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Θέµα 1ο
                                                                                          (Μονάδες 8+7+10) 

Α.  Να αποδείξετε ότι αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο µια γωνία του ισούται µε o30 ,  

      τότε η απέναντι πλευρά του είναι το µισό της υποτείνουσας. 

Β.  Πότε ένα τετράπλευρο είναι ρόµβος; 

Γ.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος  

δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.  

(α) Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι µεγαλύτερη από κάθε γωνία  

      του. 

 (β) Τα σηµεία της µεσοκαθέτου ενός ευθύγραµµου τµήµατος ισαπέχουν από    

τα άκρα του. 

 (γ) Από τρία διαφορετικά σηµεία διέρχεται πάντα ένας κύκλος. 

 (δ) Αν οι διαγώνιοι ενός τετραπλεύρου τέµνονται κάθετα τότε αυτό είναι κατ’  

ανάγκη ρόµβος.  

 (ε) Κάθε τετράγωνο είναι παραλληλόγραµµο.  

 

Θέµα 2ο
                                                                                            (Μονάδες 15+10) 

∆ίνεται ηµικύκλιο ( ,R)Ο  διαµέτρου ΑΒ και εφαπτόµενο τµήµα ΡΑ. Αν το ηµικύκλιο 

τέµνει το ΡΟ στο µέσο του Μ, να αποδείξετε ότι: 

(α) το τρίγωνο ΑΜΟ είναι ισόπλευρο. 

(β) � ο30ΑΒΜ = .  

 

Θέµα 3ο
                                                                                           (Μονάδες 8+12+5) 

Σε τετράπλευρο ΑΒΓ∆ φέρνουµε ∆Ε ίσο και παράλληλο µε το ΑΒ (όπως φαίνεται στο 

σχήµα).  

(α) Να αποδείξετε ότι το ΑΒΕ∆ είναι παραλληλόγραµµο. 

(β) Έστω Κ το κέντρο του παραλληλογράµµου ΑΒΕ∆ και Λ το µέσο της ΑΓ. Να  

      αποδείξετε ότι το ΕΓ είναι παράλληλο προς το ΚΛ διπλάσιο από αυτό.  

(γ) Να βρείτε ένα σηµείο Σ τέτοιο, ώστε τα τρίγωνα ΣΕΒ και ΣΕΓ να είναι ισοσκελή.  

     (Να αντιγράψετε το σχήµα στην κόλλα σας και να περιγράψετε τον τρόπο που   

      βρήκατε το σηµείο Σ). 
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Θέµα 4ο
                                                                                    (Μονάδες 5+5+5+5+5) 

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε � ο120Α =  και η διχοτόµος του Α∆. Φέρουµε τις ∆Ε, ∆Ζ κάθετες 

στις ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα. ∆ίνεται ότι ∆Ζ = ΒΕ .  

(α) Να αποδείξετε ότι ∆Ε = ∆Ζ .  

(β) Να υπολογίσετε τη γωνία �Ε∆Ζ . 

(γ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ∆ΕΖ είναι ισόπλευρο. 

(δ) Να υπολογίσετε τη γωνία �Β  του τριγώνου ΑΒΓ. 

(ε) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΕΖ είναι ισοσκελές και να υπολογίσετε τη γωνία �∆ΒΖ . 
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