
 

 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ1 

Α)Να δείξετε ότι η διάμεσος του τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του 

   και ίση με το ημιάθροισμά τους. 

                                                                                  (Μονάδες 8)  

Β)i)Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται ρόμβος ; 

                                                                                              (Μονάδες 2) 

  ii)Να γράψετε τις ιδιότητες του τετραγώνου 

                                                                                                 (Μονάδες 3)  

Γ)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 

    i)Σε κάθε ρόμβο οι διαγώνιές του είναι ίσες  

   ii)Αν σε ένα ορθογώνιο οι διαγώνιες τέμνονται κάθετα , τότε είναι τετράγωνο 

  iii)Αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται  με το μισό της πλευράς στην οποία 

      αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά  

      αυτή. 

 iv)Oι διχοτόμοι ενός τριγώνου διέρχονται από ένα σημείο το οποίο λέγεται  

     ορθόκεντρο 

  v)Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ΒΓ=2ΑΓ τότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο  

     με  =90ο και  =30ο . 

                                                                                           (Μονάδες 12) 

ΘΕΜΑ2 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με  =90ο , και η διάμεσός του ΑΜ . Έστω Κ, 

Λ τα μέσα των ΑΒ ,ΜΒ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι : 

α)ΚΛ=
4


 

                                                                             (Μονάδες 10) 

β)αν Ν είναι το μέσο της ΑΜ ,τότε το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ρόμβος  

                                                                                             (Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ3  

Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με ΑΒ//ΓΔ και ΑΒ<ΓΔ. Έστω Μ,Λ τα μέσα των ΑΔ ,ΒΓ 

αντίστοιχα και Ν το σημείο τομής των ΔΒ και ΜΛ .Επίσης Ε το σημείο τομής 

της ευθείας ΑΝ με τη ΔΓ. 

 α)Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΕΔ είναι παραλληλόγραμμο 

                                                                                      (Μονάδες 10) 

β)Αν ΑΖ είναι το ύψος του τραπεζίου  ΑΒΓΔ και Κ είναι το μέσο του ΕΓ 

   να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΖΚΛΜ είναι ισοσκελές τραπέζιο 

                                                                                                (Μονάδες 15)  

ΘΕΜΑ4 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ , η διχοτόμος του ΑΔ και το μέσο Μ της ΒΓ. 



 

 

Από  το Μ φέρουμε ευθεία παράλληλη στην  ΑΔ ,που τέμνει τις ΑΓ και ΑΒ 

στα σημεία Ε και Ζ αντίστοιχα. 

 
α)Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισοσκελές  

                                                                               (Μονάδες 10) 

 

β)Προεκτείνουμε την ΕΜ κατά τμήμα ΜΗ=ΜΕ. 

   i)Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΖΗ είναι ισοσκελές  

                                                                                               (Μονάδες 7) 

 ii)Να αποδείξετε ότι ΒΖ=ΓΕ=
2

  
 

                                                                                             (Μονάδες 8) 

  

  

  

  


