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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Έστω ένας κύκλος (Ο,R).
α. Στον κύκλο (Ο,R) να εγγράψετε τετράγωνο.
Μονάδες 4
β. Να αποδείξετε ότι λ 4 = R 2 , όπου λ 4 η πλευρά του
τετραγώνου.
Μονάδες 4
γ. Να αποδείξετε ότι α 4 =
του τετραγώνου.

R 2
, όπου α 4 το απόστηµα
2
Μονάδες 4

Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό" αν η
πρόταση είναι σωστή και "Λάθος" αν η πρόταση είναι
λάθος, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση.
α. Αν δύο τρίγωνα είναι όµοια τότε, ο λόγος των
εµβαδών τους ισούται µε το λόγο της οµοιότητας.
Μονάδες 2
β. Το εµβαδόν τραπεζίου ισούται µε το γινόµενο του
ηµιαθροίσµατος των βάσεών του επί το ύψος του.
Μονάδες 2
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γ. Η δύναµη του σηµείου Ρ ως προς τον κύκλο (Ο,R)
ορίζεται µε τον τύπο:
2
2
Ρ
∆(O,
R) = R + OΡ .
Μονάδες 2
δ. Η διαφορά των τετραγώνων δύο πλευρών ενός
τριγώνου ισούται µε το διπλάσιο γινόµενο της τρίτης
πλευράς επί την προβολή της αντίστοιχης διαµέσου
πάνω στην πλευρά αυτή.
Μονάδες 2
Γ. Ποιο πολύγωνο λέγεται κανονικό;

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ=1 και ΒΓ=
Να υπολογίσετε:

3.

∧

α. τη γωνία A
Μονάδες 9
β. το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ

Μονάδες 9

γ. τη διάµεσο ΒΜ = µ β .

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές α, β, γ τέτοιες, ώστε να
ισχύει β 2 +γ 2 =3α 2 . Αν η διάµεσος ΑΜ τέµνει τον
περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου ΑΒΓ στο Ε,
α. να εκφράσετε
πλευράς α

τη

διάµεσο

ΑΜ ως συνάρτηση της
Μονάδες 12
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3α 2
β. να αποδείξετε ότι ΑΜ·ΑΕ =
.
2

Μονάδες 13

ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ , πλευράς α .
Στις πλευρές ΑΒ , ΒΓ ,
ΓΑ παίρνουµε αντίστοιχα τα σηµεία ∆ , Ε ,
Ζ τέτοια, ώστε να είναι

Α∆ = ΒΕ = ΓΖ =
όπως
σχήµα .

στο

1
α,
3

διπλανό

Να υπολογίσετε το εµβαδόν ως συνάρτηση του α:
α. του τριγώνου Α∆Ζ
β. του τριγώνου ∆ΕΖ

Μονάδες 9
Μονάδες 7

γ. του περιγεγραµµένου κύκλου στο τρίγωνο ΑΒΓ.
Μονάδες 9
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα
χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε
µολύβι.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤ ΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

