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ΘΕΜΑ Α

Α1. Να αποδείξετε ότι, αν ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο, τότε το τετράγωνο μιας κάθετης
πλευράς του ισούται με το γινόμενο της προβολής της στην υποτείνουσα επί την υποτείνουσα.

(Μον. 9)
Α2. Να συμπληρώσετε το κατάλληλο σύμβολο ( = ,  ,  ) στις παρακάτω
προτάσεις:
α. Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει α2 β2+γ2, αν και μόνον αν Â... 90
β. Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει α2 β2+γ2, αν και μόνον αν Â.. .  90
γ. Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει α2 = β2+γ2, αν και μόνον αν Â... 90 (Μον. 3)

Α3. Στη Στήλη Α δίνεται το είδος της γωνίας ενός τριγώνου και στη Στήλη Β τριάδα αριθμών που
μπορεί να είναι μήκη πλευρών τριγώνου. Να γράψετε τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα τον
αριθμό της Στήλης Β, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στήλη Α Στήλη Β

α. Â  90 1.  α = 5κ, β = 4κ, γ = 3κ

όπου κ θετικός ακέραιος

β. Â  90 2.  α = 7, β = 4, γ = 5

γ. Â = 90  3.  α = 4, β = 7, γ = 9

4.  α = 6, β = 8, γ = 15

(Μον. 3)

Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη
‘’ Σωστό ‘’  ‘η ‘’Λάθος ‘’ δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

α. Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση    α2 = β2 + γ2 – 2βγ.
β  Το τετράγωνο πλευράς τριγώνου που βρίσκεται  απέναντι από αμβλεία γωνία είναι ίσο µε το

άθροισμα   των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών, ελαττωμένο  κατά το διπλάσιο γινόμενο
της μιας από αυτές επί την   προβολή της άλλης πάνω σε αυτή.
γ. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους του που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα
είναι ίσο με το γινόμενο των προβολών των κάθετων πλευρών του στην υποτείνουσα.
δ. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=900) με αντίστοιχα μήκη πλευρών α, β, γ ισχύει:

α2< β2+γ2

ε. Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει  α2 < β2 + γ2 τότε το τρίγωνο  είναι   οξυγώνιο.
(Μον.10)
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ΘΕΜΑ Β

Β1.΄Εστω ορθογώνιο τρίγωνο


 (

A = 90) και ΑΔ το ύψος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. Να

γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε   γράμμα    τον αριθμό της
Στήλης Β, έτσι ώστε να προκύπτει ισότητα.

Στήλη Α Στήλη Β

α. ΑΒ2 1. ΒΔΒΓ

β. ΑΔ2

2. 


γ.
2

2



3. ΒΔΔΓ

δ. ΑΓ2 4. ΓΔΓΒ

5. 


(Μον. 4)

Β2. Έστω  τρίγωνο


 με α = 13, β = 12, γ = 5. Φέρνουμε  το ύψος ΑΔ.

α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο


 είναι ορθογώνιο. (Μον. 3)
β. Να υπολογίσετε τα τμήματα  ΑΔ, ΔΒ, ΔΓ. (Μον. 12)

Β3. Δίνεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο


 (

A = 90)) με ύψος ΑΔ, για το οποίο έχουμε ΒΔ=1 και

ΒΓ=3. Να υπολογίσετε τα τμήματα ΑΔ και  ΑΒ. (Μον 6)

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι   ΑΒ= 7 , ΑΓ=2 3 , ΒΓ=1. Φέρνουμε  το  ύψος  ΒΔ.
α.   Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. (Μον 5)

β. Να αποδείξετε  ότι ΓΔ= 3
2

(Μον 5)

γ. Να υπολογίσετε το ύψος ΒΔ. (Μον 4)

δ. Να υπολογίσετε τη γωνία


 . (Μον 5)

Γ2. Δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο  ΑΒΓΔ  με  ΑΒ//ΓΔ,  ΑΒ<ΓΔ,


=


 =900 ΑΒ=4,  ΑΔ=3,  ΒΓ=5.
Να υπολογίσετε: α. την προβολή της  ΒΓ  πάνω στην  ΔΓ. (Μον 4)

β.  το  μήκος  της  ΔΓ.                                                                              (Μον 2)

ΘΕΜΑ Δ

Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ = 2 , συν


= 1
4

και  ΒΓ = 10 . Φέρουμε το  ύψος του ΑΔ και τη ΔΕ

κάθετη στην ΑΓ.
Δ1. Να αποδείξετε ότι ΑΓ = 3. (Μον 5)
Δ2. Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. (Μον 4)
Δ3. Να υπολογίσετε τη προβολή της ΑΒ  στην ΒΓ. (Μον 5)
Δ4. Να υπολογίσετε το ύψος ΑΔ. (Μον 5)
Δ5. Να αποδείξετε ότι α. ΑΕ2+ΔΕ2= . (Μον 3)

β. ΑΓ2ΔΕ (Μον 3)


