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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ    Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

25/11/2017 
ΘΕΜΑ Α 
 

Α1.Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο στο εσωτερικό μιας γωνίας που ισαπέχει  από 
τις πλευρές της ανήκει στη  διχοτόμο της  γωνίας.                               (Μον. 6) 
 
Α2.Να διατυπώσετε τα  συνοπτικά κριτήρια ισότητας των ορθογωνίων τριγώνων.
                                                                                                             (Μον. 4) 
 
Α3. Να εξετάσετε αν  η  παρακάτω πρόταση  είναι αληθής ή ψευδής : Οι 
αποστάσεις  του  κέντρου ενός κύκλου από δύο ίσες  χορδές  του δεν  είναι  
απαραίτητα ίσες. Να αιτιολογήσετε την απάντησή  σας.                   (Μον. 5) 
 
Α4. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό και Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 
α. Η διάμεσος ενός τριγώνου το χωρίζει σε δύο ίσα τρίγωνα . 
β. Το απόστημα της χορδής διχοτομεί το αντίστοιχο τόξο  
γ. Δύο ισοσκελή τρίγωνα με ίσες περιμέτρους είναι ίσα. 
δ. Οι διχοτόμοι των γωνιών ενός   ισοπλεύρου  τριγώνου είναι μεσοκάθετοι  
των πλευρών του. 
ε. Αν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται 
ίσες γωνίες.                                                                                         (Μον. 10) 
 

 
ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο 


  (ΑΒ = ΑΓ). Πάνω στην πλευρά ΑΓ  παίρνουμε 
σημείο Ε . Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΒ  και παίρνουμε σημείο  Δ  ώστε ΒΔ=ΓΕ. 
Φέρνουμε ΔΚ  κάθετη στην προέκταση της  ΓΒ και ΕΛ κάθετη  στη ΒΓ.  
Β1. Να αποδείξετε ότι ΔΚ=ΕΛ.                                                                     (Μον. 7) 
Β2. Αν η  ΕΔ τέμνει  την ΒΓ  στο  Μ  να αποδείξετε ότι το Μ  είναι  μέσο της  ΕΔ.                                                                                                                                                   
                                                                                                                 (Μον. 7) 
Β3. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΜΔΛ=ΜΚΕ .                          (Μον. 7) 
Β4. Είναι  το ΑΜ  ύψος του  τριγώνου ΑΒΓ;  Να αιτιολογήσετε την απάντησή  σας.  
                                                                                  (Μον. 4) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Έστω γωνία  x


O y. Στην πλευρά Ox  παίρνουμε σημεία Α και Γ ενώ στην  πλευρά 
Οy  τα  σημεία Β και  Δ  ώστε    ΟΑ = ΟΒ και ΟΓ = ΟΔ.   Αν οι ΑΔ  και  ΒΓ τέμνονται 
στο Μ  να αποδείξετε  ότι:  
Γ1.  ΑΓ = ΒΔ.                                                                                                 (Μον. 2) 
Γ2.  ΑΔ=ΒΓ.                                                                                                           (Μον. 6) 

Γ3.  


 =


                                                                                                    (Μον. 6) 

Γ4. η ΟΜ είναι  διχοτόμος της  γωνίας x


O y .                                                  (Μον. 6) 

Γ5. το Μ ισαπέχει από τις  Ox   και Οy.                                                             (Μον. 2) 

Γ4. η ΟΜ  είναι   μεσοκάθετος της  ΓΔ.                                                            (Μον. 3) 

 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο 


  (ΑΒ = ΑΓ) και  Μ μέσο της  βάσης ΒΓ. Φέρνουμε  
τμήμα ΜΔ ⊥ ΑΓ και  το προεκτείνουμε  κατά τμήμα ΔΖ=ΜΔ. Αντίστοιχα  
φέρνουμε  τμήμα ΜΕ ⊥ ΑΒ και  το προεκτείνουμε  κατά τμήμα ΕΗ=ΜΕ.   
 Δ1.  Να αποδείξετε ότι το ΗΜΖ τρίγωνο είναι ισοσκελές .                        (Μον. 5) 
 Δ2.  Να αποδείξετε ότι  ΑΜ ⊥ ΗΖ.                                                                   (Μον. 5) 

 Δ3.  Να αποδείξετε ότι 


=4


 .                                                            (Μον. 6) 

 Δ4.  Να αποδείξετε ότι    


=


                                                              (Μον. 6) 

 Δ5. Να  εξετάσετε αν υπάρχει κύκλος που διέρχεται από  τα  σημεία Η, Μ,Ζ.                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                        (Μον. 3) 
                            


