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ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………….ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….ΤΜΗΜΑ:…. 

ΘΕΜΑ 1ο 
A. Στο παρακάτω ορθοκανονικό σύστημα αξόνων έχουμε τη 

γωνία φ=𝝌�̂�𝜧 , με Μ(χ,y). Να ορισθούν οι 
τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας φ. 

……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

Σχήμα 

 
 (σελ. 232-233) 

B. Να τοποθετήσετε το σημείο Μ(2,0) στο παρακάτω 
σύστημα αξόνων . Πόσες  μοίρες είναι η γωνία  𝝌�̂�𝜧 =φ; 
Να βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της �̂� . 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………… 
………………………………………………. 

 

 
                                                                                                                                                                                           

C. Να τοποθετήσετε το σημείο Μ(0,2) στο παρακάτω 
σύστημα αξόνων . Πόσες  μοίρες είναι η γωνία  𝝌�̂�𝜧 =φ; 
Να βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της �̂� . 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………… 
………………………………………………. 
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D. Να τοποθετήσετε το σημείο Μ(-2,0) στο παρακάτω 
σύστημα αξόνων . Πόσες  μοίρες είναι η γωνία  𝝌�̂�𝜧 =φ; 
Να βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της �̂� . 

……………………………………………. 
……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………… 
………………………………………………. 

 

 
(Σελ. 233) 

E. Ποιο το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών μιας : 

i. Οξείας γωνίας. 

ii. Αμβλείας γωνίας. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(σελ. 233) 

F. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω ισότητες: 

i. ημ(180ο –ω)= 

ii. συν(180ο –ω)= 

iii. εφ(180ο –ω)= 

 

G. Να υπολογισθούν οι παρακάτω τριγωνομετρικοί αριθμοί: 

i. ημ𝟏𝟑𝟓𝝄= 

ii. συν𝟏𝟓𝟎𝝄= 

iii. εφ𝟏𝟐𝟎𝝄= 

(σελ. 237) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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H. Στο παρακάτω ορθοκανονικό σύστημα αξόνων έχουμε τη 
γωνία φ=𝝌�̂�𝜧 , με Μ(χ,y). Να συμπληρωθούν και να 
αποδειχθούν οι παρακάτω τριγωνομετρικές ταυτότητες. 

i. 𝜼𝝁𝟐𝝋 + 𝝈𝝊𝝂𝟐𝝋 =                     

 
……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

Σχήμα 

 
 

ii. 
    

𝛆𝛗𝛗 =    
             

             
          

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΘΕΜΑ 2ο  Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις: 

i. 𝟐𝝌𝟐 − 𝟒𝝌 = 

ii. 𝟑𝝌𝟑 − 𝟑𝝌𝟐 + 𝟐𝝌 − 𝟐 = 

 

 

iii. 𝟑𝝌𝟑 − 𝟏𝟐𝝌 = 

iv. 𝟐𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 + 𝟐 = 

 

v. 𝒙𝟐 − 𝟓𝒙 + 𝟔 = 
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vi. 𝟐𝒙𝟐 − 𝒙 − 𝟏 = 

 

 

vii. 𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝜷 + 𝜷𝟐 − 𝟏𝟔 = 

 

 

viii. 𝒂𝟐 − 𝟐𝟓𝒚𝟐 − 𝟐𝒂𝜷 + 𝜷𝟐 = 

 

 

ix. 𝟖𝒂 − 𝟏𝟔 + 𝟗𝜷𝟐 − 𝒂𝟐 = 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο   

Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 

A. Δίνεται η εξίσωση : 𝜶𝝌𝟐 + 𝜷𝝌 + 𝟔 = 𝟎  με α≠ 𝟎, να βρεθούν οι 
αριθμοί α,β ώστε η εξίσωση να έχει ρίζες τους αριθμούς -2 και   
-3 . 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 



 3o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

Δ . Ε . ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
www.commonmaths.weebly.com Σελίδα 5 
 

B. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα 
σημεία Α(1,2) και Β(2,5) 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Σε ένα θέατρο παρακολούθησαν την παράσταση 

220 θεατές , ενήλικες και παιδιά. Το εισιτήριο των 

παιδιών είχε τιμή 4 ευρώ , ενώ των ενηλίκων ήταν 

50% ακριβότερο. Αν οι συνολικές εισπράξεις ήταν 

1080 ευρώ , πόσα παιδιά και πόσοι ενήλικες 

παρακολούθησαν την παράσταση ; 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 


