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1Ξ ΓΔΜΘΙΞ ΚΥΙΔΘΞ …………………………………. 
ΤΠΘΤΖ 24 ΛΑΘΞΥ 2011 

ΔΝΔΤΑΕΞΛΔΜΞ ΛΑΗΖΛΑ : ΓΔΩΛΔΤΠΘΑ Α΄ΚΥΙΔΘΞΥ 
ΣΥΜΞΚΞ ΣΔΚΘΔΩΜ : ΤΠΔΘΣ ( 3 ) 

 
ΗΔΛΑ Α (25 μξμάδεπ) 
Α1. Να απξδείνεςε όςι ςα εταπςόμεμα ςμήμαςα πξσ άγξμςαι από ρημείξ εκςόπ κύκλξσ είμαι ίρα 
μεςανύ ςξσπ.                                                                                                                          Λξμάδεπ 10                       
A2. Δώρςε ςξμ ξοιρμό ςηπ διακέμςοξσ (ρυήμα ποξαιοεςικό)                                             Λξμάδεπ  3 
Α3. Να απαμςήρεςε ρςιπ ακόλξσθεπ ποξςάρειπ με Σ ή Κ αμ κάθε ποόςαρη είμαι ρωρςή ή λάθξπ 
αμςίρςξιυα. 
α) Τξ ξοθόκεμςοξ είμαι ςξ ρημείξ ςξμήπ ςχμ διυξςόμχμ ρςξ ςοίγχμξ                                Λξμάδεπ 3 
β) Τξ κσοςό ςεςοάπλεσοξ με όλεπ ςιπ πλεσοέπ ςξσ ίρεπ είμαι πάμςξςε ςεςοάγχμξ              Λξμάδεπ 3                            
γ) Τξ βαούκεμςοξ εμόπ ςοιγώμξσ, απέυει από κάθε κξοστή ςξσ ςα ¾ ςξσ μήκξσπ ςηπ αμςίρςξιυηπ 
διαμέρξσ                                                                                                                                  Λξμάδεπ 3 
δ)  Οι βάρειπ ςξσ ςοαπέζιξσ μπξοξύμ μα είμαι ίρεπ                                                               Λξμάδεπ 3 
 
ΗΔΛΑ Β (25 μξμάδεπ) 
Δίμεςαι ςσυαίξ ςοίγχμξ ΑΒΓ. Φέοξσμε ςιπ διαμέρξσπ ΒΜ και ΓΝ και ρςιπ ποξεκςάρειπ ςξσπ 
παίομξσμε εσθύγοαμμα ςμήμαςα ΜΔ=ΒΜ και ΝΔ=ΓΝ. Να απξδείνεςε όςι:  
Β1. ΑΔ=ΒΓ                                                  Λξμάδεπ 10 
Β2. ΑΔ = ΒΓ                                                           Λξμάδεπ 10 
Β3. Τξ Α είμαι μέρξ ςξσ ΔΔ                      Λξμάδεπ 5       
                                                                                      
ΗΔΛΑ Γ (25 μξμάδεπ) 

Δίμεςαι παοαλληλόγοαμμξ ΑΒΓΔ με 90


   

και ΑΒ = 2ΒΓ. Θεχοξύμε ςξ ύφξπ ΓΔ ποξπ ςημ 

πλεσοά ΑΔ και ςα μέρα Μ και Ν ςχμ 

πλεσοώμ ΔΓ και ΑΒ αμςίρςξιυα, όπχπ 

ταίμεςαι ρςξ ρυήμα. Να απξδείνεςε όςι : 

Γ1. Τξ ςεςοάπλεσοξ ΑΝΜΔ είμαι οόμβξπ.             

                               Λξμάδεπ 6 

Γ2. Τξ ΜΔΑΝ είμαι ιρξρκελέπ ςοαπέζιξ.             

                                          Λξμάδεπ 6 

Γ3. Η ΔΝ είμαι διυξςόμξπ ςηπ γχμίαπ ΜΔΑ.  Λξμάδεπ 7 

Γ4. E 3
 

                                     Λξμάδεπ 6  
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ΑΠΧΖ 2ηπ ΣΔΚΘΔΑΣ 
ΗΔΛΑ Δ (25 μξμάδεπ) 

Δίμεςαι ξοθξγώμιξ ΑΒΓΔ (ΑΒ > ΑΔ) με AB 30


   . Αμ Π , Κ και Μ μέρα ςχμ ΟΔ , ΟΓ και ΑΒ 
αμςίρςξιυα, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα ςόςε μα απξδείνεςε όςι: 
Δ1. Τξ ςοίγχμξ ΔΟΑ είμαι ιρόπλεσοξ.                                                                                 Λξμάδεπ 6 
Δ2. Τξ ςοίγχμξ AΠΒ  είμαι ξοθξγώμιξ.                                                                                Λξμάδεπ 4  
Δ3. Τξ ΑΠΚΜ  είμαι οόμβξπ.                                                                                                 Λξμάδεπ 6 

Δ4. Αμ ςα υχοιά Αλικαμάπ, Οηγαδάκια, Ιαςαρςάοι και Βξσγιάςξ βοίρκξμςαι ρςα ρημεία Α, Π, 

Κ, Β αμςίρςξιυα, ςόςε ιραπέυξσμ από ςημ Λπόυαλη πξσ βοίρκεςαι ρςξ ρημείξ Μ.          Λξμάδεπ 5 

Δ5. 
AM

O AM
2

                                                                                                                 Λξμάδεπ 4 

 
ΞΔΖΓΘΔΣ (για ςξσπ ενεςαζξμέμξσπ) 

1. Γοάφςε ςξ ξμξμαςεπώμσμό ραπ ρςξ επάμχ μέοξπ ςχμ τχςξαμςιγοάτχμ ςα ξπξία θα παοαδώρεςε 
μαζί με ςξ γοαπςό ρςξ ςέλξπ ςηπ ενέςαρηπ. 

2. Να γοάφεςε ςιπ απαμςήρειπ ραπ μόμξ με μπλε ή μαύοξ ρςσλό. 
3. Τα ρυήμαςα μπξοξύμ μα γίμξσμ και με μξλύβι. 
4. Να απαμςήρεςε ρε όλα ςα θέμαςα. 
5. Διάοκεια ενέςαρηπ : Δσξ ( 2 ) ώοεπ. 
6. Χοόμξπ δσμαςήπ απξυώοηρηπ : Μιρή ώοα από ςημ έμαονη. 

 
Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!! 

 
Ξ Διεσθσμςήπ                         

 
 
  
 
 
 
 

 
Ξι ειρηγηςέπ 

 
 

Λιχαλόπξσλξπ Μ.  
 
 

Χαςζόπξσλξπ Γ. 
 

                   
 

ΤΔΚΞΣ 2ηπ ΑΟΞ 2 ΣΔΚΘΔΔΣ 



Δλδεηθηηθέο Λύζεηο Πξναγσγηθώλ εμεηάζεσλ Μαΐνπ – Ινπλίνπ  

Δπηκέιεηα:  Χαηδόπνπινο Μάθεο  

Θέμα Α 

Α1. Γείηε απόδεημε ζηελ ζειίδα 62 Θεώπημα ΙΙ  

Α2. Γείηε ζειίδα 63 (νξηζκόο ή ζρήκα είλαη δεκτά, πόζν κάιινλ θαη ηα δύο) 

Α3. Λ , Λ , Λ , Λ (δειαδή όια ιάζνο) 

 

Θέμα Β 

 

Β1. Από ζύγθξηζε ηξηγώλσλ ΑΔΝ θαη ΒΝΓ έρνπκε: 

 ΒΝ = ΝΑ (Ν κέζν ΑΒ)  (Μνλάδεο 3) 

 ΝΓ = ΝΔ (δεδνκέλν)   (Μνλάδεο 3) 

 1 2
ˆ ˆ    (σο θαηαθνξπθήλ)  (Μνλάδεο 3)  

άξα από ην θξηηήξην Π – Γ – Π παίξλνπκε ΑΔ = ΒΓ  (Μνλάδεο 1) 

Β΄ τπόπορ: Το ΔΑΓΒ είναι παραλληλόγραμμο αθού οι διαγώνιες διτοηομούνηαι, άρα οι απένανηι πλεσρές είναι ίζες, 

δηλαδή ΔΑ = ΒΓ 

 

Β2. Όκνηα από ηελ ηζόηεηα ηξίγσλσλ ΑΜΓ θαη ΜΒΓ 

Β τπόπορ: Τν ΑΓΓΒ είλαη παξαιιειόγξακκν κε αλάινγν ζθεπηηθό 

 

Β3. Από ηηο πξνεγνύκελεο ζρέζεηο παίξλνπκε ΑΔ = ΑΓ (Μνλάδεο 3) , προσοχή δελ καο θηάλεη γηα λα 

ζπκπεξάλνπκε όηη ην Α είλαη κέζν ηνπ ΔΓ, πξέπεη λα απνδείμνπκε όηη είλαη θαη ζηελ ίδηα επζεία (δηλ. ηα Γ, Α, Δ 

είναι ζσνεσθειακά (Μονάδες 2))! 

Α΄ τπόπορ: Θα δείξοςμε ότι η γωνία ΔΑΓ είναι 180
0
 

Έρνπκε δηαδνρηθά, 
 *

0ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ 180    

*: Από ηην ιζόηηηα ηων παραπάνω ηριγώνων έτοσμε και ηις γωνίες ηοσς ίζες, δηλαδή ˆ ˆˆ ˆ     

Β΄ τπόπορ: Από ηνλ β΄ ηρόπο ησλ εξσηεκάησλ Β1 θαη Β2 έρνπκε, ΑΔ // ΒΓ (ιόγσ παξαιιεινγξάκκνπ) θαη  

ΑΓ // ΒΓ, όκσο από ην 5ν αμίσκα παξαιιειίαο από ζεκείν εθηόο επζείαο δηέξρεηαη κνλαδηθή παξάιιειε πξνο 

απηή, άξα ηα Γ, Α, Δ είλαη ζπλεπζεηαθά. 

Δπνκέλσο, ην Α είλαη κέζν ηνπ ΓΔ 



Θέμα Γ 

Γ1. Τν ΑΝΜΓ είλαη ηεηξάπιεπξν κε δύν απέλαληη πιεπξέο ίζεο θαη παξάιιειεο (Μονάδες 4) (ηηο ΑΝ θαη  ΜΓ), 

άξα είλαη παξαιιειόγξακκν θαη επεηδή ΑΓ = ΓΜ είλαη ξόκβνο (δύν δηαδνρηθέο πιεπξέο ίζεο) (Μονάδες 2) 

 

Γ2. Θα δείμνπκε όηη:  

 ΜΝ // ΑΔ  (δύν απέλαληη πιεπξέο παξάιιειεο)  (Μνλάδεο 2) 

 ΜΔ = ΑΝ  (νη κε παξάιιειεο πιεπξέο ίζεο)  (Μνλάδεο 2) 

 ME / / AN  (θαη νη άιιεο πιεπξέο δελ είλαη παξάιιειεο)  (Μνλάδεο 2) 

Έρνπκε,  

 ΜΝ // ΑΓ (από ηνλ ξόκβν) άξα ΜΝ // ΑΔ 

 Σην οπθογώνιο τπίγωνο ΔΓΓ ε ΔΜ είλαη δηάκεζνο νξζνγσλίνπ, άξα παίξλνπκε από γλσζηή πξόηαζε :        

ΜΔ = ΓΓ/2 δειαδή  ΜΔ = ΓΜ = ΑΝ  (όμοια από ηον ρόμβο ΑΝΜΓ) 

 Η  ΔΜ ηέκλεη ηελ ΓΓ (ζην Μ), όκσο ε ΓΓ είλαη παξάιιειε ηεο ΑΒ άξα θαη ηεο ΑΝ, άξα ε   

 ΔΜ ηέκλεη θαη ηελ ΑΝ, δειαδή ME / / AN  

 

Γ3. Θα δείξοςμε ότι: ˆ ˆAEN NEM  

Αξρηθά ην ηξίγσλν ΜΔΝ είλαη ηζνζθειέο αθνύ ΔΜ = ΜΝ (=ΓΜ =ΑΓ από ξόκβν θαη δηάκεζν νξζνγσλίνπ) 

άξα ˆ ˆENM NEM  (1)  (Μονάδες 4) 

Δπίζεο ˆ ˆAEN ENM (2) από εληόο ελαιιάμ ησλ παξαιιήισλ ΑΔ, ΜΝ κε ηεκλόκελε ηελ ΔΝ, άξα από (1) θαη (2) 

παίξλνπκε ην δεηνύκελν (Μονάδες 3) 

 

Γ4. Θα δείξοςμε ότι: E 3
 

    

Παίξλνπκε ην Α΄ κέινο θαη έρνπκε δηαδνρηθά, 

ˆˆ ˆ ˆE ENM MNB MEN A


    (από ηηο παξάιιειεο ΝΜ θαη ΑΓ θαη ην ηζνζθειέο ηξίγσλν ΜΔΝ) (Μνλάδεο 2) 

ˆ ˆMEN AEM  (από ην ηζνζθειέο ηξαπέδην)  (Μονάδες 2) 

ˆ ˆ ˆMEN 2MEN 3MEN    (από ηελ ΔΝ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ˆAEM ) (Μονάδες 2) 

 

Θέμα Γ 

Γ1. Τν ηξίγσλν ΓΟΑ είλαη ηζνζθειέο (αθνύ νη δηαγώληεο είλαη ίζεο θαη δηρνηνκνύληαη) θαη ε γσλία ΑΓΒ είλαη 60
0
, 

άξα είλαη ην ηξίγσλν ΓΟΑ είλαη ηζόπιεπξν.  

Γ2. Αθνύ ΑΠ είλαη δηάκεζνο (ην Π είλαη κέζν ηεο ΓΟ από ηα δεδνκέλα) θαη ηζόπιεπξν (δειαδή ηζνζθειέο από 

όιεο ηηο θνξπθέο) ζα είλαη θαη ύςνο, δειαδή ε ΑΠ είλαη θάζεηε ζηελ ΒΓ. 

Γ3. Τν ΠΚ ελώλεη ηα κέζα ησλ ΟΓ θαη ΟΓ άξα είλαη παξάιιειν ζηελ ΓΓ (άξα θαη ζηελ ΑΒ) θαη ίζε κε ην κηζό 

ηεο, δειαδή, / / / /
2 2

 
        άξα είλαη παξαιιειόγξακκν αθνύ δύν απέλαληη πιεπξέο 

είλαη ίζεο θαη παξάιιειεο (Μονάδες 3). 



Δπίζεο, ζην νξζνγώλην ηξίγσλν ΠΑΒ ε γσλία 0ˆ 30  άξα από γλσζηή πξόηαζε παίξλνπκε ΑΠ = ΑΒ/2 

δειαδή ΑΠ = ΑΜ, άξα δύν δηαδνρηθέο πιεπξέο ίζεο, άξα ην ηεηξάπιεπξν είλαη παξαιιειόγξακκν (Μονάδες 3).  

Γ4. Αξθεί λα απνδείμνπκε όηη, ΑΜ = ΠΜ = ΚΜ = ΒΜ, δειαδή κε ιίγα ιόγηα ηα Α, Π, Κ, Β είλαη νκνθπθιηθά 

(ζηνλ ίδην θύθιν). (Μνλάδεο 2) 

 Τν ΠΑ = ΑΜ = ΠΜ από ηνλ ξόκβν ΑΠΚΜ θαη ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΠΑΜ                               (Μον 2) 

 Τν ΚΒ = ΒΜ = ΚΜ από ηνλ ξόκβν ΠΚΒΜ (γηα ηνλ ίδην ιόγν) θαη ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΜΚΒ (Μον 2) 

 Δπίζεο ΠΑ = ΠΚ = ΚΒ, από ηνπο ξόκβνπο, άξα ηα πξώηα κέιε είλαη ίζα, άξα θαη ηα δεύηεξα θαη έπεηαη ην 

δεηνύκελν (Μονάδες 1) 

 

Γ5.  Θα δείμνπκε όηη: 

 ΟΠ < ΑΜ και   (Μνλάδεο 2) 

 ΑΜ / 2  < ΟΠ    (Μνλάδεο 2) 

Έρνπκε, 

 Θέινπκε λα απνδείμνπκε όηη ΟΠ < ΑΜ,  αξθεί λα απνδείμνπκε όηη ΟΠ < ΠΚ πνπ απηό είλαη πξνθαλέο από 

ην ηξίγσλν ΠΟΚ, κε ηελ γσλία ΠΟΚ λα είλαη ακβιεία (120
0
) άξα θαη ε απέλαληη πιεπξά λα είλαη ε 

κεγαιύηεξε γσλία ηνπ ηξηγώλνπ 

 Δθαξκόδνπκε ηελ ηξηγσληθή αληζόηεηα ζην ηξίγσλν ΑΟΒ θαη έρνπκε,  

  ΑΒ < ΑΟ + ΟΒ (Μνλάδα 1) 

2
2


    

2
2


   (Μνλάδα 1) 

 

 
 


