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ΘΕΜΑ Α  

1. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν τραπεζίου ισούται με το γινόμενο του ημιαθροίσματος των 

βάσεών του επί το ύψος του. (10 μονάδες) 

2. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; (5 μονάδες) 

 

3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα  

      σας  τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε    

      πρόταση. 

α) Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α. Ισχύει 2 2 2    . 

β)  Αν δύο τρίγωνα έχουν ίσα εμβαδά, τότε τα τρίγωνα αυτά είναι ίσα. 

γ)  Η γωνία ενός κανονικού ν-γώνου και η κεντρική του γωνία είναι συμπληρωματικές.  

 

δ)  Η πλευρά ενός τετραγώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο, ισούται με την ακτίνα του 

περιγεγραμμένου κύκλου.    

 

ε) Σε κύκλο (Ο, R), το εμβαδόν Ε κυκλικού τομέα μο δίνεται από τον τύπο 
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(5χ2=10 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Σε ορθογώνιο 90
  

   
 

 οι δύο κάθετες πλευρές του είναι 3 και 4. Να υπολογιστούν:  

 

1. οι προβολές των κάθετων πλευρών στην υποτείνουσα 

 

2. τις διαμέσους  και  . 

3. το εμβαδόν του τριγώνου. 

4. τις ακτίνες του εγγεγραμμένου και του περιγεγραμμένου κύκλου. 

 

(6+6+5+8 μονάδες) 

 

 

 



ΘΕΜΑ Γ 

Κανονικού πολυγώνου, η ακτίνα R είναι 6 cm και το απόστημά του α είναι 3 2 cm. Να υπολογιστούν: 

1. Το πλήθος ν των πλευρών του.    

Αν ν=4 να βρεθούν:   

2. η κεντρική του γωνία   και η γωνία του πολυγώνου   

3. Το εμβαδόν του κανονικού πολυγώνου. 

4. Το εμβαδόν του εγγεγραμμένου κύκλου στο κανονικό πολύγωνο 

 

(8+6+4+7  μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Με διάμετρο την πλευρά ΒΓ = α ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ γράφουμε ημικύκλιο προς το ίδιο 

μέρος που τέμνει τις πλευρές του τριγώνου στα σημεία Δ και Ε. 

α) Να δείξετε ότι τα τρίγωνο ΟΒΔ και ΟΕΓ είναι ισόπλευρα.  

β) Nα υπολογισθεί το εμβαδόν του κυκλικού τομέα (ΟΔΒ) συναρτήσει του α. 

 

 

 

 

 

 

γ) Να υπολογισθούν τα εμβαδά των δύο κυκλικών 

τμημάτων που βρίσκονται έξω από το τρίγωνο 

συναρτήσει του α. 

δ) Να βρεθεί το εμβαδόν του μεικτόγραμμου τριγώνου ΑΔΕ  

(5+5+8+7 μονάδες) 
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