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ΣΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΣΩΝ  ΣΗ  ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ  ΣΗ  Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θ Ε Ω Ρ Ι Α 

ΘΕΜΑ  1 

Α1. Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο, το άκροιςμα των τετραγϊνων των κάκετων πλευρϊν του 

είναι ίςο με το τετράγωνο τθσ υποτείνουςασ. (Μονάδεσ: 9) 

Α2. Αφοφ αντιγράψετε ςτθν κόλλα ςασ τον παρακάτω πίνακα να τον ςυμπλθρϊςετε (κεωριςτε  τα βαςικά 

κανονικά πολφγωνα εγγεγραμμζνα ςε κφκλο ακτίνασ R). 

 Ιςόπλευρο 

τρίγωνο 

Σετράγωνο Κανονικό 

εξάγωνο 

Πλευρά λν    

Απόςτθμα αν    

(Μονάδεσ: 6) 

Α3. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθ λζξθ  ωςτό  ι  Λάθοσ  

δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

a. ε κάκε κανονικό ν-γωνο ιςχφει θ ςχζςθ    
2λ2 2να + = Rν 4

                                                  

b. ε κάκε τρίγωνο ιςχφει: β2 + γ2 = 2α2 +  
2

2

  

c. ε κάκε τρίγωνο   ΑΒΓ   το εμβαδόν του δίνεται  από τον τφπο Ε = τ ρ  , όπου  τ είναι  θ 

θμιπερίμετροσ  του τριγϊνου  και  ρ  θ ακτίνα του  περιγεγραμμζνου  κφκλου του τριγϊνου.  

d.  ε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του φψουσ του που αντιςτοιχεί ςτθν υποτείνουςα 

είναι ίςο με το γινόμενο των προβολϊν των κάκετων πλευρϊν του ςτθν υποτείνουςα. 

e. Σο μικοσ τόξου μ0 ςε κφκλο ακτίνασ R δίνεται από τον τφπο:    
πRμ

360ο
  

(Μονάδεσ: 10) 

ΘΕΜΑ  2 

1. Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο το τετράγωνο του φψουσ που αντιςτοιχεί ςτθν 

υποτείνουςα ιςοφται με το γινόμενο των προβολϊν των κάκετων πλευρϊν του ςτθν υποτείνουςα. 

Μονάδεσ 10 

2. Πότε ζνα κυρτό πολφγωνο λζγεται κανονικό;           Μονάδεσ 5  

3. Να χαρακτηρίςετε τισ  προτάςεισ που ακολουθοφν γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ τη λζξη 

Σωστό  ή Λάθος  δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη.  

α. Αν α, β, γ πλευρζσ τριγϊνου ΑΒΓ με  α2 < β2 + γ2 τότε  090 . 

β. ε ζνα κανονικό ν – γωνο εγγεγραμμζνο ςε κφκλο ακτίνασ R ιςχφει:  
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αν
2 +λν

2 = R2, όπου λν θ πλευρά και αν το απόςτθμα του. 

γ. Σο μικοσ τόξου μ0 ενόσ κφκλου (Ο, R) ιςοφται με: 
R

  
180

 
  . 

δ. Θ πλευρά ενόσ κανονικοφ τετραγϊνου εγγεγραμμζνου ςε κφκλο  

(Ο, R) ιςοφται με 
4 R 2  . 

ε. Ζνασ τφποσ για τον υπολογιςμό του εμβαδοφ τριγϊνου ΑΒΓ είναι και ο Ε = 2τ∙ρ, όπου ρ θ ακτίνα του 

εγγεγραμμζνου κφκλου του τριγϊνου και τ, θ θμιπερίμετροσ του. 

Μονάδεσ 5x2=10 

ΘΕΜΑ  3 

Α) Να διατυπϊςετε  και να αποδείξετε το Πυκαγόρειο Θεϊρθμα.    (ΜΟΝΑΔΕ 10) 

Β) Να αντιςτοιχίςετε τα ςχιματα τθσ ςτιλθσ Α με τουσ τφπουσ υπολογιςμοφ  του εμβαδοφ τουσ τθσ ςτιλθσ Β. 

                      χήματα              Σφποι εμβαδοφ 

Α)  Σετράγωνο 1)  Ε=αβ 

Β)   Ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο 
2)  Ε=

 
2





 

Γ)  Παραλλθλόγραμμο 
3)  Ε=

1

2
αυα=

1

2
βυβ=

1

2
γυγ 

Δ)  Σρίγωνο 4)  Ε=α2 

Ε)  Σραπζηιο 5)  Ε=αυα=βυβ 

                                                                                                                                                   

                                                                                                   (ΜΟΝΑΔΕ 5) 

Γ) Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τισ λζξεισ Σωστό(Σ) ι       Λάθος(Λ):  

    α) Αν ςε ζνα τρίγωνο ΑΒΓ είναι Â<1∟ και ΑΔ θ προβολι τθσ πλευράσ γ 

         πάνω ςτθ β, τότε: α2 = β2+γ2-2β∙ΑΔ. 

    β) ε κάκε τρίγωνο ιςχφει θ ιςοδυναμία α2 > β2+γ2, αν και μόνο αν Â>900. 

    γ) ε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=900)  ιςχφει ΑΒ2=ΒΓ2+ΑΓ2 .                             

    δ) Σο μικοσ ενόσ κφκλου (O, R) δίνεται από τον τφπο Ε=πR2.                                                                    

    ε) ε κάκε κανονικό ν-γωνο ακτίνασ R θ κεντρικι γωνία ων υπολογίηεται με τθν  

       ςχζςθ  ων= 
0360


 .                                                          (ΜΟΝΑΔΕ 10) 
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ΘΕΜΑ  4 

Α1. Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιασ κάκετθσ πλευράσ του, είναι ίςο με το 

γινόμενο τθσ υποτείνουςασ επί τθν προβολι τθσ πλευράσ αυτισ  ςτθν υποτείνουςα. 

Μονάδεσ 10  

Α2.   Να διατυπϊςετε το αντίςτροφο του  Πυκαγορείου Θεωριματοσ.                                 Μονάδεσ 5  

Α3.  Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ τη λζξη Σωστό ή Λάθος δίπλα 

ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη. 

α.   Αν ςε ζνα τρίγωνο   ιςχφει 
2 2 2      τότε το τρίγωνο είναι αμβλυγϊνιο . 

β.      Θ δφναμθ ενόσ ςθμείου    ωσ προσ κφκλο (O,R)  δίνεται από τον τφπο 
2 2

(O,R) O R      . 

γ.   Σο εμβαδόν τριγϊνου  , δίνεται από τον τφπο (ΑΒΓ)
4ρ

   
 , όπου ρ  θ ακτίνα του 

εγγεγραμμζνου κφκλου του τριγϊνου. 

δ.     Για τθν κεντρικι  γωνία 
  κάκε  κανονικοφ πολυγϊνου με ν πλευρζσ ιςχφει 

o360


 


 . 

ε.     ε κάκε κανονικό πολφγωνο με    πλευρζσ , εγγεγραμμζνο  ςε  κφκλο ακτίνασ R  ιςχφει  

2
2 2R

4





   . 

 

ΘΕΜΑ  5 

Α1) Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιασ κάκετθσ πλευράσ του  είναι ίςο με το 

γινόμενο τθσ υποτείνουςασ  επί τθν προβολι τθσ πλευράσ αυτισ ςτθν υποτείνουςα.  

Α2) Να αντιςτοιχίςετε κάκε ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Α με ζνα ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Β 

1.Πλευρά κανονικοφ εξαγϊνου  (λ6) i. R 

2.Πλευρά κανονικοφ τετραγϊνου  (λ4) ii. R 2 

3.Απόςτθμα κανονικοφ τριγϊνου  (α3) iii. R 3 

4.Απόςτθμα κανονικοφ εξαγϊνου  (α6) iv. R / 2 
 v. R 2 / 2 

 vi. R 3 / 2 

 

Α3)   Να χαρακτθρίςετε με  ωςτό ι Λάκοσ τισ παρακάτω προτάςεισ:   

i. ε κάκε κανονικό ν-γωνο ακτίνασ R με πλευρά λν  και απόςτθμα αν  ιςχφει θ ςχζςθ  4αν
2 + λν

2= 4R2 

ii. Θ δφναμθ του ςθμείου Ρ ωσ προσ τον κφκλο (Ο,R) είναι πάντα κετικι. 

iii. Αν δυο τρίγωνα είναι όμοια, τότε ο λόγοσ των εμβαδϊν τουσ ιςοφται με το λόγο ομοιότθτασ. 
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iv. Σο εμβαδόν Ε ενόσ ιςόπλευρου τριγϊνου πλευράσ α δίνεται από τον τφπο Ε= α2 3 / 4 

ΜΟΝΑΔΕ (9+8+8)  

ΘΕΜΑ  6 

Α1) Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιασ κάκετθσ πλευράσ του  είναι ίςο με το 

γινόμενο τθσ υποτείνουςασ  επί τθν προβολι τθσ πλευράσ αυτισ ςτθν υποτείνουςα.  

Α2) Να αντιςτοιχίςετε κάκε ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Α με ζνα ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Β 

1.Πλευρά κανονικοφ εξαγϊνου  (λ6) vii. R 

2.Πλευρά κανονικοφ τετραγϊνου  (λ4) viii. R 2 

3.Απόςτθμα κανονικοφ τριγϊνου  (α3) ix. R 3 

4.Απόςτθμα κανονικοφ εξαγϊνου  (α6) x. R / 2 
 xi. R 2 / 2 

 xii. R 3 / 2 

 

Α3)   Να χαρακτθρίςετε με  ωςτό ι Λάκοσ τισ παρακάτω προτάςεισ:   

v. ε κάκε κανονικό ν-γωνο ακτίνασ R με πλευρά λν  και απόςτθμα αν  ιςχφει θ ςχζςθ  4αν
2 + λν

2= 4R2 

vi. Θ δφναμθ του ςθμείου Ρ ωσ προσ τον κφκλο (Ο,R) είναι πάντα κετικι. 

vii. Αν δυο τρίγωνα είναι όμοια, τότε ο λόγοσ των εμβαδϊν τουσ ιςοφται με το λόγο ομοιότθτασ. 

viii. Σο εμβαδόν Ε ενόσ ιςόπλευρου τριγϊνου πλευράσ α δίνεται από τον τφπο Ε= α2 3 / 4 

ΜΟΝΑΔΕ (9+8+8)  

 

ΘΕΜΑ  7 

Α) Να διατυπϊςετε  και να αποδείξετε το Πυκαγόρειο Θεϊρθμα.    (ΜΟΝΑΔΕ 10) 

Β) Να αντιςτοιχίςετε τα ςχιματα τθσ ςτιλθσ Α με τουσ τφπουσ υπολογιςμοφ  του εμβαδοφ τουσ τθσ ςτιλθσ Β. 

                      χήματα              Σφποι εμβαδοφ 

Α)  Σετράγωνο 1)  Ε=αβ 

Β)   Ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο 
2)  Ε=

 
2





 

Γ)  Παραλλθλόγραμμο 
3)  Ε=

1

2
αυα=

1

2
βυβ=

1

2
γυγ 

Δ)  Σρίγωνο 4)  Ε=α2 

Ε)  Σραπζηιο 5)  Ε=αυα=βυβ 

                                                                                                                                                   

                                                                                                   (ΜΟΝΑΔΕ 5) 
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Γ) Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τισ λζξεισ Σωστό(Σ) ι  Λάθος(Λ):  

    α) Αν ςε ζνα τρίγωνο ΑΒΓ είναι Â<1∟ και ΑΔ θ προβολι τθσ πλευράσ γ 

         πάνω ςτθ β, τότε: α2 = β2+γ2-2β∙ΑΔ. 

    β) ε κάκε τρίγωνο ιςχφει θ ιςοδυναμία α2 > β2+γ2, αν και μόνο αν Â>900. 

    γ) ε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=900)  ιςχφει ΑΒ2=ΒΓ2+ΑΓ2 .                             

    δ) Σο μικοσ ενόσ κφκλου (O, R) δίνεται από τον τφπο Ε=πR2.                                                                    

    ε) ε κάκε κανονικό ν-γωνο ακτίνασ R θ κεντρικι γωνία ων υπολογίηεται με τθν  

       ςχζςθ  ων= 
0360


 .                                                          (ΜΟΝΑΔΕ 10) 

 
ΘΕΜΑ 8 

 
Α1. Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο το τετράγωνο μιασ κάκετθσ πλευράσ ιςοφται με το 
γινόμενο τθσ υποτείνουςασ επι τθν προβολι αυτισ ςτθν υποτείνουςα. 

Μονάδεσ 12 
 
Α2.  Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ την λζξη Σωστό ή Λάθος 

δίπλα ςτον αριθμό που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη. 

i. Αν 
2 2 2     τότε το τρίγωνο   είναι οξυγϊνιο.  

ii. Αν δυο τρίγωνα ζχουν ίςεσ βάςεισ τότε ο λόγοσ των εμβαδϊν τουσ ιςοφται με το λόγο των 
αντίςτοιχων υψϊν τουσ.  

iii. Αν    είναι εξωτερικό ςθμείο κφκλου    ,R  και   εφαπτόμενο  τμιμα τότε  
 

2

,R




   . 

iv. Θ ςχζςθ που ςυνδζει τισ  γωνίεσ    και    κανονικοφ πολυγϊνου εγγεγραμμζνου ςε 

κφκλο είναι  180O

    . 

Μονάδεσ 8 

Α3.Σι ονομάηεται δφναμθ του ςθμείου   ωσ προσ κφκλο  ,R  και πωσ ςυμβολίηεται. 

Μονάδεσ 5 
 
 

ΘΕΜΑ 9 

 Α.  Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο ,  το τετράγωνο του φψουστου που αντιςτοιχεί  

     ςτθν  υποτείνουςα ,  είναι ίςον με το γινόμενο των προβολϊν των κακζτων πλευρϊν του ςτθν  

    υποτείνουςα.                                               (Μονάδεσ 11) 

B.  Να χαρακτθρίςετε τ ισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτο  τετράδιό ςασ τθν ζνδειξθ  

ωςτό  ι Λάθοσ δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ.  

      α.  Θ δφναμθ του ςθμείου  Ρ ωσ προσ τον κφκλο (Ο, R)   ορίηεται με    τον  τφπο:   


   2 2

( , )R R .  
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     β.  Αν δυο τρίγωνα ΑΒΓ και ΑϋΒϋΓϋ είναι όμοια με λόγο ομοιότθτασ  λ τότε ιςχφει :     
( )

( )




    
2  

 γ.  Αν ΑΒΓ είναι τρίγωνο με πλευρζσ α,β,γ και  μα θ διάμεςοσ που αντιςτοιχεί ςτθν   πλευρά α, τότε ιςχφει:
2

2 2 22
2
      

δ. Θ γωνία    ενόσ κανονικοφ ν-γϊνου  και θ κεντρικι του γωνία   ,είναι   ςυμπλθρωματικζσ.                                                                                        

(Μονάδεσ 4Χ2= 08) 

Γ.  Μεταφζρετε και  ςυμπλθρϊςετε ςτο τετράδιό ςασ, τον παρακάτω  

    πίνακα,   με τ ισ πλευρζσ και  τα αποςτιματα, των κανονικϊν πολυγϊνων,  

    που είναι εγγεγραμμζνα ςε κφκλο ακτίνασ R.  

  

 
Σετράγωνο  Κανονικό εξάγωνο  

Ιςόπλευρο    

τρίγωνο  

Πλευρά      

Απόςτημα      

 

                                                                                                                                   (Μονάδεσ 06) 

 

ΘΕΜΑ  10 

     Ι.    Αν  ,   οι βάςεισ τραπεηίου και     το φψοσ του, να δείξετε ότι το εμβαδόν του                  

ιςοφται με το γινόμενο του θμιακροίςματοσ των βάςεϊν του επί το φψοσ του,  δθλαδι:    

 
2





                                                                             Μονάδεσ   9 

ΙΙ.   Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ γράφοντασ τθν λζξθ «ωςτό» ι «Λάκοσ» δίπλα ςτο 
γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

  α.     Αν   είναι το φψοσ ορκογωνίου τριγϊνου   που αντιςτοιχεί ςτθν υποτείνουςα   τότε 

ιςχφει:  
2   

β.     Αν   διάμεςοσ τριγϊνου   τότε ιςχφει:         

γ.     ε  δφο  κανονικά  ν-γωνα  ιςχφει:    
R

R

 

 

 

 
 

  
 

δ.     Θ πλευρά κανονικοφ εξαγϊνου εγγεγραμμζνου ςε κφκλο  , R  είναι   6 3.R   

Μονάδεσ   8 

ΙΙΙ.   Να αντιςτοιχίςετε τισ τιμζσ τθσ δφναμθσ του ςθμείου   ωσ προσ τον κφκλο  , R , τθσ ςτιλθσ Α, με 

τθν κζςθ του ςθμείου  , ωσ προσ τον κφκλο  , R , τθσ ςτιλθσ Β. 
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ΣΘΛΘ  Α ΣΘΛΘ  Β 

Α.      
2

,R
R


    1.  Σο ςθμείο   είναι εςωτερικό του κφκλου  , R  

Β.       ,
0

R




   2.  Σο ςθμείο   ταυτίηεται με το κζντρο του κφκλου  , R  

Γ.       ,
0

R




   3.  Σο ςθμείο   είναι εξωτερικό του κφκλου  , R  

Δ.       ,
0

R




   4.  Σο ςθμείο   ανικει ςτον κφκλου  , R  

Μονάδεσ  8 
 

ΘΕΜΑ  11 

Α. 

   Να αποδείξετε οτι θ διαφορά των τετραγϊνων δυο πλευρϊν ενόσ τριγϊνου ιςοφται με το διπλάςιο γινόμενο τθσ 

τρίτθσ πλευράσ επί τθν προβολι τθσ αντίςτοιχθσ διαμζςου πάνω ςτθν πλευρά αυτι.                              (13 μονάδεσ) 

Β. 

   Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν ωσ ωςτζσ ι Λάκοσ. 

    α) ε ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=900) ιςχφει β2+γ2=4μα
2 

    β)ε ιςόπλευρο τρίγωνο πλευράσ γ το εμβαδόν δίνεται από τον τφπο:γ2 
𝟑

 𝟒
 

    γ)ε κάκε τρίγωνο ΑΒΓ ιςχφει θ ςχζςθ :α2=β2+γ2− 2βγ 

    δ)Σο εμβαδόν του τραπεηίου ιςοφται με το  γινόμενο του θμιακροίςματοσ  των βάςεϊν του επί το φψοσ του.                                                      

(12 μονάδεσ) 

 

ΘΕΜΑ   12 

Α) Με τι ιςοφται το εμβαδόν ενόσ τριγϊνου; Να αποδείξετε τον ιςχυριςμό ςασ. (Μονάδεσ 10) 

Β) Να γράψετε τουσ τφπουσ εφρεςθσ εμβαδοφ τετραγϊνου, ορκογωνίου, παραλλθλογράμμου και τραπεηίου, 

εξθγϊντασ τι αντιπροςωπεφει κάκε μεταβλθτι ςτουσ αντίςτοιχουσ τφπουσ και κάνοντασ ςχετικά ςχιματα. 

 (Μονάδεσ 10) 

Γ) 
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ε ςχζςθ με το παραπάνω ςχιμα, να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ϊςτε να εμφανιςτοφν γνωςτζσ ιςότθτεσ τθσ κεωρίασ 

των τεμνουςϊν κφκλου. 

i)ΡΓ  ΡΔ=…………..    ii) ΡΕ2=………………  iii)ΔΡ
(Ο,R)=………………(Μονάδεσ5) 

 

ΜΟΝΑΔΕ (9+8+8)  

 

ΘΕΜΑ   13 

Α) Να αποδείξετε ότι ςε ζνα ορκογϊνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιασ κάκετθσ πλευράσ του είναι ίςο με το γινόμενο 

τθσ υποτείνουςασ επί τθν προβολι τθσ πλευράσ αυτισ ςτθν υποτείνουςα. 

(15 μονάδεσ) 

Β) Να απαντιςετε ςτθν κόλλα ςασ αν οι παρακάτω προτάςεισ είναι μακθματικά ςωςτζσ βάηοντασ ζνα () ι 

μακθματικά λανκαςμζνεσ βάηοντασ ζνα (Λ): 

1.Αν 2 2 2
      τότε θ γωνία Α̂  είναι αμβλεία. 

2.ε κάκε τρίγωνο ιςχφει θ ςχζςθ: 2 2 2 2       . 

3.Σο εμβαδόν Ε κυκλικοφ δίςκου ακτίνασ R δίνεται από τον τφπο: 2R  . 

4.Θ πλευρά κανονικοφ εξαγϊνου εγγεγραμμζνου ςε κφκλο (Ο,R) είναι 6 3R  . 

5.Σο εμβαδόν τριγϊνου με πλευρζσ α, β, γ εγγεγραμμζνου ςε κφκλο (Ο,R) είναι ίςο με
4R

   
  . 

(10 μονάδεσ) 

ΘΕΜΑ 14 

Α. Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο, το άκροιςμα των τετραγϊνων των    δυο κάκετων πλευρϊν του 

είναι ίςο με το τετράγωνο τθσ υποτείνουςασ.                           *Μονάδεσ 13+ 

Β. Να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ που αφορά ςτα κανονικά πολφγωνα   εγγεγραμμζνα ςε κφκλο ακτίνασ R. 

Κανονικά πολφγωνα Πλευρά 𝛌𝛎 Απόςτημα 𝛂𝛎 

Ιςόπλευρο τρίγωνο   

Κανονικό εξάγωνο   

Σετράγωνο   

                                                                                               *Μονάδεσ 12+ 
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ΘΕΜΑ 15 

           Α.  Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιασ κάκετθσ πλευράσ του, είναι  

                 ίςο με το γινόμενο τθσ υποτείνουςασ επί τθν προβολι τθσ πλευράσ αυτισ  ςτθν υποτείνουςα.  

                 (Μονάδεσ 9) 

           Β.  Ποιο πολφγωνο ονομάηεται κανονικό ;                                                                    (Μονάδεσ 4) 

           Γ.  Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν με τθν ζνδειξθ  ωςτό ι Λάθοσ ,                

                δίπλα ςτον αρικμό που αντιςτοιχεί  ςε κάκε πρόταςθ. 

1. Αν ςε ζνα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρζσ α,β,γ   ιςχφει : 2 2 2β γ    τότε   


  < 90°.     

                                                                 (Μονάδεσ 2) 

2. Σο εμβαδόν τριγϊνου ΑΒΓ με πλευρζσ α, β , γ  ιςοφται με 
αβγ

4ρ
 όπου ρ θ ακτίνα του εγγεγραμμζνου κφκλου 

του τριγϊνου ΑΒΓ .                                                       (Μονάδεσ 2) 

3. ε κάκε κανονικό ν-γωνο ιςχφει θ ςχζςθ: 
2λ2 2να + = Rν 4

, όπου αν  το απόςτθμα, λν  θ πλευρά του κανονικοφ 

ν-γωνου και R θ ακτίνα του περιγεγραμμζνου κφκλου.                                                                                                                                    
(Μονάδεσ 2) 

4. Θ πλευρά ενόσ κανονικοφ τετραγϊνου εγγεγραμμζνου ςε κφκλο (Ο, R) ιςοφται με
4 R 3  .          (Μονάδεσ 2) 

5. Σο  απόςτθμα  τετραγϊνου  εγγεγραμμζνου  ςε κφκλο  (O,R)  ειναι: 4

R 3
α

2
 .                  (Μονάδεσ 2) 

6. ε κάκε κανονικό ν-γωνο ακτίνασ R θ κεντρικι γωνία ων υπολογίηεται με τθν ςχζςθ  
0360




   .                                                           

                                                                                                                  (Μονάδεσ 2) 

 

ΘΕΜΑ   16 

Α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν τραπεηίου ιςοφται με το γινόμενο του  θμιακροίςματοσ των βάςεϊν του επί το 

φψοσ του .                        (ΜΟΝΑΔΕ 10) 

Β) Να αντιςτοιχίςετε τισ τιμζσ τθσ δφναμθσ του ςθμείου Ρ ωσ προσ  τον κφκλο (Ο,R) , τθσ  ςτιλθσ Α , με τθν κζςθ 

του ςθμείου Ρ , ωσ προσ τον κφκλο (Ο,R) , τθσ  ςτιλθσ Β.  

                       ΣΘΛΘ Α                          ΣΘΛΘ Β 

      Α.              ΔΡ
(Ο,R)  = -R2 1.Σο ςθμείο Ρ είναι εςωτερικό του κφκλου    

    (Ο ,R) 

      B.              ΔΡ
(Ο,R)   > 0 2. Σο ςθμείο Ρ ταυτίηεται με το κζντρο του    

    κφκλου   (Ο ,R) 

      Γ.              ΔΡ
(Ο,R)  = 0 3. Σο ςθμείο Ρ είναι εξωτερικό του κφκλου    

    (Ο ,R) 
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      Δ.              ΔΡ
(Ο,R) < 0 4. Σο ςθμείο Ρ ανικει ςτον  κφκλο    

    (Ο ,R) 

 

ΘΕΜΑ 17 

1.   Να   αποδείξετε  ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο, το άκροιςμα των τετραγϊνων των κάκετων πλευρϊν  του  

          είναι ίςο με το τετράγωνο τθσ υποτείνουςασ                            (Μον. 10) 

1. Σι ονομάηεται δφναμθ  του ςθμείου  Ρ ωσ προσ τον κφκλο (Ο,R) και  πϊσ ςυμβολίηεται.         (Μον. 5) 

2. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθν λζξθ ωςτό ι Λάθοσ δίπλα ςτο 

γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

α) ε κάκε τρίγωνο ιςχφει θ ιςοδυναμία: 2 2 2
    αν και μόνο  αν  1   L . 

β) Αν ςε ζνα τρίγωνο ΑΒΓ είναι  < 1 L και ΑΔ θ προβολι τθσ πλευράσ 

 γ πάνω ςτθν β τότε: 2 2 2 2a      ΑΔ 

γ) Σο εμβαδό Ε κάκε τριγϊνου ΑΒΓ δίνεται από τον τφπο Ε = 
1

2
α β ςυνΓ 

δ) Θ δφναμθ του ςθμείου Ρ ωσ προσ τον κφκλο (Ο,R) είναι πάντα κετικι.  

ε) Αν μία γωνία ενόσ τριγϊνου είναι ίςθ ι παραπλθρωματικι με μια γωνία  ενόσ άλλου τριγϊνου, τότε 

 ο λόγοσ των εμβαδϊν των δφο τριγϊνων  είναι ίςοσ με το λόγο των γινομζνων των πλευρϊν που περιζχουν τισ  

    γωνίεσ αυτζσ.       (Μον. 52=10) 

 

ΘΕΜΑ 18 

Α)  Να αποδείξετε ότι   ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο το τετράγωνο μιασ κάκετθσ πλευράσ  του είναι ίςο με το 

γινόμενο τθσ υποτείνουςασ επί τθν προβολι τθσ πλευράσ αυτισ ςτθν υποτείνουςα. Δθλαδι να δείξετε ότι ΑΒ2 = 

ΒΓ∙ ΒΔ ι ΑΓ2 = ΒΓ ∙ ΓΔ.                                                                                                                     ( ΜΟΝΑΔΕ  10 ) 

Β) τθν ςτιλθ Α βρίςκονται οι πλευρζσ ενόσ τριγϊνου και ςτθν ςτιλθ Β αναγράφεται το είδοσ του τριγϊνου. Να 

γίνει θ αντιςτοίχιςθ. 

    ΣΘΛΘ Α  ΣΘΛΘ Β 

Α.   α = 6   β= 3       γ = 4  

Β.   α = 6   β = 8      γ = 12 1.   Οξυγϊνιο 

Γ.    α = 5   β = 12    γ = 13 2.   Αμβλυγϊνιο 

Δ.    α = 4   β = 5      γ = 6 3.   Ορκογϊνιο 

Ε.    α = 4   β = 5      γ = 7  
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       Α      Β     Γ     Δ     Ε 

     

                                                                                                                     ( ΜΟΝΑΔΕ  10 ) 

Γ) ε κακεμία από τισ προτάςεισ που ακολουκοφν να ςθμειϊςετε το  αν είναι ςωςτι ι το Λ αν είναι λανκαςμζνθ. 

α.  Θ γωνία ενόσ κανονικοφ πολυγϊνου και θ κεντρικι του γωνία είναι   παραπλθρωματικζσ. 

β.  Ο τφποσ 4 
∙ αν

2
  = 4∙R2 – λν

2  ςυνδζει τθν πλευρά λν , το απόςτθμα αν και τθν ακτίνα R του περιγεγραμμζνου 

κφκλου κανονικοφ ν – γϊνου. 

γ.   Ζνα κυρτό πολφγωνο που ζχει όλεσ του τισ γωνίεσ ίςεσ είναι κανονικό.                ( ΜΟΝΑΔΕ 5 ) 

 

ΘΕΜΑ   19 

Α)  1ο Θεϊρθμα Διαμζςων :   

Σο άκροιςμα των τετραγϊνων δφο πλευρϊν ενόσ τριγϊνου ιςοφται με το διπλάςιο τθσ διαμζςου που περιζχεται 

μεταξφ των πλευρϊν αυτϊν, αυξθμζνο κατά το μιςό του τετραγϊνου τθσ τρίτθσ πλευράσ.  

1) Να γράψετε τθν πρόταςθ αυτι για ζνα τρίγωνο ΑΒΓ με μακθματικά ςφμβολα.                (Μονάδεσ 3)   

  2) Να αποδείξετε τθν πρόταςθ αυτι.                                     (Μονάδεσ 16)  

Β) ε ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με υποτείνουςα ΒΓ και ΑΔ φψοσ,  να ςθμειϊςετε το ωςτό ι το Λάκοσ  

1) ΑΓ2 = ΔΒ. ΒΓ                                                     
2) ΑΔ2 = ΔΒ. ΔΓ                                                    

       3)    ΑΓ2 =  ΔΓ2 + ΔΓ2                                                                                                          (Μονάδεσ 6) 

ΘΕΜΑ   20 

Α. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν , γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθ λζξθ ωςτό ι Λάκοσ δίπλα 

ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

i. Σε κάθε ηρίγφνο ΑΒΓ ιζτύει η ιζοδσναμία 2 2 2 90a A 


     

ii. Σύμθφνα με ηο νόμο ηφν ζσνημιηόνφν ζε κάθε ηρίγφνο ιζτύει 2 2 2 2a A        

iii. Αν δύο ηρίγφνα έτοσν ηο ίδιο ύυος ηόηε ο λόγος ηφν εμβαδών ηοσς ιζούηαι με ηο λόγο ηφν 

βάζεφν ηοσς 

iv. Ζ κενηρική γφνία ενός κανονικού ν-γώνοσ δίνεηαι από ηον ηύπο 
0360





  

 

(Μον.12) 

Β. Να αντιςτοιχίςετε κάκε ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Α με τθν αντίςτοιχθ τιμι του από τθ ςτιλθ Β   

      (Μον.6) 
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τήλη Α τήλη Β 

1.Πλευρά κανονικοφ εξαγϊνου α.
2

R  

2.Απόςτθμα κανονικοφ εξαγϊνου β. 2R  

3.Πλευρά τετραγϊνου γ. 3

2

R  

4.Απόςτθμα τετραγϊνου δ. R  

5.Πλευρά ιςόπλευρου τριγϊνου ε. 2

2

R  

6.Απόςτθμα ιςόπλευρου τριγϊνου ςτ. 3R  

 

Γ. Να κυκλϊςετε τθ ςωςτι απάντθςθ  

1. Σο εμβαδόν τραπεηίου δίνεται από τον τφπο 

α) B   β) 
2

 
 γ

( )

2

B  
)    δ)  

2

B   
    (Μον.2) 

 2.  Σο εμβαδόν τριγϊνου ,με R τθν ακτίνα του περιγεγραμμζνου του κφκλου 

δίνεται από τον τφπο 

α) 
3

a

R


 β) 

4

a

R


 γ) 

4

a

R

  
     δ) 

2

a

R


    (Μον.2) 

3. Σο εμβαδόν κυκλικοφ τομζα μ0  δίνεται από τον τφπο 

α) 
0180

   
  β) 

2

0180

   
  γ) 

2

0360

   
  δ) 

0360

   
     (Μον.3) 

 

ΘΕΜΑ    21 

Α1 .Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο το τετράγωνο μιασ κάκετθσ πλευράσ του είναι ίςο με το 

γινόμενο τθσ υποτείνουςασ επί τθν προβολι τθσ πλευράσ αυτισ ςτθν υποτείνουςα.                                                

(μονάδεσ 10)                                                                   

Α2.Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν,     γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθν λζξθ ωςτό ι Λάθοσ                                                                             

(μονάδεσ 10) 

1. Αν ςε ζνα  τρίγωνο ΑΒΓ ιςχφει      2 2 2
      τότε το   τρίγωνο είναι πάντα οξυγϊνιο  

2. Θ κεντρικι γωνία κανονικοφ ν-γϊνου είναι 
360
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3. ε κάκε τρίγωνο ΑΒΓ ιςχφει 2 2 22
2




      όπου  , ,    οι πλευρζσ του και a θ διάμεςοσ που 

αντιςτοιχεί ςτθν πλευρά   

4 .Σο εμβαδόν ενόσ τριγϊνου δίνεται από τθ ςχζςθ  
1

2
E A       

5.  Θ πλευρά ιςοπλεφρου τριγϊνου εγγεγραμμζνου ςε κφκλο ακτίνασ  R    είναι   3 3R   

Α3. Πότε ζνα πολφγωνο λζγεται κανονικό                                   (μονάδεσ 5) 

 

ΘΕΜΑ   22 

Α) Να αποδείξετε ότι ςε ζνα ορκογϊνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιασ κάκετθσ πλευράσ του είναι ίςο με το γινόμενο 

τθσ υποτείνουςασ επί τθν προβολι τθσ πλευράσ αυτισ ςτθν υποτείνουςα. 

(15 μονάδεσ) 

Β) Να απαντιςετε ςτθν κόλλα ςασ αν οι παρακάτω προτάςεισ είναι μακθματικά ςωςτζσ βάηοντασ ζνα () ι 

μακθματικά λανκαςμζνεσ βάηοντασ ζνα (Λ): 

1.Αν 2 2 2
     τότε θ γωνία Α̂  είναι αμβλεία. 

2.ε κάκε τρίγωνο ιςχφει θ ςχζςθ 2 2 2 2       :. 

3.Σο εμβαδόν Ε κυκλικοφ δίςκου ακτίνασ R δίνεται από τον τφπο: 2R  . 

4.Θ πλευρά κανονικοφ εξαγϊνου εγγεγραμμζνου ςε κφκλο (Ο,R) είναι 6 3R  . 

5.Σο εμβαδόν τριγϊνου με πλευρζσ α, β , γ εγγεγραμμζνου ςε κφκλο (Ο,R) είναι ίςο με
4R

   
  . 

(10 μονάδεσ) 

ΘΕΜΑ  23 

Α1. Να διατυπϊςετε το 1ο κεϊρθμα διαμζςων. Μονάδεσ 5 

Α2. ε κφκλο (O,R) να εγγράψετε ιςόπλευρο τρίγωνο και να υπολογίςετε ςυναρτιςει τθσ ακτίνασ R τθν πλευρά του 

λ3 και το απόςτθμά του α3. Μονάδεσ 8 

Α3. Να γράψετε τουσ τφπουσ μζςω των οποίων υπολογίηουμε α) το εμβαδό του κυκλικοφ τομζα β) το μικοσ του 

τόξου ΑΒ                         Μονάδεσ 2 

Α4. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τθν ζνδειξθ (ςωςτό) ι Λ(λάκοσ). 

α) ε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΜ διάμεςο ιςχφει ότι β2+γ2=2ΑΜ2+
𝛼2

2
 

β) Αν λ6 είναι θ πλευρά κανονικοφ εξαγϊνου εγγεγραμμζνου ςε κφκλο (O,R) ιςχφει ότι λ6=R 3 

γ) ε κάκε τρίγωνο ΑΒΓ ιςχφει θ ιςοδυναμία α2>β2+γ2 αν και μόνο αν Ậ < 1L  
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δ) Σο εμβαδό τραπεηίου ιςοφται με το γινόμενο του θμιακροίςματοσ των βάςεων επί το φψοσ του. 

ε)Σο εμβαδό Ε κάκε τριγϊνου ΑΒΓ δίνεται από τον τφπο Ε=
1

2
αβθμΒ. 

 Μονάδεσ 10      

 

ΘΕΜΑ 24 

Α. Να αποδείξετε ότι :  

     ε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο, το άκροιςμα των τετραγϊνων των κάκετων πλευρϊν   του είναι ίςο με το 

τετράγωνο τθσ υποτείνουςασ .   

Β. Να γράψετε τουσ τφπουσ που δίνουν το μικοσ   τόξου   και το εμβαδόν ( )OAB  κυκλικοφ τομζα    ςε 

κφκλο ακτίνασ R.  

Γ. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ωςτζσ () ι Λάκοσ (Λ) :  

    1) Για τθν πλευρά λ3 ιςοπλεφρου τριγϊνου και το απόςτθμα α6 κανονικοφ  

       εξαγϊνου, εγγεγραμμζνων ςε κφκλο (Ο,R) ιςχφει : 2λ3= α6  

      2) Για τθν κεντρικι γωνία ων  κανονικοφ  ν-γϊνου  ιςχφει : ων = 
360





 

    3) Για τθν ακτίνα ρ του εγγεγραμμζνου κφκλου τριγϊνου ιςχφει : ρ =



,  

        όπου  τ  θ  θμιπερίμετροσ και Ε το εμβαδόν του τριγϊνου .  

     4) Αν από εξωτερικό ςθμείο Ρ κφκλου φζρουμε το εφαπτόμενο τμιμα ΡΕ  

         και μια ευκεία που τζμνει τον κφκλο ςτα ςθμεία Α και Β, τότε ΡΕ2 = ΡΑ∙ΡΒ . 

     5) Για τθ διάμεςο μγ και τισ πλευρζσ  α, β, γ  τριγϊνου ΑΒΓ  ιςχφει :     
2

  =    
2 2 22 2  

(Μονάδεσ : 9+6+10)  

ΘΕΜΑ 25 

Α. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν τραπεηίου ιςοφται με το γινόμενο του 

     θμιακροίςματοσ των βάςεων του επί το φψοσ του. Δθλαδι,    
 

2





    

     όπου ,  οι βάςεισ του τραπεηίου και   το φψοσ του.                                                 Μονάδεσ  9 

Β. Να διατυπϊςετε το Πυκαγόρειο κεϊρθμα και το αντίςτροφό του.                               Μονάδεσ 6  

Γ. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθ  

    λζξθ ωςτό ι Λάκοσ δίπλα ςτον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 
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    1. Δφο ιςεμβαδικά τρίγωνα είναι πάντα και ίςα. 

    2. Θ κεντρικι γωνία κανονικοφ πολυγϊνου   είναι ίςθ με  
360

ν



. 

    3. Αν ςε τρίγωνο ΑΒΓ ιςχφει 2 2 2
     τότε θ γωνία Α είναι οξεία. 

    4. Σο εμβαδόν ενόσ τριγϊνου ΑΒΓ δίνεται από τον τφπο
2

E
R


 , όπου R θ  

        ακτίνα του περιγεγραμμζνου κφκλου του τριγϊνου. 

    5. ε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιασ κάκετθσ πλευράσ του είναι ίςο   με το γινόμενο τθσ 

υποτείνουςασ επί τθν προβολι τθσ πλευράσ αυτισ ςτθν    υποτείνουςα.   

Μονάδεσ  10 

ΘΕΜΑ   26 

Α. Να αποδείξετε ότι αν δυο χορδζσ ΑΒ και ΓΔ ενόσ κφκλου τζμνονται ςε ςθμείο P, τότε  

     ιςχφει:      ΡΑ ∙ ΡΒ = ΡΓ ∙ ΡΔ                                                                                                                      (Μονάδεσ 10) 

Β.  Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθν  

      ζνδειξθ ωςτό ι Λάθοσ δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

  α) Σο μικοσ τόξου μο  ςε κφκλο ακτίνασ R δίνεται από τθν ςχζςθ 
180

l


 .    

  β) Θ πλευρά κανονικοφ εξαγϊνου εγγεγραμμζνου ςε κφκλο με ακτίνα R δίνεται 

       από τον τφπο 6 3R   

  γ) Σο εμβαδόν Ε ενόσ τριγϊνου ΑΒΓ εγγεγραμμζνου ςε κφκλο (Ο, R) δίνεται από τον  

      τφπο
a

E
R


   όπου α, β και γ  τα µικθ των πλευρϊν του.                                

  δ) ε κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο ο λόγοσ των τετραγϊνων των κάκετων πλευρϊν του  

      είναι ίςοσ με το λόγο των προβολϊν τουσ πάνω ςτθν υποτείνουςα. 

  ε) ε κάκε τρίγωνο ΑΒΓ ιςχφει:  α2 > β2 + γ2  αν και μόνο αν Α < 1L.                         (Μονάδεσ 10) 

 Γ. Να γράψετε τον οριςμό του κανονικοφ πολυγϊνου.                                                            (Μονάδεσ 5) 

 

ΘΕΜΑ 27 

A1.  Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν τραπεηίου ιςοφται με το γινόμενο του θμιακροίςματοσ των 

βάςεϊν του επί το φψοσ του. Μονάδεσ 9  

A2.  Να γράψετε τουσ τφπουσ που δίνουν τθν πλευρά λ 3  και το απόςτθμα α 3  ενόσ  ιςοπλεφρου 

τριγϊνου εγγεγραμμζνου ςε κφκλο ακτίνασ R.Μονάδεσ 6  
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Ρ 

Α 
Β 

Γ Δ 

Ο  . 

Γ A 

B 

Δ 

A3. Να χαρακτηρίςετε τισ  προτάςεισ  που ακολουθοφν γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ  τη λζξη 

Σωστό  ή Λάθος  δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη.  

α.  Σο εμβαδόν τριγϊνου ΑΒΓ δίνεται από τον τφπο
1

( )
2
   .  

β.  ε τρίγωνο ΑΒΓ αν ιςχφει 2 2 2
     τότε  090  .  

γ.  Δφο οποιαδιποτε ιςοδφναμα πολυγωνικά χωρία είναι ίςα.  

δ.  Σο μικοσ l ,  ενόσ τόξου μ 0  κφκλου ακτίνασ R δίνεται από τον τφπο
180

R
l

 
 .  

ε.  Αν ω ν  θ κεντρικι γωνία και φ ν  θ γωνία ενόσ κανονικοφ ν–γϊνου τότε ιςχφει  

ω ν  + φ ν  = 90 0 .  

Μονάδεσ 5x2=10  

 

ΘΕΜΑ  2 

Α1. το διπλανό ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 



  90 , ΑΔ είναι το φψοσ του.  

Να αποδείξετε ότι  το τετράγωνο τθσ υποτείνουςασ ιςοφται με το άκροιςμα των τετραγϊνων 

των δφο κακζτων πλευρϊν του.  

Α2. Να διατυπϊςετε το δεφτερο κεϊρθμα των διαμζςων τριγϊνου. 

Α3. Να ελζγξετε αν είναι ωςτι ι Λανκαςμζνθ κακεμιά από τισ παρακάτω 

προτάςεισ, γράφοντασ ςτο φφλλο των απαντιςεϊν ςασ τθ λζξθ ωςτι ι Λάκοσ 

δίπλα ςτον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ: 

1. ε κάκε κανονικό ν-γωνο ιςχφει ότι 




 

2
2 2

4
R . 

2. Θ δφναμθ ενόσ ςθμείου ωσ προσ κφκλο είναι κετικόσ αρικμόσ αν και μόνο αν το ςθμείο αυτό είναι εςωτερικό 

του κφκλου. 

3. Σο εμβαδόν ενόσ ρόμβου  ιςοφται με το θμιγινόμενο των διαγωνίων του.  

4. το διπλανό ςχιμα ιςχφει ότι  . 

5. Σο μικοσ κφκλου ακτίνασ R  δίνεται από τθ ςχζςθ 2L R . 

Μονάδες: 10 + 5 + 10 = 25 
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Α  Κ Η  Ε Ι  

Μ Ε Σ Ρ Ι Κ Ε      Χ Ε  Ε Ι  

ΘΕΜΑ   1Ο 

 Δίνεται τρίγωνο   με 12  , 97   και 5  . 

Β1.Να υπολογίςετε τθν πλευρά  .Μονάδεσ 8 

Β2. Να βρείτε το είδοσ του τριγϊνου   ωσ προσ τισ γωνίεσ του. Μονάδεσ 8 

Β3.Να υπολογίςετε τθν προβολι τθσ διαμζςου   ςτθ   .Μονάδεσ 9 

 

ΘΕΜΑ   2Ο 
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρζσ α=14, β=6 και γ=10. 

Β1. Να εξετάςετε το είδοσ του τριγϊνου ωσ προσ τισ γωνίεσ   (Μονάδεσ: 7) 

Β2. Να υπολογίςετε τθ γωνία Α      (Μονάδεσ: 6) 

Β3. Να υπολογίςετε τθν μα       (Μονάδεσ: 6) 

Β4. Να υπολογίςετε τθν προβολι τθσ μα  πάνω ςτθ ΒΓ.     (Μονάδεσ: 6) 

ΘΕΜΑ   3Ο 

Δίνεται  τρίγωνο  ΑΒΓ  με  ΑΒ=6,  ΑΓ=8  και  εμβαδό   Ε=12 3 .Να  υπολογίςετε : 

α. τθν  γωνία  Α  του  τριγϊνου.                                                                                        (μονάδεσ  6) 

β. τθν πλευρά  ΒΓ.                                                                                                                 (μονάδεσ 6) 

γ. τθν  διάμεςο  ΑΜ.                                                                                                            (μονάδεσ  6) 

δ. τθν  προβολι  ΜΔ  τθσ  διαμζςου  ΑΜ  ςτθν  πλευρά  ΒΓ.                                          (μονάδεσ   

 
ΘΕΜΑ   4Ο 

Δίνεται τρίγωνο   με  2   και  
3

.
2




   

   Ι.    Να δείξετε ότι:  3                                                                               Μονάδεσ  9 

   ΙΙ.       Να βρεκεί το είδοσ του τριγϊνου ωσ προσ τισ γωνίεσ του.                        Μονάδεσ  7     

   ΙΙΙ.     Να δείξετε ότι θ προβολι τθσ διαμζςου    ςτθν πλευρά      είναι  ίςθ με .
6
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ΘΕΜΑ 5ο 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=5cm, ΑΓ=7cm και ΒΓ=6cm. Αν ΑΔ είναι το φψοσ του και ΑΜ θ διάμεςοσ του, να βρείτε: 

Α) Σο είδοσ του τριγϊνου ωσ προσ τι γωνίεσ του.                (7 μονάδεσ) 

Β) Να δείξετε ότι. 2 7cm                                               (6 μονάδεσ) 

Γ) Να δείξετε ότι το μικοσ τθσ προβολισ ΜΔ τθσ διαμζςου ΑΜ επάνω ςτθν πλευρά ΒΓ είναι 2cm.  (6 μονάδεσ 

           

ΘΕΜΑ 6° 

        Ζςτω ΑΒΓΔ τετράγωνο πλευράσ α=2 και Μ εςωτερικό ςθμείο  

       του τετραγϊνου τζτοιο ϊςτε: ΜΑ=1  ,ΜΒ= 3 , ΜΓ=2 όπωσ φαίνεται  

       ςτο ςχιμα: 

1. Να αποδείξετε ότι  : 2 2 2 2MA M MB M       (Μονάδεσ 10) 
 

2. Να υπολογίςετε:     α) Σο μικοσ του ΜΔ             (Μονάδεσ 07) 
                                   

                                    β) Σο μικοσ του ΜΟ             (Μονάδεσ 08) 

 

ΘΕΜΑ   7Ο 

Σο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορκογϊνιο με τθν γωνία Α ορκι. Αν ΑΓ = 20 και ΒΓ = 25 , να υπολογιςτοφν  

Α) Σο ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ                                                                   ( ΜΟΝΑΔΕ 8 ) 

Β) Σα ευκφγραμμα τμιματα ΔΓ και ΔΒ                                                    ( ΜΟΝΑΔΕ 10 ) 

Γ) Σο ευκφγραμμο τμιμα ΑΔ.                                                                    ( ΜΟΝΑΔΕ 7 ) 

 

 

ΘΕΜΑ    8Ο 

ε τρίγωνο ΑΒΓ είναι α = 15 β = 14 και γ = 13 .Να βρεκοφν : 

Α) Σο μικοσ τθσ διαμζςου μα                                                                     ( ΜΟΝΑΔΕ 15 ) 

Β) Σθν προβολι τθσ διαμζςου μα ςτθν πλευρά ΒΓ.                                    ( ΜΟΝΑΔΕ 10 ) 
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ΘΕΜΑ   9o 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ .Θ διάμεςοσ του ΑΜ είναι κάκετθ ςτθν πλευρά ΑΒ. Αν ΑΒ=4,  ΑΜ=3, να υπολογίςετε : 

Β1.  Σθν πλευρά ΒΓ   (μονάδεσ 8)                                                                  (μονά                        

Β2.  Σθν πλευρά ΑΓ    ((μονάδεσ 9)                                                            

Β3.  Σθν προβολι τθσ διαμζςου ΑΜ πάνω ςτθ ΒΓ                   (μονάδεσ 8) 

                                       (μονάδεσ 8) 

 

ΘΕΜΑ   10ο 

Δίνεται τρίγωνο       με 2 2 22    , το φψοσ του   και θ  διάμεςοσ   που τζμνει τον 

περιγεγραμμζνο κφκλο ςτο ςθμείο . Αν   είναι θ προβολι του ςθμείου   ςτθν , να αποδείξετε ότι : 

Α. ˆ 90 


                                   Μονάδεσ 4                        Β. 
3

2


 

                          
 Μονάδεσ 6 

 Γ. 
3

6


                            Μονάδεσ 6                            Δ. 2                    Μονάδεσ 5 

Ε. 2 2
                     Μονάδεσ 4 

 

 

 

 

 

  



20 
 

Ε Μ Β Α Δ Α 

ΘΕΜΑ   1Ο 
Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=6, ΑΓ=8 και Â=600. Να βρεκοφν  

α) Σο φψοσ υβ                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕ 5) 

β) το εμβαδόν (ΑΒΓ)                                                                            (ΜΟΝΑΔΕ 5) 

γ) το φψοσ υα                                                                                                                                         (ΜΟΝΑΔΕ15)  

 

ΘΕΜΑ   2Ο 
το διπλανό ςχιμα δίνονται: 

2 3
,  

3 4
       ,  

Μ μζςο τθσ ΑΓ και ΜΘ // ΑΒ. Να 

αποδείξετε ότι:  

1. (ΘΜΕ) = (ΘΕΓ). 

2. 2(ΘΜΑ)= (ΑΒΘ). 

3. 
( ) 1

( ) 3





.                                                                               

 
ΘΕΜΑ   3Ο 

Ζςτω ΑΒΓΔ ορκογϊνιο τραπζηιο (Α=Β=90ο) και ΑΒ=12 , ΑΔ=39 ,ΒΓ=48. 

α)Να βρείτε το εμβαδόν του. 

β)Να βρείτε τθν περίμετρό του. 

γ)Αν ΔΚ χωρίηει το τραπζηιο ςε δφο ιςοδφναμα ςχιματα ΑΒΚΔ και ΚΓΔ να υπολογίςετε τα μικθ ΒΚ και ΚΓ.                                                       

(25 μονάδεσ) 

 
ΘΕΜΑ   4Ο 

Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=10, ΑΔ=4 και γωνία Δ=600. 

τθν πλευρά ΑΒ κεωροφμε τα ςθμεία Ε, Η τζτοια ϊςτε ΑΕ=ΕΗ=ΗΒ.  

Αν Θ το ςθμείο τομισ των ΔΕ και ΓΗ τότε να υπολογίςετε:  

Δ1) Σο εμβαδόν του παραλλθλογράμμου ΑΒΓΔ.   

Δ2) Σο εμβαδόν του τραπεηίου ΓΔΕΗ. 

Δ3) Σο εμβαδόν του τριγϊνου ΘΕΗ. 

ΗΒ

Γ

Δ

Μ

Α

Γ
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ΘΕΜΑ   5Ο 

Δίνεται   τρίγωνο  ΑΒΓ  και  ςθμείο  Ε  τθσ ΑΒ  ϊςτε  ΑΕ=
3

1
 ΑΒ. Προεκτείνουμε  τθν πλευρά  ΒΓ προσ  το  

μζροσ  του  Β, κατά  ευκφγραμμο  τμιμα  ΒΔ=
2

1
ΒΓ   και  φζρνουμε  τθν  ΑΔ. 

α. Να  αποδείξετε  ότι  
)(

)(




=

3

2
                                                                               (μονάδεσ 10)  

β. Αν   (ΑΒΓ)=12   να  υπολογίςετε  τα εμβαδά  (ΒΕΔ),  (ΑΔΓ).                                    (μονάδεσ 15) 

 

ΘΕΜΑ   6Ο 
Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=10, ΑΔ=4 και γωνία Δ=600. 

τθν πλευρά ΑΒ κεωροφμε τα ςθμεία Ε, Η τζτοια ϊςτε ΑΕ=ΕΗ=ΗΒ.  

Αν Θ το ςθμείο τομισ των ΔΕ και ΓΗ τότε να υπολογίςετε:  

Δ1) Σο εμβαδόν του παραλλθλογράμμου ΑΒΓΔ.   

Δ2) Σο εμβαδόν του τραπεηίου ΓΔΕΗ. 

Δ3) Σο εμβαδόν του τριγϊνου ΘΕΗ. 

 
ΘΕΜΑ  7Ο 

Δίνεται ορκογϊνιο και ιςοςκελζσ τρίγωνο   με 

   .  

 τισ πλευρζσ , ,   παίρνουμε αντίςτοιχα τα 

ςθμεία , ,    τζτοια ϊςτε:  

 
1 1 1

, , ,
3 3 3

           όπωσ  

ςτο  ςχιμα.        Να δείξετε ότι: 

Ι.         2                                Μονάδεσ 3 

ΙΙ.             
2

.
9


        

                                                                Μονάδεσ 10  

ΙΙΙ.       

 

 
1

.
3





                          Μονάδεσ 7             

 IV.        
.





       Όπου το εμβαδό του περιγεγραμμζνου κφκλου του τριγϊνου  . 

                                                                  Μονάδεσ 5                       
 
 

Ε

Δ

Γ

Γ

BA
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ΘΕΜΑ  8Ο 

Δίνεται τρίγωνο   με πλευρζσ 20 , 12   

και γωνία  30o  . Αν   διάμεςοσ και  ςτθν 

προζκταςθ τθσ πλευράσ   κεωριςουμε ςθμείο   ϊςτε 

1

3
    να δείξετε ότι: 

Γ1.  60 . .      Μονάδεσ 12 

Γ2.  10 . .     Μονάδεσ 13 

 

ΘΕΜΑ   9Ο 
 

 

Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ με 10cm  και φψοσ 4cm   που  

αντιςτοιχεί ςτθν πλευρά ΓΔ.  

Αν το ςθμείο   είναι το μζςον τθσ πλευράσ  ,  τότε :  

α.  Να υπολογίςετε τo εμβαδόν ( )  του τριγϊνου  .        (Μονάδεσ 12)  

β. Να υπολογίςετε τo εμβαδόν ( )  του τραπεηίου  .       (Μονάδεσ 07)                    

γ.  Να  αποδείξετε ότι :   1( ) ( )
4

    

 

ΘΕΜΑ    10ο 

      Ζνα τρίγωνο ΑΒΓ ζχει εμβαδό 120 m2.  Ζςτω Δ εςωτερικό ςθμείο τθσ     

       πλευράσ  ΒΓ τζτοιο ϊςτε ΒΔ= 
2

3
ΒΓ. 

1. Να βρείτε το εμβαδό του τριγϊνου ΑΒΔ.                                      (Μον. 12) 
2. Αν  Ε  και  Η  τα  μζςα  των ΑΔ  και  ΑΓ  αντίςτοιχα  να  βρείτε  

το εμβαδό  του τριγϊνου  ΑΕΗ.                                        (Μον. 13) 

 

ΘΕΜΑ    11Ο 

ε ζνα τρίγωνο ΑΒΓ ζχουμε ότι γ = 4 , β = 6 και θ γωνία Α= 30˚. Να υπολογιςτοφν : 

Α) Σο εμβαδόν του τριγϊνου ΑΒΓ                                          ( ΜΟΝΑΔΕ 8 ) 

Β) Σο φψοσ υβ του τριγϊνου.                                                   ( ΜΟΝΑΔΕ 7 ) 
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Γ) Σθν ακτίνα του εγγεγραμμζνου κφκλου ρ                           ( ΜΟΝΑΔΕ 5 ) 

Δ) Σθν ακτίνα του περιγεγραμμζνου κφκλου R.                      ( ΜΟΝΑΔΕ 5 ) 

Δίνεται ότι θμ30˚ = 
1

2
  

 

ΘΕΜΑ    12o 

Δίνεται το τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ // ΓΔ)    

Αν Ε , Η είναι αντίςτοιχα τα μζςα των  

βάςεων ΑΒ και ΓΔ , να αποδείξετε ότι: 

Γ1.  (ΑΕΗΔ)=(ΕΒΓΗ) (μονάδεσ 12) 

Γ2.  Αν  Θ είναι ζνα τυχαίο ςθμείο τθσ     ΕΗ  τότε ιςχφει: (ΘΑΔ)=(ΘΒΓ).                                          (μονάδεσ 13)        

 

ΘΕΜΑ    13o 

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ=6cm και Ậ=1200. 

Γ1. Να βρεκεί το εμβαδό του τριγϊνου ΑΒΓ.   Μονάδεσ 5 

Γ2. Αν ΑΔ είναι το φψοσ του τριγϊνου ΑΒΓ να βρεκεί το εμβαδό του τριγϊνου ΑΔΓ.                 Μονάδεσ 5 

Γ3. Αν Ε είναι ςθμείο τθσ ΑΓ τζτοιο ϊςτε ΑΕ=
1

3
 ΑΓ τότε να βρεκεί το εμβαδό του τριγϊνου ΔΕΓ.        Μονάδεσ 8 

Γ 4. Αν θ παράλλθλθ από το Α προσ τθν ΒΓ τζμνει τθν προζκταςθ τθσ ΔΕ ςτο Η να βρεκεί το εμβαδό του τριγϊνου 

ΑΕΗ.        Μονάδεσ 7 

 

ΘΕΜΑ    14ο 

Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με πλευρζσ  

ΑΒ = 2, ΒΓ = 6, ΓΔ= 8 και γωνία Β = 150°. 

Να υπολογίςετε: 

α) Σο εμβαδό του τριγϊνου ΑΒΓ.   (Μονάδεσ 8) 

β) Σο φψοσ ΓΕ του τριγϊνου ΑΒΓ που  

     αντιςτοιχεί ςτθ βάςθ ΑΒ.            (Μονάδεσ 8) 

 γ) Σο εμβαδό του τραπεηίου ΑΒΓΔ.              (Μονάδεσ 9) 
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ΘΕΜΑ    15ο 

Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ και  

ςθμείο Ε τθσ πλευράσ ΑΒ τζτοιο ϊςτε  

ΑE=3ΕΒ. Θ προζκταςθ τθσ ΔΕ τζμνει  

τθν προζκταςθ τθσ ΓΒ ςτο Η.  

Να αποδείξετε ότι: 

α) (ΑΔΕ)=3(ΕΒΓ)               (Μονάδεσ 8)                           

β) (ΑΕΗ)=3(ΒΕΗ)            (Μονάδεσ 8) 

γ) Αν (ΓΕΗ)=4 τετραγωνικζσ μονάδεσ   να υπολογίςετε το (ΑΔΗ).                       (Μονάδεσ 9) 

 

ΘΕΜΑ 16o  

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρζσ α = 8,  β = 9 και γ = 11. Προεκτείνουμε τθν ΓΒ κατά τμιμα  ΒΔ 

= 4. Αν Ε,  Η τα μζςα των πλευρϊν ΑΒ, ΑΓ αντίςτοιχα τότε:  

Δ1.  Να βρείτε το είδοσ του τριγϊνου ΑΒΓ ωσ προσ τισ γωνίεσ του.  

Δ2.  Να αποδείξετε ότι 4(ΔΒΕ) = (ΑΒΓ).  

Δ3.  Να αποδείξετε ότι (ΓΔΕΗ) = (ΑΒΓ).                               Μονάδεσ 8 + 8 + 9 = 25  

 

ΘΕΜΑ   17o 

Δίνεται αμβλυγϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 



 90  και με μικθ πλευρϊν  5cm ,  3cm  και το εμβαδόν του 

τριγϊνου ΑΒΓ είναι  
215 3

( )
4

cm  . 

Γ1. Να αποδείξετε ότι θ γωνία 



 120 . 

Γ2.Να αποδείξετε ότι θ 7cm . 

Γ3. Να υπολογίςετε το μικοσ τθσ διαμζςου ΑΜ. 

Γ4. Να υπολογίςετε τθν  ακτίνα R  του περιγεγραμμζνου  και   του εγγεγραμμζνου κφκλου του τριγϊνου ΑΒΓ. 

Μονάδες: 7 + 7 + 7 + (2 + 2) = 25 
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Π Ο Λ Τ Γ Ω Ν Α – Κ Τ Κ Λ Ο  

ΘΕΜΑ   1Ο 
 

Σο άκροιςμα των γωνιϊν ενόσ κανονικοφ πολυγϊνου είναι 8 ορκζσ και  το εμβαδόν του 6 3  cm2. 

α) Να βρεκεί το πλικοσ ν των πλευρϊν του.                                     (ΜΟΝΑΔΕ 10) 

β )Να βρεκεί θ ακτίνα του R.                                                              (ΜΟΝΑΔΕ 15) 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 

Θεωροφμε ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ , (
oΑ 90



 )  

με =20  και τον κφκλο που διζρχεται από  

τα    ,   και τζμνει τισ προεκτάςεισ των   

  και   ςτα ςθμεία   και    

αντίςτοιχα ϊςτε  1,8   ,      

και 15   . 

Γ1.   Να αποδείξετε ότι  =12  .  

Γ2.   Να υπολογίςετε το μικοσ τθσ  . 

Γ3. Αν    το μζςο τθσ   και   το μζςο τθσ   , να αποδείξετε ότι  3(Α Γ)=8( )  .                                                               

Μονάδεσ 9+7+9=25  

 

ΘΕΜΑ   3Ο 
 

Δίνεται  κφκλοσ  (Ο,R)   και  εγγεγραμμζνο  ςαυτόν  τετράγωνο  ΑΒΓΔ. Φζρνουμε  τθν  εφαπτομζνθ του 

κφκλου  ςτο  ςθμείο  Γ  που  τζμνει  τθν  προζκταςθ τθσ  ΑΒ  ςτο Ε. Να  βρείτε : 

α. το εμβαδόν  του  τραπεηίου  ΑΕΓΔ.                                                                               (μονάδεσ 8)  

β. το  εμβαδόν  του  κυκλικοφ  τμιματοσ   ΟΒΓ.                                                              (μονάδεσ7) 

γ. το  μικοσ  και το  εμβαδόν  του  μικτόγραμμου   τριγϊνου   ΒΓΕ                   (μονάδεσ 10) 
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ΘΕΜΑ   4Ο 

Δίνεται κφκλοσ (Ο,R) και οι χορδζσ ΑΒ=R και ΑΓ= R 2  οι οποίεσ είναι προσ το ίδιο μζροσ τθσ ακτίνασ ΟΑ. 

Γ1) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ ΑΟΒ και ΑΟΓ. 

Γ2) Αν ΑΟΒ =600, να υπολογίςετε το εμβαδόν του κυκλικοφ τομζα (Ο, ΑΒ) και το εμβαδόν του κυκλικοφ 

τμιματοσ που περικλείεται από τθν χορδι ΑΒ και το τόξο ΑΒ. 

Γ3) Να υπολογίςετε το εμβαδόν και τθν περίμετρο του μικτόγραμμου τριγϊνου ΑΒΓ το οποίο αποτελείται 

από τισ χορδζσ ΑΒ, ΑΓ και το τόξο ΒΓ. 

 

ΘΕΜΑ  5Ο 

Δίνεται ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ  (Α=90ο ) με μθκθ πλευρϊν ΑΒ=R  και ΑΓ=R 𝟑.Γράφουμε τουσ  κφκλουσ  

(Β,R) και (Γ,R 𝟑). 

Να υπολογίςετε : 

α) το μικοσ τθσ πλευράσ ΒΓ ςυναρτιςει του R                    ( 7 μονάδεσ) 

β)τισ γωνίεσ Β και Γ                                                                   ( 8 μονάδεσ) 

γ)το εμβαδόν του τετραπλεφρου ΑΒΔΓ ςυναρτιςει του R  (10 μονάδεσ) 

 
 

ΘΕΜΑ 6Ο 

Δίνεται τρίγωνο   εγγεγραμμζνο ςε κφκλο  

 ,R  με 2R ,  60o   και φψοσ 

 . 

Να υπολογίςετε : 

Δ1. Σθν πλευρά   ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ακτίνασ 

R . 

Μονάδεσ 10 
Δ2.Σθν περίμετρο και το εμβαδόν του  τριγϊνου 

  ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ακτίνασ R . 

Μονάδεσ 15 
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ΘΕΜΑ   7Ο 
 

το διπλανό ςχιμα, ο κφκλοσ ζχει 

ακτίνα 2R cm  

Αν το   είναι εφαπτόμενο τμιμα,   

μία τυχαία τζμνουςα του κφκλου και 

 60 ,  τότε :  

α.  Να αποδείξετε ότι :  2R  .  

β.  Να υπολογίςετε το γινόμενο    

γ.  Να υπολογίςετε το μικοσ του τόξου 

 .                

δ.  Να υπολογίςετε τθν περίμετρο του 

ςκιαςμζνου  χωρίου  .   

 
ΘΕΜΑ   8Ο 

 

 

 

 

Δίνεται κφκλοσ (Ο,R) και οι χορδζσ ΑΒ=R και ΑΓ= R 2  οι οποίεσ είναι προσ το ίδιο μζροσ τθσ ακτίνασ ΟΑ. 

Γ1) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ ΑΟΒ και ΑΟΓ. 

Γ2) Αν ΑΟΒ =600, να υπολογίςετε το εμβαδόν του κυκλικοφ τομζα (Ο, ΑΒ) και το εμβαδόν του κυκλικοφ 

τμιματοσ που περικλείεται από τθν χορδι ΑΒ και το τόξο ΑΒ. 

Γ3) Να υπολογίςετε το εμβαδόν και τθν περίμετρο του μικτόγραμμου τριγϊνου ΑΒΓ το οποίο αποτελείται 

από τισ χορδζσ ΑΒ, ΑΓ και το τόξο ΒΓ. 

 

ΘΕΜΑ   9ο 

ε ζναν κφκλο (Κ,R) είναι εγγεγραμμζνο ζνα 

ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ πλευρά 3a cm σ. Να 

υπολογίςετε: 

Α) Σθν ακτίνα R του κφκλου.            (6 μονάδεσ) 

Β) Σο εμβαδόν του τριγϊνου ΑΒΓ.   (6 μονάδεσ) 

Γ) Σο εμβαδόν του κυκλικοφ δίςκου (Κ,R). 

(6 μονάδεσ) 
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Δ) Σο εμβαδόν τθσ περιοχισ που περικλείεται από τθ χορδι ΒΓ, το τόξο ΒΓ και δεν ζχει κοινά ςθμεία με το τρίγωνο 

ΑΒΓ. 

 

ΘΕΜΑ   10o 

Θεωροφμε κφκλο (Κ,ρ) και δυο κάκετεσ ακτίνεσ ΚΑ, ΚΒ αυτοφ. 

Επίςθσ κεωροφμε κφκλο (Α,ρ) ο οποίοσ τζμνει το τόξο ΑΒ ςτο ςθμείο Γ. 

Α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΚΑΓ είναι ιςόπλευρο.                           *Μονάδεσ 6+ 

Β) Να βρείτε τα μικθ των τόξων ΒΓ,ΚΓ                                                   *Μονάδεσ 6+ 

Γ) Να υπολογίςετε το εμβαδόν του κυκλικοφ τμιματοσ ΚΓΜ.                 *Μονάδεσ 7+ 

Δ) Να υπολογίςετε το εμβαδόν του μικτόγραμμου τριγϊνου ΚΒΓ.          *Μονάδεσ 6+                                                  

 

ΘΕΜΑ   11o 

το διπλανό ςχιμα δίνεται ο κφκλοσ με ακτίνα R. 

Αν  ΑΒ=λ6   και ΒΓ=λ3   και  Δ είναι 

 το  μζςο τθσ ΒΓ. 

 Να αποδείξετε  ότι:  

    Δ1.  Β=900                        (μονάδεσ 10) 

  Δ2.  ΑΔ=
7

2

R
  και  ΔΕ= 

3 7

14

R
 

 

ΘΕΜΑ   12o 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Ậ=60ο εγγεγραμμζνο ςε κφκλο (O,R). Με διάμετρο ΒΓ καταςκευάηουμε το θμικφκλιο όπωσ 

φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. Να υπολογίςετε ςυναρτιςει τθσ ακτίνασ R: 

Δ1. Σο μικοσ των ΑΒ και ΒΓ.                                   Μονάδεσ 5 

Δ2. Σο εμβαδό του κφκλου διαμζτρου ΑΓ.          Μονάδεσ 5 

Δ3. Σο εμβαδό του θμικυκλίου διαμζτρου ΒΓ.   Μονάδεσ 7 

Δ4. Σο εμβαδό του ςχθματιηόμενου μθνίςκου μ.   Μονάδεσ 8 
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ΘΕΜΑ   13Ο 

Θ γωνία φν  κανονικοφ πολυγϊνου εγγεγραμμζνου ςε κφκλο (Ο,R ) είναι φν = 150  .  

Να δείξετε ότι :  

α) θ κεντρικι γωνία είναι ων = 30   

β) ν = 12 

γ)   
2 2

12 (2 3)R  

δ) το εμβαδόν του πολυγϊνου είναι Ε = 3 2R                    (Δίνεται ότι   
 1 3

30 30
2 2

)  

(Μονάδεσ :5+6+7+7)   

 

ΘΕΜΑ   14ο 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμζνο ςε κφκλο  

(Ο, R) με πλευρζσ ΑΒ = λ4  και ΒΓ = R 3 .  

α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγϊνου ΑΒΓ                                                     ε 

    και να αποδείξετε ότι:  
( 6 2)

2

R
A


                                                              

(Μονάδεσ 8) 

β) Αν θ προζκταςθ τθσ διάμεςου ΒΜ του τριγϊνου  

    ΑΒΓ τζμνει τον κφκλο ςτο Δ, να υπολογίςετε τα  

    μικθ των τμθμάτων ΒΜ και ΜΔ ςυναρτιςει τθσ  

    ακτίνασ R. (Μονάδεσ 9)  

γ) Να υπολογίςετε το εμβαδό ε του (γραμμοςκιαςμζνου )   κυκλικοφ τμιματοσ .                       

 

ΘΕΜΑ  15o 

Ζςτω κανονικό πολφγωνο με ν πλευρζσ, εγγεγραμμζνο ςε κφκλο μικουσ L = 20π. Σο απόςτθμα 

του κανονικοφ πολυγϊνου είνα 5 3a

 ι .  

B1 .  Να υπολογίςετε τθν ακτίνα R του κφκλου και το εμβαδόν Ε του κυκλικοφ δίςκου.  

B2. Να βρείτε το πλικοσ των πλευρϊν ν του πολυγϊνου και τθν πλευρά του λ ν .  

B3. Να υπολογίςετε τθν κεντρικι γωνία ω ν  και τθν γωνία φ ν  του πολυγϊνου.  
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Μονάδεσ 9 + 8 + 8 = 25  

ΘΕΜΑ   16o 

Ζςτω κφκλοσ ( , )O R  και τα διαδοχικά του ςθμεία Α, Β, Γ και Δ για τα 

οποία ιςχφουν   6 , 



 120  και   2R  

Δ1.Να αποδείξετε ότι   3R  και   2R  

Δ2. Ζςτω το τμιμα  . Αν  2OK , να βρεκεί θ ακτίνα R  

του κφκλου ( , )O R . 

Δ3. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΑΒΓ είναι ορκογϊνια. 

Δ4. Ζςτω ότ 2R cm ι. Να υπολογιςκεί  το εμβαδό του ςκιαςμζνου 

κυκλικοφ τμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτο τόξο 


 . 

Μονάδες: (3+3) + 4 + (4+4) + 7 = 25  
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 Τ Ν Δ Τ Α  Σ Ι Κ Ε  

ΘΕΜΑ  1Ο 

Δίνεται ιςοςκελζσ τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ/ /ΓΔ) με ΑΒ = 4, 

 ΓΔ =10 , ΑΔ = ΒΓ = 5. Από τθν κορυφι Β φζρουμε 

παράλλθλθ ςτθν ΑΔ που τζμνει τθν ΓΔ ςτο ςθμείο Ε . 

Γ1. Να δείξετε ότι (ΒΕΓ)=12  (Μονάδεσ: 7) 

Γ2. Να βρείτε το εμβαδόν του τραπεηίου (Μονάδεσ: 8) 

Γ3. Να υπολογίςετε τθν ακτίνα ρ του εγγεγραμμζνου κφκλου ςτο τρίγωνο ΒΕΓ    Μονάδεσ: 5) 

Γ4. Να υπολογίςετε τθν ακτίνα R του περιγεγραμμζνου κφκλου του τριγϊνου ΒΕΓ.  Μονάδεσ: 5) 

 

ΘΕΜΑ   2Ο 

Δίνεται κφκλοσ (Ο,R) και τα διαδοχικά του ςθμεία Α,Β και Γ, ϊςτε ΑΒ=λ3 και ΒΓ=λ6. Αν ΑΜ είναι διάμεςοσ 

ςτο τρίγωνο ΑΒΓ που προεκτεινόμενθ τζμνει τον κφκλο ςτο Δ, τότε: 

Δ1. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορκογϊνιο    (Μονάδεσ: 5) 

Δ2. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγϊνου ΑΒΓ ωσ ςυνάρτθςθ του R.   (Μονάδεσ: 5) 

Δ3. Να αποδείξετε ότι ΑΜ=
R 13

2
 και ΜΔ=

R 13

26     
(Μονάδεσ: 8) 

Δ4. Να υπολογίςετε το εμβαδόν του κυκλικοφ τομζα ΒΟΓ.    (Μονάδεσ: 7) 

 

ΘΕΜΑ   3Ο 

Ζςτω τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρζσ α = 6, β = 14, γ = 10. 

1. Να βρεκεί το είδοσ του τριγϊνου ωσ προσ τισ γωνίεσ του. 

2. Να αποδειχκεί ότι το εμβαδόν του τριγϊνου είναι ( ) 15 3  . .     

3. Να υπολογιςτεί το εμβαδόν του εγγεγραμμζνου κφκλου (Ι, ρ) του τριγϊνου ΑΒΓ. 

4. Να υπολογιςτεί το μικοσ τθσ διαμζςου μβ. 
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ΘΕΜΑ 4Ο  

ε κφκλο (Ο, R) προεκτείνουμε τθν διάμετρο 

ΑΒ κατά τμιμα  

ΒΓ = R και κατά τμιμα ΑΔ = R. Φζρνουμε 

τζμνουςα ΔΕΜ τζτοια ϊςτε R 7  .  

1. Να αποδείξετε ότι R 3  .  

2. Να αποδείξετε ότι το ΓΜ είναι 

εφαπτόμενο τμιμα.  

3. Να υπολογίςετε τθν ΔΕ ςε ςυνάρτθςθ του R. 

4. Να υπολογίςετε το εμβαδόν του γραμμοςκιαςμζνου μικτόγραμμου τριγϊνου ΜΒΓ.  

 

ΘΕΜΑ   5Ο 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με α 2 γ  και α

α 3
μ

2


 . 

Β1.   Να δείξετε ότι β γ 7   

Β2.   Να βρείτε το είδοσ του  τριγϊνου ΑΒΓ ωσ προσ τισ γωνίεσ του. 

Β3.   Αν ΒΔ το φψοσ του τριγϊνου, να δείξετε ότι: 
2 γ 7

ΑΓ
7

 
  

Β4.   Βρείτε το λόγο των εμβαδϊν:
 
 
ΒΓΜ

ΑΒΓ
, όπου Μ το μζςο τθσ πλευράσ β .  

 

ΘΕΜΑ 6Ο  

Δίνεται κφκλοσ (K,5) ,θ διάμετροσ του   και ζνα ςθμείο του Γ 

διαφορετικό των Α και Β.  Θ εφαπτόμενθ του κφκλου  ςτο  Γ 

τζμνει ,τισ  κάκετεσ ςτα άκρα Α και Β τθσ διαμζτρου ΑΒ  ςτα 

ςθμεία Ε και Η αντίςτοιχα. Ζςτω Μ το μζςο τθσ ΕΗ. 

Δ1.    Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΕΚΗ είναι ορκογϊνιο.  

Δ2.    Να αποδείξετε ότι :   25 . 

Δ

Μ

ΓΓ ΒΟΑ

Μ

Ζ

Ε

KΑ Β

Γ
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Δ3.    Να υπολογίςετε τθν τιμι τθσ παράςταςθσ:    
Δ Ε

Κ,R Κ,R
Γ Γ . 

Δ4.    Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν   του τραπεηίου  ( ZE) K     . Μονάδεσ 5+5+8+7=25  

 

ΘΕΜΑ    7ο 

Ζςτω ζνα ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ˆ 90
  ) φζρνουμε το φψοσ ΑΔ. Αν είναι γνωςτό ότι ΒΓ=10cm και ΑΓ=6cm, 

τότε: 

Α) Να υπολογίςετε το μικοσ τθσ ΑΒ.(5 μονάδεσ) 

Β) Να υπολογίςετε τα μικθ των ευκφγραμμων τμθμάτων ΒΔ,ΔΓ και ΑΔ.(15 μονάδεσ) 

Γ) Να υπολογίςετε το εμβαδόν του τριγϊνου ΑΒΓ.(5 μονάδεσ) 

 

ΘΕΜΑ   8o 

Δίνεται οξυγϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρζσ ΒΓ = 7 , ΑΓ = 6, ΑΒ = 5.  

Να αποδείξετε ότι: 

Α) Σο εμβαδόν του τριγϊνου είναι 6 6                                                      *Μονάδεσ 6+ 

Β) Να βρεκεί το φψοσ υβ                                                                              *Μονάδεσ 6+ 

Γ) Να βρείτε τισ ακτίνεσ του εγγεγραμμζνου και του περιγεγραμμζνου κφκλου.                      *Μονάδεσ 7+ 

Δ) Αν προεκτείνω τθν πλευρά ΓΑ προσ το Α κατά ευκφγραμμο τμιμα  
1

3
    να  βρεκεί ο λόγοσ   

( )

( )




                                                    

*Μονάδεσ 6+                              

 

ΘΕΜΑ   9o 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρζσ  AB = α , ΑΓ = 2α και Α̂ 135  . 

             Να  εκφράςετε ςυναρτιςει του α: 

i. το μικοσ τθσ πλευράσ ΒΓ.                                    (Μονάδεσ 10) 

ii. το εμβαδόν του τριγϊνου ΑΒΓ.                                      (Μονάδεσ 10) 

iii. τθν ακτίνα R του περιγεγραμμζνου κφκλου.                                  (Μονάδεσ 5) 
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ΘΕΜΑ   10ο 

Σο τετράγωνο ΑΒΓΔ του ςχιματοσ ζχει πλευρά 4, το Μ είναι μζςο του ΑΒ, και το Ε ςθμείο τθσ πλευράσ ΒΓ ϊςτε 

ΒΕ=1 

Α)  Να υπολογίςτε τα μικθ των τμθμάτων ΜΕ, ΔΜ και ΔΕ  

                                                           (Μονάδεσ 12) 

Β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΔΜΕ είναι ορκογϊνιο 

                                                                            (Μονάδεσ 4) 

Γ) Να ςυγκρίνετε τα εμβαδά των τριγϊνων ΔΜΕ και ΔΓΕ  

                                                                             (Μονάδεσ 9)   

 

ΘΕΜΑ 1 1 

ε κφκλο (Ο,R) θ ΑΒ είναι διάμετροσ. 

Φζρνουμε θμιευκεία Αχ , ϊςτε ˆ 30BA   . 

Θ Αχ τζμνει τον κφκλο ςτο ςθμείο Δ 

και θ εφαπτομζνθ του κφκλου ςτο Β τζμνει  

τθν Αχ ςτο Γ (όπωσ ςτο διπλανό ςχιμα).  

α) Να αποδείξετε ότι: 

 i) ΒΔ = R  και  ΑΔ=R 3 . 

ii) (ΓΑΒ) = 4(ΒΓΔ) .  

ιιι) 3ΒΓ = 2 R 3   

β) Να υπολογίςετε το εμβαδόν του  μικτόγραμμου τριγϊνου ΓΔΒ ωσ ςυνάρτθςθ του R.  

 

(Μονάδεσ : 6+6+6+7)   .  

 

ΘΕΜΑ   12ο 

ε κφκλο (Ο,10cm) παίρνουμε τισ χορδζσ  ΑΒ=10cm,  ΒΓ=10 3 cm  και  ΓΔ=10 2 cm. 

A. Να υπολογιςτεί το εμβαδόν του κυκλικοφ τομζα )( BAO


.            Μονάδεσ  6 
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Α Β 

Γ Ε 

4cm 

3cm 
5cm 

Δ 

Β. Να υπολογίςετε το εμβαδόν του τριγϊνου ΟΒΓ.                              Μονάδεσ  6 

Γ. Να υπολογίςετε το μικοσ του κυρτοφ τόξου ΓΔ.                               Μονάδεσ  6 

Δ. Να υπολογίςετε το εμβαδόν του τετραπλεφρου ΑΒΓΔ.                   Μονάδεσ  7 

 

ΘΕΜΑ   13o 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΓ = 17 cm, 

φψοσ ΑΔ = 8 cm και ΒΔ = 6 cm. 

Αν    και (Κ,  ρ)  ο  εγγεγραμμζνοσ κφκλοσ 

του τριγϊνου ΑΔΓ, τότε:  

Να υπολογίςετε:  

Γ1.  Σα μικθ των τμθμάτων ΑΒ και ΔΓ.  

Γ2.  Σο μικοσ του τμιματοσ ΔΕ.  

Γ3.  Σθν ακτίνα ρ του κφκλου (Κ,  ρ).  

Γ4.  Σο εμβαδόν του ςκιαςμζνου χωρίου του ςχιματοσ.  

Μονάδεσ 10 + 5 + 5 + 5 = 25  

 

ΘΕΜΑ   14o 

Ζςτω ορκογϊνιο τραπζηιο ΑΒΓΔ με 
 


    90  και  .   

Αν  4cm ,    3cm και  5cm . Θεωροφμε το φψοσ  

ΒΕ του τραπεηίου.  

Β1. Να αποδείξετε ότι το μικοσ του τμιματοσ  4cm . 

Β2. Να υπολογίςετε το εμβαδόν του τραπεηίου ΑΒΓΔ. 

Β3. Nα υπολογίςετε το εμβαδόν του τετραπλεφρου ΑΒΓΕ.                     Μονάδες: 9 + 8 + 8 = 25 

 

 

 

 


