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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 1800. 
                                                                                                       (Μον. 6) 
Α2. Να αποδείξετε ότι κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα 
των δύο απέναντι εσωτερικών.                                                                   (Μον. 4) 
Α3.  Αν δ η διάκεντρος δυο κύκλων (Ο , R) , (Κ , ρ) , όπου R>ρ να γράψετε στο 

τετράδιο σας τις σωστή  αντιστοίχιση της στήλης Α προς την στήλη Β   ( η στήλη Β 

περιέχει δυο επιπλέον λανθασμένες απαντήσεις)   

Α στήλη  Β στήλη 

1. δ> R+ρ  α) Ο ένας κύκλος είναι εξωτερικός του άλλου  

2. R-ρ <δ<R+ρ β) Οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά  

3. δ=R-ρ  γ) Οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά  

 δ) Οι κύκλοι τέμνονται  

 ε) Ο κύκλος (Κ , ρ) είναι εσωτερικός του (Ο , R)  

                                                                                                                                (Μον. 3) 
Α4. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό και Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 
     α.  Κάθε εξωτερική γωνία είναι πάντα αμβλεία  γωνία. 
     β.  Οι εντός και επί τα αυτά γωνίες μεταξύ δύο παράλληλων ευθειών  
          είναι παραπληρωματικές. 

     γ.  Σε τρίγωνο ΑΒΓ η Â εξ= 60ο τότε η B̂ = 70ο  
     δ.  Αν δυο ευθείες που τέμνονται από τρίτη ευθεία, έχουν τις εντός εκτός και   
επί τα αυτά γωνίες ίσες τότε είναι παράλληλες.  
   ε. Ένα τρίγωνο με μια γωνία 60ο είναι ισόπλευρο. 
   στ. Αν δύο οξείες γωνίες έχουν τις πλευρές τους κάθετες τότε είναι ίσες.   
                                                                                                                              (Μον. 12) 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σε τρίγωνο 


  φέρνουμε ευθεία ε παράλληλη στη βάση ΒΓ που διέρχεται 

από την κορυφή Α. Φέρνουμε τις διχοτόμους των γωνιών


  και 


  οι οποίες 
τέμνουν την ευθεία ε στα Δ και Ε αντίστοιχα. 
Να αποδείξετε ότι:  i) το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ισοσκελές                          (Μον. 5) 
                                    ii) το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές                        (Μον. 5) 
                                   iii) ΔΕ=ΑΒ+ΑΓ                                                               (Μον. 3)                                            
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Β2.Σε τρίγωνο ΑΒΓ, με


 =800  ,φέρω τις διχοτόμους των γωνιών 


  και 


  που 

τέμνονται στο Κ. Να δείξετε ότι:       

 α. Η γωνία Β


 Γ= 130ο                                                                                  (Μον. 6)                                         
β. Αν φέρω παράλληλη από το Κ προς τη ΒΓ που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία 
Μ, Ν αντίστοιχα να δείξετε ότι ΜΝ=ΜΒ+ΝΓ                                              (Μον. 6) 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  Στο διπλανό σχήμα να                             Α        3x+20O                  

  υπολογίσετε τη γωνία                                    70O
 

                                                                                 60Ο-x                         (Μον. 4) 
                                                                     Β                                              Γ                                                                                                                                                                                                                                                 

Γ2. Σ’ ένα κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχουμε ̂ = 120ο, B̂ = 100ο , ̂ =60ο  

α. Να υπολογίσετε τη γωνία ̂                                                                            (Μον. 3) 
β. Είναι η ΑΒ//ΓΔ;  Να αιτιολογήσετε την  απάντησή σας.                             (Μον. 3) 

Γ3. Σε  ισοσκελές τρίγωνο


  (ΑΒ=ΑΓ) προεκτείνουμε τις  ΑΒ και ΑΓ  κατά 
τμήματα ΒΔ και ΓΕ αντίστοιχα ώστε η ΔΕ να είναι  παράλληλη στην ΒΓ . Από το 
μέσο  Μ της ΒΓ φέρνουμε παράλληλη στην ΑΔ που τέμνει την ΔΕ στο Η και 
παράλληλη στην ΑΕ που τέμνει την ΔΕ στο Ζ. 
α.  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι  ισοσκελές.                    (Μον. 5) 
β.  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΜΗΖ είναι  ισοσκελές.                     (Μον. 5) 

Αν η γωνία  


=130ο να υπολογίσετε  τις γωνίες  

γ. του  τριγώνου 


                                                                                               (Μον. 3) 

δ. του  τριγώνου 


                                                                                               (Μον. 2) 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 Δίνεται κύκλος κέντρου Ο, και από ένα σημείο Ρ εκτός αυτού φέρουμε τα 
εφαπτόμενα    τμήματα ΡΑ και ΡΒ.                             Α 
Το τμήμα ΡΟ τέμνει τον κύκλο  Δ 
στο σημείο Μ και η εφαπτομένη  
του  κύκλου στο Μ τέμνει τα ΡΑ και ΡΒ              Ο  Μ Ρ 
στα σημεία Δ    και Γ αντίστοιχα.  

Δ1. Να αποδείξετε ότι 


 =


                                                                                  (Μον. 5) 

Δ2. Να αποδείξετε ότι  ΡΟ  είναι  Β Γ 

μεσοκάθετος στην  ΑΒ.                                                                                         (Μον. 3) 

Δ3.  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΡΔΓ είναι  ισοσκελές.                             (Μον. 5) 
Δ4.  Να αποδείξετε ότι  ΑΔ=ΒΓ                                                                            (Μον. 3) 
Δ5.  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΔΟΓ είναι  ισοσκελές.                             (Μον. 5) 
Δ6. Αν η γωνία ΑΡΒ είναι 40ο να   υπολογίσετε τη   γωνία ΑΟΒ.                   (Μον. 4) 


