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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο:                          

………………………………………………………………

Θέμα 10  

Α
Να  αποδείξετε  ότι  τα  εφαπτόμενα  τμήματα  ενός  κύκλου  (ΡΑ  και  ΡΒ),  που
άγονται απο το σημείο Ρ εκτός αυτού είναι ίσα.

(13 Μονάδες)

Β
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ):

i. Οι διαδοχικές γωνίες ενός παραλληλογράμμου είναι παραπληρωματικές.
(2 Μονάδες)

ii. Στο ισοσκελές τρίγωνο αποιαδήποτε διάμεσος είναι επίσης ύψος και 
διχοτόμος.

(2 Μονάδες)

iii. Έγκεντρο ενός τριγώνου λέγεται το σημείο τομής των μεσοκάθετων 
πλευρών του.

(2 Μονάδες)

iv. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός κυρτού ν-γώνου είναι 4 ορθές.
(2 Μονάδες)

v. Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δύο εντός και επι τα 
αυτά μέρη γωνίες παραπληρωματικές, τότε είναι παράλληλες.

(2 Μονάδες)

vi. Απο σημείο εκτός ευθείας άγεται μία μόνο παράλληλη προς αυτή.

(2 Μονάδες)
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Θέμα 20

Δίνεται ορθωγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90ο) με Β=50ο,
το ύψος του ΑΔ και σημείο Ε στην ΔΓ ώστε ΔΕ=ΒΔ.
Το Ζ είναι προβολή του Γ στην ΑΕ.

α) Να αποδείξετε ότι:

    i. Το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές.

    ii. ΓΑΕ=10ο 

β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΖΓΕ.

ΘΕΜΑ 3

Δίνεται  τρίγωνο ΑΒΓ με Γ̂ =3Β και Β̂ >30ο. Η μεσοκάθετη της πλευράς ΒΓ
τέμνει την πλευρά ΑΒ στο Δ.

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΓΔ είναι ισοσκελές.

β) Από το Α φέρνουμε ευθεία παράλληλη στη ΓΔ, που τέμνει την προέκταση της
ΒΓ στο Ε. Να αποδείξετε ότι:

i.  AE είναι διχοτόμος της γωνίας Αεξ,

ii. AE = AΓ+ΓΔ.
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ΘΕΜΑ 4

Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Μ το μέσο της ΒΓ.

Φέρνουμε ΓΔ⊥ΒΓ με ΓΔ = ΑΒ (Α,Δ εκατέρωθεν της ΒΓ).

Να αποδείξετε ότι:

α) ΑΜ / / ΓΔ

β) η ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας Μ̂ΑΓ

γ) Δ̂ΑΓ = 45ο- Β̂
2

δ) ΑΔ<2ΑΒ 
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