
ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ημερομηνία………………………………………………………Τμήμα…………1η ομάδα
Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………

Θέμα  Α

Α1. Να  αποδείξετε  ότι  κάθε  σημείο  της  διχοτόμου  μιας  γωνίας,  ισαπέχει  από  τις πλευρές  της.

Μονάδες 15
Α2. Να  χαρακτηρίσετε  κάθε  μία  από  τις  παρακάτω  προτάσεις  σαν Σωστή ή Λάθος.
i. Δύο  κύκλοι  (Κ, ρ)  και  (Λ, R)  με  ΚΛ = ρ + R,  εφάπτονται  εσωτερικά. Μονάδες 2
ii. Το  ύψος  ισοσκελούς  τριγώνου  προς  τη βάση  του  είναι  και  διάμεσος. Μονάδες 2
iii. Τα  εφαπτόμενα  τμήματα  κύκλου  που  άγονται  από  σημείο  εκτός  αυτού,  είναι  ίσα  μεταξύ  τους.

Μονάδες 2
iv. Δύο  τρίγωνα  που  έχουν  δύο  πλευρές  και  μία  γωνία  ίσες είναι  πάντα  ίσα.

Μονάδες 2

v. Ένα τρίγωνο με δυο πλευρές ίσες λέγεται ισόπλευρο. Μονάδες 2

Θέμα Β

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και Μ το μέσο της ΒΓ. Να αποδείξετε ότι:
α) το Μ ισαπέχει από τις ίσες πλευρές ΑΒ, ΑΓ του τριγώνου. Μονάδες 13

β)


 =


 Μονάδες 12

Θέμα  Γ

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ), όπως στο διπλανό σχήμα,
και οι διάμεσοι ΒΔ, ΓΕ, που τέμνονται στο σημείο Μ. Να αποδείξετε
ότι:

α) Τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΕΓ είναι ίσα. Μονάδες 9

β) Οι γωνίες ̂ και ̂ είναι ίσες. Μονάδες 7

γ) Τα τρίγωνα ΜΕΒ και ΜΔΓ είναι ίσα. Μονάδες 9

Θέμα  Δ

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ̂ =90ο) και η διχοτόμος του ΒΔ.
Από το Δ φέρουμε ΔΕ⊥ΒΓ που τέμνει την προέκταση της ΑΒ (προς
το Α) στο Ζ. Να αποδείξετε ότι:

α) ΒΕ = ΑΒ. Μονάδες 9

β) το τρίγωνο BΓΖ είναι ισοσκελές. Μονάδες 9

γ) αν προεκτείνουμε την ΒΔ προς το Δ, τότε τέμνει την ΓΖ στο σημείο
Μ που είναι μέσο της. Μονάδες 7



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Θέμα  Α

Α1. Θεωρία

Α2. i. Λ, ii. Λ, iii. Σ, iv. Λ, v. Λ.

Θέμα Β

α) Συγκρίνω τρίγωνα ΜΒΔ, ΜΓΕ, τα οποία έχουν: ορθογώνια, ΜΒ = ΜΓ (Μ μέσο ΒΓ),
 

   (ισοσκελές
ΑΒΓ).

β) Συγκρίνω τρίγωνα ΜΑΔ, ΜΑΕ τα οποία έχουν: ορθογώνια, ΜΑ κοινή, ΜΔ = ΜΕ από α) ερώτημα. Άρα…

Θέμα  Γ

Α) Τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΕΓ είναι ίσα, γιατί: ΑΒ = ΑΓ,


 κοινή, ΑΕ = ΑΔ
(μισά ίσων πλευρών ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα).

Β) συγκρίνω τρίγωνα ΒΕΓ και ΒΔΓ, τα οποία είναι ίσα επειδή έχουν: ΒΓ
κοινή, ΒΕ = ΔΓ (μισά ίσων πλευρών ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα),
 

   (ισοσκελές ΑΒΓ). Άρα ̂ = ̂

Γ) Τα τρίγωνα ΜΕΒ και ΜΔΓ είναι ίσα, γιατί ΒΕ = ΔΓ (μισά ίσων πλευρών

ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα),


 =


 από ίσα τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΕΓ και

̂ = ̂από β) ερώτημα.

Θέμα  Δ
α) συγκρίνω τρίγωνα ΒΕΔ και ΒΑΔ. Έχουν: ορθογώνια, ΒΔ κοινή,
 

   (ΒΔ διχοτόμος). Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα.

β) συγκρίνω τρίγωνα ΒΕΖ και ΒΑΓ τα οποία είναι ίσα επειδή έχουν:

ορθογώνια,


 κοινή, ΒΕ = ΑΒ από α) ερώτημα. Άρα το τρίγωνο ΒΓΖ
είναι ισοσκελές.

γ) στο ισοσκελές τρίγωνο ΒΓΖ, η ΒΔ είναι διχοτόμος, οπότε θα είναι και
διάμεσος, άρα αν προεκταθεί, θα τέμνει την ΓΖ στο μέσο της Μ.


