
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΘΕΜΑ 1 

Α)Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των τριών γωνιών ενός τριγώνου  

    ισούται  με δυο ορθές. 

                                           (Μονάδες 7) 

Β)i)Πότε ένας κύκλος λέγεται περιγεγραμμένος και πότε εγγεγραμμένος ; 

                                    (Μονάδες 4) 

  ii)Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται παραλληλόγραμμο; 

                                                          (Μονάδες 2) 

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

      i)Aν δυο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη ευθεία τότε  

        σχηματίζονται  οι εντός κι επί τα αυτά γωνίες παραπληρωματικές 

     

    ii)Oι διχοτόμοι των γωνιών ενός τριγώνου διέρχονται από ένα σημείο 

        το οποίο είναι κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου. 

  

  iii)Αν δυο παράλληλες ευθείες τέμνονται από μια τρίτη ευθεία τότε  

      σχηματίζονται οι εντός εναλλάξ γωνίες παραπληρωματικές. 

 

 iv)Τα εφαπτόμενα τμήματα από ένα σημείο προς ένα κύκλο είναι ίσα. 

 

 v)H διακεντρική ευθεία διχοτομεί τη γωνία που σχηματίζεται από τις  

    ακτίνες του κύκλου 

 

vi) Η ακτίνα στο σημείο επαφής είναι κάθετη με την εφαπτομένη. 

                                                          (Μονάδες 12) 

ΘΕΜΑ 2 

Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και το μέσο Μ της  βάσης του 

ΒΓ.Φέρουμε αποστάσεις ΜΚ και ΜΛ του σημείου Μ από τις  ίσες 

πλευρές του τριγώνου ΑΒΓ. Να αποδείξετε ότι: 

   i)ΜΚ=ΜΛ 

                                                                            (Μονάδες 10) 

 ii)H ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας   

                                                                               (Μονάδες 7) 

iii)Το τρίγωνο ΑΚΛ είναι ισοσκελές  

(Μονάδες 8) 



 

 
ΘΕΜΑ 3 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90ο ) και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας 

Α. Από το Δ φέρουμε την παράλληλη προς την ΑΒ που τέμνει την ΑΓ στο 

Ε. 

 α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΕΔΓ είναι ορθογώνιο. 

                                                                    (Μονάδες 8) 

 β. Να υπολογίσετε τη γωνία ΑΔΕ 

                                                                                   (Μονάδες 7) 

 γ. Αν η γωνία Β είναι 20 μοίρες μεγαλύτερη της γωνίας Γ ,να  

    υπολογίσετε τη γωνία ΕΔΓ.  

                                                        (Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ, η διχοτόμος του ΑΔ και η ευθεία ε 

παράλληλη από το Β προς την ΑΓ. Από το μέσο Μ της ΒΓ φέρουμε  

ευθεία παράλληλη στην ΑΔ η οποία τέμνει την ΑΓ στο σημείο Ζ, την 

ευθεία ε στο σημείο Λ και την προέκταση της ΒΑ στο σημείο Ε.

 
 

 α. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΒΛΕ είναι ισοσκελή. 

                                                (Μονάδες 10) 

β. Να αποδείξετε ότι ΒΛ=ΓΖ. 

                                                (Μονάδες 7)   

γ. Να αποδείξετε ότι ΑΕ=ΑΓ-ΒΛ 

                                                           (Μονάδες 8)  

 

Οι καθηγητές 

Σπυριδάκη Νέλλη - Φαρσάρης Γιώργος - Φοινικιανάκη Βάσια 


