
 

 

 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ:        ΕΡΓΑΣΙΑ  Νο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο -  4ο 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………         ΟΝΟΜΑ………………………………   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………… 
 
1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη σωστή (Σ)  
ή λάθος (Λ). 

α. Σε ισοσκελές τρίγωνο Α


B Γ με 


  = 


  τότε 


 εξ > 


 εξ 
β. Κάθε σημείο τις μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος ισαπέχει από 
τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος  
γ. Η διχοτόμος ισοσκελούς τριγώνου που αντιστοιχεί στη βάση του είναι 
μεσοκάθετος της βάσης.  
δ. Σ’ ένα τρίγωνο απέναντι από άνισες πλευρές βρίσκονται ανομοίως άνισες 
γωνίες και αντίστροφα. 
δ. Αν δυο ευθείες που τέμνονται από τρίτη ευθεία, έχουν τις εντός εκτός και 
επί τα αυτά γωνίες παραπληρωματικές τότε είναι παράλληλες. 

 

 
2.  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις : 
 1. Ένα τρίγωνο δεν μπορεί να είναι : 
Α. Ορθογώνιο και ισοσκελές              Β. Σκαληνό και Αμβλυγώνιο 
Γ. Ισοσκελές και Αμβλυγώνιο            Δ. Ισόπλευρο και Ορθογώνιο. 
 2. Αν δυο γωνίες είναι κατακορυφήν τότε είναι : 
Α. Παραπληρωματικές                      Β. Συμπληρωματικές 
Γ. Ίσες                                               Δ. Εφεξής 
 3. Οι διχοτόμοι δυο εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών είναι : 
Α. Συμπληρωματικές     Β. Αντικείμενες ημιευθείες 
Γ. Παραπληρωματικές      Δ. Τέμνονται κάθετα 
 

3. Να εξετάσετε αν υπάρχει τρίγωνο με πλευρές α, β, γ όταν β=
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4.  Να μεταφερθεί στο τετράδιό σας  και να συμπληρωθεί με  κατάλληλο 

σχήμα, όπου είναι δυνατόν, ο παρακάτω πίνακας.   

Είδος  Τριγώνου Ισοσκελές Ισόπλευρο Σκαληνό 

Οξυγώνιο    

Ορθογώνιο    

Αμβλυγώνιο    

                                                                                                          
5. Αν  ε//ε΄ να  υπολογίσετε 
τις γωνίες ω, φ ,θ. Α      ω ε 
                                                                                             φ 
  
 
                                                                  
                                                                       650                 θ      1150 ε΄ 
                                                               Β                                   Γ 
 

6.Σε ισοσκελές τρίγωνο Α


 Γ (ΑΒ=ΑΓ) θεωρούμε τυχαίο σημείο Δ της ΒΓ. Στις 

ΑΒ και ΑΓ παίρνουμε σημεία Η και Θ αντίστοιχα ώστε ΒΗ=ΔΓ και ΓΘ=ΒΔ. 

i) Ν.Δ.Ο. το  τρίγωνο Δ


 Θ   είναι ισοσκελές.  

ii) Είναι  οι γωνίες Β


 Δ  και Δ


 Γ ίσες;   Αιτιολογήστε  την  απάντησή σας.                               

iii) Αν Μ μέσο ΗΘ να αποδείξετε οτι η ΔΜ είναι ύψος του τριγώνου Δ


 Θ.  
                                                                                            

7. Δίνονται δύο ίσοι κύκλοι (Κ, ρ) και  (Λ, ρ) ,  ο ένας εξωτερικός του άλλου και 
το μέσο Μ της ΚΛ. Μια ευθεία  (ε) τέμνει  τον κύκλο (Κ, ρ)  στα σημεία  Α και  
Β ενώ τέμνει  τον κύκλο (Λ, ρ)  στα σημεία  Γ και  Δ. Φέρνουμε τα αποστήματα 
ΚΕ  και  ΛΖ  των χορδών ΑΒ  και ΓΔ  αντίστοιχα.  
Να δείξετε ότι : α) ΚΕ=ΛΖ  β) ΑΒ=ΓΔ  γ) ΜΑ=ΜΔ 
Φέρνουμε  την  κοινή  εσωτερική   εφαπτόμενη  στους  κύκλους  Κ και  Λ , η 
οποία διέρχεται από το  σημείο Μ,  τους  οποίους  τέμνει  στα  σημεία  Η και 
Θ  αντίστοιχα.   Να δείξετε ότι : α) ΜΗ=ΜΘ.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ  ΣΧΗΜΑΤΟΣ 


