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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1/ 11/ 2015
ΘΕΜΑ 1ο
Α) Να αποδείξετε ότι σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο η διχοτόμος της γωνίας της κορυφής είναι και
διάμεσος και ύψος.
Β) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:
� Η παραπληρωματική μιας οξείας γωνίας είναι αμβλεία γωνία.

ΣήΛ

� Η παραπληρωματική μιας ευθείας γωνίας δεν υπάρχει.

ΣήΛ

� Οι μη κοινές πλευρές δύο εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών είναι αντικείμενες
ημιευθείες.

ΣήΛ

� Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και μία προσκείμενη σ’ αυτές γωνία
ίση, τότε είναι ίσα.

ΣήΛ

� Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο η διάμεσος είναι και ύψος και διχοτόμος.

ΣήΛ

� ∆ύο τρίγωνα που έχουν και τις τρεις γωνίες τους ίσες μία προς μία, είναι ίσα.

ΣήΛ

� ∆ύο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα , όταν οι αντίστοιχες χορδές τους είναι ίσες.

ΣήΛ

� Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.

ΣήΛ

� Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν έχει μία γωνία οξεία.

ΣήΛ

� ∆ύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν την υποτείνουσα και μια γωνία αντίστοιχα ίσες μία προς
μία, είναι ίσα .

ΣήΛ
Μονάδες (15+10)

ΘΕΜΑ 2ο
A) Να συμπληρώσετε τα κενά:
� Από δύο διαφορετικά σημεία διέρχεται/ διέρχονται ____________________ ευθεία/ες.
� Δύο ευθείες που έχουν ένα μόνο κοινό σημείο λέγονται ___________________ ευθείες.
� Δύο ευθείες που δεν έχουν κοινό σημείο λέγονται ___________________ .

� Δύο ημιευθείες Αx και Αy που έχουν μοναδικό κοινό σημείο την αρχή τους Α, και τον ίδιο
φορέα λέγονται ________________________________ .
� Η ευθεία ε που είναι κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και διέρχεται από το μέσο του
λέγεται _______________________ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ
̂ , η οποία
Β. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 900 ) και η διχοτόμος της γωνίας του Γ
τέμνει την πλευρά ΑΒ στο Δ. Από το Δ φέρουμε ∆Ε ⊥ ΒΓ . Να αποδείξετε ότι:
α)τα τρίγωνα ΑΓΔ και ΔΓΕ είναι ίσα,
β)η ευθεία ΓΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΕ.

Μονάδες(10+7+8)

ΘΕΜΑ 3ο
� . Στην προέκταση
Α. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΚΑΒ (ΚΑ=ΚΒ) και ΚΓ διχοτόμος της γωνίας Κ
της ΒΑ (προς το Α) παίρνουμε σημείο Λ και στην προέκταση της ΑΒ (προς το Β) παίρνουμε
σημείο Μ έτσι, ώστε ΑΛ=ΒΜ. Να αποδείξετε ότι:
α) το τρίγωνο ΚΛΜ είναι ισοσκελές,
β) η ΚΓ είναι διάμεσος του τριγώνου ΚΛΜ.
Β Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ (προς το Μ) κατά ίσο τμήμα ΜΔ.
Να αποδείξετε ότι :
α)τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΜΓΔ είναι ίσα,
β)Τα σημεία Α και Δ ισαπέχουν από την πλευρά ΒΓ.
Μονάδες(6+7+6+6)
ΘΕΜΑ 4ο
Α) Σε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ< ΑΓ φέρνουμε τη διάμεσο ΑΔ και την προεκτείνουμε κατά τμήμα
ΑΔ=ΔΕ. Φέρνουμε και το ύψος ΑΗ και το προεκτείνουμε κατά τμήμα ΑΗ=ΗΖ.
Να αποδείξετε ότι:
� και ΒΓΖ
� είναι ίσες.
α) Οι γωνίες ΑΓΒ
β) Τα τρίγωνα ΒΔΕ και ΑΔΓ είναι ίσα.
γ) Αν το Ο είναι το σημείο τομής των ΒΕ και ΓΖ, τότε το τρίγωνο ΒΟΓ είναι ισοσκελές.
Μονάδες (6+6+6+9)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ

