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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 / 11 / 12
ΘΕΜΑ 1ο
Α) Χαρακτηρίστε ως σωστή (Σ) ή ως λάθος (Λ) καθεµία από τις επόµενες προτάσεις.
Η παραπληρωµατική µιας οξείας γωνίας είναι αµβλεία γωνία.
Οι διχοτόµοι δύο εφεξής και συµπληρωµατικών γωνιών τέµνονται κάθετα.
Οι κατακορυφήν γωνίες είναι διαδοχικές.
Αν δύο τρίγωνα είναι ίσα, τότε και τα αντίστοιχα στοιχεία τους είναι ίσα.
Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ η διχοτόµος της γωνίας της κορυφής είναι
µεσοκάθετος στη βάση του.
• Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν µια γωνία του είναι οξεία.
• Αν δύο τρίγωνα έχουν τις γωνίες τους ίσες µία προς µία τότε είναι ίσα.
• Αν ένα τρίγωνο έχει µία αµβλεία γωνία, τότε είναι αµβλυγώνιο.
•
•
•
•
•
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Μονάδες: 8
Β) ∆ίνεται το παρακάτω σχήµα:
Α

Β

Γ

∆

Ε
ε

α) Να γράψετε τα ευθύγραµµα τµήµατα που δηµιουργούνται από τα σηµεία Α, Β, Γ, ∆ και Ε.
β) Ποια από τα παραπάνω ευθύγραµµα τµήµατα είναι διαδοχικά µε το ΒΓ;
γ) Να συµπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες:
i) ΑΓ + Γ∆ =
ii) ΒΓ + Γ∆ + ∆Ε =
iii) Α∆ − ΑΒ =
iv) AB + B∆ − Γ∆ =
Μονάδες: 3+3+4

Γ) Να σχεδιάσετε δύο εφεξής και παραπληρωµατικές γωνίες και να αποδείξετε ότι οι
διχοτόµοι τους είναι κάθετες.
Μονάδες: 8
ΘΕΜΑ 2ο
Α) Να συµπληρώσετε τα κενά:
 Από δύο διαφορετικά σηµεία διέρχεται/ διέρχονται ____________________ ευθεία/ες.
 ∆ύο ευθείες που έχουν ένα µόνο κοινό σηµείο λέγονται ___________________ ευθείες
και το κοινό σηµείο τους λέγεται ________________________ των δύο ευθειών.
 ∆ύο ευθείες που δεν έχουν κοινό σηµείο λέγονται ___________________ .
 ∆ύο ηµιευθείες Αx και Αy που έχουν µοναδικό κοινό σηµείο την αρχή τους Α, και τον
ίδιο φορέα λέγονται ________________________________ .
 Αν οι ηµιευθείες Οx και Οy ταυτίζονται, τότε ορίζουν µία µόνο ηµιευθεία και η κυρτή

 λέγεται _______________ γωνία, ενώ η µη κυρτή γωνία xOy
 λέγεται
γωνία xOy
______________ γωνία.


Η ευθεία ε που είναι κάθετη στο ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ και διέρχεται από το µέσο του
λέγεται _______________________ του ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ.

 ∆ύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή, µία κοινή πλευρά και οι µη κοινές πλευρές τους
βρίσκονται εκατέρωθεν της κοινής ( δηλαδή η κοινή πλευρά βρίσκεται ανάµεσα των µη
κοινών πλευρών) λέγονται _____________________ .
 ∆ύο γωνίες λέγονται ___________________________ αν έχουν κοινή κορυφή και οι
πλευρές της µίας είναι προεκτάσεις των πλευρών της άλλης.
 ∆ύο γωνίες που έχουν άθροισµα µία ορθή γωνία λέγονται _____________________ .
 ∆ύο γωνίες λέγονται παραπληρωµατικές αν ___________________________________ .
 Μία γωνία λέγεται ________________________ όταν η κορυφή της είναι το κέντρο του
κύκλου.
 Αν δύο τρίγωνα έχουν µια πλευρά ίση µία προς µία και _________________________
________________________________________ µία προς µία, τότε είναι ίσα.
Μονάδες: 15
Β) Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε την
απάντησή σας.
Αν η παραπληρωµατική και η συµπληρωµατική µιας οξείας γωνίας ω έχουν άθροισµα
130 , τότε η γωνία ω ισούται µε:
Α. 70

Β. 50

Γ. 30

∆. 90

Ε. 60
Μονάδες: 4

Γ) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Α. ∆ύο σηµεία του κύκλου ορίζουν:
α. µία χορδή

β. µία διάµετρο

γ. µία ακτίνα

Β. Ένα εσωτερικό σηµείο ενός κύκλου απέχει από το κέντρο του απόσταση:
α. µεγαλύτερη από την ακτίνα

β. ίση µε την ακτίνα

γ. µικρότερη από την ακτίνα

Γ. Η διάµετρος ενός κύκλου τον χωρίζει:
α. σε δύο τεταρτοκύκλια

β. σε δύο τόξα των 100ο

γ. σε δύο ηµικύκλια

β. δύο διαµέτρους

γ. άπειρες διαµέτρους

∆. Ένας κύκλος έχει:
α. µία διάµετρο

Ε. Το µέτρο του τεταρτοκυκλίου είναι:
α. 180ο

β. 90ο

γ. 45ο
Μονάδες: 5

ΘΕΜΑ 3ο
^

^

^

Α) ∆ίνονται δύο εφεξής γωνίες Α Ο Β και Β Ο Γ και η διχοτόµος ΟΜ της γωνίας Α Ο Β .
^

^

α) Να γράψετε τη γωνία που παριστάνει η διαφορά Α Ο Γ − Β Ο Γ .
β) Να αποδείξετε ότι:
^
^
^
1
i ) Α Ο Μ = ( Α Ο Γ − Β Ο Γ)
2
^

ii ) ΓΟΜ =

^
^
1
( Α Ο Γ + Β Ο Γ)
2

Μονάδες: 3+ 2,5+2,5

^

^

Β
50ο

^

α) τις γωνίες Γ Ο Β , Α Ο Β και Α Ο Γ ,

 , Γ∆Α
 και Α∆Β
.
β) τα τόξα ΓΑ

60ο

Γ

Β) Στον διπλανό κύκλο σηµειώνονται τα µέτρα κάποιων τόξων.
Να υπολογίσετε :

Ο

Α

∆

Μονάδες: 3+5

Γ) Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ, το σηµείο Μ είναι µέσο της βάσης ΒΓ. Αν είναι Β∆=ΓΕ,
Να αποδείξετε ότι:
Α
(α) Το τρίγωνο Μ∆Ε είναι ισοσκελές,
(β) Α∆=ΑΕ,
∆

(γ) Τα τρίγωνα Α∆Μ και ΑΕΜ είναι ίσα.
Β

Ε

Μ

Γ

Μονάδες: 4+4+5

ΘΕΜΑ 4ο

 και ΒΓ
 . Αν το σηµείο Ε είναι µέσο
Α) Θεωρούµε κύκλο (Ο, ρ) και τα διαδοχικά τόξα ΑΒ

 και το σηµείο Ζ εσωτερικό σηµείο του ΒΓ
 τέτοιο ώστε ΕΖ
 = ΒΓ , να
του ΑΒ
2
.
αποδείξετε ότι το σηµείο Ζ είναι µέσο του ΑΓ
Μονάδες: 9

Β) Σε τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουµε την πλευρά ΒΑ κατά ∆Α=ΑΒ και την πλευρά ΓΑ κατά
ΑΕ=ΑΓ.
α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α∆Ε είναι ίσα.
β) Αν η προέκταση της διαµέσου ΜΑ τέµνει την πλευρά ∆Ε στο σηµείο Ζ, να αποδείξετε ότι η
ΑΖ είναι διάµεσος του τριγώνου Α∆Ε.
Μονάδες: 5+7

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ

