
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

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

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Nα αποδείξετε ότι το εµβαδόν ενός ορθογώνιου
παραλληλογράµµου ισούται µε το γινόµενο των πλευρών
του.

Μονάδες 11

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της
Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στο σωστό τύπο.

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ  

α. Εµβαδόν τραπεζίου

β. Εµβαδόν τριγώνου

γ. Εµβαδόν κανονικού πολυγώνου
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5. Ε = αυα  

Στη Στήλη ΙΙ περισσεύουν δύο τύποι .

Μονάδες 6
 
Γ. 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.



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση

α2 = β2 + γ2 – 2βγ

β. Σε κάθε κανονικό ν-γωνο ακτίνας R µε πλευρά λν και
απόστηµα  αν  ισχύει η σχέση:
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γ. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους του
που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα είναι ίσο µε το γινόµενο
των προβολών των καθέτων πλευρών του στην υποτείνουσα.

δ. Το άθροισµα των τετραγώνων δύο πλευρών ενός τριγώνου
ισούται µε το διπλάσιο του τετραγώνου της διαµέσου που
περιέχεται µεταξύ των πλευρών αυτών αυξηµένο κατά το
µισό του τετραγώνου της τρίτης πλευράς.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνεται κανονικό πολύγωνο Α1 Α2 ... Αν  εγγεγραµµένο σε
κύκλο µε κέντρο Ο και ακτίνα R. Aν η γωνία του
πολυγώνου είναι φν = 150ο, να βρείτε :

α. Τον αριθµό των πλευρών του πολυγώνου .
Μονάδες 10

β. Την κεντρική γωνία του πολυγώνου  ων .
Μονάδες 8

γ. Το εµβαδόν του πολυγώνου συναρτήσει της ακτίνας R.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε µήκη πλευρών γ=2,

β=1+ 2  και εµβαδόν  (ΑΒΓ) =
4

2βγ
.



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. Να αποδείξετε ότι το µήκος της πλευράς 3α = .
Μονάδες 9

β. Να υπολογίσετε την ακτίνα R του περιγεγραµµένου
κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ .

Μονάδες 8

γ. Να υπολογίσετε το µήκος της προβολής της πλευράς ΑΒ
πάνω στη πλευρά ΒΓ .

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4ο

∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ )90A( °=
∧

 µε µήκη πλευρών
ΑΒ=R και ΑΓ= 3R . Γράφουµε τους κύκλους (Β, R) και (Γ, ).3R

A
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Nα υπολογίσετε :

α. Το µήκος της πλευράς ΒΓ συναρτήσει του R. 
Μονάδες 4

β. Τις γωνίες 
∧∧
ΓκαιB . 

Μονάδες 4

γ. Το εµβαδόν του τετραπλεύρου ΑΒ∆Γ συναρτήσει του R.
Μονάδες 8

δ. Το εµβαδόν του κοινού µέρους των δύο κύκλων
συναρτήσει του R.

Μονάδες 9



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε
τα θέµατα 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 τη 10:30 πρωινή .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


