
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΒΕΞΑΠ9 

1. Στο διπλανό σχήμα, με δεδομένο πως η γωνία Β=90ο και η γωνία ΓΑΔ=90ο 

να υπολογίσετε: 

α. Το μήκος της ΑΓ. 

β. Το εμβαδόν του τετράπλευρου ΑΒΓΔ. 

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των 37ο και των 59ο είναι γνωστοί (από το 

πινακάκι του σχολικού βιβλίου, κρατήστε μόνο το 1ο δεκαδικό ψηφίο).   

 

2. Στο διπλανό σχήμα, το ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο με ύψος 4cm  

και εμβαδόν 32cm2. Να υπολογίσετε: 

α. Τα μήκη των βάσεων του. 

β. Τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών ΑΒΕ και 

ΔΓΖ. 

3. Στο διπλανό σχήμα, δίνεται επιπλέον ότι το 

συνημίτονο της γωνίας ΑΓΔ είναι ίσο με ½ . Να 

βρείτε: 

α. Το ύψος ΔΓ του τραπεζίου. 

β. Τις πλευρές ΑΔ και ΒΓ. 

γ. Το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΓΔ, αν γνωρίζετε ότι 

3 1,7 . Τα μήκη είναι σε cm. 

4. Στο διπλανό σχήμα, το σημείο Δ είναι το μέσον της πλευράς 

ΒΓ και το τμήμα ΔΕ που είναι κάθετο στην ΑΓ, έχει μήκος 4cm . 

Να υπολογίσετε: 

α. Τα μήκη των τμημάτων ΕΓ, ΒΓ, ΑΒ. 

β. Το εμβαδόν του τετράπλευρου ΑΒΔΕ. 

5. Το εμβαδόν ενός ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου είναι 

98cm2 . Να υπολογίσετε: 

α. Τις πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου. 

β. Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου που οι διαστάσεις του είναι διπλάσιες των πλευρών 

του ορθογωνίου τριγώνου. 

6. Οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ, διαφέρουν κατά 4cm και η περίμετρός του 

είναι 56cm. Να υπολογίσετε: 

α. Το μήκος της διαγώνιου του ΑΓ. 

β. Την πλευρά ενός τετραγώνου , για το οποίο γνωρίζουμε ότι έχει το μισό εμβαδόν του τετραγώνου που 

κατασκευάζουμε με πλευρά την ΑΓ. 

 

 



Απαντήσεις: 

1. ΑΓ=10/συν37ο=12,52,  ΒΓ=10εφ37ο =7,53, ΑΔ=12,52/εφ59ο=7,52, οπότε το εμβαδόν είναι το άθροισμα 

των εμβαδών των τριγώνων (ΑΒΓ) +(ΑΔΓ)=
1

2
𝛢𝛣 ∙ 𝛣𝛤 +

1

2
𝛢𝛥 ∙ 𝛢𝛤 = 84,72 

2. Από τον τύπο για το εμβαδόν τραπεζίου, έχουμε: 
𝑥+𝑥+𝑥+3+𝑥+1

2
∙ 4 = 32 → 4𝑥 + 4 = 16 → 𝑥 = 3 

Οπότε , με Πυθαγόρεια στα τρίγωνα ΑΒΕ και ΔΖΓ, βρίσκουμε 𝛢𝛣 = √32 = 4√2, 𝛤𝛥 = √52 = 2√13 και στη 

συνέχεια με όλες τις γωνίες γνωστές στα δύο τρίγωνα, εφαρμόζουμε τους ορισμούς. 

3. συνΑΓΔ=ΓΔ/8, άρα ΓΔ=4. Οπότε με πυθαγόρειο βρίσκουμε ότι: 𝛢𝛥 = √48 = 4√3. Πάλι με πυθαγόρειο 

θεώρημα στο τρίγωνο ΒΓΑ βρίσκουμε ότι ΒΓ=10. Άρα το εμβαδόν είναι 

 
1

2
𝛢𝛣 ∙ 𝛢𝛤 +

1

2
𝛥𝛤 ∙ 𝛢𝛥 = 24 + 13,6 = 37,6 

4. Στο τρίγωνο ΔΕΓ είναι ΕΓ=4/εφ40ο, άρα ΕΓ=4,76, οπότε με Πυθαγόρειο ΔΓ=6,2, συνεπώς ΒΓ=12,4.  

Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι εφ40ο=ΑΒ/12,4, άρα ΑΒ=10,4, συνεπώς (ΑΒΓ)=64,48 και (ΔΓΕ)=9,52. 

5. Αν είναι x το μήκος μιας κάθετης πλευράς του τριγώνου, τότε x2=196, άρα χ=14, συνεπώς το εμβαδόν 

του ορθογωνίου παρ/μου είναι 282=784 

6. Ισχύει 2𝜒 + 2𝜒 + 8 = 56 → 𝜒 = 12 δηλαδή οι διαστάσεις του παραλληλογράμμου είναι 12 και 16 , οπότε 

με πυθαγόρειο βρίσκουμε ότι η διαγώνιος είναι 20. Το εμβαδόν τετραγώνου με πλευρά ΑΓ=20, είναι 400. 

Συνεπώς , αν χ είναι η ζητούμενη πλευρά, πρέπει χ2=200 άρα 𝜒 = √200 = 10√2.   

 

 

 

 

 


