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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Β. Καλαϊτζή  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  

 

 

 

 ΘΕΩΡΙΑ 

          Έστω  κύκλος  κέντρου  Ο και ακτίνας ρ : 
 

1. Πότε μια γωνία λέγεται επίκεντρη; 

2. Ποιες οι ιδιότητες των επίκεντρων γωνιών; 

3. Πότε μια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη; 

4. Με τι ισούται μια εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο ; 

5. Ποια η σχέση μεταξύ εγγεγραμμένης και της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας; 

6. Ποια η σχέση δυο εγγεγραμμένων γωνιών που βαίνουν  σε ίσα τόξα ; 

7. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; 

8. Πότε ένας κύκλος λέγεται εγγεγραμμένος και πότε περιγραμμένος σε πολύγωνο; 

9. Ποια σχέση συνδέει την κεντρική γωνία με την κανονική γωνία ενός κανονικού 

πολυγώνου και τι ονομάζεται απόστημα κανονικού πολυγώνου; 

10. Να υπολογίσετε την πλευρά λ την περίμετρο Τα ενός κανονικού ν-γωνου και την ακτίνα 

ρ του περιγεγραμμένου σε αυτό κύκλου. 

11. Να γράψετε με πόσο ισούται Α) το μήκος κύκλου ακτίνας ρ. Β) τόξου μο που ανήκει σε 

κύκλο ακτίνας ρ. 

12. Τι είναι ακτίνιο. Αν ένα τόξο μετρηθεί σε μοίρες και σε rad ποιος τύπος συνδέει τα δυο 

αποτελέσματα; 

13. Ποιος τύπος δίνει το εμβαδόν κυκλικού τομέα γωνίας μο σε κύκλο ακτίνας ρ; 

 

 

ΚΕΦ  30 

ΜΕΤΡΗΣΗ  ΚΥΚΛΟΥ 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Β. Καλαϊτζή  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 

1. Αν διπλασιάσουμε ένα τόξο τότε η αντίστοιχη χορδή του διπλασιάζεται; 

2. Μπορεί το απόστημα κανονικού πολυγώνου να ισούται με την ακτίνα του 

περιγεγραμμένου του κύκλου; 

3. Υπάρχει κανονικό πολύγωνο με απόστημα ίσο με την πλευρά του; 

4. Μπορεί το μήκος ενός κύκλου να είναι π cm; 

5. Μπορεί το εμβαδόν ενός κυκλικού δίσκου να είναι π cm2; 

6. Να εξετάσετε αν υπάρχει κύκλος του οποίου το μήκος και το εμβαδό να εκφράζονται με 

τον ίδιο αριθμό. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κατασκευή κανονικού πολυγώνου 

ΒΗΜΑ 10  Υπολογίζουμε την κεντρική γωνία  ω του κανονικο πολυγώνου    ω =


0360
 

ΒΗΜΑ 20  Σχηματίζουμε ν  διαδοχικές  επίκεντρες  γωνίες ω  που χωρίζουν τον κύκλο σε 

ν  ίσα τόξα 

 

ΒΗΜΑ 30  Ενώνουμε  με διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα  τα άκρα των τόξων. 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Σε κύκλο (Ο,ρ) με διάμετρο ΑΒ να πάρετε χορδή ΑΓ=ρ.  

Να δείξετε ότιΒΑΓ=60ο.  

Να υπολογίσετε τις γωνίες των τριγώνων ΑΟΓ, ΓΟΒ. 

2. Σε κύκλο διαμέτρου ΑΒ να πάρετε τις χορδές ΓΑ=12 και ΓΒ=16. Να υπολογίσετε το 

μήκος και το εμβαδόν του κύκλου.  (Απ: Μ=62,8   Ε=314) 

3. Σε κύκλο ακτίνας ρ=10 ποιο το απόστημα , η πλευρά και το εμβαδόν ισόπλευρου 

εγγεγραμμένου τριγώνου;     (Απ: Ε=130) 

4. Κανονικό εξάγωνο πλευράς 10 είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο. Να υπολογίσετε  το 

απόστημα του εξαγώνου και το εμβαδόν μεταξύ αυτού και του κύκλου.  

(Απ: απόστημα=8,66  εμβαδόν=54,2) 

 


