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                       Μαθηματικά                                                            Α΄ Γ.Ε.Λ 

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

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

 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΣTO 3

Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
ΕΡΩΤΗΣΗ 1

η
 : Τι λέγεται τρίγωνο; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
η
 : Πόσες κορυφές έχει ένα τρίγωνο; Πως συμβολίζονται; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
η
 : Πόσες πλευρές έχει ένα τρίγωνο; Πως συμβολίζονται; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
η
 : Πόσες γωνίες έχει ένα τρίγωνο; Πως συμβολίζονται; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
η
 : Τι λέγονται κύρια στοιχεία ενός τριγώνου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
η
 : Τι λέγεται περίμετρος ενός τριγώνου; Πως συμβολίζεται; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7
η
 : Τι λέγεται ημιπερίμετρος ενός τριγώνου; Πως συμβολίζεται; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
η
 : Τι ονομάζεται σκαληνό τρίγωνο;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 9
η
 : Τι ονομάζεται ισοσκελές  τρίγωνο;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 10
η
 : Τι ονομάζεται ισόπλευρο τρίγωνο;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 11
η
 : Τι ονομάζεται οξυγώνιο τρίγωνο;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 12
η
 : Τι ονομάζεται ορθογώνιο τρίγωνο;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 13
η
 : Τι ονομάζεται αμβλυγώνιο τρίγωνο;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 14
η
 : Τι ονομάζεται υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 15
η
 : Τι ονομάζονται κάθετες πλευρές  ορθογωνίου τριγώνου;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 16
η
 : Τι λέγονται δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17
η
 : Τι λέγεται διάμεσος ενός τριγώνου; Πόσες έχει ένα τρίγωνο;  

                          Πως συμβολίζονται; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18
η
 : Τι λέγεται διχοτόμος ενός τριγώνου; Πόσες έχει ένα τρίγωνο;  

                          Πως συμβολίζονται; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19
η
 : Τι λέγεται ύψος ενός τριγώνου; Πόσα έχει ένα τρίγωνο;  

                          Πως συμβολίζονται; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 20
η
 : Τι λέγεται προβολή του Α πάνω σε ευθεία ή ίχνος; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21
η
 : Τι λέγονται αντίστοιχες ή ομόλογες πλευρές γωνιών τριγώνου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22
η
 : Τι λέγονται κριτήρια ισότητας τριγώνων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23
η
 : Ποιο είναι το 1ο κριτήριο ισότητας δύο τριγώνων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24
η
 : Ποιο είναι το 2ο κριτήριο ισότητας δύο τριγώνων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25
η
 : Ποιο είναι το 3ο κριτήριο ισότητας δύο τριγώνων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26
η
 : Τι γνωρίζετε για τις προσκείμενες γωνίες στη βάση ισοσκελούς   

                          τριγώνου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27
η
 : Τι γνωρίζετε για την διχοτόμο της γωνίας της κορυφής ισοσκελούς   

                          τριγώνου;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 28
η
 : Τι γνωρίζετε για την διάμεσο της βάσης ισοσκελούς                            

                          τριγώνου;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 29
η
 : Τι γνωρίζετε για το ύψος που αντιστοιχεί στη βάση  ισοσκελούς   

                          τριγώνου;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 30
η
 : Τι γνωρίζετε για την μεσοκάθετη της  βάσης ισοσκελούς   

                          τριγώνου;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 31
η
 : Τι γνωρίζετε για τις γωνίες ισοπλεύρου τριγώνου;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 32
η
 : Τι συμπεραίνετε για τα ίσα τόξα ενός κύκλου;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 33
η
 : Πόσες κάθετες ευθείες μπορούμε να φέρουμε σε ευθεία  από σημείο  

                          εκτός της ευθείας ;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 34
η
 : Ποιο είναι το 1ο κριτήριο ισότητας δύο ορθογωνίων τριγώνων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 35
η
 : Ποιο είναι το 2ο κριτήριο ισότητας δύο ορθογωνίων τριγώνων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 36
η
 : Ποιο είναι το 3ο κριτήριο ισότητας δύο ορθογωνίων τριγώνων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 37
η
 : Ποιο είναι το 4ο κριτήριο ισότητας δύο ορθογωνίων τριγώνων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 38
η
 : Τι συμπεραίνετε για την κάθετη που φέρεται από το κέντρο του κύκλου  

                          προς μια χορδή του; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 39
η
 : Ποιες είναι οι δύο συνοπτικές προτάσεις για τα κριτήρια ισότητας  

                          ορθογωνίων τριγώνων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40
η
 : Τι λέγεται απόστημα χορδής κύκλου; 

http://blogs.sch.gr/iraidos/


Copyright: Ηλίας Ράιδος  Καθηγητής Μαθηματικών.                                                                E-mails:raidosi@yahoo.gr  

                                            http://blogs.sch.gr/iraidos/                                                                              iraidos@gmail.com 

Σελίδα 3 από 4 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 41
η
 : Τι συμπεραίνετε για δύο ίσες χορδές  ενός κύκλου σε σχέση με τα  

                           αποστήματα;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 42
η
 : Τι γεωμετρικός τόπος είναι η διχοτόμος μιας γωνίας;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 43
η
 : Τι γεωμετρικός τόπος είναι ο κύκλος;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 44
η
 : Τι γεωμετρικός τόπος είναι η μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 45
η
 : Τι λέγεται κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 46
η
 : Πότε ένα σχήμα παρουσιάζει κεντρική συμμετρία;   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 47
η
 : Τι λέγεται άξονας  συμμετρίας ενός σχήματος;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 48
η
 : Πότε ένα σχήμα παρουσιάζει αξονική  συμμετρία;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 49
η
 : Ποια σχέση συνδέει την εξωτερική γωνία ενός τριγώνου με την απέναντι της  

                          εσωτερικής; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 50
η
 : Πόσες γωνίες ορθές μπορεί να έχει ένα τρίγωνο; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 51
η
 : Πόσες γωνίες αμβλείες μπορεί να έχει ένα τρίγωνο; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 52
η
 : Πόσες γωνίες οξείες μπορεί να έχει ένα τρίγωνο; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 53
η
 : Ποια σχέση συνδέει το άθροισμα δύο γωνιών ενός τριγώνου 

                          με τις 180
ο
 ; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 54
η
 : Ποια σχέση ανισότητας συνδέει δύο άνισες γωνίες με τις δύο απέναντι τους  

                          πλευρές ; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 55
η
 : Ποια σχέση συνδέει τις πλευρές ενός τριγώνου; ( τριγωνική ανισότητα) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 56
η
 : Ποια σχέση συνδέει μια χορδή κύκλου μια διάμετρό του;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 57
η
 : Πότε δύο πλάγια τμήματα είναι ίσα; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 58
η
 : Πότε μια ευθεία λέγεται εξωτερική ενός κύκλου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 59
η
 : Πότε μια ευθεία λέγεται εφαπτομένη ενός κύκλου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 60
η
 : Πότε μια ευθεία λέγεται τέμνουσα ενός κύκλου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 61
η
 : Πόσα κοινά σημεία το πολύ έχει μια ευθεία και ένας κύκλος; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 62
η
 : Τι λέγεται σημείο επαφής μιας ευθείας και ενός κύκλου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 63
η
 : Τι λέγονται σημεία τομής μιας ευθείας και ενός κύκλου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 64
η
 : Πόσοι κύκλοι ταυτόχρονα διέρχονται από τρία σημεία μη συνευθειακά; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 65
η
 : Τι λέγονται εφαπτόμενα τμήματα  ενός κύκλου από σημείο εκτός αυτού; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 66
η
 : Τι λέγεται διακεντρική ευθεία; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 67
η
 : Τι λέγεται διάκεντρος δύο κύκλων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 68
η
 : Πότε δύο κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά ; 

                          Ποια σχέση συνδέει την διάκεντρο  με τις ακτίνες τους; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 69
η
 : Πότε δύο κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά ; 

                          Ποια σχέση συνδέει την διάκεντρο με τις ακτίνες τους; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 70
η
:  Πότε δύο κύκλοι τέμνονται ;  

                          Ποια σχέση συνδέει την διάκεντρο με τις ακτίνες τους; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 71
η
: Πότε δύο κύκλοι δεν έχουν κοινά σημεία ;  

                         Ποια σχέση συνδέει την διάκεντρο με τις ακτίνες τους; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 72
η
 : Τι λέγεται κοινή χορδή δύο κύκλων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 73
η
 : Τι γνωρίζεται για την διάκεντρο δύο τεμνομένων κύκλων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 74
η
 : Τι λέγεται κοινή εξωτερική εφαπτομένη δύο κύκλων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 75
η
 : Τι λέγεται κοινή εσωτερική εφαπτομένη δύο κύκλων; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 76
η
 : Ποια γεωμετρικά όργανα χρειαζόμαστε σε μια γεωμετρική κατασκευή; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 77
η
 : Σε ποια στάδια γίνεται μια γεωμετρική κατασκευή; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 78
η
 : Τι είναι η κατασκευή; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 79
η
 : Τι είναι η απόδειξη; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 80
η
 : Τι είναι η διερεύνηση; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 81
η
 : Τι είναι η ανάλυση; 

                                     

         

 

 

 

 

 

 

 

Καλό διάβασμα. Εύχομαι επιτυχία στον στόχο σας!!!!!!!!!!!!!!! 
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