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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΕΜΒΑΔΑ -ΒΕΞΑΠ1 

1. Να βρείτε τα εμβαδά των παρακάτω 

σχημάτων: 

(ΑΒΕΔ)= 

(ΔΑΕ)= 

(ΒΕΓ)= 

(ΑΒΕ)=            

 (ΑΒΓΕ)= 

 

2. Υπολογίστε το τμήμα ΑΒ και στη 

συνέχεια βρείτε τα εμβαδά των σχημάτων: 

(ΑΒΔ)= 

(ΑΒΓΔ)= 

(ΔΒΓ)= 

 

 

3. Το διπλανό σχήμα είναι τετράγωνο. Να εκφράσετε τα εμβαδά των 

σχημάτων (ΑΔΕ), (ΒΖΓ), (ΑΕΓΖ) 

Στη συνέχεια, να υπολογίσετε το χ ώστε να ισχύει η σχέση: 

  (ΑΔΕ)+(ΒΖΓ)=(ΑΕΓΖ) 

Τι παρατηρείτε; 

 

 

4. Το διπλανό σχήμα είναι ορθογώνιο παρ/μο. Να 

βρείτε τα εμβαδά των (ΑΒΕ), (ΔΖΓ) και (ΑΔΖΕ) 

ως συνάρτηση του χ.  

Στη συνέχεια, βρείτε το χ ώστε το άθροισμα των 

(ΑΒΕ) και (ΔΖΓ) να είναι ίσα με το μισό εμβαδόν 

του τετραπλεύρου (ΑΔΖΕ). 
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5. Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο με Β=90ο . Το 

σημείο Δ μπορεί να κινείται πάνω στην πλευρά ΑΒ και ονομάζω x την 

απόσταση ΑΔ.  

Να βρείτε το μήκος του ΑΒ , να εκφράσετε τα εμβαδά των τριγώνων 

ΑΔΓ , ΒΔΓ ως συνάρτηση του x και στη συνέχεια να βρείτε την τιμή του 

x σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Αν το εμβαδόν του ΑΔΓ είναι 6 τ.μ. 

β. Αν το εμβαδόν του ΑΔΓ είναι το 1/3 του εμβαδού του ΒΔΓ.  

γ. Αν το εμβαδόν του τριγώνου  ΒΔΓ είναι τα ¾ του εμβαδού του ΑΒΓ. 

 

6. Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο 

με ορθή γωνία τη Β , η πλευρά ΑΒ=9cm , ΑΕ=ΔΒ=x 

καθώς και το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ= 54cm2.  

Α. Να υπολογίσετε: 

i. Τα  μήκη των πλευρών ΒΓ και ΑΓ  

ii. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΕΓ και ΔΒΓ έχουν το 

ίδιο εμβαδόν. 

Β. Στη συνέχεια, αν ΒΓ = 12 cm και ΑΓ=15 cm , να 

υπολογίσετε την τιμή του x σε κάθε μία από τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

i. Το εμβαδόν του τριγώνου ΕΔΓ είναι 30cm2. 

ii. Το εμβαδόν του τριγώνου ΕΔΓ είναι ίσο με το 1/3 του συνολικού εμβαδού.  

 

7.  Στο διπλανό σχήμα, το ΑΒΓΔ 

είναι παραλληλόγραμμο με βάση 

ΒΓ=8cm ενώ ΑΒ=5cm και ΑΖ=x. 

Α. Να αποδείξετε ότι ΑΕ=4cm και 

στη συνέχεια να εκφράσετε ως 

συνάρτηση του x τα εμβαδά των : 

i.  Τριγώνου ΑΕΖ. 

ii. Τετραπλεύρου ΖΔΓΕ. 

Β. Να βρείτε το x σε κάθε μία από 

τις παρακάτω περιπτώσεις: 

i. Αν τα εμβαδά των ΑΕΖ και ΖΔΓΕ είναι ίσα. 

ii. Αν τα εμβαδά των τετραπλεύρων ΑΖΕΒ και ΔΓΕΖ είναι ίσα.  

iii. Αν το τετράπλευρο ΑΖΕΒ έχει εμβαδόν διπλάσιο του ΖΔΓΕ.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. ΑΒΕΔ=48, ΔΑΕ=24, ΒΕΓ=15, ΑΒΕ=24 ,ΑΒΓΕ=5 

2. ΑΒ=8, ΑΒΓΔ=76, ΑΒΔ=24, ΔΒΓ=52 

3. ΑΔΕ=4x , ΒΖΓ=32-4x, ΑΕΓΖ=32, άρα ΑΕΓΖ=ΑΔΕ+ΒΖΓ για κάθε x. 

4. ΑΒΕ=3χ,  ΔΖΓ=30-6χ, ΑΔΖΕ=30+3χ, Χ=10/3 

5. ΑΒ=8,  ΑΔΓ=3χ, ΒΔΓ=24-3χ ΚΑΙ χ=2 και στις τρεις περιπτώσεις. 

6. ΒΓ=12, ΑΓ=15    Aii. AEΓ=ΔΒΓ=12χ,  Βi. x=2  Bii. X=3 

7. AEZ=2x, ΖΔΓΕ=26-2χ    Β i  x=13/2    ii.  x=5    iii.  x=23/3 
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