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ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2014 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

Ονοματεπώνυμο:…………………………..………………..……….………………….. 
      
ΘΕΜΑ  Α                                                                                                                                                                                                    
      A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλλα σας 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 
       α)  Κάθε διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου είναι διχοτόμος και ύψος. 
                                                                                                    Μονάδες  2 
 

       β)  Δύο τυχαίες ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν πάντα τις εντός 
εναλλάξ γωνίες ίσες .                                                      Μονάδες  2 

 
   γ)  Οι διαγώνιες ενός ορθογωνίου τέμνονται κάθετα.       Μονάδες  2 
 

     δ)  Αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία 
αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά 
αυτή.                                     Μονάδες  2 

 
 ε)  Το μέτρο μιας εγγεγραμμένης γωνίας ισούται με το μέτρο του      αντίστοιχου 

τόξου της.                                               Μονάδες  2         
                                                                                                               

Α2. Να αποδείξετε ότι τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου, που άγονται από σημείο 
εκτός αυτού είναι ίσα μεταξύ τους.                    Μονάδες 15                                         
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ΘΕΜΑ B   
 

 
 
ΘΕΜΑ Γ   
Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με 120


  . Η διχοτόμος της γωνίας 



 τέμνει την ΓΔ στο σημείο Ε. 
Έστω Ζ το μέσο της ΑΕ και Η το μέσο της ΒΓ. 

 
Γ1.  Να αποδείξετε  ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισόπλευρο .  

Μονάδες  8 
 

Γ2. Να αποδείξετε  ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΕ είναι ισοσκελές 
τραπέζιο .  

Μονάδες  9 

Γ3. Να αποδείξετε  ότι. 
2


       

               Μονάδες  8 
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ΘΕΜΑ Δ   

 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  για τους εξεταζόμενους 
1. Στην κόλλα σας να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα).Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  
2.Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων  αμέσως μόλις σας 
παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με την κόλλα σας και τα φωτοαντίγραφα.  
3.Να απαντήσετε στην κόλλα σας σε όλα τα θέματα.  
4.Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό.  
5.Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6.Διάρκεια εξέτασης : δύο (2) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7.Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 1 ώρα μετά από την διανομή των φωτοαντιγράφων.  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

 

                         

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙ  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
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