
ΔΞΔΤΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΔΩΜΔΤΡΗΑ 

ΠΔΜΠΤΖ 23 ΜΑΗΟΥ 2013  

 

ΘΔΜΑ Α 

A1.  Να απνδείμεηε όηη θάζε ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ κηαο γσλίαο ηζαπέρεη από ηηο 

πιεπξέο ηεο.  

Μονάδες 10  

A2. Να δηαηππώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ ξόκβνπ.  

Μονάδες 5  

A3. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν γπάθονηαρ ζηην κόλλα ζαρ  ηη 

λέξη Σωστό ή Λάθος  δίπλα ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη.  

 

α.  Γύν θύθινη (Κ, ξ) θαη (Λ, R) κε ΚΛ = ξ + R  εθάπηνληαη εζσηεξηθά.  

β. Τν ύςνο  ηζνζθεινύο  ηξηγώλνπ πξνο ηελ βάζε ηνπ είλαη θαη δηάκεζνο.  

γ. Κάζε ξόκβνο πνπ έρεη ίζεο δηαγώληεο είλαη ηεηξάγσλν.  

δ. Τν ζεκείν ηνκήο ησλ κεζνθαζέησλ ησλ πιεπξώλ θάζε ηξηγώλνπ ιέγεηαη 

βαξύθεληξν.  

ε.  Αλ έλα ηεηξάπιεπξν έρεη ηξεηο νξζέο γσλίεο ηόηε είλαη νξζνγώλην.  

Μονάδες 5x2=10 

 

ΘΔΜΑ Β 

Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε βάζε ΒΓ θαη ΒΓ δηρνηόκνο ηνπ. Από ην Γ 

θέξλνπκε παξάιιειε ζηελ ΒΓ πνπ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην ζεκείν Δ.  

B1 .  Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΒΓΔ είλαη ηζνζθειέο.  

B2. Αλ ε παξάιιειε από ην Δ πξνο ηελ ΑΓ ηέκλεη ηελ ΒΓ ζην Ε, λα απνδείμεηε όηη 

ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΕ είλαη ξόκβνο.  

B3. Αλ Κ είλαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΒΓ θαη ΓΔ λα απνδείμεηε όηη ε ΑΚ είλαη  

δηρνηόκνο ηεο  . 

Μονάδες 8 + 9 + 8 = 25 



ΘΔΜΑ Γ 

Γίλεηαη  ην ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε ΑΒ // ΓΓ έηζη ώζηε ΑΒ = 4, ΑΓ = 8 θαη 

 060  . Αλ ΔΕ ε δηάκεζνο ηνπ ηξαπεδίνπ θαη ΑΖ ην ύςνο ηνπ, ηόηε:  

 

Γ1.  Να ππνινγίζεηε ηελ ΓΖ.  

Γ2.  Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν  

 ΒΓΖ είλαη ηζόπιεπξν.  

Γ3.  Να απνδείμεηε όηη  ην  ηεηξάπιεπξν  

 ΔΖΓΕ είλαη παξαιιειόγξακκν.  

Γ4.  Να απνδείμεηε όηη  ην ηεηξάπιεπξν  

 ΔΖΕΒ είλαη νξζνγώλην.  

Μονάδες 5 + 6 +  7 + 7 = 25 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Οη θύθινη ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο είλαη ίζνη θαη εθάπηνληαη ζην Β. Αλ ΜΑ ,  ΜΒ, ΜΓ 

είλαη εθαπηόκελα ηκήκαηα ζηνπο θύθινπο απηνύο, λα απνδείμεηε όηη:  

 

 

Γ1.  ΜΑ = ΜΓ  

Γ2.  Τν ηξίγσλν ΜΚΛ είλαη  

 ηζνζθειέο.  

Γ3.  Ζ ΜΒ είλαη θάζεηε ζηελ ΑΓ.  

Γ4 . Τν ηεηξάπιεπξν ΑΚΛΓ είλαη  

 ηζνζθειέο ηξαπέδην . 

Μονάδες 7 + 7 +  6 + 5 = 25 
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