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Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου 

Διαγώνισμα επανάληψης – Συναρτήσεις, Πυθαγόρειο Θεώρημα, Τριγωνομετρία 

Σ. Ασημέλλης 

Α. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. 

Β. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με την αριθμητική τιμή των παρακάτω 
τριγωνομετρικών αριθμών: 

ηµ300 = 
εφ450 = 
συν300 = 

 

Γ. Τι ονομάζουμε συνάρτηση; Τι καλούμε γραφική παράσταση της συνάρτησης; 

Δ. Τι εκφράζει η κλίση της συνάρτησης 𝑦 = 𝛼𝑥 + 𝛽; 

Ε. Να γίνει η αντιστοίχηση των σημείων της στήλης Ι, με την περιγραφή της στήλης ΙΙ που 
ταιριάζει. 

Έστω σημείο Α(7,-8): 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
i. Β(-7,8) 1. Συμμετρικό ως προς τον άξονα x’x 
ii. Γ(-8,7) 2. Συμμετρικό ως προς την αρχή των αξόνων 
iii. Δ(-7,-8) 3. Συμμετρικό ως προς τον άξονα y’y 
iv. Ε(7,8) 4. Συμμετρικό ως προς την ευθεία y=x 
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Δίνεται η συνάρτηση 𝑦 = 3𝑎𝑥 + 1  (1).  

Α. Αν η γραφική παράσταση της παραπάνω συνάρτησης διέρχεται από το σημείο 𝛢(√3, 2), 
να βρείτε το α 

Β. Αν α=√3
9

, τότε: 

1. να προσδιορίσετε τη γωνία που σχηματίζει η ευθεία που απεικονίζει την παραπάνω 
συνάρτηση, με τον άξονα x’x 

2. να προσδιορίσετε το β, ώστε η ευθεία 𝑦 = (3𝛽−5)√3
3

𝑥 + 8  (2), να είναι παράλληλη στην 

ευθεία (1). 

3. αν Β το σημείο τομής της ευθείας (2) με τον άξονα x’x, Γ το σημείο τομής της ευθείας (2) 
με τον άξονα y’y και Ο η αρχή των αξόνων, να προσδιορίσετε το μέτρο της γωνίας ΒΓΟ. 

 

Έστω τρίγωνο ΑΒΓ για το οποίο γνωρίζουμε ότι: 

 Οι συντεταγμένες της κορυφής Β, είναι (2,−8) 
 Οι συντεταγμένες της κορυφής Γ, είναι (−3,4) 
 Η γωνία Α είναι ορθή 

 Το συνημίτονο της γωνίας Β έχει μέτρο 5
13

 

 Η πλευρά ΑΓ έχει μήκος 9 �𝑥+1
2
− 1� + 3 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία να βρείτε: 

Α. το μήκος της πλευράς ΒΓ 

Β. το μήκος της πλευράς ΑΒ 

Γ. το x 

Δ. το εμβαδόν του τριγώνου 

Ε. το μήκος του ύψους ΑΔ 

Στ. την τιμή της παράστασης 𝛩 = [(𝜂𝜇𝛣)𝑥−1 + (𝜂𝜇𝛤)𝑥−1]2011, όπου x, η τιμή που 
προσδιορίσατε στο ερώτημα Γ. 
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Στο παρακάτω τετράγωνο, το μήκος της κάθε πλευράς του είναι 6 cm. 

Να προσδιορίσετε: 

Α. το είδος του τριγώνου ΑΖΒ, που σχηματίζουν τα σημεία Α, Ζ και Β του σχήματος 

Β. το μέτρο της γωνίας ΖΒΔ 

Γ. το εμβαδόν του τριγώνου ΑΖΒ 

Δ. το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου (κίτρινου) σχήματος 

Ε. την περίμετρο του γραμμοσκιασμένου (κίτρινου) σχήματος 
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