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ΘΕΜΑ 1ο 
A. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 2 ορθές. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  9 
Β.  Να αναφέρετε δύο ιδιότητες που έχει ένα τετράπλευρο εγγεγραμμένο σε κύκλο.     
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  6 
 
Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα  σας δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

 
α. Το μέτρο μιας εγγεγραμμένης γωνίας ισούται με το μέτρο του αντίστοιχου τό-

ξου της. 
 
β. Tα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου που άγονται από σημείο εκτός αυτού είναι ίσα 

μεταξύ τους. 
 
γ.  Η κοινή χορδή δύο ίσων κύκλων είναι μεσοκάθετος της διακέντρου.  
 
δ. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μία γωνία του ισούται με 30 0 τότε η απέναντι πλευρά 

του είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.  
 
ε. Η διάμεσος τραπεζίου είναι ίση με την ημιδιαφορά των βάσεων του. 
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ΘΕΜΑ 2ο 
Στο διπλανό σχήμα το Ο είναι το κέντρο του κύ-
κλου και η ΓΔ διάμετρος του. Αν 090ΑΒ = ,  

045ΒΓ = , τότε: 
 
Α. Να υπολογίσετε το τόξο ΑΔ .  
                                                      ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Β. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι  
     ισοσκελές τραπέζιο. 
                                                     ΜΟΝΑΔΕΣ 12 
 
Γ. Να υπολογίσετε τις γωνίες του ισοσκελούς τραπεζίου ΑΒΓΔ.  
                                                                                                              ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
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ΘΕΜΑ 3ο 
Στο διπλανό σχήμα δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ 
( 090Α = ). Αν το Ε είναι το μέσο της ΑΒ, το Δ το μέσο της ΒΓ, 
το Μ το μέσο της ΔΖ και ΓΖ//ΑΔ, τότε να  αποδείξετε ότι: 
  
A. To τετράπλευρο ΔΑΓΖ είναι παραλληλόγραμμο. 

                                                      
ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Β. ΔΖ= 2ΕΔ. 
                                                      

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
Γ. Το τετράπλευρο ΕΜΓΑ είναι ορθογώνιο. 
                                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
Δ.  Το τρίγωνο ΔΖΓ είναι ισοσκελές.                                              
                                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Στο διπλανό σχήμα  το Ο είναι το κέντρο του κύκλου, 
τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΕ και ΚΛ είναι διάμετροι 
αυτού και τα ΜΑ, ΜΒ εφαπτόμενα τμήματα των ο-
ποίων οι φορείς τέμνουν την ευθεία  ΚΛ στα σημεία  
Γ και Δ αντίστοιχα.Αν ΜΟ⊥ΚΛ  και ˆAMB = 60ο, τότε 
να αποδείξετε ότι:  
Α. Το τρίγωνο ΜΓΔ είναι ισόπλευρο.    
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Β. Τα τρίγωνα ΟΑΓ και ΟΔΕ είναι ίσα.  
                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 
Γ. Η ΔΕ εφάπτεται στον κύκλο.              
                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Δ. ΑΓ = ΔΕ = 

4
ΜΓ                                          
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  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                           ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 
                                                                               

    ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΛΗΣ Γ. 
 
                                                                                              ΚΕΦΑΛΑΣ Ν. 
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