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Πυθαγόρειο Θεώρημα 

  1)  Στο διπλανό τραπέζιο να υπολογίσετε το ύψος 

 και το εμβαδόν του.  

 

Απ.:   ΑΚ = 12 cm,  E = 222 cm2   

 

 

2)  Σε ισοσκελές τρίγωνο, η περίμετρος είναι 32 cm και η βάση 12 

cm . Να υπολογίσετε το ύψος που αντιστοιχεί στη βάση και στη 

συνέχεια το εμβαδόν του τριγώνου.                        

        Απ.: ΑΔ = 8 cm,    E = 48 cm2  

 

 

3)  Να εξετάσετε αν είναι ορθογώνιο ένα τρίγωνο με πλευρές : 

       i) α = 2,5 cm ,    β = 2 cm,    γ = 1,5 cm 

      ii) α = 3,5 cm ,    β = 3 cm ,   γ = 4,5 cm              Απ.: i) ΝΑΙ    ii) ΟΧΙ 

 

4)   α) Σε τρίγωνο ΑΒΓ η γωνία Γ είναι ορθή. Ποιός από τους τύπους που ακολουθούν είναι 

σωστός ; i) β2 = α2 + γ2 ii) γ2 = β2 −α2 iii) γ2 −α2 = β2 

       β) Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει α2 = β2 −γ2, ποια γωνία είναι ορθή;      Απ.: α) η iii  β) η Β 

 

5)  Ενός τριγώνου ΑΒΓ η πλευρά ΑΒ είναι 7cm μεγαλύτερη από την ΑΓ και η ΑΓ είναι 8 cm 

μικρότερη από την ΒΓ. Αν είναι ΒΓ=x και η περίμετρος του τριγώνου είναι 30cm, 

             α) Να υπολογίσετε τις πλευρές του τριγώνου 

             β) Να εξετάσετε αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. 

             γ) Να βρείτε το εμβαδόν του               Απ.: α) 5 cm, 12 cm, 13 cm   β) ΝΑΙ   γ)30 cm2  

 

 6) Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε το ύψος ΑΔ, 

τις πλευρές ΑΓ και ΒΓ και να εξετάσετε αν το 

τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. 

 

Απ.: ΑΔ = 9,  ΑΓ =  12,7    ΒΓ = 21      ΟΧΙ 
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7) Στο διπλανό σχήμα 

      α) Να βρείτε τα μήκη των πλευρών ΑΒ και ΒΓ 

      β) Να δείξτε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο 

 

 

8) Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε τις πλευρές  

     ΑΓ, ΑΔ και ΔΕ. 

                Απ.: ΑΓ= 5,  ΑΔ = 13,  ΔΕ = 5 

 

 

9) Στο διπλανό τραπέζιο να υπολογίσετε το ύψος ΓΚ, την 

περίμετρό του και το εμβαδόν του.  

             Απ.: ΓΚ = 9 cm, Περίμ.=44cm, Ε = 90cm2 

 

10) Ένα τρίγωνο έχει πλευρές 
5 3

2
x −

, 
7 1

2
x −

, 3 1x −  και περίμετρο 24 cm.  

     α) Να υπολογίσετε το χ                       β) Να βρείτε τα μήκη των πλευρών του 

     γ) Να εξετάσετε αν είναι ορθογώνιο     δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του        

                         Απ.: α) 3      β) 6, 8, 10      γ) ΝΑΙ    δ) 24 τ. μον. 

 

11) Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο 

      α) Να υπολογίσετε την ΑΒ 

      β) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου 

      γ) Να υπολογίσετε το ύψος στην υποτείνουσα  

             Απ.: ΑΒ= 6      Ε= 24      υ= 4,8   

 

12) Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχει  

   ΑΒ=17m,  ΒΓ=8m,  ΓΔ=12m,  ΔΑ=9m  και Δ=900 

      α) Να υπολογίσετε το  x.    

      β) Να δείξετε ότι στο τρίγωνο ΑΓΒ  η γωνία  Γ  είναι ορθή.         

      γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του  ΑΒΓΔ.           

                      Απ.: α) 15 cm     β) Π.Θ.    γ) 130,5 cm2 


