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ΘΕΜΑ Α  

Α. Σε ισοσκελές τρίγωνο Α


 Γ (ΑΒ = ΑΓ) φέρνουμε την διάμεσο ΑΔ. Να δείξετε ότι η ΑΔ είναι διχοτόμος και 
ύψος.             (Μον.6 ) 
Β. Ι) Ποιες γωνίες λέγονται: 
         α) κατακορυφήν        β) παραπληρωματικές         γ) εφεξής      (Μον.3 ) 
    ΙΙ) α) Τι ονομάζουμε διάμεσο ενός τριγώνου.         (Μον.2 ) 
         β) Πότε ένα τρίγωνο λέγεται οξυγώνιο και πότε ισόπλευρο;       (Μον.2 ) 
Γ. Να διατυπώσετε τα κριτήρια ισότητας των τριγώνων.       (Μον.6 ) 
Δ. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 
1. Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν τις 2 γωνίες τους ίσες μια προς μία και την περιεχόμενη σε αυτές 

πλευρά ίση. 
2. Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν τις 3 γωνίες τους ίσες μία προς μία. 
3. Η διάμεσος  ισοσκελούς τριγώνου είναι και ύψος και διχοτόμος του. 
4. Αν δύο τόξα είναι ίσα τότε και οι  χορδές τους είναι ίσες. 
5. Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν μια γωνία του είναι οξεία. 
6. Αν δύο τρίγωνα έχουν ίσες περιμέτρους τότε είναι ίσα.        (Μον.6 ) 
ΘΕΜΑ Β 
Α. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας.  

  (Μον.6 ) 

Β. Σε τρίγωνο Α


 Γ , ΑΒ < ΑΓ παίρνουμε στην ΑΓ σημείο Ε ώστε ΑΕ = ΑΒ. Φέρνουμε τη διχοτόμο ΑΔ που 
τέμνει την ΒΕ στο Κ. Να δείξετε ότι: 
    i) ΒΚ = ΚΕ              (Μον.6 ) 

   ii) AK ύψος του Α


 Ε τριγώνου.            (Μον.6 ) 

  iii) ΑE


Δ = Α


Δ. Είναι η ΑΔ̂Ε = ΑΒ̂Δ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.      (Μον.7 ) 
ΘΕΜΑ Γ  
Δύο κύκλοι (Κ, ρ) και (Λ, R) με ρ < R τέμνονται στα σημεία Α και Β. 

α) Να δείξετε ότι ΑK


Λ = Κ


Λ.            (Μον.6 ) 
β) Αν Μ το σημείο τομής της ΚΛ με την ΑΒ να δείξετε ότι το Μ είναι μέσο του ΑΒ.      (Μον.5 ) 
γ) Να εξετάσετε ποιο από τα παρακάτω ισχύει και γιατί: 

α) Η ΑΒ μεσοκάθετος του ΚΛ.  β) Η ΚΛ μεσοκάθετος του ΑΒ.       (Μον.5 ) 

δ) Αν η προέκταση της ΛΚ τέμνει τον κύκλο (Κ, ρ) στο σημείο Ε να δείξετε ότι το ΑE


Β είναι ισοσκελές     
                                                                                                                                                               (Μον.5 )                                                                                                                                                                   

ε) Αν φέρουμε τμήμα  ΛΖ=R+1 ,τότε ανήκει το σημείο Ζ στον κύκλο (Λ ,R ); Αιτιολογήστε την απάντηση σας                        
 (Μον.4 ) 

                                                                                                                                                          
ΘΕΜΑ Δ  
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ). Στις προεκτάσεις της ΒΓ προς το Β παίρνουμε σημείο Ε και προς 
το Γ παίρνουμε σημείο Ζ ώστε ΒΕ = ΓΖ. 

α) Να δείξετε ότι το ΑE


Ζ ισοσκελές.            (Μον.5 ) 

β) Να δείξετε ότι ΕΑ̂Γ = ΒΑ̂Ζ.                                                                                                                             (Μον.5 ) 



 

 

γ) Αν Μ,Ν, Κ τα μέσα των ΑΕ, ΑΖ, ΕΖ αντίστοιχα να δείξετε ότι : 

i) KM


N ισοσκελές ii) AK ύψος του ΑE


Ζ iii) το K ισαπέχει από τα ΑΕ και ΑΖ 
                         (Μον.5 )                            (Μον.5 )                                                 (Μον.5 ) 
  
           
 


