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Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Λυκείου 

 
ΜΑΘΗΜΑ:     ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Σε κάθε τρίγωνο να αποδείξετε ότι: η διαφορά των τετραγώνων δύο 
πλευρών του ισούται µε το διπλάσιο γινόµενο της τρίτης πλευράς επί την 
προβολή της αντίστοιχης διαµέσου πάνω στην πλευρά αυτή 

  Μονάδες 13 

Β. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο φύλλο  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 2 

2)     ∆ύο κανονικά πολύγωνα µε τον ίδιο αριθµό πλευρών είναι όµοια. 

 Μονάδες 2 

3) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες.  

Μονάδες 2 

4) Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( )ˆ 90οΑ =  µε αντίστοιχα µήκη πλευρών  

       α, β, γ ισχύει:  α2< β2+γ2 
Μονάδες 2 

5) Η κεντρική γωνία ων ενός κανονικού ν-γώνου δίνεται από τον τύπο 
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Μονάδες 2 

6) Το µήκος λ6 της πλευράς κανονικού εξαγώνου, εγγεγραµµένου σε κύκλο 
ακτίνας R, δίνεται από τον τύπο λ6=R. 

Μονάδες 2 
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ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται  το  ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  µε κάθετες  
πλευρές  ΑΒ=4, ΑΓ=3 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 

Για τον κύκλο κέντρου Ο του  διπλανού 

σχήµατος δίνονται: 

ΣΓ = 2 ,     ΣΒ = 1 ,      Σ∆ = 4,5 

Να υπολογίσετε: 

α.   Το µήκος του τµήµατος ΣΑ.        Μονάδες 10 

β.    Το µήκος του τµήµατος ΟΣ.        Μονάδες 5 

γ.    Η δύναµη του σηµείου Σ ως  

       προς τον κύκλο (Ο,R)                 Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Σε κύκλο (Ο,R) φέρουµε δυο κάθετες διαµέτρους ΑΒ και Γ∆ . Ο κύκλος  µε κέντρο Α 
και ακτίνα ΑΓ   τέµνει την  ΟΒ στο Ε 
Α. Να βρεθούν τα εµβαδά  
i)  του κυκλικού  τοµέα ( )ΑΓ∆  ,                                                                    Μονάδες 10 

ii) του ηµικυκλίου µε διάµετρο Γ∆   συναρτήσει του R. 
Μονάδες 5 

B. Να δειχθεί ότι το εµβαδόν του µηνίσκου που σχηµατίζεται από το τόξο  ΓΕ∆  και το    
     ηµικύκλιο ΓΒ∆  είναι ίσο µε το εµβαδόν του τριγώνου ΑΓ∆ 

                  Μονάδες 10   
        

 

 

 


