
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  

 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και ο εγγεγραµµένος κύκλος του (I , ρ).  

 Να αποδείξετε ότι το εµβαδόν Ε του τριγώνου δίνεται 
από τον τύπο Ε=τρ, όπου τ είναι η ηµιπερίµετρος του 
τριγώνου . 

Μονάδες 10 
 

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 απόστηµα α4 τετραγώνου εγγεγραµµένου σε κύκλο 
ακτίνας R δίνεται από τον τύπο     α  4 5R=  . 

 
2. Η πλευρά λ3 ισόπλευρου τριγώνου εγγεγραµµένου σε 

κύκλο ακτίνας R δίνεται από τον τύπο   3λ  3 R=  . 
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3. Το εµβαδόν τριγώνου ΑΒΓ µε µήκη πλευρών α,β,γ 

δίνεται από τον τύπο 
 

( ) ( ) ( )  γ–τ β–τ α–τ τ  Ε  = , 
 

 όπου τ είναι η ηµιπερίµετρος του τριγώνου. 
 
4. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο µιας κάθετης 

πλευράς του είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί 
την  προβολή της πλευράς αυτής στην υποτείνουσα. 

 
5. Το εµβαδόν τραπεζίου ισούται µε το γινόµενο του 

ηµιαθροίσµατος των βάσεών του επί το ύψος του. 
 

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 

Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει ΑΒ=5, ΑΓ=12 και ΒΓ=13. 
 

α. Να αποδείξετε ότι   90Α�  °= . 
Μονάδες 7 

 

β. Να υπολογίσετε το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ . 
 

Μονάδες 7 
 

γ. Να υπολογίσετε το ύψος υα  του τριγώνου ΑΒΓ .  
 

Μονάδες 5 
 

δ. Να υπολογίσετε την ακτίνα του περιγεγραµµένου κύκλου 
του τριγώνου ΑΒΓ . 

 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
Στο διπλανό σχήµα δίνεται κύκλος 
(Ο,R) και τα σηµεία του Α,Β,Γ, έτσι 
ώστε το τετράπλευρο ΟΑΒΓ να είναι 
ρόµβος .  
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α. Να αποδείξετε ότι ΑΓ=λ3 , δηλαδή είναι πλευρά ισόπλευρου 

τριγώνου εγγεγραµµένου στον κύκλο (Ο, R). 
Μονάδες 6   

β. Να αποδείξετε ότι το εµβαδόν του ρόµβου ΟΑΒΓ είναι 

( )  
2

  3R  ΟΑΒΓ  
2

=  . 

Μονάδες 5    
 

γ. Αν Μ είναι το σηµείο τοµής των διαγωνίων του ρόµβου 
ΟΑΒΓ, τότε να υπολογίσετε, ως συνάρτηση του R, τη 
δύναµη του σηµείου Μ ως προς τον κύκλο (Ο, R). 

Μονάδες 6   

δ. Αν η ακτίνα του κύκλου είναι R=2 , να υπολογίσετε το 
εµβαδόν του γραµµοσκιασµένου µέρους του σχήµατος . 

Μονάδες 8 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
Στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο, τον Ιούλιο του 
2003 θα διεξαχθεί η Παγκόσµια Ολυµπιάδα των 
Μαθηµατικών . Ένα πάρκο της πρωτεύουσας έχει σχήµα 
κανονικού εξαγώνου ΑΒΓ∆ΕΖ πλευράς 2 km. Ένας µαθητής 
που θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό, περπατάει κατά µήκος 
της περιµέτρου του πάρκου, αρχίζοντας από την κορυφή Α 
και ακολουθώντας τη διαδροµή ΑΒΓ∆ΕΖΑ φθάνει σε ένα 
σηµείο Μ έχοντας διανύσει µήκος 5 km.  
 

α. Να υπολογίσετε το υπόλοιπο της διαδροµής. 
 

Μονάδες 5 
 

β. Να βρείτε το εµβαδόν του πάρκου . 
Μονάδες 8 

 

 

γ. Να υπολογίσετε το µήκος του ευθυγράµµου τµήµατος 
ΑΜ. 

Μονάδες 12 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα 
που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο να γίνουν µε 
στυλό διαρκείας (µπλε ή µαύρο). 

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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