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ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Η τιµή κάθε µεγέθους που αναφέρεται στη στήλη Ι 

του πίνακα που ακολουθεί, δίνεται µε έναν από 
τους τύπους που υπάρχουν στη στήλη ΙΙ. 

 
ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. Εµβαδόν κυκλικού δίσκου 
ακτίνας R 
 

B. Μήκος κύκλου ακτίνας R 
 
Γ. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα µ° σε 

κύκλο ακτίνας R 
 
∆. Μήκος τόξου µ° σε κύκλο 

ακτίνας R 

1.  2πR
 
2.  πR2 

 
3.  R2

 

4. 
180

µRπ  

 

5. 
360

µRπ 2
 

 
6.  2πR3

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Ι 
και, ακριβώς δίπλα, τον αριθµό της στήλης ΙΙ που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

Μονάδες 16 
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Β. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και, 
ακριβώς δίπλα, την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λ, αν αυτή είναι λανθασµένη. 

 
1) Το εµβαδόν τριγώνου ισούται µε το γινόµενο µιας 

πλευράς επί το αντίστοιχο ύψος. 

Μονάδες 1,5 
2) ∆ύο κανονικά πολύγωνα µε τον ίδιο αριθµό 

πλευρών είναι όµοια. 

Μονάδες 1,5 
3) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις 

πλευρές του ίσες. 

Μονάδες 1,5 
4) Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( )ο90Α�=  µε 

αντίστοιχα µήκη πλευρών α, β, γ ισχύει:  α2< β2+γ2

Μονάδες 1,5 
5) Η κεντρική γωνία ων ενός κανονικού ν-γώνου 

δίνεται από τον τύπο 
ν

360ων = . 

Μονάδες 1,5 
6) Το µήκος λ6 της πλευράς κανονικού εξαγώνου, 

εγγεγραµµένου σε κύκλο ακτίνας R, δίνεται από 
τον τύπο λ6=R. 

Μονάδες 1,5 
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ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (του παρακάτω 
σχήµατος) µε κάθετες πλευρές ΑΒ=40, ΑΓ=30 και ότι 
Α∆ είναι το ύψος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα 
ΒΓ του τριγώνου. 

Να βρείτε : 
α. το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ 

Μονάδες 6 
β. το µήκος του ύψους Α∆ 

Μονάδες 9 
γ. το µήκος της προβολής της πλευράς ΑΓ πάνω στην 

υποτείνουσα ΒΓ. 
Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
Στο παρακάτω σχήµα δίνεται κύκλος κέντρου Ο και 
ακτίνας R=10. Το τµήµα ΑΒ µήκους 96 εφάπτεται στο 
σηµείο Β του κύκλου (Ο,R). Το τµήµα ΑΓ της 
τέµνουσας ΑΓ∆ έχει µήκος 6. 
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Α. Να αποδείξετε ότι η Γ∆ είναι πλευρά κανονικού 
εξαγώνου εγγεγραµµένου στον κύκλο (Ο, R). 

Μονάδες 10 

Β. Στο κανονικό εξάγωνο µε πλευρά τη Γ∆ να βρείτε: 

α. Το απόστηµα α6

Μονάδες 5 

β. Το εµβαδόν Ε6

Μονάδες 5 

γ. Τη γωνία φ6

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

Στο παρακάτω σχήµα δίνεται τετράγωνο ΑΒΓ∆, του 
οποίου το µήκος της διαγωνίου ΑΓ είναι 26 . Με 
κέντρο την κορυφή Α και ακτίνα ΑΒ γράφουµε τόξο 
κύκλου που τέµνει την ΑΓ στο σηµείο Ε. 

Να βρείτε : 

α. το εµβαδόν του τετραγώνου ΑΒΓ∆  
Μονάδες 5 
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β. το µήκος του τόξου ΒΕ  

Μονάδες 7 

γ. το εµβαδόν του κυκλικού τοµέα EΒΑ  και 
Μονάδες 7 

δ. το εµβαδόν του γραµµοσκιασµένου καµπυλογράµµου 
τριγώνου ΕΒΓ .  

Μονάδες 6 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντι-
γράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα .  
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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