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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ    Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
10/11/2018 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1.Να αποδείξετε ότι αν δφο χορδζσ ενόσ κφκλου είναι ίςεσ τότε τα αποςτιματα 
τουσ είναι ίςα.                                                                                                        (Μον. 6) 
 

Α2. το  παρακάτω  τρίγωνο  ιςχφουν:  ΒΜ = ΑΜ,  ΑΔΒΓ  και  Α ̂ Ε = Ε ̂ Γ. 
Να  ςυμπλθρώςετε  τισ  παρακάτω  προτάςεισ. 

i. Θ  ΓΜ  ονομάηεται  _________. 
ii. Θ  ΑΔ  ονομάηεται  _________. 

     iii. Θ  ΒΕ  ονομάηεται  _________.                                                                                                                                                                                    
                                                                  (Μον. 3) 

 
A3. Να  ςυμπλθρωκοφν  οι  προτάςεισ. 
i. Αν  δφο  τρίγωνα  ζχουν  δφο  _________  ίςεσ  μία  προσ  μια  και  τισ  
_________   ςε  αυτζσ  γωνίεσ  ίςεσ,  τότε  είναι  ίςα. 
ii. Αν  δφο  τρίγωνα  ζχουν  μια  _________  και  τισ  _________   ςε  αυτι γωνίεσ  
ίςεσ  μία  προσ  μια  ,  τότε  είναι  ίςα. 
iii. Αν  δφο  τρίγωνα  ζχουν   τισ  _________ τουσ ίςεσ  μία  προσ  μια,  τότε  είναι  
ίςα.                                                                                                                        (Μον. 6) 
 
Α4. Να χαρακτθρίςετε με ωςτό και Λάκοσ τισ παρακάτω προτάςεισ: 
α. Κάκε ςθμείο τθσ μεςοκακζτου ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ ιςαπζχει από τα 
άκρα του τμιματοσ. 
β. Δφο τρίγωνα αν ζχουν δυο πλευρζσ και μια γωνία ίςεσ μία προσ μία είναι 
ίςα. 
γ. Δφο ορκογώνια τρίγωνα που ζχουν δφο πλευρζσ ίςεσ είναι πάντοτε ίςα. 
δ. Ζνα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν ζχει δφο οξείεσ γωνίεσ  
ε. Δυο τρίγωνα είναι ίςα όταν ζχουν τισ γωνίεσ τουσ ίςεσ μία προσ μία 
                                                                                                           (Μον. 10) 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Προεκτείνουμε τθν πλευρά ΑΒ προσ το 
μζροσ του Β και παίρνουμε ςτθν προζκταςθ ςθμείο Δ. Ομοίωσ ςτθν προζκταςθ 
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τθσ ΑΓ προσ το μζροσ του Γ παίρνουμε ςθμείο Ε ώςτε ΒΔ=ΓΕ . Αν Μ είναι το μζςο 
τθσ ΒΓ , να αποδείξετε ότι : 

Β1. 


 =


                                                                                       (Μον. 8) 

Β2. τα τρίγωνα ΑΔΕ  και ΔΜΕ  είναι ιςοςκελι.                                 (Μον. 6) 
Β3. τα  Δ  και Ε  ιςαπζχουν από  τθ ΒΓ.                                              (Μον. 8) 
Β4.  θ AM είναι  διχοτομεί τθν ΕΔ.                                                      (Μον. 3) 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Πάνω ςτισ ΑΒ και ΑΓ παίρνουμε ςθμεία Δ 
και Ε αντίςτοιχα  ώςτε ΑΔ=ΑΕ. 
Φζρνουμε τθν διχοτόμο ΑΚ και ςτθν προζκταςθ προσ το Κ παίρνουμε ςθμείο Ρ. 
Αν θ ΔΡ τζμνει τθν ΒΓ ςτο Η και θ ΡΕ τζμνει τθν ΒΓ ςτο Θ ,  να  αποδείξετε ότι:  
 Γ1.ΔΒ=ΕΓ.                                                                                                (Μον. 2) 
 Γ2.  ΔΡ=ΡΕ.                                                                                             (Μον. 6) 

Γ3.  


 =


                                                                                        (Μον. 6)                                                                             

 Γ4. το  τρίγωνο ΗΘΡ είναι ιςοςκελζσ.                                                (Μον. 6) 
Γ5. θ AΡ είναι  μεςοκάκετοσ τθσ ΕΔ.                                                  (Μον. 5) 
 
ΘΕΜΑ Δ 
ε κφκλο (Ο, ρ)  παίρνουμε χορδι ΑΒ. Θεωροφμε εξωτερικό ςθμείο Μ του κφκλου 
τζτοιο ώςτε ΜΑ=ΜΒ. 

Δ1.  Να δείξετε ότι  θ ΟΜ  είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ 


                     (Μον. 7)                                                                                                
Δ2.  Προεκτείνουμε τισ  ΟΑ και ΟΒ και παίρνουμε ςθμεία Δ  και  Ε αντίςτοιχα. 
ώςτε ΑΔ=ΒΕ.  Αν Κ το ςθμείο  τομισ  τθσ ΟΜ  με  τθν  χορδι  ΑΒ  να δείξετε ότι: 
α) ΑΚ=ΚΒ                                                                                                              (Μον. 7)                                                                            
β) θ ΜΟ  είναι  κάκετθ  ςτθν ΑΒ.                       Μ                                         (Μον. 2)                                           

γ)   Κ


 Δ= Κ


 Ε                                                                                                    (Μον. 7)                                     
δ) το  τρίγωνο ΔΚΕ είναι ιςοςκελζσ.    (Μον. 2) 
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