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ΑΣΚΗΣΗ 1η Δίνονται τα ευθύγραμμα τμήματα α=4 , β=6 , γ=8. 

i. Να δειχθεί ότι κατασκευάζουν τρίγωνο . 

ii. Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 

iii. Να σχεδιαστεί  το τρίγωνο. 

iv. Να βρεθεί η διάμεσος της πλευράς γ ( . 

ΑΣΚΗΣΗ 2η Δίνονται τα ευθύγραμμα τμήματα α=3 , β=4 , γ=5. 

i. Να δειχθεί ότι κατασκευάζουν τρίγωνο . 

ii. Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 

iii. Να σχεδιαστεί το τρίγωνο. 

iv. Να βρεθεί η διάμεσος της πλευράς α . 

ΑΣΚΗΣΗ 3η Δίνονται τα ευθύγραμμα τμήματα α=4 , β=5 , γ=6. 

v. Να δειχθεί ότι κατασκευάζουν τρίγωνο . 

vi. Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 

vii. Να σχεδιαστεί το τρίγωνο . 

viii. Να βρεθεί η διάμεσος της πλευράς β . 

ΑΣΚΗΣΗ 4η Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με γωνία Α=90ο , ΑΒ=3 και 

ΑΓ=4 .Να βρεθεί: 

i. Το εμβαδό του τριγώνου. 

ii. Η υποτείνουσα. 

iii. Η ακτίνα R του περιγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο. 

iv. Η ακτίνα ρ του εγγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο. 

v. Το ύψος, που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. 

ΑΣΚΗΣΗ 5η Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΜ με γωνία Κ=90ο , ΚΛ=6 και 

ΚΜ=8 .Να βρεθεί: 

i. Το εμβαδό (ΚΛΜ). 

ii. Η πλευρά ΛΜ. 

iii. Η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο. 

iv. Η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο. 

v. Το ύψος, που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. 
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ΑΣΚΗΣΗ 6η Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΜ με γωνία Κ=90ο , ΚΛ=5 και 

ΛΜ=13 .Να βρεθεί: 

i. Η πλευρά ΚΜ. 

ii. Το εμβαδό (ΚΛΜ). 

iii. Η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο. 

iv. Η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο. 

v. Το ύψος, που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 7η Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς 4  και μέσα στο τετράγωνο 

έχουμε κύκλο που εφάπτεται στις 4 πλευρές (εγγεγραμμένος στο 

τετράγωνο) . Να βρεθεί : 

i. Το εμβαδό του τετραγώνου. 

ii. Η ακτίνα του κύκλου. 

iii. Το εμβαδό του κύκλου. 

iv. Το εμβαδό των χωρίων που περικλείονται ανάμεσα στο 

τετράγωνο και τον  κύκλο.       

ΑΣΚΗΣΗ 8η Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς 8   και κύκλος που 

διέρχεται από τις 4 κορυφές του τετραγώνου (περιγεγραμμένος στο 

τετράγωνο) . Να βρεθεί : 

i. Το εμβαδό του τετραγώνου. 

ii. Η ακτίνα του κύκλου. 

iii. Το εμβαδό του κύκλου. 

iv. Το εμβαδό των χωρίων που περικλείονται ανάμεσα στο 

τετράγωνο και τον  κύκλο.       

                           

 

 

 

 



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
 

Δ . Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
www.commonmaths.weebly.com Σελίδα 3 
 

ΑΣΚΗΣΗ 9η Δίνεται κύκλος κέντρου Ο και ακτίνας ρ=5. Φέρνουμε 

διάμετρο ΒΓ και θεωρούμε σημείο Α πάνω στον κύκλο διαφορετικό από 

τα Β , Γ τέτοιο ώστε ΑΓ=6. 

i. Να δειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. 

ii. Να βρεθεί το μήκος της ΑΒ. 

iii. Να βρεθεί το εμβαδό του τριγ. ΑΒΓ. 

iv. Να βρεθεί το εμβαδό του κύκλου. 

v. Να βρεθεί το συνολικό εμβαδό των χωρίων που περικλείονται 

από τον κύκλο και το τρίγωνο. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 10η Δίνεται ορθ. τριγ. ΑΒΓ με  , ΑΒ = 3 και ΒΓ=5 . Να 

υπολογιστούν: 

i. Η κάθετη ΑΓ. 

ii. Η προβολή  της ΑΓ στη υποτείνουσα. 

iii. Η προβολή  της ΑΒ στη υποτείνουσα. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 11η Δίνεται ορθ. τριγ. ΚΛΜ με γωνία  Κ=90ο , ΚΛ = 6 και ΚΜ=8. 

Να υπολογιστούν: 

i. Η υποτείνουσα. 

ii. Η προβολή  της ΚΛ στη υποτείνουσα. 

iii. Η προβολή  της ΚΜ στη υποτείνουσα. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 12η Να υπολογισθούν τα χ στα παρακάτω σχήματα: 

i. ΡΑ=χ , ΡΒ=3 , ΡΓ=2 , ΡΔ=9 
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ii. ΑΒ=5 , ΡΒ=χ , ΡΓ=2 , ΓΔ=10 

 
 

iii. ΡΑ=χ , ΑΒ=9 , ΡΕ=6 
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