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Θ└μα 4ο 

 



ΘΕΜΑ 4 

Στο τρίγωνο ΑΒΓ του παρακάτω σχήματος, η κάθετη από το μέσο Μ της ΒΓ τέμνει 

την προέκταση της  διχοτόμου ΑΔ στο σημείο Ε. Αν Θ, Ζ είναι οι προβολές του Ε στις 

ΑΒ, ΑΓ, να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΕΒΓ είναι ισοσκελές.      (Μονάδες 5) 

β) Τα τρίγωνα ΘΒΕ και ΖΓΕ είναι ίσα.     (Μονάδες 8) 

γ) οˆ ˆΑΓΕ ΑΒΕ 180+ =        (Μονάδες 12) 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  με , το ύψος του ΑΔ και σημείο 

Ε στην ΔΓ ώστε ΔΕ=ΒΔ. Το σημείο Ζ είναι η προβολή του Γ στην ΑΕ.   

α) Να αποδείξετε ότι:  

i. Το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές.     (Μονάδες 6) 

ii. οˆΓΑΕ 10= .           (Μονάδες 10) 

β)  Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΖΓΕ.     (Μονάδες 9) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και στο εσωτερικό του θεωρούμε τα σημεία Γ, Δ  

ώστε να ισχύει ΑΓ= ΓΔ= ΔΒ.  Επίσης θεωρούμε σημείο Ο εκτός του ευθυγράμμου  

τμήματος ΑΒ έτσι ώστε να ισχύουν  ΟΓ=ΑΓ και ΟΔ=ΔΒ. 

α) Να αποδείξετε ότι: 

i. η γωνία ˆΓΟΔ είναι 600              (Μονάδες 9) 

ii. οι γωνίες ˆΟΑΓ  , ˆΟΒΔ  είναι ίσες και κάθε μια ίση με 300.    (Μονάδες 9) 

β) Αν Μ το μέσον του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, να αποδείξετε ότι 2ΟΜ=ΟΑ.    

 (Μονάδες 7) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

Σε τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) είναι ΓΔ= 2ΑΒ. Επίσης τα Ζ, Η, Ε είναι τα μέσα των ΑΔ, ΒΓ 

και ΔΓ αντίστοιχα. Ακόμη η ΖΗ τέμνει τις ΑΕ, ΒΕ στα σημεία Θ, Ι αντίστοιχα.  

α) Να δείξετε ότι, το  τετράπλευρο ΑΒΓΕ είναι παραλληλόγραμμο.  

  (Μονάδες 10) 

β) Να δείξετε ότι, τα σημεία Θ, Ι είναι μέσα των ΑΕ, ΒΕ αντίστοιχα.
                     
   (Μονάδες  5) 

γ)  Να δείξετε ότι ΖΗ = 
3
2

 ΑΒ.                 (Μονάδες 10)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται κύκλος με κέντρο Ο, και έστω  ΑΒ μια διάμετρος του,  Γ το μέσο του ενός 

ημικυκλίου του  και  Δ τυχαίο σημείο του άλλου. Στην προέκταση της ΔΒ (προς το Β) 

θεωρούμε σημείο Ε ώστε ΒΕ=ΑΔ. 

α)  Να αποδείξετε ότι: 

i. Τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΒΕΓ είναι ίσα.      (Μονάδες 8) 

ii. Η ΓΔ είναι κάθετη στην ΓΕ.        (Μονάδες 8) 

β) Να αιτιολογήσετε γιατί, στην περίπτωση που το σημείο Δ είναι το αντιδιαμετρικό 

του Γ, η ΓΕ είναι εφαπτομένη του κύκλου.       (Μονάδες 9) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ˆ ˆ ˆΑ Γ 2Β+ = και έστω ΑΔ ύψος και ΒΕ διχοτόμος του τριγώνου 

που τέμνονται στο Ζ. 

α) Να αποδείξετε ότι: 

i.  οΒ̂ 60=  και ΑΖ=ΒΖ.       (Μονάδες 10) 

ii. 
3Α∆ ΒΖ
2

=                      (Μονάδες 8) 

β) Αν είναι γνωστό ότι το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισόπλευρο, να υπολογίσετε τις άλλες 

γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.       (Μονάδες 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια κρεμάστρα τοίχου η οποία αποτελείται από έξι 

ίσα ευθύγραμμα κομμάτια ξύλου (ΑΔ, ΒΓ, ΓΖ, ΔΗ, ΖΚ, ΗΛ) που είναι στερεωμένα με 

έντεκα καρφιά (Α, Β, Γ, Δ, Θ, Ε, Μ, Η, Κ, Λ, Ζ). Αν το σημείο Θ, είναι μέσο των 

τμημάτων ΑΔ και ΒΓ ενώ το σημείο Ε είναι μέσο των τμημάτων ΓΖ και ΔΗ, να 

αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΓΗΖΔ είναι ορθογώνιο.     (Μονάδες 10) 

β) Τα σημεία Β, Δ, Ζ είναι συνευθειακά.    (Μονάδες 9) 

γ) Το τετράπλευρο ΑΓΖΔ είναι παραλληλόγραμμο.   (Μονάδες 6) 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται ευθεία (ε) και δυο σημεία Α, Β εκτός αυτής έτσι ώστε η ευθεία ΑΒ να μην 

είναι κάθετη στην (ε). Φέρουμε ΑΔ, ΒΓ κάθετες στην (ε) και Μ, Ν μέσα των ΑΒ και ΓΔ 

αντίστοιχα. 

α) Αν τα Α, Β είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο σε σχέση με την (ε) 

i) να εξετάσετε αν το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι, παραλληλόγραμμο, τραπέζιο ή 

ορθογώνιο σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις, αιτιολογώντας την 

απάντησή σας: 

1) ΑΔ < ΒΓ            (Μονάδες 4) 

2) ΑΔ = ΒΓ.           (Μονάδες 4) 

ii) να εκφράσετε το τμήμα ΜΝ σε σχέση με τα τμήματα ΑΔ, ΒΓ στις δυο 

προηγούμενες περιπτώσεις.                                   (Μονάδες 6) 

β) Αν η ευθεία (ε) τέμνει το τμήμα ΑΒ στο μέσο του Μ να βρείτε το είδος του 

τετραπλεύρου ΑΓΒΔ (παραλληλόγραμμο, τραπέζιο, ορθογώνιο) και να δείξετε ότι τα 

Μ, Ν ταυτίζονται. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.    (Μονάδες 9+2) 

 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, τα ύψη του ΒΔ και ΓΕ που τέμνονται στο        

σημείο Η και το μέσο Μ της πλευράς ΒΓ. 

α)  Να αποδείξετε ότι  

i. ΜΔ=ΜΕ         (Μονάδες 10) 

ii.  Η ευθεία ΑΗ τέμνει κάθετα τη ΒΓ και ότι 
∧∧ Γ=∆AH , όπου 

∧Γ  η γωνία του τριγώνου 

ΑΒΓ.                      (Μονάδες 5) 

γ) Να βρείτε το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΗ.                (Μονάδες 10)              

 
 
 
        
 



ΘΕΜΑ 4 

Δύο κύκλοι (Κ,ρ), (Λ,R) τέμνονται σε δύο σημεία Α, Β. Αν Γ και Δ είναι τα 

αντιδιαμετρικά  σημεία του Α στους δύο κύκλους, τότε να αποδείξετε ότι: 

α)  ο∧ =Γ 90AB             (Μονάδες 5) 

β) τα σημεία Γ, Β, Δ είναι συνευθειακά.          (Μονάδες 10) 

γ) το τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία Κ,Λ,Γ,Δ είναι τραπέζιο.      (Μονάδες 10) 

 

 

 

 

 



                                               

ΘΕΜΑ 4 

Θεωρούμε  παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ  και  τις  προβολές  Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ των κορυφών 

του Α, Β, Γ, Δ αντίστοιχα, σε μια ευθεία ε.  

α) Αν η ευθεία ε αφήνει τις κορυφές του παραλληλογράμμου στο ίδιο ημιεπίπεδο 

και είναι ΑΑ΄=3, ΒΒ΄=2, ΓΓ΄=5, τότε: 

i. Να αποδείξετε ότι η απόσταση του κέντρου του παραλληλογράμμου από την  

ε είναι ίση με 4.  (Μονάδες 8)  

ii. Να βρείτε την απόσταση ΔΔ΄.  (Μονάδες 9) 

 
β) Αν η ευθεία ε διέρχεται από το κέντρο του παραλληλογράμμου και είναι 

παράλληλη προς δύο απέναντι πλευρές του, τι παρατηρείτε για τις αποστάσεις 

ΑΑ΄, ΒΒ΄, ΓΓ΄, ΔΔ΄; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας  (Μονάδες 8) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ που είναι  εγγεγραμμένο στον κύκλο με κέντρο Ο 

και ακτίνα ρ. Τα τμήματα ΓΖ και ΒΖ είναι τα εφαπτόμενα τμήματα του κύκλου στα 

σημεία Γ και Β αντίστοιχα. Αν το τμήμα ΘΗ είναι κάθετο στο τμήμα ΑΖ στο Ζ , να 

αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΖΒΓ είναι ισόπλευρο.       (Μονάδες 7) 

β) Το τετράπλευρο ΑΓΖΒ είναι ρόμβος.      (Μονάδες 8) 

γ) Το τετράπλευρο ΒΓΗΘ είναι τραπέζιο, με ΒΖ=ΒΘ  και ΒΓ=ΘΗ 2 .  

(Μονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Οι κύκ゜οι (Κ, ヾ) και (ぎ, 3ヾ) 0φάヽ〃ο｀〃αι 0¨ω〃0ヾικά ゝ〃ο ゝη´0ίο Α. Μία 0仝θ0ία 0 

0φάヽ〃0〃αι 0¨ω〃0ヾικά και ゝ〃ο仝ゞ ~ύο κύκ゜ο仝ゞ ゝ〃α ゝη´0ία Β και よ α｀〃ίゝ〃οιχα και 

〃　´｀0ι 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ~ιακ　｀〃ヾο仝 Κぎ ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε. Φ　ヾο仝´0 αヽό 〃ο ゝη´0ίο Κ 

ヽαヾά゜゜η゜ο 〃´ή´α ゝ〃η｀ 0 ヽο仝 〃　´｀0ι 〃ο 〃´ή´α ぎよ ゝ〃ο ら.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΒよらΚ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.           (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι η áω｀ία らΚぎ 0ί｀αι 30.                 (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃´ή´α Εぎ=6ヾ, όヽο仝 ヾ η ακ〃ί｀α 〃ο仝 κύκ゜ο仝 (Κ, ヾ).                   

              (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ( ) και η ~ιχο〃ό´οゞ 〃ο仝 Βら. Αヽό 〃ο ら 

φ　ヾο仝´0   και ο｀ο´ά、ο仝´0 Ζ 〃ο ゝη´0ίο ゝ〃ο οヽοίο η 0仝θ0ία Εら 〃　´｀0ι 〃η｀ 

ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΒΑ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΒΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.                                                (Μο｀ά~0ゞ 6)         

β)Τα 〃ヾίáω｀α ΑΒよ και ΒΕΖ 0ί｀αι ίゝα.                                              (Μο｀ά~0ゞ 6)       

á) Η 0仝θ0ία Βら 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃η 〃ω｀ 〃´η´ά〃ω｀ ΑΕ και Ζよ.     (Μο｀ά~0ゞ 6) 

~)Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΕよΖ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.                     (Μο｀ά~0ゞ 7)                 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ (ΑΒ < Αよ) και η ~ιχο〃ό´οゞ 〃ο仝 Αら. Φ　ヾο仝´0 αヽό 〃ο Β κάθ0〃η 

ゝ〃η｀ Αら ヽο仝 〃　´｀0ι 〃η｀ Αら ゝ〃ο Ε και 〃η｀ ヽ゜0仝ヾά Αよ ゝ〃ο Η. Α｀ Μ 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ 

ヽ゜0仝ヾάゞ Βよ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΒΗ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.            (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) ΕΜ//Ηよ                                                          (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á)  ΕΜ=(Αよ-ΑΒ)/2                                             (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω ΑΒよ 〃ヾίáω｀ο και 〃α ύ／η 〃ο仝   ヽο仝 α｀〃ιゝ〃οιχού｀ ゝ〃ιゞ ヽ゜0仝ヾ　ゞ  

και  α｀〃ίゝ〃οιχα. らί｀0〃αι η ακό゜ο仝θη ヽヾό〃αゝη:  

Π: Α｀ 〃ο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ  ´0 ΑΒ=Αよ, 〃ό〃0 〃α ύ／η  ヽο仝 

α｀〃ιゝ〃οιχού｀ ゝ〃ιゞ ίゝ0ゞ ヽ゜0仝ヾ　ゞ 〃ο仝 0ί｀αι ίゝα. 

α) げα 0¨0〃άゝ0〃0 α｀ ιゝχύ0ι η ヽヾό〃αゝη Π  αι〃ιο゜οáώ｀〃αゞ 〃η｀ αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ 

                                                                                                                          (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) げα ~ια〃仝ヽώゝ0〃0 〃η｀ αντίστροφη ヽヾό〃αゝη 〃ηゞ Π  και ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι ιゝχύ0ι. 

           (Μο｀ά~0ゞ 10) 

á) げα ~ια〃仝ヽώゝ0〃0 〃η｀ ヽヾό〃αゝη  Π και 〃η｀ αντίστροφή της ωゞ 0｀ιαία ヽヾό〃αゝη.  

    (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ο¨0ία áω｀ία 

xOy  και ~ύο ο´όκ0｀〃ヾοι κύκ゜οι (Ο, ヾ1) και (Ο, ヾ2) ´0 ヾ1< ヾ2, ヽο仝 

〃　´｀ο仝｀ 〃η｀ Oχ ゝ〃α ゝη´0ία Κ, Α και 〃η｀ O／ ゝ〃α ぎ, Β α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Αぎ = ΒΚ.        (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΡΒ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ, όヽο仝 Ρ 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ Αぎ και ΒΚ. 

         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Η ΟΡ ~ιχο〃ο´0ί 〃η｀ 

xOy .      (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 
 

 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃ヾίáω｀ο ´0 κοヾ仝φ　ゞ 〃α ´　ゝα ヽ゜0仝ヾώ｀ ιゝοゝκ0゜ούゞ 

〃ヾιáώ｀ο仝 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.                                     (Μο｀ά~0ゞ 8)                           

β) げα ~ια〃仝ヽώゝ0〃0 και ｀α αヽο~0ί¨0〃0 α｀ά゜οáη ヽヾό〃αゝη áια  

i. ιゝόヽ゜0仝ヾο 〃ヾίáω｀ο.                                                      (Μο｀ά~0ゞ 8)     

ii. οヾθοáώ｀ιο και ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο.                            (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら ´0 

A =

 =90°, らよ=2ΑΒ και 
 =3

 . Αヽό 〃ο Β φ　ヾ｀ο仝´0 κάθ0〃η 

ゝ〃η よら ヽο仝 〃　´｀0ι 〃η｀ Αよ ゝ〃ο ゝη´0ίο Κ και 〃η｀ よら ゝ〃ο Ε. Εヽίゝηゞ φ　ヾ｀ο仝´0 〃η｀ ΑΕ 

ヽο仝 〃　´｀0ι 〃η Βら ゝ〃ο ゝη´0ίο ぎ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) 
 =45°        (Μο｀ά~0ゞ 8)   

β) Βら=ΑΕ        (Μο｀ά~0ゞ 9)   

á) Κぎ=
4

1 らよ.             (Μο｀ά~0ゞ 8)   

 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら. Α｀ 〃α ゝη´0ία Ε και Ζ 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 

ΑΒ και よら α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι : 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο らΕΒΖ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Αて Δ = ΒΖ よ         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Οι らΕ και ΒΖ 〃ヾιχο〃ο´ού｀ 〃η ~ιαáώ｀ιο Αよ 〃ο仝 ヽαヾα゜゜η゜οáヾά´´ο仝 ΑΒよら.  

 (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ〃ο οヾθοáώ｀ιο ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら 0ί｀αι  30 και Ο 〃ο κ　｀〃ヾο 〃ο仝. 

Φ　ヾο仝´0 らΕ  Αよ. 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι η áω｀ία 
  χωヾί、0〃αι αヽό 〃η らΕ και 〃η ~ιαáώ｀ιο らΒ ゝ0 〃ヾ0ιゞ  

ίゝ0ゞ áω｀ί0ゞ.       (Μο｀ά~0ゞ 13) 

β) Φ　ヾο仝´0 κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αよ ゝ〃ο ゝη´0ίο Ο η οヽοία 〃　´｀0ι 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Αら ゝ〃ο 

Ζ. げα ~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃α 〃ヾίáω｀α ΑΖΟ και ΑΒよ 0ί｀αι ίゝα.  (Μο｀ά~0ゞ 12) 

 

 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω ό〃ι Ε και Ζ 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ ΑΒ και よら  ヽαヾα゜゜η゜οáヾά´´ο仝 ΑΒよら 

α｀〃ίゝ〃οιχα. Α｀ áια 〃ο ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら 0ヽιヽ゜　ο｀ ιゝχύ0ι ΑΒ>Αら, ｀α 0¨0〃άゝ0〃0 

α｀ 0ί｀αι α゜ηθ0ίゞ ή όχι οι ακό゜ο仝θοι ιゝχ仝ヾιゝ´οί: 

 

Ισχυρισμός ヱ: Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο らΕΒΖ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.                                                                                   

Ισχυρισμός 2:  ΑてΔ = Βとち .   

Ισχυρισμός ン: Οι らΕ και ΒΖ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οι 〃ω｀ αヽ　｀α｀〃ι áω｀ιώ｀ Δ だαぞΒ .       

 

α) Σ〃η｀ ヽ0ヾίヽ〃ωゝη ヽο仝 θ0ωヾ0ί〃0 ό〃ι κάヽοιοゞ ιゝχ仝ヾιゝ´όゞ 0ί｀αι α゜ηθήゞ ｀α 〃ο｀ 

αヽο~0ί¨0〃0.                                                             (Μο｀ά~0ゞ 16) 

β)  Σ〃η｀ ヽ0ヾίヽ〃ωゝη ヽο仝 κάヽοιοゞ ιゝχ仝ヾιゝ´όゞ ~0｀ 0ί｀αι α゜ηθήゞ, ｀αβヾ0ί〃0 〃η ゝχ　ゝη  

〃ω｀ ~ια~οχικώ｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ヽαヾα゜゜η゜οáヾά´´ο仝 ώゝ〃0 ｀α 0ί｀αι α゜ηθήゞ. げα 

αι〃ιο゜οáήゝ0〃0 〃η｀ αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω  ~仝ο κάθ0〃0ゞ 0仝θ0ί0ゞ ヽο仝 〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃ο Ο και 〃仝χαίο ゝη´0ίο Μ 〃ο仝 
0ヽιヽ　~ο仝 ヽο仝 ~0｀ α｀ήκ0ι ゝ〃ιゞ 0仝θ0ί0ゞ.  

α) Α｀  0ί｀αι 〃ο ゝ仝´´0〃ヾικό 〃ο仝 Μ ωゞ ヽヾοゞ 〃η｀  και  〃ο ゝ仝´´0〃ヾικό 〃ο仝  

ωゞ ヽヾοゞ 〃η｀ , ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

I.                                                                      (Μο｀ά~0ゞ 6)   
II. Τα ゝη´0ία Μ, Ο  και  0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά.            (Μο｀ά~0ゞ 8)   

III. Το 〃ヾίáω｀ο 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.                       (Μο｀ά~0ゞ 6)   

Β) Α｀  0ί｀αι 〃ο ゝ仝´´0〃ヾικό ゝη´0ίο 〃ο仝  ωゞ ヽヾοゞ 〃η｀ , 〃ι 0ί~ο仝ゞ 
ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο 0ί｀αι 〃ο ; げα αι〃ιο゜οáήゝ0〃0 〃η｀ αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.           
                                      (Μο｀ά~0ゞ 5 )                             

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο ΑΒよら και 　¨ω αヽό α仝〃ό, κα〃αゝκ0仝ά、ο仝´0 〃　ゝゝ0ヾα ιゝόヽ゜0仝ヾα 

〃ヾίáω｀α ΑΒΕ, ΒよΖ, よらΗ, らΑΘ.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΕΖΗΘ 0ί｀αι ヾό´βοゞ.   (Μο｀ά~0ゞ 15) 

β) Α｀ 〃ο αヾχικό 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら 0ί｀αι 〃0〃ヾάáω｀ο, 〃ό〃0 〃ο ΕΖΗΘ 〃ι 0ί~ο仝ゞ 

ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο 0ί｀αι; らικαιο゜οáήゝ〃0 〃η｀ αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.  (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Θ0ωヾού´0 0仝θ0ία (0) και ~仝ο ゝη´0ία Α και Β 0κ〃όゞ α仝〃ήゞ, 〃α οヽοία βヾίゝκο｀〃αι ゝ〃ο 

ί~ιο η´0ヽίヽ0~ο ゝ0 ゝχ　ゝη ´0 〃η｀ (0) 　〃ゝι ώゝ〃0, η 0仝θ0ία ΑΒ ｀α ´η｀ 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η｀ 

(0). Έゝ〃ω Α΄ και Β΄ 〃α ゝ仝´´0〃ヾικά ゝη´0ία 〃ω｀ Α και Β α｀〃ίゝ〃οιχα ωゞ ヽヾοゞ 〃η｀ 0仝θ0ία 

(0).  

α) Α｀ η ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ο仝 ΑΒ 〃　´｀0ι 〃η｀ 0仝θ0ία (0) ゝ〃ο ゝη´0ίο Κ , ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι  

〃ο Κ α｀ήκ0ι και ゝ〃η ´0ゝοκάθ0〃ο 〃ο仝 Α΄Β΄.                                                   (Μο｀ά~0ゞ 10)   

β) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒΒ’Α’ 0ί｀αι 〃ヾαヽ　、ιο.         (Μο｀ά~0ゞ 8)   

á) げα βヾ0ί〃0 〃η ゝχ　ゝη 〃ω｀ 0仝θ0ιώ｀ ΑΒ και 〃ηゞ 0仝θ0ίαゞ (0) ώゝ〃0 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο 

ΑΒΒ’Α’ ｀α 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο. げα αι〃ιο゜οáήゝ0〃0 〃η｀ αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.         (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら (ΑΒ//よら) ´0 〃η áω｀ία よ ίゝη ´0 30 και 　ゝ〃ω Κ, ぎ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ 

~ιαáω｀ίω｀ 〃ο仝. Οι ´η ヽαヾά゜゜η゜0ゞ ヽ゜0仝ヾ　ゞ 〃ο仝 らΑ και よΒ ヽヾο0κ〃0ι｀ό´0｀0ゞ 

〃　´｀ο｀〃αι κάθ0〃α ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΑΒ=2ΑΕ         (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β)  Κぎ=Αら         (Μο｀ά~0ゞ 10) 

á) Σ0 ヽοια ヽ0ヾίヽ〃ωゝη 〃ο ΑΒぎΚ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο; げα αι〃ιο゜οáήゝ0〃0 〃η｀ 

αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.       (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Θ0ωヾού´0 οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ (  και 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 ΑΗ. Έゝ〃ω ら και Ε 〃α 

ゝ仝´´0〃ヾικά ゝη´0ία 〃ο仝 Η ωゞ ヽヾοゞ 〃ιゞ 0仝θ0ί0ゞ ΑΒ και  Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

I. ΑΗ=Αら=ΑΕ.                                                               (Μο｀ά~0ゞ 6)                                             

II. Το 〃ヾίáω｀ο ΕΗら 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο                            (Μο｀ά~0ゞ 6)                

III. Τα ゝη´0ία Ε, Α και ら 0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά.                (Μο｀ά~0ゞ 6)   

β) Τα 〃ヾίáω｀α ΑΒよ και ΕΗら 0ί｀αι ίゝα; Α｀ ｀αι, ｀α 〃ο αヽο~0ί¨0〃0. Α｀ όχι, κά〃ω αヽό 

ヽοι0ゞ αヾχικ　ゞ ヽヾο〆ヽοθ　ゝ0ιゞ  θα ´ヽοヾούゝ0 ｀α 0ί｀αι ίゝα; げα αι〃ιο゜οáήゝ0〃0 〃η｀ 

αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.                             (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 

B =2

 , και η ~ιχο〃ό´οゞ Βら 〃ηゞ áω｀ίαゞ 

B . Αヽό 〃ο ´　ゝο Μ 

〃ηゞ Αよ φ　ヾ｀ο仝´0 ヽαヾά゜゜η゜η ゝ〃η ~ιχο〃ό´ο Βら ヽο仝 〃　´｀0ι 〃η｀ ヽ゜0仝ヾά Βよ ゝ〃ο げ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο Βらよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 5) 

α) Το 〃ヾίáω｀ο Μげよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) ΑげΒよ        (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ0 κύκ゜ο κ　｀〃ヾο仝 Ο θ0ωヾού´0 〃α ίゝα 〃ό¨α ΑΒ και Αよ, 〃ο καθ　｀α ίゝο ´0 120. Έゝ〃ω ら 

και Ε 〃α ´　ゝα 〃ω｀ 〃ό¨ω｀ ΑΒ και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ 0ί｀αι ιゝόヽ゜0仝ヾο.     (Μο｀ά~0ゞ 8)  

β) Τα 〃ヾίáω｀α ΑΖら και ΑΗΕ 0ί｀αι ίゝα και ｀α 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝ゞ. 

(Μο｀ά~0ゞ 10) 

á) Η χοヾ~ή らΕ 〃ヾιχο〃ο´0ί〃αι αヽό 〃ιゞ χοヾ~　ゞ ΑΒ και Αよ.    

(Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀ο｀〃αι οι ακό゜ο仝θ0ゞ ヽヾο〃άゝ0ιゞ Π1 και Π2: 

 

Πヱ: Α｀ 　｀α ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο 0ί｀αι ヾό´βοゞ, 〃ό〃0 οι αヽοゝ〃άゝ0ιゞ 〃ω｀ αヽ　｀α｀〃ι 

ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 0ί｀αι ίゝ0ゞ. 

Πヲ: Α｀ οι αヽοゝ〃άゝ0ιゞ 〃ω｀ αヽ　｀α｀〃ι ヽ゜0仝ヾώ｀ 0｀όゞ ヽαヾα゜゜η゜οáヾά´´ο仝 0ί｀αι ίゝ0ゞ, 

〃ό〃0 〃ο ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο 0ί｀αι ヾό´βοゞ. 

 

α) げα 0¨0〃άゝ0〃0 α｀ ιゝχύο仝｀ οι ヽヾο〃άゝ0ιゞ Π1 και Π2 αι〃ιο゜οáώ｀〃αゞ ヽ゜ήヾωゞ 〃η｀ 

αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.                                                        (Μο｀ά~0ゞ 20) 

β ) Σ〃η｀ ヽ0ヾίヽ〃ωゝη ヽο仝 και οι ~ύο ヽヾο〃άゝ0ιゞ ιゝχύο仝｀,   ｀α 〃ιゞ ~ια〃仝ヽώゝ0〃0 ωゞ ´ια 

0｀ιαία ヽヾό〃αゝη.            (Μο｀ά~0ゞ 5)         

        

   



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και 　ゝ〃ω Κ, ぎ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ΑΒ και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

α) Θ0ωヾού´0 〃仝χαίο ゝη´0ίο Μ σ〃ο εσω〃ερικό 〃ο仝 〃ριγώ｀ο仝 και ら, Ε 〃α ゝ仝´´0〃ヾικά 

〃ο仝 Μ ωゞ ヽヾοゞ Κ και ぎ α｀〃ίゝ〃οιχα. げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι らΕ//Βよ.    

         (Μο｀ά~0ゞ 15) 

β) Σ〃η｀ ヽ0ヾίヽ〃ωゝη ヽο仝 〃ο ση´είο Μ εί｀αι 〃ο ´έσο 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ Βよ, και ら, Ε 〃α 

ゝ仝´´0〃ヾικά 〃ο仝 Μ ωゞ ヽヾοゞ Κ και ぎ α｀〃ίゝ〃οιχα. げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃α ゝη´0ία ら, Α και 

Ε 0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά.        (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら 〃ο仝 ヽαヾακά〃ω ゝχή´α〃οゞ 0ί｀αι ヾό´βοゞ. Θ0ωヾού´0 �慌 ⊥ �� 

και �恒 ⊥ �庚. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΖΑΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.  (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Η 0仝θ0ία Αよ 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ο仝 〃´ή´α〃οゞ ΖΕ.  (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Α｀ Μ και げ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ Αら και ΑΒ α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 

〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΖΜげΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.   (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヾό´βοゞ ΑΒよら ´0 � = 120
0. Έゝ〃ω ό〃ι ΑΕ και ΑΖ 0ί｀αι οι αヽοゝ〃άゝ0ιゞ 〃ο仝 

ゝη´0ίο仝 Α ゝ〃ιゞ ヽ゜0仝ヾ　ゞ よら και よΒ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Τα ゝη´0ία Ε και Ζ 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ よら και よΒ α｀〃ίゝ〃οιχα.   

(Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii. �� ⊥ 恒慌.        (Μο｀ά~0ゞ 8)  

β) Α｀ Μ και げ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ Αら και ΑΒ α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 

〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΕΜげΖ  0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.  (Μο｀ά~0ゞ 9) 

           

 

  

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ〃ο ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ (ΑΒ=Αよ) φ　ヾο仝´0 〃ιゞ ~ια´　ゝο仝ゞ Βら και よΕ. Μία 0仝θ0ία 0 

ヽαヾά゜゜η゜η ゝ〃η βάゝη Βよ 〃　´｀0ι 〃ιゞ ヽ゜0仝ヾ　ゞ ΑΒ και Αよ ゝ〃α Ζ και Η α｀〃ίゝ〃οιχα και 〃ιゞ 

~ια´　ゝο仝ゞ Βら και よΕ ゝ〃α ゝη´0ία Θ και Κ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΒΖ=よΗ.                                         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) 〃α 〃ヾίáω｀α ΖΒΘ και ΗΚよ 0ί｀αι ίゝα.     (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) ΖΚ=ΗΘ .        (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι κ仝ヾ〃ό 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら  ´0 庚� = 庚� και � = � .  

げα αヽο~0ί¨〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο Αらよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.                                                   (Μο｀ά~0ゞ 9)    

β) Οι ~ιαáώ｀ιοι 〃ο仝 〃0〃ヾαヽ゜0ύヾο仝 ΑΒよら 〃　´｀ο｀〃αι κάθ0〃α.        (Μο｀ά~0ゞ 6)     

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο  ヽο仝 　χ0ι áια κοヾ仝φ　ゞ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ΑΒよら   0ί｀αι 
οヾθοáώ｀ιο.                                              (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ〃ο κ仝ヾ〃ό 0¨άáω｀ο ΑΒよらΕΖ ιゝχύο仝｀ 〃α 0¨ήゞ:  糠 = 紅 , 紘 = 絞  και 綱 = 耕 . 
α) げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ο άθヾοιゝ´α 糠 + 紘 + 綱 .     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Α｀ οι ヽ゜0仝ヾ　ゞ ΑΖ και らΕ ヽヾο0κ〃0ι｀ό´0｀0ゞ 〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃ο Η και οι ヽ゜0仝ヾ　ゞ ΑΒ και 

らよ ヽヾο0κ〃0ι｀ό´0｀0ゞ 〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃ο Θ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Οι áω｀ί0ゞ Α και Η 0ί｀αι ヽαヾαヽ゜ηヾω´α〃ικ　ゞ                        (Μο｀ά~0ゞ 10) 

ii. Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΘらΗ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.  (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

  

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι κύκ゜οゞ (Ο, R)  ´0 ~ιά´0〃ヾο ΑΒ και ~仝ο 0仝θ0ί0ゞ 01, 02 0φαヽ〃ό´0｀0ゞ 〃ο仝 

κύκ゜ο仝 ゝ〃α άκヾα 〃ηゞ ~ια´　〃ヾο仝 ΑΒ. Έゝ〃ω ό〃ι, ´ια 〃ヾί〃η 0仝θ0ία 0 0φάヽ〃0〃αι 〃ο仝 

κύκ゜ο仝 ゝ’ 　｀α ゝη´0ίο 〃ο仝 Ε και 〃　´｀0ι 〃ιゞ 01 και 02 ゝ〃α ら και よ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

α) Α｀ 〃ο ゝη´0ίο Ε ~0｀ 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 〃ό¨ο仝 ΑΒ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら 0ί｀αι 〃ヾαヽ　、ιο.                                 (Μο｀ά~0ゞ 8)                 

ii. よら= Αら+Βよ.                                                                                  (Μο｀ά~0ゞ 8)                    

β) Α｀ 〃ο ゝη´0ίο Ε βヾίゝκ0〃αι ゝ〃ο ´　ゝο｀ 〃ο仝 〃ό¨ο仝 ΑΒ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 

〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑらよΒ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο. Σ〃η｀ ヽ0ヾίヽ〃ωゝη α仝〃ή ｀α 0κφヾάゝ0〃0 〃η｀ 

ヽ0ヾί´0〃ヾο 〃ο仝 οヾθοáω｀ίο仝 ΑらよΒ ωゞ ゝ仝｀άヾ〃ηゝη 〃ηゞ ακ〃ί｀αゞ R 〃ο仝 κύκ゜ο仝.                              

       (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 

 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ〃ο 〃0〃ヾάáω｀ο ΑΒよら ο｀ο´ά、ο仝´0 Ο 〃ο κ　｀〃ヾο 〃ο仝 και θ0ωヾού´0 〃仝χαίο ゝη´0ίο Ε 

〃ο仝 〃´ή´α〃οゞ Οら. Φ　ヾ｀ο仝´0 〃η｀ κάθ0〃η αヽό 〃ο Β ゝ〃η｀ ΑΕ, ヽο仝 〃　´｀0ι 〃ο 〃´ή´α ΑΟ 

ゝ〃ο Ζ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Οι áω｀ί0ゞ ω και φ 〃ο仝 ヽαヾακά〃ω ゝχή´α〃οゞ 0ί｀αι ίゝ0ゞ.   (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) ΒΖ=ΑΕ και よΖ=ΒΕ                                           (Μο｀ά~0ゞ  12) 

á) Το 〃´ή´α ΕΖ 0ί｀αι κάθ0〃ο ゝ〃ο ΑΒ.                                           (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Θ0ωヾού´0 ~仝ο ゝη´0ία Α και Β 〃α οヽοία βヾίゝκο｀〃αι ゝ〃ο ί~ιο ´　ヾοゞ ωゞ ヽヾοゞ ´ια 

0仝θ0ία (0), 〃　〃οια ώゝ〃0 η 0仝θ0ία ΑΒ ~0｀ 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η｀ (0) . Έゝ〃ω Α΄ 〃ο 

ゝ仝´´0〃ヾικό 〃ο仝 Α ωゞ ヽヾοゞ 〃η｀ 0仝θ0ία (0). 

α) Α｀ η  Α΄Β 〃　´｀0ι 〃η｀ 0仝θ0ία (0) ゝ〃ο ゝη´0ίο Ο, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Η 0仝θ0ία (0) ~ιχο〃ο´0ί 〃η áω｀ία ���′ .               (Μο｀ά~0ゞ 6) 

ii. Οι η´ι0仝θ0ί0ゞ ΟΑ και ΟΒ  ゝχη´α〃ί、ο仝｀ ίゝ0ゞ ο¨0ί0ゞ áω｀ί0ゞ ´0 〃η｀ 0仝θ0ία (0)                                                    

        (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Α｀ Κ 0ί｀αι 　｀α ά゜゜ο ゝη´0ίο ヽά｀ω ゝ〃η｀ 0仝θ0ία (0), ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

i. �� = ��΄        (Μο｀ά~0ゞ 6) 

ii. �� + �庚 > �� + �庚     (Μο｀ά~0ゞ 7) 



ΘΕΜΑ 4 

Σ〃ο 〃0〃ヾάáω｀ο ΑΒよら ヽヾο0κ〃0ί｀ο仝´0 〃η｀ ヽ゜0仝ヾά ΑΒ κα〃ά 〃´ή´α Βげ=ΑΒ και 〃η｀ 

ヽ゜0仝ヾά Βよ κα〃ά 〃´ή´α よΜ=Αげ.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. らげ=らΜ        (Μο｀ά~0ゞ 7) 

ii. らげらΜ       (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) Α｀ Ε 〃ο ゝ仝´´0〃ヾικό ゝη´0ίο 〃ο仝 ら ωゞ ヽヾοゞ 〃η｀ 0仝θ0ία Μげ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 

〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο らΜΕげ 0ί｀αι 〃0〃ヾάáω｀ο.    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω ό〃ι ο κύκ゜οゞ (Ο, ヾ) 0φάヽ〃0〃αι 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΡよΕ ゝ〃α ゝη´0ία Α, ら 

και Β.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

I. �� = �� + ��      (Μο｀ά~0ゞ  6) 

II. �� − �� = �恒 − �恒      (Μο｀ά~0ゞ  8) 

β) Α｀ Αよ=ΒΕ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι  

I. Το 〃ヾίáω｀ο ΡよΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.                       (Μο｀ά~0ゞ  6) 

II. Τα ゝη´0ία Ρ, Ο και ら 0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά.      (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Θ0ωヾού´0 κύκ゜ο κ　｀〃ヾο仝 Ο και 0¨ω〃0ヾικό ゝη´0ίο 〃ο仝 Ρ . Αヽό 〃ο Ρ φ　ヾ｀ο仝´0 〃α 

0φαヽ〃ό´0｀α 〃´ή´α ΡΑ και ΡΒ. Η ~ιακ0｀〃ヾική 0仝θ0ία ΡΟ 〃　´｀0ι 〃ο｀ κύκ゜ο ゝ〃ο 

ゝη´0ίο ぎ. Η 0φαヽ〃ό´0｀η 〃ο仝 κύκ゜ο仝 ゝ〃ο ぎ 〃　´｀0ι 〃α ΡΑ και ΡΒ ゝ〃α ゝη´0ία よ και ら 

α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) 〃ο 〃ヾίáω｀ο Ρよら 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.     (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) よΑ= らΒ.        (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) η ヽ0ヾί´0〃ヾοゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 Ρよら 0ί｀αι ίゝη ´0 ΡΑ+ ΡΒ.   (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝  Αら . Σ〃ο Αら θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο Η 

〃　〃οιο ώゝ〃0 ΗΑ=ΗΒ. Έゝ〃ω ό〃ι  Ε 0ί｀αι 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ηゞ ΒΗ ´0 〃η｀ Αよ. Φ　ヾ｀ο仝´0 

〃η｀ ΑΖ κάθ0〃η ゝ〃η｀ ΒΕ, η οヽοία 〃　´｀0ι 〃η｀ ヽ゜0仝ヾά Βよ ゝ〃ο Θ. 

 α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Τα 〃ヾίáω｀α ΗらΒ και ΗΖΑ 0ί｀αι ίゝα.                                              (Μο｀ά~0ゞ 6) 

ii. らΘ=ΘΖ.                                                                                               (Μο｀ά~0ゞ 6) 

iii. Η 0仝θ0ία ΘΗ 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ο仝 〃´ή´α〃οゞ ΑΒ.                  (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Ποιο αヽό 〃α ゝη´0ία 〃ο仝 ゝχή´α〃οゞ  0ί｀αι 〃ο οヾθόκ0｀〃ヾο 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝  ΑΗΒ ;  

げα ~ικαιο゜οáήゝ0〃0 〃η｀ αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 7)  

                                                                                                              

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ0 ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら (ΑΒ//よら) 0ί｀αι ΑΒ=Αら.   

α)  げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι η Βら 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ ら.                                        (Μο｀ά~0ゞ 7)   

β) げα ヽヾοゝ~ιοヾίゝ0〃0 〃η θ　ゝη 0｀όゞ ゝη´0ίο仝 Ε, ώゝ〃0 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒΕら ｀α 0ί｀αι ヾό´βοゞ. 

         (Μο｀ά~0ゞ 10)       

á) Α｀ 0ヽιヽ゜　ο｀ 0ί｀αι áω｀ία ΒΑら=120˚ και οι ~ιαáώ｀ιοι 〃ο仝 ヾό´βο仝 〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃ο ゝη´0ίο Ο, ｀α 

仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝 〃0〃ヾαヽ゜0ύヾο仝 ΕΟΒよ.                (Μο｀ά~0ゞ 8)     

                                                                                                                   

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ<Αよ. Έゝ〃ω Αx η 0¨ω〃0ヾική ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ A.   

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. 
ˆ ˆ ˆˆ 180
2 2
      , όヽο仝 ˆ   και ˆ   ヽαヾιゝ〃ά｀ο仝｀ 〃ιゞ 0¨ω〃0ヾικ　ゞ 

áω｀ί0ゞ 〃ω｀ ̂ , ̂  α｀〃ίゝ〃οιχα.     (Μο｀ά~0ゞ 10) 

ii. Η 0¨ω〃0ヾική ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ �  〃　´｀0ι 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ よΒ 

(ヽヾοゞ 〃ο ´　ヾοゞ 〃ο仝 Β) ゝ0 ゝη´0ίο Ζ  .         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Α｀ 〃ο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο ゝ〃ο Α και 15
  

, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι  

Βよ=2ΑΒ.         (Μο｀ά~0ゞ 7) 



ΘΕΜΑ 4  

ΘiωとοへたiΝkとαπえこすοΝΑ〈ΓΔ,ΝkえkοすοΝほjkiΝ ˆ ˆ 90    , 
1

4
    せαすΝ 1

3
   έΝ《πすπそえοち,Ν

φえとοにたiΝ   . 

α)Ν｠αΝαποhiかつikiΝふkすΝkοΝkikとうπそiにとοΝΑ〈《ΔΝiかちαすΝοとしοけほちすοέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  (‒οちうhiなΝζ) 

く)Ν｠αΝαποhiかつikiΝふkすΝkοΝkとかけωちοΝ〈《ΓΝiかちαすΝοとしοけほちすοΝせαすΝすjοjせiそえなέ  (‒οちうhiなΝ10) 

け)ΝΑちΝ【,Ν】ΝiかちαすΝkαΝたえjαΝkωちΝ〈《ΝせαすΝΑΓΝαちkかjkοすぬα, ちαΝαποhiかつikiΝふkすΝさΝΑΓΝhすえとぬikαすΝαπふΝkοΝたえjοΝ

kοにΝiにしにけとうたたοにΝkたおたαkοなΝ〈【έΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ     (‒οちうhiなΝ9) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι κύκ゜οゞ (Ο, R) ´0 ~ιά´0〃ヾο ΑΒ και 0仝θ0ί0ゞ 01, 02 0φαヽ〃ό´0｀0ゞ 〃ο仝 κύκ゜ο仝 ゝ〃α 

άκヾα 〃ηゞ ~ια´　〃ヾο仝 ΑΒ. Θ0ωヾού´0 0仝θ0ία 0 0φαヽ〃ο´　｀η 〃ο仝 κύκ゜ο仝 ゝ0 ゝη´0ίο 〃ο仝 

Ε, η οヽοία 〃　´｀0ι 〃ιゞ 01 και 02 ゝ〃α ら και よ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら 0ί｀αι 〃ヾαヽ　、ιο.    (Μο｀ά~0ゞ 6) 

ii. よら= Αら + Βよ         (Μο｀ά~0ゞ 7) 

iii. Το 〃ヾίáω｀ο よΟら 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.     (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Α｀ η áω｀ία ΑらΕ 0ί｀αι 60ο και η Οら 〃　´｀0ι 〃ο｀ κύκ゜ο (Ο, R) ゝ〃ο ゝη´0ίο Κ, ｀α 

αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο Κ 0ί｀αι ´　ゝο 〃ο仝 らΟ.     (Μο｀ά~0ゞ 5) 

  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ0 ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら ´0 áω｀ία Α α´β゜0ία, ιゝχύ0ι ό〃ι ΑΒ=2Αら. Τα ゝη´0ία Ε και 

Ζ, 0ί｀αι ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ΑΒ και よら α｀〃ίゝ〃οιχα. Αヽό 〃ο ら φ　ヾο仝´0 〃η らΗ 

κάθ0〃η ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Βよ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΕΖら 0ί｀αι ヾό´βοゞ.        (Μο｀ά~0ゞ 8)   

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΕΖΗ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.          (Μο｀ά~0ゞ 9)   

á) Το 〃´ή´α ΗΕ, 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ Ζ よ.       (Μο｀ά~0ゞ 8)   

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ (ΑΒ=Αよ) και ΑΜ 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 ゝ〃η｀ ヽ゜0仝ヾά Βよ. Σ〃η｀ 

ヽヾο　κ〃αゝη 〃ο仝 ΑΜ θ0ωヾού´0 〃´ή´α Μげ=ΑΜ . Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ο仝 Βよ ヽヾοゞ 〃ο 

´　ヾοゞ 〃ο仝 よ θ0ωヾού´0 〃´ή´α よら =Βよ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒげよ ヾό´βοゞ.                                                                     (Μο｀ά~0ゞ 8)  

β) Το 〃ヾίáω｀ο Αらげ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.                                                                 (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Το ゝη´0ίο よ 0ί｀αι 〃ο βαヾύκ0｀〃ヾο 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 Αらげ.                               (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 áω｀ία Α ίゝη ´0 120 και áω｀ία Β 0ί｀αι ίゝη ´0 45ο
 . Σ〃η｀ 

ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΒΑ ヽヾοゞ 〃ο Α, ヽαίヾ｀ο仝´0 〃´ή´α Αら = 2ΑΒ. Αヽό 〃ο ら  φ　ヾ｀ο仝´0 〃η｀ 

κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αよ ヽο仝 〃η｀ 〃　´｀0ι ゝ〃ο ゝη´0ίο Κ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Η áω｀ία ΑらΚ 0ί｀αι ίゝη ´0 30ο
.                                                                 (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΚΑΒ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.                                                            (Μο｀ά~0ゞ 6) 

á) Α｀ Ζ 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ らΑ, 〃ό〃0 =90
ο
.                                                       (Μο｀ά~0ゞ 6) 

~) Το ゝη´0ίο Κ α｀ήκ0ι ゝ〃η ´0ゝοκάθ0〃ο 〃ο仝 〃´ή´α〃οゞ  Βら.                    (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃仝χαίο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και η ~ιά´0ゝόゞ 〃ο仝 ΑΜ. Έゝ〃ω ό〃ι ら 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ ΑΜ  

〃　〃οιο ώゝ〃0 Βら = 
2


  και áω｀ία �� 庚 = 120

ο
 . 

α) げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΒらΜ.          (Μο｀ά~0ゞ 5) 

β) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃ヾίáω｀ο Βらよ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.         (Μο｀ά~0ゞ 6) 

á) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃α 〃ヾίáω｀α ΑらΒ και らΜよ 0ί｀αι ίゝα.         (Μο｀ά~0ゞ 6) 

~) Α｀ 〃ο ゝη´0ίο Κ 0ί｀αι η ヽヾοβο゜ή 〃ο仝 ら ゝ〃η｀ Βよ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 2ΜΚ=Αら.  

                 (Μο｀ά~0ゞ 8)                                                                    

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら. Αヽό 〃η｀ κοヾ仝φή Α φ　ヾο仝´0 ΑΕΒら. 

Έゝ〃ω Κ, ぎ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ ΑΒ και Αら α｀〃ιゝ〃οίχωゞ, 〃ό〃0: 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

i.  οˆΚΕぎ 90 .       (Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii.  ΑよΚぎ
2

.       (Μο｀ά~0ゞ  8) 

á) Α｀  οˆΒΑよ 30 , ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι Κぎ=Βよ.    (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο ΑΒよら ´0 κ　｀〃ヾο Ο και ΑΒ > Βよ,  Αよ=2Βよ. Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ 

ヽ゜0仝ヾάゞ らΑ  (ヽヾοゞ 〃ο Α) ヽαίヾ｀ο仝´0 ゝη´0ίο Ε ώゝ〃0 らΑ=ΑΕ.   

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΕΒよ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii. Το  〃ヾίáω｀ο ΕΒら 0ί｀αι ιゝόヽ゜0仝ヾο.                              (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) Α｀ η ΕΟ 〃　´｀0ι 〃η｀ ヽ゜0仝ヾά ΑΒ ゝ〃ο ゝη´0ίο Ζ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι らΖΕΒ.  

(Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι κύκ゜οゞ (Ο,R) ´0 ~ιά´0〃ヾο Βよ. Θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο Α 〃ο仝 κύκ゜ο仝 και 

ゝχ0~ιά、ο仝´0 〃ο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ. H ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΑΟ 〃　´｀0ι 〃ο｀ κύκ゜ο ゝ〃ο ゝη´0ίο Ζ. 

Φ　ヾο仝´0 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 Αら, η ヽヾο　κ〃αゝη 〃ο仝 οヽοίο仝 〃　´｀0ι 〃ο｀ κύκ゜ο ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Ζよ=ΑΒ=ΒΕ           (Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii. Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΒΕΖよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.                 (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Α｀ οよ̂ 30 , ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι η ヽ0ヾί´0〃ヾοゞ 〃ο仝 〃ヾαヽ0、ίο仝 ΒΕΖよ 0ί｀αι ίゝη 

´0 5R , όヽο仝 R η ακ〃ί｀α 〃ο仝 κύκ゜ο仝.         (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃0〃ヾάáω｀ο ΑΒよら. Έゝ〃ω Ε 〃ο ゝ仝´´0〃ヾικό ゝη´0ίο 〃ο仝 Β ωゞ ヽヾοゞ 〃ο ら και Ζ 

0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ Αら. Η ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ よら 〃　´｀0ι 〃η｀ ΑΕ ゝ〃ο Η. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΑΒらΗ
2

                                       (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Τα 〃ヾίáω｀α ΑらΗ και Ζらよ 0ί｀αι ίゝα.       (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Η よΖ 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η｀ ΑΕ.                     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら  ( ΑΒ // よら ) ´0 οˆ ˆΑ ら 90  ,  らよ = 2ΑΒ  και  ˆ ˆΒ 3よ . Φ　ヾ｀ο仝´0 

ΒΕ らよ  ヽο仝 〃　´｀0ι 〃η ~ιαáώ｀ιο Αよ ゝ〃ο Μ. Φ　ヾ｀ο仝´0 〃η｀ ΑΕ ヽο仝 〃　´｀0ι 〃η ~ιαáώ｀ιο 

Βら ゝ〃ο げ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) οよ̂ 45 .                 (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよE 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.         (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) 1Μげ よら
4

 .                        (Μο｀ά~0ゞ 7) 

á) ΑΕ Βら .                  (Μο｀ά~0ゞ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι η´ικύκ゜ιο ~ια´　〃ヾο仝 ΑΒ και ~ύο χοヾ~　ゞ 〃ο仝 Αよ και Βら, οι οヽοί0ゞ 〃　´｀ο｀〃αι 

ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε. Φ　ヾο仝´0 EZ AB . 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Οι áω｀ί0ゞ らΑよ και らΒよ 0ί｀αι ίゝ0ゞ                                    (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Τα 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾα ΑらΕΖ  και  ΕΖΒよ  0ί｀αι 0ááヾά／ι´α.   (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Η ΕΖ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ ˆらΖよ .                         (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら ´0 Ο 〃ο κ　｀〃ヾο 〃ο仝. Αヽό 〃η｀ κοヾ仝φή ら φ　ヾο仝´0 〃ο 

〃´ή´α らΚ κάθ0〃ο ゝ〃η｀  Αよ και ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝή 〃ο仝 ヽヾοゞ 〃ο Κ θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο Ε, 

ώゝ〃0 ΚΕ= らΚ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΒらΕΟ
2

 .                                   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Η áω｀ία 
  0ί｀αι οヾθή.           (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΕΒよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.     (Μο｀ά~0ゞ 9) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らύο κύκ゜οι (Ο, ヾ1), (Κ,ヾ2) 0φάヽ〃ο｀〃αι 0¨ω〃0ヾικά ゝ〃ο げ.  Μια 0仝θ0ία (0) 0φάヽ〃0〃αι 

ゝ〃ο仝ゞ ~ύο κύκ゜ο仝ゞ ゝ〃α ゝη´0ία Α, Β α｀〃ίゝ〃οιχα. Η κοι｀ή 0φαヽ〃ο´　｀η 〃ω｀ κύκ゜ω｀ 

ゝ〃ο げ 〃　´｀0ι 〃η｀ (0) ゝ〃ο Μ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)   Το Μ 0ί｀αι ´　ゝο｀ 〃ο仝 ΑΒ.                                                                            (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β)   0ˆΟΜΚ 90                                                                                                       (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á)     
0ˆΑげΒ 90                                                                                                       (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω κύκ゜οゞ (Ο, ヾ) και Ε 〃ο ´　ゝο｀ 〃ο仝 〃ό¨ο仝 〃ο仝 Βよ.  Μια 0仝θ0ία (0) 0φάヽ〃0〃αι ゝ〃ο 

κύκ゜ο ゝ〃ο Ε. Οι ヽヾο0κ〃άゝ0ιゞ 〃ω｀ ΟΒ, Οよ 〃　´｀ο仝｀ 〃η｀ 0仝θ0ία (0) ゝ〃α ゝη´0ία Ζ και Η 

α｀〃ίゝ〃οιχα . げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι : 

α) Βよ//ΖΗ                                                                                                               (Μο｀ά~0ゞ 5) 

β) ΟΖ=ΟΗ                                                                                                               (Μο｀ά~0ゞ 5) 

á) Α｀ Β ´　ゝο｀ 〃ηゞ ΟΖ  

i. ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 
ˆΖΟΗˆΒΕΖ
4

                                                                (Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii. ｀α 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΖΟΗ.                                  (Μο｀ά~0ゞ 7)                      

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら ´0 Αら=Βよ. Α｀ Ε,ぎ,Ζ,Κ,げ,Μ 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ΑΒ, Βよ, よら, 

らΑ, らΒ και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο   ΕΜΖげ  ヾό´βοゞ.             (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Η ΕΖ 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ο仝 0仝θύáヾα´´ο仝 〃´ή´α〃οゞ Μげ.         (Μο｀ά~0ゞ 7) 

á) ΚΕ=Ζぎ                   (Μο｀ά~0ゞ 5) 

~) Τα 0仝θύáヾα´´α 〃´ή´α〃α Κぎ, Μげ, ΕΖ ~ι　ヾχο｀〃αι αヽό ί~ιο ゝη´0ίο.     (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 
 

 

                                    



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω  Α, Β, よ  ゝ仝｀0仝θ0ιακά ゝη´0ία ´0  ΑΒ=2Βよ.  Θ0ωヾού´0 〃ο ´　ゝο  Μ  〃ηゞ  ΑΒ. Πヾοゞ 

〃ο ί~ιο η´ι0ヽίヽ0~ο κα〃αゝκ0仝ά、ο仝´0 〃α ιゝόヽ゜0仝ヾα 〃ヾίáω｀α  ΑらΒ,  ΒΕよ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑらΕΒ  0ί｀αι 〃ヾαヽ　、ιο (Αら//ΒΕ).        (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) Τα 〃ヾίáω｀α  らΜΒ,  らΕΒ  0ί｀αι ίゝα.                              (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο  らΜΒΕ 0ί｀αι 0ááヾά／ι´ο.                   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら. Θ0ωヾού´0 〃ο ´　ゝο Μ 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ Αら και よΕ 

κάθ0〃οゞ αヽό 〃η κοヾ仝φή よ ゝ〃η｀ 0仝θ0ία ΜΒ (よΕ ΜΒ) . Η ヽαヾά゜゜η゜η αヽό 〃η｀ κοヾ仝φή 

ら ゝ〃η｀ 0仝θ0ία ΜΒ (らx // MB) 〃　´｀0ι 〃ιゞ Βよ και よΕ ゝ〃α ゝη´0ία げ , Ζ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΜΒげら 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.  (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Το ゝη´0ίο Ζ 0ί｀αι ´　ゝο｀ 〃ο仝 0仝θ仝áヾά´´ο仝 〃´ή´α〃οゞ よΕ.  (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) らΕ=らよ.        (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ο¨仝áώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ. Κα〃αゝκ0仝ά、ο仝´0 0¨ω〃0ヾικά 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 〃α 

ιゝόヽ゜0仝ヾα 〃ヾίáω｀α ΑΕΒ, Αよら. Ο｀ο´ά、ο仝´0 Ζ 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ 0仝θ仝áヾά´´ω｀ 

〃´η´ά〃ω｀ Βら, よΕ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Τα 〃ヾίáω｀α ΑΕよ και ΑΒら 0ί｀αι ίゝα και ｀α áヾά／0〃0 〃α 、0ύáη 〃ω｀ ίゝω｀ áω｀ιώ｀   

(Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) Τα 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾα ΑΖよら, ΑΖΒΕ 0ί｀αι 0ááヾά／ι´α.           (Μο｀ά~0ゞ 10)                        

á) Η áω｀ία ˆΒΖよ 0ί｀αι 1200
 .                                                (Μο｀ά~0ゞ 5)     

 

 

 

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀ο｀〃αι ο¨仝áώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ, ΒΕ ,よΖ,  〃α ύ／η αヽό 〃ιゞ κοヾ仝φ　ゞ Β, よ α｀〃ίゝ〃οιχα και 

Η 〃ο οヾθόκ0｀〃ヾο 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝. Εヽίゝηゞ ~ί｀ο｀〃αι 〃αΜ, げ, Κ, ぎ ´　ゝα 〃ω｀ 

0仝θ仝áヾά´´ω｀ 〃´η´ά〃ω｀ ΑΒ, Αよ, よΗ, ΒΗ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

α)  げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Μげ=ぎΚ       (Μο｀ά~0ゞ 6) 

ii. げΚ=Μぎ=
ΑΗ
2       

 (Μο｀ά~0ゞ 6) 

iii. Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΜげΚぎ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.   (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Α｀ 〃ο Ο 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ Βよ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι  〃ο 0ˆΜΟΚ 90 . (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθή áω｀ία ˆxOy =90
0 και Α,Β ゝη´0ία 〃ω｀ η´ι0仝θ0ιώ｀ Οy, O┝, ´0 ΟΑ=ΟΒ. Η 

(0) 0ί｀αι 0仝θ0ία ヽο仝 ~ι　ヾχ0〃αι αヽό 〃η｀ κοヾ仝φή Ο και αφή｀0ι 〃ιゞ η´ι0仝θ0ί0ゞ O┝, O┞ 

ゝ〃ο ί~ιο η´ι0ヽίヽ0~ο. Η κάθ0〃οゞ αヽό 〃ο ゝη´0ίο Α ゝ〃η｀ (0) 〃η｀ 〃　´｀0ι ゝ〃ο ら και η 

κάθ0〃οゞ αヽό 〃ο ゝη´0ίο Β ゝ〃η｀ (0) 〃η｀ 〃　´｀0ι ゝ〃ο Ε. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)  Τα 〃ヾίáω｀α ΟΑら και ΟΕΒ 0ί｀αι ίゝα.                                  (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β)  Αら+ΒΕ=らΕ.                                                                            (Μο｀ά~0ゞ 7) 

á)  Μげ= 
らΕ
2

, όヽο仝  Μげ 0ί｀αι 〃ο 0仝θύáヾα´´ο 〃´ή´α ヽο仝 0｀ώ｀0ι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ らΕ και 

ΑΒ.                  (Μο｀ά~0ゞ 7) 

~) Το 〃ヾίáω｀ο らΜΕ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο ιゝοゝκ0゜　ゞ.               (Μο｀ά~0ゞ 4)                      

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Θ0ωヾού´0 ιゝόヽ゜0仝ヾο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και 〃α ゝη´0ία ら και Ε 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ ΑΒ και Αよ 

α｀〃ίゝ〃οιχα, ώゝ〃0 ｀α 0ί｀αι Αら=よΕ. Έゝ〃ω Ο 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ よら και  ΒΕ.  

α) げα αヽο~0ί¨〃0 ό〃ι: 

i. ˆ ˆΒΕよ よらΑ .       (Μο｀ά~0ゞ 10) 

ii. 0ˆ 120  .        (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) げα 0¨0〃άゝ0〃0 α｀ 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΕΟら 0ί｀αι 0ááヾά／ι´ο. げα αι〃ιο゜οáήゝ0〃0 〃η｀ 

αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.         (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ο 〃0〃ヾάáω｀ο ΑΒよら. Σ〃η ~ιαáώ｀ιο Αよ θ0ωヾού´0 ゝη´0ία ゐ, Ο, Η ώゝ〃0 

 . Α｀ Ε, Θ και Ζ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ らよ, ΑΒ και Βよ α｀〃ίゝ〃οιχα 

｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΟΖよΕ 0ί｀αι 〃0〃ヾάáω｀ο.                (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) 
4

 .                                                  (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ゐΘΖΗ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο, ´0  2 .  

(Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

Θ0ωヾού´0 　｀α  οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ( οΑ̂ 90  ), 〃α ´　ゝα ら, Ε, Ζ 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝  

και 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 ΑΚ. Έゝ〃ω Θ 0ί｀αι 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ ΑΖ και らΕ. 

 α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑらΖΕ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

      

ii. 

ボポペΘ=ΘΕ =
4

      (Μο｀ά~0ゞ 7)
 

á) Α｀ 0ヽιヽ゜　ο｀ 0ί｀αι áω｀ία Γ̂ =30
ο 

, 

i. ｀α βヾ0ί〃0 〃η áω｀ία 
 .    (Μο｀ά~0ゞ 5) 

ii. ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι ボポボΚ =
4

.    (Μο｀ά~0ゞ 5) 
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ΘΕΜΑ 4 

Σ0 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら (ΑΒ//よら) ιゝχύ0ι ΑΒ+よら=Αら. Α｀ η ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ Α 〃　´｀0ι 〃η｀ 

Βよ ゝ〃ο Ε και 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ らよ ゝ〃ο Ζ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο らΑΖ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.        (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Το Ε 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ Βよ       (Μο｀ά~0ゞ 10) 

á) Η らΕ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ ら 〃ο仝 〃ヾαヽ0、ίο仝.    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾαヽ　、ιο ΑらΕΒ, ´0 Αら//ΒΕ, ゝ〃ο οヽοίο ιゝχύ0ι ό〃ι ΑΒ=Αら+ΒΕ, και Ο  〃ο ´　ゝο｀ 

〃ηゞ らΕ. Θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο Ζ ゝ〃η｀ ΑΒ 〃　〃οιο ώゝ〃0 ΑΖ=Αら και ΒΖ=ΒΕ .  

Α｀ áω｀ία ˆΔΑΖ φ , 

α) ｀α 0κφヾάゝ0〃0 〃η  áω｀ία ΑΖら ゝ0 ゝ仝｀άヾ〃ηゝη ´0 〃η φ.   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) ｀α 0κφヾάゝ0〃0 〃η áω｀ία ΕΖΒ ゝ0 ゝ仝｀άヾ〃ηゝη ´0 〃η φ.   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι οι ΟΑ και ΟΒ 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οι 〃ω｀ 〃´η´ά〃ω｀ らΖ και ΖΕ 

α｀〃ίゝ〃οιχα.          (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら, ´0 ΑΒ > Αら. Θ0ωヾού´0 ゝη´0ία Κ, ぎ, 〃ω｀ Αら και ΑΒ 

α｀〃ίゝ〃οιχα ώゝ〃0 ΑΚ = Αぎ. Έゝ〃ω Μ 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 Κぎ και η ヽヾο　κ〃αゝη 〃ο仝 ΑΜ (ヽヾοゞ 〃ο 

Μ) 〃　´｀0ι 〃η らよ ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Αら =らΕ.                                                           (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Βよ + よΕ = ΑΒ.                                                  (Μο｀ά~0ゞ 10) 

á)  
2 .                       (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら ´0 ΑΒ = 2 Βよ, 〃η áω｀ία Α α´β゜0ία και Μ 〃ο ´　ゝο 

〃ηゞ よら . Φ　ヾο仝´0 κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αら ゝ〃ο ゝη´0ίο Α, η οヽοία 〃　´｀0ι 〃η｀ Βよ ゝ〃ο Η. Α｀ η 

ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΗΜ 〃　´｀0ι 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Αら ゝ〃ο Ε, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Η ΑΜ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ らΑΒ.            (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) Τα 〃´ή´α〃α ΕΗ, らよ ~ιχο〃ο´ού｀〃αι.                   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á)  
.                                                          (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ο¨仝áώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και ゝ〃ο 0¨ω〃0ヾικό 〃ο仝 ゝχη´α〃ί、ο｀〃αι 〃α 〃0〃ヾάáω｀α 

ΑΒらΕ και ΑよΖΗ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)  
         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Εよ = ΒΗ                                    (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Η Εよ 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η ΒΗ.                 (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 〃η áω｀ία Α οヾθή, και 〃仝χαίο ゝη´0ίο ら 〃ηゞ 

ヽ゜0仝ヾάゞ ΑΒ. Έゝ〃ω Κ, Μ, げ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ よら, Βよ, Βら α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΚΜげら 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.                  (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΚΜげ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.                 (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Η ~ιά´0ゝοゞ 〃ο仝 〃ヾαヽ0、ίο仝 ΑΚΜげ 0ί｀αι ίゝη ´0 
2


.               (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら ´0 〃η áω｀ία 〃ο仝 Β ｀α 0ί｀αι ίゝη ´0 70ο
  και 〃ο ύ／οゞ 

〃ο仝 ΑΕ. Έゝ〃ω Ζ ゝη´0ίο 〃ηゞ Βよ ώゝ〃0 ΒΕ = ΕΖ. 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΖよら 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝 〃ヾαヽ0、ίο仝    ΑΖよら              (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Α｀ Μ 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 Βら, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι ΕΜ =
2


.                                  (Μο｀ά~0ゞ 8)                      

   

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0   90  και   30 . Φ　ヾο仝´0 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 Αら 

και 〃η ~ιά´0ゝό 〃ο仝 ΑΜ. Αヽό 〃ο よ φ　ヾο仝´0 κάθ0〃η ゝ〃η｀ 0仝θ0ία ΑΜ, η οヽοία 〃η｀ 

〃　´｀0ι ゝ〃ο Ε.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΜΒ  0ί｀αι ιゝόヽ゜0仝ヾο.                        (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) ΜΕ=Μら=Βよ/4                                             (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Το ΑらΕよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.                          (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ < Αよ. Φ　ヾο仝´0 〃η ~ιχο〃ό´ο 〃ο仝 ΑΚ και ゝ0 〃仝χαίο ゝη´0ίο 

〃ηゞ Ε φ　ヾο仝´0 0仝θ0ία κάθ0〃η ゝ〃η ~ιχο〃ό´ο ΑΚ, η οヽοία 〃　´｀0ι 〃ιゞ ΑΒ και Αよ ゝ〃α 

ゝη´0ία Ζ και ら α｀〃ίゝ〃οιχα και 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ よΒ ゝ〃ο ゝη´0ίο Η.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) 
2

90


  .                   (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) ΖΚ = Κら.                                 (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) 
2

  .                         (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら ´0 ΑΒ = Αら και よΒ = よら. Α｀ Ε 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ 

ヽヾο0κ〃άゝ0ω｀ 〃ω｀ ΒΑ και よら και Ζ 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ ヽヾο0κ〃άゝ0ω｀ 〃ω｀ らΑ και よΒ 

｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Η よΑ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ Βよら.     (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) よΖ = よΕ                                                 (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) ΕΖ // Βら                                                 (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

α) Σ0 οヾθοáώ｀ιο ΑΒよら θ0ωヾού´0 Κ, ぎ, Μ, げ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ΑΒ, Βよ, よら, らΑ 

α｀〃ίゝ〃οιχα. げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΚぎΜげ 0ί｀αι ヾό´βοゞ.     

(Μο｀ά~0ゞ 15) 

β) Σ0 　｀α 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら 〃α ´　ゝα Κ, ぎ, Μ, げ 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ΑΒ, Βよ, よら, らΑ 

α｀〃ίゝ〃οιχα 0ί｀αι κοヾ仝φ　ゞ ヾό´βο仝. Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら, ヽヾ　ヽ0ι ｀α 0ί｀αι 

αヽαヾαί〃η〃α οヾθοáώ｀ιο; げα 〃0κ´ηヾιώゝ0〃0 〃η θ0〃ική ή αヾ｀η〃ική ゝαゞ αヽά｀〃ηゝη. 

                   (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Εκ〃όゞ 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ κα〃αゝκ0仝ά、ο仝´0 〃0〃ヾάáω｀α ΑΒらΕ και ΑよΖΗ. Α｀ Μ 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 

Βよ και ぎ ゝη´0ίο ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΑΜ 〃　〃οιο ώゝ〃0 ΑΜ = Μぎ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) よぎ = ΑΕ.                         (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) 0ι áω｀ί0ゞ Αよぎ και ΕΑΗ 0ί｀αι ίゝ0ゞ.                                                            (Μο｀ά~0ゞ 10) 

á) Η ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΜΑ (ヽヾοゞ 〃ο Α) 〃　´｀0ι κάθ0〃α 〃η｀ ΕΗ.       (Μο｀ά~0ゞ 5) 

          

 

 

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

ら仝ο ίゝοι κύκ゜οι (Ο, ヾ) και (Κ,ヾ) 0φάヽ〃ο｀〃αι 0¨ω〃0ヾικά ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε. Α｀ ΟΑ και ΟΒ 

0ί｀αι 〃α 0φαヽ〃ό´0｀α 〃´ή´α〃α αヽό 〃ο ゝη´0ίο Ο ゝ〃ο｀ κύκ゜ο (Κ,ヾ) ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΑΕ = ΒΕ.                          (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) 
30 

.                    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΚΒΕ 0ί｀αι ヾό´βοゞ.               (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

α) Σ0 ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら θ0ωヾού´0 Κ, ぎ, Μ, げ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ΑΒ, 

Βよ, よら, らΑ α｀〃ίゝ〃οιχα. げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΚぎΜげ 0ί｀αι ヾό´βοゞ.     

(Μο｀ά~0ゞ 13) 

β) Σ0 　｀α 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら 〃α ´　ゝα Κ, ぎ, Μ, げ 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ΑΒ, Βよ, よら, らΑ 

α｀〃ίゝ〃οιχα 0ί｀αι κοヾ仝φ　ゞ ヾό´βο仝. よια ｀α ゝχη´α〃ί、0〃αι ヾό´βοゞ 〃ο ΑΒよら ヽヾ　ヽ0ι ｀α 

0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο; げα αι〃ιο゜οáήゝ0〃0 ヽ゜ήヾωゞ 〃η θ0〃ική ή αヾ｀η〃ική αヽά｀〃ηゝή 

ゝαゞ.  

(Μο｀ά~0ゞ12) 



 

ΘΕΜΑ 4 

α) Σ0 ヾό´βο ΑΒよら θ0ωヾού´0 Κ, ぎ, Μ, げ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ΑΒ, Βよ, よら, らΑ 

α｀〃ίゝ〃οιχα. げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΚぎΜげ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.     

(Μο｀ά~0ゞ 13) 

β) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 0｀όゞ οヾθοáω｀ίο仝 0ί｀αι κοヾ仝φ　ゞ 

ヾό´βο仝.  

(Μο｀ά~0ゞ 12) 



ΘΕΜΑ 4  

らί｀0〃αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ = Αよ και Αら, ΒΕ 〃α ύ／η 〃ο仝.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Βよ =2 Εら.                       (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) 
2

  .                      (Μο｀ά~0ゞ 7) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΕらΒ 0ί｀αι 0ááヾά／ι´ο.            (Μο｀ά~0ゞ 6) 

~)  
.                  (Μο｀ά~0ゞ 6) 

 
 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ = Αよ , 〃仝χαίο ゝη´0ίο Μ 〃ηゞ βάゝηゞ 〃ο仝 Βよ και 

〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 ΒΗ. Αヽό 〃ο Μ φ　ヾο仝´0 κάθ0〃0ゞ Μら, ΜΕ και ΜΘ ゝ〃ιゞ ΑΒ, Αよ και ΒΗ 

α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΜΕΗΘ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.               (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) ΒΘ = らΜ                         (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Το άθヾοιゝ´α Μら+ΜΕ=BH.                   (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 Αよ > ΑΒ και ら, Ε, Ζ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 Βよ, Αよ, ΑΒ 

α｀〃ίゝ〃οιχα. Α｀ η ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ Β 〃　´｀0ι 〃η｀ ΖΕ ゝ〃ο ゝη´0ίο Μ και 〃η｀ 

ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ らΕ ゝ〃ο ゝη´0ίο げ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΖΕらΒ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.             (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Τα 〃ヾίáω｀α ΒΖΜ και ΜΕげ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜ή.             (Μο｀ά~0ゞ 10) 

á) ΒΖ + げΕ =らよ                 (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ, ΑΜ ~ιά´0ゝόゞ 〃ο仝 και Κ 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 ΑΜ. Α｀ η ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ 

ΒΚ 〃　´｀0ι 〃η｀ Αよ ゝ〃ο ゝη´0ίο げ, και ぎ 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 よげ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το ゝη´0ίο げ 0ί｀αι ´　ゝο 〃ο仝 Αぎ.               (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β)  
                 (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) ΒΚ = 3Κげ                   (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 
 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 Βよ = 2Αよ. Έゝ〃ω ΑΜ ~ιά´0ゝοゞ 〃ο仝 ΑΒよ και Κ, ぎ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ 

Μよ και ΑΒ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0  ό〃ι: 

α)  
.                   (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Μぎ = ΜΚ.                     (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Η ΑΜ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ  
.              (Μο｀ά~0ゞ 9) 

               

 

 
 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら ´0 ΑΒ = よら και Μ, げ, Κ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ Αら, Βよ, Βら 

α｀〃ίゝ〃οιχα. Α｀ οι ヽヾο0κ〃άゝ0ιゞ 〃ω｀ ΑΒ και らよ 〃　´｀ο仝｀ 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Μげ ゝ〃α 

ゝη´0ία Ε και Ζ α｀〃ίゝ〃οιχα ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΜΚ = Κげ.           (Μο｀ά~0ゞ 13) 

β)  
.         (Μο｀ά~0ゞ 12) 

 

 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら και ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Αら θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο Ε 

〃　〃οιο ώゝ〃0 らΕ = らよ 0｀ώ ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΑΒ θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο θ0ωヾού´0 

ゝη´0ίο Ζ 〃　〃οιο ώゝ〃0 ΒΖ = Βよ.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i.  
.          (Μο｀ά~0ゞ 10) 

ii. 〃α ゝη´0ία Ζ, よ, Ε 0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά.      (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) Έ｀αゞ ´αθη〃ήゞ áια ｀α αヽο~0ί¨0ι ό〃ι 〃α ゝη´0ία Ζ, よ, Ε 0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά α｀　ヽ〃仝¨0 

〃ο｀ ヽαヾακά〃ω ゝ仝゜゜οáιゝ´ό. « Έχο仝´0: 

 
 (ωゞ 0｀〃όゞ 0κ〃όゞ και 0ヽι 〃α α仝〃ά ´　ヾη 〃ω｀ ヽαヾα゜゜ή゜ω｀ らΕ και Βよ ヽο仝 

〃　´｀ο｀〃αι αヽό 〃η ΖΕ) και 

 
 (ωゞ 0｀〃όゞ 0｀α゜゜ά¨ 〃ω｀ ヽαヾα゜゜ή゜ω｀ らΕ και Βよ ヽο仝 〃　´｀ο｀〃αι αヽό 〃η｀ 

らよ). 

Ό´ωゞ 
180 

 (ωゞ άθヾοιゝ´α 〃ω｀ áω｀ιώ｀ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 らΕよ). Άヾα 

ゝύ´φω｀α ´0 〃α ヽヾοηáού´0｀α: 
180 

. Οヽό〃0 〃α ゝη´0ία Ζ, よ, Ε 

0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά.»    

Ό´ωゞ ο καθηáη〃ήゞ 仝ヽ　~0ι¨0 　｀α ゜άθοゞ ゝ〃ο ゝ仝゜゜οáιゝ´ό α仝〃ό. げα βヾ0ί〃0 〃ο ゜άθοゞ 

ゝ〃ο ゝ仝áκ0κヾι´　｀ο ゝ仝゜゜οáιゝ´ό.             (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 〃η áω｀ία Α οヾθή. Φ　ヾο仝´0 〃η ~ιά´0ゝό 〃ο仝 ΑΜ 

και ゝ0 〃仝χαίο ゝη´0ίο Κ α仝〃ήゞ φ　ヾο仝´0 κάθ0〃η ゝ〃η｀ ΑΜ η οヽοία 〃　´｀0ι 〃ιゞ ΑΒ και Αよ 

ゝ〃α ゝη´0ία ら και Ε α｀〃ίゝ〃οιχα. Α｀ Η 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 らΕ ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)  
.         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β)  
.         (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Η 0仝θ0ία ΑΗ 〃　´｀0ι κάθ0〃α 〃η Βよ.      (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ  

らί｀ο｀〃αι οヾθοáώ｀ια 〃ヾίáω｀α ΑΒよ και らΒよ ´0 
90 , 

90  και Μ, げ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ 

Βよ και Αら α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΑΜ = Μら.          (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) Η Μげ 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αら.        (Μο｀ά~0ゞ 10) 

á)  
.        (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 
 
 

  



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ = Αよ και ら, Ε 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ΑΒ και 

Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα. Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ らΕ (ヽヾοゞ 〃ο Ε) θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο ぎ ώゝ〃0 Εぎ = ΑΕ 

και ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Εら (ヽヾοゞ 〃ο ら) θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο Κ 〃　〃οιο ώゝ〃0 らΚ = Αら.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Κら = ぎΕ.         (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Τα 〃ヾίáω｀α ΑΚΒ και Αぎよ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ια.    (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Τα 〃ヾίáω｀α ΑΚΒ και Αぎよ 0ί｀αι ίゝα.     (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Θ0ωヾού´0 κύκ゜ο κ　｀〃ヾο仝 Ο, ´0 ~ιά´0〃ヾο Βよ. Αヽό ゝη´0ίο Α 〃ο仝 κύκ゜ο仝 φ　ヾο仝´0 

〃η｀  0φαヽ〃ο´　｀η (0) 〃ο仝 ヽ0ヾιá0áヾα´´　｀ο仝 κύκ゜ο仝 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 
 .  

Αヽό 〃α ゝη´0ία Β και よ φ　ヾο仝´0 〃α 〃´ή´α〃α Βら και よΕ κάθ0〃α ゝ〃η｀ 0仝θ0ία (0). 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι ΒΑ και よΑ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οι 〃ω｀ áω｀ιώ｀ 
  και 

  

α｀〃ίゝ〃οιχα.           (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Α｀ ΑΖ 0ί｀αι ύ／οゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 
 , ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι  .   

          (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι  .     (Μο｀ά~0ゞ 9)  

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀ο｀〃αι ~仝ο ヽαヾά゜゜η゜0ゞ 0仝θ0ί0ゞ (0) και (、), και ´ια 〃ヾί〃η ヽο仝 〃ιゞ 〃　´｀0ι ゝ〃α ゝη´0ία 

Α και Β α｀〃ίゝ〃οιχα. Θ0ωヾού´0 〃ιゞ ~ιχο〃ό´ο仝ゞ 〃ω｀ 0｀〃όゞ και 0ヽί 〃α α仝〃ά ´　ヾη 

áω｀ιώ｀ ヽο仝 ゝχη´α〃ί、ο｀〃αι, οι οヽοί0ゞ 〃　´｀ο｀〃αι ゝ0 ゝη´0ίο ら. Α｀ Μ 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο｀ 

〃ο仝 ΑΒ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Η áω｀ία ΒらΑ 0ί｀αι οヾθή.       (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β)  
2         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á)  Μら // 0          (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 〃η áω｀ία Α οヾθή και Μ 〃仝χαίο ゝη´0ίο 〃ηゞ 

ヽ゜0仝ヾάゞ Βよ. Φ　ヾο仝´0 〃ιゞ ~ιχο〃ό´ο仝ゞ áω｀ιώ｀ ΒΜΑ και ΑΜよ οι οヽοί0ゞ 〃　´｀ο仝｀ 〃ιゞ ΑΒ 

και Αよ ゝ〃α ゝη´0ία ら και Ε α｀〃ίゝ〃οιχα.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι, η áω｀ία らΜΕ 0ί｀αι οヾθή.     (Μο｀ά~0ゞ 12) 

β) Α｀ Κ 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 らΕ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι ΜΚ = ΚΑ    (Μο｀ά~0ゞ 13) 

 

 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 〃η áω｀ία Α οヾθή και ΑΜ η ~ιά´0ゝόゞ 〃ο仝. Αヽό 〃ο 

Μ φ　ヾο仝´0 ΜΚ κάθ0〃η ゝ〃η｀ ΑΒ και Μぎ κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αよ. Α｀ げ, Ρ 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ 

ΒΜ και よΜ α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)  
         (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Η ΜΚ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ げΜΑ.     (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) ΑΜ = Κげ + ぎΡ.         (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃0〃ヾάáω｀ο ΑΒよら και 0｀〃όゞ α仝〃ού ιゝόヽ゜0仝ヾο 〃ヾίáω｀ο ΜΒよ. Α｀ η ヽヾο　κ〃αゝη 

〃ηゞ ΑΜ 〃　´｀0ι 〃η｀ Βら ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

α) 
15 

.         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Τα 〃ヾίáω｀α らΑΕ και らΕよ 0ί｀αι ίゝα.     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Η よΕ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ らよΜ.      (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら ´0 ΑΒ//よら και ΑΒ = Αら + Βよ. Α｀ η ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ ら 

〃　´｀0ι 〃η｀ ΑΒ ゝ〃ο ゝη´0ίο Μ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΑらΜ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΜΒよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.       (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Η よΜ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ よ 〃ο仝 〃ヾαヽ0、ίο仝.   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ = Αよ και ゝη´0ίο ら ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Βよ. Αヽό 

〃ο ら φ　ヾο仝´0 らΚ κάθ0〃η ゝ〃η｀ ΑΒ και らΕ κάθ0〃η ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Αよ. Αヽό 〃ο 

ゝη´0ίο よ φ　ヾο仝´0 よΗ κάθ0〃η ゝ〃η｀ ΑΒ και よΖ κάθ0〃η ゝ〃η｀ Κら.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) H áω｀ία Ζよら 0ί｀αι ίゝη ´0 〃η áω｀ία Β.     (Μο｀ά~0ゞ 4)  

β) Η よら 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ ΖよΕ.     (Μο｀ά~0ゞ 4) 

á) Το 〃ヾίáω｀ο らΖΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 9) 

~) らΚ – らΕ = Ηよ        (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 Αら και ΑΕ α｀〃ίゝ〃οιχα η 0ゝω〃0ヾική και η 0¨ω〃0ヾική 

~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ Α (ら, Ε ゝη´0ία 〃ηゞ 0仝θ0ίαゞ Βよ). Φ　ヾο仝´0 ΒΖ κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αら 

και ΒΗ κάθ0〃η ゝ〃η｀ ΑΕ και θ0ωヾού´0 Μ 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 らよ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΖΒΗ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.     (Μο｀ά~0ゞ 5) 

β) Η áω｀ία ΗΖΑ  0ί｀αι ίゝη ´0 〃η áω｀ία ΖΑよ.     (Μο｀ά~0ゞ 6) 

á) Η 0仝θ0ία ΗΖ ~ι　ヾχ0〃αι αヽό 〃ο Μ.      (Μο｀ά~0ゞ 6) 

~) 
2

 .       (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ < Αよ, η ~ιχο〃ό´οゞ 〃ο仝 Αら και 0仝θ0ία (0) ヽαヾά゜゜η゜η αヽό 

〃ο Β ヽヾοゞ 〃η｀ Αよ. Αヽό 〃ο ´　ゝο Μ 〃ηゞ Βよ φ　ヾο仝´0 0仝θ0ία ヽαヾά゜゜η゜η ゝ〃η｀ Αら η 

οヽοία 〃　´｀0ι 〃η｀ Αよ ゝ〃ο ゝη´0ίο Ζ, 〃η｀ 0仝θ0ία (0) ゝ〃ο ゝη´0ίο ぎ και 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 

〃ηゞ ΒΑ ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Τα 〃ヾίáω｀α ΑΕΖ και ΒぎΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜ή.     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Βぎ =よΖ .         (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) ΑΕ=Αよ-Βぎ.        (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝόヽ゜0仝ヾο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ よΒ (ヽヾοゞ 〃ο Β) θ0ωヾού´0 

ゝη´0ίο ら 〃　〃οιο ώゝ〃0 Βら = Βよ, 0｀ώ ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Βよ (ヽヾοゞ 〃ο よ) θ0ωヾού´0 

ゝη´0ίο Ε 〃　〃οιο ώゝ〃0 よΕ = Βよ. Φ　ヾο仝´0 〃η｀ κάθ0〃η ゝ〃η｀ Εら ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε, η οヽοία 

〃　´｀0ι 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ らΑ ゝ〃ο Ζ. 

α) げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ω｀ 〃ヾιáώ｀ω｀ よΑΕ και ΒらΑ.   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι η よΖ 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ο仝 ΑΕ.   (Μο｀ά~0ゞ 12) 

á) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι ΑΒ//よΖ.       (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 

 

 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και οι ~ιά´0ゝοί 〃ο仝 Αら, ΒΕ και よΖ. Πヾο0κ〃0ί｀ο仝´0 〃ο 〃´ή´α ΖΕ 

(ヽヾοゞ 〃ο Ε) κα〃ά 〃´ή´α ΕΗ = ΖΕ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΕΗらΒ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Η ヽ0ヾί´0〃ヾοゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑらΗ 0ί｀αι ίゝη ´0 〃ο άθヾοιゝ´α 〃ω｀ ~ια´　ゝω｀ 〃ο仝 

〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ.        (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Οι 0仝θ0ί0ゞ ΒΕ και らΗ 〃ヾιχο〃ο´ού｀ 〃ο 〃´ή´α Ζよ.    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら ( 
90 

) ´0 Βよ = よら = 2ΑΒ και Κ, ぎ 〃α ´　ゝα 

〃ω｀ Βよ και よら. Η ヽαヾά゜゜η゜η αヽό 〃ο Κ ヽヾοゞ 〃η｀ ΑΒ 〃　´｀0ι 〃η｀ Αぎ ゝ〃ο Ζ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Βよ = 2 らΖ.          (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΖΚよぎ 0ί｀αι ヾό´βοゞ.     (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) 
90 

.       (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ (ΑΒ = Αよ), και 〃仝χαίο ゝη´0ίο Μ 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ Βよ. Αヽό 

〃ο ゝη´0ίο Μ φ　ヾο仝´0 0仝θ0ία κάθ0〃η ゝ〃η｀ ヽ゜0仝ヾά Βよ ヽο仝 〃　´｀0ι 〃ιゞ 0仝θ0ί0ゞ ΑΒ και 

Αよ ゝ〃α ゝη´0ία Ε και Θ α｀〃ίゝ〃οιχα. Α｀ Αら και ΑΗ 〃α ύ／η 〃ω｀ 〃ヾιáώ｀ω｀ ΑΒよ και ΑΘΕ 

α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

α) 
90 

 .        (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΘΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) ΜΘ+ΜΕ = 2Αら.         (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι κύκ゜οゞ κ　｀〃ヾο仝 Ο και ~仝ο ´η α｀〃ι~ια´0〃ヾικά ゝη´0ία 〃ο仝 Α και Β. Φ　ヾο仝´0 

〃ιゞ 0φαヽ〃ό´0｀0ゞ 〃ο仝 κύκ゜ο仝 ゝ〃α ゝη´0ία Α και Β οι οヽοί0ゞ 〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃ο ゝη´0ίο よ. 

Φ　ヾο仝´0 0ヽίゝηゞ και 〃α ύ／η Αら και ΒΕ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ 〃α οヽοία 〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃ο 

ゝη´0ίο Η.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΒΗΑ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΟΒΗΑ 0ί｀αι ヾό´βοゞ.     (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Τα ゝη´0ία Ο, Η, よ 0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά.     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ よΒ (ヽヾοゞ 〃ο Β) θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο ら 

〃　〃οιο ώゝ〃0 Βら =ΑΒ 0｀ώ ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Βよ (ヽヾοゞ 〃ο よ) θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο Ε 

〃　〃οιο ώゝ〃0 よΕ = よΑ.  

Α｀ οι 0¨ω〃0ヾικοί ~ιχο〃ό´οι 〃ω｀ áω｀ιώ｀ Β και よ 〃　´｀ο仝｀ 〃ιゞ Αら και ΑΕ ゝ〃α ゝη´0ία Κ 

και ぎ α｀〃ίゝ〃οιχα, και η Κぎ 〃　´｀0ι 〃ιゞ ΑΒ και Αよ ゝ〃α ゝη´0ία Μ και げ α｀〃ίゝ〃οιχα,  

｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Τα ゝη´0ία Κ και ぎ 0ί｀αι ´　ゝα 〃ω｀ Αら και ΑΕ α｀〃ίゝ〃οιχα.   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Τα 〃ヾίáω｀α ΚΜΑ και Αげぎ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜ή.    (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Κぎ = 
2


       (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら και Μ 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ らよ. Φ　ヾο仝´0 κάθ0〃η 

ゝ〃η｀ ΑΜ ゝ〃ο ゝη´0ίο 〃ηゞ Μ, η οヽοία 〃　´｀0ι 〃η｀ 0仝θ0ία Αら ゝ〃ο ゝη´0ίο Ρ και 〃η｀ Βよ 

ゝ〃ο Σ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) らΡ = Σよ.         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΡΣ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) ΑΣ = Αら + よΣ.        (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και Ε 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ ~ια´　ゝο仝 Βら. Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΑΕ 

θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο Ζ 〃　〃οιο ώゝ〃0 ΕΖ=ΑΕ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒΖら 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΒらよΖ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Το ゝη´0ίο Θ 0ί｀αι βαヾύκ0｀〃ヾο 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΒらΖ.   (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝόヽ゜0仝ヾο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 よΕ. Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ よΒ (ヽヾοゞ 〃ο 

Β) θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο ら 〃　〃οιο ώゝ〃0 Βら = 
2

 . Α｀ η 0仝θ0ία らΕ 〃　´｀0ι 〃η｀ Αよ ゝ〃ο Ζ και 

ΖΘ // Βよ: 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃ヾίáω｀ο ΒらΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ και 〃ο 〃ヾίáω｀ο ΑΘΖ 0ί｀αι 

ιゝόヽ゜0仝ヾο.        (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΘΕΖ.    (Μο｀ά~0ゞ 5) 

á) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι ΑΕ = 2 ΘΖ.     (Μο｀ά~0ゞ 5) 

~) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 3ΑΒ = 4ΘΒ.       (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ0 ´ια 0仝θ0ία (0) θ0ωヾού´0 ~ια~οχικά 〃α ゝη´0ία Α, Β, よ 　〃ゝι ώゝ〃0 ΑΒ = 2 Βよ και ゝ〃ο 

ί~ιο η´ι0ヽίヽ0~ο θ0ωヾού´0 ιゝόヽ゜0仝ヾα 〃ヾίáω｀α ΑΒら και ΒよΕ. Α｀ Η 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 

Αら και η 0仝θ0ία らΕ 〃　´｀0ι 〃η｀ 0仝θ0ία (0) ゝ〃ο ゝη´0ίο Ζ ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΒΗらΕ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο よΖΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΗΕよΑ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.    (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

  



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら και Κ 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ ~ιαáω｀ίω｀ 〃ο仝. 

Φ　ヾο仝´0 ΑΗ κάθ0〃η ゝ〃η｀ Βら και ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΑΗ (ヽヾοゞ 〃ο Η) θ0ωヾού´0 

ゝη´0ίο Ε 〃　〃οιο ώゝ〃0 ΑΗ = ΗΕ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΚΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΕよ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.      (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο らΒよΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.    (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 

  



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 〃η áω｀ία Α οヾθή και 
  2 . Φ　ヾο仝´0 〃ο ύ／οゞ 

〃ο仝 Αら και ゝη´0ίο Ε ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΑΒ 〃　〃οιο ώゝ〃0 ΒΕ = Βら.  

α) げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΒらΕ.    (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. BE = 
2


         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii. ΑΕ = よら         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

  



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 áω｀ί0ゞ Β και よ ο¨0ί0ゞ και ら, Μ και Ε 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 

〃ο仝 ΑΒ, Αよ και Βよ α｀〃ίゝ〃οιχα. Σ〃ιゞ ´0ゝοκάθ0〃0ゞ 〃ω｀ ΑΒ και Βよ και 0κ〃όゞ 〃ο仝 

〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ θ0ωヾού´0 ゝη´0ία Ζ και Η α｀〃ίゝ〃οιχα, 〃　〃οια ώゝ〃0 らΖ = 
2


  

και ΕΗ = 
2


.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΒらΜΕ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.   (Μο｀ά~0ゞ 5) 

ii.  Τα 〃ヾίáω｀α ΖらΜ και ΕΜΗ 0ί｀αι ίゝα.     (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) Α｀ 〃α ゝη´0ία Ζ, ら, Ε 0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι η áω｀ία Α=90ο
  . 

         (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ (A=90
o). Φ　ヾο仝´0 〃η ~ιά´0ゝο 〃ο仝 ΑΜ 〃η｀ οヽοία 

ヽヾο0κ〃0ί｀ο仝´0 (ヽヾοゞ 〃ο ´　ヾοゞ 〃ο仝 Μ) κα〃ά 〃´ή´α Μら = ΑΜ. Θ0ωヾού´0 0仝θ0ία らΚ 

κάθ0〃η ゝ〃η Βよ,  η οヽοία 〃　´｀0ι 〃η ~ιχο〃ό´ο 〃ηゞ áω｀ίαゞ Β ゝ〃ο Ε.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒらよ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

α) 
2

90

            (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β)  らΕ = Βら           (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ〃ο ヽαヾακά〃ω 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら ιゝχύο仝｀:  ,  , και ΑΒ  よら . 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃α 〃ヾίáω｀α ΑΟΒ  και らΟよ  0ί｀αι ιゝοゝκ0゜ή.            (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら 0ί｀αι 〃ヾαヽ　、ιο.       (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Α｀ 0ヽιヽ゜　ο｀ ιゝχύ0ι ό〃ι よら=3ΑΒ και Κ , ぎ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ~ιαáω｀ίω｀ Βら και Αよ 

α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒぎΚ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο 

ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.             (Μο｀ά~0ゞ 9)  

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο 
   ( 

90 ) και 
30  ´0 Μ και げ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ 

ヽ゜0仝ヾώ｀ Βよ και ΑΒ α｀〃ίゝ〃οιχα.  Έゝ〃ω ό〃ι η ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ Βよ 〃　´｀0ι 〃η｀ 

Αよ ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε. 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

i) η ΒΕ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ 
 .     (Μο｀ά~0ゞ 6) 

ii) 
2

 .          (Μο｀ά~0ゞ 6) 

iii) η ΒΕ 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ηゞ ~ια´　ゝο仝 ΑΜ.    (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Α｀ Αら 0ί｀αι 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝  
  ヽο仝 〃　´｀0ι 〃η｀ ΒΕ ゝ〃ο Η,  ｀α αヽο~0ί¨0〃0 

ό〃ι 〃α ゝη´0ία Μ, Η και げ 0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά.     (Μο｀ά~0ゞ 6) 

 



 
ΘΕΜΑ 4  

Αヽό 0¨ω〃0ヾικό ゝη´0ίο Ρ 0｀όゞ κύκ゜ο仝 κ　｀〃ヾο仝 Ο φ　ヾο仝´0 〃α 0φαヽ〃ό´0｀α 〃´ή´α〃α 

ΡΑ,  ΡΒ  και 〃η ~ιακ0｀〃ヾική 0仝θ0ία ΡΟ ヽο仝 〃　´｀0ι 〃ο｀ κύκ゜ο ゝ〃α ゝη´0ία ら και よ 

α｀〃ίゝ〃οιχα. Η 0φαヽ〃ο´　｀η 〃ο仝 κύκ゜ο仝 ゝ〃ο ゝη´0ίο よ 〃　´｀0ι 〃ιゞ ヽヾο0κ〃άゝ0ιゞ 〃ω｀ ΡΑ 

και ΡΒ ゝ〃α ゝη´0ία Ε και Ζ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) 
  B              (Μο｀ά~0ゞ  8) 

β) ΕΑ=ΖΒ                        (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒΖΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 



 
ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ<Βよ και η ~ιχο〃ό´οゞ ΒΕ 〃ηゞ áω｀ίαゞ 

B . Α｀  ΑΖ   ΒΕ, όヽο仝 

Ζ ゝη´0ίο 〃ηゞ Βよ και Μ 〃ο ´　ゝο｀ 〃ηゞ Αよ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι :  

α)  Το 〃ヾίáω｀ο ΑΒΖ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.            (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) らΜ//Βよ και らΜ = 
2

B 
                                    (Μο｀ά~0ゞ 10) 

á) 
2

B
E

  , όヽο仝 

B  η áω｀ία 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ.      (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ〃ο ヽαヾακά〃ω ゝχή´α ~ί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ,  η ~ιχο〃ό´οゞ Βx 〃ηゞ áω｀ίαゞ Β 〃ο仝 

〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ και η ~ιχο〃ό´οゞ Βy 〃ηゞ 0¨ω〃0ヾικήゞ áω｀ίαゞ Β. Α｀ ら και Ε 0ί｀αι οι 

ヽヾοβο゜　ゞ 〃ηゞ κοヾ仝φήゞ Α 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ ゝ〃η｀ Βx και Βy α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α 

αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑらΒΕ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.     (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Η 0仝θ0ία Εら 0ί｀αι ヽαヾά゜゜η゜η ヽヾοゞ 〃η Βよ και ~ι　ヾχ0〃αι αヽό 〃ο ´　ゝο Μ 〃ηゞ Αよ.  

           (Μο｀ά~0ゞ 10) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΚΜよΒ 0ί｀αι 〃ヾαヽ　、ιο και η ~ιά´0ゝόゞ 〃ο仝 0ί｀αι ίゝη ´0  
4

3
, 

όヽο仝 α=Βよ .                   (Μο｀ά~0ゞ  8) 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 



ΘΕΜΑ 4 

Σ0 ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら  θ0ωヾού´0 ゝη´0ία Ε, Ζ, Η, Θ   ゝ〃ιゞ ヽ゜0仝ヾ　ゞ ΑΒ, Βよ, よら, 
らΑ  α｀〃ίゝ〃οιχα, ´0 ΑΕ=よΗ και ΒΖ=らΘ.  

 げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΕよΗ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.                                 (6 ´ο｀ά~0ゞ) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΕΖΗΘ  0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.                                (10 ´ο｀ά~0ゞ) 

á) Τα 〃´ή´α〃α Αよ, Βら, ΕΗ και ΖΘ  ~ι　ヾχο｀〃αι αヽό 〃ο ί~ιο ゝη´0ίο.         (9 ´ο｀ά~0ゞ) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら  και ゝη´0ία Κ, ぎ 〃ηゞ ~ιαáω｀ίο仝 〃ο仝 Βら, 〃　〃οια ώゝ〃0 

｀α ιゝχύ0ι ΒΚ=Κぎ=ぎら . 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΚよぎ  0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.                 

            (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι, α｀ 〃ο αヾχικό ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら  0ί｀αι ヾό´βοゞ, 〃ό〃0 και 

〃ο ΑΚよぎ  0ί｀αι ヾό´βοゞ.                                             (Μο｀ά~0ゞ 8)                              

á) Ποιά ヽヾ　ヽ0ι ｀α 0ί｀αι η ゝχ　ゝη 〃ω｀ ~ιαáω｀ίω｀ 〃ο仝 αヾχικού ヽαヾα゜゜η゜οáヾά´´ο仝 

Αげよら, ώゝ〃0 〃ο ΑΚよぎ ｀α 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο. げα αι〃ιο゜οáήゝ0〃0 〃η｀ αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.                       

            (Μο｀ά~0ゞ 7) 

                     

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら και 　ゝ〃ω Ο 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ ~ιαáω｀ίω｀ Αよ και 

Βら. Φ　ヾ｀ο仝´0 〃η｀ ΑΕ κάθ0〃η ゝ〃η｀ ~ιαáώ｀ιο Βら. Εά｀ Ζ 0ί｀αι 〃ο ゝ仝´´0〃ヾικό 〃ο仝 Α ωゞ 

ヽヾοゞ 〃η｀ ~ιαáώ｀ιο Βら, 〃ό〃0 ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΑらΖ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ. (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Ζよ = 2ΟΕ.               (Μο｀ά~0ゞ 9)                                          

á) Το ΒらΖよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.            (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら. Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ ΑΒ ヽαίヾ｀ο仝´0 〃´ή´α 

ΒΕ=ΑΒ και ゝ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ Αら 〃´ή´α らΖ=Αら.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Τα 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾα ΒらよΕ και ΒらΖよ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´α.       (Μο｀ά~0ゞ 7) 

ii. Τα ゝη´0ία Ε, よ και Ζ 0ί｀αι ゝ仝｀0仝θ0ιακά.         (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) Α｀ Κ και ぎ 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ΒΕ και らΖ α｀〃ίゝ〃οιχα, 〃ό〃0 Κぎ// らΒ και ねの = 3

2
ΔΒ. 

                                                           (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ = Αよ και 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 ΑΜ. Φ　ヾο仝´0 Μら κάθ0〃η 

ゝ〃η｀ Αよ και θ0ωヾού´0 Η 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 〃´ή´α〃οゞ Μら. Αヽό 〃ο Η φ　ヾο仝´0 ヽαヾά゜゜η゜η 

ゝ〃η Βよ η οヽοία 〃　´｀0ι 〃ιゞ ΑΜ και Αよ ゝ〃α ゝη´0ία Κ και Ζ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΗΖ = 
4


         (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) ΜΖ // Βら         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Η 0仝θ0ία ΑΗ 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η Βら.      (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

 Έゝ〃ω 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ  και Αら η ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ Α, áια 〃η｀ οヽοία ιゝχύ0ι  . 

Η らΕ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ ΑらΒ και η らΖ ヽαヾά゜゜η゜η ゝ〃η｀ ΑΒ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Τα 〃´ή´α〃α Εら και Αよ 0ί｀αι ヽαヾά゜゜η゜α.                (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΕΑら 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.                  (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Τα 〃´ή´α〃α Αら και ΕΖ ~ιχο〃ο´ού｀〃αι.               (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 áω｀ία Β=60ο. Φ　ヾ｀ο仝´0 〃α ύ／η Αら και よΕ ヽο仝 〃　´｀ο｀〃αι 

ゝ〃ο Η. Φ　ヾ｀ο仝´0 ΚΖ  ~ιχο〃ό´ο 〃ηゞ áω｀ίαゞ ΕΗΑ και ΘΗ κάθ0〃ο ゝ〃ο ύ／οゞ Αら. げα 

αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:              

α) よια 〃ο 〃´ή´α ΖΕ ιゝχύ0ι ΖΗ=2ΕΖ.                 (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΘΖΗ 0ί｀αι ιゝόヽ゜0仝ヾο.                (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΘΗΚΒ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.             (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι κύκ゜οゞ ´0 κ　｀〃ヾο Ο και ακ〃ί｀α ヾ. Έゝ〃ω ゝη´0ίο Α 0¨ω〃0ヾικό 〃ο仝 κύκ゜ο仝 και 

〃α 0φαヽ〃ό´0｀α 〃´ή´α〃α ΑΒ και Αよ ώゝ〃0 ｀α ιゝχύ0ι 
60

. Έゝ〃ω ό〃ι η 

0φαヽ〃ό´0｀η 〃ο仝 κύκ゜ο仝 ゝ〃ο ら 〃　´｀0ι 〃ιゞ ΑΒ και Αよ ゝ〃α  Ε και Ζ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)  Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒΟよ 0ί｀αι 0ááヾά／ι´ο ´0 ΟΑ=2ΟΒ.   (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΕΖ  0ί｀αι ιゝόヽ゜0仝ヾο.                           (Μο｀ά~0ゞ 6) 

á) 2                        (Μο｀ά~0ゞ 7)  

~) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο  ΕΖΒよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.                  (Μο｀ά~0ゞ 6) 

 

 
 
 
 
 



 
ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι κύκ゜οゞ (Ο, ヾ) και Αよ ´ια ~ιά´0〃ヾόゞ 〃ο仝. Θ0ωヾού´0 〃ιゞ χοヾ~　ゞ Αら=Βよ. Έゝ〃ω Κ 

και ぎ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ χοヾ~ώ｀ らよ και Βよ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Οι χοヾ~　ゞ ΑΒ και らよ 0ί｀αι ヽαヾά゜゜η゜0ゞ.             (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.                (Μο｀ά~0ゞ 6)  

á) Η Βら 0ί｀αι ~ιά´0〃ヾοゞ 〃ο仝 κύκ゜ο仝.               (Μο｀ά~0ゞ 7)  

~) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΟぎよΚ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.                 (Μο｀ά~0ゞ 6) 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ〃ιゞ ヽ゜0仝ヾ　ゞ 'x  και Ax  áω｀ίαゞ 
Λ
'Axx  θ0ωヾού´0 ゝη´0ία Β και よ ώゝ〃0 ΑΒ=Αよ. Οι 

κάθ0〃0ゞ ゝ〃ιゞ Αx‘ και Αx ゝ〃α ゝη´0ία Β και よ α｀〃ίゝ〃οιχα, 〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃ο ら.  

Α｀ οι η´ι0仝θ0ί0ゞ Ay  και  Az  χωヾί、ο仝｀ 〃η áω｀ία 
Λ
'Axx  ゝ0 〃ヾ0ιゞ ίゝ0ゞ áω｀ί0ゞ και 

〃　´｀ο仝｀ 〃ιゞ Βら και らよ ゝ〃α ゝη´0ία Ε και Ζ α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο 
Δ
EAZ  0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.       (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το ら α｀ήκ0ι ゝ〃η ~ιχο〃ό´ο 〃ηゞ áω｀ίαゞ 
Λ
'Axx .     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Οι áω｀ί0ゞ よΒら και よΑら 0ί｀αι ίゝ0ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ0 〃ヾίáω｀ο 
  οι ~ιχο〃ό´οι 〃ω｀ áω｀ιώ｀ 

  και 
  〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃ο ら. Η 0¨ω〃0ヾική 

~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ Β 〃　´｀0ι 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ よら ゝ〃ο Ε.  らί｀0〃αι ό〃ι 
  270

  

α) げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝
  .                              (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑよΒΕ 0ί｀αι 〃ヾαヽ　、ιο.                (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃ヾίáω｀ο よΒΕ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ                           (Μο｀ά~0ゞ 8)                     

 

 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω οヾθοáώ｀ιο  〃ヾίáω｀ο 
  ´0 

90  . Σ〃η｀ ヽ゜0仝ヾά Βよ θ0ωヾού´0 〃α ゝη´0ία 

Κ, Μ, ぎ ώゝ〃0  . Α｀  〃α ゝη´0ία ら και Ε 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ 

ヽ゜0仝ヾώ｀ ΑΒ και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

α)  Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο らΕぎΚ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.   (Μο｀ά~0ゞ 13) 

β)  Η ~ιά´0ゝοゞ 〃ο仝 〃ヾαヽ0、ίο仝 ΚらΑΜ ιゝού〃αι ´0 
8

3
 .     ( Μο｀ά~0ゞ 12) 

 

 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω ιゝοゝκ0゜　ゞ  〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら (ΑΒ//らよ) ´0 
  2  και 

2

 . 

Φ　ヾο仝´0 〃η ~ιχο〃ό´ο 〃ηゞ áω｀ίαゞ 
 , η οヽοία 〃　´｀0ι 〃ο らよ ゝ〃ο Κ και η κάθ0〃η αヽό 〃ο 

Κ ヽヾοゞ 〃ο Βよ 〃ο 〃　´｀0ι ゝ〃ο Μ.  

α)  げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝 ΑΒよら.     (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β)  げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i.     Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒΚら 0ί｀αι ヾό´βοゞ.         (Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii.    Το ゝη´0ίο Μ 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 Βよ.     (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω 〃0〃ヾάáω｀ο  ΑΒよら και Μ 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ らΑ . Πヾο0κ〃0ί｀ο仝´0 〃ο 〃´ή´α らΑ  

(ヽヾοゞ 〃η｀ ヽ゜0仝ヾά 〃ο仝 Α)κα〃ά 〃´ή´α Αげ=
2


 .  Φ　ヾο仝´0 〃α 〃´ή´α〃α よΜ και Βげ και 

θ0ωヾού´0 〃α ´　ゝα 〃ο仝ゞ Κ και ぎ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)  Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΜげΒよ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β)  Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑらΚぎ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.   (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΜΚぎ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.                          (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω κύκ゜οゞ ´0 κ　｀〃ヾο Ο και ~ύο κάθ0〃0ゞ ακ〃ί｀0ゞ 〃ο仝 ΟΒ και Οよ. Έゝ〃ω Α 〃ο ´　ゝο｀ 

〃ο仝 〃ό¨ο仝 Βよ. Αヽό 〃ο Α φ　ヾω κάθ0〃0ゞ ゝ〃ιゞ ακ〃ί｀0ゞ ΟΒ και Οよ ヽο仝 〃ιゞ 〃　´｀ο仝｀ ゝ〃α ら 

και Ε α｀〃ίゝ〃οιχα. Οι ヽヾο0κ〃άゝ0ιゞ 〃ω｀ Αら και ΑΕ 〃　´｀ο仝｀ 〃ο｀ κύκ゜ο ゝ〃α ゝη´0ία Ζ και 

Η α｀〃ίゝ〃οιχα. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΑΖ=ΑΗ .                                                         (Μο｀ά~0ゞ 4) 

α) Το  ΑらΟΕ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.                             (Μο｀ά~0ゞ 7)          

β) Τα ゝη´0ία Ζ και Η 0ί｀αι α｀〃ι~ια´0〃ヾικά.                   (Μο｀ά~0ゞ 7) 

á)  Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΒよΗΖ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.                           (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 

 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ, ´0  ΑΚ ~ιχο〃ό´ο 〃ηゞ áω｀ίαゞ Α. Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΑΚ 

θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο ら ώゝ〃0  . Η ヽαヾά゜゜η゜η αヽό 〃ο ら ヽヾοゞ 〃η｀ ΑΒ 〃　´｀0ι 〃ιゞ 

Αよ και Βよ ゝ〃α Ε και Ζ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΕら 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Η ΕΚ 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ηゞ Αら .               (Μο｀ά~0ゞ 6)  

á) Τα 〃ヾίáω｀α ΑΚΒ και ΚらΖ 0ί｀αι ίゝα.      (Μο｀ά~0ゞ 7)  

~) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΖらΒ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.      (Μο｀ά~0ゞ 6) 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ. Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ο仝 ύ／ο仝ゞ 〃ο仝 ΑΚ θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο ら ώゝ〃0 

 . Έゝ〃ω ぎ, Μ, げ 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ ΑΒ, Αよ και Βら α｀〃ίゝ〃οιχα.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΒら 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΒぎΚげ 0ί｀αι ヾό´βοゞ .       (Μο｀ά~0ゞ 9)  

á)           (Μο｀ά~0ゞ 9)  

 

 



 
ΘΕΜΑ 4 

Θ0ωヾού´0 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ  και 〃ιゞ ´0ゝοκαθ　〃ο仝ゞ ´1, ´2 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ 〃ο仝 ΑΒ και Αよ, οι 

οヽοί0ゞ 〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃ο ´　ゝο Μ 〃ηゞ Βよ.   

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Το 〃ヾίáω｀ο 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο ´0 
90 .    (Μο｀ά~0ゞ  5) 

ii. Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑぎΜΚ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.           

(Μο｀ά~0ゞ 7)  

iii. 
4

   , όヽο仝 Θ 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ ΑΜ και Κぎ.  

(Μο｀ά~0ゞ 6) 

~) Α｀ ゐ ゝη´0ίο 〃ηゞ Βよ 〃　〃οιο ώゝ〃0 
4

 , ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΚΘゐΒ 

0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.          (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら ´0 // ,  4  και  2 . Θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο Ζ 

〃ηゞ よら, ώゝ〃0  . Α｀ η áω｀ία よ 0ί｀αι 60
0
 και ΒΕ 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 〃ヾαヽ0、ίο仝, ｀α 

αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよΕ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο ΖΑΕ 0ί｀αι ιゝόヽ゜0仝ヾο.               (Μο｀ά~0ゞ 8)  

á) Τα 〃ヾίáω｀α らΑΖ και よΑΕ 0ί｀αι ίゝα.     (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 



 
 
ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら ´0 //  και Αら= Βよ =ΑΒ. Φ　ヾο仝´0 〃´ή´α〃α ΑΕ 

και ΒΖ κάθ0〃α ゝ〃ιゞ ~ιαáώ｀ι0ゞ Βら και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Τα ゝη´0ία Ζ και Ε 0ί｀αι ´　ゝα 〃ω｀ ~ιαáω｀ίω｀ Αよ και Βら α｀〃ίゝ〃οιχα.   (Μο｀ά~0ゞ 5)  

β) ΑΕ =ΒΖ .                 (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΕΖΒ  0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.                     (Μο｀ά~0ゞ 7) 

~)  Η Βら 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ ら.                (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら 〃　〃οιο ώゝ〃0 α｀ φ　ヾο仝´0 〃η｀ κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αよ ゝ〃ο 

κ　｀〃ヾο 〃ο仝 Ο, α仝〃ή 〃　´｀0ι 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Αら ゝ0 ゝη´0ίο Ε 〃　〃οιο ώゝ〃0 らΕ=Αら.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο ΑΕよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΒよΕら  0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.             (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Το 〃ヾίáω｀ο ΒΟよ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.      (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝόヽ゜0仝ヾο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ. Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Βよ (ヽヾοゞ 〃ο よ) θ0ωヾού´0 〃´ή´α 

 . Α｀ Μ, Κ και ぎ 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ Βよ, ΑΒ και Αら α｀〃ίゝ〃οιχα 〃ό〃0: 

α) げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΒΑら.     (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:   

i) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΚぎよΜ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο ´0 〃η ´0áά゜η βάゝη ~ιヽ゜άゝια 

αヽό 〃η ´ικヾή.                 (Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii) Το 〃ヾίáω｀ο ΚΜぎ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.     (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよら και ο ヽ0ヾιá0áヾα´´　｀οゞ 〃ο仝 κύκ゜οゞ (Ο, ヾ) ώゝ〃0 η 

~ιαáώ｀ιοゞ 〃ο仝 らΒ ｀α 0ί｀αι ~ιά´0〃ヾοゞ 〃ο仝 κύκ゜ο仝.  Η áω｀ία Β 0ί｀αι ~ιヽ゜άゝια 〃ηゞ 

áω｀ίαゞ ら και οι ヽ゜0仝ヾ　ゞ ΑΒ και Βよ 0ί｀αι ίゝ0ゞ. Φ　ヾο仝´0 κάθ0〃η ゝ〃η Βら ゝ〃ο Ο, η 

οヽοία 〃　´｀0ι 〃ιゞ ヽ゜0仝ヾ　ゞ Αら και よら ゝ〃α Ε και Ζ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

α) げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃ιゞ áω｀ί0ゞ 〃ο仝 〃0〃ヾαヽ゜0ύヾο仝 ΑΒよら.    (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) げα ゝ仝áκヾί｀0〃0 〃α 〃ヾίáω｀α らΑΒ και らよΒ.      (Μο｀ά~0ゞ 6) 

á) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι  〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒよΟ 0ί｀αι ヾό´βοゞ.            (Μο｀ά~0ゞ 7) 

á) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒΟΕ 0ί｀αι 0ááヾά／ι´ο ゝ0 κύκ゜ο. 

(Μο｀ά~0ゞ 6) 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝόヽ゜0仝ヾο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ. Μ0 βάゝη 〃η｀ ΑΒ κα〃αゝκ0仝ά、ο仝´0 ιゝοゝκ0゜　ゞ 

〃ヾίáω｀ο ΑらΒ, 0κ〃όゞ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ, ´0 áω｀ία 
120 . Θ0ωヾού´0 〃α ´　ゝα Ζ και 

Η 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ Αら και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

α)  げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι η らよ 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ο仝 ΑΒ.    (Μο｀ά~0ゞ  8) 

β) Α｀ η らよ 〃　´｀0ι 〃η｀ ΑΒ ゝ〃ο Θ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι η áω｀ία 
   0ί｀αι οヾθή.    

         (Μο｀ά~0ゞ  9) 

á) Α｀ η ΖΚ 0ί｀αι η κάθ0〃η ゝ〃η｀ ΑΒ αヽό 〃ο ゝη´0ίο Ζ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 
4

 .      

          (Μο｀ά~0ゞ   8) 

 



 
ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο ΑΒよら (ΑΒ//らよ) και Ο 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ ~ιαáω｀ίω｀ 

〃ο仝. Η Αよ 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αら και η Βら 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η｀ Βよ. Θ0ωヾού´0 〃α ´　ゝα 

Μ, Ε και Ζ 〃ω｀ よら, Βら και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΜΕ=ΜΖ.          (Μο｀ά~0ゞ  6) 

β) Η ΜΖ 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αよ.           (Μο｀ά~0ゞ  6)  

á) Τα 〃ヾίáω｀α 
  και  

  0ί｀αι ίゝα.     (Μο｀ά~0ゞ  7)  

~) Η ΟΜ  0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ο仝 ΕΖ.        (Μο｀ά~0ゞ  6) 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ιゝόヽ゜0仝ヾο 〃ヾίáω｀ο 
  και 〃α ´　ゝα ら, Ε και Μ 〃ω｀ ΑΒ, Αよ και Βよ 

α｀〃ίゝ〃οιχα. Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ο仝 Μら (ヽヾοゞ 〃ο ら) θ0ωヾού´0 〃´ή´α らΖ=らΜ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

α) Τα 〃ヾίáω｀α 
  και 

  0ί｀αι ίゝα.       (Μο｀ά~0ゞ  6) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΖΑよΜ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.        (Μο｀ά~0ゞ  6)  

á) Τα 〃´ή´α〃α ΖΕ και Αら 〃　´｀ο｀〃αι κάθ0〃α και ~ιχο〃ο´ού｀〃αι.  (Μο｀ά~0ゞ  7)  

~) Η ΒΖ 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η ΖΑ.          (Μο｀ά~0ゞ  6) 

 

 

 



 
ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο 
  ´0 ΑΒ<Αよ. Φ　ヾ｀ο仝´0 〃´ή´α Βら κάθ0〃ο ゝ〃η｀  ΑΒ και ´0 

  και 〃´ή´α よΕ κάθ0〃ο ゝ〃η｀ Αよ ´0  . Θ0ωヾού´0 〃α ´　ゝα Ζ και Θ 

〃ω｀ Αら και ΑΕ καθώゞ και 〃η ~ιχο〃ό´ο Αら 〃ηゞ áω｀ία 
 . 

α)  げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι  .           (Μο｀ά~0ゞ  9) 

β) Α｀ Κ 〃仝χαίο ゝη´0ίο 〃ηゞ ~ιχο〃ό´ο仝 Α~, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο Κ ιゝαヽ　χ0ι αヽό 〃α 

´　ゝα Ζ και Θ.                (Μο｀ά~0ゞ  9) 

á) Α｀ 〃ο Κ 0ί｀αι ゝη´0ίο 〃ηゞ ~ιχο〃ό´ο仝 Α~ 〃　〃οιο ώゝ〃0 ΚΖ=ΑΖ,  ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 

〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΖΚΘ  0ί｀αι ヾό´βοゞ.         (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ο¨仝áώ｀ιο ιゝοゝκ0゜　ゞ  〃ヾίáω｀ο 
  ´0 ΑΒ=Αよ. Φ　ヾ｀ο仝´0 〃´ή´α Αら κάθ0〃ο 

ゝ〃η｀ ΑΒ και 〃´ή´α ΑΕ κάθ0〃ο ゝ〃η｀ Αよ ´0 Αら=ΑΕ. Θ0ωヾού´0 〃α ´　ゝα  Ζ, Η και Μ 〃α 

´　ゝα 〃ω｀ らΒ, Εよ και Βよ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. Τα 〃ヾίáω｀α 
  και 

  0ί｀αι ίゝα.      (Μο｀ά~0ゞ 7) 

ii. Το 〃ヾίáω｀ο 
  0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.          (Μο｀ά~0ゞ 6) 

iii. Η ΑΜ 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ο仝 ΖΗ.    (Μο｀ά~0ゞ 7)  

β) Έ｀αゞ ´αθη〃ήゞ ゝ仝áκヾί｀ο｀〃αゞ 〃α 〃ヾίáω｀α 
  και 

  　áヾα／0 〃α 0¨ήゞ: 

« 1. Αら=Αり αヽό υヽόθ0ση 

   2. Αゆ=Αよ ヽ゜0υρ　ς ισοσ゛0゜ο々ς 〃ριáώ｀ου 

   3.

 =

  ως ゛α〃α゛ορυφή｀ 

Άρα 〃α 〃ρίáω｀α 0ί｀αι ίσα 　χο｀〃ας ~々ο ヽ゜0υρ　ς ίσ0ς μια ヽρος μια ゛αι 〃η｀ 

ヽ0ρι0χόμ0｀η áω｀ία ίση». 

Ο καθηáη〃ήゞ 0ίヽ0 ό〃ι α仝〃ή η ゜ύゝη ヽ0ヾι　χ0ι ゜άθοゞ ´ヽοヾ0ίゞ ｀α 〃ο 0｀〃οヽίゝ0ιゞ;    

         (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο 
  ´0 

120 . Φ　ヾο仝´0 η´ι0仝θ0ία Αx κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αよ 

ゝ〃ο Α, η οヽοία 〃　´｀0ι 〃η Βよ ゝ〃ο ら.  Έゝ〃ω ぎ 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 ΑΒ και  Κ 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 らよ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:   

α) Το 〃ヾίáω｀ο 
  0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ        (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β)  2          (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) //          (Μο｀ά~0ゞ 5) 

~) ΑΚ=2ぎら         (Μο｀ά~0ゞ 4) 

 

 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο 
  ´0 

90 και 
60 . Η ~ιχο〃ό´οゞ  〃ηゞ áω｀ίαゞ 

  

〃　´｀0ι 〃η｀ Αよ ゝ〃ο Ζ. Τα ゝη´0ία Μ και Κ 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ ΒΖ και Βよ α｀〃ίゝ〃οιχα. Α｀ 〃ο 

〃´ή´α よぎ 0ί｀αι κάθ0〃ο ゝ〃η ~ιχο〃ό´ο Β~ ｀α αヽο~0ί¨0〃0: 

α) Το 〃ヾίáω｀ο 
  0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.          (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΜΚΖ 0ί｀αι ヾό´βοゞ.          (Μο｀ά~0ゞ 6) 

á)   2             (Μο｀ά~0ゞ 7) 

~)             (Μο｀ά~0ゞ 6) 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω 〃ヾίáω｀ο
  ´0 ~ιά´0ゝο ΑΜ 〃　〃οια ώゝ〃0 ΑΜ=ΑΒ. Φ　ヾο仝´0 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 ΑΚ 

και 〃ο ヽヾο0κ〃0ί｀ο仝´0 (ヽヾοゞ 〃ο Κ) κα〃ά 〃´ή´α  . Πヾο0κ〃0ί｀ο仝´0 〃η ~ιά´0ゝο 

ΑΜ (ヽヾοゞ 〃ο Μ) κα〃ά 〃´ή´α ΜΕ=ΑΜ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)   και  2          (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒΕよ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.     (Μο｀ά~0ゞ 6) 

á) Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒらΜ 0ί｀αι ヾό´βοゞ.     (Μο｀ά~0ゞ 6) 

~) Η ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ らΜ 〃　´｀0ι 〃ο Αよ ゝ〃ο ´　ゝο｀ 〃ο仝 Ζ.   (Μο｀ά~0ゞ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω κύκ゜οゞ ´0 κ　｀〃ヾο Ο και ~ιά´0〃ヾο Κぎ. Έゝ〃ω Α ゝη´0ίο 〃ο仝 κύκ゜ο仝 ώゝ〃0 η ακ〃ί｀α 

ΟΑ ｀α 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η｀ Κぎ.  Φ　ヾο仝´0 〃ιゞ  χοヾ~　ゞ  . Έゝ〃ω ら και Ε 〃α 

ゝη´0ία 〃ο´ήゞ 〃ω｀ ヽヾο0κ〃άゝ0ω｀ 〃ω｀ ΑΒ και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα ´0 〃η｀ 0仝θ0ία 〃ηゞ 

~ια´　〃ヾο仝 Κぎ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Η áω｀ία ΒΑよ 0ί｀αι 120ο
 .                                (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Τα ゝη´0ία Β και よ 0ί｀αι ´　ゝα 〃ω｀ Αら και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα.       (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á)     .                                                                           (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 
 

 

 

  

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Θ0ωヾού´0 ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ, και 〃η｀ 0仝θ0ία 0 〃ηゞ 0¨ω〃0ヾικήゞ ~ιχο〃ό´ο仝 〃ηゞ 

áω｀ίαゞ Α. Η κάθ0〃η ゝ〃η｀ ヽ゜0仝ヾά ΑΒ ゝ〃ο Β 〃　´｀0ι 〃η｀ 0 ゝ〃ο Κ και 〃η｀ 0仝θ0ία Αよ ゝ〃ο 

Ζ.  Η κάθ0〃η ゝ〃η｀ ヽ゜0仝ヾά Αよ ゝ〃ο よ 〃　´｀0ι 〃η｀ 0 ゝ〃ο ぎ και 〃η｀ 0仝θ0ία ΑΒ ゝ〃ο Ε.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. AZ=AE                (Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii. ΑΚ=Αぎ              (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β)  Έ｀αゞ ´αθη〃ήゞ  κοι〃ώ｀〃αゞ 〃ο ゝχή´α, ~ια〃ύヽωゝ0 〃η｀ άヽο／η ό〃ι η ΑΘ 0ί｀αι 

~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ Α 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ, όヽο仝 Θ 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ ΚΖ και Εぎ. 

Σ仝´φω｀0ί〃0 ´0 〃η｀ ヽαヾαヽά｀ω ゝκ　／η 〃ο仝 ´αθη〃ή ή όχι; らικαιο゜οáήゝ〃0 ヽ゜ήヾωゞ 〃η｀ 

αヽά｀〃ηゝή ゝαゞ.       (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら ´0 Ο 〃ο ゝη´0ίο 〃ο´ήゞ 〃ω｀ ~ιαáω｀ίω｀ 〃ο仝 και Κ 〃ο  

´　ゝο 〃ο仝 よら. Πヾο0κ〃0ί｀ο仝´0 〃ο 〃´ή´α ΟΚ κα〃ά 〃´ή´α  . Η ΒΖ 〃　´｀0ι 〃η 

~ιαáώ｀ιο Αよ ゝ〃ο Θ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)  Τα 〃´ή´α〃α Οよ και ΒΖ ~ιχο〃ο´ού｀〃αι.     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β)    .                                                    (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á)  Τα 〃ヾίáω｀α 
  και 

  0ί｀αι ίゝα.     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο 
  ´0 .  Πヾο0κ〃0ί｀ο仝´0 〃ο Βよ (ヽヾοゞ 〃ο よ) κα〃ά 

〃´ή´α  . Φ　ヾο仝´0 〃ιゞ ~ια´　ゝο仝ゞ ΑΕ και よΖ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 
  ヽο仝 

〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃ο Θ. Το  ΒΘ ヽヾο0κ〃0ι｀ό´0｀ο, 〃　´｀0ι 〃ο Αよ ゝ〃ο Κ και 〃ο Αら ゝ〃ο Η.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) Το ΖΚよΕ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.      (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β)  .         (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) ΑΗ=2ΖΘ.        (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω κύκ゜οゞ ´0 κ　｀〃ヾο Ο και ~ιά´0〃ヾο ΑΒ. Φ　ヾ｀ο仝´0 χοヾ~ή  //  ´0 Κ 〃ο ´　ゝο 

〃ηゞ. Αヽό 〃ο ら φ　ヾ｀ο仝´0 〃ο 〃´ή´α らΕ κάθ0〃ο ゝ〃η らよ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)  Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΚよΟΕ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.    (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β)  
2

  .        (Μο｀ά~0ゞ 12) 

á)    .             (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο 
  ´0 

90  και ら, Ε και げ  〃α ´　ゝα 〃ω｀ ΑΒ, Αよ και 

らΕ α｀〃ίゝ〃οιχα. Σ〃ο 〃´ή´α Βよ θ0ωヾού´0 ゝη´0ία Κ και ぎ ώゝ〃0    και 

 .  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)   
  2  και 

  2 .      (Μο｀ά~0ゞ 10) 

β)    Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο らΕぎΚ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ´0  2 .       

(Μο｀ά~0ゞ 8) 

á )    
4

         (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω 〃ヾίáω｀ο 
  (  ), Αら 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 και Μ 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 ΑΒ. Η 

ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Μら 〃　´｀0ι 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Αよ ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε ώゝ〃0   . 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)   
  .                 (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β)   
  2 .            (Μο｀ά~0ゞ 10) 

á)    よΕ<Αよ.          (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω 〃ヾίáω｀ο 
 , Αら η ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ Α και Μ 〃ο ´　ゝο｀ 〃ηゞ ΑΒ. Η κάθ0〃η 

αヽό 〃ο Μ ゝ〃η｀ Αら 〃　´｀0ι 〃ο Αよ ゝ〃ο Ε. Η ヽαヾά゜゜η゜η αヽό 〃ο Β ゝ〃ο Αよ 〃　´｀0ι 〃η｀ 

ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ Αら ゝ〃ο Κ και 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ΕΜ ゝ〃ο ぎ 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α)    Τα 〃ヾίáω｀α ΑΕΜ, ΜΒぎ και ΑΒΚ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜ή.    (Μο｀ά~0ゞ 15) 

β)   Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑぎΒΕ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.    (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο よΑΒ ( 
90 ). Μ0 ~ιά´0〃ヾο 〃η｀ ヽ゜0仝ヾά 〃ο仝 Αよ φ　ヾο仝´0 

κύκ゜ο ヽο仝 〃　´｀0ι 〃η｀ 仝ヽο〃0ί｀ο仝ゝα Βよ ゝ〃ο ら. Αヽο 〃ο ら φ　ヾο仝´0 0φαヽ〃ό´0｀ο 〃´ή´α 

〃ο οヽοίο 〃　´｀0ι 〃η｀ ΑΒ ゝ〃ο Μ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) 
               (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) Το 〃ヾίáω｀ο 
  0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.          (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Το Μ 0ί｀αι 〃ο ´　ゝο 〃ο仝 ΑΒ.              (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο 
  (  ) και Αら ~ιά´0ゝοゞ. Σ〃ο 〃´ή´α Αら 

θ0ωヾού´0 〃仝χαίο ゝη´0ίο Κ αヽό 〃ο οヽοίο φ　ヾ｀ο仝´0 〃α 〃´ή´α〃α ΚΖ και ΚΕ κάθ0〃α 

ゝ〃ιゞ ΑΒ και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα.  

α)   げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i.    
  .        (Μο｀ά~0ゞ 6) 

ii.   Το 〃ヾίáω｀ο 
  0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.     (Μο｀ά~0ゞ 6) 

iii.  Το 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΖΕよΒ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.   (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

β)   Έ｀αゞ ´αθη〃ήゞ ゝ〃ο (αi.) 0ヾώ〃η´α 　~ωゝ0 〃η｀ 0¨ήゞ αヽά｀〃ηゝη: 

«Το 〃μήμα Αら 0ί｀αι ~ιάμ0σος σ〃η βάση ισοσ゛0゜ο々ς άρα 々／ος ゛αι ~ιχο〃όμος 

〃ου 〃ριáώ｀ου 
 ゛αι μ0σο゛άθ0〃ος 〃ου ゆよ.  Οヽό〃0 ゛αι 〃ο 〃ρίáω｀ο 

  

0ί｀αι ισοσ゛0゜　ς.  

Τα 〃ρίáω｀α    
    ,  　χου｀ 

1.     

2.   

   0ヽ0ι~ή ΑΚ ~ιχο〃όμος 〃ης 
  

3.    

   ως ~ιαφορ　ς ίσω｀ áω｀ιώ｀ ισοσ゛0゜ώ｀ 〃ριáώ｀ω｀. 

Άρα 〃α 〃ρίáω｀α 0ί｀αι ίσα βάση 〃ου ゛ρι〃ηρίου よω｀ία Π゜0υρά よω｀ία.» 

 

Ο καθηáη〃ήゞ 0ίヽ0 ό〃ι η αヽά｀〃ηゝή 〃ο仝 0ί｀αι 0゜゜ιヽήゞ. げα ゝ仝´ヽ゜ηヾώゝ0〃0 〃η｀ 

αヽά｀〃ηゝη 〃ο仝 ´αθη〃ή ώゝ〃0 ｀α ικα｀οヽοι0ί 〃ο κヾι〃ήヾιο よω｀ία –Π゜0仝ヾά- よω｀ία 

~ια〃ηヾώ｀〃αゞ 〃ιゞ ヽ゜0仝ヾ　ゞ ΒΚ και Κよ.                                                      (Μο｀ά~0ゞ 6)  

 

 

 



 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ < Αよ και 〃ο ύ／οゞ 〃ο仝 ΑΗ. Α｀ ら, Ε και Ζ 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀ 

ΑΒ,Αよ και Βよ α｀〃ίゝ〃οιχα, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι :  

α)  〃ο  〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο らΕΖΗ 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.          (Μο｀ά~0ゞ 8)         

β)  οι áω｀ί0ゞ ΗらΖ και ΗΕΖ 0ί｀αι ίゝ0ゞ .      (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á)  οι áω｀ί0ゞ ΕらΖ και ΕΗΖ 0ί｀αι ίゝ0ゞ.       (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀ο｀〃αι 〃α οヾθοáώ｀ια 〃ヾίáω｀α ΑΒよ (
 = 90

o) και らΒよ ( 
90 ) (όヽο仝 Α και ら 

0κα〃　ヾωθ0｀ 〃ηゞ Βよ) και 〃ο ´　ゝο Μ 〃ηゞ Βよ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

α) 〃ο 〃ヾίáω｀ο ΑΜら 0ί｀αι ιゝοゝκ0゜　ゞ.     (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β)  
2             (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á)  
              (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ<Αよ και η ~ιχο〃ό´οゞ 〃ο仝 Αら. Σ〃η｀ ヽ゜0仝ヾά Αよ θ0ωヾού´0 

ゝη´0ίο Ε 〃　〃οιο ώゝ〃0 ΑΕ = ΑΒ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι :  

α) 〃α 〃ヾίáω｀α ΑΒら και ΑらΕ 0ί｀αι ίゝα.     (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) η 0仝θ0ία Αら 0ί｀αι ´0ゝοκάθ0〃οゞ 〃ο仝 〃´ή´α〃οゞ ΒΕ.   (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) α｀ 〃ο ύ／οゞ αヽό 〃η｀ κοヾ仝φή Β 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ 〃　´｀0ι 〃η｀ Αら ゝ〃ο Η 〃ό〃0 η 

0仝θ0ία ΕΗ 0ί｀αι κάθ0〃η ゝ〃η｀ ΑΒ.      (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Έゝ〃ω ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ (ΑΒ = Αよ) και Μ 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ Βよ. Φ　ヾο仝´0 よら Βよ ´0 

よら=ΑΒ ( Α,ら 0κα〃　ヾωθ0｀ 〃ηゞ Βよ ).  

Nα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) ΑΜ // よら         (Μο｀ά~0ゞ 6) 

β) η Αら 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ ˆ .     (Μο｀ά~0ゞ 7)  

á) 
ˆˆ 45
2

            (Μο｀ά~0ゞ 7) 

~) Αら < 2 ΑΒ         (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ο¨仝áώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ<Αよ. Αヽό 〃ο  Β φ　ヾο仝´0 κάθ0〃η  ゝ〃η｀ ~ιχο〃ό´ο 

ΑΜ 〃ηゞ áω｀ίαゞ Α, η οヽοία 〃　´｀0ι 〃η｀ ΑΜ ゝ〃ο Η και 〃η｀ Αよ ゝ〃ο ら. Σ〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ 

ΑΗ θ0ωヾού´0 ゝη´0ίο Ζ 〃　〃οιο ώゝ〃0 ΑΗ = ΗΖ και 　ゝ〃ω Θ 〃ο ´　ゝο 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ  Βよ. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΒΖら 0ί｀αι ヾό´βοゞ.     (Μο｀ά~0ゞ 9) 

β) 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΗΒΖΘ 0ί｀αι 〃ヾαヽ　、ιο.     (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) η ~ιά´0ゝοゞ 〃ο仝 〃ヾαヽ0、ίο仝  ΗΒΖΘ 0ί｀αι ίゝη ´0 
4


.  (Μο｀ά~0ゞ 7) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ〃ο ヽαヾακά〃ω ゝχή´α φαί｀ο｀〃αι οι θ　ゝ0ιゞ ゝ〃ο χάヾ〃η ヽ　｀〃0 χωヾιώ｀ Α, Β, よ, ら και Ε 

και οι ~ヾό´οι ヽο仝 〃α ゝ仝｀~　ο仝｀. Το χωヾιό Ε ιゝαヽ　χ0ι αヽό 〃α χωヾιά Β, よ και 0ヽίゝηゞ 

αヽό 〃α χωヾιά Α και ら. 

α)  げα  αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

i. η αヽόゝ〃αゝη 〃ω｀ χωヾιώ｀ Α και Β 0ί｀αι ίゝη ´0 〃η｀ αヽόゝ〃αゝη 〃ω｀ χωヾιώ｀ よ και 

ら.         (Μο｀ά~0ゞ 5) 

ii. α｀ οι ~ヾό´οι  ΑΒ και  よら  　χο仝｀  ~仝｀α〃ό〃η〃α ｀α  ヽヾο0κ〃αθού｀, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 

ό〃ι αヽοκ゜0ί0〃αι ｀α ゝ仝｀α｀〃ηθού｀.     (Μο｀ά~0ゞ 5)   

iii. 〃α χωヾιά Β και よ ιゝαヽ　χο仝｀ αヽό 〃ο｀ ~ヾό´ο Αら.   (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) げα ヽヾοゝ~ιοヾίゝ0〃0 á0ω´0〃ヾικά 〃ο ゝη´0ίο 〃ο仝 ~ヾό´ο仝 Αよ ヽο仝 ιゝαヽ　χ0ι αヽό 〃α 

χωヾιά Α και ら.        (Μο｀ά~0ゞ 7) 

    

     

 

 
 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο ΑΒよら ´0 ΑΒ > Αら και οι ~ιχο〃ό´οι 〃ω｀ áω｀ιώ｀ 〃ο仝 ΑΡ, ΒΕ, 

よΣ και らΤ (όヽο仝 Ρ, Ε ゝ〃η｀ らよ και Σ, Τ ゝ〃η｀ ΑΒ) 〃　´｀ο｀〃αι ゝ〃α ゝη´0ία Κ, ぎ, M και N 

όヽωゞ φαί｀0〃αι ゝ〃ο ヽαヾακά〃ω ゝχή´α.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο らΕΒΤ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.    (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΚぎΜげ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο.     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

á) ぎげ // ΑΒ         (Μο｀ά~0ゞ 5)  

~) ぎげ = ΑΒ – Αら        (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ´0 ΑΒ < Αよ, 0áá0áヾα´´　｀ο ゝ0 κύκ゜ο ´0 κ　｀〃ヾο Ο. Θ0ωヾού´0  〃ο 

´　ゝο Μ 〃ο仝 κ仝ヾ〃οáώ｀ιο仝 〃ό¨ο仝 Βよ και 〃ο ύ／οゞ Αら 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ.  

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:  

α) ΑΜ 0ί｀αι ~ιχο〃ό´οゞ 〃ηゞ áω｀ίαゞ  らΑΟ.     (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β)  
        (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) 
            (Μο｀ά~0ゞ 8) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

 

Έゝ〃ω ΑΒよら οヾθοáώ｀ιο ´0 ΑΒ>Βよ 〃　〃οιο ώゝ〃0 οι ~ιαáώ｀ιοί 〃ο仝 ｀α ゝχη´α〃ί、ο仝｀ áω｀ία 

60°. Αヽό 〃ο ら φ　ヾο仝´0 らΜ κάθ0〃η ゝ〃η｀ Αよ.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

i. 〃ο ゝη´0ίο Μ 0ί｀αι ´　ゝο 〃ο仝 ΑΟ όヽο仝 Ο 〃ο κ　｀〃ヾο 〃ο仝 οヾθοáω｀ίο仝.             

(Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii. ΑΜ= 1

4
Αよ        (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) Α｀ αヽό 〃ο よ φ　ヾο仝´0 よげ κάθ0〃η ゝ〃η Βら, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο Μげよら 0ί｀αι 

ιゝοゝκ0゜　ゞ 〃ヾαヽ　、ιο.      (Μο｀ά~0ゞ 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σ0 οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ (
  90 ) φ　ヾο仝´0 〃η ~ιχο〃ό´ο 〃ο仝 Αら. ‘Eゝ〃ω らΚ και らΡ 

οι ヽヾοβο゜　ゞ 〃ο仝 ら ゝ〃ιゞ ΑΒ και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα. Η κάθ0〃η 〃ηゞ Βよ ゝ〃ο ゝη´0ίο ら 〃　´｀0ι 

〃η｀ ヽ゜0仝ヾά Αよ ゝ〃ο Ε και 〃η｀ ヽヾο　κ〃αゝη 〃ηゞ ヽ゜0仝ヾάゞ ΑΒ (ヽヾοゞ 〃ο Β) ゝ〃ο ゝη´0ίο Ζ.  

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι:   

i. 
          (Μο｀ά~0ゞ 8) 

ii. らΕ=らΒ        (Μο｀ά~0ゞ 8)  

β) げα 仝ヽο゜οáίゝ0〃0 〃η áω｀ία らよΖ  (Μο｀ά~0ゞ 9) 

 

 



 

ΘΕΜΑ 4 

Σ0 οヾθοáώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ ( 0
90∞ 

) 　χο仝´0 ό〃ι 0
30∴ 

. Φ　ヾο仝´0 〃ο ύ／οゞ ΑΗ 

και 〃η ~ιά´0ゝο ΑΜ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ. Αヽό 〃η｀ κοヾ仝φή Β φ　ヾ｀ο仝´0 κάθ0〃η ゝ〃η 

~ιά´0ゝο ΑΜ, η οヽοία 〃η｀ 〃　´｀0ι ゝ〃ο ゝη´0ίο Ε όヽωゞ φαί｀0〃αι ゝ〃ο ヽαヾακά〃ω ゝχή´α. 

げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι: 

α) 
2

∞∴∴Ε  ,        (Μο｀ά~0ゞ 7) 

β) ΑΗ=ΒΕ,      (Μο｀ά~0ゞ 7) 

á) 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο ΑΗΕΒ 0ί｀αι 0ááヾά／ι´ο,     (Μο｀ά~0ゞ 6) 

~) ΕΗ//ΑΒ.         (Μο｀ά~0ゞ 5) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4  

らί｀0〃αι ο¨仝áώ｀ιο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ 0áá0áヾα´´　｀ο ゝ0 κύκ゜ο (Ο,R). Έゝ〃ω ゝη´0ίο ら 〃ο仝 

〃ό¨ο仝 ΑΒ  〃　〃οιο ώゝ〃0 らΒ⊥Βよ. 

α) げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι Αら⊥Αよ.      (Μο｀ά~0ゞ 8) 

β) Έゝ〃ω Η 〃ο οヾθόκ0｀〃ヾο 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ. げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο 

ΑらΒΗ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο.      (Μο｀ά~0ゞ 9) 

á) Α｀ Μ 〃ο ´　ゝο｀ 〃ηゞ Βよ, ｀α αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι ΟΜ=
2


.   (Μο｀ά~0ゞ 8) 



ΘΕΜΑ 4 

らί｀0〃αι 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ και η ~ιά´0ゝόゞ 〃ο仝 Αら. Έゝ〃ω Ε, Ζ και Η 0ί｀αι 〃α ´　ゝα 〃ω｀  Βら, 

Αら και Αよ α｀〃ίゝ〃οιχα. 

α)  げα αヽο~0ί¨0〃0 ό〃ι 〃ο 〃0〃ヾάヽ゜0仝ヾο らΕΖΗ 0ί｀αι ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο. (Μο｀ά~0ゞ  10)  

β) げα βヾ0ί〃0 〃η ゝχ　ゝη 〃ω｀ ヽ゜0仝ヾώ｀ ΑΒ και Βよ 〃ο仝 〃ヾιáώ｀ο仝 ΑΒよ, ώゝ〃0 〃ο 

ヽαヾα゜゜η゜όáヾα´´ο らΕΖΗ ｀α 0ί｀αι  ヾό´βοゞ.          (Μο｀ά~0ゞ   10) 

á)  Σ〃η｀ ヽ0ヾίヽ〃ωゝη ヽο仝 〃ο 〃ヾίáω｀ο ΑΒよ 0ί｀αι οヾθοáώ｀ιο (η áω｀ία Β οヾθή), ｀α βヾ0ί〃0 

〃ο 0ί~οゞ 〃ο仝 ヽαヾα゜゜η゜οáヾά´´ο仝 らΕΖΗ.            (Μο｀ά~0ゞ   5) 
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