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Δύνεται ο διπλανόσ κύκλοσ με κϋντρο Ο και 

διϊμετρο 𝛣𝛤 = 10 𝑐𝑚 . Αν επιπλϋον γνωρύζουμε 

ότι  𝛢𝛣 = 6 𝑐𝑚, τότε : 

1) να βρεθεύ η γωνύα  𝛢 . 

2) να βρεθεύ η πλευρϊ ΑΓ. 

3) να υπολογιςτεύ το μόκοσ του 

κύκλου. 

4) να υπολογιςτεύ το εμβαδόν του 
κύκλου. 

5) να υπολογιςτεύ το εμβαδόν που 
περικλεύεται μεταξύ του τριγώνου 
και του κυκλικού δύςκου. 

Ο 
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3.  

 

 

4. ε τρύγωνο ΑΒΓ εύναι ιςοςκελϋσ με βϊςη 𝛣𝛤 =  6 𝑐𝑚 και 𝛢𝛣 =  5𝑐𝑚 .   

               Να βρεθούν : 

1) Η ύψοσ ΑΔ του τριγώνου ΑΒΓ. 

2) Η εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. 

3) Σο 𝜂𝜇𝛣 , το 𝜎𝜐𝜈𝛣  και  η  𝜀𝜑𝛣. 
 

 

5. Δύνονται οι αριθμού :  𝛼 =  3 −  7 −  9        𝛽 =    81            𝛾 =  9 −  21 +  16               

1.  Να υπολογύςετε τουσ αριθμούσ α, β, γ. 

2.  Να δεύξετε ότι το τρύγωνο με πλευρϋσ 𝛼, 𝛽, 𝛾 εύναι ορθογώνιο και να φτιϊξετε το 

αντύςτοιχο ςχόμα. 

3. Nα βρεύτε το εμβαδόν του παραπϊνω τριγώνου. 

4.  Να φϋρετε το ύψοσ που αντιςτοιχεύ ςτην υποτεύνουςα και να το υπολογύςετε. 

 

6.  
 

 

Δύνεται το διπλανό τραπϋζιο. 

1) Να βρεθεύ η πλευρϊ ΔΕ. 

2) Να βρεθεύ η πλευρϊ ΕΓ. 

3) Να βρεθεύ η πλευρϊ ΒΕ. 

4) Να βρεθεύ το εμβαδόν του τραπεζύου 

ΑΒΓΔ. 

5) Να βρεθούν οι τριγωνομετρικού 

αριθμού τησ γωνύασ 𝛤 . 

 

Για τον διπλανό κύκλο με κϋντρο το 

ςημεύο Ο , να υπολογύςετε : 

1) την γωνύα 𝜑 . 

2) το τόξο ΑΔ. 

3) το τόξο ΓΔ. 

4) το τόξο ΑΚΒ. 
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7.  

το διπλανό ςχόμα το τρύγωνο ΑΒΓ εύναι ιςοςκελϋσ με βϊςη 

𝛣𝛤 =  10 𝑐𝑚.  

Αν η περύμετροσ του εύναι 36 𝑐𝑚, να βρεθούν: 

1) Σο  ύψοσ 𝛢𝛥 του τριγώνου 𝛢𝛣𝛤. 

2) Σο  εμβαδόν του τριγώνου 𝛢𝛣𝛤. 

3) Σο 𝜂𝜇𝛣, το 𝜎𝜐𝜈𝛣  και  η  𝜀𝜑𝛣. 
 

 

7.  

 

 

 

το διπλανό ςχόμα δύνεται :  

𝐴𝐵 = 3𝑐𝑚 , 𝛢𝛤 = 4 𝑐𝑚 και 𝛣𝛥 = 13𝑐𝑚 

1) Nα βρεθεύ η πλευρϊ ΒΓ. 

2) Να βρεθεύ η πλευρϊ ΓΔ. 

3) Να υπολογύςετε το εμβαδόν 
του τετραπλεύρου ΑΓΔΕΒ. 

 

 

 

 

 


