
 

 

 
 
 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ:        ΕΡΓΑΣΙΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………         ΟΝΟΜΑ………………………………   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………… 
 
1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη σωστή (Σ)  
ή λάθος (Λ). 
i) Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος, ισαπέχει από τα 
άκρα του. 
ii) Δύο τρίγωνα είναι ίσα, όταν έχουν τις γωνίες τους μία προς μία ίσες. 
iii) Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι μικρότερη από κάθε μία από 
τις απέναντι εσωτερικές. 
iv) Ένα τρίγωνο είναι σκαληνό όταν δύο πλευρές του είναι άνισες.            
v) Δύο κύκλοι (Ο, R) και (Κ, ρ) εφάπτονται εξωτερικά αν (ΟΚ)= R-ρ. 
 
  2.  Να συμπληρώσετε τα κενά: 
     α) Η διάκεντρος δύο τεμνομένων κύκλων είναι ............        της κοινής 
χορδής τους. 
     β) Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο η διάμεσος που αντιστοιχεί στη βάση του  
είναι   ........... 
      γ) Δύο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα όταν ............ 
 

 
3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Στην προέκταση της ΒΓ προς το Β παίρνουμε τμήμα 
ΒΔ=ΑΒ και στην προέκταση της ΒΓ προς το Γ τμήμα ΓΕ=ΑΓ. Φέρνουμε τις 
διχοτόμους των γωνιών ΑΒΔ και Α ̂ Ε που τέμνουν τις ΑΔ και ΑΕ στα Κ και Λ 
αντίστοιχα. 
i) Να αποδείξετε ότι  ΒΚ και ΓΛ είναι  ύψη και διάμεσοι των τριγώνων ΑΒΔ και 
ΑΓΕ αντίστοιχα  
ii) Αν οι  προεκτάσεις των ΚΒ και ΛΓ τέμνονται στο Μ να αποδείξετε ότι  τα 
τρίγωνα ΑΜΔ και ΑΜΕ     είναι ισοσκελή.                                                                                         
iii) Να αποδείξετε ότι το  τρίγωνο ΜΔΕ είναι ισοσκελές                                                                      

iv) Να αποδείξετε ότι  ΒΓ< 
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4. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( A


=900) και η 
διχοτόμος του ΒΔ. Από το Δ φέρουμε ΔΕ ΒΓ.  

Αν ΑΓΒ  
ΑΒΓ 

 
 ω τότε: 

Α. Να αποδείξετε ότι 
 

   .   
Β. Να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο 
σύμβολο:  = ή < ή >. 
α) ΑΒ …… ΒΓ 
β) ΑΔ ……ΔΕ 
γ) ΑΓ …… ΑΒ 
δ) ΑΔ ……ΔΓ 
ε) ΔΓ …… ΒΔ 
και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
Αν η προέκταση της ΕΔ (προς το Δ) τέμνει την προέκταση της ΒΑ (προς το Α) 
στο σημείο Ζ τότε: 

Γ. Να αποδείξετε ότι 
 

    .       
   
 
 
 
 
 


