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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 

                                          ΘΕΜΑ Α   

     Α .  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα  
α             αναφοράς σας την λέξη «Σωστό» αν η πρόταση είναι σωστή και «Λάθος» αν η  
π             πρόταση είναι λανθασµένη , δίπλα στον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε µια 
α             από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Αν δύο τόξα δύο ίσων κύκλων είναι ίσα , τότε οι χορδές τους είναι άνισες. 
 
2. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο µια γωνία του ισούται µε 30° ,  τότε η απέναντι 

πλευρά του είναι ίση µε το µισό της υποτείνουσας . 
 
3. Αν ένα τρίγωνο έχει και τις τρεις γωνίες του ίσες , τότε το τρίγωνο είναι 

ισόπλευρο. 
 
4. Ένα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο  όταν έχει τρεις γωνίες του ορθές. 
 
5.  Η διάµεσος του τραπεζίου είναι  παράλληλη προς τις βάσεις του και 

ισούται µε το ηµιάθροισµά τους.     (µ.2x5=10) 
Β. 
Να αποδείξετε το θεώρηµα:  
Η διάµεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουµε από την κορυφή της ορθής 
γωνίας είναι ίση µε το µισό της υποτείνουσας. 
                                                                (µ.15) 
                                                ΘΕΜΑ Β 

 ∆ίδεται ισοσκελές τρίγωνο ( )ΑΒΓ ΑΒ = ΑΓ  και τα σηµεία και∆ Ε  των πλευρών 

καιΑΒ ΑΓ  αντίστοιχα, έτσι ώστε  Β∆ = ΓΕ .  Ας είναι Μ  το µέσο του ∆Ε .  Να 

αποδείξετε:        

Β1. Το τρίγωνο Α∆Ε  είναι ισοσκελές.             (µ.6)                  

 

Β2. Τα τρίγωνα και∆ΜΒ ΕΜΓ  είναι ίσα.          (µ.7)  

 

Β3.  Το τρίγωνο ΜΒΓ  είναι ισοσκελές            (µ.6)                                                

 

Β4. Η ΑΜ  είναι διχοτόµος της γωνίας  Α       (µ.6)                                 \ 
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                                          ΘΕΜΑ  Γ 

Έστω παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆  µε � 80Γ = ° .  Η διχοτόµος της γωνίας �Β  τέµνει 
τη ∆Γ  στο Ε .  Μια ευθεία που διέρχεται από το Ε  τέµνει την ευθεία ΑΒ  στο 

Ζ  και είναι � 100ΖΕΒ = ° .                                  (µ.8) 

Γ1.Υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΓΕΒ  και δείξετε ότι είναι ισοσκελές.    

Γ2. Αποδείξετε ότι η γωνία � 30ΕΖΒ = °              (µ.8) 

Γ3. Φέρνουµε τη κάθετη ΕΚ  στην ΑΒ  και την προεκτείνουµε, πέραν του Κ ,   
κατά ίσο τµήµα ΚΗ .  ∆είξετε ότι το τρίγωνο ΕΖΗ  είναι ισόπλευρο.  (µ.9)  
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                                               ΘΕΜΑ ∆ 

Έστω ευθύγραµµο τµήµα AB  , το µέσο του M  και O  το µέσο του AM .  Προς 
το ίδιο µέρος της ευθείας AB  γράφουµε τα ηµικύκλια διαµέτρων, AM  και OB  
που τέµνονται στο T .  Η ευθεία AT  τέµνει ακόµα το µεγάλο ηµικύκλιο στο 
Z .  ∆είξετε: (Για το ∆1 µε τη βοήθεια εγγεγραµµένου τετραπλεύρου)  

∆1. Η γωνία � �ATO ZBA=                                 (µ.8) 

∆2. Το τρίγωνο ZAB  είναι ισοσκελές.             (µ.8) 

∆3. Η ZM  εφάπτεται του µικρού ηµικυκλίου.  (µ.9)   
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