
ΘΕΜΑ 1ο

α) Να αποδείξετε ότι η διάμεσος οθρογώνιου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής
γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.

μονάδες 15
β) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη

Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
i. Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι μικρότερη από κάθε μία από τις απέναντι

εσωτερικές.
ii. Το σημείο τομής των μεσοκαθέτων των πλευρών κάθε τριγώνου λέγεται βαρύκεντρο.
iii. Δύο οξείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες είναι ίσες.
iv. Αν σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, μια γωνία του ισούται με 60° , τότε το τρίγωνο είναι

ισόπλευρο.
v. Η κοινή χορδή δύο τεμνόμενων κύκλων είναι πάντα μεσοκάθετος της διακέντρου.

μονάδες 5x2

ΘΕΜΑ 2ο

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB A  και στις ίσες πλευρές ΑΒ, ΑΓ παίρνουμε αντίστοιχα

τμήματα 1A AB
3

  και 1AE A
3
  . Αν Μ είναι το μέσο της ΒΓ, να αποδείξετε ότι:

α) τα τρίγωνα ΒΔΜ και ΜΕΓ είναι ίσα.
μονάδες 8

β) το τρίγωνο ΔΕΜ είναι ισοσκελές.
μονάδες 8

γ) Τα σημεία Δ και Ε ισαπέχουν από τη ΒΓ.
μονάδες 9

ΘΕΜΑ 3ο

Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με AB 2B  . Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του
Δ) κατά τμήμα E A   και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ
στο Η. Να αποδείξετε ότι:
α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

μονάδες 7
β) το ΔΕΓΒ είναι παραλληλόγραμμο.

μονάδες 9
γ) η ΑΗ είναι διάμεσος του τριγώνου ΒΑΕ.

μονάδες 9

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ



ΘΕΜΑ 4ο

Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Από την κορυφή Α φέρουμε AE B  . Έστω Κ,Λ τα
μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΔ αντιστοίχως, τότε:
α) Να αποδείξετε ότι: K E 90  

μονάδες

β) Να αποδείξετε ότι: AK
2


 

γ) Αν BA 30   , να αποδείξετε ότι K B   .
μονάδες

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 90ˆ  και 30ˆ  . Στην προέκταση της ΑΓ προς το μέρος του Α
θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο ώστε ΑΔ=ΑΓ. Έστω Κ , Λ τα μέσα των ΒΓ και ΒΔ αντίστοιχα.
Να αποδείξετε ότι
Δ1. 30ˆˆ 
Δ2. ΑΚ=ΑΛ
Δ3. Το τρίγωνο ΑΚΛ είναι ισόπλευρο. μονάδες
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