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ΘΕΜΑ 1Ο  

Α. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των τετραγώνων δυο 
πλευρών τριγώνου  είναι ίσο με το διπλάσιο του τετραγώνου της 
διαμέσου που περιέχεται μεταξύ των πλευρών αυτών, αυξημένο 
κατά το μισό του τετραγώνου της τρίτης πλευράς.  

(Μονάδες 15) 
 
Β. Γράψτε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα τη λέξη «Σωστό» 
αν η πρόταση είναι σωστή ή «Λάθος» αν η πρόταση είναι λάθος. 
 Β.1.  Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Α ο90ˆ =  ισχύει      
              β . 222 γα +<
 Β.2. Το εμβαδόν ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α  δίνεται από   

              τον τύπο 
4
3αΕ  . =

ˆΒ.3.  Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Α ο90=  και ύψος Α∆   
        ισχύει  ∆ΒΒΓΑΒ2 ⋅= . 

       Β.4.  Το απόστημα  κανονικού εξαγώνου εγγεγραμμένου σε   
               κύκλο  (Ο,R) είναι 6α .  R 3=

(Μονάδες 10) 
 

ΘΕΜΑ 2Ο

∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) με ΑΒ=6cm και γωνία 
. ο30Α̂ =

α.  Να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. 
(Μονάδες 8) 



β.  Αν   Ε  σημείο της ΑΓ τέτοιο ώστε ΑΕ= 1
3
ΑΓ και  Α∆  το ύψος 

του τριγώνου ΑΒΓ, να δειχθεί ότι  ο λόγος των εμβαδών των 
τριγώνων ∆ΕΓ προς ΑΒΓ είναι 

3
1 . 

(Μονάδες 10) 
γ.  Να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου ∆ΕΓ. 

        (Μονάδες 7) 
 

 
ΘΕΜΑ 3Ο   

Α. Στο παρακάτω σχήμα είναι ΡΑΒ, ΡΓ∆ τέμνουσες και  ΡΕ 
εφαπτομένη. Να αντιστοιχίσετε τα ευθύγραμμα τμήματα Γ∆=χ και 
ΡΕ=ψ της στήλης Α με το μήκος τους στη στήλη Β. 

  
Στήλη Α Στήλη Β 

 
1.  Χ 

 
2.  Ψ 

 

           α.  6 

           β.  20
3

 

           γ.  9 
           δ.  20  

 
(Μονάδες 10) 

 
Β. Σε κύκλο (Ο,R) παίρνουμε τις χορδές ΑΒ=λ6 και ΒΓ=λ3. 

α.  Να δικαιολογήσετε γιατί η ΑΓ είναι διάμετρος του κύκλου.                     
(Μονάδες 5) 

 β.  Να βρείτε την περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ συναρτήσει   
      του R. 

(Μονάδες 4) 
 γ.  Να βρείτε το άθροισμα των εμβαδών των κυκλικών   
      τμημάτων που ορίζονται από τις χορδές ΑΒ και ΒΓ. 

(Μονάδες 6) 
 



 
ΟΘΕΜΑ 4

2
3αμα ==∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με  α = 2γ  και  ΑΜ . 

α. Να αποδείξετε ότι 7γβ = . 
(Μονάδες 6) 

β.  Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 
(Μονάδες 5) 

γ.  Αν Β∆  ύψος του τριγώνου, να αποδείξετε ότι 
7

7γ2Α∆ = . 

(Μονάδες 7) 
δ.  Αν ΑΕ επίσης ύψος του τριγώνου ΑΒΓ και Η το ορθόκεντρο 
του τριγώνου ΑΒΓ να αποδείξετε ότι 2γ2ΑΕΑΗ =⋅ . 

(Μονάδες 7) 
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