=…  

γ)  Αλ α≥0 ηόηε  
2

α    

δ)   Αλ α<0 ηόηε 2α   

Β.  Πνηνη από ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο είλαη ξεηνί θαη πνηνη άξξεηνη;  

2  5,  4  9  25, , ,  

 

Γ. Να ζπκπιεξώζεηε  ηα επόκελα θελά, κε ηνπο θαηάιιεινπο αξηζκνύο, ώζηε λα πξνθύςνπλ  

     αιεζείο ζρέζεηο: 

 
2

2

0 ....

7 ...

( 5) ...





 

 

 

 Β.  Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια 

ζην  γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε. 

  α. Ο 1  είλαη άξξεηνο αξηζκόο . 

  β. Ζ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 0 δελ νξίδεηαη . 

  γ. 
4 2a a γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό α . 

  δ. Ο 5  είλαη άξξεηνο αξηζκόο. 

  ε. 
2a a  γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό α. 

  Β. Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, 

αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε.                                                 

 α. 
2

   

 β.  Ο αξηζκόο 5  είλαη άξξεηνο. 

 γ.  
2

25 5  

 δ. 
49 6

36 7
                  

 ε. 25 9 5 3    
 



 Γ. Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  γξάκκα 

πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  

ιαλζαζκέλε.                                                 

 α. Ηζρύεη 0,49 0,7 . 

 β. Αλ 5x  , ηόηε 25x   . 

 γ. Ζ εμίζσζε 2 9x   έρεη κνλαδηθή ιύζε ηελ 3x   . 

 δ. Ηζρύεη  
2

7 7    . 

Β. Να ζπκπιεξώζεηε   ηα επόκελα θελά,  ώζηε λα πξνθύςεη  αιεζήο πξόηαζε: 

Αλ   x a  , ηόηε πξέπεη ν  a   λα είλαη …….........αξηζκόο  , ν  x  λα είλαη.............. αξηζκόο  

θαη λα ηζρύεη 2 ...a   

Γ. Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε. 

  α.  Άλ   , κε ,  0   , ηόηε  2
   

  β.  0 0  

 γ. 2a a , γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό a . 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Α. Τη ιέγεηαη  ζπλάξηεζε; 

Β. Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε.                                                 

α. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  y x  είλαη κία επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή 

ησλ αμόλσλ. 

β.  H   επζεία  2y x   έρεη   θιίζε  2  . 

γ. Ο άμνλαο x x  είλαη  ε  επζεία 0y  . 

δ. Τν ζεκείν Μ(2, 5)  έρεη  ηεηκεκέλε  5 θαη  ηεηαγκέλε  2. 

 

 

Α1. Τη ιέγεηαη θιίζε ηεο επζείαο κε ηύπν y=αx 

Α2 Να ζπκπιεξώζεηε, ζηελ θόιια ζαο, ηα επόκελα θελά  ζηηο  πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

α)  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  y=αx είλαη ……. πνπ δηέξρεηαη από ….. ησλ αμόλσλ 

 β) Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  y=αx+β κε β≠0 είλαη κηα επζεία παξάιιειε ηεο  



επζείαο  κε εμίζσζε …. .  θαη ηέκλεη ηνλ y΄y ζην ζεκείν ….. 

 γ) Ο άμνλαο x΄x είλαη κηα επζεία κε ηύπν …. 

 

Α. Τη γξακκή είλαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y x  ;  

Γηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Β. Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε. 

   α.  Κιίζε ηεο επζείαο  y x   ιέγεηαη ν ιόγνο 
x

a
y
  

 

γηα 0y . 

   β.  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  3 5y x    πξνθύπηεη από ηε γξαθηθή  

        παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο  3y x , αλ ηε κεηαηνπίζνπκε παξάιιεια ζηνλ άμνλα  

       y΄y   θαηά 5 κνλάδεο πξνο ηα πάλσ.      

Γ. Σηνλ επόκελν  πίλαθα λα αληηζηνηρίζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε έλα κόλν ζηνηρείν  

    ηεο ζηήιεο Β, ώζηε λα πξνθύςνπλ αιεζείο πξνηάζεηο. 

    

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

α)         Ζ επζεία 3 2y x    1)    είλαη ν άμνλαο  x΄x  

β)         Ζ επζεία 2 1y x   2)    είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία  3 2y x   

γ)         Ζ επζεία 0y    3)    έρεη θιίζε 2 

 4)    δηέξρεηαη από ην ζεκείν (0, 2) 

 

ΘΕΜΑ 2
Ο
  

Α.  Πόηε δύν πνζά νλνκάδνληαη  αλάινγα;  

Β. Να αλαθέξεηε ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά  γηα ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ζπλαξηήζεσλ: 

y ax  θαη  ( 0)y ax      

Γ. Τη ζρέζε έρνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ δύν παξαπάλσ ζπλαξηήζεσλ ; 

 

 

Α. Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε.                                                 

 α. Σηελ επζεία y a x   ν ιόγνο  
y

a
x
 ,  γηα  0x  ιέγεηαη θιίζε ηεο επζείαο y a x   . 

 β. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y a x    είλαη κία επζεία  πνπ  δελ δηέξρεηαη                                      



     από ηελ αξρή  Ο(0,0)  ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ.  

 γ. Ζ επζεία y x  έρεη θιίζε ηνλ αξηζκό 1.  

 

 

Β. Σην δηπιαλό ζρήκα  έρνπκε ζρεδηάζεη ηηο ηξεηο 

παξάιιειεο επζείεο    ηεο  ζηήιεο A ηνπ επόκελνπ 

πίλαθα. Να βξείηε πνηα από ηηο  επζείεο  ε1 ,  ε2  θαη  

ε3  κπνξεί λα  έρεη εμίζσζε  ς=2x. 

    Με δεδνκέλν ηελ απάληεζή ζαο ζην 

πξνεγνύκελν εξώηεκα,  λα αληηζηνηρίζεηε θάζε 

επζεία ηεο ζηήιεο Α κε ηελ εμίζσζή ηεο ζηε 

ζηήιε Β κε βάζε ην δηπιαλό ζρήκα. 

     

 

   

 

  

     

 

 

 

Α.  Πόηε δύν πνζά νλνκάδνληαη αληηζηξόθσο αλάινγα;  

Β. Αλ δύν πνζά x, y είλαη αληηζηξόθσο αλάινγα ηόηε ………… είλαη……  

Αλ α≠0 είλαη ην ……………….ησλ είλαη ην ……………….ησλ x,y ηόηε ην y εθθξάδεηαη σο 

ζπλάξηεζε ηνπ x από ηνλ ηύπν….. θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ιέγεηαη ……. 

Αλ α>0 ηόηε ε γξαθηθή παξάζηαζε απνηειείηαη από ……………. πνπ βξίζθνληαη ζην 

………….. ελώ αλ α<0 βξίζθνληαη …………. 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε έρεη θέληξν ζπκκεηξίαο ……………. θαη  άμνλεο ζπκκεηξίαο …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηήιε A Σηήιε B 

ε1 2y x  

ε2 2 4y x   

ε3 2 4y x   



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Α. Πνηνη είλαη νη ηύπνη πνπ καο δίλνπλ ην εκβαδόλ ηνπ 

α)  Τεηξαγώλνπ   β) νξζνγσλίνπ (παξαιιεινγξάκκνπ)    γ) ηπραίνπ παξαιιεινγξάκκνπ 

δ) ηξαπεδίνπ   θαη ε) ηξηγώλνπ 

Β.  Αλ ε πιεπξά ηεηξαγώλνπ είλαη  1m ηόηε ην εκβαδόλ ηνπ  είλαη …. θαη νη ππνδηαηξέζεηο ηνπ 

είλαη…………… Ζ ζρέζε πνπ ηα ζπλδέεη είλαη 1…=…..=…..=…….                

Α.  Να δηαηππώζεηε ην ππζαγόξεην ζεώξεκα. Σηε ζπλέρεηα, λα ζρεδηάζεηε έλα  

      νξζνγώλην ηξίγσλν  ΑΒΓ  (Â = 90
0
)  θαη λα γξάςεηε ηνλ αληίζηνηρν ηύπν. 

Β. Να δηαηππώζηε ην αληίζηξνθν ηνπ ππζαγόξεηνπ ζεσξήκαηνο. 

Β.  Να ζπκπιεξώζεηε   ηα επόκελα θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο,  ώζηε λα πξνθύςεη  

      αιεζήο πξόηαζε: 

     Αλ ην ……….. ηεο ……….. πιεπξάο  ελόο ηξηγώλνπ  είλαη  ίζν   κε ην……….ησλ ………     

     ησλ δύν   άιισλ  πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ , ηόηε  ην ηξίγσλν  είλαη νξζνγώλην. 

Γ.  Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε. 

 α. Τν ππζαγόξεην   ζεώξεκα  εθαξκόδεηαη ζε όια  ηα ηξίγσλα. 

 β.  Αλ γηα ηηο πιεπξέο  ,  ,      ελόο  ηξηγώλνπ   ΑΒΓ  ηζρύεη 2 2 2
    , ηόηε  ην ηξίγσλν    

      ΑΒΓ έρεη   
0ˆ 90  . 

 

Β. Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, 

αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε. 

 α. Τν ππζαγόξεην ζεώξεκα εθαξκόδεηαη κόλν ζηα νξζνγώληα ηξίγσλα. 

 β. Τν ηξίγσλν  ΖΘΜ  κε πιεπξέο  ΖΘ= 5  , ΖΜ= 8   θαη  ΘΜ= 3   είλαη  

     νξζνγώλην. 

 γ. Τν νξζνγώλην ηξίγσλν  ΓΔΕ  κε θάζεηεο πιεπξέο  ΓΔ=8 θαη ΓΕ=15 έρεη  

     ππνηείλνπζα ΔΕ=17. 

 

Β. Τν  δηπιαλό  ηξίγσλν ΚΛΜ είλαη   νξζνγώλην κε γσλία Κ=90
0 

θαη  

   ΚΝ ην ύςνο ηνπ. Να ζπκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ ηζόηεηεο, ώζηε λα είλαη 

αιεζείο: 

  α. ΜΛ
2
=…+…..     β.  ΜΚ

2
=…-…    γ.   ΝΛ

2
=…-… 

 



                 

Β.  Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε 

πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε 

(κε βάζε ην επόκελν ζρήκα). 

       α.   (ΑΒ)
2
 = (ΑΓ)

2
 + (ΒΓ)

2
 

      β.   (ΑΒ)
2
 = (ΑΓ)

2
 – (ΑΓ)

2
 

     γ.   (ΑΒ)
2
 = (ΑΓ)

2
 + (ΒΓ)

2
 

      δ.   (ΒΓ)
2
 = (ΒΓ)

2
 – (ΑΓ)

2             
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Α.  Πσο νξίδεηαη ην εκίηνλν, ην ζπλεκίηνλν θαη ε εθαπηνκέλε κηαο νμείαο γσλίαο σ ελόο   

      νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ; 
  

 Β. Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  

αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  

Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε 

πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε. 

Σην επόκελν νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ ˆ 90
   ηζρύνπλ: 

      Α.   





 

      Β.      

      Γ.  





 

 Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά κε θαηάιιειεο ιέμεηο ή ζρέζεηο, ώζηε λα πξνθύςνπλ  

      αιεζείο πξνηάζεηο. 

     α.  Ο ιόγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη, αλ δηαηξέζνπκε ηελ …………………………… κηαο νμείαο 

          γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ δηα ηελ ……………………………, είλαη πάληνηε   

          ζηαζεξόο θαη ιέγεηαη ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο σ. 

     β. Οη ηηκέο ηνπ ζπλεκηηόλνπ κηαο νμείαο γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ είλαη  

         πάληα κηθξόηεξεο από …. θαη κεγαιύηεξεο από ….      

 

Β. Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, 

αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε.                                                 



 α. Γηα νπνηαδήπνηε  νμεία γσλία  σ  ηζρύνπλ :   0 < εκσ<1   θαη   0<ζπλσ<1. 

 β. Τν  ζπλ45
0
= 2  

 γ.  Ο ιόγνο  πνπ ζρεκαηίδεηαη , αλ δηαηξέζνπκε  ηελ απέλαληη θάζεηε πιεπξά κε ηελ   

    πξνζθείκελε θάζεηε πιεπξά κηαο νμείαο γσλίαο  σ  ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ, είλαη   

    πάληνηε ζηαζεξόο θαη ιέγεηαη εθαπηνκέλε ηεο  γσλίαο σ. 

Β. Σην παξαθάησ ζρήκα,  δίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν 

ΑΒΓ κε νξζή ηελ γσλία Β. 

Αλ νη πιεπξέο ηνπ είλαη α=16, β=20 θαη γ=12    

Να επηιέμεηε  ηελ ζσζηή απάληεζε  . 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν θαη έζησ σ κηα νμεία γσλία ηνπ.  

Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε.                                                 

 α.  Γηα θάζε νμεία γσλία σ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ηζρύεη ζπλσ < 1  

 β. Γηα  θάζε νμεία  γσλία  σ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ηζρύεη εθσ1  

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Α. Πνηα γσλία νλνκάδεηαη εγγεγξακκέλε; 

 Β. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ κηαο εγγεγξακκέλεο γσλίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηόμνπ πνπ  

     βαίλεη; Τη ηζρύεη γηα ηηο εγγεγξακκέλεο γσλίεο πνπ βαίλνπλ ζην ίδην ηόμν ή ζε ίζα ηόμα; 

 Α. Πόηε έλα πνιύγσλν ιέγεηαη θαλνληθό;  

 Β. Πνηα είλαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ γσλία θ ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ κε ηελ θεληξηθή  

      γσλία σ ηνπ λ-γώλνπ;  

 

 Α Β Γ Γ 

εκσ 
12

16
 3

5
 16

20

 16

12

 

ζπλζ 
16

20

 12

16
 16

12

 3

5
 

εθσ 
4

3

 16

20

 3

5
 12

16
 



Σην δηπιαλό ζρήκα: 

Α. Σην δηπιαλό ζρήκα λα ραξαθηεξίζεηε ηηο γσλίεο  δ  θαη   ε.  

Β. Πόηε έλα πνιύγσλν νλνκάδεηαη θαλνληθό; 

Γ.  Να γξάςεηε ηε ηε ζρέζε ησλ γσληώλ θαη ησλ   

     θεληξηθώλ γσληώλ ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ 

 

 

  Β.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα  επόκελα θελά κε θαηάιιειεο ιέμεηο, 

ώζηε λα πξνθύςνπλ αιεζείο πξνηάζεηο.  

   α. Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία πνπ βαίλεη ζε εκηθύθιην είλαη  ……………. 

   β. Γπν εγγεγξακκέλεο γσλίεο πνπ βαίλνπλ ζην ίδην ηόμν είλαη κεηαμύ ηνπο ……... 

   γ.  Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε  …………….. ηεο επίθεληξεο γσλίαο πνπ έρεη ην  

       ίδην αληίζηνηρν ηόμν. 

   δ.  Τν κήθνο ηνπ θύθινπ κε αθηίλα ξ δίλεηαη από ηνλ ηύπν …….. 

   ε.   Τν εκβαδόλ ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ  κε αθηίλα ξ  δίλεηαη από ηνλ ηύπν …….. 

 

Γ. Να  ραξαθηεξίζεηε  ηηο  πξνηάζεηο  πνπ  αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια  ζαο  δίπια ζην  

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε  πξόηαζε ηε ιέμε  Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ 

ε πξόηαζε  είλαη  ιαλζαζκέλε. 

 Μηα εγγεγξακκέλε γσλία ˆAOB  βαίλεη ζε έλα ηόμν ΑΒ κ
o

κνηξώλ. 

  α. Ζ εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε κ
ν
. 

  β. Ζ εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε .
2


 

  γ. Ζ εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε 2κ
ν
. 

 

 

 

Γ. Να ζπκπιεξώζεηε, ζηελ θόιια ζαο, ηα επόκελα θελά  ζηηο  πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ,   ώζηε 

απηέο λα είλαη αιεζείο, κε βάζε ην επόκελν ζρήκα:  

α. Ζ γσλία ̂   ιέγεηαη …………….. θαη ην κέηξν ηεο  είλαη ….. 

γηαηί βαίλεη ζε  …………… 

β. Τν κέηξν ηεο γσλίαο  ̂  είλαη …... 

γ. Ζ επίθεληξε γσλία ˆ είλαη δηπιάζηα από ηελ εγγεγξακέλε 

γσλία …. γηαηί είλαη ………….θαη  βαίλνπλ ……..   ηόμν. 

δ. Ζ επίθεληξε γσλία ˆAΟΓ είλαη ……. ηεο γσλίαο B


 θαη είλαη 

ίζε κε ……. κνίξεο 
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