
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΕΨΗ  
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!!!  

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΟΙ ΑΝΙΑΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ         
 

1.  α. Έστω ότι έχουμε μια συνάρτηση με την οποία ένα μέγεθος y εκφράζεται ως 
συνάρτηση ενός άλλου μεγέθους x. Τι ονομάζουμε γραφική παράσταση της 
συνάρτησης αυτής;  

β. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y
x


= , όπου α ≠0 λέγεται …………. και 

αποτελείται από ………. κλάδους που βρίσκονται στο …….. και στο …….. 
τεταρτημόριο των αξόνων, όταν α<0.  

γ. Ποιοι είναι οι άξονες συμμετρίας της γραφικής παράστασης της συνάρτησης 

y
x


= , με α ≠0 και ποιο το κέντρο συμμετρίας της; 

 

2. α. Έστω ω μια οξεία γωνία ενός οποιουδήποτε ορθογωνίου τριγώνου. Σε κάθε τριγω-
νομετρικό αριθμό της στήλης Α να αντιστοιχίσετε τον ίσο λόγο του που βρίσκεται στη 
στήλη Β. (Ένας λόγος της στήλης Β περισσεύει.) 
 

          ΣΤΗΛΗ Α                            ΣΤΗΛΗ Β 
  

 
    α)      ημω 
 
    β)      συνω 
 
    γ)       εφω 
 

1.     
προσκείμενη κάθετη πλευρά

υποτείνουσα
 

2.     
προσκείμενη κάθετη πλευρά

απέναντι κάθετη πλευρά
 

3.     
απέναντι κάθετη πλευρά

υποτείνουσα
 

4.     
απέναντι κάθετη πλευρά

προσκείμενη κάθετη πλευρά
 

 
 β. Στο παρακάτω σχήμα η γωνία  είναι ορθή.  

Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστή) ή Λ (λανθασμένη) τις παρακάτω σχέσεις. 
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3. Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΔΕ είναι ορθογώνια με ΒΔ = 12cm, ΔΕ = 5cm και ΒΓ = 12cm   

 
Να υπολογίσετε: α. την πλευρά ΒΕ 
           β. το συνΕ και την εφΕ 

           γ. Αν είναι 053= να υπολογίσετε την απόσταση ΑΕ 

                               
 

4. α. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx ; Τι μπορούμε να 
πούμε για τα ποσά x και y που συνδέονται με μια συνάρτηση αυτής της μορφής;  
β.  Τι γνωρίζετε για τη  γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx + β; 
 

5. α. Ποια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη σε κύκλο; (να γίνει και το αντίστοιχο σχήμα)  
β. Να χαρακτηρίσετε της προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

1. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μέτρο του αντίστοιχου τόξου 
της.  
2. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή  
3. Οι εγγεγραμμένες γωνίες της κύκλου που βαίνουν στο ίδιο τόξο ή σε ίσα τόξα εί-

ναι μεταξύ της ίσες.  
     4. Κάθε επίκεντρη γωνία ισούται με το μισό της εγγεγραμμένης που έχει ίσο αντί-  
         στοιχο τόξο. 
 

6. Στο διπλανό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ 
η διαγώνιος ΑΓ είναι 20 m, η πλευρά ΔΓ είναι 16 
m και το ευθύγραμμο τμήμα ΕΒ είναι 5m.  
α. Να αποδείξετε ότι ΑΔ=12cm  
β. Να αποδείξετε η περίμετρος του τριγώνου ΑΓΕ 
είναι 44cm  
γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΓΕ.  

 
 

7. α. Γράψε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός θετικού αριθμού α.  
β. Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 0;  
γ. Ορίζεται η τετραγωνική ρίζα αρνητικού αριθμού; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

δ. Αν x = , όπου α ≥ 0, τότε x ….. και x2=……  

ε. Αν α≥0, τότε ( ( )
2

............ =  



8. α. Να διατυπώσεις το Πυθαγόρειο θεώρημα.  
β. Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι 

ορθογώνιο με ορθή την γωνία  .  
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 
ακολουθούν, γράφοντας τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη.  
i. ΑΒ2 + ΑΓ2 = ΒΓ2  
ii. ΒΑ2 = ΒΓ2 – ΑΓ2  

     iii. ΒΓ2 + ΑΒ2 = ΑΓ2  
γ. Να διατυπώσεις το αντίστροφο του  
     Πυθαγόρειου θεωρήματος. 
 

 

9. Να λύσεις τις εξισώσεις:  
α. 5 4 3 8x x− = −  

β. 
3

1
3 3
x x+
+ =  

γ. ( ) ( )2 2 1 2 1x x− = −  

και να χαρακτηρίσεις κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  
i. Η εξίσωση α έχει μία λύση.  

ii. Η εξίσωση β είναι ταυτότητα.  

iii. Η εξίσωση γ είναι αδύνατη.  
 

10.  Το τρίγωνο που φαίνεται στο διπλανό σχήμα είναι 
ορθογώνιο.  

α. Να αποδείξετε ότι x=6cm. .  
β. Να υπολογίσετε την τιμή των παραστάσεων  

3 2 2 6x x x+ + − −=  

4 2 21 10B x x x+  +  + +=  

 

 

   Και κάποιες ασκήσεις – γρίφοι με ιδιαίτερο τρόπο σκέψης και λύσης 
 

11. Μια σκάλα όμοια με τη διπλανή έχει 16 

σκαλοπάτια πάχους 2cm.  Όλα τα σκαλοπάτια 

ισαπέχουν μεταξύ τους αλλά και από το έδαφος 

για λόγους ασφαλείας. Αν το συνολικό ύψος της 

σκάλας είναι 3,52m πόσο είναι το κενό 

διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών σκαλοπατιών.   

 



 

 

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ 

Χ. ΤΣΑΓΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  -   Κ. ΜΠΛΟΥΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 

 

12. Ο Τάκης και η Ξένια έχουν δύο ολόιδια  

ορθογώνια κομμάτια χαρτόνι. Ο Τάκης το  κόβει 

στη μέση με μια οριζόντια ψαλιδιά  ενώ η Ξένια 

με μια κατακόρυφη ψαλιδιά.   (βλέπε σχήμα) 

Κάθε κομμάτι του Τάκη έχει  περίμετρο 50cm ενώ 

κάθε κομμάτι της Ξένιας έχει περίμετρο 40cm. 

Ποια ήταν η περίμετρος κάθε αρχικού χαρτονιού; 

 

 
13.  Να βρείτε τη διαφορά στη διπλανή αφαίρεση , 

αν ο μειωτέος είναι ένας τετραψήφιος αριθμός 

που είναι πολλαπλάσιο του 9. Δυστυχώς το 

ψηφίο των μονάδων που είναι σημειωμένο με το  

γράμμα Α έχει σβηστεί!!!  

 

  Α. 835    

  Β. 842    

  Γ. 990   

  Δ. 938    

  Ε. Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

              

14. (Ο γεροπαράξενος κληροδότης) 

  

Πεθαίνοντας κάποιος όρισε στη διαθήκη του τα εξής:  
Αν η έγκυος γυναίκα του γεννούσε γιο, τότε αυτή θα κληρονομούσε το 1/3 της 
περιουσίας και ο γιος τα  2/3.  
Αν γεννούσε κόρη, τότε η γυναίκα θα κληρονομούσε τα 2/3 της περιουσίας  
και η κόρη το 1/3.  
Η γυναίκα γέννησε δίδυμα μετά το θάνατο του συζύγου, ένα αγόρι και ένα  
κορίτσι.  
Πως θα διανεμηθεί τώρα η περιουσία του πατέρα; 
 


