
ΘΕΜΑ Α

Α1. 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 15

Α2.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

α. Σε κάθε τρίγωνο AΒΓ, με διάμεσο μα που αντιστοιχεί στην πλευρά α, ισχύει ότι:
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β. Αν   λ4 η  πλευρά τετραγώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο ακτίνας R, τότε είναι:  λ4=R 2 .

γ. Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση α2=β2+γ2+2βγσυνΑ.
δ. Το εμβαδόν τριγώνου ΑΒΓ, δίνεται από τον τύπο Ε = βγημ ̂ .

ε. Ο λόγος των εμβαδών δύο όμοιων πολυγώνων είναι ίσος με το  λόγο ομοιότητάς τους.

Μονάδες 2.5=10

ΘΕΜΑ Β

Σε τρίγωνο ΑΒΓ δίνονται: ΑΒ=3, ΒΓ=5 και ΑΓ=7.

Β1. Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ ως προς τις γωνίες του.

Μονάδες 12

Β2. Να υπολογίσετε σε μοίρες, την γωνία του τριγώνου ΑΒΓ που βρίσκεται απέναντι

από την μεγαλύτερη πλευρά του. Μονάδες 13
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ΘΕΜΑ Γ

Στο διπλανό σχήμα το τετράγωνο ΑΒΓΔ έχει πλευρά

μήκους 4. To M είναι το μέσο της ΑΒ και Ε σημείο της ΒΓ

ώστε (ΒΕ)=1.

Γ1. Υπολογίστε τις πλευρές του τριγώνου ΔΜΕ και δείξετε

ότι είναι ορθογώνιο. Μονάδες 13

Γ2. Να συγκρίνετε τα εμβαδά των πολυγώνων ΔΓΕ και
ΔΕΒΜ.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Δ

Στο διπλανό σχήμα ο κύκλο (Κ, ΚΕ) εφάπτεται
στις ακτίνες ΟΑ και ΟΒ του κυκλικού τομέα
ΟΑΒ στα σημεία Ε, Δ αντίστοιχα καθώς και
στο τόξο ΑΒ, στο μέσο του Γ. Αν ΟΑ = 6cm και
 60   τότε:

Δ1. Να δείξετε ότι η ακτίνα του κύκλου με
κέντρο Κ είναι 2 cm.

Μονάδες 5

Δ2. Βρείτε το λόγο του εμβαδού του κύκλου
προς το εμβαδόν του τομέα.

Μονάδες 5

Δ3. Υπολογίστε το μήκος της χορδής ΕΓ.

Μονάδες 5

Δ4. Βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του μεικτόγραμμου  τετραπλεύρου  ΕΑΓΚ.

Μονάδες 10

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙ  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ


