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b = 90o . Να συµπληρώσετε τα κενά
1. ∆ίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ µε A
ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις.
(αʹ) Η πλευρά .......... είναι η
απέναντι κάθετη πλευρά της
b.
γωνίας B
(ϐʹ) Η πλευρά .......... είναι η
προσκείµενη κάθετη πλευρά
b.
της γωνίας Γ
(γʹ) Η πλευρά AB είναι η
απέναντι κάθετη πλευρά της
γωνίας ...........
Ο λόγος που
σχηµατίζεται, αν
διαιρέσουµε την
απέναντι κάθετη
πλευρά µε την
προσκείµενη κάθετη
πλευρά µιας οξείας
γωνίας ω ενός
ορθογωνίου τριγώνου,
είναι πάντοτε
σταθερός. Ονοµάζεται
εφαπτοµένη της γωνίας
ω και συµβολίζεται µε
εφω.

εφω =

2. Να σχεδιάσετε µια γωνία ω µε
εφω = 0, 2.
(∆ηλαδή,
ϑα
σχεδιάσετε
µια
¨ανηφόρα¨ που ϑα έχει κλίση 20%.)
................................................
................................................

απέναντι κάθετη πλευρά

................................................

προσκείµενη κάθετη πλευρά

................................................
3. ∆ίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ µε
b = 90o . Να υπολογίσετε τις εφαπτοB
b και Γ
b.
µένες των οξειών γωνιών A
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4. Να χαρακτηρίσετε την καθεµία από τις παρακάτω ισότητες µε (Α), αν είναι
αληθής ή µε (Ψ), αν είναι ψευδής.

Ο λόγος που
σχηµατίζεται, αν
διαιρέσουµε την
απέναντι κάθετη
πλευρά µίας οξείας
γωνίας ω ενός
ορθογωνίου τριγώνου
δια την υποτείνουσα,
είναι πάντοτε
σταθερός. Ονοµάζεται
ηµίτονο της γωνίας ω
και συµβολίζεται µε
ηµω.

(ϐʹ)
(γʹ)

ηµω =

απέναντι κάθετη πλευρά
υποτείνουσα

(δʹ)
Το ηµίτονο, το

(εʹ)

συνηµίτονο και η
εφαπτοµένη µιας
γωνίας ω ονοµάζονται

AB
AΓ
ΓE
συνω =
Γ∆
∆B
ηµω =
BΓ
∆B
εφω =
BΓ
∆E
ηµω =
∆Γ

Ο λόγος που

(αʹ) συνω =

σχηµατίζεται, αν
διαιρέσουµε την
προσκείµενη κάθετη
πλευρά µίας οξείας
γωνίας ω ενός
ορθογωνίου τριγώνου
δια την υποτείνουσα,
είναι πάντοτε
σταθερός. Ονοµάζεται
συνηµίτονο της γωνίας
ω και συµβολίζεται µε
συνω.

συνω =
προσκείµενη κάθετη πλευρά
υποτείνουσα

5. Να υπολογίσετε το x στα παρακάτω ορθογώνια τρίγωνα :

τριγωνοµετρικοί
αριθµοί της γωνίας ω.

6. ∆ίνεται το τρίγωνο ABΓ του διπλανού
σχήµατος. Να υπολογίσετε :

(αʹ) το µήκος των πλευρών AB και
AΓ,
(ϐʹ) το εµβαδόν του τριγώνου ABΓ.
7. ∆ίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ µε
b = 90o . Να υπολογίσετε :
B
(αʹ) το µήκος της πλευράς AB,
(ϐʹ) τους τριγωνοµετρικούς
b,
αριθµούς της γωνίας A
(γʹ) το µήκος του τµήµατος A∆,
(δʹ) το µήκος του τµήµατος BE,
(εʹ) το εµβαδόν του τετραπλεύρου
BΓ∆E.
¨Η έµπνευση είναι απαραίτητη στη Γεωµετρία, όπως και στην ποίηση.¨
Pushkin, Alexander Sergeyevich, 1799 − 1837, Ρώσος λογοτέχνης.
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