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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΑ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
30/03/2019 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να αποδείξετε ότι η διάμεςοσ ενόσ  ορθογωνίου τριγϊνου που φζρουμε από 
την κορυφή τησ ορθήσ γωνίασ είναι ίςη με το μιςό τησ υποτείνουςασ.     (Μον. 5) 

Α2. α. Να διατυπωθοφν ο  οριςμόσ  και οι ιδιότητεσ του παραλληλογράμμου  
                                                                                                                          (Μον. 4) 
      β. Να  δϊςετε  τον  οριςμό  του  τετραγϊνου.                                  (Μον. 2) 
 
Α3. Να  ςυμπληρωθοφν  με  τη  ςωςτή  λζξη  τα  παρακάτω  κενά: 

i. ε  κάθε  ______  οι  διαγϊνιοι  διχοτομοφν  τισ  γωνίεσ  του. 
ii. ε  κάθε  ______  οι  διαγϊνιοι  είναι  ίςεσ. 
iii. Αν  ζνασ  ρόμβοσ  ζχει  ίςεσ  ______  τότε  είναι τετράγωνο. 
iv. Ζνα  παραλληλόγραμμο  με ______   διαγϊνιεσ,  είναι  ρόμβοσ .   (Μον. 4)  

 
Α5. Να χαρακτηρίςετε με ωςτό ή Λάθοσ τισ παρακάτω προτάςεισ: 
α. Σο ευθφγραμμο τμήμα που ενϊνει τα μζςα δφο πλευρϊν ενόσ τριγϊνου είναι 
παράλληλο προσ την τρίτη πλευρά του τριγϊνου. 
β. το  παραλληλόγραμμο οι διαγϊνιοί  του τζμνονται κάθετα και  είναι   ίςεσ.  
γ. Ρόμβοσ είναι το τετράπλευρο που ζχει κάθετεσ διαγϊνιεσ. 
δ. Αν ςε ζνα ορθογϊνιο τρίγωνο μια οξεία γωνία του ιςοφται με 30ο, τότε η 
απζναντι πλευρά του είναι το διπλάςιο τησ υποτείνουςασ. 
ε. Αν  ζνα  τετράπλευρο  ζχει  τρείσ  ορθζσ  γωνίεσ, τότε  είναι  ορθογϊνιο. 
                                                                                                                               (Μον. 10) 
 
ΘΕΜΑ Β 

 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ̂ =400 και ̂ =800. Σα ςημεία Δ , Ε, Η  είναι τα μζςα των 

ΑΒ, ΑΓ,ΒΓ αντίςτοιχα μεΑΒ=14 ,ΔΕ=5 και ΕΓ=8.  

Β1. Να εξετάςετε αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ.                                (Μον. 4) 

Β2.Να βρείτε τα μήκη των ΑΓ, ΒΓ, ΕΗ καθϊσ και την περίμετρο του τριγϊνου ΑΒΓ.                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                (Μον. 12) 

 



2 
 

Β3.  Φζρνουμε το φψοσ  ΑΘ και  την ΘΕ.  Να υπολογίςετε  το μήκοσ  τησ ΘΓ τησ ΘΕ  

και να δείξετε ότι το τρίγωνο ΘΕΓ είναι ιςόπλευρο.                              (Μον. 6) 

Β4. την προζκταςη τησ ΑΒ  παίρνουμε τμήμα ΒΚ=ΒΘ. Να εξετάςετε αν τα ςημεία 

Κ,Θ,Ε είναι  ςυνευθειακά.                                                                            (Μον. 3) 

 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΓ=2ΑΒ. Φζρνουμε τη διχοτόμο ΑΔ  και από το  Β κάθετη 
ςτην ΑΔ  που την τζμνει ςτο  Κ και την ΑΓ ςτο Ε. Προεκτείνουμε την ΒΕ κατά ΕΗ=ΒΕ. 
 Αν Μ το μζςο  τησ πλευράσ ΒΓ τότε: 
Γ1. να αποδείξετε ότι  το τρίγωνο ΑΒΕ  είναι ιςοςκελζσ.                               (Μον. 6) 
Γ2. να αποδείξετε ότι  το τετράπλευρο ΑΗΓΒ  είναι παραλληλόγραμμο .   (Μον. 5)  
Φζρνουμε ΓΛ κάθετη ςτην ΒΗ. 
Γ3. να αποδείξετε ότι  το τετράπλευρο ΑΛΓΚ  είναι παραλληλόγραμμο .  (Μον. 8) 

Γ4.να αποδείξετε ότι  ΚΜ=
2


.                                                                           (Μον. 6) 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
’ ζνα ορθογϊνιο  τρίγωνο ΑΒΓ ( Â =90ο)  με  ˆ ˆ2    φζρνουμε  τη διάμεςο  ΑΜ.  
Αν Ε, Η  τα μζςα ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα και η ΕΗ  τζμνει την  ΑΜ  ςτο Θ   τότε: 

Δ1. Να δείξετε ότι  


 =300.                                                                               (Μον. 3) 
Δ2. Να δείξετε ότι το  τετράπλευρο ΑΕΜΗ είναι  ορθογϊνιο.                   (Μον. 6) 

Δ3. Να δείξετε ότι ΕΗ=ΑΜ=ΑΓ  και ότι ΑΘ= 
4


.                                           (Μον. 8) 

Δ4. Να δείξετε ότι το ΑΜΓ τρίγωνο είναι ιςόπλευρο. .                               (Μον. 3) 
Φζρνουμε το φψοσ ΑΔ.  
Δ5. Να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΘΔΗ  είναι ρόμβοσ.                            (Μον. 5) 
 
 
 
 

 


