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Σχολικό έτος: 2017-2018 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΠΚΑ 

Τάξη: Γ' 
Ημερομηνία: 4 Ιουνίου 2018 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΘΕΜΑ 1° 

Α) Να διατυπώσετε τα κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων. 

Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ) , αν είναι 

λανθασμένες: 

α) Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 

β) Σε δύο ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες γωνίες �ρίσκονται ίσες πλευρές. 

γ) Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες μία προς μία ,τότε θα έχουν και την τρίτη τους 

γωνία ίση. 

δ) Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία ,τότε θα έχουν και την τρίτη τους 

πλευρά ίση. 

ΘΕΜΑ 2° 

Δίνεται η εξίσωση αχ2 + βχ+ r =ο I με α* ο. 
Α. i) Ποιος είναι ο τύπος της διακρίνουσας Δ. 

ii) Στην περίπτωση που η παραπάνω εξίσωση έχει δύο λύσεις άνισες, τότε από ποιον 

τύπο δίνονται αυτές; 

Β. Στο διπλανό πίνακα να aντιστοιχίσετε κάθε 

yράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της 

δεύτερης στήλης, ώστε να προκύπτει σωστό 

συμπέρασμα. Να μεταφέρετε στο φύλλο σας τον 

παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο. 
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Στήλη 1 
Α Δ=Ο 

Β Δ>Ο 

Γ Δ<Ο 

Στήλη 2 
1 Η εξίσωση έχει μια 

διπλή λύση 

2 Η εξίσωση δεν έχει 

λύση 

3 Η εξίσωση έχει !:J·tα-

λ� 
(_) E-s 



I 

...... 

ί 

) 

v ) 
' 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 1η 

Αν ημω=χ+1 και συνω=χ. 

Α. Να βρεθεί το χ. 

Β.Να βρεθεί η γωνία ω αν 

i) ημω=Ο ίί) ημω=l ίίί) συνω=Ο ίν) συνω=-1 

ΑΣΚΗΣΗ 2η 

Α. Να βρεθούν τα α και β ώστε�τα μονώνυμα (α+ 2)χ2 y2 και 5χ2 y2 να είναι ίσα και 

το μονώνυμο 7xy3 ωΡ+4 να έχει ως προς χιy και ω (όλες του τις μεταβλητές) βαθμό 10. 

Β. Για α=3 και β=2 να λύσετε το σύστημα: 2 Υ-
{χ+α -2 -Ι 

ΑΣΚΗΣΗ 3η 

Α Ο Ε 

rΝα υπολογίσετε το μήκος του ΟΕ. 
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Β 

βχ+3y = 20 

Στο δι.Πλανό σχήμα η ΑΒ είνaι διaμετρος 

του ημικυκλίου και ΑΒ=20 cm ι ΔΕ _ι ΑΒ ι 

AΔ=15cm και ΔΓ=1cm. 

Α. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΕ και 

ΑΒΓ είναι όμοια. 

Β. Να υπολογίσετε το μήκος ΑΕ. 

Οι εισηγητές 

fl Αποστόλης Πάτρας 

Νικόλαος Σακαλάκης 

Δημήτρης Π��s._·�� 
Από τα δύο θέματα θεωρίας να απαντήσετε στο ένα και 

από τα τρία θέματα των ασκήσεων να απαντήσετε στα δύο 


