
 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΘΕΜΑ1 

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

    με δυο ορθές 

                                                                                      (Μονάδες 8)  

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

                                                                                                

(Μονάδες 4)  

  ii)Να διατυπώσετε τα κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων 

                                                                                        (Μονάδες 4)  

 iii)Τι λέγεται μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος  

                                                                                        (Μονάδες 2) 

 

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

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

        το οποίο είναι κέντρο του εγγεγραμμένου κύκλου αυτού του 

        τριγώνου 

 

    ii)Αν μια ευθεία είναι κάθετη σε μια από τις δυο παράλληλες ευθείες  

       τότε είναι κάθετη και στην άλλη. 

 

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

       σχηματίζονται οι εντός εναλλάξ γωνίες παραπληρωματικές  

 

   iv)Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο δυο οποιεσδήποτε διάμεσοι του είναι ίσες  

 

   v)Aν δυο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους μία προς μία ίσες ,τότε είναι 

      ίσα 

  vi)Αν τρεις (τουλάχιστον ) παράλληλες ευθείες ορίζουν σε μια ευθεία ίσα  

     τμήματα , θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε κάθε άλλη ευθεία που τις  

     τέμνει 

 vii)Aν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε ευθεία  

      παράλληλη προς μια άλλη πλευρά του ,τότε η ευθεία αυτή διέρχεται 

      από το μέσο της τρίτης πλευράς του.  

                                             (Mονάδες 7) 

 

 



 

 

 
 ΘΕΜΑ2 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με βάση ΒΓ. Στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ 

θεωρούμε  σημεία Δ και Ε αντίστοιχα ώστε ΒΔ=ΓΕ και έστω Μ το μέσο  

της ΔΕ. 

α)Να αποδείξετε ότι η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας   

                                                                                              

(Μονάδες 7) 

β)Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΒΔΜ  και ΓΕΜ είναι ίσα 

                                                                                        

(Μονάδες 8) 

γ)Προεκτείνουμε τη ΔΕ κατά ίσα τμήματα ΔΖ και ΕΗ.  

   Να αποδείξετε ότι ΒΖ=ΓΗ 

                                                                                              

(Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ3 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΒΓ=2ΑΒ, τα μέσα Μ και Ν των ΑΒ και ΑΓ 

αντίστοιχα και σημείο Δ της πλευράς ΒΓ ώστε ΒΔ=
4


. Αν Ε είναι το 

μέσο του ΜΝ τότε να αποδείξετε ότι: 

α)το τετράπλευρο ΒΔΕΜ είναι ρόμβος  

                                                                                              

(Μονάδες 10)  

β) =90ο  

                                                                                        (Μονάδες 7)   

γ)η ευθεία ΑΕ διέρχεται από το μέσο της ΒΓ 

                                                                                        

(Μονάδες 8)  

ΘΕΜΑ4 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  με Α=90ο  και τυχαίο σημείο Δ της 

πλευράς ΑΒ. Έστω Λ,Μ,Ν τα μέσα των ΓΔ,ΒΓ,ΔΒ αντίστοιχα. 

  α)Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔΛΜΝ είναι παραλληλόγραμμο. 

                                                         (Μονάδες 8) 

 β)Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΛΜΝ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 

                                                                                      (Mονάδες 10) 

 γ)Να αποδείξετε ότι η διάμεσος του τραπεζίου ΑΛΜΝ είναι ίση με 
𝐴𝐵

2
. 

                                               (Μονάδες 7) 

 



 

 

 

                                                                   

 

 


