2ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010-11

Τάξη Α΄
Eπαναληπτικό ∆ιαγώνισµα στη Γεωµετρία
ΘΕΜΑ 1Ο
Α. α. Να αποδείξετε ότι τα εφαπτόµενα τµήµατα ΡΑ και ΡΒ που άγονται από σηµείο Ρ προς
κύκλο ( Ο, R ) είναι ίσα µεταξύ τους.
(10 µονάδες)
β. Τι λέγεται ρόµβος;
(5 µονάδες)
Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις µε την ένδειξη (Σ) Σωστό ή (Λ)
Λάθος, χωρίς να δικαιολογείτε την απάντησή σας.
1. Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι ίσες.
2. Αν δύο τρίγωνα έχουν τις γωνίες τους ίσες µια προς µια τότε αυτά είναι πάντοτε ίσα.
3. Αν δύο ευθείες του ίδιου επιπέδου είναι κάθετες σε µια ευθεία σε δύο διαφορετικά
σηµεία της τότε αυτές είναι παράλληλες.
4. Η εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι ίση µε το άθροισµα των δύο απέναντι
εσωτερικών γωνιών του τριγώνου.
5. Τα ύψη κάθε τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σηµείο, το οποίο ονοµάζεται έγκεντρο
του τριγώνου.
(10 µονάδες)
----------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΜΑ 2Ο
Σε κύκλο ( Ο, R ) παίρνουµε χορδή ΑΒ και την
προεκτείνουµε κατά ίσα τµήµατα ΑΓ=Β∆. Να
αποδείξετε ότι:
α. ΟΓ=Ο∆

Ο

(12 µονάδες)
β. Η απόσταση του Α από την OΓ είναι ίση µε την
απόσταση του Β από την Ο∆.
(13 µονάδες)
Γ

Α

Β

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ΘΕΜΑ 3
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Ο

Στο διπλανό σχήµα δίνονται δύο κύκλοι (Κ,R) και
(Λ,ρ) οι οποίοι εφάπτονται εξωτερικά στο σηµείο Α.
Από το Α φέρουµε µια ευθεία η οποία τέµνει τους δύο
κύκλους στα σηµεία Β και Γ.
α. Να αποδείξετε ότι το ευθύγραµµο τµήµα ΚΒ είναι
παράλληλο προς το ευθύγραµµο τµήµα ΛΓ.
(10 µονάδες)
β. Οι εφαπτόµενες των δύο κύκλων στα σηµεία Β και
Γ αντίστοιχα είναι παράλληλες.
(8 µονάδες)

Γ

K
Α

Λ

Β



γ. Αν AKB=KBA+54
να υπολογίσετε σε µοίρες τις
γωνίες του τριγώνου ΚΒΑ.
(7 µονάδες)
----------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΜΑ 4Ο
0

Ε

Στο διπλανό σχήµα το ΑΒΓ∆ είναι παραλληλόγραµµο.
Το ευθύγραµµο τµήµα ΒΕ είναι κάθετο στη ΒΓ και

Β

Α

ίσο µε ΒΓ και το ευθύγραµµο τµήµα ∆Ζ είναι κάθετο
στη ∆Γ και ίσο µε ∆Γ. Να αποδείξετε ότι:
α. Τα τρίγωνα ΑΒΕ και Α∆Ζ είναι ίσα.

∆

Γ

(10 µονάδες)
β. Αν το ευθύγραµµο τµήµα Ζ∆ προεκτεινόµενο
τέµνει την ΑΒ στο Η, τότε

 + AZH
 = 900
HAZ

(5 µονάδες)
γ. Το τρίγωνο ΕΑΖ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.
(10 µονάδες)

Ζ

----------------------------------------------------------------------------------------------Υµηττός, 6/6/2011
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Τα σχήµατα να τα µεταφέρετε στην κόλλα σας και να τα συµπληρώσετε όπου χρειάζεται.
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