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ΘΕΜΑ 1ο  

Α1.Σε κάθε τρίγωνο   ΑΒΓ µε διάµεσο   ΑΜ  να αποδείξετε  ότι 
το  άθροισµα των τετραγώνων  δύο  πλευρών  του  ισούται 
µε το  διπλάσιο  του  τετραγώνου  της διαµέσου  που  
περιέχεται  µεταξύ  των πλευρών  αυτών , αυξηµένο  κατά 
το  µισό  του  τετραγώνου  της τρίτης  πλευράς , δηλαδή  

   
2

ΒΓΑΜ2ΓAAB 
2

222 +=+  

Μονάδες  10 
 

Α2.Σε τρίγωνο   ΑΒΓ  µε  ΑΒ<ΑΓ  να συµπληρώσετε  τη σχέση   

  ΑΒΑΓ 22 =−  
 ώστε να εκφράζει  το  δεύτερο  θεώρηµα των διαµέσων. 

Μονάδες  2,5 
 
Β. Να γράψετε  στο  τετράδιό  σας το  γράµµα που  αντιστοιχεί  

στη  σωστή  απάντηση  για καθένα  από  τα ερωτήµατα Β1 και 
Β2 . 

 
 
 

Β1. Σε τρίγωνο  ΑΒΓ  δίνονται :  β=8,  γ=6  και  µα=5.  Η 
πλευρά  α είναι  ίση µε: 

     Α. 7   Β. 4   Γ. 10  ∆ . 9   Ε. 11 
Μονάδες  6,5 
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Β2. Σε τρίγωνο   ΑΒΓ  δίνονται   α=4,  β=7,  γ=5,           Α∆   το 
ύψος και  ΑΜ  η  διάµεσος. Η προβολή   ∆Μ  της διαµέσου   
ΑΜ  πάνω στη  πλευρά  α είναι  ίση µε:  

     Α. 4   Β. 8   Γ. 8/3   ∆ . 5   Ε. 3 
Μονάδες  6 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
 ∆ίνεται  ορθογώνιο  τραπέζιο   ΑΒΓ∆   µε  ΑΒ//Γ∆ ,  ΑΒ<Γ∆ ,   

 ,90∆A ο==
∧∧

  ΑΒ=4,  Α∆=3,  ΒΓ=5.  
 

 Να υπολογίσετε : 
α) την προβολή  της  ΒΓ  πάνω στην   ∆Γ 

Μονάδες  9 
 

β) το  εµβαδόν  του  τραπεζίου   ΑΒΓ∆  
Μονάδες  9 

 
γ) το  εµβαδόν  του  τριγώνου   ∆ΒΓ 

Μονάδες  7 
 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
 Σε κύκλο  (Ο ,R) είναι εγγεγραµµένο  ισόπλευρο  τρίγωνο   
ΑΒΓ  µε πλευρά   ΑΒ=15. 

 Να υπολογίσετε : 
α) την ακτίνα  R του  κύκλου  

Μονάδες  6 
 

β) το  εµβαδόν  του  κυκλικού  δίσκου  (O,R) 
Μονάδες  6 
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γ) το  εµβαδόν  του  ισοπλεύρου  τριγώνου   ΑΒΓ 
Μονάδες  6 

 
δ) το  εµβαδόν του χωρίου που  περικλείεται  από  τον κύκλο  

και το  ισόπλευρο  τρίγωνο . 
Μονάδες  7 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
 ∆ίνεται  κύκλος (O,R) και µια διάµετρός  του   ΑΒ.  Από  ένα  
σηµείο   Μ  του  κύκλου, διαφορετικό  των  Α  και  Β,   φέρουµε 
κάθετη  στη  διάµετρο   ΑΒ,  που  τέµνει τον κύκλο  στο σηµείο  Ζ   
και τη διάµετρο  στο  σηµείο   ∆ .  Επί της  ΑΒ  θεωρούµε το  
ευθύγραµµο  τµήµα  ΟΓ=Ο∆   και φέρουµε τη  ΜΓ,  που  τέµνει τον 
κύκλο  στο  σηµείο   Ε.  Να αποδείξετε  ότι :  

α)  ∆ΒΑ∆Μ∆ 2 ⋅=  
Μονάδες  6 

 

β) Ο∆R∆ΖΜ∆ΓΕΜΓ 22 −=⋅=⋅ . 
Μονάδες  6 

 

γ)  )Ο∆R(2Μ∆ΜΓ 2222 +=+  
Μονάδες  5 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο .  Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε 
στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε µολύβι .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  Καµιά άλλη 
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία και θα καταστραφούν  µετά το 
πέρας της εξέτασης   

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


