
 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

 

Θέμα Α        

Α1. Δίνεται κανονικό εξάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο      . Να αποδείξετε ότι η 

πλευρά του εξαγώνου είναι 6λ R  και το απόστημα του είναι 
6

R 3
α

2
 . 

(Μονάδες 9) 

Α2. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Έστω   η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου και   η 

ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου. Να γράψετε τους τύπους που 

δίνουν το εμβαδό του τριγώνου ως συνάρτηση των ακτίνων     και των 

πλευρών του τριγώνου. 

(Μονάδες 6) 

Α3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος.  

(α) Αν ΑΒΓ είναι ορθογώνιο τρίγωνο με ο90   και ΑΔ το ύψος του τότε 

2  . 

(β) Αν οι χορδές ΑΒ, ΓΔ ενός κύκλου τέμνονται σε ένα σημείο Ρ τότε 

 . 

(γ) Η γωνία κανονικού ν-γώνου δίνεται από τον τύπο          
    

 
 .  

(δ) Ο λόγος των εμβαδών δύο όμοιων τριγώνων, τα οποία δεν είναι ίσα,  

ισούται με τον λόγο ομοιότητάς τους.  

(ε) Το μήκος ενός κύκλου ακτίνας   είναι    π  . 

(Μονάδες 10) 

Θέμα Β 

Δίνεται τρίγωνο  ΑΒΓ  με μήκη πλευρών  ΑΒ = 6,  ΑΓ = 8  και  ΒΓ = 12. 

B1. Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του.     

(Μονάδες 9) 

B2. Να υπολογίσετε το μήκος της προβολής της ΑΓ πάνω στην ΑΒ.    

(Μονάδες 8) 

B3. Να υπολογίσετε το μήκος της προβολής της διαμέσου ΑΜ πάνω στη ΒΓ. 

(Μονάδες 8) 
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Θέμα Γ 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο       με ΑΓ  λ  και ΑΒ  λ .              

Η διάμετρος ΑΔ τέμνει το ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ στο σημείο E.  

Γ1. Να αποδείξετε ότι ΒΔ  λ . 

(Μονάδες 6) 

Γ2. Να υπολογίσετε το μήκος του τόξου  . 

(Μονάδες 6) 

Γ3. Να υπολογίσετε το εμβαδό του 

γραμμοσκιασμένου χωρίου. 

(Μονάδες 7) 

Γ4. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΓΕ και ΒΔΕ 

είναι όμοια και ότι ισχύει  ΑΓΕ    ΒΔΕ . 

(Μονάδες 6) 

Θέμα Δ 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο με ΒΓ =     και διάμεσο ΑΜ = 3.               

Η προέκταση της διαμέσου τέμνει τον κύκλο στο σημείο Δ. 

Δ1. Να αποδείξετε ότι ΑΒ
  ΑΓ

    . 

(Μονάδες 6) 

Δ2. Να αποδείξετε ότι ΜΔ = 1. 

(Μονάδες 6) 

Δ3. Αν επιπλέον ισχύει ΑΒ  ΑΓ     : 

α) Να αποδείξετε ότι  ΑΒΓ      τ.μ.. 

(Μονάδες 6) 

β) Να υπολογίσετε το εμβαδό του κυκλικού 

δίσκου. 

(Μονάδες 7) 

 
 

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία! 
 

  ο Διευθυντής                                                                   οι Εισηγητές 
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