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MYTIΛHNH 10/6/13 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  Να αποδείξετε ότι θ διάμεςοσ ορκογωνίου τριγϊνου που φζρουμε από 
 τθν κορυφι τθσ ορκισ γωνίασ είναι ίςθ με το μιςό τθσ υποτείνουςασ. 

          (Μονάδεσ 9) 
Α2.  
α.  Να δϊςετε τον οριςμό του τετραγϊνου.  (Μονάδεσ 2) 
β.  Να αναφζρετε δφο ομοιότθτεσ και δφο διαφορζσ μεταξφ ορκογωνίου 

 και ρόμβου.       (Μονάδεσ 4) 
 
Α3.  Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ  αν είναι ςωςτζσ  ι ωσ 
 Λ αν είναι λάκοσ. 
 

i. Δυο χορδζσ ενόσ κφκλου είναι ίςεσ αν τα αποςτιματά τουσ είναι ίςα. 
ii. Αν δυο παράλλθλεσ ευκείεσ τζμνονται από τρίτθ  ςχθματίηουν τισ εντόσ 

και επί τα αυτά μζρθ γωνίεσ ςυμπλθρωματικζσ. 
iii. Κάκε εγγεγραμμζνθ γωνία που βαίνει ςε θμικφκλιο είναι ορκι. 
iv. Σο ςθμείο ςτο οποίο τζμνονται οι διάμεςοι ενόσ τριγϊνου λζγεται 

ορκόκεντρο. 
v. Κάκε ςθμείο που ιςαπζχει από τα άκρα ενόσ ευκυγράμμου τμιματοσ 

ανικει ςτθν μεςοκάκετό του. 
(Μονάδεσ 5x2=10) 

 
ΘΕΜΑ Β 
 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Â =80ο  και  
 130ˆ B . 

 
Β1.  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ  είναι 
ιςοςκελζσ.      
      (Μονάδεσ 9) 
Β2. Αν Κ, Λ τα μζςα των πλευρϊν ΑΒ, ΑΓ αντίςτοιχα 
να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΛΓΒ είναι 
ιςοςκελζσ τραπζηιο.    
      (Μονάδεσ 8) 
Β3. τθν προζκταςθ τθσ ΒΑ προσ το Α, παίρνουμε 
τμιμα ΑΖ=ΒΑ. Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΓΒΖ είναι ορκογϊνιο.   
          (Μονάδεσ 8) 



 
ΘΕΜΑ Γ 

 
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ .  Από το μζςον Μ τθσ 
ΒΓ φζρουμε κάκετθ ςτθ διχοτόμο ΑΔ  που 
τζμνει τθν προζκταςθ τθσ ΑΒ ςτο Ε και τθν 
πλευρά ΑΓ ςτο Ζ (όπωσ ςτο ςχιμα). 
 
Γ1. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΖ 
είναι ιςοςκελζσ.        (Μονάδεσ 8) 
 
Γ2. Αν θ παράλλθλθ από το Β προσ τθν ΑΓ τζμνει τθν ΕΖ ςτο ςθμείο Η να 
δείξετε ότι : 
 
α)  Σα τρίγωνα ΜΒΗ και ΜΓΖ είναι ίςα     (Μονάδεσ 9) 
 
β)   Σο τετράπλευρο ΒΖΓΗ είναι παραλλθλόγραμμο.  (Μονάδεσ 8) 
 

 
ΘΕΜΑ Δ 

 
Δίνεται παραλλθλόγραμμο 
ΑΒΓΔ με πλευρζσ ΑΔ=3 , ΔΓ=6  

και ̂=60ο.   Αν Ε το μζςον τθσ 
πλευράσ ΑΒ,  να αποδείξετε 
ότι:  
 
 
Δ1. Σο τρίγωνο ΒΓΕ είναι ιςόπλευρο.   (Μονάδεσ 6) 
 

Δ2. ̂A =90ο        (Μονάδεσ 7) 
 

Δ3.  Η ΔΕ είναι διχοτόμοσ τθσ ̂     (Μονάδεσ 6) 
 
Δ4. ΑΓ=ΕΔ        (Μονάδεσ 6) 
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ΤΠΟΔΕΙΞΕΙ   -  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1.   ςχολικό ςελ 109   Θ1 
A2.  α. ςχολικό ςελ 102   
 β. ομοιότθτεσ : (πχ διαγϊνιεσ διχοτομοφνται  , απζναντι πλευρζσ ίςεσ , 
 απζναντι γωνίεσ ίςεσ) 
 διαφορζσ: ( διαγϊνιεσ ρόμβου τζμνονται κάκετα ενϊ οι διαγϊνιεσ 
 ορκογϊνιου όχι, διαγϊνιεσ ορκογϊνιου ίςεσ ενϊ διαγϊνιεσ ρόμβου όχι) 
Α3.  
 Λ (παραπλθρωματικζσ) 
  
 Λ (βαρφκεντρο) 
  
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Γωνία Β =50ο Γ=50ο άρα ΑΒΓ ιςοςκελζσ 
Β2. ΚΛ//ΒΓ και ΚΒ=ΛΓ (μιςά ίςων πλευρϊν) και ΒΚ, ΓΛ τζμνονται ςτο Α,  άρα 

ΚΛΓΒ τραπζηιο και μάλιςτα ιςοςκελζσ. 

Β3.  διάμεςοσ ΑΓ=
2

BZ
  άρα ΓΒΖ ορκογϊνιο. 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. το ΑΕΖ θ ΑΘ φψοσ και διχοτόμοσ. (ι με ςφγκριςθ τριγϊνων ΑΘΕ, ΑΘΖ) 
Γ2. ΒΜ=ΜΓ , προςκείμενεσ γωνίεσ ίςεσ 
Γ3. διαγϊνιοι διχοτομοφνται  (ι απζναντι πλευρζσ ΘΗ=//ΖΓ)  
 
ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. ΒΕ=ΒΓ=3, B̂ =60
ο
   άρα ΒΕΓ ισόπλευρο 

Δ2.  διάμεςοσ ΓΕ=ΑΒ/2 ι ΕΑΓ ιςοςκελζσ με AÊ =30ο … 

Δ3. ΑΕΔ ιςοςκελζσ με ̂ =120ο άρα γωνία ΑΔΕ=30ο=γωνία ΕΔΓ 
Δ4. ΑΕΓΔ ιςοςκελζσ τραπζηιο άρα ζχει ίςεσ διαγϊνιεσ (ι τρίγωνο ΑΔΕ=ΑΕΓ 

…) 
 
 


