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ΓΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΓ ΑΚΗΓΙ                                   

Γ΄ γομκαζίμο 

ΣΓΡΓΟΜΓΣΡΙΑ 

Αζθήζεηξ μμάδα Α 

 

1)  Δίκεηαη μνζμγώκημ παναιιειεπίπεδμ με δηαζηάζεηξ α=4cm, β=5cm θαη γ=3cm. 

Να βνείηε: 

(α) ημ εμβαδόκ μιηθήξ επηθάκεηαξ θαη   

(β) ημκ όγθμ ημο ζηενεμύ.                                                              

                                       

2) Κακμκηθή ηεηναγςκηθή ποναμίδα έπεη εμβαδόκ μιηθήξ επηθάκεηαξ 90cm2  θαη 

πιεονά βάζεξ 5cm. Να οπμιμγίζεηε ημκ όγθμ ηεξ. 

 

3) Κακμκηθή ηεηναγςκηθή ποναμίδα, με εμβαδόκ πανάπιεονεξ επηθάκεηαξ 80 cm2 θαη 

πιεονά βάζεξ 8 cm, έπεη όγθμ ίζμ με ημκ όγθμ εκόξ θύβμο. Να οπμιμγίζεηε ηεκ 

αθμή ημο θύβμο. 

  

4) Κύβμξ έπεη Γμβαδόκ Οιηθήξ Γπηθάκεηαξ ίζμ με 150cm2 . Να οπμιμγίζεηε ημκ 

Όγθμ ημο θαη ημ μήθμξ ηεξ δηαγώκημο ημο  

 

5) Κύιηκδνμξ έπεη αθηίκα βάζεξ 6cm θαη ύρμξ δηπιάζημ ηεξ αθηίκαξ ημο. Να 

οπμιμγίζεηε ημ εμβαδόκ μιηθήξ επηθάκεηαξ θαη ημκ όγθμ ημο θοιίκδνμο.  

 

6) Κακμκηθή ηεηναγςκηθή ποναμίδα έπεη όγθμ 384cm3 θαη ύρμξ 8cm. Να 

οπμιμγίζεηε ημ εμβαδόκ ηεξ μιηθήξ επηθάκεηαξ ηεξ ποναμίδαξ. 

 

7) Σμ εμβαδόκ ηεξ μιηθήξ επηθάκεηαξ εκόξ θώκμο είκαη ίζμ με 90π cm2 θαη ημ 

εμβαδόκ ηεξ θονηήξ ημο επηθάκεηαξ ίζμ με 65π cm2 . Να οπμιμγίζεηε ημκ Όγθμ ημο 

θώκμο. 

8) Μηα πηζίκα έπεη ζπήμα μνζμγώκημ παναιιειεπίπεδμ με μήθμξ 16m θαη πιάημξ 

4m. Γηα κα γεμίζεη ε πηζίκα αδεηάδμομε ζε αοηήκ 24 κηεπόδηηα γεμάηα με κενό πμο 

έπμοκ ζπήμα θύβμο με εμβαδόκ πανάπιεονεξ επηθάκεηαξ ίζμ με 16m 2 . Να βνείηε 

ημ βάζμξ ηεξ πηζίκαξ. 
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9)Ονζό πνίζμα έπεη βάζε μνζμγώκημ ηνίγςκμ με θάζεηεξ πιεονέξ 12cm θαη 5cm, 

θαη ύρμξ 10cm. Να βνείηε ημ Γμβαδόκ Πανάπιεονεξ επηθάκεηαξ θαη ημκ Όγθμ ημο 

πνίζμαημξ. 

 

10) Έκα εκοδνείμ έπεη ζπήμα μνζμγώκημο παναιιειεπηπέδμο. Οη εζςηενηθέξ 

δηαζηάζεηξ ηεξ βάζεξ ημο είκαη 85 cm θαη 60 cm θαη ημ ύρμξ ημο είκαη 45 cm. Να 

οπμιμγίζεηε πόζα ιίηνα κενό ζα πνεηαζημύκ, γηα κα γεμίζεη ημ εκοδνείμ θαηά ηα 8/9 

ημο. 

 

Αζθήζεηξ μμάδα Β 

 

1) Σμ πημ θάης ζπήμα δείπκεη έκα μμιύβη ημ μπμίμ απμηειείηαη από έκακ θύιηκδνμ με 

δηάμεηνμ 1cm θαη ύρμξ 16,8cm θαη έκακ θώκμ με ύρμξ 1,2cm 

 

 
 

 

Να βνείηε: 

α) ημκ όγθμ ημο μμιοβημύ         

    (Η απάκηεζή ζαξ κα δμζεί ζοκανηήζεη ημο π). 

 

β) ημ εμβαδόκ ηεξ μιηθήξ επηθάκεηαξ ημο μμιοβημύ      

    (Η απάκηεζή ζαξ κα δμζεί ζοκανηήζεη ημο π ). 

 

2) ημ δηπιακό ζπήμα δίκμκηαη: AB = 4m θαη  Γβ = 36π m2 . Ακ ημ ύρμξ ημο θώκμο 

είκαη δηπιάζημ από ημ ύρμξ ημο θοιίκδνμο, κα οπμιμγίζεηε:
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α) ημ εμβαδόκ ηεξ μιηθήξ επηθάκεηαξ ημο ζηενεμύ. 

β) ημκ όγθμ ημο ζηενεμύ .  

(Οη  απακηήζεηξ κα δμζμύκ ζοκανηήζεη ημο π). 

 

3) ημ δηπιακό ζπήμα δίκεηαη θοιηκδνηθή δελαμεκή ακμηθηή      

ζημ πάκς μένμξ με εμβαδόκ επηθάκεηαξ 30π m² θαη  

ύρμξ ΑΓ=3,5 m.  

α)   Να απμδείλεηε όηη  ε αθηίκα ημο θοιίκδνμο είκαη    R=3 m. 

β) Tμ κενό πμο οπάνπεη ζηε δελαμεκή θηάκεη ζε ύρμξ ΑΒ=1,5 m. Ακ ημπμζεηήζμομε 

ζηε δελαμεκή9 ζηδενέκημοξ θώκμοξ αθηίκαξ 1m θαη ύρμοξ 3 m , κα οπμιμγίζεηε ημ 

ύρμξ ζημ μπμίμ ζα ακέβεη ε ζηάζμε ημο κενμύ. 

 

 

 


