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Προβλήματα Γεωμετρίας στην Γ Λυκείου 

 

1.2017 

Δίνεται το τετράγωνο ΑΒΓΔ του διπλανού σχήματος με πλευρά 2cm.  

Αν το τετράγωνο ΕΖΗΘ έχει τις κορυφές του στις πλευρές του ΑΒΓΔ : 

Β1. Να εκφράσετε  την  πλευρά  ΕΖ  συναρτήσει  του x.         μονάδες 6 

Β2. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραγώνου Ε Z ΗΘ δίνεται από τη  

       συνάρτηση   2f x 2x 4x 4, 0 x 2      .          μονάδες 4 

Β3. Να βρείτε για ποιες τιμές του x το εμβαδόν του τετραγώνου  ΕΖΗΘ  

      γίνεται ελάχιστο και για ποιες μέγιστο .               μονάδες 9 

 

 

2.2018 

Έχουμε ένα σύρμα μήκους 8m , το οποίο κόβουμε σε δύο τμήματα. Με το ένα από αυτά, μήκους xm , 

κατασκευάζουμε τετράγωνο και με το άλλο κύκλο. 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων σε τετραγωνικά μέτρα, συναρτήσει 

του x , είναι  
  2π 4 x 64x 256

Ε x
16π

  
  ,  x 0,8        Μονάδες 5 

Γ2. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων ελαχιστοποιείται, όταν η πλευρά του 

τετραγώνου ισούται με την διάμετρο του κύκλου.      Μονάδες 10 
 

3.2020 απόφοιτοι επαναληπτικές 

Στο διπλανό σχήμα δίνεται ημικύκλιο με κέντρο Κ και διάμετρο  

ΜΝ = 4 cm. Ορθογώνιο ΑΒΓΔ με διαστάσεις x cm και 2y cm είναι 

εγγεγραμμένο στο ημικύκλιο. 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ, ως  

      συνάρτηση του x , είναι    2 4Ε x 2 4x x , x 0,2   .         Μονάδες 6  

Γ2. Να βρείτε τις διαστάσεις του ορθογωνίου ΑΒΓΔ, ώστε το εμβαδόν του 

να γίνεται μέγιστο.        Μονάδες 7  

Γ3. Να βρείτε τις τιμές του x ώστε το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ να είναι ίσο με 
22 3 cm . 

Μονάδες 5  

4.2020 απόφοιτοι κανονικές 

Ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο με κέντρο Ο και 

ακτίνα 1, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν  είναι η γωνία μεταξύ των ίσων πλευρών 

του τριγώνου και ˆBOM θ  με 
π

θ 0,
2

 
 
 

, τότε: 

Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ ως συνάρτηση της γωνίας  είναι: 

   
π

Ε θ 1 συνθ ημθ, θ 0,
2

 
   

 
 

 

σχολικό βιβλίο γ σελίδα 29 ασκήσεις 2, 3, 4 

5.Στο διπλανό σχήμα είναι ΑΒ = 1, ΑΓ = 3 και ΓΔ = 2. Να εκφράσετε 

το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου χωρίου ως συνάρτηση του 

x = ΑΜ, όταν το Μ διαγράφει το ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ. 

 

 

 

 

6. Ένα ορθογώνιο ΚΛΜΝ ύψους x cm είναι εγγεγραμμένο σε ένα 

τρίγωνο ΑΒΓ βάσης ΒΓ = 10 cm και ύψους ΑΔ = 5 cm. Να εκ- 

φράσετε το εμβαδό Ε και την περίμετρο Ρ του ορθογωνίου ως 

συνάρτηση του x. 

 



www.Askisopolis.gr 

7. Ένα κουτί κυλινδρικού σχήματος έχει ακτίνα βάσης x cm και όγκο 628 cm3. Το υλικό των βάσεων 

κοστίζει 4 λεπτά του ευρώ ανά cm2, ενώ το υλικό της κυλινδρικής επιφάνειας 1,25 λεπτά του ευρώ ανά cm2. 

Να εκφράσετε το συνολικό κόστος ως συνάρτηση του x. Πόσο κοστίζει ένα κουτί με ακτίνα βάσης 5 cm; 

 

8. σχολικό γ σελίδα 150 

Με συρματόπλεγμα μήκους 80 m θέλουμε να περιφράξουμε οικόπεδο σχήματος ορθογωνίου. Να βρείτε τις 

διαστάσεις του οικοπέδου που έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν. 

 

9. σχολικό γ σελίδα 150 

Με ένα σύρμα μήκους 4 m κατασκευάζουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς x m και ένα τετράγωνο 

πλευράς y m. 

i) Να βρείτε το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων συναρτήσει της πλευράς x του ισοπλεύρου 

τριγώνου. 

ii) Για ποια τιμή του x το εμβαδόν γίνεται ελάχιστο. 

 

10. σχολικό γ σελίδα 153 

Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα κανάλι του οποίου η κάθετη διατομή ΑΒΓΔ 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν της διατομής ΑΒΓΔ είναι ίσο με E = 4ημθ(1 + 

συνθ) 

 

11.σχολικό σελίδα 173 

Ένα σύρμα μήκους 20 m διατίθεται για την περίφραξη ενός ανθόκηπου σχήματος 

κυκλικού τομέα θ rad. Να βρείτε την ακτίνα r του κύκλου, αν επιθυμούμε να έχουμε 

τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια του κήπου. 

 

 

12.σχολικό σελίδα 173 

 

Δύο διάδρομοι πλάτους 1m τέμνονται κάθετα (Σχήμα). Να εκφράσετε το μήκος 

μιας σκάλας ΑΒ που μπορεί, αν μεταφερθεί οριζόντια, να στρίψει στη γωνία σε 

συνάρτηση με τη γωνία θ. 

 

 

 

13.σχολικό σελίδα 174 

Στο διπλανό σχήμα ο κύκλος έχει ακτίνα 1 cm και η ε εφάπτεται σε αυτόν στο 

σημείο Α. Το τόξο ΑΜ είναι θ rad και το ευθ. τμήμα ΑΝ είναι θ cm.  

Η ευθεία ΜΝ τέμνει τον άξονα x′x στο σημείο P(x, 0). Να δείξετε ότι: 

θσυνθ ημθ
x

θ ημθ





 

 

 

 

14.σχολικό σελίδα 174 

Ένας πεζοπόρος Π ξεκινάει από ένα σημείο Α και βαδίζει γύρω από μια κυκλική 

λίμνη ακτίνας ρ = 2 km με ταχύτητα υ = 4 km/h. Aν S είναι το μήκος του τόξου 

ΑΠ και  το μήκος της απόστασης ΑΠ του πεζοπόρου από το σημείο εκκίνησης τη 

χρονική στιγμή t, nα αποδείξετε ότι: 

i. 
S

θ
2

    και   
θ

4ημ
2

      ii.   S = 4t, θ = 2t και  = 4ημt . 

 

 

 

 


