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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις:
i. ( ) ( ) ( )5 x 3 10 2 5x 10x 15 10x- + - + = - +

ii. ( ) ( ) ( )9 8 x 10 9 x 4 x 1 1 8x- - - - - = -

iii. ( ) ( )5 6 x 3 4 x 1 7+ + = - +

iv. ( ) ( )10x 4 3x 1 1 2x 4x 1+ - + - = - +

v. ( ) ( ) ( )16 x 1 2 3 x 3 x 6+ - - =- +

vi. ( ) ( ) ( )2 3z 4 5 3z 5 3 z 7 8+ + - = - +

vii. ( ) ( )15 24 x 2 2 5x 9 x- + + = + -
2. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις:

i. 7x 4 3x 5x
5 2
+ -

- =

ii. 5x 3 3y y 5
2 4
-

- = -

iii. 5x 7 2x 7 3x 14
2 3
- +

- = -

iv. x 4 x 4 3x 12
3 5 15
+ - -

- = +

v. x 1 23 x 4 x7
7 5 4
- - +

+ = -

3. Δίνεται το παρακάτω τρίγωνο.
i. Να βρείτε την τιμή του χ, ώστε να είναι

ισοσκελές με βάση τη ΒΓ. Ποιο είναι σ’
αυτή την περίπτωση το μήκος κάθε
πλευράς;

ii. Να βρείτε την τιμή του χ, ώστε να είναι
ισοσκελές με βάση την ΑΓ. Ποιο είναι σ’
αυτή την περίπτωση το μήκος κάθε
πλευράς;

iii. Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει τιμή του
χ, ώστε να είναι ισοσκελές με βάση ΑΒ.

4. Δίνεται το ορθογώνιο του παρακάτω σχήματος. Να βρείτε τους αριθμούς
x, y και ω (το ω παριστάνει μοίρες).
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5. Να βρείτε το χ ώστε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ να είναι ρόμβος.
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Α

Δ

Β

Γ

Ποιο είναι το μήκος κάθε πλευράς του ρόμβου;

6. Να βρεθούν οι οξείες γωνίες ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, αν η μια είναι
τριπλάσια της άλλης.

7. Να βρεθεί ένας αριθμός που το εξαπλάσιο του αυξημένο κατά 1, είναι ίσο
με το αριθμό αυξημένο κατά 9.

8. Τρεις διαδοχικοί περιττοί αριθμοί έχουν άθροισμα 33. Να βρεθούν οι
αριθμοί.

9. Σ’ ένα ισοσκελές τρίγωνο η καθεμιά από τις ίσες γωνίες του είναι 150

μικρότερη από την τρίτη γωνία. Να υπολογιστούν οι γωνίες του
τριγώνου.

10. Ο πατέρας του Κωνσταντίνου έχει την τριπλάσια ηλικία από τον γιο του.
Ο Κωνσταντίνος υπολογίζει ότι μετά από 15  χρόνια ο πατέρας του θα
έχει διπλάσια χρόνια από αυτόν. Πόσο χρονών είναι σήμερα ο
Κωνσταντίνος και πόσο ο πατέρας του.

11.Η γιαγιά μου στο χωριό έχει κότες και κουνέλια. Αν τα ζώα έχουν όλα μαζί
50 κεφάλια και 160 πόδια, να βρεθούν πόσες είναι οι κότες και πόσα τα
κουνέλια.
12.  Ρώτησα τον Κώστα την ηλικία του και απάντησε ως εξής : Αν στην ηλικία
μου προσθέσεις 3, μετά  διαιρέσεις το άθροισμα με το 4 και προσθέσεις στο
πηλίκο το διπλάσιο της ηλικίας μου θα βρεις 39. Ποία είναι η ηλικία του;
13.   Ο Πέτρος και ο Αντρέας κρατούν μαζί  €22. Αν ο Αντρέας δώσει στον
Πέτρο €3, τότε τα χρήματα του Πέτρου θα είναι €1 περισσότερα από τα
διπλάσια των χρημάτων του Αντρέα. Πόσα χρήματα έχει ο καθένας ;
14.  Ο Γιώργος είναι κατά 5 χρόνια μεγαλύτερος από τον Πέτρο. Μέτα από 6
χρόνια το διπλάσιο της ηλικίας του Πέτρου θα είναι κατά 13 χρόνια πιο μεγάλο
από την ηλικία του Γιώργου. Ποιες είναι οι σημερινές τους ηλικίες;
15. Η Μαρία είναι σήμερα 18 χρονών και Άννα 10 χρονών. Σε πόσα χρόνια η
ηλικία της Μαρίας θα είναι κατά 5 χρόνια μικρότερη από το διπλάσιο της
ηλικίας της Άννας;

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
1) Να λύσετε τις ανισώσεις και να παραστήσετε στην ευθεία τις λύσεις

τους.
a. ( )4 ω 2 ω 2- > -

b. ( )3x 3 x 1 5 x+ - - ³ -

c. ( ) ( )4y 2 y 3 3 y 3 2- - + < + +

d. ( )5 2 t t 2- < -
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2) Να λύσετε τις ανισώσεις και να παραστήσετε στην ευθεία τις λύσεις
τους.

a. 2x 3 3 x 2
4 5
- -

- >

b. ( ) ( )2 x3 1 x x 2
3 2

- - + <

c. x 3 x 2x 5 0
3 2
- -

+ + - > \

3) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:
a. x 3 2- <  και 4 x 3- <
b. ( )3 x 1 x 7 x- + > -  και ( )6x 7 2 x 2 9- £ + +

c. ( )4x 1 3 1 x 10- > - +  και ( )2 1 x 8- ³

d. ( )32y 8 y 1
4

- > +  και 3 1y y 2
2 12

+ < -

e. 4x 3 5- <  και ( )2 x 3 4- > -  και ( )2x 3 x 1³ -

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1. Για την παρακολούθηση μιας ροκ συναυλίας, πληρώνουμε 5 ευρώ για
κάθε εισιτήριο και 1,30 ευρώ για κάθε αναψυκτικό. Ποιος είναι ο τύπος
της συνάρτησης, που μας δίνει το ποσό που θα πληρώσει ένα άτομο
στη συναυλία αυτή, αν πάρει x αναψυκτικά;

2. Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy η γραφική παράσταση της
συνάρτησης y=-2x+6 τέμνει τους άξονες x x¢  και y y¢  στα σημεία Α και Β
αντίστοιχα. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Α και Β.

3.  Δίνεται η συνάρτηση y = 2x + β.
    i) Να βρείτε το β αν ξέρετε ότι η γραφική της    παράσταση διέρχεται από το
(0, 3).
   ii) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση.
4.  Να βρείτε τη συνάρτηση y = ax + 3 αν η ευθεία που παριστάνει διέρχεται
από το σημείο Α(1, 1).   Διέρχεται η παραπάνω ευθεία από το σημείο Β(2,-1);
5.  Δίνεται η συνάρτηση y = α / x. Αν το σημείο Α(5, -1) είναι σημείο της

γραφικής της παράστασης, να βρείτε τη συνάρτηση και να κάνετε τη γραφική
της παράσταση.
6.Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx+1 είναι ευθεία (ε) που

διέρχεται από το σημείο Α(-4, 3)  .
Α) Να υπολογίσετε το α.
Β) Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω ευθείες είναι παράλληλες με την (ε),
χωρίς να τις σχεδιάσετε:

1) y=x+1,    2) y=0,5x+2,     3) y=-0,5x+5,     4) y=2x-1,   5) y=- 1
2

x+3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

. Να βρείτε τα εμβαδά των πιο κάτω σχημάτων:
1.

2.

3.

4.
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5.

Δεδομένα Ζητούμενα

ΑΒΓΔ ρόμβος

ΒΔ=6 cm

ΠΑΒΓΔ =20cm

Eγρ =;

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

1.  Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  είναι ΑΒ=ΑΓ =10cm και ΒΓ= 16cm. Να

υπολογίσετε το ύψος του τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή Α.

2. Να βρείτε το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΓΔ του παρακάτω σχήματος

Δ          6              Γ

       8                                     10

Α   Ε         Β
3. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ=ΒΓ=0,5m. Αν το ύψος που φέρνουμε

από την κορυφή Α είναι 0,4m να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου.

4. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ του παρακάτω σχήματος είναι
ορθογώνιο.

                                               Α

                                                  12

                                  Β   9      Δ         16             Γ

5. Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει βάση 8cm και περίμετρο 18cm. Να βρεθεί το

ύψος του και το εμβαδόν του.



6

6. Η διαγώνιος ενός ορθογωνίου είναι 13cm  και η μία διάσταση του είναι

5cm. Να βρεθεί η άλλη διάσταση και το εμβαδόν του.

7. Σε τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ // ΓΔ) οι γωνίες Α και Δ  είναι ορθές. Αν είναι ακόμη

ΑΒ= 8cm, ΒΓ=13cm και ΔΓ=20cm να υπολογίσετε το εμβαδόν του

τραπεζίου.

8. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ=ΑΓ =13cm  και ΒΓ=10cm. Να

υπολογίσετε το ύψος του τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή Α.

9. Στο παρακάτω σχήμα να βρείτε την ΕΒ και το εμβαδόν του τριγώνου ΔΒΕ

                             Α                          24                                 Β

                                                                 26

                                                                                        8
                Δ                                        Ε                       Γ

10.Δίνονται τα σημεία Α(0,2) και Β(4,5). Να βρείτε την απόσταση ΑΒ.

11.Να αποδειχτεί ότι το τρίγωνο με κορυφές τα σημεία  Α(2,4),  Β(5,1)  και

Γ(5,7) είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

1. Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει °= 30B̂  και °= 45Γ̂  και ύψος ΑΔ=10cm.  Να
υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου.

2. Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει ΑΓ=10cm, ΒΓ=15cm και °= 30Γ̂ . Να βρείτε
i. Την πλευρά ΑΒ
ii. το ύψος ΑΔ
iii. το εμβαδόν του

3. Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει ΑΒ=5cm, ΑΓ=9cm και °= 60Â . Να υπολογίσετε το
εμβαδόν του τριγώνου.

4. Ένα ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ έχει ΑΒ=20cm ΓΔ=6cm και °== 45B̂Â .
Να υπολογίσετε το εμβαδόν του.

5. Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι °= 30Â   και °= 45Γ̂ . φέρνουμε το ύψος ΒΔ του
τριγώνου. Να βρείτε τις πλευρές ΒΓ και ΑΒ, αν είναι ΒΔ=10 cm.

6.   Γ

                           10cm

Α                           Β
          8cm
Να υπολογίσετε  α) την ΑΓ

          β) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας Β
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          γ) την τιμή της παράστασης
Βεφ

Βσυν2ΒημA -
=

             ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ-ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΟΥ

1. Αν το μήκος ενός κύκλου είναι ίσο με 10π cm, να βρείτε την ακτίνα του
καθώς και το μήκος ενός άλλου κύκλου με διάμετρο διπλάσια του αρχικού.
Στη συνέχεια να βρείτε τα εμβαδά τους.
2. Αν τα μήκη δύο κύκλων διαφέρουν κατά 20π cm, να βρείτε πόσο
διαφέρουν οι ακτίνες και οι διάμετροί τους.
3. Οι τροχοί ενός ποδηλάτου έχουν διάμετρο 60 cm και το ποδήλατο θα
διανύσει απόσταση ίση με 120π m. Να βρείτε πόσες στροφές θα κάνει κάθε
τροχός. Αν η διάμετρος του τροχού ήταν 80 cm, πόσο % λιγότερες στροφές
θα έκανε για την ίδια απόσταση;
4. Σε ένα τρακτέρ, ο πίσω μεγάλος τροχός έκανε 200 στροφές ενώ ο
μπροστινός 700 για να διανύσουν μια συγκεκριμένη απόσταση. Να βρείτε το
λόγο των ακτίνων τους. Είναι ο ίδιος με το λόγο των διαμέτρων τους;
5. Η ακτίνα ενός κυκλικού δίσκου είναι 3cm. Να βρείτε το εμβαδόν του. Πόσο
θα είναι το εμβαδόν ενός άλλου κυκλικού δίσκου με τη μισή ακτίνα και πόσο
το εμβαδόν ενός τρίτου κυκλικού δίσκου με ακτίνα το 1/3 της αρχικής;
6. Αν ο λόγος των διαμέτρων δύο κύκλων είναι ίσος με 3, να βρείτε το λόγο
των εμβαδών τους και το λόγο των μηκών τους.
7. Αν το εμβαδόν ενός κυκλικού δίσκου είναι 25π 2cm   , βρείτε την ακτίνα και
το μήκος του. Αν διπλασιάσουμε το μήκος του κύκλου, πόσο μεγαλώνει το
εμβαδόν του;
8. Να βρείτε το εμβαδόν του δακτυλίου που σχηματίζεται από δύο
ομόκεντρους κυκλικούς δίσκους με ακτίνες 3 και 4cm αντίστοιχα.
9. Αν ο λόγος των ακτίνων δύο κυκλικών δίσκων είναι ίσος με 2/3 και ο
μεγάλος κυκλικός δίσκος έχει εμβαδόν 90 2cm   , να βρείτε το εμβαδόν του
μικρού κυκλικού δίσκου.
10. Αν ο λόγος των εμβαδών δύο κυκλικών δίσκων είναι ίσος με 16/25 και η
ακτίνα του μικρότερου είναι 8cm, να βρείτε την ακτίνα του μεγαλύτερου.
11. Αν το εμβαδόν ενός δακτυλίου μεταξύ δύο ομόκεντρων κυκλικών δίσκων
είναι ίσο με 39π 2cm  και η ακτίνα του μικρότερου είναι 5cm, να βρείτε την
ακτίνα του μεγαλύτερου από τους δύο.

                    ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΑΙ ΠΡΙΣΜΑ

1. Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ενός κυλίνδρου είναι 80π 2cm  ,
ενώ το ύψος του είναι 8 cm. Να βρείτε την ακτίνα, το εμβαδόν συνολικά του
κυλίνδρου καθώς και τον όγκο του.
2. Η περίμετρος της βάσης ενός κυλίνδρου είναι ίση με 12π cm, ενώ το ύψος
του είναι 10 cm. Να βρείτε την ακτίνα του, το ολικό εμβαδόν και τον όγκο του.
3. Το συνολικό εμβαδόν των βάσεων ενός κυλίνδρου ισούται με το εμβαδόν
της παράπλευρης επιφάνειας του. Αν το ύψος του είναι ίσο με 6 cm, να βρείτε
την  ακτίνα του, το ολικό εμβαδόν και τον όγκο του.
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4. Το εμβαδόν της βάσης ενός κυλίνδρου, ισούται με 16π 2cm . Το ύψος του
ισούται με τα δύο τρίτα της ακτίνας βάσης. Να βρείτε την  ακτίνα του, το ολικό
εμβαδόν και τον όγκο του.
5. Σε κύλινδρο όπου το ύψος του είναι διπλάσιο της ακτίνας βάσης του, το
εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειάς του είναι ίσο με 64π 2cm .  Να βρείτε
την  ακτίνα του, το ολικό εμβαδόν και τον όγκο του.
6. Σε πρίσμα με βάση ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α= 090 )  ,είναι   ΑΒ=8 cm,
ΑΓ=6 cm ενώ το ύψος του είναι υ=10 cm. Να βρείτε το εμβαδόν της
παράπλευρης επιφάνειάς του, το ολικό εμβαδόν και τον όγκο του.
7. Σε πρίσμα με βάση ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο, το ύψος του το
οποίο ισούται με την υποτείνουσα της βάσης, είναι 10 2cm  . Να υπολογίσετε
το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειάς του, το ολικό εμβαδόν και τον όγκο
του.
8. Σε πρίσμα με βάση τετράγωνο , η διαγώνιος της βάσης και το ύψος του
είναι ίσα με 10 2cm  . Να υπολογίσετε το εμβαδόν της παράπλευρης
επιφάνειάς του, το ολικό εμβαδόν και τον όγκο του.
9. Σε πρίσμα με βάση ισόπλευρο τρίγωνο και ύψος διπλάσιο από την πλευρά
της βάσης, το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειάς του είναι ίσο με 96 2cm  .
Να υπολογίσετε την πλευρά της βάσης του καθώς και το ολικό εμβαδόν και
τον όγκο του πρίσματος.


