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 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑ A  

Α1) Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι 
λανθαςμζνη. 

1. Σο άκροιςμα των γωνιϊν κάκε πενταγϊνου είναι 900ο. 
2. Ζνα τρίγωνο είναι οξυγϊνιο όταν μια γωνία του είναι οξεία. 
3. Ζνα τρίγωνο είναι ςκαλθνό όταν δφο πλευρζσ του είναι ίςεσ. 
4. Σο ορκογϊνιο είναι παραλλθλόγραμμο. 
5. Σο παραλλθλόγραμμο είναι και ρόμβοσ.            

Α2)  Σε κάκε ιςοςκελζσ τρίγωνο Οι προςκείμενεσ ςτθ βάςθ γωνίεσ είναι ίςεσ. Η διχοτόμοσ τθσ γωνίασ τθσ 
κορυφισ είναι διάμεςοσ και φψοσ.  

 

ΘΕΜΑ B  
 

Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε τθν πλευρά ΑΔ (προσ το μζροσ του Δ) 
κατά τμιμα ΔΕ=ΑΔ και φζρουμε τθν ΒΕ που τζμνει τθ ΔΓ ςτο ςθμείο Θ.  

Να αποδείξετε ότι: 
Β1)  το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ιςοςκελζσ.                                                                                        
Β2)  το ΔΕΓΒ είναι παραλλθλόγραμμο.                                                                                       
Β3)  θ ΑΘ είναι διάμεςοσ του ΒΑΕ τριγϊνου.      
 
                                                                         

ΘΕΜΑ Γ  
 

Δίνεται  τρίγωνο ΑΒΓ,  ςτο  οποίο  θ  εξωτερικι  του  γωνία Γ  είναι  διπλάςια  τθσ εςωτερικισ 

του γωνίασ Α. .   Από  τθν κορυφι  Α  διζρχεται  θμιευκεία  Ax //  ΒΓ  ςτο θμιεπίπεδο (ΑΒ, Γ). τθν θμιευκεία 
Ax κεωροφμε ςθμείο Δ τζτοιο ϊςτε ΑΔ=ΒΓ. Να αποδείξετε ότι: 

Γ1)  Σο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ.         
      

Γ2)  Θ ΒΔ διζρχεται από το μζςο του τμιματοσ ΑΓ                                                                                                            

Γ3)  Θ ΓΔ είναι διχοτόμοσ τθσ γω νί ασ  Γ εμ.     
                                                                             
      
ΘΕΜΑ Δ 
 
 
 

 Θεσξνύκε θύθιν (Ο, ξ) δηακέηξνπ ΑΒ θαη ηελ αθηίλα ΟΓΑΒ. Έζησ Μ ην κέζνλ ηεο   

   αθηίλαο ΟΒ θαη Γ ην ζεκείν πνπ ε ΓΜ ηέκλεη ηνλ θύθιν. Αλ ε εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ ζην Γ   

  ηέκλεη ηελ ΟΒ ζην ζεκείν Δ, λα απνδείμεηε όηη ΔΓ=ΔΜ.  
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ο
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑ A  

Α1) Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι 
λανθαςμζνη. 

1. Σο άκροιςμα των γωνιϊν κάκε τετραγϊνου είναι 4 ορκζσ. 
2. ε ίςεσ χορδζσ αντιςτοιχοφν ίςεσ επίκεντρεσ γωνίεσ. 
3. Αν β = γ τότε είναι ιςοςκελζσ. 
4. ε κάκε τρίγωνο α < β + γ. 
5. Σα εφαπτόμενα τμιματα κφκλου είναι ίςα.         

Α2)  Δφο χορδζσ ενόσ κφκλου είναι ίςεσ αν και μόνο αν τα αποςτιματά τουσ είναι ίςα.  

 

ΘΕΜΑ B  
 

  Δφο κφκλοι εφάπτονται εξωτερικά ςτο Ε. Φζρουμε τθν  κοινι εςωτερικι 
εφαπτομζνθ και από  δφο ςθμεία τθσ Β και Δ που βρίςκονται εκατζρωκεν του Ε 
φζρουμε τισ  εξωτερικζσ εφαπτόμενεσ ςτουσ δφο κφκλουσ που τζμνονται ςτα Α 
και Γ. Να   δείξετε ότι το άκροιςμα των  δφο απζναντι πλευρϊν του ΑΒΓΔ    
ιςοφται με το άκροιςμα των δφο άλλων  πλευρϊν του . 
 

 

ΘΕΜΑ Γ  

 

Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ηα ύςε ηνπ ΒΚ θαη ΓΛ, ηα νπνία ηέκλνληαη ζην Η. Αλ ηα 

ζεκεία Μ θαη Ν είλαη ηα κέζα ησλ ΒΗ θαη ΓΗ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

Γ1)  Τν ηξίγσλν ΒΗΓ είλαη ηζνζθειέο                                                                                       

Γ2)  Τα ηξίγσλα ΒΗΛ θαη ΓΗΚ είλαη ίζα                                                                                   

Γ3)  Τν ΑΗ πξνεθηεηλόκελν δηέξρεηαη από ην κέζν ηεο πιεπξάο ΒΓ.                                             

Γ4)  Τν ηεηξάπιεπξν ΜΛΚΝ είλαη νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν. 

 

ΘΕΜΑ Δ  
 
     Θεσξνύκε θύθιν (Ο, ξ), ηελ εθαπηνκέλε ε ζε έλα ζεκείν ηνπ Α θαη έλα ζεκείν Ρ ηεο ε.   

     Φέξλνπκε από ην Ρ κία επζεία πνπ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζηα Β θαη Γ. Αλ ε δηρνηόκνο ηεο Β Â Γ  

     ηέκλεη ηελ ΒΓ ζην Γ, λα δείμεηε όηη ΡΑ=ΡΓ. 
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ο
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑ A  

Α1) Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι 
λανθαςμζνη. 

1. Σο άκροιςμα των γωνιϊν κάκε τριγϊνου είναι 2 ορκζσ. 
2. Θ μεςοκάκετοσ τθσ κοινισ χορδισ δφο κφκλων είναι διάκεντροσ  
3. Κάκε ιςοςκελζσ τραπζηιο είναι εγγράψιμο. 
4. Ο ρόμβοσ είναι και τετράγωνο. 
5. Δφο τρίγωνα που ζχουν δφο γωνίεσ ίςεσ είναι ίςα. 

Α2)  Κάκε ςθμείο τθσ διχοτόμου μιασ γωνίασ ιςαπζχει από τισ πλευρζσ τθσ και αντίςτροφα κάκε 
εςωτερικό ςθμείο τθσ γωνίασ που ιςαπζχει από τισ πλευρζσ είναι ςθμείο τθσ διχοτόμου.   

 

ΘΕΜΑ B  
 

Δίνεται  ιςόπλευρο  τρίγωνο  ΑΒΓ  (ΑΒ=ΑΓ=ΒΓ)  και  θ  διάμεςόσ  του  ΑΜ.  τθν  προζκταςθ  τθσ 
διαμζςου ΜΔ του τριγϊνου ΑΜΓ κεωροφμε ςθμείο Ε ϊςτε ΜΔ=ΔΕ. Αν το ςθμείο Η είναι θ προβολι του 
Δ ςτθν ΑΜ, να αποδείξετε ότι: 

Β1)   Σο τετράπλευρο ΑΜΓΕ είναι ορκογϊνιο.   

Β2)  
4


           

                                                                  

ΘΕΜΑ Γ  
 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Προεκτείνουμε το φψοσ του ΑΘ κατά τμιμα ΘΔ=ΑΘ και τθ διάμεςό του ΑΜ 
κατά τμιμα ΜΕ=ΑΜ. 

Να αποδείξετε ότι: 

Γ1)  ΑΒ=ΒΔ=ΓΕ                                                                                                                             

Γ2) Γ ̂ Δ = Β ̂ Ε                                                                                                                     

Γ3)  Σο τετράπλευρο ΒΓΕΔ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.     

                                                          

 

ΘΕΜΑ Δ 
 
 
 

Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ, Μ ην κέζνλ ηεο ΒΓ θαη  ηα ζεκεία Γ, Δ ώζηε ΑΓ=ΑΔ. 

Δ1) Να δείμεηε όηη νη γσλίεο ΜΓΒ θαη ΜΔΓ είλαη ίζεο. 

Δ2) Αλ ε ΜΓ ηέκλεη ηελ ΓΑ ζην Ε θαη ε ΜΔ ηελ ΒΑ ζην Ζ, λα δείμεηε όηη ΓΕ=ΔΖ. 
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 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑ A  

Α1) Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι 
λανθαςμζνη. 

1. Σο άκροιςμα των οξειϊν γωνιϊν κάκε ορκογωνίου τριγϊνου είναι 90ο. 
2. Σο ςθμείο επαφισ δφο κφκλων είναι ςθμείο τθσ διακζντρου. 
3. Κάκε εξωτερικι γωνία ενόσ εγγεγραμμζνου τετραπλεφρου ιςοφται με τθν απζναντι εςωτερικι του.  
4. Οι εγγεγραμμζνεσ γωνίεσ είναι ίςεσ. 
5. Σο τετράγωνο είναι ρόμβοσ και ορκογϊνιο. 

Α2)  Σν άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη 2 νξζέο. 

 

ΘΕΜΑ B  
 

Δίνεται ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ̂ = 90
ν) και ΒΔ θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ ̂   . Από το Δ  φζρουμε 

ΔΕ⊥  ΒΓ,  και  ζςτω  Η  το  ςθμείο  ςτο  οποίο  θ  ευκεία  ΕΔ  τζμνει  τθν προζκταςθ τθσ  ΒΑ (προσ  το Α).  
Να αποδείξετε ότι: 

Β1)  ΑΒ=ΒΔ                                                                                                                                              

Β2)  Τα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΕΔΒ είλαη ίζα.              

                                                                                  

ΘΕΜΑ Γ  
 

Θεσξνύκε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ ( ̂ = 90
ν
)  θαη ην ύςνο ηνπ ΑΖ. Έζησ Γ θαη Δ ηα ζπκκεηξηθά 

ζεκεία ηνπ Ζ σο πξνο ηηο επζείεο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα.  

Γ1)  Να απνδείμεηε όηη:  ΑΖ=ΑΓ=ΑΔ.         

Γ2)  Ζ γσλία ΔΖΓ είλαη νξζή. 

Γ3)  Τα ζεκεία Δ, Α θαη Γ είλαη ζπλεπζεηαθά             

                                                                                                           

                                                                  

ΘΕΜΑ Δ 
 
 
 

Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε θνξπθή ην Α. Από ηπραίν ζεκείν Μ ηεο βάζεο ηνπ γξάθνπκε ΜΔ παξάιιειε 

πξνο ηελ ΑΓ θαη ΜΓ παξάιιειε πξνο ηελ ΑΒ (ηα ζεκεία Δ θαη Γ αλήθνπλ ζηηο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα).  

Να απνδείμεηε όηη: 

Δ1) Καζεκηά από ηηο ίζεο πιεπξέο ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα δύν δηαδνρηθώλ πιεπξώλ ηνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη.  

Δ2) Τν άζξνηζκα ησλ πεξηκέηξσλ ησλ δύν ηξηγώλσλ ΔΒΜ θαη ΓΜΓ ηζνύηαη κε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ΑΒΓ.  
 



Θέκαηα πξνζνκνίσζεο γηα ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο 

 
   Copyright: Ηιίαο Ράηδνο  Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ.                                                                                     emails:raidosi@yahoo.gr  
                       http://blogs.sch.gr/iraidos/                                                                                                                         iraidos@gmail.com 

Σειίδα 6 από 12 

 

5
ο
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑ A  

Α1) Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι 
λανθαςμζνη. 

1. Από ςθμείο εκτόσ ευκείασ διζρχεται μια μόνο κάκετθ ςτθν ευκεία. 
2. Θ κοινι χορδι δφο ίςων τεμνομζνων κφκλων είναι μεςοκάκετοσ τθσ διακζντρου.  
3. Οι  διαγϊνιεσ τραπεηίου είναι ίςεσ. 
4. Σο μζτρο τθσ επίκεντρθσ  γωνίασ είναι ίςθ με το μζτρο του τόξου που βαίνει 
5. Οι διάμεςοι τριγϊνου τζμνονται ςτο ορκόκεντρό του. 

Α2)  Σε κάκε παραλλθλόγραμμο α) Οι απζναντι πλευρζσ του είναι ίςεσ. Β) Οι απζναντι γωνίεσ του       

είναι ίςεσ. Γ) Οι διαγϊνιοί του διχοτομοφνται.  
ΘΕΜΑ B  
 
Σην αθόινπζν ζρήκα ηζρύνπλ  ΑΒ=ΒΓ=ΑΓ=ΓΔ=5,  

BK⊥  ΑΓ θαη ΓΛ ⊥  ΑΔ. 

Β1)  Να πξνζδηνξίζεηε, σο πξνο ηηο πιεπξέο, ην είδνο ησλ ηξηγώλσλ 

ΑΒΓ θαη ΑΓΔ. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                                                                

Β2)   Να απνδείμεηε όηη ηα ζεκεία Κ θαη Λ είλαη ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ 

ΑΓ θαη ΑΔ αληίζηνηρα.    

Β3)  Αν θ περίμετροσ του τριγϊνου ΑΒΓ είναι 12, να υπολογίςετε το 
τμιμα ΚΛ.                            

ΘΕΜΑ Γ  
Γίλεηαη θύθινο (Ο, ξ) θαη ζεκείν Μ εμσηεξηθό ηνπ.  Από ην Μ θέξνπκε ηα εθαπηόκελα ηκήκαηα ΜΑ θαη 

ΜΒ ηνπ θύθινπ θαη έζησ  όηη ην ζεκείν Γ είλαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ Ο σο πξνο  ηελ επζεία ΜΒ. 

 Γ1)  Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΜΒΟ είλαη εγγξάςηκν ζε θύθιν.                  

Γ2)   Να πξνζδηνξίζεηε ην θέληξν Λ ηνπ πεξηγγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΑΜΒΟ θαη λα αηηηνινγήζεηε 

απάληεζή ζαο 

Γ3)  Να απνδείμεηε όηη ΒΛ//ΜΓ.                                                                                              

ΘΕΜΑ Δ 

το δ ι π λ ανό  ςχιμα το ορκογϊνιο ΕΗΘΘ παριςτάνει ζνα τραπζηι του 
μπιλιάρδου. Μια μπάλα του μπιλιάρδου ξεκινάει από ςθμείο Α τθσ 
μεςοκακζτου του τμιματοσ ΕΗ και χτυπϊντασ διαδοχικά ςτουσ τοίχουσ 
ΕΘ, ΘΘ, ΘZ ςτα ςθμεία Β, Γ και Δ αντίςτοιχα, καταλιγει ςτο ςθμείο 
εκκίνθςθσ Α. Για τθ διαδρομι Α Β Γ Δ  Α που ακολουκεί θ 
μπάλα ιςχφει ότι κάκε γωνία πρόςπτωςθσ ςε τοίχο (π.χ κ γωνία ΑΒΕ) 
είναι ίςθ με κάκε γωνία ανάκλαςθσ ςε τοίχο (π.χ κ γωνία ΘΒΓ) και θ 
κάκε μια απ’ αυτζσ είναι 45ο. 
Να αποδείξετε ότι: 
Δ1)  Σα τρίγωνα ΑΕΒ και ΑΗΔ είναι ίςα.     

Δ2)  Θ διαδρομι ΑΒΓΔΑ τθσ μπάλασ ςχθματίηει τετράγωνο.                                       

Δ3)  Αν  θ  ΑΗ  είναι  διπλάςια  από  τθν  απόςταςθ  του  Α  από  τον  τοίχο  ΕΗ,  να υπολογίςετε τισ 
γωνίεσ του τριγϊνου ΑΕΗ.                           
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ΘΕΜΑ A  

Α1) Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι 
λανθαςμζνη. 

1. Δφο παραλλθλόγραμμα με μια γωνία και μια πλευρά ίςθ είναι ίςα. 
2. Απζναντι από άνιςεσ πλευρζσ βρίςκονται όμοια άνιςεσ γωνίεσ. 
3. Οι διαδοχικζσ γωνίεσ παραλλθλογράμμου είναι ςυμπλθρωματικζσ. 
4. ε ιςοςκελζσ τραπζηιο δφο γωνίεσ του είναι ίςεσ ι παραπλθρωματικζσ. 
5. Κάκε ορκογϊνιο τρίγωνο είναι εγγράψιμο ςε κφκλο με διάμετρο τθν υποτείνουςά του.  

Α2)  Οι διαγϊνιοι ενόσ ορκογωνίου είναι ίςεσ.  

 

ΘΕΜΑ B  
 

Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) θαη ε δηάκεζόο ηνπ ΑΜ. Φέξνπκε εκηεπζεία x πξνο ην 

εκηεπίπεδν πνπ δελ αλήθεη ην Α θαη παίξλνπκε ζε απηήλ ηκήκα  ΓΓ= ΑΒ. 
Να απνδείμεηε όηη: 

Β1)   Θ γωνία   είλαη ίζε κε ηε γσλία Γ Γ Α .                                                                         

Β2)  β) Ζ ΑΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Μ Α Γ .           

                                                              

 

ΘΕΜΑ Γ  
 

Δίνεται κφκλοσ (Ο, R) και μια επίκεντρθ γωνία του ΑΟΒ ίςθ με 1200  . Οι εφαπτόμενεσ του 
 

κφκλου ςτα ςθμεία Α και Β τζμνονται ςτο ςθμείο Ρ. Θεωροφμε ςθμείο Μ του τόξου ΑΒ και φζρουμε 
τισ χορδζσ ΑΜ και ΒΜ, οι οποίεσ προεκτεινόμενεσ τζμνουν τισ ΡΒ και ΡΑ ςτα ςθμεία Δ και Ε 
αντίςτοιχα. 

Να αποδείξετε ότι: 
Γ1)  Σο τρίγωνο ΑΡΒ είναι ιςόπλευρο.                                                                           

Γ2)   ΜΑ̂Β  + ΜΒ̂Α = 60ο .                                                                                                                         

Γ3)   Σα τρίγωνα ΑΒΔ και ΡΕΒ είναι ίςα.       

                                                                                    
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
 

ε παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ>ΒΓ και Β < 90κεωροφμε ςθμείο Η ςτθν προζκταςθ τθσ ΒΓ 
 

(προσ το Γ) τζτοιο ϊςτε ΓΗ=ΒΓ. Αν Ε είναι ςθμείο τθσ  ΑΒ, τζτοιο ϊςτε ΕΓ=ΓΒ,  να αποδείξετε ότι: 
Δ1)  Θ γωνία ΒΕΗ είναι ορκι 

Δ2) Σο τετράπλευρο ΑΕΓΔ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                                                             

Δ3) Σο τετράπλευρο ΑΓΗΔ είναι παραλλθλόγραμμο.                                                               
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ΘΕΜΑ A  

Α1) Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι 
λανθαςμζνη. 

1. Δφο ορκογϊνια και ιςοςκελι τρίγωνα είναι ίςα. 
2. Οι διαδοχικζσ γωνίεσ παραλλθλογράμμου είναι παραπλθρωματικζσ. 
3. το ιςόπλευρο τρίγωνο οι διάμεςοι και διχοτόμοι ταυτίηονται. 
4. Όλεσ οι πλευρζσ του ρόμβου είναι ίςεσ. 
5. Σο άκροιςμα δφο εξωτερικϊν γωνιϊν τριγϊνου είναι παραπλθρωματικζσ.  

 

Α2)  Το ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει τα μζςα των δφο πλευρϊν τριγϊνου είναι παράλλθλο προσ τθν 
Τρίτθ πλευρά και ίςο με το μιςό τθσ.  

ΘΕΜΑ B  
Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε ΑΒ=ΑΓ. Από ηα κέζα Κ θαη Λ ησλ πιεπξώλ ΑΓ θαη ΑΒ 

αληίζηνηρα, θέξνπκε ηα θάζεηα ηκήκαηα ΚΔ θαη ΛΕ ζηελ πιεπξά ΒΓ. 

Να απνδείμεηε όηη: 

Β1)  Τα ηξίγσλα θαη είλαη ίζα.     

Β2)  ΚΔΕΛ νξζνγώλην.                                                     

Β3)  ΔΖ=ΕΘ, όπνπ Ζ , Θ ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ ΚΓ, ΛΒ αληίζηνηρα.                              

Β4)  τα ΒΛΚΓ, ΗΕΘΘ ιςοςκελι τραπζηια. 

ΘΕΜΑ Γ  
Γίλεηαη  παξαιιειόγξακκν  ΑΒΓΓ  κε  ΑΒ=2ΒΓ  θαη  ηε  γσλία  Β  ακβιεία. Από  ηελ θνξπθή Α  

θέξνπκε ηελ ΑΔ θάζεηε ζηελ επζεία ΒΓ θαη έζησ Μ, Ν ηα κέζα ησλ ΑΒ, ΓΓ αληίζηνηρα. 

Να απνδείμεηε όηη: 

Γ1)  Τν ηεηξάπιεπξν ΜΒΓΝ είλαη ξόκβνο.                                                                              

Γ2)  Τν ηεηξάπιεπξν ΜΔΓΝ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην.                                                             

Γ3)  Ζ ΔΝ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο  .         

                                                                  

ΘΕΜΑ Δ 

Θεσξνύκε  ηζνζθειέο  ηξίγσλν  ΑΒΓ  (ΑΒ=ΑΓ),  θαη  ηελ  επζεία  ε  ηεο  εμσηεξηθήο δηρνηόκνπ ηεο 

γσλίαο Α. Ζ θάζεηε ζηελ πιεπξά ΑΒ ζην Β ηέκλεη ηελ ε ζην Κ θαη ηελ επζεία ΑΓ ζην Ζ.  Ζ θάζεηε ζηελ 

πιεπξά ΑΓ ζην Γ ηέκλεη ηελ ε ζην Λ θαη ηελ επζεία ΑΒ ζην Δ. Φέξλσ ην ύςνο ΑΓ. 

Δ1)  Να απνδείμεηε όηη:  AΖ=AE         θαη    ΑΚ=ΑΛ       

Δ2)  Έλαο καζεηήο  θνηηώληαο ην ζρήκα, δηαηύπσζε ηελ άπνςε όηη ε ΓΑΘ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α 

ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, όπνπ Θ ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΚΖ θαη ΔΛ. Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ ζθέςε ηνπ 

καζεηή ή όρη; Γηθαηνινγήζηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο 
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ΘΕΜΑ A  

Α1) Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι 
λανθαςμζνη. 

1. Από ςθμείο εκτόσ ευκείασ διζρχεται μοναδικι κάκετθ ςτθν ευκεία. 
2. Δφο ιςόπλευρα τρίγωνα είναι ίςα. 
3. Οι διαγϊνιεσ ορκογωνίου είναι ίςεσ    
4. Οι οξείεσ γωνίεσ ορκογωνίου τριγϊνου είναι παραπλθρωματικζσ. 
5. Οι διαγώνιοι του ρόμβου είναι ίςεσ. 

Α2)  Η διάμεςοσ ορκογωνίου τριγϊνου που φζρουμε από τθν κορυφι τθσ ορκισ γωνίασ είναι ίςθ με το 
μιςό τθσ υποτείνουςασ.  

 

ΘΕΜΑ B  
Έζησ θύθινο θέληξνπ Ο θαη δηακέηξνπ ΒΓ. Θεσξνύκε ηα ζεκεία Α θαη Γ ηνπ θύθινπ εθαηέξσζελ 

ηεο ΒΓ, ηέηνηα ώζηε ην ηόμν ΒΓ λα είλαη δηπιάζην ηνπ ηόμνπ ΓΓ.  
Να ππνινγίζεηε: 

Β1)  ην κέηξν x ηνπ ηόμνπ ΓΓ 

Β2)  ηε  Β ̂Γ 

Β3)   ηε  Β ̂ Γ.     

                                                      

             

 ΘΕΜΑ Γ  
 
Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΓΒ (ΑΓ=ΓΒ).  Φζρουμε τα φψθ του ΑΚ και ΓΛ.  Αν Ε,Η είναι τα μζςα των 

πλευρϊν ΑΓ,ΑΒ να αποδείξετε ότι: 
 

Γ1) Κ Α = Λ Β  κ α ι  Λ Α = Κ Β .                                                                                      

Γ2)  ΚΓΛ ιςοςκελζσ τρίγωνο.      
Γ3)  ΚΕΓ , ΛΗΓ ιςοςκελι.      
Γ4) ΚΕ = ΛΗ . 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
 

Δίνεται  τρίγωνο  ΑΒΓ  με  ΑΔ  και  ΑΕ  αντίςτοιχα  θ  εςωτερικι  και  θ  εξωτερικι διχοτόμοσ 
τθσ γωνίασ Α (Δ, Ε ςθμεία τθσ ευκείασ ΒΓ). Φζρουμε ΒΗ κάκετθ ςτθν ΑΔ και ΒΘ κάκετθ ςτθν ΑΕ και 
κεωροφμε Μ το μζςο του BΓ. 

Να αποδείξετε ότι: 
 

Δ1)  Σο τετράπλευρο ΑΗΒΘ είναι ορκογϊνιο.                                                                            
Δ2)  Θ γωνία ΘΗΑ είναι ίςθ με τθ γωνία ΗΑΓ.                                                                             
Δ3)  Θ ευκεία ΘΗ διζρχεται από το Μ.                                                                                         

Δ4)  ΜΖ = 
2


.            
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ΘΕΜΑ A  

Α1) Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 

αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη 

ιαλζαζκέλε.  

1. Οι διαγϊνιοι του ρόμβου είναι ίςεσ. 
2. Οι διαγϊνιοι τετραγϊνου διχοτομοφν τισ γωνίεσ του. 
3. Δφο ιςοςκελι τρίγωνα είναι ίςα. 
4. Οι διάμεςοι τριγϊνου τζμνονται κάκετα. 
5. Κάκε εξωτερικι γωνία τριγϊνου είναι αμβλεία. 

Α2)  Αν θ διάμεςοσ ενόσ τριγϊνου ιςοφται με το μιςό τθσ πλευράσ ςτθν οποία αντιςτοιχεί, τότε το 
τρίγωνο είναι ορκογϊνιο με υποτείνουςα τθν πλευρά αυτι.  

ΘΕΜΑ B  
Δίνεται ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ̂ = 90

ν). Ζςτω Δ ςθμείο τθσ πλευράσ ΑΓ τζτοιο ϊςτε, θ 
διχοτόμοσ ΔΕ τθσ  γωνίασ  να είναι παράλλθλθ ςτθν πλευρά ΒΓ. 

 

Β1)  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΔΓ είναι ιςοςκελζσ.       

Β2)  Αν Α Δ Β =  6 0 ο   ,να  υπολογίςετε τθ γωνία  .    
Β3)   Να αποδείξετε ότι  ΒΓ= 2ΑΒ       

                                                                                             
ΘΕΜΑ Γ  

Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ  και ςθμεία Κ, Λ τθσ διαγωνίου του ΒΔ, τζτοια ϊςτε να ιςχφει 
ΒΚ=ΚΛ=ΛΔ . 

 

Γ1)   Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΚΓΛ είναι παραλλθλόγραμμο. 
Γ2)  Να αποδείξετε ότι, αν το αρχικό παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ  είναι ρόμβοσ, τότε και το ΑΚΓΛ  είναι 
ρόμβοσ 

 

ΘΕΜΑ Δ 
 
 

Δ1)   Σην ζρήκα 1 λα ππνινγίζεηε ηελ γσλία θ̂  αλ ε1//ε2. 

Δ2)   Σην ζρήκα 2 ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΓΔΕ είλαη ίζα θαη ΑΒ//ΓΔ, ΑΓ//ΓΕ ,λα ππνινγίζεηε   

    ηελ γσλία Δ ̂ Γ. 

Δ3)   Σην ζρήκα 3 λα βξείηε ην x θαη ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ.   
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ΘΕΜΑ A  

Α1) Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι 
λανθαςμζνη. 

1. Σο άκροιςμα των γωνιϊν κάκε τριγϊνου είναι 2 ορκζσ. 
2. Από ςθμείο εκτόσ ευκείασ διζρχεται μια μόνο παράλλθλθ προσ τθν ευκεία. 
3. Αν ΑΒ και ΓΔ είναι χορδζσ ενόσ κφκλου με κζντρο Κ και ΚΕ και ΚΗ είναι τα αντίςτοιχα  

αποςτιματά τουσ, τότε ΑΒ=ΓΔ   ΚΕ < ΚΗ.      
4. Όλεσ οι πλευρζσ του ρόμβου είναι ίςεσ.     
5. Δφο ορκογϊνια τρίγωνα με ίςεσ υποτείνουςεσ είναι ίςα.                  

 

Α2)  Η διάμεςοσ του τραπεηίου είναι παράλλθλθ προσ τισ βάςεισ του και ίςθ με το θμιάκροιςμά τουσ.   

ΘΕΜΑ B  
 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ . Ζςτω Αx θ διχοτόμοσ τθσ  εξωτερικισ του γωνίασ Αεξ=120
ν. Από  

τθν κορυφι Β φζρνουμε ευκεία  παράλλθλθ ςτθν  Αx, θ  οποία τζμνει τθν πλευρά ΑΓ ςτο ςθμείο Δ. 

Να αποδείξετε ότι: 
Β1)  Σο τρίγωνο ΑΒΔ είναι ιςόπλευρο. 
Β2)    

Β3)  Αν θ γωνία Β ̂Α είναι διπλάςια τθσ γωνίασ   του τριγϊνου ΑΒΓ, να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του 
τριγϊνου ΒΔΓ.                                                                              

 
ΘΕΜΑ Γ  
 

Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ και ζςτω Ο το ςθμείο τομισ των διαγωνίων ΑΓ και ΒΔ. 
Φζρνουμε τθν ΑΕ κάκετθ ςτθν διαγϊνιο ΒΔ. Εάν Η είναι το ςυμμετρικό του Α ωσ προσ τθν διαγϊνιο ΒΔ, 
τότε να αποδείξετε ότι: 
Γ1)  Σο τρίγωνο ΑΔΗ είναι ιςοςκελζσ.                                                                                     

 

Γ2)  ΗΓ = 2ΟΕ.                                                                                                                                 
 

Γ3) Σο τετράπλευρο με κορυφζσ τα ςθμεία Β,Δ,Η και Γ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.      
                    
ΘΕΜΑ Δ 
 
 

Γίλεηαη ακβιπγώλην ηξίγσλν κε ΑΒ<ΑΓ θαη ̂ > 90
ν.  Φέξλνπκε  ηκήκα  ΒΓ θάζεην  ζηελ    

ΑΒ  θαη  κε θαη  ηκήκα  ΓΔ  θάζεην  ζηελ  ΑΓ  κε . Θεσξνύκε ηα κέζα Ε θαη Θ ησλ 

ΑΓ θαη ΑΔ θαζώο θαη ηε δηρνηόκν Αδ ηεο γσλίαο ΓΑΔ. 

Δ1) Να απνδείμεηε όηη .                                                                                               

Δ2) Αλ Κ ηπραίν ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ Αδ, λα απνδείμεηε όηη ην Κ ηζαπέρεη από ηα κέζα Ε θαη Θ.   

Δ3) Αλ ην Λ είλαη ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ Αδ ηέηνην ώζηε ΛΕ=ΑΕ,  λα απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν 

ΑΕΛΘ είλαη ξόκβνο.                                                                                                              
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Σειεπηαίεο ζπκβνπιέο 

1
η
 συμβουλή 

Μελ παλεγπξίδεηε ηελ ώξα πνπ δίλνληαη ηα ζέκαηα. Ελδερόκελα λα θξύβνπλ θάπνηεο παγίδεο 

πνπ κε ηελ πξώηε καηηά δελ θαίλνληαη. 

2η συμβουλή  

Να είζηε ςύρξαηκνη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ γηα λα απνδώζεηε ζην κέγηζην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ζαο. 

3η συμβουλή 

Μελ απνγνεηεύεζηε αλ ηπρόλ ζαο θαίλνληαη άγλσζηα ηα ζέκαηα. Θα αθνινπζήζνπλ 2 ώξεο 

πνπ κπνξείηε λα θάλεηε ηα πάληα. ίγνπξα είλαη ζέκαηα  πνπ θάπνπ , θάπνηε ηα έρεηε δηδαρζεί.  

4η συμβουλή 

Μελ ζπδεηάηε κε άιινπο ζπλππνςήθηνύο ζαο γηα ηηο ιύζεηο ησλ ζεκάησλ κεηά ην ηέινο ηεο 

εμέηαζεο. Σν κόλν πνπ ζα ζαο πξνζθέξεη κηα ηέηνηα θνπβέληα είλαη πξνβιεκαηηζκόο. Αλ ζέιεηε λα 

ζπκβνπιεπηείηε θάπνηνλ , κηιήζηε κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή.  

5η συμβουλή 

Μελ επεξεάδεζηε από ελδερόκελε απνηπρία ζε θάπνην κάζεκα. θεθζείηε όηη είλαη θαιύηεξα 

λα έρεηε απνηύρεη ζε έλα κάζεκα παξά ζε δύν ή πεξηζζόηεξα. 

                                                                          ………………………………… θαη κεηά 

 

 

Εύρνκαη επηηπρία ζηνπο ζηόρνπο ζαο!!!!!!!!!!! 


