Γεωµετρία Β΄ Λυκείου

Γενικό Λύκειο Θήρας

Γενικά Επαναληπτικά Θέµατα
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Στόχος του παρόντος ϕυλλαδίου είναι να αποτελέσει µια αφορµή για επανάληψη πριν τις εξετάσεις. Να προσπαθήσετε να λύσετε τα παρακάτω ϑέµατα, εφόσον πρώτα έχετε µελετήσει τη ϑεωρία
και τις ασκήσεις του σχολικού ϐιβλίου και των σηµειώσεων σας.
Σας εύχοµαι καλό διάβασµα και... καλό Πάσχα !

Μη είναι ϐασιλικήν ατραπόν επί γεωµετρίαν. (Ευκλείδης)
Θέµα 1ο. Οι πλευρές του τριγώνου ΑΒΓ είναι α = 14, β = 15 και γ = 13.
(α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι οξυγώνιο.
(ϐ) Να υπολογίσετε το µήκος της διαµέσου ΑΜ.
(γ) Να υπολογίσετε το µήκος της προβολής της ΑΜ στην ΒΓ.
(δ) Να υπολογίσετε το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.
Θέµα 2ο. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι α = 4 , β = 7 και Γ̂ = 60o .
(α) Να υπολογίσετε την πλευρά γ και να ϐρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ (ως προς
τις γωνίες του).

√

(ϐ) Να αποδείξετε ότι το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ είναι 7 3 .
(γ) Να υπολογίσετε τις ακτίνες του περιγεγραµµένου και του εγγεγραµµένου κύκλου
του τριγώνου.
(δ) Να ϐρείτε το µήκος της διαµέσου µα .
Θέµα 3ο. ∆ίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ µε α = 20, β = 28 και γ = 12.

b είναι αµβλεία.
(α) Να αποδείξετε ότι η γωνία B
(ϐ) Να ϐρεθεί η προβολή της πλευράς γ στην πλευρά α.

b.
(γ) Να υπολογίσετε τη γωνία B
Θέµα 4ο. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε β = 7cm και γ = 5cm. √
Αν η διάµεσος ΑΜ τέµνει τον
περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου στο Ε µε ΑΜ= 21cm, τότε να υπολογίσετε το
µήκος
(α) της πλευράς α του τριγώνου,

(ϐ) του τµήµατος ΜΕ.

√

Θέµα 5ο. Κανονικό πολύγωνο έχει ακτίνα R = 8cm και πλευρά λν = 8 2. Να ϐρείτε :
Νικόλαος ∆. Κατσίπης - www.nikolaoskatsipis.gr

1

Γεωµετρία Β΄ Λυκείου

Γενικό Λύκειο Θήρας

(α) το πλήθος των πλευρών του,

(γ) το εµβαδόν του.

(ϐ) το απόστηµά του,
Θέµα 6ο. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε εµβαδόν E =
84cm2 και περίµετρο Π = 42cm. Στις
προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ,
προς το µέρος του Α, παίρνουµε αντίστοιχα τα σηµεία ∆ και Ζ έτσι ώστε Α∆=
και ΑΖ=

1
ΑΓ.
3

3
ΑΒ
4

(α) Να αποδείξετε ότι (Α∆Ζ)= 21cm2 και
(ΑΒΖ)= 28cm2 .
(ϐ) Να ϐρείτε την ακτίνα του εγγεγραµµένου κύκλου (O, ρ) του τριγώνου
ΑΒΓ.
(γ) Αν ρ = 4cm, να υπολογίσετε το
µήκος του κύκλου (O, ρ) και το εµϐαδόν του κυκλικού δίσκου (O, ρ).
Θέµα 7ο. Σε κύκλο (O, R) είναι εγγεγραµµένο ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρά ΑΒ= 15cm.
Να υπολογίσετε
(α) την ακτίνα R του κύκλου,
(ϐ) το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου (O, R),
(γ) το εµβαδόν του ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ,
(δ) το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τον κύκλο και το ισόπλευρο τρίγωνο.
Θέµα 8ο. Στο διπλανό σχήµα, σε τετράγωνο ΑΒΓ∆
πλευράς 7cm, εγγράφουµε τετράγωνο ΕΖΗΘ έτσι ώστε
ΑΕ = ΒΖ = ΓΗ = ∆Θ = 3cm.
(α) Να υπολογίσετε το εµβαδόν του τετραγώνου ΕΖΗΘ.
(ϐ) Να υπολογίσετε το εµβαδόν του τριγώνου ΕΒΖ και να αποδείξετε ότι η
ακτίνα του εγγεγραµµένου κύκλου
(Λ, ρ) στο τρίγωνο ΕΒΖ είναι ρ =
1cm.
(γ) Εάν (K, R) είναι ο εγγεγραµµένος
κύκλος στο τετράγωνο ΕΖΗΘ, να υπολογίσετε το λόγο του εµβαδού του
κύκλου (K, R) προς το εµβαδόν του
κύκλου (Λ, ρ).
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Θέµα 9ο. ∆ίνεται κύκλος (O, R) και µια διάµετρός του ΑΒ. Από ένα σηµείο Μ του κύκλου,
διαφορετικό των Α και Β, ϕέρουµε κάθετη στη διάµετρο ΑΒ, που τέµνει τον κύκλο
στο σηµείο Ζ και τη διάµετρο στο σηµείο ∆. Επί της ΑΒ ϑεωρούµε το ευθύγραµµο
τµήµα ΟΓ=Ο∆ και ϕέρουµε τη ΜΓ, που τέµνει τον κύκλο στο σηµείο Ε. Να αποδείξετε
ότι :
(α) M∆2 = A∆ · ∆B,

γ) MΓ2 + M∆2 = 2(R2 + O∆2 ),
2

2

(ϐ) MΓ · ΓE = M∆ · ∆Z = R − O∆ ,
Θέµα 10ο. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Â =
o
90√
) µε µήκη πλευρών ΑΒ= R και ΑΓ=
R 3. Γράφουµε τους κύκλους (Β,R) και
(Γ,R). Να υπολογίσετε
(α) το µήκος της πλευράς ΒΓ συναρτήσει του R,
(ϐ) τις γωνίες B̂ και Γ̂,
(γ) το εµβαδόν του τετραπλεύρου ΑΒ∆Γ
συναρτήσει του R,
(δ) το εµβαδόν του κοινού µέρους των
δύο κύκλων συναρτήσει του R.
Θέµα 11ο. Με διαµέτρους τις πλευρές ενός τετραγώνου ΑΒΓ∆, µε ΑΒ=α, γράφουµε ηµικύκλια µέσα στο τετράγωνο. Να ϐρείτε :

(α) την περίµετρο του τετράφυλλου που
σχηµατίζεται (ως συνάρτηση του α),
(ϐ) το εµβαδόν του τετράφυλλου χωρίου
(ως συνάρτηση του α).
Θέµα 12ο. Στο σχήµα που ακολουθεί, δίνεται
κύκλος (O, R) διαµέτρου ΒΓ και ηµιευϑεία Βx τέτοια, ώστε η γωνία [
ΓBx να είναι
30o . ΄Εστω ότι η Βx τέµνει τον κύκλο στο
σηµείο Α. Φέρουµε την εφαπτοµένη του
κύκλου στο Γ, η οποία τέµνει τη Βx στο
σηµείο Ρ. Να αποδείξετε ότι :
(α) AΓ = R

PBΓ)
=4
(PAΓ)
√
2R 3
(γ) PΓ =
.
3

(ϐ) (
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(δ)

R2 + O∆2
MΓ M∆
+
=2 2
.
ΓE
∆Z
R − O∆2

