
 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  19/ 04/ 2012 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

 
Α. Να αποδείξετε ότι: 

           I) Η διάµεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση µε το 
µισό της υποτείνουσας. 

           II) Αν µια διάµεσος τριγώνου είναι ίση µε το µισό της υποτείνουσας στην οποία 
αντιστοιχεί τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο µε υποτείνουσα την πλευρά αυτή. 

 
[ Μονάδες: 4+3] 

 
Β. Χαρακτηρίστε ως σωστή (Σ) ή ως λάθος (Λ) καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. 
 
• Οι διαγώνιοι ενός παραλληλογράµµου είναι ίσες.                                                         Σ  ή   Λ                                                      
• Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραµµο αν δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και 

παράλληλες.                                                                                                                   Σ   ή   Λ      
• Οι απέναντι γωνίες ενός παραλληλογράµµου είναι παραπληρωµατικές.                       Σ  ή   Λ 
• Οι διαγώνιοι ενός ρόµβου τέµνονται κάθετα.                                                                 Σ  ή   Λ 
• Κάθε τετράγωνο είναι και ρόµβος.                                                                                  Σ  ή   Λ  
• Η διάµεσος ενός ορθογωνίου τριγώνου που καταλήγει στην υποτείνουσα είναι ίση µε το µισό της 

υποτείνουσας.                                                                                                                   Σ  ή  Λ 
• Τραπέζιο ονοµάζεται το τετράπλευρο το οποίο έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες. 
                                                                                                                                                Σ  ή  Λ 
• Ένα τραπέζιο λέγεται ισοσκελές αν οι γωνίες που πρόσκεινται σε µια βάση του είναι ίσες.    
                                                                                                                                                Σ  ή  Λ 
• Η διάµεσος τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του τραπεζίου και είναι ίση µε την 

ηµιδιαφορά τους.                                                                                                               Σ  ή  Λ 
• Οι διαγώνιοι στο ορθογώνιο παραλληλόγραµµο διχοτοµούνται και είναι ίσες µεταξύ τους.   
                                                                                                                                                Σ  ή  Λ 
• Το σηµείο τοµής των διαµέσων ενός τριγώνου ονοµάζεται βαρύκεντρο.                        Σ   ή  Λ 
• Το άθροισµα των εξωτερικών γωνιών ενός κυρτού ν-γώνου είναι 2ν-4 ορθές.               Σ   ή  Λ 
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[ Μονάδες: 12x0,5] 
Γ. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α µε ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β. 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
Ορθογώνιο παραλ\µο 1. ∆ύο απέναντι πλευρές είναι παράλληλες και   

άνισες 
Τραπέζιο     2. Οι διαγώνιες είναι ίσες και τέµνονται κάθετα 
Ρόµβος     3. Είναι παραλ\µο και όλες οι πλευρές του είναι  

ίσες. 
Τετράγωνο     4. Το άθροισµα των γωνιών του είναι 400o . 

     5. Οι διαγώνιες είναι ίσες. 
 

[ Μονάδες: 2] 
∆. Να συµπληρώσετε τα κενά. 
 

1. Οι διαγώνιοι του παραλληλογράµµου ……………………….. . 
2. Το σηµείο τοµής των υψών ενός τριγώνου λέγεται …………………. . 
3. Το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει τα µέσα των δύο πλευρών τριγώνου είναι ……………….. 

προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε ………………….. .  
4. Ένα ορθογώνιο µε κάθετες διαγωνίους είναι ………………….. . 
5. Οι διαγώνιοι του ρόµβου …………………….. τις γωνίες. 
6. Ένα παραλληλόγραµµο είναι τετράγωνο αν οι πλευρές του είναι ………...... και οι διαγώνιοί 

του είναι …………… .  
7. Σε κάθε τραπέζιο η διάµεσος είναι ………………………………………. και ίση µε 

………………………………. .  
8.  Το παραλληλόγραµµο που είναι ορθογώνιο και ρόµβος λέγεται ……………………. . 
9.  Σε ισοσκελές τραπέζιο οι διαγώνιοι είναι ……………. και οι γωνίες που πρόσκεινται σε µια 

βάση επίσης ………………… . 
10.  Στο τετράγωνο οι διαγώνιοί του έχουν τις εξής ιδιότητες; 
       α) ………………………….. 
       β) …………………………. 
       γ) …………………………. 
       δ) …………………………. 

[ Μονάδες: 10] 
 
ΘΕΜΑ 2ο 

 

Α. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Αν τα ύψη ΒΕ και Γ∆ τέµνονται στο Ο  
      να αποδείξετε ότι: 
      1) Το τρίγωνο ΒΟΓ είναι ισοσκελές. 

      2) Η � � $2 2Α = ΟΒΓ = ΟΓΒ . 
      3) Η ∆Ε είναι παράλληλη µε τη ΒΓ. 

[ Μονάδες: 3+4+5] 
 



 
[ Μονάδες: 4] 

[ Μονάδες: 3] 
 

 
Γ. Να υπολογίσετε τα x, y, ω, φ και θ στα παρακάτω σχήµατα: 
 

 

Β. 1) Στο τραπέζιο ΑΒΓ∆ είναι � � 90Α = ∆ = o  

και � 60Β = o . 
       Αν Γ∆= 2x και ΒΓ =8x η διάµεσος του 

τραπεζίου ισούται µε: 
 
      A. 3x       B. 4x         Γ. 5x    
   
      ∆. 6x       E. 7x 

 

Β. 2) Στο διπλανό ορθογώνιο ΑΒΓ∆ το 
        Ο είναι το σηµείο τοµής των 
        διαγωνίων του. Αν είναι Ο∆= 5 ,  
        τότε η ΑΓ είναι: 
 

               Α= 5            Β=10     
 

                 Γ=15            ∆= δεν ξέρουµε, γιατί δεν 
                                      έχουµε επαρκή στοιχεία  

                    Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
               

 



                  
[ Μονάδες: 4] 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο 

 

. 
[ Μονάδες: 3+5+4] 

 
 

Β. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ=2ΒΓ. Θεωρούµε Μ, Ν  τα µέσα των πλευρών 
ΑΒ, Γ∆ αντίστοιχα και τµήµα ΑΕ κάθετο προς την ΒΓ. Να δείξετε ότι: 
 
α) το τετράπλευρο ΜΒΓΝ είναι ρόµβος. 
β) ΜΝ= ΜΕ 

[ Μονάδες: 5+4] 
 

 
 

     Γ. Έστω Ο το κέντρο παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆. Αν Ε και Ζ σηµεία των ΟΑ και ΟΓ αντίστοιχα,    
ώστε ΟΕ=ΟΖ,  να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΕ∆Ζ είναι παραλληλόγραµµο. 

[ Μονάδες: 5] 
 

Α. Στο διπλανό σχήµα τα Ζ και Η είναι τα 
µέσα τω ίσων πλευρών ΑΒ και ΑΓ 
αντίστοιχα στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ. 

 
     α) ∆είξτε ότι Β∆= ΕΓ. 
     β) ∆είξτε ότι ΖΕ= ∆Η. 
     γ) ∆είξτε ότι  το ΖΗΕ∆ είναι ορθογώνιο 

 



∆. Έστω ΑΒΓ∆ ρόµβος µε Α̂ = 60o  και ΑΓ, Β∆ οι διαγώνιοί του όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. 

i) Να αποδείξετε ότι ΟΒ= 
1
2

⋅ ΑΒ      (4µονάδες) 

 
ii) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΓΒ∆ είναι ισόπλευρο.      

                                                               (3 µονάδες) 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
 
Α) ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, Α∆ ύψος, Ε µέσο της ΑΒ, Ζ µέσο της ΑΓ και Η µέσο της ΒΓ. Να 

αποδείξετε ότι: 
      i) ΕΖ//∆Η                                                                                                             [ Μονάδες: 3]    

     ii) ΖΗ=Ε∆                                                                                                             [ Μονάδες: 4] 
                    
 
 
Β) Αν Ε και ∆ είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ 

(ΑΒ=ΑΓ), να αποδείξετε ότι το ∆ΕΒΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.    
[ Μονάδες: 4] 

 
 
Γ) Στο διπλανό σχήµα δίνεται 
τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ< ΑΓ, η 
διχοτόµος του Α∆, Μ το µέσο της 
ΒΓ και ΒΖ ⊥ Α∆. 

     Να αποδείξετε ότι: 
i) ΕΜ// ΑΓ 

ii) 
2

ΑΓ − ΑΒ
ΕΜ =  

 
 
 

[ Μονάδες: 5+3] 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ! 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ 

 


