
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ:        ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………         ΟΝΟΜΑ………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη σωστή (Σ)
ή λάθος (Λ).

i) Αν για δύο τρίγωνα


 και ΄ ΄ ΄


   ισχύει: β=β΄ ,  γ=γ΄ και


 = ΄


 , τότε
αυτά είναι ίσα.
ii) Όλα τα ισόπλευρα τρίγωνα είναι ίσα μεταξύ τους.
iii) Αν δύο τόξα είναι ίσα τότε και οι  χορδές τους είναι ίσες.
iv) Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ η διχοτόμος του ΑΔ διέρχεται από το μέσο της
πλευράς ΒΓ
v) Δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες αν και μόνο αν τα αποστήματά τους
είναι ίσα.

2. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Από τα μέσα Κ
και Λ  των πλευρών ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα, φέρουμε τα
κάθετα τμήματα   ΚΕ και ΛΖ στην πλευρά ΒΓ.

Να αποδείξετε ότι:
α) Τα τρίγωνα ΚΕΓ και ΛΖΒ είναι ίσα.
β) ΕΗ=ΖΘ, όπου Η, Θ τα μέσα των τμημάτων ΚΓ, ΛΒ

αντίστοιχα.
γ) Τα τρίγωνα ΚΕΗ και ΛΖΘ είναι ίσα.

3. Θεωρούμε το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ). Προεκτείνουμε την ΒΓ προς
την πλευρά του Β κατά ΒΔ και προς την πλευρά του Γ κατά ΓΕ έτσι ώστε
ΒΔ = ΓΕ. . Επιπλέον, προεκτείνουμε την ΑΒ κατά ΒΖ και την ΑΓ κατά ΓΗ έτσι
ώστε ΒΖ = ΓΗ.  Φέρνουμε  ΒΚ ΑΔ και  ΓΛ ΑΕ.

Να αποδείξετε  ότι : α) Α


 Δ = Α


 Ε    β) το τρίγωνο Α


Ε  είναι ισοσκελές
γ)  ΒΚ= ΓΛ δ) ΔΖ = ΕΗ. ε) τα Ζ και  Η ισαπέχουν  από  τη  ΒΓ.
στ)  η μεσοκάθετος  της  ΒΓ είναι μεσοκάθετος  στην   ΖΗ.
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