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1)  Στο διπλανό ορθογώνιο  ΑΒΓΔ, να υπολογίσετε το εμβαδόν 

του σκιασμένου χωρίου ΕΒΓΔΗΖ, όταν  ΓΔ = 10 cm,  ΒΓ = 6 cm,  

ΗΔ = 2 cm,  ενώ  ΗΖ = ΕΖ. 
(απ.:  ΕΕΒΓΔΗΖ  = 44 cm2) 

 

2)  Στο διπλανό τρίγωνο ΑΒΓ είναι  ΑΓ = 10 cm,  (ΒΜΓ) = 20 cm2, 

Μ μέσον της πλευράς ΑΒ,  Ν μέσον της πλευράς  ΑΓ. 

(i) Να υπολογίσετε το ύψος  ΒΗ. 

(ii) Αν ΑΗ = 2cm, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου  ΒΗΝ. 
(απ.:  ΒΗ = 8 cm,  (BHΝ) = 12 cm2) 

 

3)  Στο τετράγωνο  ΑΒΓΔ  του διπλανού σχήματος υπάρχουν, δύο 

ορθογώνια τρίγωνα, ένα τραπέζιο, ένα ορθογώνιο και ένα 

τετράπλευρο ΗΘΜΚ . Αν είναι   ΑΗ = 3m,  ΗΒ = 6m,  ΒΘ = 2m,  

ΓΜ = 4m  και  ΑΛ = 5m 

να υπολογίσετε το εμβαδόν του ΗΘΜΚ . 
(απ.:  30 m2) 

 
 

4)  Στο τετράγωνο  ΑΒΓΔ , τα σημεία  Ζ  και  Η  είναι τα μέσα των 

πλευρών ΑΔ  και  ΔΓ  αντίστοιχα. Αν η πλευρά του τετραγώνου 

είναι  8 cm, τότε: 

(i)  Να δείξετε ότι  (ΑΒΖ) = (ΒΓΗ) 

(ii)  Να υπολογίσετε τα εμβαδά των (ΒΖΔΗ) και  (ΒΖΗ). 
(απ.:  EBZΔH = 32 cm2, EBZH = 24 cm2) 

 

5)  Στο διπλανό τραπέζιο  ΑΒΓΔ είναι  ΑΒ = 25 cm,  ΓΔ = 55 cm  

και ΑΔ = 40 cm.  Αν  AE ZH ΒΓ  να βρείτε : 

(i)  Το εμβαδόν του τραπεζίου  ΑΒΓΔ. 

(ii)  Το μήκος  x,  όταν  (ΑΔΕ) = (ΖΒΓΗ). 
(απ.:  (AΒΓΔ) = 1600 cm2,  x =10 cm) 

 

6)  Ένα τετράγωνο με πλευρά  8 cm  και ένα τραπέζιο με βάσεις 10 cm  και  22 cm  έχουν 

ίσα εμβαδά (είναι ισοδύναμα). Να βρείτε το ύψος του τραπεζίου. 
(απ.:  ύψος = 4 cm) 
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7)  Αν το εμβαδόν του τριγώνου  ΑΓΚ  είναι  10 cm2,  να υπολογίσετε : 

(i)  Το εμβαδόν του τετραγώνου  ΑΒΓΔ. 

(ii)  Το εμβαδόν του τριγώνου  ΑΔΚ. 
(απ.:  (AΒΓΔ) = 100 cm2,  (ΑΔΚ) =40 cm2) 

 
 

8)  Στο διπλανό τρίγωνο είναι:  ΑΒ = ΑΔ = 4 cm,  Δ μέσον 

της ΒΓ και ˆBAΔ 90 .  Να υπολογίσετε το εμβαδόν του 

τριγώνου ΑΒΓ. 
(απ.:  (AΒΓ) = 16 cm2) 

 
 

9)  Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου στο 

διπλανό σχήμα, αν είναι  ΒΓ = 10 cm,  ΑΘ = 2 cm. 
(απ.:  (AΒΘΓ) = 10 cm2) 

 
 

10)  Αν οι βάσεις ενός τραπεζίου διαφέρουν κατά  6 cm,  έχει ύψος  4 cm  και εμβαδόν  20 

cm2, να βρείτε τα μήκη των βάσεων του. 
(απ.:  β1 =2 cm,  β2 = 8 cm) 

 

11)  Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με εμβαδόν  30 cm2 και η βάση του  ΓΔ είναι διπλάσια από 

την ΑΒ. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΔΓ. 
(απ.:  (ΑΔΓ) = 20 cm2) 

 

12)  Στο διπλανό σχήμα το ορθογώνιο ΑΒΓΔ αποτελείται από 

τρία τρίγωνα. Το εμβαδόν του ΕΒΓ είναι 13 cm2 και το εμβαδόν 

του ΓΔΕ είναι 24 cm2. Να βρεθεί το εμβαδόν του ΑΔΕ.  

             (απ.:  (ΑΔΕ) = 11 cm2) 

13)  Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, σχήματος τετραγώνου 

ΑΒΓΔ  συμφώνησε με το Δήμο στον οποίο ανήκει να 

παραχωρήσει μια λουρίδα 10 μέτρων για την κατασκευή 

του δρόμου και ο Δήμος στη συνέχεια να του δώσει μια 

λουρίδα 10 μέτρων στο πλάι. Να εξετάσετε αν το εμβαδόν 

του οικοπέδου μεταβλήθηκε (άλλαξε) και αν ΝΑΙ, κατά 

πόσο;                 ( απ:  ΝΑΙ, ελαττώθηκε κατά 100 τ.μ.) 

14)  Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο  ΑΒΓ  ( Α̂ 90 ) είναι  AB 6 cm , η  ΒΓ  2 cm μεγαλύτερη 

από την  ΑΓ  να υπολογίσετε τις πλευρές  ΑΓ  και  ΒΓ. 
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15)  Στο διπλανό σχήμα να εξηγήσετε γιατί το τρίγωνο  ΑΒΓ  είναι 

ορθογώνιο και να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του.  

(Δίνεται:  5 2, 24 )        ( απ:  E = 20cm2 ) 

 

16)  Το διπλανό σχήμα  ΑΒΓΔ  είναι τετράγωνο. Να υπολογίσετε το 

εμβαδόν του τετραπλεύρου ΒΓΔΖ  όταν είναι ΒΖ = 10 cm και ΑΖ = 6 

cm.        ( απ:  E = 40cm2 ) 

 

17)  Η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ είναι ΒΓ=20 cm 

και η μια κάθετη πλευρά του ΑΓ=16 cm. Να βρείτε: 

α)   Την άλλη κάθετη πλευρά ΑΒ 

β)   Το εμβαδόν του ΑΒΓ 

γ)   Το ύψος  ΑΔ  που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα.   

( απ:  AB=12cm,  E = 96cm2,  AΔ=9,6cm) 

18)  Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο με AB 18 cm

, αν είναι BE 10 cm και ΓE 6 cm , να υπολογίσετε :  

α)  την πλευρά  ΑΔ    

β)  το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΕΔ    

γ)  να δείξετε ότι     ΑΒΕΔ 5 ΒΓΕ      ( απ:  AΔ=8cm,  (ΑΒEΔ) = 120cm2) 

 

19)  Στο διπλανό σχήμα, το ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο με 

βάσεις τις ΑΒ και ΓΔ ενώ το ΑΒΓΗ ορθογώνιο. Αν είναι  

ΑΔ 15 cm , ΑB 16 cm  και BΓ 12 cm, να υπολογίσετε: 

1) την διαγώνιο  ΑΓ  και το τμήμα  ΔΗ. 

2) Την περίμετρο και το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΓΔ. 

3) Να εξετάσετε αν το τρίγωνο  ΔΑΓ  είναι ορθογώνιο. 
(απ.: ΑΓ=20cm, ΔΗ=9cm, ΠΑΒΓΔ=68cm,  EΑΒΓΔ=246cm2, ΝΑΙ) 

 

20)  Οι κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ είναι ΑΒ = x , ΑΓ = 12 cm και η 

υποτείνουσα  ΒΓ= x+4.  Να βρεθούν οι πλευρές του τριγώνου. 

(απ.: ΑΒ=16cm, ΒΓ=20cm) 

21)  Το εμβαδόν ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι 12 cm2 και το ύψος του είναι 4cm. Να 

βρεθεί η περίμετρος του τριγώνου.          (απ.: Περίμετρος=16cm) 
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22)  Οι πλευρές ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι  ΒΓ = x ,  ΑΓ = x+1 ,  ΑΒ = x+2 και η περίμετρος 

του ίση με 12 cm. 

α) Να βρεθούν οι πλευρές του τριγώνου. 

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. 

γ) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου.    (απ.: ΑΒ=5cm, ΑΓ=4cm, ΒΓ=3cm, ΕΑΒΓ=6cm2) 

 

23)  Τα τετράπλευρα  ΑΒΓΔ  και  ΑΓΕΖ  είναι τετράγωνα. 

Αν η πλευρά του ΑΒΓΔ είναι  3 cm, να υπολογίσετε το εμβαδόν 

του ΑΓΕΖ. 

(απ.:  ΕΑΓΕΖ = 18cm2) 

 

24)  Να βρεθεί το εμβαδόν του τετραγώνου ΑΓΖΗ , όταν στα 

ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ  και  ΒΓΔ  είναι: AB = 9 cm, ΒΔ = 15 cm 

και  ΓΔ = 10 cm. 

  (απ.:  ΕΑΓΖΗ = 44cm2) 

 

25)  Στο τετράπλευρο ΑΒΓΔ, του διπλανού σχήματος, είναι  

Δ̂ 90 , ΑΒ = 17 cm, ΑΔ = 9 cm, ΒΓ = 8 cm και ΓΔ = 12 cm.  

α) Να υπολογίσετε την απόσταση ΑΓ = x. 

β) Να εξετάσετε αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. 

γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ. 

( απ:  x=15cm ,  NAI, ΕΑΒΓΔ=114cm2 ) 

26)  Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) η ΑΓ είναι κατά 1 cm μικρότερη της βάσης ΒΓ. 

Αν η περίμετρος είναι  16cm να υπολογίσετε : α) τις πλευρές, β) την περίμετρο, γ) το 

εμβαδόν του ΑΒΓ. 

( απ:  α) ΑΒ=ΑΓ=5, ΒΓ=6 , β) L=16cm, γ) Ε=12cm2) 

27)  Στα παρακάτω σχήματα, να υπολογιστούν τα τμήματα x και  y. 
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28)  Στο διπλανό σχήμα είναι AB 7m , AO 8m , 

OΔ 4mκαι ΓΔ 2m . Να υπολογίσετε την  ΒΓ.  
      (απ.:  ΒΓ = 15 m) 

 

29)  Ένα ψηφιδωτό έχει σχήμα τετραγώνου με πλευρά 0,9 m. Σχηματίζεται από πλακάκια 

που έχουν σχήμα ορθογωνίου τριγώνου με υποτείνουσα 15 cm και κάθετη πλευρά 12 cm.  

Να βρείτε πόσα πλακάκια σχηματίζουν το ψηφιδωτό.     

(απ.:  150) 

 

30) Σε ισοσκελές τραπέζιο η περίμετρος είναι 52 cm, η μικρή βάση 8 cm και η κάθε μία 

από τις ίσες πλευρές 13 cm. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τραπεζίου. 

(απ.:  E = 96cm2 ) 

 

31)  Τα εμβαδά των τετραγώνων ΓΔΗΘ και ΑΒΛΘ του διπλανού 

σχήματος, είναι  Ε2 = 961 cm2  και  Ε1 = 49 cm2 αντίστοιχα.  

Να υπολογίσετε το μήκος της υποτείνουσας ΒΓ του ορθογωνίου 

τριγώνου ΑΒΓ. 

(απ.:  ΒΓ=25cm) 

 

32)  Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ   Â 90  να δείξετε ότι ισχύουν οι σχέσεις : 

1)   1
2

2
 εφ

α

γ

2B  2)   α  γ  αγ συνB  β2 2 22  .  3)   
1 2


εφ

εφB

α

βγ

2B
   4)   εφB  εφΓ 

α

βγ
 

2

 

5)    3συνΓ ημΒ 2ημΓ εφΒ   6)    2ημΒ συνΒ εφΒ συνΓ  

 
            

33)  Να υπολογιστούν οι παραστάσεις: 
 

A = ημ συν30  + ημ30 συν6060   . .    B     συν30 .συν60  ημ30 .ημ60  

Γ  συν  εφ45  ημ30  ημ2 2    45 60   Δ  ημ ημ  συν συν2 2 2 2    30 60 30 60. .  

 

34)  Οι πλευρές ΑΒ και ΑΓ ενός οξυγώνιου τριγώνου ΑΒΓ είναι 10 cm και 12 cm 

αντίστοιχα, ενώ η γωνία Α=30ο . Να βρείτε το εμβαδόν του ΑΒΓ.    (απ.:   Ε=30 cm2 ) 
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35)  Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΓ=12 cm , ΒΔ=8 cm και Γ=30ο . Να βρείτε :   

α)  Το ύψος ΑΔ  και το τμήμα  ΓΔ 

β)  Την πλευρά ΑΒ και τις γωνίες  Α και Β 

γ)  Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ 
  (Δίνονται  εφ30ο = 0,58 ,  συν30ο = 0,86 ) 

  (απ.:  ΑΔ=6 cm  ,  ΓΔ=10,4 cm  ,  ΑΒ=10 cm ,  B=37,  A=113 ,  E=55,2 cm2 ) 

 

36)  Σε ένα τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) είναι ΑΒ=18 cm, ΓΔ=6 cm, ΔΑ=10 cm και Δ=150ο.  

Να υπολογίσετε το εμβαδόν του.          (απ.:   Ε=60  cm2 ) 

 

37)  Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ 90 ) είναι 
3

εφΒ
4

  και α=15 cm. Να υπολογίσετε 

τις κάθετες πλευρές και το εμβαδόν του ΑΒΓ.    (απ.:  β=9 cm ,  γ=12 cm ,  Ε=54 cm2 ) 

 

38)  Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ 90 ) είναι ΑΒ = 6cm και ΒΓ = 10cm.  

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας  Γ  και να δείξετε ότι : 

     8 εφΓ 5 ημΓ 10 συνΓ 1  

 

39)  Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι :  ΑΓ = 20 cm,   ˆÂ 60   και  Β 45 . Να βρείτε 

1.   Την περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ. 

2.   Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.  (Δίνεται  εφ60ο = 1,75 , ημ45ο = 0,7 ) 

(απ.:   1) Π=72,5cm  2) E=240,625cm2 ) 

 

40)  Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε  

1. το τμήμα ΑΔ = x 

2. την γωνία  ω 

3. να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. 
(απ.:   x = 3,  ω = 30ο ) 

 

41)  Να βρείτε την οξεία γωνία  ω , στις παρακάτω εξισώσεις : 

α)   2συνω 1 0    β)   2ημω 2 0      γ)   εφ60 εφω 3 

(απ.:   α) ω = 60ο,  β) ω = 45ο,  γ) ω = 60ο ) 
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42)  Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, είναι 

ΔΕ  ΒΓ,  ΑΓ = 20cm, ΔΕ = 8cm, ΒΔ = 10cm. 

α)  Να βρείτε την B̂  και την πλευρά  ΑΒ.  

β)  Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του 

τετραπλεύρου ΑΓΕΔ.        (απ.:  α) ΑΒ = 15cm , Β = 54ο,  β)ΠΑΓΕΔ=52cm, ΕΑΓΕΔ=126cm2)   

 

43)  Αν το ύψος ισοπλεύρου τριγώνου  ΑΒΓ  είναι  12cm, να υπολογίσετε την πλευρά και 

το εμβαδόν του τριγώνου.                  (απ.:   α = 4 cm ,  Ε = 4 3 cm2 ) 

 

44)  Σε ορθογώνιο τρίγωνο  ΑΒΓ  με Â 90  είναι, η υποτείνουσα  BΓ 17 cm και η 

κάθετη πλευρά ΑΓ = 15cm. Να βρείτε: 

α)  το μήκος της άλλης κάθετης πλευράς  ΑΒ.  

β)  την τιμή της παράστασης:      Κ 34 ημΓ 8 εφΒ 1         ( απ:  ΑΒ=8cm ,  Κ=0 ) 

 

45)  Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90ο) η πλευρά ΑΒ είναι διπλάσια από την ΑΓ. Να 

υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας Β, και να δείξετε ότι: 

 5ημΒ 4εφΒ 3 . 

 

46)  Στο διπλανό σχήμα η  ΑΓ  είναι διάμετρος και   ˆABΓ 4x 10 , 

τόξα  ΓΔ 2x 10 , και  AB x 40 .  Να υπολογίσετε τις γωνίες 

του τετράπλευρου ΑΒΓΔ. 

 (απ.:  Α=85ο, Γ=95ο, Β=Δ=90ο) 

47)  Να εξετάσετε αν υπάρχει κανονικό πολύγωνο με κεντρική γωνία 70ο. 
(απ.: όχι) 

 

48)  Να εξετάσετε αν υπάρχει κανονικό πολύγωνο με κεντρική γωνία 24ο. 

(απ.: το 15-γωνο) 

 

49)  Με ένα σύρμα που έχει μήκος 4 m κάνουμε στην αρχή έναν κύκλο και στη συνέχεια 

ένα τετράγωνο. Ποιο από τα δύο σχήματα έχει το μεγαλύτερο εμβαδό;   

(απ.:  ο κύκλος γιατί 
4

E 1    


) 
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50)  Να βρείτε το μήκος κύκλου που έχει εμβαδόν 50,24 cm2 . 
(απ.: R = 4 cm ,  L = 25,12 cm) 

51)  Να βρείτε το εμβαδόν κύκλου που έχει μήκος 18,84 cm. 
(απ.: R = 3 cm ,  E = 28,26 cm2) 

52)  Αν ένα κανονικό πολύγωνο έχει γωνία  φ̂ = 135°, να βρείτε το πλήθος των πλευρών 

του.            (απ.: ν = 8) 

 

53)  Σε τραπέζιο  ΑΒΓΔ  με βάσεις  ΑΒ  και  ΓΔ, είναι 

Δ̂ 90 , ΑΒ = 12 cm, ΒΓ = 10 cm και ΓΔ = 18 cm. Αν με 

διάμετρο την ΑΒ κατασκευάσουμε στο εσωτερικό του 

τραπεζίου ημικύκλιο, να υπολογίσετε την περίμετρο και το 

εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας (Τ). 

(απ.: Π(Τ) = 54,84cm, E(Τ) = 63,48cm2 ) 

 

54)  Κύκλος ακτίνας 5cm είναι εγγεγραμμένος σε τετράγωνο. Να βρείτε 

το εμβαδό του μέρους του τετραγώνου που είναι έξω από τον κύκλο. 

(απ.:  E = 21,5 cm2) 

 

55)  Ορθογώνιο ΑΒΓΔ με ΒΓ = 6 cm και ΑΒ = 8 cm, είναι εγγεγραμμένο 

σε κύκλο κέντρου Κ. Να βρείτε το εμβαδό του μέρους του κυκλικού 

δίσκου που είναι έξω από το ορθογώνιο. 

(απ.:  E = 30,5 cm2) 

56)  Να γράψετε κύκλο (Ο, ρ) και να πάρετε τα τόξα ΑΒ=60° και ΓΔ=40°. Αν οι χορδές ΑΓ 

και ΒΔ τέμνονται στο σημείο Κ να υπολογίσετε τη γωνία ΑΚΒ.  

(Υπόδειξη:  υπάρχουν δύο περιπτώσεις)         (απ.:  o oAKB 50 ή 10 ) 

 

57)  Να βρείτε το εμβαδό της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας του 

διπλανού σχήματος. Δίνεται ακτίνα μικρών κύκλων 2 m και ακτίνα 

μεγάλου κύκλου 10 m. 

(απ.:  E = 226,08 m2) 
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58)  Σε κύκλο (Ο, ρ) να γράψετε δύο διαδοχικά τόξα ΑΒ=70° και ΒΓ=90°. Αν η διχοτόμος 

της γωνίας ΑΒΓ τέμνει τον κύκλο στο σημείο Δ να υπολογίσετε τις γωνίες του 

τετραπλεύρου ΑΒΓΔ.          (απ.:  Α=95, Β=100, Γ=85, Δ=80) 

 

59)  Ένα εξάγωνο ΑΒΓΔΕΖ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο (Ο, ρ). Αν γνωρίζουμε ότι τόξα 

AB x ,       ΒΓ 3x 10 , ΓΔ 4x, ΔΕ 2x 10 , ΕΖ 5x, ZA 2x . Να βρείτε: 

α)  Το x 

β)  Τις γωνίες του εξαγώνου ΑΒΓΔΕΖ. 

γ)  Τις γωνίες ΑΓΕ, ΕΒΔ, ΕΑΒ . 

(απ.: α) x 20 β) Α 150 , Β 135 , Γ 105 , Δ 115 , Ε 105 , Ζ 110 γ) ΑΓΕ 70 , ΕΒΔ 25 , ΕΑΒ 100          ) 

 

60)  Να βρείτε το εμβαδό και την περίμετρο της 

γραμμοσκιασμένης επιφάνειας του διπλανού σχήματος, που 

αποτελείται από 4 ημικύκλια. 

Δίνονται:    AB ΓΔ 2cm και ΒΓ 4cm . 

(απ.:  E = 28,26 cm2,  L= 25,12 cm) 

 

61)  Να βρείτε το εμβαδό της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας 

του διπλανού σχήματος, που αποτελείται από ένα ισοσκελές 

τραπέζιο ΑΒΓΔ, έναν κύκλο ακτίνας 3 m και ένα τετράγωνο 

πλευράς 2 m.  Δίνονται:   AB 8m και ΓΔ 12m . 

(απ.:  E = 35,74 m2) 

 

62)  Στο σχήμα δίπλα είναι: ω = …. 

  (α) να βρεις πόσων μοιρών είναι η γωνία ˆΣΕΘ .   

  (β) να βρεις πόσων μοιρών είναι το τόξο ΖΚΘ .  

  (γ) τι σχέση έχει η γωνία Σ με τα τόξα ΕΗ και ΖΘ ; 

(απ.:  ω 30 , ΣΕΘ 100 , ΖΚΘ 160   ) 
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63)  Έστω (Ο,ρ) ένας κύκλος και ΑΒ, ΒΓ  δύο διαδοχικά τόξα του κύκλου έτσι ώστε το ΑΒ   

να είναι το 
1

12
  του κύκλου και το ΒΓ  να είναι ίσο με 60°. Να υπολογίσετε τις γωνίες

ΑΟΓ και ΑΒΓ .              (απ.:  ΑΟΓ 90 , ΑΒΓ 135  ) 

 

64)  Να υπολογίσετε το εμβαδόν του μη γραμμοσκιασμένου 

τμήματος του διπλανού σχήματος, αν ΑΒ 5 2 cm . 

(απ.:  E = 10,75 cm2) 

 

65)  Το τρίγωνο ΚΛΜ είναι εγγεγραμμένο στον κύκλο με κέντρο 

Ο και διάμετρο την ΚΜ. Αν ΚΛ 4 3  cm και τόξο  ΜΛ  60 , 

να βρείτε:  

α) Τα μέτρα των γωνιών Κ, Λ, Μ του τριγώνου ΚΛΜ 

αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

β) Να δείξετε ότι MΛ=4cm και ΚΜ= 8cm.  

γ) Το μήκος του κύκλου.     (Δίνεται:  π=3,14) 

 

 

66)  Στον κύκλο (Ο, ρ) του διπλανού σχήματος είναι, ΒΓ 

διάμετρος, ρ η ακτίνα του κύκλου ,  Δ 30 και AB 4cm . 

1)  Να αιτιολογήσετε γιατί  Α 90  και  Γ 30 . 

2)  Να δείξετε ότι BΓ 8cm. 

3)  Να υπολογίσετε το μήκος L του κύκλου και το εμβαδόν του Ε.        (Δίνεται: π=3,14) 

 

 

67)  Να βρεθεί το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου σχήματος εάν 

γνωρίζετε ότι το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο πλευράς 8 cm. 

(απ.:  E = 32 cm2 ) 

 

 


