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ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Α.  Να γράψετε τον ορισμό του κανονικού πολυγώνου.    (ΜΟΝΑΔΕΣ  5) 

 

Β. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μια ς κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της 

υποτείνουσας επί την προβολή της πλευράς αυτής στην υποτείνουσα.   (ΜΟΝΑΔΕΣ  10) 

 

Γ. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη σωστή (Σ) ή λάθος (Λ). 

1. Αν σε τρίγωνο   ισχύει 2 2 2     τότε o90


       

2.  Το εμβαδόν τριγώνου   δίνεται από τον τύπο: 
1
2

         

3. Η γωνία v  και η κεντρική γωνία v  ενός κανονικού πολυγώνου  

είναι συμπληρωματικές γωνίες.           

4. Σε τετράγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο  ,R  ισχύει ότι: 4 2R        

5.  Αν δυο χορδές ΑΒ, ΓΔ ή οι προεκτάσεις τους  

τέμνονται σε ένα σημείο Ρ, τότε ισχύει :           

           (ΜΟΝΑΔΕΣ 5 Χ 2=10) 

ΘΕΜΑ 2ο  

Δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο    o90  με 

3 cm , 5 cm  και το ύψος του  .  

Να υπολογίσετε :  

 

Α) Την πλευρά       (ΜΟΝΑΔΕΣ 7) 

 

Β) Το ευθ. τμήμα    (ΜΟΝΑΔΕΣ 7) 

 

Γ) Το ευθ. τμήμα    (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 

 

Δ) Το ύψος     (ΜΟΝΑΔΕΣ 5)  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

 

Η περίμετρος ενός ορθογωνίου  είναι 

34 cm , και η μια διάσταση του είναι 12 cm   

 

Α. Να βρεθεί το εμβαδόν του    

     (ΜΟΝΑΔΕΣ  10) 

 

Β. Αν Ε σημείο της ΑΒ ώστε το  

τρίγωνο        να είναι ισοσκελές , να 

βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου  . 

     (ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 
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Γ. Να βρεθεί το ύψος του τριγώνου   που φέρουμε από την κορυφή Ε. (ΜΟΝΑΔΕΣ   7) 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Σε κύκλο  O,R  παίρνουμε διαδοχικά τα τόξα  

o60  , o90   και o120   

 

Να υπολογισθούν ως συνάρτηση του R  

 

Α). οι πλευρές του τετραπλεύρου   

       (ΜΟΝΑΔΕΣ 7) 

Β) Τα τμήματα ΟΕ, ΟΖ, ΟΗ, ΟΘ.  (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 

 

Γ). Το εμβαδόν του τετραπλεύρου   

      (ΜΟΝΑΔΕΣ 12) 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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