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Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  29 ΜΑΪΟΤ 2012 

 

ΘΕΩΡΙΑ  1η  :   Α)Να αποδείξετε τθν ταυτότθτα :  (α – β)2 =α2 – 2∙α∙β+β2 

                          Β)Να μεταφζρετε ςτο γραπτό ςασ τισ παρακάτω ιςότθτεσ τισ οποίεσ και να  

                              ςυμπλθρϊςετε . 

I. (α + β)2  =  …………………………… 

II. (α – β)3  =  …………………………… 

III. (α – β)∙(α + β) = ……………………… 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ:      Α )    (α-β)2  = (α-β)∙(α-β) = α2 – α∙β - β∙α + β2 = α2 -2∙α∙β + β2   

 

                                       I.      (α+β)2  =  α2 +2∙α∙β + β2   

                            Β)       II.     (α - β)3  =  α3 -3∙α2∙β +3∙α∙ β2 – β3  

                                      III.     (α - β)∙(α+β) = α2 – β2      

 

ΘΕΩΡΙΑ  2η  :  Α)Να διατυπϊςετε τα κριτιρια ιςότθτασ δφο τυχαίων τριγϊνων και να  

                              κάνετε τα αντίςτοιχα ςχιματα . 

                         Β) Να χαρακτθρίςετε  ςτο γραπτό ςασ τισ παρακάτω προτάςεισ με το  γράμμα  Σ     

                              αν είναι  ςωςτζσ ι με το γράμμα  Λ  αν είναι λανκαςμζνεσ 

 

 I.      Αν δυο ορκογϊνια τρίγωνα ζχουν ίςεσ υποτείνουςεσ είναι ίςα . 

II.      Αν δυο τρίγωνα ζχουν τισ γωνίεσ τουσ ίςεσ μία προσ μία ,τότε είναι ίςα . 

III.     Αν δυο ορκογϊνια τρίγωνα ζχουν τισ κάκετεσ πλευρζσ τουσ ίςεσ μία προσ μία  είναι ίςα 



ΑΠΑΝΣΗΗ:      Α) Θεωρία  Σχολικό Βιβλίο   ςελίδεσ 188 και 189  

 

.                                       I.   Λάθοσ  

                            B)       II.  Λάθοσ 

                                      III.  ωςτό 

 

ΑΚΗΗ 1η   :  Δίνεται  θ εξίςωςθ :    

                          A)Να παραγοντοποιιςετε  το        . 

                          Β) Να βρείτε το Ε.Κ.Π των παρονομαςτϊν . 

                          Γ)Να λφςετε τθν παραπάνω εξίςωςθ . 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ:      A)  = (x-1)∙(x-2) 

 αλλάηουμε το πρόςθμο μπροςτά από το δεφτερο κλάςμα με αντίςτοιχο παρονομαςτι το x-1 

Β)    .    Άρα το Ε.Κ.Π των παρονομαςτϊν είναι :  (x-2)∙(x-1)  

Γ) Θζτουμε Ε.Κ.Π ≠0   όποτε  (x-1)∙(x-2)≠0  ⟺        ⟺    

  Στθ ςυνζχεια κάνουμε απαλοιφι των παρονομαςτϊν οπότε ζχουμε : 

 

             ⟺  (x-1)∙1 – (x-2)∙(x+2) =2∙x+1   ⟺    x – 1- (x2 -4) =2∙x+1 ⟺ 

             ⟺  x – 1- x2 +4 =2∙x+1⟺ …………  ⟺  x2 +x -2 =0 .   

Βρίςκουμε  Διακρίνουςα =9  οπότε  x1 = -2  δεκτι και  x2 =1 απορρίπτεται   λόγω περιοριςμϊν  

 



ΑΚΗΗ 2 η     Δίνεται το ςφςτθμα :      

                      Α) Να λφςετε το ςφςτθμα. 

                         Β)  Να εξετάςετε , αν θ λφςθ του παραπάνω ςυςτιματοσ αποτελεί και λφςθ του    

                               ςυςτιματοσ :  

ΑΠΑΝΣΗΗ:       

Α)     Προςκζτουμε κατά μζλθ τισ εξιςϊςεισ και ζχουμε: 3x =6 ⟺ x=2.  

      Αντικακιςτοφμε ςτθν εξίςωςθ (1) όπου x=2 και ζχουμε 2+3ψ=5  ⟺.............. ⟺ ψ=1. 

Β)  Λφνουμε το δεφτερο ςφςτθμα με τον ίδιο τρόπο κάνοντασ ςτθν αρχι πράξεισ . 

               Κάνουμε απαλοιφι παρονομαςτϊν ςτθν εξίςωςθ (1) 

        

             ⟺ …….  ⟺          ⟺            

        

             Προςκζτουμε κατά μζλθ και ζχουμε ότι  ψ=1 . 

      Αντικακιςτοφμε ςτθν εξίςωςθ  2x -3ψ =1  όπου ψ=1 και βρίςκουμε ότι x=2 . 

      Άρα θ λφςθ του ςυςτιματοσ του ερωτιματοσ Α) αποτελεί και λφςθ του ςυςτιματοσ του  

       Β) ερωτιματοσ .   

     ημείωςη :  Θα μποροφςαμε αντί να λφςουμε το ςφςτθμα του ερωτιματοσ Β) να  

                           αντικαταςτιςουμε τισ τιμζσ των x  και  ψ που βρικαμε ςτο Α) ερϊτθμα  

                           ςτο ςφςτθμα του Β) ερωτιματοσ και να διαπιςτϊςουμε ότι επαλθκεφονται οι      

                          εξιςϊςεισ του .  



ΑΚΗΗ 3 η  :  Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και ζςτω Μ το μζςο τθσ ΒΓ 

                          Φζρνουμε από το Μ τα τμιματα ΜΔ και ΜΕ κάκετα ςτισ πλευρζσ ΑΒ και ΑΓ 

                          αντίςτοιχα . Να αποδείξετε ότι :  

 

                          Α) ΜΔ = ΜΕ 
 
 

Β) Α Δ = Α Ε 
 

 
                     Γ)  Η  ΑΜ είναι διχοτόμοσ      

             τθσ γωνίασ    . 

 
    

 ΑΠΑΝΣΗΗ:       Α) Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΒΔΜ και ΓΕΜ . 

                                            α) Είναι ορκογϊνια              (  900 ) 

                                   β) ΒΜ = ΜΓ                             (Μ  μζςο τθσ ΒΓ) 

                                   γ)                                   (ΑΒΓ τρίγωνο ιςοςκελζσ) 

                                   Άρα  τα τρίγωνα ΒΔΜ και ΓΕΜ είναι ίςα μεταξφ τουσ οπότε  ΜΔ=ΜΕ . 

                             Β)  Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΑΕΜ . 

                                         α) Είναι ορκογϊνια               (  900 ) 

                                 β) ΔΜ = ΕΜ                            (από ερϊτθμα Α) 

                                 γ) ΑΜ = ΑΜ                            (κοινι πλευρά) 

                                  Άρα  τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΑΕΜ είναι ίςα μεταξφ τουσ οπότε Α Δ = Α Ε . 

                             Γ) Από τθν προθγοφμενθ ςφγκριςθ  ζχουμε επίςθσ ότι  Δ Μ = Ε Μ  οπότε θ   

                                  ΑΜ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ  . 

   ημείωςη : Το ερϊτθμα Γ) αποτελεί και βαςικι εφαρμογι τθσ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ  .                   
    
   Ε ΚΑΘΕ ΙΟΚΕΛΕ ΣΡΙΓΩΝΟ Η ΔΙΧΟΣΟΜΟ ΣΗ ΓΩΝΙΑ ΣΗ ΚΟΡΤΦΗ ΣΟΤ ΕΙΝΑΙ    
   ΣΑΤΣΟΧΡΟΝΑ ΤΨΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΟ ΣΟΤ ΣΡΙΓΩΝΟΤ  .     

Σισ λφςεισ επιμελήθηκε η ομάδα των Μαθηματικϊν του  49ου  Γυμναςίου  Αθηνϊν . 

Οικονομόπουλοσ  Θεόδωροσ,  Κουρεμπανάσ  Γεϊργιοσ,  Δοφκασ Εμμανουήλ  


