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ΘΕΜΑ 1ο

Α1. Να αποδείξετε ότι, σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το 
τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην 
υποτείνουσά του, ισούται µε το γινόµενο των 
προβολών των κάθετων πλευρών στην υποτείνουσα .  

Μονάδες 6,5 
 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της 
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της 
Στήλης Β, έτσι ώστε να προκύπτει ισότητα . 

 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (  90Â = ) και Α∆ το 
ύψος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα . 

  
Στήλη Α Στήλη Β 

 

α.   ΑΒ2
 

1.  ΑΒ2+ΒΓ2 

 
 

β.   ΑΓ2 2.  
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AB 

2

2
 3.  

Β∆
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 4.  ΒΓ⋅Β∆ 
 5.  ΒΓ2−ΑΒ2

 6.  ΑΒ⋅ΒΓ 
Μονάδες 6 
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Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για καθένα από τα 
ερωτήµατα Β1 και Β2. 

 ∆ίνεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (  90Â = ) µε ύψος 
Α∆, για το οποίο έχουµε Β∆=1 και ΒΓ=3.  

 
 Β1.  Το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος Α∆ είναι : 
 α. 2  β.  3   γ.   2   δ. 3  2  

Μονάδες 6,5 
 

 Β2. Το µήκος της πλευράς ΑΒ είναι :  
  α.  3   β. 3  γ .  2   δ.  5   

Μονάδες 6 
 

  
ΘΕΜΑ 2ο  
 
Τα µήκη των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι ΑΒ=6, ΒΓ=12 
και ΓΑ=8. 
 
α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο αυτό είναι αµβλυγώνιο . 

Μονάδες 7 
 

β. Να υπολογίσετε το µήκος της διαµέσου ΑΜ. 
Μονάδες 9 

 
γ. Να υπολογίσετε το µήκος της προβολής της διαµέσου 

ΑΜ στην πλευρά ΒΓ . 
Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ 3ο  

Θεωρούµε τρεις διαδοχικές γωνίες , ,  έτσι 

ώστε = =150° . Στις ηµιευθείες Ox, Oy, Oz 
παίρνουµε τα σηµεία Α, Β, Γ αντίστοιχα έτσι ώστε ΟΑ=2, 
ΟΒ=4 και ΟΓ=6. 

^xOy ^yOz ^zOx

^xOy ^yOz

α. Να υπολογίσετε το εµβαδό ΕΟΓΑ του τριγώνου ΟΓΑ. 
Μονάδες 12 

 

β. Να υπολογίσετε το λόγο των εµβαδών  
Ε
Ε 

OBΓ

ΟAΒ . 

Μονάδες 13 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
∆ίνεται ηµικύκλιο κέντρου Ο και διαµέτρου ΑΒ=2R. Στην 
προέκταση του ΑΒ προς το Β, θεωρούµε ένα σηµείο Γ, τέτοιο ώστε 
ΒΓ=2R. Από το Γ φέρνουµε το εφαπτόµενο τµήµα ΓΕ του ηµικυκλίου. 
Η εφαπτοµένη του ηµικυκλίου στο σηµείο Α τέµνει την προέκταση 
του τµήµατος ΓΕ στο σηµείο ∆. 
 
α. Να αποδείξετε ότι ΓΕ = 22  R . 

Μονάδες 5 
 

β. Να αποδείξετε ότι ΓΑ⋅ΓΟ=Γ∆⋅ΓΕ . 
          Μονάδες 10 

 
γ. Να υπολογίσετε το τµήµα Γ∆ συναρτήσει του R. 

Μονάδες 5 
 

δ. Να υπολογίσετε το άθροισµα των εµβαδών των µικτόγραµµων 
τριγώνων ΒΓΕ και Α∆Ε συναρτήσει του R. 

Μονάδες 5 
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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 : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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