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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
                                                                                                              

 

ΘΕΜΑ Α 
  Α1.  Να διατυπώσετε το ευθύ και το αντίστροφο του πυθαγορείου θεωρήματος. 

                               (Μονάδες  10) 

Α2.  Να σημειώσετε ως Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις 

α. 0<ημx<1 

β. Η επίκεντρη γωνία ισούται με το μισό του τόξου στο οποίο βαίνει. 

γ. Η y=αx, είναι συνάρτηση που εκφράζει ποσά ανάλογα. 

δ. Η y=2x-3 είναι // με την y=x+5 

ε. Τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά έχουν σταθερό λόγο. 

στ. Ένα τρίγωνο με πλευρές 5, 4, 3 είναι ορθογώνιο (αιτιολόγηση) 

(Μονάδες  15) 

        

ΘΕΜΑ Β 
Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις. 
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            (Μονάδες  25) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Δίνεται η ευθεία y=αx+β η οποία είναι παράλληλη της y=2x+4 και διέρχεται από το Α(5,20). 

1. Να βρεθούν τα α, β 

2. Αν το α=2 και β=10 να βρείτε που τέμνει τους άξονες 

3. Να βρεθούν τα συμμετρικά σημεία του σημείου της ευθείας με τετμημένη 1, ως προς ηον x΄x, y΄y και ηο 0. 

4. Αν η εσθεία ασηή αποηελεί ηην ζσνάρηηζη κόζηοσς ενός αγαθού ποσ παράγει μια επιτείρηζη να ζτεδιαζθεί.  

  

(Μονάδες  8+7+5+5) 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.   
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Να βρεκεί το εμβαδόν του τριγϊνου ΑΒΓ, αν ςυν50
0
=0,6 

(Μονάδες  10) 

 
Δ2.  

 
Αν ΒΓ=30 και εφ70

0
=2,7, εφ60

0
=1,7, Να βρεκεί το εμβαδόν του ΑΔΓ 

(Μονάδες 15) 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


