ΩΡΙΑΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1oυ 4νoυ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ1
1. Σκέψου και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις :
(α΄) ∆ύο τρίγωνα που έχουν µία πλευρά ίση και όλες τις γωνίες τους ίσες,
είναι γενικά ίσα ; Γιατί.
(ϐ΄) Ποιά είναι η µεγαλύτερη πλευρά ενός ορθογωνίου και ενός αµβλυγωνίου τριγώνου ; Γιατί.
(γ΄) Κάθε χορδή είναι ίση ή µεγαλύτερη µιας διαµέτρου ενός κύκλου ;
(δ΄) Πως µπορούµε να ϐρούµε το µέσο ενός τόξου δοθέντος κύκλου µε
µόνο όργανο τον κανόνα ; ∆ικαιολογείστε την κατασκευή.
(4 × 5 = 20 Μονάδες)
2.

(α΄) ∆είξτε ότι, αν δύο τρίγωνα είναι ίσα, τότε είναι ίσα και τα ύψη που
αντιστοιχούν στις ίσες πλευρές.
(ϐ΄) Ισχύει το ίδιο και για τις διαµέσους που αντιστοιχούν στις ίσες πλευϱές ; Αποδείξτε τον ισχυρισµό σας.
(15 + 15 = 30 Μονάδες)

3. ΄Εστω δύο ίσοι κύκλοι (O, R) και (K, R) µε OK > 2R. Από το M , µέσο
της OK , ϕέρω ευθεία () διαφορετική της διακέντρου, που τέµνει τον
κύκλο (O, R) στα A και B και τον κύκλο (K, R) στα σηµεία Γ και ∆.
(α΄) ∆είξτε ότι οι αποστάσεις των κέντρων των δύο κύκλων από την (),
είναι ίσες.
(ϐ΄) ∆είξτε ότι AB = Γ∆.
(10 + 15 = 25 Μονάδες)

b > 90o . ΄Εστω τυχαία σηµεία ∆ και E πάνω στις
4. ΄Εστω τρίγωνο ABΓ µε A
AB και AΓ αντίστοιχα.
(α΄) ∆είξτε ότι αν O το σηµείο τοµής των BE και Γ∆, τότε B∆ < OB και
ΓE < OΓ.
(ϐ΄) ∆είξτε ότι B∆ + ∆E + EΓ < BE + Γ∆.
(15 + 10 = 25 Μονάδες)
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1. Σκέψου και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις :
(α΄) ∆ύο τρίγωνα που έχουν δύο πλευρές ίσες και δύο γωνίες ίσες, είναι
ίσα µεταξύ τους ; Γιατί.
(ϐ΄) Αν δύο ίσα τρίγωνα έχουν κοινή κορυφή, είναι συµµετρικά ως προς
σηµείο ; Γιατί.
(γ΄) Οι εξωτερικές γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνο δεν είναι οξείες γωνίες. Γιατί ;
(δ΄) Αν από ένα σηµείο A άγεται µία µόνο εφαπτοµένη ως προς τον
κύκλο (O, R), ποιά είναι η ϑέση του σηµείου A ως προς τον κύκλο
αυτόν ; Γιατί.
(4 × 5 = 20 Μονάδες)

b=A
b0 και δα = δα0 , τότε :
2. ∆ύο τρίγωνα ABΓ και A0 B 0 Γ0 έχουν β = β 0 , A
b = Γb0
(α΄) Γ
(ϐ΄) α = α0 και γ = γ 0 .
(15 + 15 = 30 Μονάδες)
3. ΄Εστω δύο ίσοι κύκλοι (K, ρ) και (Λ, ρ) µε KΛ = 2ρ. Από το σηµείο
επαφής M ϕέρω ευθεία () διαφορετική της διακέντρου, που τέµνει τον
κύκλο (K, ρ) στο A και τον κύκλο (Λ, ρ) στα σηµεία B .
(α΄) ∆είξτε ότι οι αποστάσεις των κέντρων των δύο κύκλων από την (),
είναι ίσες.
(ϐ΄) ∆είξτε ότι AM = BM .
(10 + 15 = 25 Μονάδες)

b = 90o . ΄Εστω τυχαία σηµεία ∆ και
4. ΄Εστω ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ µε A
E πάνω στις AB και AΓ αντίστοιχα.
(α΄) ∆είξτε ότι αν O το σηµείο τοµής των BE και Γ∆, τότε B∆ < OB και
ΓE < OΓ.
(ϐ΄) ∆είξτε ότι B∆ + ∆E + EΓ < BE + Γ∆.
(15 + 10 = 25 Μονάδες)
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