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1.Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο  ΑΒΓ (
090  )  με πλευρές ΑΒ=8cm  και  

ΒΓ=10cm. Να υπολογίσετε το ημίτονο , συνημίτονο και τις εφαπτόμενες 

των οξειών γωνιών του τριγώνου. 

2.Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (
090  ) με  πλευρά ΑΓ=4cm και  

ΒΓ=5cm. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των οξειών 

γωνιών του τριγώνου 

3.Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (
090  ) με πλευρά ΑΓ=8cm και  

3

4
  .Να υπολογίσετε την πλευρά ΑΒ του τριγώνου και το  ημίτονο 

και συνημίτονο της γωνίας   . 

 

4.Αν ω και φ οξείες γωνίες ενός  ορθογωνίου  τριγώνου , να βρείτε ποιες 

τιμές μπορούν να πάρουν οι παρακάτω  παραστάσεις: 

 α)Α=1+ημω        β)Β=2-3συνω        γ)Γ=1+2ημω-4συνω 
 

5.Σε  ορθογώνιο  τρίγωνο ΑΒΓ(
^

090  ) είναι  ημΒ=συνΒ . Ποιο είναι το 

συμπέρασμα σας για το  τρίγωνο; 
 

6.Στο  σχήμα  δίνονται  τα  ΒΕ=4cm  ,  ΕΔ=3cm   ΑΓ=6cm. 

   Α)Να υπολογίσετε το  μήκος  ΒΔ 

  Β)Να βρείτε τα  ημθ, εφθ , συνθ 

Γ)Να υπολογίσετε  τα  μήκη  των ΒΓ  , ΑΒ  , ΑΔ 

 

7.Στο σχήμα δίνεται  ότι  ΑΔ=6 cm  , 
2

3
     και   ΒΑ=9cm.Να βρείτε       

  Α)τα  τμήματα  ΔΕ και  ΑΕ 
  Β)τα  συνθ    και  εφθ 

  Γ)  Τα  μήκη  των  ΑΓ   και  ΒΓ 
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8.Το  εμβαδόν  του  τριγώνου  ΑΒΓ  είναι  236cm  . Να  υπολογίσετε  : 

  Α)το  ύψος  ΑΔ 

  Β)τις  εφαπτομένες των  γωνιών  
^ ^

   και   B    

 

9. Στο  σχήμα  δίνεται  ότι  ΑΔ=12 cm  , 
3

4
    και  ΒΑ=16 cm.  Να  

βρείτε  : 
    Α)τα  τμήματα   ΔΕ     και  ΑΕ 

  Β)τα  ημθ   ,  εφθ 

  Γ)τα  μήκη  των  ΑΓ   και  ΒΓ. 
 

 
 

 

10. Αν   
4

3
    να  υπολογίσετε  τα   x, y. 
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11. Στο  ορθογώνιο  τρίγωνο ΑΒΓ  με  
^

090A   ,   είναι   
4

3
     και   

ΑΓ=8cm. 

  A)Να  υπολογίσετε  τις  άλλες  πλευρές  του  τριγώνου 
  Β)Να  υπολογίσετε  τους    τριγωνομετρικούς  αριθμούς των  οξειών  

γωνιών.  

 
 

12. Aν   εφω=0.5    και     
3

4
      να  υπολογίσετε το μήκος  ΓΔ. 

 

13. Δίνεται  τρίγωνο ΑΒΓ  με  ΑΒ=30 cm  , ΒΓ=20  cm  και  εμβαδόν 

  2240AB cm    

  Α)Να  υπολογίσετε  το ύψος ΑΔ  του  τριγώνου  ΑΒΓ 

   Β)Να  υπολογίσετε τους  τριγωνομετρικούς αριθμούς  της γωνίας 
^

BA   

 
 

14. Στο παρακάτω  σχήμα  ,  το ορθογώνιο τραπέζιο ΑΒΓΔ  έχει  βάσεις 

ΑΒ= 18 cm  , ΓΔ=10 cm   και   εμβαδόν 284cm   

 Α) Να υπολογίστε το  ύψος του ΔΕ 
 Β)Να υπολογίσετε  την  κλίση της  ευθείας στην  οποία ανήκει το ΑΔ. 

 Γ)Να  υπολογίσετε το ημίτονο και  το  συνημίτονο της  γωνίας  Α. 
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15.Αν    εφω=0,8    και   εφθ=0,4 να  βρείτε  το μήκος  ΓΔ. 

    
 

16. Στο παρακάτω  τρίγωνο είναι  ΑΓ=24  , ΑΒ=10  και  ΔΕ=5. 

  Α)Να  υπολογίσετε το  μήκος της  πλευράς ΒΓ 

 Β)Να υπολογίσετε το  μήκος  του  ΓΔ 
  Γ)Να  υπολογίσετε το  μήκος  του  ΑΕ. 

 
 

17. Να  υπολογίσετε  το  x. 

    

 
18. Στο  παρακάτω  σχήμα  δίνονται  ΕΑ=5  , ΕΒ=6   και   ΕΓ=8. 

Α)Να  υπολογίσετε το συνθ 

 Β)Να υπολογίσετε το ΕΔ 
 Γ)Να υπολογίσετε το  μήκος του  ΑΓ  και  του ΒΔ 

 Δ)Υπολογίστε τα  ημθ   και εφθ 
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19.Στο  παρακάτω  σχήμα είναι  
4

5
    

Α)Να  δείξετε ότι  x=4 

 Β)να υπολογίσετε το ΑΔ. 

  Γ)Να βρείτε την   εφΓ. 

 
 

20.Στο  παρακάτω  σχήμα  είναι ΑΒ=15 και  ΒΓ=17. Αν  εφω=0,75  , να  

βρείτε : 

Α)την ˆ   

Β)την  πλευρά  ΓΔ 

Γ)την  περίμετρο  του  τετραπλεύρου ΑΒΓΔ 

Δ)το  εμβαδόν του τετραπλεύρου  ΑΒΓΔ 

  
 

 

21.Για  το  παρακάτω  σχήμα δίνεται  ότι  

12   ,  εφω=0,75     , εφθ=1,5. Αν   ΑΒ=x   ,  τότε : 
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   Α)να εκφράσετε  ως  συνάρτηση του x  τα  τμήματα ΑΓ  , ΑΔ 
Β)να  βρείτε  το χ 

 Γ)Να υπολογίσετε  το  εμβαδόν του  τριγώνου ΒΓΔ 

 
 
 

22. Για  μια οξεία γωνία  ω  ισχύει :  

   
2 3 4 3 6

    , συνω=     ,  εφω=
5 5 4

x x


 
   

Να  βρείτε  τον  αριθμό χ. 

 

 


