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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΘΕΩΡΙΑ 1η  
 

Α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα. 

 

Β. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. 

 

Γ. Να ελέγξετε αν το τρίγωνο με πλευρές   3 5, 2 6, 5    είναι 

ορθογώνιο. Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 

ΘΕΩΡΙΑ 2η  

Α.  Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y=ax;  

    Τι ονομάζουμε κλίση της y=ax;  

 

Β. Δίνονται τα σημεία : Α(-1, 2), Β(0, 3), Ο(0,0), Γ(-4,2) Δ(-2,0) , Ε(1, 2). 

Ποια από τα παρακάτω σημεία ανήκουν στον χχ΄, ποια στον ψψ΄ και ποια 

ανήκουν στη γραφική παράσταση της: ψ+2χ=0 ;  Σημειώστε δίπλα σε κάθε 

σημείο σε ποια ή ποιες από τις προαναφερόμενες ευθείες ανήκει ή την 

ένδειξη «Σε καμία»  αν πραγματικά δεν ανήκει σε καμιά από τις 

προτεινόμενες ευθείες.  

 

ΑΣΚΗΣΗ 1η  

Στο παρακάτω  σχήμα, το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α, το τμήμα ΑΔ 

είναι ύψος του τριγώνου και είναι 2 3cm, 4 3cm    . 

Α. Να βρείτε το μήκος ΒΔ καθώς και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της 

γωνίας Β του τριγώνου ΑΒΓ. 

 

Β. Να υπολογίσετε τα μήκη ΑΓ 

και ΔΓ. 

 

Γ. Να βρείτε το εμβαδόν του 

παραλληλογράμμου ΑΕΒΓ.  
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ΑΣΚΗΣΗ 2η  

Α. Να λύσετε την εξίσωση: 
2x 5 2x 5 x 1

1
2 3 6

  
    

 

Β. Να λύσετε την ανίσωση: 
3y 2 y 6 y

4 3 3

  
   

 

Γ. Αν είναι α η λύση της εξίσωσης του ερωτήματος Α, και ισχύει επιπλέον η 

σχέση : (*) ay 4 a   , να βρείτε όλες τις ακέραιες τιμές του y για τις 

οποίες αληθεύουν ταυτόχρονα η ανίσωση του ερωτήματος Β και η ανίσωση 

(*). 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3η  

Στο παρακάτω σχήμα , δίνεται ότι το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο, το 

εμβαδόν του κυκλικού δίσκου που έχει διάμετρο ΑΕ είναι  2(36 )cm  , το ΑΕ 

είναι ύψος του παραλληλογράμμου, ΑΒ=15cm,  ΔΕ=5cm.  

Α. Να υπολογίσετε την ακτίνα του κύκλου , το εμβαδόν του ημικυκλίου και το 

μήκος ΒΓ. 

Β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


