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ΘΕΜΑ 1ο 
Α. α) Πώς εγγράφουµε τετράγωνο σε κύκλο (O,R); 

(Μονάδες 4,5) 
β) Να αποδείξετε ότι για την πλευρά λ4 και το απόστηµα  α4 ενός  
τετραγώνου  εγγεγραµµένου  σε κύκλο (O,R) ισχύουν οι τύποι : 
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 (Μονάδες 8) 
 
Β .  α)Τετράγωνο  ΑΒΓ∆  είναι  εγγεγραµµένο  σε  κύκλο (O,R) και 
έχει πλευρά λ4 , απόστηµα α4, περίµετρο Ρ4 και εµβαδόν Ε4. Αν 

4 6 2λ =  τότε να  γράψετε  στο  τετράδιο  σας  τα  µεγέθη  της  
στήλης Α και δίπλα την αντίστοιχη σωστή τιµή από τη στήλη Β. 
 

Στήλη  Α  Στήλη  Β  
 3 2  

R 24 2  
α4 24 
Ρ4 6 
Ε4 12 2  

 72 
(Μονάδες 10) 

 
β)  Αν  το  εµβαδόν  ενός  τετραγώνου  είναι  32,  τότε  η  ακτίνα  
του  περιγεγραµµένου  κύκλου  είναι : 
              Α. 4 2 ,         Β. 8,    Γ. 4,          ∆. 8 2  

(Μονάδες 2,5) 
 
 
 

 



ΘΕΜΑ 2ο 
Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχουµε α=5, β=4 και γ=2, τότε: 
α) Η γωνία Β Α̂Γ του τριγώνου είναι : 
          Α. ορθή, Β. αµβλεία, Γ. οξεία 

(Μονάδες 3)  
∆ικαιολογήστε  την απάντηση  σας. 

(Μονάδες 7) 
 
β) Υπολογίστε τη διάµεσο µα του τριγώνου ΑΒΓ. 

(Μονάδες 15) 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 
Η επίκεντρη  γωνία Α Ο̂Β του 
κυκλικού  τοµέα  του διπλανού 
σχήµατος είναι ορθή και η 
ακτίνα του είναι 6. Η κάθετη 
ευθεία στο µέσον Κ της 
ακτίνας ΟΑ τέµνει το τόξο 
του κυκλικού τοµέα στο 
σηµείο Γ. 
 

 
 
α) Να δείξετε ότι η γωνία Α Ο̂Γ είναι 60°. 

(Μονάδες 6)  
β) Να υπολογίσετε το µήκος  του τόξου ΑΓ. 

(Μονάδες 6) 
γ) Ο λόγος του µήκους του τόξου ΑΓ προς το µήκος του τόξου     
     ΓΒ είναι : 

        Α. 3, Β. 1
2

, Γ. 2, ∆. 1
3

 

(Μονάδες 5) 
δ) Να υπολογίσετε το εµβαδόν του  κυκλικού τµήµατος Α∆ΓΑ. 

 (Μονάδες 8) 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4ο 
Το οικόπεδο ΑΒΓ∆ του σχήµατος έχει την πλευρά ΑΒ ίση µε 55m, 
την πλευρά Γ∆ ίση µε 25m, την πλευρά Α∆ ίση µε 40m   και   τις   
γωνίες Α̂    και ∆̂   ορθές. 
Πρέπει να χαραχθεί ένας δρόµος ∆ΕΗΖ, µε ∆Ε//ΓΒ και ΖΗ//ΓΒ, ο 
οποίος θα χωρίσει το οικόπεδο σε δύο τεµάχια ΑΕ∆ και ΖΗΒΓ, 
όπως στο σχήµα. 
 
α) Να βρεθεί το εµβαδόν του οικοπέδου ΑΒΓ∆. 

   
(Μονάδες 3) 

 
β) Να βρεθεί το εµβαδόν του τεµαχίου ΑΕ∆. 

(Μονάδες 6) 
 
γ) Να βρεθεί το ∆Ζ έτσι, ώστε το τεµάχιο ΖΗΒΓ να έχει το ίδιο 
εµβαδόν µε το τεµάχιο ΑΕ∆. 

(Μονάδες 8) 
 
δ) Ποιο είναι το πλάτος του δρόµου ∆ΕΗΖ στην περίπτωση γ ; 

(Μονάδες 8) 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


