
 

 

 

 
 

 

Ονομαηεπώνςμο:                            

Μάθημα: Γεωμεηπία Α Λςκείος   

Υλη:     

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ:   

Αξιολόγηζη :     

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Γίλεηαη νξζνγώλην ΑΒΓΓ κε δηαγσλίνπο ΑΓ θαη ΒΓ. Να απνδείμεηε όηη νη 

δηαγώληνη ΑΓ θαη ΒΓ είλαη ίζεο. 

Α2. Πνην ηεηξάπιεπξν ιέγεηαη ξόκβνο; 

Α3. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο αλ είλαη Σσζηέο ή Λάζνο 

1. Τν ζεκείν ηνκήο ησλ πςώλ ελόο ηξηγώλνπ ιέγεηαη βαξύθεληξν 

2. Οη εληόο ελαιιάμ γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη από δύν παξάιιειεο επζείεο 

ηεκλόκελεο από ηξίηε επζεία, είλαη παξαπιεξσκαηηθέο 

3. Τν άζξνηζκα ησλ εμσηεξηθώλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη 
o180  

4. Αλ έλα παξαιιειόγξακκν έρεη ηηο πιεπξέο ηνπ ίζεο θαη ηηο δηαγώληεο ηνπ ίζεο, 

ηόηε είλαη ξόκβνο 

5. Κάζε ηεηξάγσλν είλαη θα ξόκβνο 

Μονάδερ:9+6+10=25 

 

ΘΔΜΑ Β 

Σε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ ζεσξνύκε ζεκεία Δ,Ε,Ζ,Θ ζηηο πιεπξέο ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ, 

ΓΑ αληίζηνηρα κε ΑΔ=ΓΖ , ΒΕ=ΓΘ.  

Β1. Να απνδείμεηε όηη ην ΑΔΓΖ είλαη παξαιιειόγξακκν 

Β2. Να απνδείμεηε όηη ην ΔΕΖΘ είλαη παξαιιειόγξακκν 

Β3. Να απνδείμεηε όηη ηα ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ, ΔΖ, ΕΘ δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν 

Μονάδερ:9+9+7=25 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε ΑΒ=ΑΓ θαη ζεκείν Γ ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΓ. 

Από ην Γ θέξνπκε ΓΚ θάζεηε ζηελ ΑΒ θαη ΓΔ θάζεηε ζηελ  ΑΓ. Από ην Γ θέξνπκε 

ΓΖ θάζεηε ζηελ ΑΒ θαη ΓΕ θάζεηε ζηελ ΚΓ.  

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ε γσλία 


  είλαη ίζε κε ηε γσλία 


  

Γ2. Να απνδείμεηε όηη ε ΓΓ δηρνηνκεί ηε γσλία 


  

Γ3. Να δείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΓΕΔ είλαη ηζνζθειέο 



 

 

Γ4. Να απνδείμεηε όηη ΓΚ-ΓΔ=ΖΓ 

`       Μονάδερ:5+7+5+8=25 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Θεσξνύκε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε 
o90



, ηα κέζα Γ,Δ,Ε ησλ ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ 

αληίζηνηρα θαη ην ύςνο ΑΚ. Έζησ Θ ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΑΕ θαη ΓΔ. 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ην ΑΓΕΔ είλαη νξζνγώλην 

Γ2. Να απνδεημεηε όηη 4




 

Γ3. Αλ επηπιένλ  
o30



 ηόηε:  

α) Να βξείηε ηε γσλία 


  

β) Να απνδείμεηε όηη 4


BK

 

Μονάδερ:6+7+7+5=25 

 

Be ready… 

 


