1.

Αν οι µη παράλληλες πλευρές ενός τραπεζίου είναι κάθετες, να αποδείξετε ότι το
άθροισµα των τετραγώνων των διαγωνίων του είναι ίσο µε το άθροισµα των
τετραγώνων των βάσεών του.

2.

Να υπολογίσετε το ύψος και τις διαγώνιες ενός ισοσκελούς τραπεζίου ΑΒΓ∆ µε
βάσεις ΑΒ=4, Γ∆=10 και µη παράλληλες πλευρές ίσες µε 5.

3.

∆ίνονται δύο όµοια ορθογώνια τρίγωνα. Αποδείξτε ότι το γινόµενο των
υποτεινουσών είναι ίσο µε το άθροισµα των γινοµένων των οµόλογων κάθετων
πλευρών του.

4.

Τα µήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου ΑΒΓ∆ έχουν λόγο 2. Να αποδείξετε
ότι οι προβολές των κορυφών Α και Γ στη διαγώνιο Β∆ διαιρούν τη διαγώνιο
αυτή σε τρία ίσα ευθύγραµµα τµήµατα.

5.

∆ίνεται κύκλος (Ο,ρ) διαµέτρου ΑΒ και κύκλος διαµέτρου ΟΑ. Από ένα σηµείο
Γ της ακτίνας ΟΑ φέρνουµε την κάθετη στην ΑΒ, η οποία τέµνει τον µικρό κύκλο
στο ∆ και τον µεγάλο κύκλο στο Ε. ∆είξτε ότι τα ευθύγραµµα τµήµατα Α∆ και
ΑΕ είναι ασύµµετρα.

6.

Σε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ πλευράς α προεκτείνουµε τη ΒΓ κατά ευθύγραµµο
τµήµα Γ∆=α. Να υπολογιστεί το µήκος του Α∆ συναρτήσει του α.

7.

Αν α,β,γ γνωστά (κατασκευάσιµα) ευθύγραµµα τµήµατα, να κατασκευάσετε τµήµα
χ, όταν:
(α) χ= 3a 2 + 5β 2
(β)
(γ)

χ= α 2 + β 2 − αβ
χ4=α4+β4.

8.

Θεωρούµε τρίγωνο ΑΒΓ και τον περιγεγραµµένο του κύκλο (Ο,R). Φέρνουµε τη
διάµετρο ΑΜ και από το Μ φέρνουµε εφαπτοµένη του κύκλου, που τέµνει τις
προεκτάσεις των πλευρών ΑΒ,ΑΓ στα σηµεία ∆,Ε αντίστοιχα. Τότε:
(α) ΑΒ2+ΒΜ2+ΜΕ2=ΑΕ2 και
(β) ΑΒ.Α∆=ΑΓ.ΑΕ

9.

Θεωρούµε τρίγωνο ΑΒΓ µε Β− Γ = 90ο . Αν R η ακτίνα του περιγεγραµµένου του
κύκλου τότε β2+γ2=4R2.

10.

Έστω ∆ το σηµείο επαφής της πλευράς ΒΓ τριγώνου ΑΒΓ µε τον εγγεγραµµένο
κύκλο του. ∆είξτε ότι:

Λ

Λ

Λ

Α = 90 ο  Β∆.Γ∆=βγ/2.
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11.

Να βρεθεί και να υπολογιστεί η µεγαλύτερη γωνία ενός τριγώνου ΑΒΓ µε β=2α
και γ=α 7 .

12.

Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ=β και Α = 30ο , να δειχθεί ότι

Λ

α
=
β

6− 2
.
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13.

Αν στο εγγράψιµο τετράπλευρο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ=α,ΒΓ=β,Γ∆=γ,∆Α=δ ισχύει
αβ=γδ, δείξτε ότι α2+β2+γ2+δ2=2ΑΓ2.

14.

Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει υα=2 2(τ − β )(τ − γ ) , τότε 3α=β+γ.

15.

(α) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ (ως προς τις γωνίες του) του οποίου
οι πλευρές γ,β,α είναι ανάλογες προς τους αριθµούς 4,5,6 αντίστοιχα.
(β) Αν Α∆ είναι η προβολή της πλευράς γ τριγώνου ΑΒΓ πάνω στη πλευρά β,
να δείξετε ότι Α∆=(α+β+γ)/30.

16.

Σε κάθε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ να δειχτεί ότι α2+β2+γ2>8R2 (όπου R η ακτίνα
του περιγεγραµµένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ)

17.

Να υπολογίσετε το χ έτσι, ώστε οι παραστάσεις χ2+χ+1, 2χ+1 και χ2-1 να
αποτελούν µήκη πλευρών τριγώνου.
Στη συνέχεια να βρείτε τη γωνία που βρίσκεται απέναντι από τη µεγαλύτερη
πλευρά του τριγώνου.

18.

Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει µα2=βγ, να δείξετε ότι α=|β-γ|. 2

19.

Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει β=4, γ=6 και µα=4, να υπολογιστεί η προβολή της
διαµέσου µα στην πλευρά ΒΓ.

20.

Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει µβ2+µγ2=5µα2, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

21.

∆ίνονται δύο οµόκεντροι κύκλοι (Ο,R), (Ο,ρ) µε R>ρ. Ευθεία (ε) διέρχεται από
το κέντρο Ο και τέµνει τους κύκλους κατά σειρά στα σηµεία Α,Β,Γ,∆. Αν Μ είναι
σηµείο του (Ο,R) και Ν σηµείο του (Ο,ρ), τότε ΝΑ2+Ν∆2=ΜΒ2+ΜΓ2.

22.

Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση β2+γ2=2α2, να αποδείξετε ότι για τις
διαµέσους του τριγώνου ισχύουν οι ισότητες:
(α) µβ2+µγ2=2µα2 και
(β)

µα µ β µ γ
3
=
=
=
.
α
γ
β
2
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23.

∆ίνεται ρόµβος ΑΒΓ∆ µε ∆ = 60ο και σηµείο Μ εκτός του ρόµβου. ∆είξτε ότι
ΜΒ2+Μ∆2=ΜΑ2+ΜΓ2+ΑΓ2.

24.

Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90ο ) φέρνουµε τη διάµεσο ΒΜ. Αν ∆ είναι το
µέσο της ΒΜ, να δείξετε ότι ΒΓ2=4Α∆2+3ΑΜ2.

25.

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να βρείτε τον γεωµετρικό τόπο των σηµείων Μ του
επιπέδου, για τα οποία ισχύει η σχέση ΜΒ2+ΜΓ2=2ΜΑ2.

26.

Ένα σηµείο Α απέχει απόσταση R/2 από το κέντρο Ο ενός κύκλου (Ο, R). Μια
χορδή ΒΓ του κύκλου διέρχεται από το Α και διαιρείται από το Α σε λόγο ¼. Να
βρεθεί το µήκος της χορδής αυτής.

27.

Η προέκταση της διαµέσου ΑΜ τριγώνου ΑΒΓ τέµνει τον περιγεγραµµένο κύκλο
του στο σηµείο ∆. Να υπολογίσετε το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος ∆Μ
συναρτήσει των πλευρών του τριγώνου.

28.

∆ίνεται κύκλος (Ο,ΟΑ) και µε διάµετρο την ΟΑ γράφουµε δεύτερο κύκλο. Αν
από ένα σηµείο Β του µικρού κύκλου φέρουµε µια χορδή Γ∆ του µεγάλου
κύκλου, να δείξετε ότι ΒΓ.Β∆=ΑΒ2.

29.

Αν Η είναι το ορθόκεντρο ενός οξυγώνιου τριγώνου ΑΒΓ , να υπολογιστεί το
ευθύγραµµο τµήµα ΑΗ συναρτήσει των πλευρών του τριγώνου.

30.

Θεωρούµε µια γωνία χ Οψ και δύο σηµεία Α,Β της πλευράς Οχ. Να
προσδιορίσετε σηµεία Γ,∆ της πλευράς Οψ τέτοια, ώστε να ισχύει
ΟΑ.ΟΒ=ΟΓ.Ο∆

31.

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Αν ο κύκλος διαµέτρου ΒΓ τέµνει τις πλευρές ΑΒ,ΑΓ στα
σηµεία ∆,Ε αντίστοιχα, τότε α2=βΓΕ+γΒ∆.

32.

Να δείξετε ότι το εµβαδόν ενός τετραπλεύρου του οποίου οι διαγώνιες τέµνονται
κάθετα, είναι ίσο µε το ηµιγινόµενο των διαγωνίων του.

33.

(α) ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε εµβαδόν Ε. Τότε: Α = 90ο  E=τ(τ-α).
(β) Αν ∆ είναι το σηµείο επαφής του εγγεγραµµένου κύκλου ορθογωνίου
τριγώνου ΑΒΓ µε την υποτείνουσα ΒΓ αυτού, τότε (ΑΒΓ)=∆Β.∆Γ

34.

Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε ΒΓ=6, η διάµεσος ΑΜ είναι κάθετη στην πλευρά ΑΒ και
ίση µε αυτή. ∆είξτε ότι (ΑΒΓ)=9/2.

Λ

Λ

Λ
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35.

Να κατασκευάσετε τετράγωνο µε εµβαδόν πενταπλάσιο του εµβαδού δεδοµένου
τετραγώνου.

36.

Να υπολογιστεί το εµβαδόν τραπεζίου ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) στις παρακάτω
περιπτώσεις:
Λ

37.

Λ

Λ

(α)
Α = ∆ = 90ο , Β = 120ο και ΒΓ=Γ∆=α.
(β) ΑΒ=4 , Γ∆=10 και Α∆=ΒΓ=5.
Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει: υα=3ρ (όπου ρ η ακτίνα του εγγεγραµµένου κύκλου του
τριγώνου ΑΒΓ). Να βρεθεί ο λόγος

β +γ
.
α

38.

Να χωρίσετε ένα παραλληλόγραµµο σε τέσσερα ισοδύναµα χωρία µε ευθείες που
διέρχονται από µια κορυφή του.

39.

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εµβαδού Ε και κύκλος (Κ,ρ) που έχει το κέντρο του στην
πλευρά α και εφάπτεται στις πλευρές β,γ. Να αποδείξετε ότι (β+γ)ρ=2Ε.

40.

∆ίνεται ένα τετράγωνο ΑΒΓ∆ πλευράς 2α και κέντρου Ο. Κατασκευάζουµε ένα
τετράγωνο ΟΕΖΗ µε πλευρά β, όπου β>2α. Να υπολογιστεί το εµβαδόν του
κοινού χωρίου των δύο τετραγώνων.

41.

Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει: Α = 90ο  (ρβ-ρα)(ργ-ρα)=2ρβργ.

42.

Σε τρίγωνο ΑΒΓ να δειχθεί ότι: ραρβ+ρβργ+ραργ=τ2.

43.

Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ έχει εµβαδόν ίσο µε

Λ

ΑΓ 2
, όπου ΑΓ η
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µια διαγώνιός του. Να αποδείξετε ότι η οξεία γωνία των διαγωνίων του είναι 30ο.
Λ

Λ

Λ

44.

Θεωρούµε τρεις ίσες διαδοχικές γωνίες χ Οψ ,ψ Ο z, z Ο χ και επί των πλευρών
Οχ,Οψ,Οz τα σηµεία Α,Β,Γ αντίστοιχα τέτοια, ώστε ΟΑ=1,ΟΒ=4,ΟΓ=8.
∆είξτε ότι (ΑΒΓ)=11 3 .

45.

Αν Ι το έγκεντρο ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ ( Α = 90ο ) να δειχτεί ότι
ΙΒ.ΙΓ=ΙΑ.ΒΓ

46.

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Από ένα σηµείο Ο εσωτερικό του τριγώνου ΑΒΓ φέρνουµε
κάθετες στις πλευρές ΑΒ,ΒΓ,ΓΑ και πάνω σε αυτές παίρνουµε τµήµατα
Ο∆=ΑΒ,ΟΕ=ΒΓ,ΟΖ=ΓΑ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι:
(α) (∆ΟΕ)=(ΑΒΓ)
(β) (∆ΕΖ)=3.(ΑΒΓ)

Λ
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Λ

47.

Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90ο ). Κατασκευάζουµε επί των τριών
πλευρών του και εκτός αυτού τετράγωνα ΒΓ∆Ε,ΓΑΘΙ,ΑΒΚΛ. Να υπολογισθούν:
(α) τα εµβαδά (ΚΒΕ),(∆ΓΙ),(ΛΑΘ)
(β) το εµβαδόν (∆ΕΚΛΘΙ) συναρτήσει των πλευρών α,β,γ του τριγώνου ΑΒΓ.

48.

Έστω ∆ το µέσο της πλευράς ΒΓ τριγώνου ΑΒΓ και σηµείο Ε της πλευράς επίσης
ΒΓ διαφορετικό από τα ∆,Β,Γ. Από το ∆ η παράλληλη ευθεία προς την ΑΕ τέµνει
την ευθεία ΑΒ στο σηµείο Ζ. Να δείξετε ότι (ΖΒΕ)=(ΑΒΓ)/2.

49.

Να αποδείξετε ότι από οποιοδήποτε σηµείο µιας πλευράς ενός τριγώνου
διέρχεται ευθεία που χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ισοδύναµα χωρία.

50.

Αν είναι Α∆,ΒΕ,ΓΖ τα ύψη οξυγώνιου τριγώνου ΑΒΓ και Η το ορθόκεντρό του,
να δείξετε ότι

Η∆

υα

+

ΗΕ

υβ

+

ΗΖ

υγ

= 1.

51.

Σε τρίγωνο ΑΒΓ οι διχοτόµοι του Α∆ και ΓΕ τέµνονται στο σηµείο Ι. Αν
(β+γ).(ΑΕΙ)=α.(ΑΙΓ) να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.

52.

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και το έγκεντρό του Ι. Αν ισχύει (2β+γ)(ΙΒΓ)=β.(ΑΒΓ), να
δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.

53.

Σε τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουµε τη διχοτόµο Α∆ και τη διάµεσο ΓΕ. Αν ισχύει η
σχέση 4γ.(Β∆Ε)=β.(ΑΒΓ) να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.

54.

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και οι διχοτόµοι του Β∆,ΓΕ. Αν ισχύει η σχέση
( ΑΒΓ) =

( Α∆Ε)

α
(1 + ) 2
β

, να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.

55.

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάµεσός του Α∆. Προεκτείνουµε την πλευρά ΑΒ
προς το µέρος του Α κατά τµήµα ΑΕ=2ΑΒ.Να αποδείξετε ότι (Β∆Ε)=3(Α∆Γ).

56.

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε β=2γ. Αν Α∆ η εσωτερική διχοτόµος της γωνίας Α και
ΒΜ=µβ , δείξτε ότι:
(α) 2.(ΒΜ∆)=(∆ΜΓ)
(β) 3.(Μ∆Γ)=(ΑΒΓ).

57.

Αν Μ,Ν είναι τα µέσα των πλευρών ΒΓ,Γ∆ ενός παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆, να

Λ

3
8

αποδείξετε ότι (ΑΜΝ)= (ΑΒΓ∆).
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58.

Στις πλευρές γ,α,β τριγώνου ΑΒΓ παίρνουµε αντίστοιχα τα σηµεία ∆,Ε,Ζ τέτοια,
ώστε Α∆=λγ , ΒΕ=λα και ΓΖ=λβ (0<λ<1). Να υπολογισθεί ο λόγος

(∆ΕΖ)
( ΑΒΓ)

συναρτήσει του λ και να βρεθεί η τιµή του λ ώστε το τρίγωνο ∆ΕΖ να έχει το
ελάχιστο δυνατό εµβαδό.

59.

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές β=1+ 2 , γ=2 και εµβαδόν Ε=

βγ 2
4

. Να

υπολογίσετε την πλευρά α.

60.

Έστω Α∆ ύψος και Η το ορθόκεντρο οξυγώνιου τριγώνου ΑΒΓ. Να αποδείξετε
ότι

βγ
ΗΒ.ΗΓ

=

Α∆
.
Η∆

61.

Σε κάθε κανονικό ν-γωνο να δειχτεί ότι κάθε µια από τις εξωτερικές του γωνίες
είναι ίση µε την κεντρική γωνία του.

62.

∆ίνεται κανονικό εξάγωνο ΑΒΓ∆ΕΖ. Έστω Κ τοµή των διαγωνίων ΑΕ,ΓΖ και Λ
η τοµή των ευθειών ΒΚ,ΕΖ. Τότε:
(α)

ΚΖ =

1
ΓΖ
4

ΛΖ 1
= .
ΛΕ 2

(β)

63.

Να δειχτεί ότι τα σηµεία που τριχοτοµούν (χωρίζουν σε τρία ίσα µέρη) τις
πλευρές ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α, είναι κορυφές κανονικού εξαγώνου
και να βρεθεί το εµβαδόν του συναρτήσει του α.

64.

Σε κάθε κανονικό ν-γωνο πλευράς λν ,αποστήµατος αν και κεντρικής γωνίας ων , να
δειχθεί:
(α)

65.

λν = 2 Rηµ (

ων
2

)

(β)

αν = Rσυν (

ων
2

).
Λ

Σε ένα κανονικό ν-γωνο Α1Α2…Αν , αν Α1∆ είναι η διχοτόµος της γωνίας A3 A1 A2
Λ

και ισχύει Aν A1 ∆ =135Ο , να δειχτεί ότι ν=10.
^

^

66.

Σε κύκλο (Ο,R) θεωρούµε τα τόξα ΑΒ =60ο και ΑΓ = 90ο (το Α ανήκει στο
«µικρό» τόξο ΒΓ). Να βρεθεί το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.

67.

Σε κύκλο (Ο,R) είναι εγγεγραµµένο κανονικό ν-γωνο µε εµβαδόν Ε και
περιγεγραµµένο κανονικό ν-γωνο µε εµβαδόν Ε΄ έτσι, ώστε να ισχύει
Να δείξετε ότι ν=6.
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E 3
= .
E΄ 4

68.

∆είξτε ότι το εµβαδόν τετραγώνου εγγεγραµµένο σε ηµικύκλιο ακτίνας R είναι τα
2
του εµβαδού του εγγεγραµµένου τετραγώνου σε κύκλο ακτίνας R.
5

69.

Ένα κανονικό εξάγωνο είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο ακτίνας R. Έξω από το
εξάγωνο κατασκευάζουµε τετράγωνα µε πλευρές τις πλευρές του εξαγώνου.
(α) αποδείξτε ότι οι κορυφές των τετραγώνων, που δεν είναι κορυφές του
εξαγώνου, σχηµατίζουν κανονικό 12-γωνο και
(β) να βρεθεί το εµβαδόν του παραπάνω 12-γώνου συναρτήσει του R.

70.

Ένα κανονικό εξάγωνο ΑΒΓ∆ΕΖ είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο ακτίνας R Αν οι
προεκτάσεις των ΑΒ και ∆Γ τέµνονται στο σηµείο Μ, να βρεθούν συναρτήσει του
R τα εµβαδά των τριγώνων ΜΒΓ και ΜΕΖ.

71.

Να υπολογισθεί το µήκος του εγγεγραµµένου και του περιγεγραµµένου κύκλου
(α) ορθογωνίου τριγώνου µε κάθετες πλευρές 3cm και 4cm
(β) ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α.

72.

∆ύο κύκλοι µε ακτίνες R και 3R εφάπτονται εξωτερικά στο σηµείο Α. Αν ΒΓ είναι
µια κοινή εξωτερική εφαπτοµένη των κύκλων, να υπολογισθεί η περίµετρος του
καµπυλόγραµµου τριγώνου ΑΒΓ ως συνάρτηση της ακτίνας R.

73.

∆ίνονται δύο οµόκεντροι κύκλοι (O,R) , (O,2R) και µια χορδή ΑΒ του (O,2R)
^

που εφάπτεται στον(O,R). Να βρεθεί το µήκος του «µικρού» τόξου ΑΒ του
κύκλου(O,2R).

74.

Ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ είναι περιγεγραµµένο σε κύκλο (Ο,ρ). Θεωρούµε
τους τρεις κύκλους που εφάπτονται του (Ο,ρ) και δύο πλευρών του τριγώνου. Να
δειχτεί ότι το άθροισµα των µηκών αυτών των τριών κύκλων ισούται µε το µήκος
του κύκλου (Ο,ρ).

75.

∆ίνεται κύκλος (Ο,R) και δύο παράλληλες χορδές του ΑΒ=λ3 και Γ∆=λ6 ώστε το
Ο να µην είναι µεταξύ αυτών. Να βρεθεί η περίµετρος του µεικτόγραµµου
τραπεζίου που έχει κορυφές τα σηµεία Α,Β,Γ∆.

76.

∆ίνεται κύκλος (Ο,R=1) και ένα τετράγωνο ΑΒΓ∆
µε πλευρά 1,τοποθετηµένο όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα.
Στρέφουµε το τετράγωνο περί το Γ και κατά τη φορά στροφής των
δεικτών του ρολογιού, µέχρι το ∆ να γίνει σηµείο του κύκλου.
Να βρεθεί το µήκος του τόξου που διαγράφεται από το σηµείο Α.
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77.

∆ίνεται κύκλος (Ο,R) και δύο κάθετες διάµετροι αυτού ΑΒ και Γ∆. Γράφουµε το
τόξο του κύκλου (Α,ΑΓ) που έχει άκρα τα Γ,∆ και τέµνει την ΑΒ στο σηµείο Ε.
Να βρεθεί το εµβαδόν του µηνίσκου ΓΕ∆ΒΓ.

78.

Με κέντρα τις κορυφές τετραγώνου ΑΒΓ∆ πλευράς α και ακτίνας α/2 γράφουµε
τεταρτοκύκλια εντός του τετραγώνου. Να υπολογίσετε το εµβαδόν του
καµπυλόγραµµου σταυρού που σχηµατίζεται.

79.

Με κέντρα τις κορυφές Α,Γ τετραγώνου ΑΒΓ∆ πλευράς α και µε την ίδια
ακτίνα α, γράφουµε κυκλικά τόξα στο εσωτερικό του τετραγώνου. Να βρεθεί το
εµβαδόν του «φύλλου» που σχηµατίζεται µεταξύ των δύο αυτών τόξων.

80.

Να βρεθεί ο λόγος των εµβαδών των δύο κυκλικών τµηµάτων στα οποία
διαιρείται ένας κύκλος (Ο,R) από µια πλευρά εγγεγραµµένου σ΄ αυτόν κανονικού
εξαγώνου.

81.

Να βρεθεί ο λόγος των εµβαδών των δύο κυκλικών τµηµάτων στα οποία
διαιρείται ένας κύκλος (Ο,R) από µια χορδή που είναι µεσοκάθετη µιας ακτίνας
του.

82.

Να δειχθεί ότι το εµβαδό ενός κύκλου που είναι εγγεγραµµένος σε τεταρτοκύκλιο
ακτίνας R είναι ίσο µε πR2(3-2 2 ).
(Υπόδ.: υπολογίστε πρώτα την ακτίνα του εγγεγραµµένου κύκλου)

83.

∆ύο κύκλοι µε ακτίνες (Ο,R) και (Κ,3R) εφάπτονται εξωτερικά στο σηµείο Α. Αν
ΜΝ είναι µια κοινή εξωτερική εφαπτοµένη των κύκλων, να υπολογισθεί το
εµβαδόν του καµπυλόγραµµου τριγώνου ΑΜΝ ως συνάρτηση της ακτίνας R.

84.

∆ίνεται τεταρτοκύκλιο Ο ΒΓ ακτίνας R. ∆είξτε ότι η χορδή ΒΓ δε χωρίζει το
τεταρτοκύκλιο σε δύο ισοδύναµα χωρία.

85.

Να αποδείξετε ότι αν ένα κανονικό πολύγωνο έχει δύο κάθετες διαγώνιες, τότε το
πλήθος των πλευρών του είναι άρτιος αριθµός.

86.

∆ύο κύκλοι (O1,R1) και (O2,R2) εφάπτονται εξωτερικά και έστω Ε1,Ε2 τα εµβαδά
των κύκλων αυτών αντίστοιχα. Αν Ε είναι το εµβαδόν του κύκλου που έχει
διάµετρο το κοινό εξωτερικό εφαπτόµενο τµήµα των δύο κύκλων, να δείξετε ότι
Ε2=Ε1.Ε2

87.

∆ίνεται κύκλος (Ο,R) και σηµείο Α µε ΟΑ=2R. Αν ΑΒ,ΑΓ είναι τα εφαπτόµενα
τµήµατα στον κύκλο, να βρεθεί το εµβαδόν του µεικτόγραµµου τριγώνου ΑΒΓ.

^

^

(όπου ΒΓ το µικρότερο τόξο).
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Λ

88.

∆ίνεται κύκλος (Ο,R) στον οποίο είναι εγγεγραµµένο τρίγωνο ΑΒΓ µε A =60ο.
Αν εκτός του τριγώνου γραφεί ηµικύκλιο διαµέτρου ΒΓ, να βρεθεί το εµβαδόν
του σχηµατιζόµενου µηνίσκου.

89.

∆ίνεται τετράγωνο πλευράς α και οι πέντε ίσοι
κύκλοι µέσα σε αυτό, όπως φαίνεται στο διπλανό
σχήµα. Να βρεθεί ως συνάρτηση του α του
εµβαδόν του γραµµοσκιασµένου µέρους του
τετραγώνου.

90.

∆ίνονται τρεις ίσοι κύκλοι ακτίνας 1 που
εφάπτονται εξωτερικά ανά δύο. ∆ίνεται επίσης
ένας κύκλος που εφάπτεται στους παραπάνω
τρεις κύκλους, όπως στο διπλανό σχήµα. . Να
βρεθεί του εµβαδόν του γραµµοσκιασµένου
µέρους του εξωτερικού κύκλου.

-----------------------------------
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