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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ    Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

25/11/2017 
ΘΕΜΑ Α 
 

Α1.Να αποδείξετε ότι κάκε ςθμείο ςτο εςωτερικό μιασ γωνίασ που ιςαπζχει  από 
τισ πλευρζσ τθσ ανικει ςτθ  διχοτόμο τθσ  γωνίασ.                               (Μον. 6) 
 
Α2.Να διατυπϊςετε τα  ςυνοπτικά κριτιρια ιςότθτασ των ορκογωνίων τριγϊνων.
                                                                                                             (Μον. 4) 
 
Α3. Να εξετάςετε αν  θ  παρακάτω πρόταςθ  είναι αλθκισ ι ψευδισ : Οι 
αποςτάςεισ  του  κζντρου ενόσ κφκλου από δφο ίςεσ  χορδζσ  του δεν  είναι  
απαραίτθτα ίςεσ. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι  ςασ.                   (Μον. 5) 
 
Α4. Να χαρακτθρίςετε με Σωςτό και Λάκοσ τισ παρακάτω προτάςεισ: 
α. Θ διάμεςοσ ενόσ τριγϊνου το χωρίηει ςε δφο ίςα τρίγωνα . 
β. Το απόςτθμα τθσ χορδισ διχοτομεί το αντίςτοιχο τόξο  
γ. Δφο ιςοςκελι τρίγωνα με ίςεσ περιμζτρουσ είναι ίςα. 
δ. Οι διχοτόμοι των γωνιϊν ενόσ   ιςοπλεφρου  τριγϊνου είναι μεςοκάκετοι  
των πλευρϊν του. 
ε. Αν δφο τρίγωνα είναι ίςα τότε απζναντι από ίςεσ πλευρζσ βρίςκονται 
ίςεσ γωνίεσ.                                                                                         (Μον. 10) 
 

 
ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο 


  (ΑΒ = ΑΓ). Πάνω ςτθν πλευρά ΑΓ  παίρνουμε 
ςθμείο Ε . Προεκτείνουμε τθν πλευρά ΑΒ  και παίρνουμε ςθμείο  Δ  ϊςτε ΒΔ=ΓΕ. 
Φζρνουμε ΔΚ  κάκετθ ςτθν προζκταςθ τθσ  ΓΒ και ΕΛ κάκετθ  ςτθ ΒΓ.  
Β1. Να αποδείξετε ότι ΔΚ=ΕΛ.                                                                     (Μον. 7) 
Β2. Αν θ  ΕΔ τζμνει  τθν ΒΓ  ςτο  Μ  να αποδείξετε ότι το Μ  είναι  μζςο τθσ  ΕΔ.                                                                                                                                                   
                                                                                                                 (Μον. 7) 
Β3. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΜΔΛ=ΜΚΕ .                          (Μον. 7) 
Β4. Είναι  το ΑΜ  φψοσ του  τριγϊνου ΑΒΓ;  Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι  ςασ.  
                                                                                  (Μον. 4) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Ζςτω γωνία  x


O y. Στθν πλευρά Ox  παίρνουμε ςθμεία Α και Γ ενϊ ςτθν  πλευρά 
Οy  τα  ςθμεία Β και  Δ  ϊςτε    ΟΑ = ΟΒ και ΟΓ = ΟΔ.   Αν οι ΑΔ  και  ΒΓ τζμνονται 
ςτο Μ  να αποδείξετε  ότι:  
Γ1.  ΑΓ = ΒΔ.                                                                                                 (Μον. 2) 
Γ2.  ΑΔ=ΒΓ.                                                                                                           (Μον. 6) 

Γ3.  


 =


                                                                                                    (Μον. 6) 

Γ4. θ ΟΜ είναι  διχοτόμοσ τθσ  γωνίασ x


O y .                                                  (Μον. 6) 

Γ5. το Μ ιςαπζχει από τισ  Ox   και Οy.                                                             (Μον. 2) 

Γ6. θ ΟΜ  είναι   μεςοκάκετοσ τθσ  ΓΔ.                                                            (Μον. 3) 

 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο 


  (ΑΒ = ΑΓ) και  Μ μζςο τθσ  βάςθσ ΒΓ. Φζρνουμε  
τμιμα ΜΔ ⊥ ΑΓ και  το προεκτείνουμε  κατά τμιμα ΔΗ=ΜΔ. Αντίςτοιχα  
φζρνουμε  τμιμα ΜΕ ⊥ ΑΒ και  το προεκτείνουμε  κατά τμιμα ΕΘ=ΜΕ.   
 Δ1.  Να αποδείξετε ότι το ΘΜΗ τρίγωνο είναι ιςοςκελζσ .                        (Μον. 5) 
 Δ2.  Να αποδείξετε ότι  ΑΜ ⊥ ΘΗ.                                                                   (Μον. 5) 

 Δ3.  Να αποδείξετε ότι 
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 .                                                            (Μον. 6) 

 Δ4.  Να αποδείξετε ότι    


=


                                                              (Μον. 6) 

 Δ5. Να  εξετάςετε αν υπάρχει κφκλοσ που διζρχεται από  τα  ςθμεία Θ, Μ,Η.                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                        (Μον. 3) 
                            


