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ΘΕΜΑ 1ο 

 
Α1. Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ µε  ύψος Α∆, να αποδείξετε  ότι  το 
τετράγωνο  µιας πλευράς , η οποία βρίσκεται  απέναντι  από οξεία  
γωνία, ισούται µε το άθροισµα των τετραγώνων  των δυο άλλων  
πλευρών , ελαττωµένο κατά  το διπλάσιο  του γινοµένου της µιας 
από τις πλευρές  αυτές  επί την προβολή  της άλλης  πάνω  σ '    
αυτήν, δηλαδή: 

ΑΒ2 = ΑΓ2 + ΒΓ2 - 2ΒΓ ⋅∆Γ 
Μονάδες 8 

 
Α2. Να συµπληρώσετε το κατάλληλο σύµβολο ( = , < , > )  στις 
παρακάτω προτάσεις: 
 
α. Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει α2 < β2 +γ2 , αν και µόνον αν  Α̂ ... 90°  
 
β. Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει α2 > β2 +γ2, αν και µόνον αν   Α̂ ... 90°  
 
γ. Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει α2 = β2 +γ2, αν και µόνον αν  Α̂ ... 90° 

Μονάδες 4,5 
 

B1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Σε τρίγωνο  ΑΒΓ δίνονται: ΑΒ = 3, ΒΓ=5 και ΑΓ=7. 
Η προβολή  της ΑΒ πάνω στην ΑΓ είναι: 
  

               Α:   7       Β:  8,3     Γ: 65
14

    ∆: 3 1−    Ε: 33
14

 

Μονάδες 6,5 
 
 
 



Β2. Στη Στήλη Α δίνεται το είδος της γωνίας ενός τριγώνου 
και στη Στήλη Β τριάδα αριθµών που µπορεί να είναι 
µήκη πλευρών τριγώνου. Να γράψετε τα γράµµατα της 
Στήλης Α και δίπλα τον αριθµό της Στήλης Β, που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Στήλη  Α  Στήλη Β 

α.    A > 90° 1.   α = 5κ, β = 4κ, γ = 3κ  
     όπου  κ  θετικός  ακέραιος  

β.    A < 90° 2.   α = 7,  β = 4,  γ = 5 

γ.    A = 90° 3.   α = 4,  β = 7,  γ = 9 

 4.   α = 6,  β = 8,  γ = 15 
Μονάδες  6 

 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 
Στο διπλανό  σχήµα δίνονται 
κύκλος κέντρου Ο µε 
διάµετρο ΑΒ = 8, Κ το µέσο 
της ΑΟ και Γ∆ η χορδή που 
διέρχεται από το Κ µε ΚΓ = 3. 

 

 
α.  Να υπολογίσετε το Κ∆. 

Μονάδες 10 
 
β.   Να   υπολογίσετε   το   εφαπτόµενο   τµήµα   Α Λ   του κύκλου 
που γράφεται  µε διάµετρο την ΟΒ. 

Μονάδες 15 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Ε το µέσο της πλευράς ΑΒ. Προεκτείνουµε  
την  πλευρά  ΒΓ προς  το  µέρος  του  Β 

κατά   ευθύγραµµο   τµήµα   Β∆= 
2
ΒΓ και   φέρουµε   την 

α.   Να αποδείξετε ότι (∆ΕΒ) =  1
2

 (Α∆Β). 

Μονάδες 5 

β.   Να βρείτε τους λογούς  ( )
( )
∆ΕΒ
ΑΒΓ

  και  ( )
( )
ΑΒΓ
Α∆Γ

 

Μονάδες 10 
 
γ.   Αν  AM  είναι  η  διάµεσος  του   τριγώνου   ΑΒΓ,  να 
αποδείξετε ότι (Β∆Ε) = (ΑΜΕ). 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Τρεις κύκλοι (Ο1, R1), (O2, R2) και (O3, R3) εφάπτονται ανά δυο 
εξωτερικά στα σηµεία Α, Β και Γ.  
        Av  R1 = R2= 2     και R3 =  2 2−  
 

α.   Να    αποδείξετε    ότι    το    τρίγωνο    Ο1Ο2Ο3    είναι 
ορθογώνιο. 

Μονάδες 5 
 
β.   Να   υπολογίσετε   την   περίµετρο   του   καµπυλόγραµµου 
τριγώνου ΑΒΓ. 

Μονάδες 10 
 
γ.   Να    υπολογίσετε    το    εµβαδόν    του    καµπυλόγραµµου 
τριγώνου ΑΒΓ. 

Μονάδες 10 
 


