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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ B ΤΑΞΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2008 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 1ο  
Α.1 Να δείξετε ότι το εµβαδόν Ε ενός τραπεζίου είναι ίσο µε το γινόµενο 
του ηµιαθροίσµατος των βάσεών του επί το ύψος του. 
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Α.2  Να δείξετε ότι αν στους κύκλους (Ο, R1), (Ο, R2) είναι R1= 4R2, τότε 
ο λόγος των εµβαδών τους είναι  1

2

Ε
Ε

=16.  
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Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 
τετράδιο σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί 
σε κάθε πρόταση. 
α. Το εµβαδόν κυκλικού τοµέα ΟΑΒ  α ακτινίων(rad) και ακτίνας R  
    είναι (ΟΑΒ)  = αR2. 
 

β.  ∆ύο ισεµβαδικά τρίγωνα είναι ίσα . 
 
 

γ. Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει α2 < γ2 – β2 τότε το τρίγωνο είναι οξυγώνιο. 
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ΘΕΜΑ 2ο  
Σε κυκλικό δίσκο, κύκλου ακτίνας R=15cm παίρνουµε σηµείο Γ 
που απέχει από το κέντρο του κύκλου 5cm. Μια χορδή ΑΒ 
διέρχεται από το σηµείο Γ και είναι ΑΓ = 2ΓΒ. Να βρεθεί το 
µήκος της χορδής ΑΒ.  
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ΘΕΜΑ 3ο  
∆ιαιρούµε την υποτείνουσα ΒΓ = α 
Ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ σε τρία ίσα τµήµατα 
ΒΕ = Ε∆ = ∆Γ και φέρουµε τις Α∆ και ΑΕ. 
Αν Μ το µέσον της ΒΓ, να δείξετε ότι : 
α) Η ΑΜ είναι διάµεσος του τριγώνου ΑΕ∆. 
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β) ΑΕ2 + Α∆2 = 25 α
9
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γ) AE2 + A∆2 +∆E2= 22 α
3
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ΘΕΜΑ 4ο  
 
. Έστω το παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ του 
διπλανού σχήµατος στο οποίο A =600, 
∆ =1200,  ΑΒ = 3 και     Γ∆ = 4 3 . 

 

Ο κύκλος µε κέντρο Α και ακτίνα ρ1=2 
τέµνει τις πλευρές ΑΒ και Α∆ στα  
σηµεία Λ, Κ αντίστοιχα, ενώ ο κύκλος 
µε κέντρο ∆ και ακτίνα ρ2 =1 τέµνει 
τις πλευρές Γ∆ και Α∆ αντίστοιχα 
στα Μ, Κ. 
 

i) Να υπολογίσετε τα µήκη των τόξων ΚΛ,  ΚΜ  και να δείξετε ότι 
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ii) Να υπολογίσετε τα εµβαδά των κυκλικών τοµέων AΚΛ,  ∆ΚΜ  και να 

δείξετε ότι :                      ( ) ( )AΚΛ = 2 ∆ΚΜ  
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iii) Αν το εµβαδόν του παραλληλογράµµου είναι 18, να δείξετε ότι  
   το εµβαδόν της καµπυλόγραµµης επιφάνειας ΚΜΓΒΛ είναι 18- π. 
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