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ΘΕΩΡΙΕΣ 

ΘΕΜΑ 1ο 

α) Να διατυπωθεί το πυθαγόρειο θεώρημα. Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με γωνία 

Γ= 900 και να γράψετε την σχέση που συνδέει τις πλευρές του, σύμφωνα με το πυθαγόρειο θεώρημα. 

β) Να διατυπώσετε το αντίστροφο του πυθαγορείου θεωρήματος. 

γ) Τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου είναι 5cm , 13 cm, 12cm , να εξετάσετε αν το τρίγωνο είναι 

ορθογώνιο.    

ΘΕΜΑ 2ο 

    α) Να δοθούν οι παρακάτω ορισμοί: 

1. Ημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου 

2. Συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου 

3. Εφαπτομένη οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου 

β) Με τη βοήθεια του παρακάτω σχήματος να συμπληρώσετε τις ισότητες 

κ                                              Λ       ημ  =   ,           συν =           , εφ =   

        
 
                                                
 
                                               Μ 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Άσκηση 1η  

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ   90


 με υποτείνουσα  ΒΓ= 5 m και την κάθετη πλευρά ΑΒ=3 m.  

1. Να αποδείξετε ότι το μήκος της άλλης κάθετης πλευράς ΑΓ=4 m. 

2. Να βρείτε τα  ημΒ, συνΒ, εφΒ.  

3. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης  :   Π = εφΒ εφΓ +3 

 

 



 

 

Άσκηση 2η 

 

 

   

 

Άσκηση 3η 

 

Στο διπλανό σχήμα δίνεται ότι ΑΒ = 4 cm, ΑΔ = 6 cm και 

ΕΓ = 8 cm. Να βρείτε: Α. την πλευρά ΒΓ. 

 

Β. το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ. 

 

Γ. τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας Γ. 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

1.  Να απαντήσετε σε ένα(1) θέμα θεωρίας  και σε δύο(2) θέματα ασκήσεων.  

2.  Στα σχήματα που θα χρειαστούν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μολύβι.  

3.  Διαθέσιμος χρόνος  εξέτασης δύο (2) ώρες . 

4.  Χρόνος δυνατής αποχώρησης   30΄  από τη διανομή των θεμάτων.  

5 . Όλες οι απαντήσεις  να γραφούν στη κόλλα αναφοράς . 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ!!! 
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