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1. Να ϐρείτε το εµβαδόν E3 του τρίτου τετραγώνου.
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Τι παρατηρείτε ;

2. Να υπολογίσετε το µήκος της πλευράς

BΓ.
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ϑεώρηµα: Σε
κάθε ορθογώνιο
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σε ένα τρίγωνο,
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µεγαλύτερης
πλευρών είναι
ίσο µε το

3. Να εξετάσετε αν το τρίγωνο KΛM, µε KΛ = 2 cm, KM = 1, 5 cm και ΛM =
2, 5 cm είναι ορθογώνιο.
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απέναντι από τη
µεγαλύτερη
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ορθή.
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4. Στο διπλανό σχήµα είναι :

AB = 12 cm, BΓ = 9 cm, Γ∆ = 8 cm.
Να υπολογίσετε :

(αʹ) το µήκος της πλευράς A∆,
(ϐʹ) το

εµβαδόν

του

τετραπλεύρου

ABΓ∆.
5. Στο διπλανό σχήµα να ϐρείτε :

(αʹ) το µήκος των τµηµάτων A∆ και
AΓ,
(ϐʹ) το εµβαδόν του τριγώνου B∆Γ.
6. Το ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ του διπλανού σχήµατος έχει AB = 9 cm και
AΓ = 12 cm. Να υπολογίσετε :
(αʹ) το µήκος της πλευράς BΓ,
(ϐʹ) το εµβαδόν του τριγώνου ABΓ,
(γʹ) το µήκος του ύψους A∆.
7. Το τετράπλευρο ABΓ∆ του διπλανού
σχήµατος είναι ορθογώνιο.
(αʹ) Να υπολογίσετε το µήκος του ευϑύγραµµου τµήµατος EΓ.
(ϐʹ) Να
νο
8. Στο

αποδείξετε ότι το τρίγωAE∆
είναι
ορθογώνιο.

διπλανό

σχήµα

τα

τετράγωνα

ABΓ∆ και EBHZ έχουν εµβαδά 49cm2
και 9cm2 , αντίστοιχα. Να υπολογίσετε
το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος
ΓZ.

¨Αυτοί που δεν γνωρίζουν µαθηµατικά είναι δύσκολο να νιώσουν µια πραγµατική
συγκίνηση για την οµορφιά, την ϐαθύτερη οµορφιά της ϕύσης...¨
Richard Phillips Feynman, 1918–1988, Αµερικανός ϕυσικός.
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