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ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

Πραγματικοί Αριθμοί - Πυθαγόρειο Θεώρημα
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17. Στο διπλανό τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΔ

είναι κάθετη στη πλευρά ΒΓ. Αν
είναι ΒΔ=6cm, ΑΔ=8cm και
ΑΓ=17cm, να βρείτε την περίμετρο
του τριγώνου ΑΒΓ. Είναι το
τρίγωνο ΑΒΓ ορθογώνιο;
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18. Στο διπλανό σχήμα δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, το ύψος του ΑΔ και ΔΕ κάθετη

στη ΑΓ. Είναι επίσης ΒΔ= 3 cm και ΔΓ=4cm. Να αποδείξετε ότι:
α. Το ύψος του τριγώνου ΑΒΓ ΑΔ είναι 3cm
β. Την πλευρά ΑΓ =5
γ. Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΔΓ είναι 6 cm2
δ. Το τμήμα ΔΕ=2,4 cm
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Συναρτήσεις

Τριγωνομετρία

Εγγεγραμμένες Γωνίες - Πολύγωνα Μήκος Κύκλου -Εμβαδόν Κύκλου
1. α) Να αναφέρετε τι ονομάζουμε εγγεγραμμένη γωνία.
β) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλλα σας τη
λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση:
β1) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο έχει
πλευρές κάθετες μεταξύ τους.
β2) Κάθε επίκεντρη γωνία είναι διπλάσια από κάθε εγγεγραμμένη
γωνία του ίδιου κύκλου .
β3) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου
του αντίστοιχου τόξου της.
β4) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό όταν όλες οι πλευρές του είναι
ίσες μεταξύ τους και όλες οι γωνίες του είναι ίσες μεταξύ τους.

2. α)Διατυπώστε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ εγγεγραμμένης και της επίκεντρης γωνίας
που αντιστοιχεί στο ίδιο τόξο
β) γράψτε τους τύπους που δίνουν :
1. Το μήκος L κύκλου ακτίνας ρ.
2. Το εμβαδόν Ε του κύκλου ακτίνας ρ.

80m

γ) Να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για το
παρακάτω ερώτημα.
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1. Στο διπλανό σχήμα η γωνία Α είναι:
Α. αμβλεία Β. ορθή

Γ. οξεία
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3. Στο διπλανό σχήμα το σημείο Ο είναι κέντρο του κύκλου .
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Να βρείτε τις γωνίες x ,ψ.
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4. Στο διπλανό σχήμα η γωνία BÂΓ=30 και ακτίνα ρ=2.
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Να υπολογίσετε τα παρακάτω

ο

Α) Πόσες μοίρες είναι το τόξο ΒΓ
Β) Το μήκος της ΒΓ
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5.

Στο διπλανό σχήμα δίνεται ο κύκλος (Ο,ρ) με ΒΓ = 2 2 cm και η
∧

εγγεγραμμένη γωνία ΓΑΒ=45ο .
∧

α. Να βρείτε την γωνία ΓΟΒ
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β. Την ακτίνα ρ
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γ. Τις γωνίες Β και Γ
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δ. Το μήκος του κύκλου (Ο,ρ)
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6. Στο παρακάτω σχήμα η ΓΒ είναι διάμετρος του κύκλου, δίνεται ότι η ΑΓ=12cm και η
ΑB=16cm.
α) Να δικαιολογήσετε ότι η γωνία ΓΑΒ είναι ορθή.
β) Να υπολογίσετε το μήκος του κύκλου και το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου αφού βρείτε
πρώτα την ακτίνα του κύκλου.
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7. α) Να βρεθεί ποιο πολύγωνο έχει κεντρική γωνία α) 20ο , β) 9ο , γ) 22,5ο
β) Να βρεθεί ποιο πολύγωνο έχει κάθε γωνία α) 157,5ο , β) 162ο
γ) Κανονικού πολυγώνου η κεντρική γωνία είναι 30ο . Να βρεθεί η γωνία φ του
πολυγώνου, ο αριθμός των πλευρών, και το άθροισμα όλων των γωνιών του.

8.

Αν γνωρίζουμε στο παρακάτω τετράγωνο ότι η ΑΔ = 2cm να υπολογίσετε το εμβαδόν
της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας.
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9.

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ= 2cm . Τα σημεία
Α, Β , Γ ανήκουν στον κύκλο και η γωνία ΑΟΓ είναι 90ο . Να βρείτε
α) Το μήκος του κύκλου (Ο,ρ) και το μήκος της χορδής ΑΓ
β) Το εμβαδόν του κύκλου και το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΓ
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10. Να βρεθεί το μήκος κύκλου ακτίνας α) 5cm , β) 9cm
Να βρεθεί η ακτίνα κύκλου αν το μήκος του είναι 25,12 cm
Πόσα rad είναι το τόξο α) 75ο , β) 150ο , γ) 120ο
Να βρεθεί πόσες μοίρες είναι το τόξο α) 2 rad , β) 3 rad

11. Στο παρακάτω σχήμα είναι: ΑΒ=6 cm , ΑΓ=8 cm και ΑΒ τόξο = 74 μοίρες.
Να υπολογίσετε:
Α

α) τις γωνίες του τρίγωνου ΑΒΓ
β) την ακτίνα του κύκλου
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γ) το μήκος L και το εμβαδόν Ε
του κύκλου
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12. Στο σχήμα να υπολογιστούν οι γωνίες χ,φ,ω. όταν ΑΒ=80ο και ΒΓ=60ο
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