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ΘέμαΘέμαΘέμαΘέμα 1111οοοο

ΑΑΑΑ)))) Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που
αντιστοιχεί στην υποτείνουσα είναι ίσο με το γινόμενο των προβολών των κάθετων
πλευρών του στην υποτείνουσα.

(10 μονάδες)

ΒΒΒΒ)))) Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ= 7, 5 2ΒΓ = , και � ̂ 45Α+Γ = � . Να υπολογίσετε
το μήκος της πλευράς ΑΓ.

(15 μονάδες)

ΘέμαΘέμαΘέμαΘέμα 2222οοοο

ΑΑΑΑ)))) Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΓ= 3, ΒΓ= 8 και ̂ 60Γ = � . Να υπολογίσετε το μήκος της
διαμέσου ΑΜ.

(10 μονάδες)
ΒΒΒΒ)))) Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με 3,   2    και  γ= 5α β= = . Να βρείτε:
α) το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες

β) τη γωνία Γ̂

γ) την προβολή της πλευράς ΑΓ πάνω στην ΑΒ.

(3*5=15 μονάδες)
ΘέμαΘέμαΘέμαΘέμα 3333οοοο

ΑΑΑΑ)))) Τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι ΑΒ= 6, ΒΓ= 12 και ΓΑ= 8.

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι αμβλυγώνιο.

β) Να υπολογίσετε το μήκος της διαμέσου ΑΜ.

γ) Να υπολογίσετε το μήκος της προβολής της διαμέσου ΑΜ στην πλευρά ΒΓ.



(3*5=15 μονάδες)

ΒΒΒΒ)))) Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με � 120Α = � .
α) Να αποδείξετε ότι 2 2 2α β γ βγ= + + .

β) Αν επιπλέον 2β γ= , να αποδείξετε ότι η διάμεσος αµ του παραπάνω τριγώνου

ΑΒΓ είναι ίση με 3
2

γ .

(5+5 μονάδες)

ΘέμαΘέμαΘέμαΘέμα 4444οοοο

ΑΑΑΑ)))) Σε έναν κύκλο (Ο, R) παίρνουμε μια διάμετρο ΑΒ και δύο σημεία Γ και Δ αυτής
έτσι, ώστε ΑΓ= ΒΔ. Στο σημείο Δ φέρνουμε μια ημιευθεία κάθετη προς την ΑΒ, η
οποία τέμνει τον κύκλο στο σημείο Μ. Να αποδείξετε ότι:
α) 2Μ∆ = ∆Α⋅∆Β

β) ( )2 2 2 22 RΜΓ +Μ∆ = +Ο∆

(8+8 μονάδες)

ΒΒΒΒ)))) Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ για το οποίο ισχύει
3 4 5
ΑΒ ΑΓ ΒΓ

= = .

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο.

Β) Αν ΑΔ το ύψος, να βρείτε τον λόγο ∆Β
∆Γ

.

(4+5 μονάδες)
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