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Αξιολόγηση στα Μαθηματικά Προσανατολισμού                                 Β΄ Γ.Ε.Λ 

            
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

 

ΩΡΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

στα 

 

Μαθηματικά  

ΣΧΕΔΙΟ  ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 

Θέματα Ευκλείδειας Γεωμετρίας που λύνονται με τα διανύσματα 

 

 

1.  Να αποδειχθεί ότι σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοί του διχοτομούνται και αντιστρόφως: αν οι διαγώνιοι 

ενός τετραπλεύρου διχοτομούνται τότε το τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο. 

 

2. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου. 

 

3.  Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Να αποδείξετε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα που συνδέουν τα μέσα των απέναντι 

πλευρών του και το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει τα μέσα των διαγωνίων του διχοτομούνται. 

 

4.  Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και τα σημεία Μ, Ν τέτοια ώστε να είναι: ΔΜ  = ΑΔ  και ΒΝ  = ΑΒ . Να 

αποδείξετε ότι τα σημεία Μ, Γ και Ν είναι συνευθειακά. 

 

5.  Δίνονται δύο παραλληλόγραμμα ΑΒΓΔ και Α΄Β΄Γ΄Δ΄. Αν Μ, Ν, Ρ, Σ είναι αντιστοίχως τα μέσα των 

ευθυγράμμων τμημάτων ΑΑ΄, ΒΒ΄, ΓΓ΄ και ΔΔ΄ να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΜΝΡΣ είναι 

παραλληλόγραμμο. 

 

6.  Να αποδείξετε ότι οι διαγώνιοι ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι ίσες. 

 

  7.  Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας και αντιστρόφως: αν 

η διάμεσος ενός τριγώνου είναι ίση με το μισό της πλευράς που αντιστοιχεί τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με 

υποτείνουσα την πλευρά αυτή. 

 

  8. Να αποδειχθεί ότι, εάν ένα τρίγωνο έχει δύο διάμεσους ίσες τότε είναι ισοσκελές. 
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 

1.  Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ και τα μέσα Κ, Λ των ΑΒ, ΓΔ αντιστοίχως. Να αποδείξετε ότι:  

ΑΓ  + ΒΔ  = 2 ΚΛ  

 

2.   Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να προσδιοριστεί σημείο Ρ τέτοιο ώστε να ισχύει: 

ΡΑ  + ΡΒ + ΡΓ  = 

0  

 

3.  Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να προσδιοριστεί σημείο Ρ τέτοιο ώστε να ισχύει: 

ΑΡ  + 3 ΒΡ  = ΓΡ  

 

4. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Να προσδιορίσετε σημείο Μ τέτοιο ώστε να είναι:  

ΑΓ  + ΒΜ  = ΒΔ  - ΓΔ  

 

5.  Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Να βρεθεί σημείο Μ, τέτοιο ώστε:  

ΜΑ  + ΜΒ  + ΜΓ  + ΜΔ  = 

0  

 

6.  Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Να βρείτε σημείο Ρ τέτοιο ώστε:  

ΡΑ  + ΡΒ + ΡΓ  = ΡΔ  

 

7.   Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Αν Κ, Λ, Μ είναι μέσα αντιστοίχως των πλευρών ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ και Σ σημείο του επιπέδου 

του τριγώνου να αποδειχθεί ότι:  

ΣΚ  + ΣΛ  + ΣΜ  = ΣΑ  + ΣΒ + ΣΓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Εύχομαι επιτυχία στον στόχο σας!!!!!!!!!!!!!!! 
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