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Θέμα Α 
 

Α. Να δείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της. 
Μονάδες 15 

 

Β.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλα σας " 
Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

α.  Η ακτίνα που καταλήγει στο σημείο επαφής είναι κάθετη στην εφαπτομένη. 

β.  κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου ισούται με το άθροισμα των απέναντι εσωτερικών του 
γωνιών. 

γ.  Oρθόκεντρο ενός τριγώνου είναι το σημείο τομής των διχοτόμων του. 

δ.  οι διαγώνιοι ενός ρόμβου είναι ίσες. 

ε. το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών ενός τριγώνου  
       είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά. 

Μονάδες 10 
 

 

Θέμα Β 
 
 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με . Φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας  που τέμνει την ΑΓ στο Δ και τη διχοτόμο της 

γωνίας   που τέμνει την ΑΒ στο Ε  (Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα). 

Α) Αν οι διχοτόμοι τέμνονται στο Ι να δείξετε ότι    (12 μ) 

Β)          (13 μ) 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
& ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

1o ΓΕΛ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 

ΣΤΗ 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
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Θέμα Γ 
 

Δίνεται τρίγωνο  ΑΒΓ  με    και η διχοτόμος ΒΔ της γωνίας   . Από το μέσο  Μ  της  ΑΓ  φέρνουμε 
παράλληλη στη διχοτόμο  ΒΔ  που τέμνει την πλευρά  ΒΓ  στο  Ν. 
Να αποδείξετε ότι: 
Δ1.  Το τρίγωνο  ΒΔΓ  είναι ισοσκελές.                                                                                 (Μονάδες 5) 
Δ2.  Το τρίγωνο  ΜΝΓ είναι ισοσκελές.                                                                                (Μονάδες 10)  
Δ3.                                                                                                                              (Μονάδες 10) 
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Θέμα Δ 

 
Δίνεται ισοσκελές τρπέζιο ΑΒΓΔ με μικρή βάση ΑΒ=5 , μεγάλη βάση  

 ΓΔ=13 και γωνία ˆ 60   . 
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Α) Να υπολογιστού τα μήκη της διαμέσου ΜΝ του τραπεζίου και του τμήματος που 

συνδέει τα μέσα των διαγωνίων του ΚΛ.     (10 μονάδες) 

Β) Αν ΑΕ και ΒΖ τα ύψη του τραπεζίου , να αποδειχθεί ότι ΔΕ=ΖΓ 

                   (5 μονάδες) 

Γ) Να βρεθεί η περίμετρος του τραπεζίου.                                      (5 μονάδες)  

Δ)  Να αποδειχθεί ότι το τετράπλευρο ΜΝΖΕ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 

                               (5 μονάδες) 

 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

1. Να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα θέματα.  

2. Στα σχήματα που θα χρειαστούν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μολύβι.  

3. Διαθέσιμος χρόνος  εξέτασης δύο (2) ώρες . 

4. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  30΄  από τη διανομή των θεμάτων.  

5 . Όλες οι απαντήσεις  να γραφούν στη κόλλα αναφοράς .  

6. Όλα τα θέματα είναι ισοδύναμα  και βαθμολογούνται με 25 μονάδες.  

 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ!!! 

 

 

                 Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                                                 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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