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Μαθηµατικά Β΄ Γυµνασίου
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18 Απριλίου 2019

Οι παρακάτω ασκήσεις έχουν ως στόχο να αποτελέσουν µια αφορµή για επανάληψη ενόψει των
εξετάσεων του Ιουνίου... Προσπαθήστε να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις, αφού πρώτα µελετήσετε
τη ϑεωρία και τις ασκήσεις των σηµειώσεων σας.

1. Να λύσετε τις εξισώσεις :
(δʹ) 4(3 − x) = 8 − 2(2x − 1)
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2. Τρεις ϕίλοι, ο Νίκος, ο Γιώργος και ο Γιάννης ϑα µοιραστούν 52€.
Ο Νίκος ϑα πάρει διπλάσια χρήµατα από τον Γιάννη και ο Γιάννης ϑα πάρει 4€
περισσότερα από τον Γιώργο. Να ϐρείτε πόσα χρήµατα ϑα πάρει ο καθένας.
3. Να χαρακτηρίσετε την καθεµία από τις παρακάτω ισότητες µε (Α), αν είναι αληθής
ή µε (Ψ), αν είναι ψευδής.
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4. Σε ένα ορθοκανονικό σύστηµα συντεταγµένων τοποθετούµε τα σηµεία :

A(6, 1), B(2, 1) και Γ(6, 4).
(αʹ) Να ϐρείτε το εµβαδόν του τριγώνου ABΓ.
(ϐʹ) Να ϐρείτε το µήκος του ευθύγραµου τµήµατος BΓ.

b του τριγώνου
(γʹ) Να υπολογίσετε τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς της γωνίας B
ABΓ.
5. ΄Εστω ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ABΓ µε AB = AΓ = 8 cm. Αν M είναι το
µέσο της πλευράς AB, να υπολογίσετε το εµβαδόν του τριγώνου BMΓ.
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6. Σε ένα κατάστηµα παιχνιδιών γίνεται αύξηση 40% στις τιµές όλων των παιχνιδιών.
(αʹ) Να εκφράσετε τη νέα τιµή y ενός
παιχνιδιού ως συνάρτηση της αρχικής του τιµής x.

νάρτησης να ϐρείτε :
i. τη νέα τιµή ενός παιχνιδιού που
αρχικά κόστιζε 10€,

(ϐʹ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παϱάσταση της συνάρτησης.

ii. την αρχική τιµή ενός παιχνιδιού του οποίου η νέα τιµή είναι
7€.

(γʹ) Με τη ϐοήθεια της παραπάνω συ7. Τα ποσά x και y είναι ανάλογα.
(αʹ) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.
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(ϐʹ) Να εκφράσετε το y ως συνάρτηση του x.
(γʹ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης.
8. Στο διπλανό σχήµα το ABΓ∆ είναι τετράγωνο και το BEΓ είναι ορθογώνιο
τρίγωνο µε ίσες κάθετες πλευρές EB =
EΓ = 1 m.

(αʹ) Να ϐρείτε το µήκος της πλευράς του
τετραγώνου ABΓ∆.
(ϐʹ) Να ϐρείτε το εµβαδόν του τετραγώνου ABΓ∆.
(γʹ) Να ϐρείτε το µήκος της διαγωνίου
B∆ του τετραγώνου.
9. Στο διπλανό σχήµα δίνεται το τραπέζιο ABΓ∆.
Οι πλευρές του σε µέτρα είναι : AB =

5x+1, BΓ = 2x+9, Γ∆ = 7x+4, ∆A =
4x και η περίµετρος του είναι Π = 68 m.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι x = 3 m.
(ϐʹ) Να ϐρείτε το εµβαδόν του τραπεζίου
ABΓ∆.
(γʹ) Να υπολογίσετε το µήκος του B∆.
(δʹ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο B∆Γ
είναι ορθογώνιο.
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10. ∆ίνεται τρίγωνο ABΓ µε περίµετρο 30 cm. Αν η πλευρά AΓ είναι 7cm µεγαλύτερη
από την πλευρά AB και η πλευρά BΓ είναι 8 cm µεγαλύτερη από την πλευρά AB,
τότε :
(αʹ) να υπολογίσετε τις πλευρές του,
(ϐʹ) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο,
(γʹ) να υπολογίσετε το εµβαδόν του,
(δʹ) να υπολογίσετε το µήκος του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα.
11. Στο διπλανό σχήµα δίνεται το τρίγωνο
ABΓ µε BA = 15 cm, BΓ = 20 cm και
ηµω =

4
. Να ϐρείτε :
5

(αʹ) το µήκος του ύψους B∆,
(ϐʹ) την περίµετρο του τριγώνου ABΓ
(γʹ) το εµβαδόν του τριγώνου ABΓ.
12. Στο διπλανό σχήµα δίνεται κύκλος µε κέντρο O.

_

Επίσης, BΓ = 5 cm και AΓ= 120o .
(αʹ) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ABΓ, δικαιολογώντας τις
απαντήσεις σας.
(ϐʹ) Να υπολογίσετε το µήκος της ακτίνας του κύκλου.
(γʹ) Να υπολογίσετε το µήκος
κύκλου.
(δίνεται ότι : ηµ30o = 0, 5)

του

13. Στο διπλανό σχήµα το O είναι το κέντρο
του κύκλου και η AB είναι διάµετρος
√
c = 90o και
του. Αν BΓ =
2 cm, ΓA
d = 60o , τότε :
A∆

b και ∆
b
(αʹ) να αποδείξετε ότι οι γωνίες Γ
του τετραπλεύρου AΓB∆ είναι παϱαπληρωµατικές,
(ϐʹ) να υπολογίσετε το µήκος των πλευϱών AΓ, B∆ και A∆ του τετραπλεύρου AΓB∆,
(γʹ) να υπολογίσετε το εµβαδόν του τετραπλεύρου AΓB∆.
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(δίνεται ότι ηµ30o = 0, 5)
14. ∆ίνεται κύκλος µε κέντρο O και διάµετρο BΓ.

_

Επίσης, το µήκος του κύκλου είναι L = 31, 4 cm και AB= 70o .
(αʹ) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ABΓ, δικαιολογώντας τις
απαντήσεις σας.

(ϐʹ) Να αποδείξετε ότι η ακτίνα του
κύκλου είναι ρ = 5 cm.

(γʹ) Να υπολογίσετε το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου µε ακτίνα
ρ = 5 cm. (∆ίνεται ότι : π ' 3, 14)
15. Στο διπλανό σχήµα έχουµε τον κύκλο µε
κέντρο O και εµβαδόν E = 314 cm2 . Αν
ΓA = 16 cm να ϐρείτε :

(αʹ) το µήκος του κύκλου,
(ϐʹ) το µήκος του BΓ,
(γʹ) το εµβαδον του γραµµοσκιασµένου
χωρίου.
16. Σε ένα κανονικό πολύγωνο η γωνία του είναι διπλάσια της κεντρικής του γωνίας.
(αʹ) Να ϐρείτε τη γωνία και την κεντρική γωνία του πολυγώνου.
(ϐʹ) Να ϐρείτε τον αριθµό των πλευρών του πολυγώνου.
(γʹ) Να κατασκευάσετε το κανονικό πολύγωνο.

Εύχοµαι το ΄Αγιο Φως της Ανάστασης να ϕωτίσει τις Ϲωές σας και
να σας χαρίσει υγεία, χαρά και ευτυχία !!!
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