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ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΤΓΩΝΑ 

 

ΑΚΗΕΙ 
 

1. Να δεηρηεί όηη ε θεληξηθή γσλία ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ είλαη ίζε κε ηελ εμσ-

ηεξηθή ηνπ γσλία. 

 

2. Καλνληθό πνιύγσλν είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν κε αθηίλα ξ=12 θαη έρεη 

απόζηεκα 6 3 .Να βξεζεί ε πιεπξά ηνπ πνιπγώλνπ. 

 

3. Γίλεηαη θαλνληθό πεληάγσλν ΑΒΓΓΔ. 

            i) Να δεηρηεί όηη ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ είλαη θάζεηε ζηελ πιεπξά ΑΔ. 

      ii) Αλ Κ είλαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ΑΓ, ΒΓ λα δεηρηεί όηη ην Κ  

          είλαη ε ρξπζή ηνκή ηεο δηαγσλίνπ ΑΓ.  

 

4. Αλ Α,Β,Γ,Γ είλαη δηαδνρηθέο θνξπθέο ελόο θαλνληθνύ πνιπγώλνπ, λα δεηρηεί 

όηη: ΑΓ
2
=ΑΒ

2
 + ΑΒ.ΑΓ. 

 

5. Αλ Δα, Δβ θαη Δγ είλαη ηα εκβαδά θαλνληθώλ λ-γώλσλ, πνπ έρνπλ πιεπξέο ίζεο 

αληίζηνηρα κε ηηο πιεπξέο α, β θαη γ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ(Α=90
0
), λα 

δεηρηεί όηη: 

            Δβ +Δγ=Δα  

 

6. Να απνδεηρηνύλ νη ηύπνη: 

            i) αλ= 
2R2− λ2ν

2

2R
         ii) ιλ= 

λ2ν 4R2−𝜆2𝜈
2  

R
 

 

7. Αλ Κ είλαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ΑΓ, ΒΓ θαλνληθνύ εμαγώλνπ 

ΑΒΓΓΔΕ, λα δεηρηεί όηη: ΑΓ=3ΚΓ. 

 

      8.   Τπάξρεη θαλνληθό πνιύγσλν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν αθηίλαο R ηνπ νπνίνπ ε 

            θεληξηθή γσλία είλαη 16
0
; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο . 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΓΩΝΩΝ Ε ΚΤΚΛΟ 

 

ΑΚΗΕΙ 

 

1. Σν άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο θαλνληθνύ πνιπγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε θύ-

θιν είλαη 8 νξζέο θαη ην εκβαδό ηνπ 24 3. Να βξεζεί ε αθηίλα ηνπ πεξηγε-

γξακκέλνπ ηνπ θύθινπ. 

 

2. ε θύθιν (Ο,R) παίξλνπκε ηα ηόμα ΑΒ=60
0
, ΒΓ=120

0
 θαη ΓΓ=120

0
. Αλ νη δη-

αγώληνη ΑΓ θαη ΒΓ ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΑΒΓΓ ηέκλνληαη ζην Ζ, λα βξεζνύλ νη 

πιεπξέο ηνπ ΑΒΓΓ θαη ηα ηκήκαηα ΒΖ, ΑΖ, ΓΖ ζπλαξηήζεη ηεο αθηίλαο R. 

 

3. Να βξεζεί ε πιεπξά θαλνληθνύ εμαγώλνπ πεξηγεγξακκέλνπ πεξί θύθιν πνπ 

έρεη αθηίλα R. 
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4. Να βξεζεί ν ιόγνο ησλ εκβαδώλ δύν ηζνπιεύξσλ ηξηγώλσλ πνπ ην έλα εγγξά-

θεηαη θαη ην άιιν πεξηγξάθεηαη ζηνλ ίδην θύθιν (Ο,R). 

 

5. Να βξεζεί ην εκβαδό ελόο θαλνληθνύ δσδεθαγώλνπ από ηελ αθηίλα ηνπ πεξη-

γεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ, ρσξίο λα βξεζεί ε πιεπξά ηνπ. 

 

6. Να βξεζεί ην εκβαδό: i) ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ ii) θαλνληθνύ εμαγώλνπ, πεξη-

γεγξακκέλνπ πεξί θύθιν (Ο,R) από ηελ αθηίλα R. 

 

7. ε θαλνληθό εμάγσλν ΑΒΓΓΔΕ ελώλνπκε ηελ θνξπθή Α κε ην κέζν Μ ηεο 

πιεπξάο ΓΓ. Να βξεζεί ην εκβαδό θαζελόο από ηα δύν κέξε πνπ δηαηξείηαη ην 

εμάγσλν. 

 

8. ε θύθιν (Ο,R) θέξλνπκε δύν παξάιιειεο ρνξδέο, ίζεο αληίζηνηρα κε ηηο 

πιεπξέο ηνπ ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ θαη ηνπ θαλνληθνύ εμαγώλνπ πνπ είλαη εγ-

γεγξακκέλα ζηνλ θύθιν απηό. Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ ηξαπεδίνπ πνπ έρεη 

βάζεηο ηηο ρνξδέο απηέο. 

 

9. ε θύθιν (Ο,R) είλαη εγγεγξακκέλν ηξίγσλν ΑΒΓ κε ΑΒ=ι4 θαη ΑΓ=ι3. Να 

βξεζνύλ νη γσλίεο θαη ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

10. Να δεηρηεί όηη νη δηαγώληνη θαλνληθνύ εμαγώλνπ πνπ δελ δηέξρνληαη από ην 

θέληξν ηνπ, ηεκλόκελνη ζρεκαηίδνπλ θαλνληθό εμάγσλν. Να βξεζεί ν ιόγνο 

ησλ εκβαδώλ ησλ δύν εμαγώλσλ. 

 

11. ε θύθιν (Ο, R) εγγξάθνπκε ηζόπιεπξν ηξίγσλν, κέζα ζην ηξίγσλν θύθιν θαη 

κέζα ζηνλ θύθιν ηεηξάγσλν. Να ππνινγηζηεί ε πιεπξά ηνπ ηεηξαγώλνπ ζπ-

λαξηήζεη ηεο αθηίλαο R. 

 

12. ε θύθιν (Ο,R) εγγξάθνπκε ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ. Αλ Μ είλαη ην κέζν ηνπ 

ηόμνπ ΑΓ θαη Ν ην κέζν ηεο πιεπξάο ΒΓ, λα ππνινγηζηεί ην ηκήκα ΜΝ ζπ-

λαξηήζεη ηεο αθηίλαο R. 

 

13. ε ηπραίν ζεκείν Α θύθινπ (Ο,R) θέξλνπκε εθαπηόκελν ηκήκα ΑΒ=2R.Αλ ε 

δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΟΒ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην Κ, λα δεηρηεί όηη ε ΑΚ είλαη 

πιεπξά θαλνληθνύ δεθαγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζηνλ θύθιν (Ο,R). 

 

14. Γίλεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο,R) θαη Ζ ην κέζν ηεο 

πιεπξάο ΒΓ. Αλ ε ΑΖ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζην ζεκείν Θ, λα δεηρηεί όηη:  

ΖΘ = 
R 10

10
 . 

          

15. Γίλεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ κε θέληξν Ο. Με θέληξν ηηο θνξπθέο ηνπ θαη αθηίλα 

ΟΑ γξάθνπκε θπθιηθά ηόμα πνπ ηέκλνπλ ηηο πιεπξέο ηνπ ζε νθηώ ζεκεία. Να 

δεηρηεί όηη ηα ζεκεία απηά απνηεινύλ θνξπθέο θαλνληθνύ νθηαγώλνπ ηνπ ν-

πνίνπ λα ππνινγίζεηε ην εκβαδό από ηελ πιεπξά α ηνπ ηεηξαγώλνπ. 

 

16. Οη πξνεθηάζεηο ησλ πιεπξώλ ΑΒ, ΓΓ θαλνληθνύ εμαγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε 

θύθιν (Ο,R) ηέκλνληαη ζε ζεκείν . Να ππνινγηζηεί ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ 

ΑΓ από ηελ αθηίλα R. 
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17. Να δεηρηεί όηη ην εκβαδό θαλνληθνύ εμαγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν (Ο,R) 

είλαη κέζν αλάινγν ησλ εκβαδώλ ηνπ εγγεγξακκέλνπ θαη πεξηγεγξακκέλνπ 

ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ. 

 

18. ηηο πξνεθηάζεηο ησλ πιεπξώλ ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ θαη ΓΑ ηεηξαγώλνπ ΑΒΓΓ εγγε-

γξακκέλνπ ζε θύθιν (Ο,R), παίξλνπκε αληίζηνηρα ηκήκαηα ΒΚ=ΓΛ=ΑΝ=ι3, 

όπνπ ι3 ε πιεπξά  ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζηνλ θύθιν (Ο,R). 

Να δεηρηεί όηη ην ΚΛΜΝ είλαη ηεηξάγσλν θαη λα ππνινγηζηεί ε αθηίλα ηνπ 

πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ. 

 

19. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο,R), Ε ην κέζν 

ηνπ ηόμνπ ΑΓ θαη Ζ ην κέζν ηεο πιεπξάο ΒΓ. Αλ ε ΕΖ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζην 

ζεκείν Θ, λα βξεζνύλ ηα κήθε ησλ ηκεκάησλ ΕΖ θαη ΖΘ ζπλαξηήζεη ηεο α-

θηίλαο R. 

 

20. ε θύθιν (Ο,R) παίξλνπκε ηα ηόμα ΑΒ=60
0
, ΒΓ=90

0
, ΓΓ=120

0
. Να δεηρηεί όηη 

ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ηξαπέδην θαη λα βξεζνύλ νη πιεπξέο θαη νη δηαγώ-

ληνί ηνπ.  

 

      21. Καλνληθνύ πνιπγώλνπ ε αθηίλα R είλαη 8cm θαη ην απόζηεκα ηνπ α είλαη    

            4 3cm . Να ππνινγίζεηε : 

            α) Ζ πιεπξά ηνπ ι . 

            β) Ζ θεληξηθή ηνπ γσλία σ ζε κνίξεο . 

            γ) Σν πιήζνο λ ησλ πιεπξώλ ηνπ . 

 

ΜΕΣΡΗΗ ΚΤΚΛΟΤ 

 

ΑΚΗΕΙ 

 

1. Κύθινο αθηίλαο R=5 αλνίγεηαη θαη ζρεκαηίδεη θπθιηθό ηόμν θεληξηθήο γσλίαο 

36
0
. Να βξεζεί ε αθηίλα ηνπ θπθιηθνύ ηόμνπ. 

 

2. Κπθιηθό ηόμν αθηίλαο ξ=24 θαη θεληξηθήο γσλίαο κ=300
0
 θιείλεηαη θαη ζρε-

καηίδεη θύθιν. Να βξεζεί ε αθηίλα ηνπ θύθινπ. 

 

3. Πάλσ ζε κηα επζεία ρς παίξλνπκε ηα δηαδνρηθά ηκήκαηα ΑΒ, ΒΓ θαη ΓΓ. Ν 

δεηρηεί όηη ην άζξνηζκα ησλ κεθώλ ησλ ηξηώλ εκηθπθιίσλ, πνπ γξάθνληαη κε 

δηακέηξνπο ηηο ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ είλαη ίζν κε ην κήθνο ηνπ εκηθπθιίνπ κε δηάκεηξν 

ηελ ΑΓ. 

 

4. Γίλεηαη θύθινο (Ο,R). Με δηάκεηξν κία αθηίλα ηνπ ΟΑ γξάθνπκε θύθιν θέ-

ληξνπ Κ. Από ην Ο θέξλνπκε κία εκηεπζεία, πνπ λα ζπλαληά ηνλ θύθιν (Ο) 

ζην Β θαη ηνλ θύθιν (Κ) ζην Γ. Να δεηρηεί όηη ην ηόμν ΑΒ έρεη ην ίδην κήθνο 

κε ην ηόμν ΑΓ. 

 

5. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη έζησ Η ην θέληξν ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηνπ 

θύθινπ. Αλ Η1, Η2, Η3 είλαη ηα θέληξα ησλ θύθισλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο 

γσλίεο Α, Β, Γ θαη εθάπηνληαη ζηνλ θύθιν Η, λα δεηρηεί όηη ην κήθνο ηνπ θύ-

θινπ Η ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ κεθώλ ησλ θύθισλ Η1, Η2 ,Η3. 
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6. Γίλεηαη εκηθύθιην δηακέηξνπ ΑΒ=2R. Με δηακέηξνπο ηηο ΑΟ θαη ΟΒ γξά-

θνπκε εκηθύθιηα κέζα ζην πξώην. Δγγξάθνπκε θύθιν πνπ λα εθάπηεηαη θαη 

ζηα ηξία εκηθύθιηα. Να βξεζεί ην κήθνο θαη ην εκβαδό ηνπ εγγεγξακκέλνπ 

θύθινπ.  

 

7. ε θύθιν (Ο,R) είλαη εγγεγξακκέλν ηζόπιεπξν ηξίγσλν κε πιεπξά ι3=6. Να 

βξεζεί ην κήθνο ηνπ θύθινπ θαη ην εκβαδό ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηέρεηαη κεηαμύ 

ηνπ θύθινπ θαη ηνπ ηξηγώλνπ.  

                                                                                                                                                    

8. ε θύθιν (Ο,R) εγγξάθνπκε ηεηξάγσλν θαη ζ’απηό άιιν θύθιν. Να βξεζεί ην 

κήθνο θαη ην εκβαδό ηνπ λένπ θύθινπ. 

 

9. Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ θαζελόο από ηα δύν κέξε ζηα νπνία δηαηξείηαη θύ-

θινο (Ο,R) από ηελ πιεπξά: i) ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ θαη ii) ηεηξαγώλνπ, εγγε-

γξακκέλνπ ζηνλ θύθιν απηόλ. 

 

10. Γίλεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ κε πιεπξά 2α. Με θέληξα ηηο θνξπθέο ηνπ θαη αθηί-

λα α γξάθνπκε ηεηαξηνθύθιηα κέζα ζ’απηό. Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ θακππ-

ιόγξακκνπ ζηαπξνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη.  

 

11. Γύν ίζνη θύθινη (Κ,ξ), (Λ.ξ) εθάπηνληαη εμσηεξηθά ζην Α. Αλ ΒΓ είλαη ην 

θνηλό εμσηεξηθό εθαπηόκελν ηκήκα ηνπο, λα βξεζεί ην εκβαδό ηνπ κηθηό-

γξακκνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

12. Να βξεζεί ην εκβαδό ελόο θύθινπ, αλ ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ εκβαδνύ ηνπ θύ-

θινπ θαη ηνπ εκβαδνύ ηνπ ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ζηνλ θύ-

θιν απηόλ είλαη 4π-3 3. 

 

13. Να βξεζεί ην εκβαδό ελόο θύθινπ, αλ ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ εκβαδνύ ηνπ εγ-

γεγξακκέλνπ ηεηξαγώλνπ θαη ηνπ εκβαδνύ ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηεηξαγώλνπ 

είλαη 10. 

 

14. Γύν θύθινη (Κ,R), (Λ,2R) εθάπηνληαη εμσηεξηθά ζην Μ. Αλ ΑΒ είλαη ην θνη-

λό εμσηεξηθό εθαπηόκελν ηκήκα ηνπο, λα βξεζεί ην εκβαδό ηνπ θύθινπ πνπ 

γξάθεηαη κε δηάκεηξν ηελ ΑΒ. 

 

15. Γίλεηαη νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90
0
) κε ΒΓ=16. Με θέ-

ληξν ην Α θαη αθηίλα ην κηζό ηνπ ύςνπο ΑΚ γξάθνπκε θύθιν. Να βξεζεί ην 

εκβαδό ηνπ κέξνπο ηνπ θύθινπ, πνπ είλαη εθηόο ηνπ ηξηγώλνπ. 

 

16. Γίλεηαη θύθινο (Ο,R). ηελ πξνέθηαζε ηεο αθηίλαο ΟΑ παίξλνπκε ηκήκα 

ΑΓ=ΟΑ θαη από ην Γ θέξλνπκε ηελ εθαπηνκέλε ΓΒ. Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ 

κηθηόγξακκνπ ηξηγώλνπ ΓΑΒ. 

 

17. Γύν θύθινη (Κ,3ξ) θαη (Λ,ξ) εθάπηνληαη εμσηεξηθά ζην Α. Αλ ΒΓ είλαη ην 

θνηλό εμσηεξηθό εθαπηόκελν ηκήκα ηνπο, λα βξεζεί ην εκβαδό ηνπ κηθηό-

γξακκνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 
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18. Γίλεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ πιεπξάο α. Με θέληξα ηηο θνξπθέο Α θαη Γ γξά-

θνπκε ηόμα θύθισλ αθηίλαο α κέζα ζην ηεηξάγσλν. Να βξεζεί ην εκβαδό ηεο 

επηθάλεηαο πνπ πεξηθιείεηαη από ηα δύν απηά ηόμα. 

 

19. Γίλεηαη ηεηξάγσλν πιεπξάο 2α. Με δηακέηξνπο ηηο πιεπξέο ηνπ γξάθνπκε ε-

κηθύθιηα κέζα ζην ηεηξάγσλν. Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ θακππιόγξακκνπ 

ζηαπξνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη 

 

20. Γίλεηαη θύθινο (Ο,R) θαη εγγεγξακκέλν ζ’απηόλ ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ. Με 

θέληξα ηηο θνξπθέο ηνπ ΑΒΓ γξάθνπκε ηξία κηθξά ηόμα πνπ έρνπλ ηα άθξα 

ηνπο πάλσ ζηνλ θύθιν. Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ θακππιόγξακκνπ ηξίθπιινπ 

πνπ ζρεκαηίδεηαη. 

 

21. Γίλεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ πιεπξάο 2α. Με δηακέηξνπο ηηο ΑΒ θαη ΒΓ γξάθνπ-

κε δύν εκηθύθιηα εληόο ηνπ ηεηξαγώλνπ. Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ θνηλνύ κέ-

ξνπο ησλ δύν εκηθπθιίσλ. 

 

22. Γύν ίζνη θύθινη (Κ,R) θαη (Λ,R) έρνπλ δηάθεληξν ΚΛ=R 2. Nα βξεζεί ην εκ-

βαδό ηνπ θνηλνύ κέξνπο ηνπο. (Όκνηα, αλ: ΚΛ=R 3). 

 

23. Έλα νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90
0
) είλαη εγγεγξακκέλν ζε 

θύθιν (Ο,R). Αλ γξάςνπκε ην ηόμν ΒΓ ηνπ θύθινπ (Α,ΑΒ), ην νπνίν πεξηέρε-

ηαη ζηνλ θπθιηθό δίζθν (Ο,R), λα δεηρηεί όηη ην εκβαδό ηνπ ζρεκαηηδόκελνπ 

κελίζθνπ είλαη ίζν κε ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

24. Με θέληξα ηηο θνξπθέο θαλνληθνύ εμαγώλνπ, εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν (Ο,R) 

θαη αθηίλα R γξάθνπκε κέζα ζ΄απηό ηόμα. Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ ζρεκαηη-

δόκελνπ εμάθπιινπ. 

 

25. Γίλεηαη ηεηαξηνθύθιην ΑΟΒ αθηίλαο R. Αλ Γ είλαη ην ζεκείν ηνκήο ηνπ θύ-

θινπ (Α,R) κε ην ηεηαξηνθύθιην, λα βξεζεί ην εκβαδό ηνπ κηθηόγξακκνπ 

ζρήκαηνο ΟΒΓ. 

 

26. Γίλεηαη θύθινο (Ο,R) θαη ηόμν ΑΒ=60
0
. ην ζεκείν Α θέξλνπκε ηελ εθαπην-

κέλε Αρ θαη ηελ ΒΓ⊥Αρ. Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ κηθηόγξακκνπ ηξηγώλνπ 

ΑΒΓ. 

 

27. ε θύθιν (Ο,R) παίξλνπκε ηα δηαδνρηθά ηόμα ΑΒ=90
0
 θαη ΒΓ=30

0
. Να βξεζεί 

ην εκβαδό ηνπ κηθηόγξακκνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.   

 

28. Να βξεζεί ην εκβαδό θύθινπ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε θπθιηθό ηνκέα α-

θηίλαο R θαη γσλίαο 120
0
. 

 

29. Γίλεηαη ηεηαξηνθύθιην ΑΟΒ αθηίλαο α. Με δηακέηξνπο ηηο ΟΑ θαη ΟΒ γξά-

θνπκε εκηθύθιηα κέζα ζην ηεηαξηνθύθιην, πνπ ηέκλνληαη ζην Μ. Να βξεζεί 

ην εκβαδό ηνπ θακππιόγξακκνπ ηξηγώλνπ ΑΜΒ. 

 

 

 

 



 

          ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β’ ΛΤΚΔΗΟΤ                         επιμέλεια: ΥΡΖΣΟ  ΣΑΒΔ 
       ΚΔΦ. 11

0
- ΚΑΝΟΝΗΚΑ ΠΟΛΤΓΩΝΑ 

6 

 

 

     30. ε θύθιν (Ο, R) ζεσξνύκε δύν θάζεηεο 

           αθηίλεο ηνπ ΟΑ θαη ΟΒ. Με δηάκεηξν ηελ 

           ΑΒ γξάθνπκε εθηόο ηνπ θύθινπ εκηθύθιην. 

           Να ππνινγηζηνύλ  : 

          α) Σν εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΟΒ . 

          β) Σν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ 

              κελίζθνπ ΟΑΒ . 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ  ΩΣΟ – ΛΑΘΟ 

 

 

1. Γύν θαλνληθά νθηάγσλα είλαη όκνηα . 

 

2. Γύν θαλνληθά πνιύγσλα κε ηνλ ίδην αξηζκό πιεπξώλ είλαη όκνηα . 

 

3. Έλα θπξηό πνιύγσλν πνπ έρεη όιεο ηνπ ηηο γσλίεο ίζεο είλαη θαλνληθό . 

 

4. Έλα θπξηό πνιύγσλν πνπ έρεη όιεο ηνπ ηηο πιεπξέο  ίζεο είλαη θαλνληθό . 

 

5. Ζ γσλία ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ θαη ε θεληξηθή ηνπ γσλία είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο. 

 

6. Ζ γσλία ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ θαη ε θεληξηθή ηνπ γσλία είλαη ίζεο . 

 

7. Γύν θπθιηθνί ηνκείο ηνπ ίδηνπ θύθινπ ή ίζσλ θύθισλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ίζα ηόμα 

    έρνπλ ίζα εκβαδά . 

 

8. Σν εκβαδόλ ελόο θπθιηθνύ δίζθνπ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν ηεο αθηίλαο ηνπ . 

 

9. Ο ιόγνο ησλ κεθώλ δύν θύθισλ είλαη ίζνο κε ην ιόγν ησλ αθηίλσλ ηνπο . 

 

10. Ο ιόγνο ησλ  εκβαδώλ  δύν θύθισλ είλαη ίζνο κε ην ιόγν ησλ αθηίλσλ ηνπο . 

 

11. Αλ φν  είλαη κία από ηηο ίζεο γσλίεο ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ, ηόηε  
 

       φν  = 360
0
- 

180
0

ν
 . 

 

12. Αθηίλα ελόο θαλνληθνύ πνιπγώλνπ ιέγεηαη θάζε αθηίλα ηνπ εγγεγξακκέλνπ θύ – 

      θινπ ηνπ . 

 

13. Ζ πιεπξά ελόο ηεηξαγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν, ηζνύηαη κε ηελ αθηίλα ηνπ 

      πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ . 

 

Β 

Α 

Ο 
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14. Γύν πνιύγσλα κε ηνλ ίδην αξηζκό πιεπξώλ είλαη όκνηα . 

 

15. Γύν θπθιηθνί ηνκείο ηνπ ίδηνπ θύθινπ έρνπλ ίζα εκβαδά . 

 

16. Σν απόζηεκα ελόο θαλνληθνύ εμαγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν ηζνύηαη κε ηελ 

      πιεπξά ηνπ εμαγώλνπ . 

 

17. Σν απόζηεκα ελόο ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν ηζνύηαη κε ην 

      κηζό ηεο αθηίλαο ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ . 

 

18. ε δύν όκνηα θαλνληθά πνιύγσλα, ν ιόγνο νκνηόηεηαο ηνπο ηζνύηαη κε ην ηεηξά – 

      γσλν ηνπ ιόγνπ ησλ αθηίλσλ ηνπο . 

 

19. Σν κήθνο θύθινπ αθηίλαο 1  είλαη  π . 

 

20. Δάλ ην απόζηεκα θαλνληθνύ πνιπγώλνπ, εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν αθηίλαο R, εί – 

      λαη 
R 2

2
 , ηόηε ε πιεπξά ηνπ είλαη R. 

 

21. Δάλ ην απόζηεκα θαλνληθνύ πνιπγώλνπ, εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν αθηίλαο R, εί – 

      λαη 
R 3

2
 , ηόηε ε πιεπξά ηνπ είλαη R. 

 

22. Σν θαλνληθό πνιύγσλν, πνπ ε εμσηεξηθή ηνπ γσλία είλαη ακβιεία, είλαη ηζόπιεπ – 

       ξν ηξίγσλν . 

 

23. Αλ Ρλ ε πεξίκεηξνο ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ, ηόηε ην εκβαδόλ ηνπ Δλ είλαη Ρλ∙αλ . 

 

24. Ζ πιεπξά ι6 θαλνληθνύ εμαγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν αθηίλαο R, είλαη R. 

 

25. Ζ πιεπξά ι3 ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν αθηίλαο R, είλαη 
R

2
 . 

 

26. Σν θαλνληθό πνιύγσλν ηνπ νπνίνπ ε πιεπξά ιλ ηζνύηαη κε ηελ αθηίλα R ηνπ πε – 

      ξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηεηξάγσλν . 

 

27. Σν θαλνληθό πνιύγσλν ηνπ νπνίνπ ην απόζηεκα αλ ηζνύηαη κε ην κηζό ηεο πιεπ – 

       ξάο ιλ  είλαη  εμάγσλν . 

 

 

                                         

 


