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ΘΕΜΑ Α 
1. α) Να αποδείξετε ότι,  αν δυο ευθείες τεµνόµενες από τρίτη σχηµατίζουν 

δυο εντός εναλλάξ γωνίες ίσες, τότε είναι παράλληλες. 

Μονάδες 10 
β) Να δώσετε τον ορισµό του ρόµβου. 

Μονάδες 5 
2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα  

σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κά-

θε πρόταση. 

α. Η διάµεσος ενός τριγώνου ενώνει µια κορυφή µε το µέσο της απέναντι 
πλευράς.  

β. Η κάθετη ευθεία σε µια από δυο παράλληλες ευθείες είναι κάθετη και στην 
άλλη. 

γ. Οι διαγώνιοι κάθε παραλληλογράµµου είναι ίσες. 
δ. Οι διαγώνιοι κάθε ορθογωνίου τέµνονται κάθετα. 
ε. Κάθε εγγεγραµµένη γωνία ισούται µε το µισό της επίκεντρης που βαίνει 

στο ίδιο τόξο. 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Β 
Στο διπλανό σχήµα η Αx είναι η εφαπτόµενη του 

κύκλου στο σηµείο του Α, και επιπλέον ισχύει: 
ˆ 85ΓΑ =

o

x  και ˆ 40∆ΒΑ =
o . 

α. Να αποδείξετε ότι 
1

B̂ 45=
o . 

Μονάδες 8 
β. Να υπολογίσετε τη γωνία ω. 

Μονάδες 8 
γ. Να αποδείξετε ότι φ̂ 95= o . 

Μονάδες 9 ϕ

x

ϕ
1

ω



ΘΕΜΑ Γ 
Στο διπλανό τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΜ είναι διά-

µεσος, το Δ είναι το µέσον του ΒΜ, το Ε 

είναι το µέσον του ΑΒ και επιπλέον ισχύει 

ΒΓ=2ΑΒ. 

α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο  ΒΑΜ εί-
ναι ισοσκελές. 

Μονάδες 4 
β. Να αποδείξετε ότι ΜΕ//ΑΓ. 

Μονάδες 7 
γ. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΑΕΜ είναι ίσα. 

Μονάδες 7 

δ. Να αποδείξετε ότι η ΑΜ είναι η διχοτόµος της γωνίας ˆ∆ΑΓ . 

 
Μονάδες 7 

 
ΘΕΜΑ Δ  
Από την κορυφή Β ενός τριγώνου ΑΒΓ µε 

ΑΓ=2ΑΒ, φέρουµε την ΒΕ κάθετη στη διχοτόµο 

της γωνίας Α̂  που τέµνει την ΑΓ στο Δ και 

από το Γ φέρουµε την παράλληλη προς τη ΒΔ 

που τέµνει τη διχοτόµο της γωνίας Α̂  στο Ζ. 

α. Να αποδείξετε ότι ΑΔ=ΑΒ.  

Μονάδες 8 
β. Να αποδείξετε ότι το Ε είναι το µέσον του 

ΑΖ. 

Μονάδες 8 
γ. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΖΔ είναι ρόµβος. 

Μονάδες 9 
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