
 

 

 
 

ΓΔΩΚΔΣΡΗΑ Α΄ΙΤΘΔΗΟΤ:        ΔΡΓΑΗΑ  Λο 1  ΘΔΦΑΙΑΗΟ 3Ο 
 
ΔΠΩΛΤΚΟ………………………………         ΟΛΟΚΑ………………………………   
ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ…………………… 
 
1. Υαπακηηπίζηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ με ηην ένδειξη ζυζηή ()  
ή λάθορ (Ι). 
i) Αν δύο ηπίγυνα ΑΒΓ και ΓΔΕ έσοςν ΑΒ=ΓΔ, ΑΓ=ΓΕ και ˆ ˆ    , ηόηε ηα 
ηπίγυνα είναι ίζα. 
ii) ηο ιζοζκελέρ ηπίγυνο η δισοηόμορ ηηρ κοπςθήρ είναι και μεζοκάθεηορ 
ηηρ βάζηρ. 
iii) Θάθε ζημείο πος ιζαπέσει από ηιρ πλεςπέρ μιαρ γυνίαρ ανήκει ζηη 
δισοηόμο ηηρ. 
iv) ηο ιζόπλεςπο ηπίγυνο κάθε διάμεζορ είναι ύτορ και δισοηόμορ. 
v) Αν ζε δύο κύκλοςρ οι σοπδέρ ΑΒ, ΓΓ είναι ίζερ, ηόηε και ηα ανηίζηοισα 
αποζηήμαηα  ηοςρ είναι ίζα. 
 

2. ηιρ πποεκηάζειρ ηυν πλεςπών ΒΑ και ΓΑ  ηπιγώνος ΑΒΓ παίπνοςμε  
    ημήμαηα ΑΓ = ΑΒ  και ΑΔ = ΑΓ ανηίζηοισα. 

  α) Λα δείξεηε   όηι 


 = 


                                            

    β) Αν ΑΚ διάμεζορ  ζηο 


  και η πποέκηαζή ηηρ ΚΑ ηέμνει ηην ΓΔ ζηο  
        Θ να δείξεηε όηι: 
      i)    ΑΚ = ΑΘ                                                                

     ii)   ΑΘ διάμεζορ ηος 


  ηπιγώνος                              
 

3. Γίνεηαι  ιζοζκελέρ  ηπίγυνο  Α


 Γ  (ΑΒ=ΑΓ).  Φέπνοςμε  ηην  δισοηόμο  

ΑΓ  ηηρ 


  και  πάνυ  ζ’  αςηήν  παίπνοςμε  ηςσαίο  ζημείο  Δ.    
    α) Λα  δείξεηε   όηι    ΒΔ=ΔΓ                                                         

   β)  Λα  δείξεηε   όηι   η  ΔΓ  δισοηόμορ   και  ύτορ  ζηο  Β


Γ         
Ζ πποέκηαζη ηηρ ΒΔ  ηέμνει ηην  ΑΓ ζηο  Ι και η πποέκηαζη ηηρ ΓΔ  ηέμνει 
ηην  ΑΒ ζηο  Θ. 
   γ) Λα  δείξεηε   όηι    ΔΘ=ΔΙ 
δ) Λα  δείξεηε   όηι   η  ΑΔ  είναι μεζοκάθεηορ  ηηρ  ΘΙ.   
ε) Λα  δείξεηε   όηι ηο Δ ιζαπέσει από ηιρ ΑΒ και ΑΓ.    

                                                                     



 

 

4. Έζηυ κύκλορ με κένηπο Ο και ακηίνα π. 
Θευπούμε διάμεηπο ΑΒ και ηςσαίο ζημείο Γ ηος 
κύκλος. Αν ΑΔ κάθεηο ζηην ΟΓ και ΓΓ κάθεηο 
ζηην ΑΟ να αποδείξεηε όηι: 
        α) Σο ηπίγυνο ΓΟΔ είναι ιζοζκελέρ.  
        β) Ζ ΟΕ δισοηομεί ηη γυνία ΑΟΓ και   
            πποεκηεινόμενη διέπσεηαι από ηο μέζο   
            ηος ηόξος ΑΓ. 
       γ) ΑΕ=ΕΓ 


