
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

4Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-13 

ΤΑΞΗ: A’ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 23/5/2013 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ Α.  ΚΑΛΠΑΚΑΣ Μ. 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

 

i) Να αποδείξετε   το  θεώρημα : Η διάμεσος ορθογώνιου τριγώνου που 

φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της 

υποτείνουσας (μονάδες 15) 

ii) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας 

την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση. 
 α) Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία ισούται με 030 , τότε η απέναντι πλευρά    

     του είναι το μισό της υποτείνουσας . 

 β) Από σημείο εκτός ευθείας άγεται μια μόνο παράλληλη προς αυτή.                          

 γ)  Τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου, που άγονται από σημείο εκτός αυτού είναι ίσα μεταξύ         

τους. 

 δ)  Η διάμεσος του τραπεζιού είναι παράλληλη με τις βάσεις του και ίση με το  

     ημιάθροισμα  τους .         

 ε) Σε κάθε ορθογώνιο οι διαγώνιες διχοτομούν τις γωνίες του.. 

(μονάδες 10) 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, και ΑΔ η διχοτόμος του. 

1. Αν  0ˆ 80A  και  0ˆ ˆ20B   να υπολογίσετε τις γωνίες  ̂  και ̂  

(μονάδες 12) 

2. Αν ΔΕ παράλληλη στην ΑΒ να υπολογίσετε τις γωνίες  ˆκαι ˆ   

(μονάδες 13)  

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 0ˆ 90A  . Η διχοτόμος της γωνίας Β τέμνει την ΑΓ     

στο Δ. Από το Δ φέρνουμε την κάθετη  ΔΕ στην ΒΓ  



α) Να δειχθεί ότι ΑΔ = ΔΕ      (μονάδες 9) 

     β)  Αν η γωνία  0ˆ 30  και Μ το μέσο της ΔΓ , να δειχθεί ότι : 

i)   ΔΓ=2ΕΔ   (μονάδες 8) 

ii)  το τρίγωνο ΔΕΜ είναι  ισόπλευρο   (μονάδες 8) 

 
ΘΕΜΑ 4Ο  

 

Δίνεται  τρίγωνο  ΑΒΓ, το ύψος του ΑΔ και η διάμεσός του ΑΜ. 

Προεκτείνουμε το  ύψος  ΑΔ  προς το  μέρος του Δ  και πάνω στην 

προέκταση  παίρνουμε  τμήμα  ΔΚ = ΑΔ.    Επίσης προεκτείνουμε  η  διάμεσο  

ΑΜ  προς το  μέρος  του Μ  και  πάνω  στην  προέκταση  παίρνουμε  τμήμα 

ΜΝ = ΑΜ.  

 α. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΝΓ είναι παραλληλόγραμμο. (μονάδες 9) 

 β. Να αποδείξετε ότι ΔΜ παράλληλη στην ΚΝ. (μονάδες 8) 

  γ. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΚΝΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.  

(μονάδες 8) 
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