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ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο
µιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο µε το γινόµενο της
υποτείνουσας επί την προβολή της πλευράς αυτής στην
υποτείνουσα.
Μονάδες 11
Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό" ή "Λάθος"
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
α. Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η ισοδυναµία:
∧

α 2 >β 2 +γ 2 , αν και µόνο αν A<1∟ .
Μονάδες 2
β. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους
του που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα είναι ίσο µε
το γινόµενο των προβολών των κάθετων πλευρών του
στην υποτείνουσα.
Μονάδες 2
γ. Το εµβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ µε µήκη πλευρών

α , β , γ δίνεται από τον τύπο

E=

αβγ
, όπου ρ η
4ρ

ακτίνα του εγγεγραµµένου κύκλου του τριγώνου.
Μονάδες 2
δ. Αν δύο τρίγωνα έχουν ίσα ύψη, τότε ο λόγος των
εµβαδών τους ισούται µε το λόγο των αντίστοιχων
βάσεων.
Μονάδες 2
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Γ.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της
Στήλης ΙΙ, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

α. Εµβαδόν κυκλικού δίσκου ακτίνας R

1.

β. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα µο και ακτίνας R 2.
γ. Μήκος κύκλου ακτίνας R

πR2 µ
180
2πR

3.

πR 2

4.

πR2 µ
360
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΓ = 2 3 , ΒΓ = 1 και γωνία Γ = 30°.

α. Να αποδείξετε ότι ΑΒ =

7 .
Μονάδες 13

β. Να υπολογίσετε τη διάµεσο ΓΜ = µ γ .

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται κύκλος ( Ο,R ) και σηµείο Α , ώστε OA = R 13 .
Από το σηµείο Α φέρουµε τέµνουσα Α∆Ε του κύκλου που
τέµνει αυτόν στα σηµεία ∆ και Ε . Αν Α∆ = 2∆Ε, να
υπολογίσετε:
α. τη χορδή ∆Ε, ως συνάρτηση του R .
Μονάδες 13

β. το λόγο των εµβαδών

(OΑ∆)
.
(ΟΕ∆)

Μονάδες 12
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ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται κύκλος ( Ο,R ) και µία διάµετρός του ΑΓ . Η
µεσοκάθετος της ακτίνας ΟΑ τέµνει τον κύκλο στα σηµεία
Β, ∆, όπως στο παρακάτω σχήµα.
α. Να αποδείξετε ότι Β∆ = R 3 .

Μονάδες 8
β. Να υπολογίσετε, ως συνάρτηση του R , το εµβαδόν του
τετραπλεύρου ΑΒΓ∆ .
Μονάδες 8
γ. Να υπολογίσετε, ως συνάρτηση του R, το εµβαδόν του
γραµµοσκιασµένου κυκλικού τµήµατος.
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Μονάδες 9
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