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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α.    

Στον κύκλο (Ο,R) του παρακάτω σχήµατος φέρουµε τις 
κάθετες διαµέτρους ΑΓ και Β∆. 
Να αποδείξετε ότι: 

 
α.   το εγγεγραµµένο τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι τετράγωνο, 

Μονάδες 5 
β.    η πλευρά του τετραγώνου είναι   λ4 = R 2      και 

Μονάδες 5 

γ.   το απόστηµα του τετραγώνου είναι     α4 =
R 2

2
 

Μονάδες 5 
Β. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιο σας τον αριθµό της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη, 
Σ, αν η πρόταση, είναι σωστή, ή Λ, αν αυτή είναι λανθασµένη. 

 
1.   Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ µε µήκη πλευρών α, β, γ   ισχύει ότι     

α2 = β 2 + γ 2 .  
2. Το µήκος L του κύκλου (Ο,R) δίνεται από τον τύπο 

L = 2πR2. 
3. Το εµβαδόν τριγώνου ΑΒΓ µε µήκη πλευρών α, β, γ 

      δίνεται από τον τύπο    E = 1
2

 β γ ηµΑ. 

 
 
 



4. Το απόστηµα α6 κανονικού εξαγώνου εγγεγραµµένου 

     σε κύκλο ακτίνας R δίνεται από τον τύπο    α6 = R 3
2

 

5. Το   τετράγωνο   της   διαµέσου   µα   τριγώνου   ΑΒΓ   µε 
     µήκη    πλευρών    α, β, γ    δίνεται    από    τον    τύπο 

      
2 2 2
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β + γ −α
µ =  

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ 2ο 
 

∆ίνεται κανονικό πολύγονο µε πλήθος πλευρών ν. Η γωνία 
φν του κανονικού πολυγώνου είναι φν = 120° και η ακτίνα 
του R = 10. 
α.   Να    αποδείξετε    ότι    το    πλήθος    των    πλευρών    
του πολυγώνου αυτού είναι ν =6. 

Μονάδες 8 
β.    Να βρείτε την κεντρική γωνία ων του πολυγώνου. 

Μονάδες 8 
γ.   Να υπολογίσετε το εµβαδόν Εν του πολυγώνου. 

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
Στο παρακάτω σχήµα δίνεται το παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆, 
στο οποίο είναι ΑΕ = ΖΓ και ΑΚ το ύψος του. 

 
α.   Να αποδείξετε ότι   (ABZE) = 1

2
 (ΑΒΓ∆) . 

Μονάδες 13 
β.   Αν    Α∆ = 30,    ΚΓ = 24   και   ΑΚ = 8,    να    υπολογίσετε    την 
περίµετρο του παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆. 

Μονάδες 12 
 



ΘΕΜΑ 4ο 
Ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ   (Α = 90°) µε γωνία   Γ̂  = 30ο   και 
πλευρά   ΑΓ = 27  είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο (O,R), όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 
α.   Να αποδείξετε ότι η διάµετρος του κύκλου έχει µήκος 6. 

Μονάδες 8 
 
β.    Να βρείτε τα εµβαδά των κυκλικών τοµέων   ΟΒΑ    και ΟΑΓ  . 

Μονάδες 8 
 
γ.    Αν   ε1   είναι   το   εµβαδόν   του   κυκλικού   τµήµατος   που 
περιέχεται   στην   κυρτή   γωνία    Β Ο̂Α   και   ε2   είναι   το 
εµβαδόν   του   κυκλικού   τµήµατος  που   περιέχεται   στην 
κυρτή  γωνία  Α Ο̂Γ,  να αποδείξετε ότι η  διαφορά ε2-ε1 
είναι ίση µε το εµβαδόν του κυκλικού τοµέα    ΟΒΑ  . 

Μονάδες 9 
 
 
 

 


