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             Αξιολόγηση στα Μαθηματικά                                                Α΄ Γ.Ε.Λ 

            
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

 

ΩΡΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

στα 

 

Μαθηματικά  

 

1ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή  

στη Γεωμετρία 

(διάρκεια: 3 ώρες) 

 

Θέμα 1ο 

Α. Σε κύκλο (O, R) είναι εγγεγραμμένο ένα κανονικό εξάγωνο.  

Να υπολογισθούν συναρτήσει της ακτίνας R του κύκλου: 

α) η πλευρά του λ6 

β) Το απόστημα α6 και 

γ) Το εμβαδόν του εξαγώνου 

 

Β. α) Αν το απόστημα κανονικού εξαγώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο είναι 5 3 cm τότε η 

ακτίνα του κύκλου είναι (μετρημένη σε cm)         

i)  5 ii)  10     iii)  15 iv)  20      v)  25 
 
β) Αν η κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο ακτίνας 6 cm είναι 

60
0
  τότε η πλευρά του είναι (μετρημένη σε cm) 

i)  3  ii)  6     iii)  9  iv)  20      v)  15 
 
γ) Ένα κανονικό εξάγωνο είναι εγγεγραμένο σε κύκλο ακτίνας 4cm.  Το εμβαδό του σε cm

2
  

είναι 

i)  4 3  ii) 8 3      iii) 10 3  iv) 16 3      v) 24 3   
 
δ) Το κανονικό πολύγωνο του οποίου η πλευρά του λν ισούται με την ακτίνα R του 

περιγεγραμμένου κύκλου είναι 

i)  τρίγωνο     ii)  τετράγωνο     iii)  εξάγωνο      iv)  δεκάγωνο      
 
ε) Κάθε κανονικό πολύγωνο που μπορεί να χωριστεί σε διαδοχικά ισόπλευρα και ίσα τρίγωνα 

με κοινή κορυφή το κέντρο του πολυγώνου είναι 

i)  τετράγωνο           ii) πεντάγωνο            iii)  εξάγωνο   

iv)  δεκάγωνο           v)  τίποτα από τα παραπάνω 
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Θέμα 2ο 

Ισοσκελούς τραπεζίου η περίμετρός είναι 60m. Το εμβαδόν του είναι 160m
2
  και το ύψος του 

είναι 8m. Να βρείτε: 

α) Tις μη παράλληλες πλευρές του. 

β) Τη μεγάλη βάση του τραπεζίου. 

γ) Tη μικρή βάση του τραπεζίου. 

 

 

Θέμα 3ο 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσός του ΑΜ. Στην προέκταση της ΒΓ παίρνουμε σημείο Ε, 

ώστε  
2

α
=ΓΕ . Να αποδείξετε ότι: 

 α) γ β μ
α

α
2 2 2

2

2
2

    β) AE2 2 2 23 3  β γ μα  

 

Θέμα 4ο 

Για να ρυμοτομηθεί τετραγωνικό αγροτεμάχιο πλευράς 600 m, κατασκευάζεται στο κέντρο του 

τετραγωνική πλατεία πλευρά 300m. Το υπόλοιπο αγροτεμάχιο χωρίζεται σε 8 ίσα οικόπεδα με 

πρόσοψη στην πλατεία. 

α) Σχεδιάστε τις διαγωνίους του τετραγωνικού αγροτεμαχίου και υπολογίστε το μήκος τους. 

β) Τοποθετήστε στο σχήμα την τετραγωνική πλατεία και υπολογίστε το εμβαδόν της. 

γ) Ολοκληρώστε το σχήμα σχεδιάζοντας τα 8 ζητούμενα ίσα οικόπεδα. Τι σχήμα έχουν αυτά; 

δ) Υπολογίστε για καθένα από τα 8 οικόπεδα: 

i)  το εμβαδόν του     ii) την περίμετρό του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       Εύχομαι επιτυχία στον στόχο σας!!!!!!!!!!!!!!! 
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