
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 5/ 1/ 2011 

ΘΕΜΑ 1ο 

 Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις.  

 
• Το άθροισµα των γωνιών του τριγώνου είναι ………..  
• Mία εξωτερική γωνία ενός τριγώνου ισούται µε το άθροισµα 

των………..  
• ∆υο οξείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες είναι µεταξύ 

τους ……….  
• Οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ………. 

  (Μονάδες :8) 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α) Αν η γωνία φ=350 και η ω=2150 να εξηγήσετε γιατί ΑΒ⁄⁄ Γ∆. 

 
 

( Μονάδες: 5) 

ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ  THΛ: 270727–222594 

 ΑΡΤΑΚΗΣ 12   - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113–949422  

  

ΕΠΩΝΥΜΟ:....................................... 

  

ΟΝΟΜΑ:............................................

  

ΤΜΗΜΑ:............................................

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................................

  

 



 

Β) 1) Να υπολογίσετε τις γωνίες � �,ω ϕ . 
 

           
 
 

2) Αν ΑΒ//Γ∆ , να υπολογίσετε τις γωνίες � �,ω ϕ . 

 
 

 

( Μονάδες: 10) 



ΘΕΜΑ 3ο 

Α) ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) τέτοιο ώστε να ισχύει: 
� � 33Α − Β = � . Να υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου. 

Β) ∆ίνεται γωνία �xOy  και η διχοτόµος της Οδ. Έστω τυχαίο σηµείο Μ 
της Οδ και η κάθετη από το Μ στην Οδ, η οποία τέµνει τις πλευρές 
Οx και Oy στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι: 
 
α) ΟΑ = ΟΒ ,               β) ΟΜ διάµεσος του τριγώνου ΟΑΒ. 
 
 

     ( Μονάδες: 13+ 14) 

ΘΕΜΑ 4ο 

 
Α) ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) και τα εσωτερικά σηµεία 
Μ,Ν της ΒΓ τέτοια ώστε ΒΜ = ΓΝ. Αν Κ, Λ οι προβολές των Β, Γ στις 
ΑΜ, ΑΝ αντίστοιχα να δείξετε ότι:  
Α) Τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΝΓ είναι ίσα                                  (Μονάδες: 12)  
Β) ΑΚ = ΑΛ                                                                             (Μονάδες: 13) 

 

Β)  Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( � 90Α = � ) και � 30Γ = � .Έξω από αυτό 
κατασκευάζουµε το ισόπλευρο τρίγωνο ΒΓ∆. Οι ΓΑ και ∆Β τέµνονται 
στο Ε. Να αποδείξετε ότι:  
Α) � 90∆ΓΑ = �

 και ΑΒ // Γ∆                                                     (Μονάδες 10)  
Β) Το σηµείο Α είναι το µέσο της ΕΓ και το σηµείο Β το µέσο του Ε∆  
                                                                                               (Μονάδες 15) 

 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 


