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ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 1 

Έστω ότι σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με περίμετρο 24cm , οι πλευρές του δίνονται από τις σχέσεις: 

5x 16 3x 4
ΑΒ x 2, BΓ 8 και ΑΓ

2 2

− +
= + = + = . 

a. Να αποδείξετε ότι x=4 

β. Να ελέγξετε αν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο και να βρείτε το εμβαδόν του.  

ΘΕΜΑ 2 

Σε τρίγωνο ΑΒΓ, η πλευρά ΑΓ ισούται με το μισό της ΒΓ αυξημένο κατά 4 , ενώ η πλευρά ΑΒ είναι 2cm 

μεγαλύτερη από την πλευρά ΒΓ. Η περίμετρος του τριγώνου είναι 16 cm.  

a. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές με βάση ΒΓ=4 cm. 

β. Αν ΑΜ είναι το ύψος του τριγώνου, να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. 

γ. Να βρείτε το εμβαδόν και το μήκος της διαγώνιου ενός τετραγώνου με πλευρά ΑΜ. 

ΘΕΜΑ 3 

Δίνεται η ευθεία με εξίσωση y 2x 1 και το σημείο Α(2α 1,3α 1).= + − +  

α. Να βρείτε την τιμή του α, ώστε το σημείο Α να ανήκει στην παραπάνω ευθεία. 

β. Αν α=2 και Β ένα άλλο σημείο με συντεταγμένες (0,-2), να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που 

διέρχεται από τα σημεία Α και Β. 

γ. Να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας που είναι παράλληλη στην αρχική ευθεία y=2x+1 και τέμνει τον ψ΄ψ 

άξονα στο σημείο με τεταγμένη 3. 

ΘΕΜΑ 4 

Σε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) γνωρίζουμε ότι το άθροισμα των βάσεων του είναι 12cm , το 

εμβαδόν του είναι 24cm2 και οι γωνίες Γ και Δ είναι ίσες με 60ο .  

α. Να δείξετε ότι το ύψος του είναι 4cm. 

β. Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου. 

γ. Να υπολογίσετε τα μήκη των βάσεων του. 

ΘΕΜΑ 5 

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ έχει τις κορυφές του πάνω σε κύκλο και η διαγώνιός του ΑΓ είναι 

διάμετρος του κύκλου. Δίνονται οι διαστάσεις του ΑΒ=3 cm και ΒΓ= 3cm.  

a. Να αποδείξετε ότι η ακτίνα του κύκλου είναι ίση με 3cm.  

β. Να βρείτε το εμβαδόν της επιφάνειας που είναι εσωτερικά του κύκλου και εξωτερικά του ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου.  

γ. Αν στον ίδιο κύκλο είχαμε εγγράψει τετράγωνο, πόσο θα ήταν η πλευρά του; 

ΘΕΜΑ 6 

Σε ισόπλευρο τρίγωνο που βρίσκεται εγγεγραμμένο σε κύκλο, γνωρίζουμε ότι το ύψος του ισούται με 

4 3cm .  

α. Να υπολογίσετε την πλευρά του τριγώνου και την ακτίνα του κύκλου. 
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β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της επιφάνειας που βρίσκεται εξωτερικά του τριγώνου και εσωτερικά του 

κυκλικού δίσκου. 

 

ΘΕΜΑ 7  

Στο διπλανό σχήμα , το τετράπλευρο που σχηματίζουν οι τέσσερεις 

ευθείες είναι παρ/μο και οι εξισώσεις τους είναι οι παρακάτω:  

y 2x a, y bx 1 , y 2x c , y dx 1, b 0, d 0= + = − − = − + = −    

Να υπολογίσετε τις τιμές των a, b, c, d, k δικαιολογώντας τους 

ισχυρισμούς σας. 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8  

Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο είναι ισόπλευρο 

και η ακτίνα του κύκλου (ΔΖ) είναι ίση με 1 cm. H 

γωνία ΑΖΔ είναι ορθή.  

α. Να αποδείξετε ότι το ύψος του τριγώνου 

ΑΕ=3cm. 

β. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ABΓ. 

γ. Να βρείτε το εμβαδόν της επιφάνειας που 

περιέχεται στο τετράπλευρο ΔΕΓΖ και είναι 

εκτός του κυκλικού δίσκου. 


