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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΑ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
24/11/2019 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1.Να αποδείξετε ότι αν τα αποςτήματα δφο χορδών ενόσ κφκλου είναι ίςα τότε και 
οι  χορδζσ είναι ίςεσ .                                                                                            (Μον. 5) 
 

Α2. Να αποδείξετε ότι κάθε ςημείο τησ διχοτόμου μιασ γωνίασ ιςαπζχει από τισ 
πλευρζσ τησ γωνίασ.                                                                                             (Μον. 5) 
 
Α3.Να διατυπώςετε τα  ςυνοπτικά κριτήρια ιςότητασ των ορθογωνίων τριγώνων.  

                                                                                                                                 (Μον. 5) 

Α4. Να χαρακτηρίςετε με ωςτό και Λάθοσ τισ παρακάτω προτάςεισ: 
α. Οι οξείεσ γωνίεσ ενόσ ορθογωνίου τριγώνου είναι ςυμπληρωματικζσ.  
β. Όλα τα ιςόπλευρα τρίγωνα είναι ίςα μεταξφ τουσ 
γ. Δφο χορδζσ ενόσ κφκλου είναι ίςεσ, αν και μόνο αν τα αντίςτοιχα τόξα  τουσ είναι 
ίςα και οι αντίςτοιχεσ  επίκεντρεσ  γωνίεσ είναι ίςεσ . 
δ.H διχοτόμοσ ΑΔ τριγώνου ΑΒΓ διζρχεται από το μζςο τησ πλευράσ ΒΓ. 
ε. Αν δφο τρίγωνα είναι ίςα τότε απζναντι από ίςεσ γωνίεσ βρίςκονται ίςεσ 
πλευρζσ .                                                                                                   (Μον. 10) 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ ( ΑΒ=ΑΓ) και τα εςωτερικά ςημεία Δ, Ε τησ ΒΓ ώςτε 

ΒΔ=ΓΕ<
2


. 

Β1. Να αποδείξετε ότι  το  τρίγωνο ΑΔΕ  είναι ιςοςκελζσ.                             (Μον. 7) 
Από το μζςο Μ  τησ ΒΓ φζρνουμε τα τμήματα ΜΚ και  ΜΛ κάθετα ςτισ πλευρζσ ΑΒ 
και ΑΓ αντίςτοιχα. Να αποδείξετε ότι : 
Β2.ΜΚ=ΜΛ.                                                                                                            (Μον. 6) 

Β3.


 =


 .                                                                                                      (Μον. 6) 
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 .                                                                                                    (Μον. 6) 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Προεκτείνουμε  τισ ΒΑ  και ΓΑ  και  
παίρνουμε ςημεία Δ και Ε αντίςτοιχα  ώςτε ΑΔ=ΑΕ. Φζρνουμε την διάμεςο  ΑΚ και 
ςτην προζκταςη προσ το Κ παίρνουμε ςημείο Ρ.  
Να  αποδείξετε ότι: 
Γ1.ΕΒ=ΔΓ.                                                                                                         (Μον. 6) 
Γ2. το  τρίγωνο ΚΕΔ είναι ιςοςκελζσ.                                                          (Μον. 6) 

Γ3. K


  =


                                                                                                  (Μον. 6) 

Γ4.η AΚ είναι  μεςοκάθετοσ τησ ΕΔ.                                                            (Μον. 4) 
Γ5.το Ρ ιςαπζχει από τισ ΑΒ  και ΑΓ.                                                            (Μον. 3) 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
ε κφκλο (Ο, ρ)  παίρνουμε χορδή ΑΒ και το μζςο Μ του τόξου ΑΒ.Η ΟΜ τζμνει  την 
χορδή ΑΒ ςτο Ν. Φζρνουμε  τμήμα ΜΚ ⊥ ΟΑ και ΜΛ ⊥ ΟΒ των οποίων οι  
προεκτάςεισ τζμνουν τον  κφκλο ςτα Γ και Δ αντίςτοιχα. 

Δ1. Να δείξετε ότι  η ΟΝ  είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ 


 .                  (Μον. 4) 
Δ2.Να δείξετε ότι  ΜΚ=ΑΝ                                                                            (Μον. 6) 

Δ3. Να δείξετε ότι  ΜΟ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ 


 .                     (Μον. 5) 
Δ4. Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΜΓΔ  είναι ιςοςκελζσ.                               (Μον. 5)   
Δ5. Να δείξετε ότι ΜΓ=ΑΒ.                                                                             (Μον. 2)   
Δ6. Ο κφκλοσ με κζντρο  το ςημείο Μ  διζρχεται από τα ςημεία  Α,Ο,Β;   
Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ.                                                         (Μον. 3) 
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