΄Αλγεβρα Β΄ Γυµνασίου

Γυµνάσιο Θήρας

΄Αρρητοι αριθµοί- Πραγµατικοί αριθµοί
Προβλήµατα
7ο Φύλλο Εργασίας
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης

1.

(αʹ) Να εξετάσετε ποιοι από τους παρακάτω αριθµούς είναι ϱητοί και ποιοι
είναι άρρητοι.
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18.

(ϐʹ) Να τοποθετήσετε τους παραπάνω αριθµούς στον άξονα των πραγµατικών αριθµών.

2. Στα παρακάτω σχήµατα να υπολογίσετε τα µήκη x, y και z.

3. Το τρίγωνο ABΓ είναι ισοσκελές µε
AB = AΓ. Αν η περίµετρος του τριγώνου ABΓ είναι 36 cm και BΓ =
10 cm, να ϐρείτε :
(αʹ) το µήκος των ίσων πλευρών AB
και AΓ,
(ϐʹ) το µήκος του ύψους A∆,
(γʹ) το εµβαδόν του τριγώνου ABΓ.
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4. Το τρίγωνο ABΓ είναι ορθογώνιο και
b = 90o . Αν BΓ =
ισοσκελές µε A
4 cm, να ϐρείτε :

(αʹ) το µήκος των ίσων πλευρών AB
και AΓ,
(ϐʹ) το εµβαδόν του τριγώνου ABΓ.
5. Το τρίγωνο ABΓ είναι ορθογώνιο µε
b = 90o . Αν AΓ = 17 cm και
B
AB = 15 cm, να ϐρείτε :

(αʹ) το µήκος της πλευράς BΓ,

(ϐʹ) το µήκος της διαµέσου A∆.

6. ΄Ενα τετράγωνο έχει εµβαδόν ίσο µε 48 cm2 .
Να ϐρείτε µε προσέγγιση δεκάτου το µήκος της πλευράς του.
7. Να σχεδιάσετε ένα ισόπλευρο τρίγωνο ABΓ το οποίο να έχει πλευρά ίση µε
6 cm. Να υπολογίσετε :
(αʹ) το µήκος του ύψους A∆,
(ϐʹ) το εµβαδόν του.
8. ∆ίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ,
b = 90o . Αν AB = 20 cm και
µε B
BΓ = 15 cm, να υπολογίσετε :
(αʹ) το εµβαδόν του τριγώνου ABΓ,
(ϐʹ) το µήκος της πλευράς AΓ,
(γʹ) το µήκος του ύψους B∆,
(δʹ) το µήκος του ευθύγραµµου
τµήµατος Γ∆,
(εʹ) το µήκος του ευθύγραµµου
τµήµατος ∆A.
¨Τα Μαθηµατικά είναι η ποίηση της σκέψης
και η ποίηση είναι τα Μαθηµατικά της καρδιάς.¨
Smith, David Eugene, 1860 − 1944, Αµερικανός µαθηµατικός.
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