
 
 

Σχολικό έτος 2014-2015                 

                                                 

Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ‘ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Υλη:     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 , 9.1-9.5 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ΦΟΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΑ 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ 1ο: 

Α. Να διατυπώσετε τα τρία κριτήρια ομοιότητας τριγώνων.  Μονάδες : 5 

 

Β. Θεωρούμε τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ. 

 

Να εξετάσετε σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις τα ΑΒΓ ,ΔΕΖ είναι όμοια και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

1. ΑΒ=8, ΑΓ=12 και ̂ =35º. 

 

2. Α=47º, ̂ =38º, ̂ =47º, ̂ =95º. 

 

3. ΑΒ=ΑΓ , ̂ = ̂   και ΔΕ=ΔΖ. 

 

 Στις περιπτώσεις που το ΑΒΓ είναι όμοιο με το ΔΕΖ γράψτε τους λόγους των ομολόγων πλευρών 

τους.           Μονάδες : 9 

 

Γ. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ , το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς (π.χ. 

της ΑΓ) ισούται με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της πλευράς αυτής πάνω στην 

υποτείνουσα. 

 

(Κάντε και σχήμα: Ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ̂ =90º.   Μονάδες : 11 

 

ΘΕΜΑ 2ο: 

Α. Διατυπώστε το πυθαγόρειο θεώρημα (ή την γενίκευσή του) για το τρίγωνο ΑΒΓ στις περιπτώσεις 

όπου: 

1. Το ΑΒΓ είναι ορθογώνιο ( ̂ =90º). 

2. Το ΑΒΓ είναι οξυγώνιο (Κάντε το για την πλευρά α μόνο). 

3. Το ΑΒΓ είναι αμβλυγώνιο ( ̂ >90º).     Μονάδες: 6 

 

Β. Τα μήκη των πλευρών του ΑΒΓ είναι α=8, β=6 και γ=5. 

1. Αποδείξτε ότι το ΑΒΓ είναι αμβλυγώνιο.     Μονάδες: 4 

2. Υπολογίστε τις προβολές της ΑΒ πάνω στις πλευρές ΑΓ και ΒΓ. (Ποια ευθύγραμμα τμήματα 

πρέπει να υπολογίσετε;)       Μονάδες : 9 

3. Υπολογίστε την γωνία ̂ .       Μονάδες : 6 
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ΘΕΜΑ 3ο: 

 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α:ορθή) με ύψος ΑΔ και ΑΓ=8 και ΔΓ=32/5. 

Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών: 

1. ΒΓ          Μονάδες : 9 

2. ΑΒ          Μονάδες : 8 

3. ΑΔ          Μονάδες : 8 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: 

 

Σε κύκλο (Ο,ρ) θεωρούμε δύο χορδές του ΑΒ και ΓΔ που τέμνονται στο Μ. 

α) Αν το σημείο Α βρίσκεται στο μέσο του τόξου ΓΔ 

ι) Να αποδείξετε ότι όταν η χορδή ΑΒ είναι κάθετη στο ΓΔ τότε 2AB AM A   . 

            Μονάδες : 8 

 

ιι) Όταν η χορδή ΑΒ δεν είναι κάθετη στη χορδή ΓΔ ισχύει η σχέση 2AB AM A   ; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.     

           Μονάδες : 9 

 

β) Για τις χορδές ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται στο Μ ισχύει ότι 2AB AM A   . Να αποδείξετε ότι το 

σημείο Α είναι μέσο του τόξου ΓΔ. 

           Μονάδες : 8 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


