
 

 

 

«Γοκίμιο αξιολόγησηρ στη γεωμετπία  Β΄  Γςμνασίος. 

Δνότητα: Τπιγωνομετπικοί απιθμοί οξείαρ γωνίαρ οπθογωνίος τπιγώνος » 

 Εκπαιδεσηικός: Κάβοσρα Δέζποινα- μαθημαηικός 

 

ΓΔΝΙΚΔΣ ΟΓΗΓΙΔΣ 

 

 Τν παξαθάησ θξηηήξην αμηνιόγεζεο πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο. 

 

 Αξρηθά ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηηνύληαη, 

 ηκήκα, νλνκαηεπώλπκν θαη εκεξνκελία. 

 

 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα 

 θπθιώζηε ην γξάκκα Α, Β ή Γ, πνπ δειώλεη ηε ζσζηή απάληεζε 

(ππάξρεη κόλν κία ζσζηή απάληεζε γηα ηελ θάζε εξώηεζε). 

             Κάζε ζσζηή απάληεζε  ιακβάλεη 2 κνλάδεο. 

 

 Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο. 

 

 Ο ρξόλνο εμέηαζεο είλαη 45 ιεπηά. 
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ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: Ημίτονο, σςνημίτονο και ευαπτομένη οξείαρ γωνίαρ 

ΤΜΗΜΑ: .................... 

Ονοματεπώνςμο:................................................................................. 

Ημεπομηνία:................... 

ΒΑΘΜΟΣ:.......... 

Δπωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ 

 

1. Ο ηύπνο πνπ καο δίλεη ηελ εθαπηόκελε  κίαο  νμείαο γσλίαο ζε έλα νξζνγώλην 

ηξίγσλν ηζνύηαη κε  ην  ιόγν:  
 

Α.       

Β.    

Γ.   

2. Σην δηπιαλό νξζνγώλην ηξίγσλν ην εκθ είλαη ίζν κε:    

 

Α.  

Β.         

Γ.    

         

 

3. Σην δηπιαλό νξζνγώλην ηξίγσλν, 

 ν ηξηγσλνκεηξηθόο αξηζκόο πνπ ηζνύηαη κε    είλαη : 

Α. εκΒ    

 

Β. ζπλΒ  

 

Γ. εθΒ  

 

4. Ζ  πιεπξά x ζην δηπιαλό νξζνγώλην ηξίγσλν είλαη ίζε κε: 

 

Α. 1,56  

 

Β. 2,52  

 

Γ. 4,8  

         (Γίλνληαη    εκ58=0,84   ζπλ58=0,52   εθ58=1,6) 
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5. Σηε δηπιαλή εηθόλα ε γσλία ΚΛΜ πνπ ζρεκαηίδεη ε ηζνπιίζξα κε ην νξηδόληην  

επίπεδν είλαη ίζε κε 60
0 
θαη ε απόζηαζε ΚΛ= 90 cm.    

Τν κήθνο ΜΛ ηεο ηζνπιήζξαο είλαη ίζν κε:  

Α. 52,02 cm  

Β. 1,04 m  

Γ. 1,80 m  

     (Γίλνληαη εκ60
ν
=0,86     ζπλ60

ν
=0,50      εθ60

ν
=1,73) 

 

 

6. Σηε δηπιαλή εηθόλα έλα ξάθη ΒΓ κήθνπο 45 cm,  

είλαη ζηεξεσκέλν θάζεηα ζηνλ ηνίρν,  

 κε ζηήξηγκα ΑΒ,  ην νπνίν ζρεκαηίδεη γσλία 65
0 

κε ηνλ ηνίρν.  

Τν κήθνο x, ηνπ ζηεξίγκαηνο ΑΒ είλαη ίζν κε: 

Α. 21,02 cm    

Β. 50 cm  

Γ. 107,14 cm   

                         (Γίλνληαη εκ65=0,90 ζπλ65=0,42  εθ65=2,14) 

7. Σην παξαθάησ ηξαπέδη κπηιηάξδνπ, κήθνπο 2m ε γσλία Α= 90
ν
. 

Ζ άζπξε κπίιηα μεθηλάεη από ην ζεκείν Γ θαη ρηππάεη ηελ θόθθηλε ζην ζεκείν Γ, 

ππό γσλία σ=34
ν 
. 

Αλ έρεη δηαλύζεη απόζηαζε ΓΓ= 1,5m,  

ε απόζηαζε ΓΒ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κπεη  ε θόθθηλε κπίιηα ζηελ  ηξύπα είλαη :        

Α.  0,77 m  

Β. 0,995m  

Γ. 1,175m  

(Γίλνληαη εκ34=0,55 ζπλ34=0,82  εθ34=0,67) 

8. Σηελ παξαθάησ εηθόλα βιέπνπκε έλαλ ζηαζκό κεηξό.  

Τν ηξέλν βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο επζείαο ΑΔ θαη ε έμνδνο ζην ζεκείν Γ. 

Ζ θιίζε από ηηο θπιηόκελεο ζθάιεο ΑΒ είλαη 8%,  

ελώ ε θιίζε από ηηο θπιηόκελεο ζθάιεο  ΓΓ είλαη 10%.  

Αλ είλαη ΑΔ=350m θαη ΓΖ=450 m, ην ύςνο ΓΕ, πνπ βξίζθεηαη ε έμνδνο 

 ηζνύηαη κε:   

 

Α. 73 m                                                                                          

                                                                                                                              

Β. 88,75 m                                                                                              450 m 

                                                                                   

Γ. 325m                                                               350m                  

                             



4 

 

 

9. Σην δηπιαλή εηθόλα νη ππξνζβέζηεο πξνζπαζνύλ λα ζβήζνπλ ηε θσηηά  

ζηνλ  ζεκείν Α ηνπ θηηξίνπ. Τν ύςνο ΓΓ=28m. 

Ζ απόζηαζε ΒΓ ηεο βάζεο ηεο ζθάιαο από ην θηίξην  είλαη ίζε κε 50m 

 θαη ε θιίζε ηεο ζθάιαο είλαη 30%.  

Ζ απόζηαζε ησλ νξόθσλ αλάκεζα ζηα ζεκεία Α θαη Γ ηζνύηαη κε: 

Α. 13m  

 

Β. 15m  

 

Γ. 166,6m  

 

 

 

10. Σηελ παξαθάησ εηθόλα έλα ρσξηό βξίζθεηαη ζην ζεκείν  Α, ζε πςόκεηξν 

 ΑΒ=1500 m θαη ζρεκαηίδεη γσλία ΑΔΒ=37
ν 
κε ην νξηδόληην επίπεδν. 

Έλα δεύηεξν ρσξηό βξίζθεηαη ζην ζεκείν Γ, ζε πςόκεηξν ΓΓ=700m 

θαη ζρεκαηίδεη γσλία ΓΔΓ=54
ν 
κε ην νξηδόληην επίπεδν. 

Αλ ν  πνδειάηεο μεθηλήζεη από ην ρσξηό Α 

θαη πάεη ζην ρσξηό Γ, ζα έρεη δηαλύζεη απόζηαζε: 

 

 

Α. 1460 m  

Β. 2500 m  

Γ. 3375 m  

 

 

(Γίλνληαη   εκ37
ν
=0,60  ζπλ37

ν
=0,79   εθ37

ν
=0,75 

   θαη          εκ54
ν
=0,80  ζπλ54

ν
 =0,58   εθ54

ν
 =1,37 ) 

 

 

 

 

 

 


