
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ 
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 1ο  
Α.1 Να αποδείξετε ότι αν η διάµεσος ενός τριγώνου ισούται µε το µισό 
της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο µε 
υποτείνουσα την πλευρά αυτή. 

Μονάδες 12 
Α.2 Να διατυπώσετε την χαρακτηριστική ιδιότητα των σηµείων της 
µεσοκαθέτου ενός ευθυγράµµου τµήµατος. 

Μονάδες 4 
 

Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 
τετράδιο σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί 
σε κάθε πρόταση. 
α. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο µε Α=900 και Β=600, µία από τις κάθετες 
πλευρές είναι ίση µε το µισό της υποτείνουσας. 
 

β. Ένα τετράπλευρο είναι κατ’ ανάγκη ρόµβος αν οι διαγώνιοι του 
τέµνονται κάθετα 
 

γ. Σε Κάθε παραλληλόγραµµο οι διαγώνιοι διχοτοµούν τις γωνίες του. 
Μονάδες 9 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
 

Έστω το παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ του 
διπλανού σχήµατος. Κ, Λ τα µέσα των  
ΑΒ, Α∆ αντίστοιχα και ΑΖ,ΑΕ τα ύψη  
του παραλληλογράµµου από την κορυφή Α. 
Να δείξετε ότι :  
i) ABEK=

2
 

Μονάδες 13 
 
ii) Αν ΕΚ = ΖΛ, τότε το παραλληλόγραµµο είναι ρόµβος. 
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ΘΕΜΑ 3ο  

∆ίνεται το παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ 
    του διπλανού σχήµατος και  
    ∆Τ, η διχοτόµος της γωνίας ∆. 
 
i) Να δείξετε ότι το τρίγωνο Α∆Τ είναι 
   ισοσκελές. 

Μονάδες 10 
ii) Αν ΒΡ, η διχοτόµος της γωνίας Β, να δείξετε ότι: 
    α) Οι γωνίες ΑΤ∆ και ΡΒΤ είναι ισες 
    β)  Το τετράπλευρο ΤΒΡ∆ είναι παραλληλόγραµµο. 

Μονάδες 15 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο  
 
Έστω ορθογώνιο τριγωνο ΑΒΓ (Α=900) µε Β=300. 
Φέρουµε το ύψος ΑΗ και τη διάµεσο ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ. 
Από την κορυφή Β φέρουµε κάθετη στη διάµεσο ΑΜ ,  
η οποία την τέµνει στο σηµείο Ε.  
Να δείξετε ότι : 
α) Το τετράπλευρο ΑΗΕΒ είναι εγγράψιµο 

Μονάδες 7 
 

β) Η γωνία ΑΕΗ= 300. 
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γ) Η γωνία ΒΑΜ=300. 

Μονάδες 6 
 
δ) Τι συµπεραίνετε για τους φορείς των ευθυγράµµων 
 τµηµάτων ΑΒ και ΕΗ 

Μονάδες 6 
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