Σχολ. Έτος 2004-05
ΤΑΞΗ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΘΕΜΑ 1ο A. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο , το τετράγωνο μιας κάθετης
πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της πλευράς αυτής
στην υποτείνουσα.

(Μονάδες 10 )

Β.α) Έστω τρίγωνο με πλευρές (ΑΒ)=15, (ΑΓ)=9, (ΒΓ)=α .Να συμπληρώσετε τα κενά στις
παρακάτω προτάσεις
1) Αν α=…. Τότε το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο με αμβλεία την ……. (Μονάδες 3)
2) Αν α=12 τότε το τρίγωνο είναι ………………….

( Μονάδες 3)

β) Αν σ’ ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει 2β2+2γ2=α2+8, τότε η διάμεσος μα είναι ίση με:
Α: 4 , Β: 2 , Γ: ½

Δ:√2/2

Ε: √2

(Μονάδες 3)

γ) Έστω κύκλος (Ο,ρ) και Ρ σημείο εκτός κύκλου. Το ΡΓ είναι εφαπτόμενο τμήμα του κύκλου και
ΡΑΒ μια τέμνουσα τέτοια ώστε ΡΓ2=6ΡΒ, τότε το ΡΑ=…
Α: 6 ,Β: 3 , Γ: 6 , Δ: 2 , Ε: κανένα από τα προηγούμενα

(Μονάδες 3)

δ) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα Β.α) 2)

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 2ο: Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με (ΑΒ)=3, (ΒΓ)=7, (ΑΓ)=5.
α) Να βρεθεί το είδος των γωνιών του τριγώνου

(Μονάδες 6 )

β) Να υπολογιστεί το μέτρο της προβολής της πλευράς ΑΒ στην ΑΓ (Μονάδες 6 )
γ) Να υπολογιστεί το μέτρο της προβολής της διαμέσου ΑΜ στη ΒΓ (Μονάδες 7 )
δ) Να υπολογιστεί η μεγαλύτερη γωνία του τριγώνου. Να γίνει κατάλληλο σχήμα
(Μονάδες 6 )
ΘΕΜΑ 3ΟΣε ένα κύκλο ακτίνας R παίρνουμε τα διαδοχικά τόξα ΑΒ=600 ,ΒΓ=900 , ΓΔ=1200
Α) Να αποδείξετε ότι το ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
( μονάδες 7 )
Β) Να υπολογίσετε τις πλευρές του συναρτήσει του R
( μονάδες 8 )
Γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του συναρτήσει του R
( μονάδες 10 )
ΘΕΜΑ 4ο Δίνονται δύο ομόκεντροι κύκλοι ( Ο, ρ ) , ( Ο, 2ρ ) και ένα σημείο Δ του κύκλου
( Ο, 2ρ ). Από το Δ φέρνουμε τις εφαπτόμενες ΔΑ και ΔΒ στον κύκλο ( 0,ρ) .Να βρείτε
α) Το μήκος ΔΑ συναρτήσει του ρ
β) Τη γωνία ΑΔΟ

(Μονάδες 5 )
(Μονάδες 5 )

γ) Το εμβαδό του μικτόγραμμου τριγώνου ΔΑΒ συναρτήσει του ρ (Μονάδες 9 )
δ) Να δείξετε ότι (ΑΔΒ)=3(ΑΟΒ)

(Μονάδες 6 )
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