
ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΘΓΩΡΙΑ 1η  

Α. Να δηαηοπώζεηε ημ Ποζαγόνεημ ζεώνεμα, θηηάπκμκηαξ έκα ζπεηηθό ζπήμα. 

Β. Να δηαηοπώζεηε ημ ακηίζηνμθμ ημο Ποζαγμνείμο ζεςνήμαημξ.  

Γ. Τα ζεμεία Α, Β θαη Γ δεκ είκαη ζοκεοζεηαθά θαη γκςνίδμομε όηη: 

5 2cm, 4 3cm 7 2cm       . Να ειέγλεηε ακ θάπμηα γςκία 

ημο ηνηγώκμο ΑΒΓ είκαη μνζή θαη κα δηθαημιμγήζεηε ημκ ηζπονηζμό ζαξ.  

ΘΓΩΡΙΑ 2η  

Α. Πμημη ανηζμμί ιέγμκηαη άννεημη; Πενηιαμβάκμκηαη ζημοξ πναγμαηηθμύξ ανηζμμύξ; 

Β. Πςξ μπμνμύμε κα θαηαζθεοάζμομε με αθνίβεηα έκα εοζύγναμμμ ημήμα με μήθμξ 

ίζμ με 5;  Να θάκεηε ηεκ θαηαζθεοή. 

Γ. Να παναθηενίζεηε ημοξ παναθάης ανηζμμύξ, ςξ «νεημύξ» ή «άννεημοξ»: 
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ΑΚΗΗ 1η  

Α. Να βνείηε ηηξ ζοκηεηαγμέκεξ ηςκ ζεμείςκ Α, Β, Γ, Δ, Γ. 

Β. Να βνείηε ηηξ εληζώζεηξ ηςκ εοζεηώκ ΑΒ, ΒΔ θαη ΓΓ. 

Γ. Να βνείηε ημ εμβαδόκ ημο ηεηναπιεύνμο ΑΓΔΒ. 



ΑΚΗΗ 2η  

Σημ ζπήμα πμο βιέπεηε, ημ ηνίγςκμ ΑΒΓ είκαη 

ηζόπιεονμ με πιεονά a 6 3cm, ημ ΑΓ είκαη ύρμξ, 

εκώ ε γςκία ΟΒΓ=30μ . Να οπμιμγίζεηε: 

α. Τμ ύρμξ θαη ημ εμβαδόκ ημο ηζμπιεύνμο ηνηγώκμο 

ΑΒΓ. 

β. Τεκ αθηίκα ημο θοθιηθμύ δίζθμο θαη ημ εμβαδόκ ηεξ 

γναμμμζθηαζμέκεξ επηθάκεηαξ.  

γ. Τμκ όγθμ εκόξ θακμκηθμύ ηνηγςκηθμύ πνίζμαημξ με 

βάζε ημ ΑΒΓ θαη ύρμξ ίζμ με 20cm.                                       Δίκεηαη π=3,14. 

ΑΚΗΗ 3η  

Δίκμκηαη δύμ μμόθεκηνμη θοθιηθμί δίζθμη με αθηίκεξ ηηξ ιύζεηξ ηςκ εληζώζεςκ: 
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Α. Να απμδείλεηε όηη μη αθηίκεξ ηςκ θοθιηθώκ δίζθςκ είκαη R=6 cm θαη r=5 cm.  

Οη δίζθμη αοημί είκαη βάζεηξ δύμ θοιίκδνςκ με ύρμξ ίζμ με 12 cm.  

Β. Να βνείηε ημκ όγθμ ημο θεκμύ πώνμο πμο οπάνπεη ελςηενηθά ημο μηθνμύ θαη 

εζςηενηθά ημο μεγάιμο θοιίκδνμο. 

Γ. Ακ ε πανάπιεονε επηθάκεηα ηςκ θοιίκδνςκ είκαη θαηαζθεοαζμέκε από μέηαιιμ με 

θόζημξ 0,02 € /cm2, κα βνείηε ημ ζοκμιηθό θόζημξ θαηαζθεοήξ ημοξ. 

 

Δίκεηαη μη παναθάης πνμζεγγίζεηξ: 132π=414,5 , 264π=829, π=3,14  

Μπμνείηε ζε μπμηαδήπμηε άζθεζε θνίκεηε κα πνεζημμπμηήζεηε ηημέξ από ημκ πίκαθα: 
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