
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΤΑΞΗ :  Β  ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  
 
ΘΕΜΑ 1ο 
 
Α. Ν’ αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του  
   ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα είναι ίσο µε το γινόµενο 
   των προβολών των καθέτων πλευρών του στην υποτείνουσα.    
                                                                                      Μονάδες 10 
Β.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας τη  
    λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε      
    πρόταση.                                               
    α. Αν στο ΑΒΓ  µε µήκη πλευρών α,β,γ ισχύει α2 < β2 +γ2  τότε  
       ˆ 90Α< o  (οξεία γωνία).                                           Μονάδες 3                          
    β. Το εµβαδόν Ε κάθε ΑΒΓ  δίνεται από τον τύπο Ε= 12αβηµΒ  

                                                                                      Μονάδες 3 
    γ. Αν ΡΕ εφαπτόµενο τµήµα σε κύκλο (Ο,R) και δ=OΡ τότε  
       ισχύει : ΡΕ2 =δ2 – R2.                                             Μονάδες 3                         
    δ. Σε κάθε ΑΒΓ  µε µήκη πλευρών α,β,γ  ισχύει :  
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Γ. Να γράψετε το γράµµα της πρότασης και τον αριθµό της  
    σωστής απάντησης. 
   Σε κάθε κανονικό ν-γωνο ακτίνας R ισχύει :                                                           
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                                                                                      Μονάδες 3 
 
ΘΕΜΑ 2ο                                                                                             

∆ίνεται ηµικύκλιο (Ο,R) διαµέτρου 
ΒΓ και χορδή ΑΒ=λ6. 
α. Να δείξετε ότι ΑΓ=λ3  Μονάδες 7                    
β. Να υπολογίσετε το µήκος S του 
   ΑΒ .                          Μονάδες 6 

                                                                                  
γ. Να υπολογίσετε το εµβαδόν ε1 
του κυκλικού τµήµατος που  

   περιέχεται στην ˆΑΟΒ .                                               Μονάδες 12     
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ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται ΑΒΓ  µε µήκη πλευρών α=5, β=3 και γ=7. 
α. Να εξετάσετε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 
                                                                                      Μονάδες 6          
β. Να δείξετε ότι ˆ 120οΓ = .                                             Μονάδες 7  
γ. Να υπολογίσετε την προβολή της διαµέσου µγ στην ΑΒ. 
                                                                                      Μονάδες 6 
δ. Να βρείτε τη δύναµη του σηµείου Β ως προς τον κύκλο (Γ,ΑΓ). 
                                                                                      Μονάδες 6  
                
ΘΕΜΑ 4ο  

∆ίνεται ΑΒΓ  µε β=α 3  και διάµεσο ΑΜ=32
α                        

α. Να δείξετε ότι : ι) γ=α 2            Μονάδες 6    
                           ιι) ˆ 90Β= o           Μονάδες 5           
β. Αν Β∆ ύψος να δείξετε ότι :      
   ι) Α∆= 2

3
β                                    Μονάδες 7   

  ιι) (ΑΜ∆)= 23 (ΑΜΓ).                     Μονάδες 7 

                                                      
                                                    
Οδηγίες : Να µεταφέρετε τα σχήµατα στην κόλλα σας 
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