ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Να επιλέξετε μια απάντηση για κάθε ερώτηση και να δικαιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας.
ο

i. Αν η εξωτερική γωνία ενός κανονικού ν-γώνου ισούται με 30 , τότε το ν ισούται με:
Α. 12

Β. 10

Γ. 9

∆. 8

Ε. 6

ii. Το εμβαδό τραπεζίου ισούται με 50 και το ύψος του με 10. Η διάμεσος του τραπεζίου ισούται με:
Α. 4

Β. 5

Γ. 6

∆. 10

Ε. δεν αρκούν τα στοιχεία αυτά

iii. Ο λόγος των εμβαδών ενός ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α και ενός τετράπλευρου με κάθετες διαγώνιες ίσες με α και 2α αντίστοιχα είναι:
Α. 1

Β.

3

3
2

Γ.

3
4

∆.

Ε.

1
2

iv. Αν ΑΒ είναι χορδή κύκλου (Ο,R) και Ρ ένα εσωτερικό της σημείο τέτοιο ώστε ΡΑ⋅ΡΒ=10, τότε η

ΔP(O,R) είναι:
Α. 2

Β. 5

Γ. –5

∆. –10

Ε. 10

v. Αν στο διπλανό σχήμα είναι ΜΓ=2Μ∆ και τα σημεία Α, Β, Γ και ∆ είναι ομοκυκλικά, το Μ∆ ισούται με:
Α. 2

Β. 3

Γ. 4

∆. 5

Ε.

2
3

vi. Αν η περίμετρος ενός κανονικού ν-γώνου είναι Ρν=14, η πλευρά του μπορεί να είναι ίση με:
Α. 7

Β. 6

Γ. 4

∆. 2

Ε. δεν αρκούν τα στοιχεία αυτά

vii. Αν το απόστημα κανονικού ν-γώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο (Ο,R) ισούται με τα

3
της πλευράς
2

του, τότε η πλευρά του ισούται με:
Α.

R
2

Β.

R 10
5

Γ.

R 5
5

∆.

R 10
10

Ε.

R 5
2

2. Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε το τμήμα ΕΖ.

3. ∆ίνεται ορθογώνιο ΑΒΓ∆ με ΑΒ=2Α∆ και τα σημεία Ε, Ζ της Α∆ τέτοια ώστε ΑΕ=ΒΖ=
ευθείες ∆Ε και ΓΖ τέμνονται στο Η, να δείξετε ότι:
α) (ΗΕΖ)=(ΑΕ∆)+(ΒΖΓ).
β) Το εμβαδό του τριγώνου ΑΗ∆ είναι το μισό του εμβαδού τετραγώνου με πλευρά ΒΓ.
Ηλίας Καμπελής - Μαθηματικός
6ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων

1
ΑΒ. Αν οι
4

-2-

4. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με α=6λ, β=5λ, γ=4λ και περίμετρο 60m.
i. Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του.
ii. Αν Α∆ είναι η προβολή της πλευράς ΑΒ πάνω στην πλευρά ΑΓ, να υπολογιστεί το τμήμα Α∆.
iii. Να υπολογιστεί η διάμεσος μβ του τριγώνου ΑΒΓ.
iv. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.
v. Να αποδειχθεί ότι

(ΑΒΓ ) = 10 .
(ΒΓΔ ) 9

5. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με β=5cm, γ=3cm και Â =60ο.
α) Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του.
β) Να υπολογίσετε την προβολή της διαμέσου μβ πάνω στην πλευρά β.
γ) Να υπολογίσετε την διάμεσο μα.
δ) Να υπολογίσετε την προβολή της πλευράς α πάνω στην πλευρά γ.

6. Ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει εμβαδό

3 cm2. Να υπολογίσετε το εμβαδό του περιγεγραμμένου και

του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου.

7. ∆ίνεται τετράγωνο ΑΒΓ∆ με πλευρά α=2cm. Στην προέκταση της πλευράς Γ∆ προς τα σημεία Γ, ∆
παίρνουμε τμήματα ΓΕ=2cm και ∆Ζ=1cm αντίστοιχα. Αν οι ευθείες ΖΑ και ΕΒ τέμνονται στο σημείο Θ,
τότε:
α) Να δείξετε ότι

( ΘΑΒ ) 4
=
( ΖΘΕ ) 25

β) Να υπολογίσετε το εμβαδό του τριγώνου ΖΘΕ.

8. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά α=2 3 cm. Στις προεκτάσεις της πλευράς ΒΓ προς τα
σημεία Β, Γ παίρνουμε τα σημεία ∆, Ε αντίστοιχα τέτοια ώστε Β∆=ΓΕ=α/2. Αν Κ, Λ είναι τα μέσα των
πλευρών ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα και οι ευθείες ∆Κ, ΕΛ τέμνονται στο Μ, να υπολογίσετε:
α) Τα τμήματα Κ∆ και ΛΕ.
β) Το εμβαδό των τριγώνων ΚΒ∆ και ΛΓΕ.
γ) Τα τμήματα ΚΜ και ΜΛ.
δ) Το εμβαδό του μη κυρτού τετράπλευρου ΑΚΜΛ.
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9. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσός του Α∆. Αν είναι β= 19 cm, γ=7cm, Α∆=5cm και Α∆Γ =60ο, να
υπολογιστεί:
α) Η πλευρά α.
β) Το εμβαδό του τριγώνου Α∆Γ.
γ) Το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ.
δ) Το μήκος και το εμβαδό του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΑΒ∆.

10. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ΒΓ=10, (ΑΒΓ)=40 και το ύψος του Α∆. Αν Ε είναι σημείο της
πλευράς ΑΒ τέτοιο ώστε ΑΕ=

2
ΑΒ και ΕΖ//ΒΓ, όπου Ζ σημείο της ΑΓ, τότε να υπολογίσετε:
5

α) Το εμβαδό του τριγώνου ΑΕΖ. β) Το εμβαδό του τετράπλευρου ΑΕ∆Ζ.

ˆ ˆ
11. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ με Α=Δ=90°
και ΑΒ=Α∆.
2

2

2

2

α) Να δείξετε ότι ΑΓ +Β∆ =3ΑΒ +Γ∆

β) Αν είναι ΑΒ=8 και Γ∆=14, να υπολογίσετε την πλευρά ΒΓ.

12. ∆ίνεται κύκλος (Ο,R) και μια διάμετρός του ΑΒ. Στην ακτίνα ΟΒ παίρνουμε σημείο Γ, τέτοιο ώστε
να είναι ΓΒ=

3
R. Ένα ευθύγραμμο τμήμα ∆Ε, όπου ∆, Ε είναι σημεία του κύκλου, είναι κάθετο στην ΑΒ
4

στο σημείο Γ.
α) Να υπολογίσετε τα τμήματα ∆Α και ∆Β.
β) Να αποδείξετε ότι ∆Ε=

R 15
.
4

13. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και Β∆ η διχοτόμος του. Αν Ε είναι η προβολή του σημείου ∆ πάνω στην ΒΓ τότε:
2

2

α) Να δείξετε ότι Β∆ =∆Ε +ΑΒ

2

β) Αν είναι B∆=5 και Α∆=3, να υπολογίσετε το τμήμα ΕΒ.

14. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ, ΒΓ=6 και το ύψος του Α∆=4. Προεκτείνουμε τη πλευρά
ΒΓ προς το μέρος του Γ κατά τμήμα ΓΕ =

ΒΓ
2

.

α) Να υπολογίσετε το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ.
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γ) Να υπολογίσετε το ύψος ΒΖ του τριγώνου ΑΒΓ.
δ) Να υπολογίσετε το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΖ.

15. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα σημεία ∆, Ε της ΒΓ, τέτοια ώστε Β∆=∆Ε=ΕΓ. Προεκτείνουμε τα τμήματα Α∆ και ΑΕ κατά τμήματα ∆Ζ=Α∆ και ΕΗ=ΑΕ αντίστοιχα.
α) Να δείξετε ότι (∆ΕΗΖ)=3(Α∆Ε)
β) Να δείξετε ότι (ΑΒΓ)=3(Α∆Ε)
γ) Να υπολογιστεί το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΒΖΗΓ σαν συνάρτηση των πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ.

16. Σε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά α προεκτείνουμε την πλευρά ΒΓ κατά τμήμα Γ∆ =
α) Να δείξετε ότι Α∆ =

α
2

.

α 7
2

β) Αν Μ είναι το μέσο της Α∆, να δείξετε ότι ΓΜ =

α 3
2

γ) Αν ΒΕ είναι το ύψος του τριγώνου ΑΒΓ, να δείξετε ότι ΑΕ=2ΓΜ.

1
3

17. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσος του Α∆. Αν Ζ είναι σημείο της ΑΓ τέτοιο ώστε ΓΖ= ΑΓ και
προεκτείνουμε την ∆Ζ κατά τμήμα ΖΕ=∆Ζ, τότε:
α) Να δείξετε ότι (∆ΕΓ)=

1
(ΑΒΓ)
3

β) Να δείξετε ότι (ΑΖΕ)=

2
(ΑΒΓ)
3

γ) Να υπολογίσετε το εμβαδό του τετράπλευρου ΑΒΓΕ σαν συνάρτηση των πλευρών του ΑΒΓ.

18. ∆ίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ με ΑΒ//Γ∆, ΑΒ=α, Γ∆=3α, Α∆=ΒΓ=2α και το ύψος του ΑΕ. Ο
κύκλος (Α,α) τέμνει το ΑΕ στο Ζ και την Α∆ στο Η.
α) Να υπολογίσετε το ύψος ΑΕ.
β) Να δείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου ΑΕ∆ είναι διπλάσιο του εμβαδού ισοπλεύρου τριγώνου

πλευράς α.
γ) Να υπολογίσετε τα εμβαδά των κυκλικών τομέων ΑΗΖ και ΑΗΒ.
δ) Να υπολογίσετε το εμβαδό του μικτόγραμμου τετράπλευρου ΒΖΕΓ.
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19. ∆ύο κύκλοι (Ο,2ρ) και (Κ,ρ) εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο Μ. Η κοινή εξωτερική εφαπτομένη
των δύο κύκλων και η διάκεντρος τους τέμνονται στο Α. Αν Γ, Β είναι τα σημεία επαφής στους (Ο,2ρ)
και (Κ,ρ) αντίστοιχα, να υπολογιστούν σαν συνάρτηση του ρ
α) το τμήμα ΑΚ
β) τα τμήματα ΑΒ και ΒΓ
γ) οι δυνάμεις του Α ως προς του δύο κύκλους και
δ) το εμβαδό του τετράπλευρου ΟΚΒΓ.

20. ∆ίνεται κύκλος (Ο,R) και σημείο Γ του επιπέδου τέτοιο ώστε ΔΓ(Ο,R) =3R2.
α) Να βρεθεί η θέση του σημείου Γ στο επίπεδο.
β) Αν η Γ∆ είναι εφαπτομένη του κύκλου, τότε:

i. Να υπολογιστεί το μήκος του Γ∆ σαν συνάρτηση του R
ii. Αν η ΓΟ τέμνει τον κύκλο στα σημεία Α, Β με ΑΓ<ΒΓ, να υπολογιστούν τα τμήματα Α∆ και Β∆ σαν
συνάρτηση του R.
iii. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τριγώνου ΑΓ∆.

21. Σε ευθεία ε παίρνουμε τα διαδοχικά τμήματα ΑΒ=α και ΒΓ=2α και στο ίδιο ημιεπίπεδο κατασκευάζουμε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΚ και τετράγωνο ΒΓΛΜ. Να υπολογιστούν:
α) το εμβαδό του τετράπλευρου ΑΓΛΜ
β) το τμήμα ΜΚ
γ) το εμβαδό του τριγώνου ΒΜΚ
δ) το εμβαδό του τριγώνου ΜΚΑ

22. ∆ίνεται ημικύκλιο (Ο,R) και η διάμετρός του ΚΛ. Στην ΚΛ παίρνουμε τα σημεία Α, Β τέτοια ώστε
ΟΑ=ΟΒ=α με α<R. Αν Γ είναι σημείο του ημικυκλίου τέτοιο ώστε το τρίγωνο ΑΒΓ να είναι ισόπλευρο τότε:
α) Να υπολογίσετε το α σαν συνάρτηση του R.
β) Να υπολογίσετε το εμβαδό του μικτόγραμμου σχήματος ΑΚΓ.
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