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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

19/03/2017 
ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 2 ορθές. 
                                                                                                                                    (Μον. 4) 
Α2.Να αποδείξετε ότι οι διαγώνιοι του ρόμβου τέμνονται κάθετα.        (Μον. 4) 
 

Α3. Να διατυπώσετε τα  κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο.  
                                                                                                                                    (Μον. 4) 
Α4. Να διατυπώσετε τον ορισμό του τετραγώνου.                                           (Μον.3) 
 
Α5. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό και Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 
α. Οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου είναι ίσες. 
β. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι 
εσωτερικών γωνιών του τριγώνου.  
γ. Κάθε ρόμβος είναι και τετράγωνο. 
δ. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κυρτού ν-γώνου είναι 4 ορθές. 
ε. Αν σε ένα τετράπλευρο οι διαγώνιοι είναι ίσες τότε είναι ορθογώνιο.  
                                                                                                               (Μον. 10) 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Δίνεται ορθογώνιο  τρίγωνο ΑΒΓ  με Â = 90ο , ΑΓ > ΑΒ και ΑΔ το ύψος του. 
Θεωρούμε σημείο Ε εσωτερικό του τμήματος ΔΓ για το οποίο ισχύει ότι ΔΒ = ΔΕ. 
Προεκτείνουμε το τμήμα ΑΕ προς το μέρος του Ε και από την κορυφή Γ φέρουμε 
κάθετο τμήμα ΓΖ στην προέκταση του ΑΕ. Αν επίσης B̂ ΕΞ = 130ο  τότε: 
Β1. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές.                               (Μον. 7) 

Β2. Να αποδείξετε ότι 


  = 10ο
.                                                                   (Μον. 6) 

Β3. Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου ΓΖΕ.                                                     (Μον. 6) 
Β4. Να βρείτε το άθροισμα των γωνιών του τετραπλεύρου ΑΓΖΒ.      (Μον. 6) 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Έστω παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Στην πλευρά ΑΒ παίρνουμε σημείο Ε και φέρνουμε 
το κάθετο τμήμα ΕΖ προς τη ΒΓ. Στην πλευρά του ΓΔ παίρνουμε τμήμα ΓΗ = ΑΕ και 
φέρνουμε το κάθετο τμήμα ΗΘ προς την ΑΔ.  

 
Γ1. Να δείξετε ότι το ΑΕΓΗ είναι παραλληλόγραμμο.                                   (Μον. 6)                                                 
Γ2. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΕΒΖ και ΗΔΘ.                                                   (Μον. 6) 
Γ3. Να δείξετε ότι το ΕΖΗΘ είναι παραλληλόγραμμο.                                   (Μον. 7)                                             
Γ4. Να δείξετε ότι τα παραλληλόγραμμα ΑΒΓΔ, ΑΕΓΗ και ΕΖΗΘ έχουν κοινό κέντρο. 
                                                                                                                                  (Μον. 6)  
ΘΕΜΑ Δ 
 
Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ > ΑΔ, παίρνουμε το μέσο Λ της πλευράς ΑΒ και 
σημείο Κ της πλευράς ΑΔ τέτοιο ώστε ΑΛ = ΑΚ. Αν Μ το μέσο του ΚΛ και η 
προέκταση της ΑΜ τέμνει την πλευρά ΔΓ στο σημείο Ε να αποδείξετε ότι:   
Δ1.  ΔΑ = ΔΕ.                                                                                                         (Μον. 4) 
Δ2.  ΒΓ + ΓΕ = ΑΒ.                                                                                                 (Μον. 4) 

Δ3.  B̂  = 2


 .                                                                                                 (Μον. 4) 

Αν επιπλέον φέρουμε από το σημείο Λ παράλληλη στην πλευρά ΑΔ, που τέμνει 
την ΑΕ στο σημείο Ζ 
Δ4.  Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΛΖΚ είναι ρόμβος.                     (Μον. 5) 
Δ5. Να αποδείξετε ότι ΑΖ ⊥ ΒΖ.                                                                        (Μον. 5) 
Δ6.  Αν το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο, τι σχήμα θα είναι το ΑΛΖΚ; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.                                                                                                     (Μον. 3)       
 
                                                                                       
                                                                                        


