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ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ “Ο ΘΑΛΗΣ”
ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004
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Αν είναι A = 6B , να προσδιορίσετε την τιµή του x .

Μονάδες 5

2. Στο διπλανό σχήµα το σηµείο Μ είναι µέσον της
πλευράς ΒΓ και η µεσοκάθετη της ΒΓ τέµνει τη ΑΓ
στο Λ.
Επίσης δίνονται:
n = 45o , ΑΒΛ
n = 30o , ΛΓ = κ .
ΜΛΓ
Να βρείτε :
ˆ Β,
ˆ Γˆ του τριγώνου ΑΒΓ .
(α) τις γωνίες Α,
(Μονάδες 2)
(β) τις πλευρές ΑΒ,ΒΓ,ΓΑ συναρτήσει του κ.
(γ) το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.

(Μονάδες 2)
(Μονάδες 1)

3. Μία εταιρεία χρησιµοποίησε 20 εργάτες επί 6 µήνες, εργαζόµενους 8 ώρες το 24ωρο, για να
τελειώσει το µισό ενός έργου. Επειδή το υπόλοιπο του έργου πρέπει να τελειώσει σε 2 µήνες η
εταιρεία αποφάσισε να προσλάβει και άλλους εργάτες, της ιδίας απόδοσης ανά ώρα, οι οποίοι
θα δουλεύουν δεύτερη βάρδια επί 10 ώρες το 24ωρο, ενώ οι υπάρχοντες εργάτες θα δουλεύουν
όπως και πριν. Πόσους επιπλέον εργάτες πρέπει να προσλάβει η εταιρεία ώστε να τελειώσει το
έργο ακριβώς σε δύο µήνες;
Μονάδες 5
4. Στο διπλανό σχήµα δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓ∆ µε
ΑΒ=2Α∆= 2α , τα µέσα Ε και Ζ των ΑΒ και Γ∆,
αντίστοιχα, και οι τρεις κύκλοι µε κέντρα Α, Ε και Β
και ακτίνας α , που τέµνονται µέσα στο ορθογώνιο
ΑΒΓ∆ στα σηµεία Κ και Λ. Να βρείτε :
(α) το εµβαδόν του τριγώνου ΚΑΕ
(Μονάδες 1)
(β) το εµβαδόν του τετραπλεύρου ΚΛΝΜ, όπου M
µέσον της ΑΕ και N µέσον της ΕΒ
(Μονάδες 1)
(γ) το εµβαδόν του καµπυλόγραµµου
γραµµοσκιασµένου τριγώνου ΕΚΛ. (Μονάδες3)
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

