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ΘΕΜΑ Α
Α1. Σε κάθε τρίγωνο ABΓ µε διάµεσο AM να αποδείξετε ότι το άθροισµα των τετραγώνων δύο πλευρών του ισούται µε το διπλάσιο του τετραγώνου της διαµέσου
που περιέχεται µεταξύ των πλευρών αυτών, αυξηµένο κατά το µισό του τετραγώνου της τρίτης πλευράς, δηλαδή

AB2 + AΓ2 = 2AM2 +

BΓ2
.
2
Μονάδες 15

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

b = 90o , ισχύει ότι AB2 = BΓ2 + AΓ2 .
i. Σε κάθε τρίγωνο ABΓ µε A
ii. Το εµβαδόν ενός τριγώνου ABΓ δίνεται από τον τύπο (ABΓ) = τ · ρ, όπου ρ
η ακτίνα του εγγεγραµµένου κύκλου του τριγώνου και τ η ηµιπερίµετρος
του τριγώνου.
iii. Το εµβαδόν ενός τραπεζίου ισούται µε το γινόµενο του ηµιαθροίσµατος των
ϐάσεων του επί το ύψος του.
iv. Το P είναι εξωτερικό σηµείο του κύκλου (O, R), αν και µόνο αν ∆P
(O,R) > 0,
όπου ∆P
(O,R) η δύναµη του σηµείου P ως προς τον κύκλο (O, R).
v. Αν ων η κεντρική γωνία κανονικού ν−γώνου τότε ων =

180o
.
ν
Μονάδες 5·2=10

ΘΕΜΑ Β
∆ίνεται τρίγωνο ABΓ µε α = 4, β = 6 και γ = 8.
Β1. Να ϐρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του.
Μονάδες 10
Β2. Να υπολογισθεί το µήκος της προβολής της διαµέσου µα στην πλευρά α.
Μονάδες 8
Β3. Να υπολογίσετε το εµβαδόν του τριγώνου ABΓ.
Μονάδες 7

1

ΘΕΜΑ Γ
Στο παρακάτω
√ σχήµα δίνεται τετράγωνο ABΓ∆ του οποίου το µήκος της διαγωνίου
AΓ είναι 4 2. Με κέντρο την κορυφή A και ακτίνα A∆ γράφουµε τόξο κύκλου που
τέµνει την AΓ στο E.
Γ1. Να αποδείξετε ότι η πλευρά του τετραγώνου ABΓ∆ ισούται µε 4.
Μονάδες 5
Γ2. Να υπολογίσετε το µήκος του τόξου

_
∆E.

Μονάδες 6
Γ3. Να υπολογίσετε το εµβαδόν του κυ-

_

κλικού τοµέα ∆AE
Μονάδες 6
Γ4. Να υπολογίσετε την περίµετρο και
το εµβαδόν του µικτόγραµµου τριγώνου E∆Γ.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ∆
Στο παρακάτω σχήµα δίνεται ο κύκλος µε κέντρο το σηµείο O και ακτίνα R. Αν
AB = λ6 , BΓ = λ3 και ∆ είναι το µέσο της πλευράς BΓ, να αποδείξετε ότι :

[ = 90o
∆1. ABΓ
Μονάδες 6

√
R 7
∆2. A∆ =
2
Μονάδες 7

√
3R 7
∆3. ∆E =
14
Μονάδες 7
∆4.

(A∆B)
7
=
(∆EΓ)
3
Μονάδες 5
Σας ευχόµαστε επιτυχία !
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