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ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ονοματεπώνυμο μαθητή : …………………………………………………………………

Ημερομηνία : ...../...../20.....

Μαθηματικές έννοιες:
Λόγος Ευθυγράμμων Τμημάτων, Εφαπτομένη Οξείας Γωνίας.

Θυμόμαστε- Μαθαίνουμε:
Τι ονομάζεται λόγος δύο ευθυγράμμων τμημάτων;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τι ονομάζεται εφαπτομένη οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ποια η σχέση της κλίσης α μιας ευθείας με εξίσωση y=αx με την εφαπτομένη της γωνίας
ω που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα xx’;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ελέγχουμε τις γνώσεις
1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:

Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την …………… …………… πλευρά
με την …………… …………… πλευρά μιας οξείας γωνίας ενός ……………
τριγώνου, είναι πάντοτε σταθερός και λέγεται εφαπτομένη της γωνίας ω.

2. Ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (
εφαπτομένες των γωνιών

και

=90ο ) έχει ΑΒ=10cm και ΑΓ=8cm. Να βρείτε τις
.

3. Ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( =90ο ) έχει ΑΓ=5cm και Η
ότι το τρίγωνο αυτό είναι ισοσκελές.

. Να αποδειχθεί

4. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΒΓ=8cm και το ύψος που φέρνουμε από την κορυφή Α
είναι ΑΔ=5cm. Αν Ε1 το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ, Ε2 το εμβαδόν του τριγώνου
ΑΒΔ και

, να βρείτε την

.
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ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ονοματεπώνυμο μαθητή : …………………………………………………………………

Ημερομηνία : ...../...../20.....

Μαθηματικές έννοιες:
Ημίτονο Οξείας Γωνίας, Συνημίτονο Οξείας Γωνίας.

Θυμόμαστε- Μαθαίνουμε:
Τι ονομάζεται ημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τι ονομάζεται συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί ημίτονο και συνημίτονο μιας οξείας γωνίας ορθογωνίου
τριγώνου μεταξύ ποιον αριθμό βρίσκονται πάντα;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ελέγχουμε τις γνώσεις
1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να είναι αληθής:
α) Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την …………… …………… πλευρά μιας
οξείας γωνίας ω ενός …………… τριγώνου με την…………… του, είναι πάντοτε
σταθερός και λέγεται ημίτονο της γωνίας ω.
β) Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την …………… …………… πλευρά μιας
οξείας γωνίας ω ενός …………… τριγώνου με την…………… του, είναι πάντοτε
σταθερός και λέγεται συνημίτονο της γωνίας ω.
2. Αν
α)

και
β)

, τότε η
γ)

ισούται:
δ)
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3. Με βάση το παρακάτω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι κυκλώσετε την

απάντηση που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους τριγωνομετρικούς
αριθμούς:
θ

5

4
3

Α

Β

Γ

ημθ=
συνθ=
εφθ=

4. Δίνεται οξεία γωνία ω. Να αποδείξετε ότι:
α)8-5συνω > 3
β)6+3ημω < 9
5. Η μία κάθετη πλευρά ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι 4cm, το ημίτονο της
γωνίας που βρίσκεται απέναντί από την πλευρά αυτή είναι . Να βρείτε την
υποτείνουσα και την άλλη κάθετη πλευρά.
6. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (

=90ο ) με πλευρά ΑΓ= 10cm και

.

Να υπολογίσετε την πλευρά ΑΒ του τριγώνου και το ημίτονο και το συνημίτονο της
γωνίας

.

7. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (

=90ο ) με πλευρά ΓΒ=2ΑΒ=

υπολογίσετε την πλευρά ΑΓ και τις γωνίες Β και Γ.

cm. Να
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ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ονοματεπώνυμο μαθητή : …………………………………………………………………

Ημερομηνία : ...../...../20.....

Μαθηματικές έννοιες:
Τριγωνομετρικοί αριθμοί 30ο, 45ο ,60ο .

Θυμόμαστε- Μαθαίνουμε:
Να συμπληρώσετε τον πίνακα:
30ο

45ο

60ο

ημίτονο
συνημίτονο
εφαπτομένη

Ελέγχουμε τις γνώσεις
1. Υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων:
Α=
2. Αν ω=60ο να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Α=
Γ=
3. Στο παρακάτω τρίγωνο έχουμε
Να υπολογίσετε:
α) το μήκος του ύψους ΑΔ,

και

και ΒΔ=4m.

β)τα μήκη των πλευρών ΑΓ και ΓΔ,
γ)το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ

45o

30o

4m
.

