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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ στη ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α λυκείου 

 
ΘΕΜΑ 10 

                 
   
Α. Να αποδείξετε ότι το άθροισµα των γωνιών τριγώνου είναι 2 ορθές. 

Β. Έστω κύκλος (Ο,ρ) , Ρ εξωτερικό σηµείο του και ΡΑ, ΡΒ τα εφαπτόµενα τµήµατα από το Ρ στον 
κύκλο. 

Τι γνωρίζετε για τα τµήµατα ΡΑ και ΡΒ; 

Τι γνωρίζετε για τη διακεντρική ευθεία ΡΟ; 

Γ. Στις παρακάτω προτάσεις σηµειώστε (Σ) σωστό ή  (Λ) λάθος.  

1. ∆ύο ισόπλευρα τρίγωνα µε ίσες περιµέτρους είναι ίσα 
2.Υπάρχει τρίγωνο το οποίο έχει δύο πλευρές για ύψη 
 
∆. ∆υο κύκλοι (Κ,R) και (Λ,ρ) τέµνονται στα σηµεία Α, Β. Να εξηγήσετε ότι η διάκεντρος είναι µεσο-
κάθετος της κοινής χορδής ΑΒ. 
 
Ε. Έστω οι κύκλοι (Κ,3ρ) και (Λ,ρ). Να προσδιορίσετε τη σχετική θέση των δυο κύκλων αν 
     i)     ΚΛ=ρ 
     ii)    KΛ=4ρ 
     iii)   KΛ=3ρ 
    
 
ΘΕΜΑ 2ο  
 
  ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ) και η διάµεσος του ΑΜ. Από την κορυφή Β φέ-
ρουµε ευθεία (ε) κάθετη προς την ΒΓ. Αν η διχοτόµος της γωνίας ΒΑΜ  τέµνει την (ε) στο 
σηµείο Κ: 
 α) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ισοσκελές.  
Αν  η γωνία ΚΑΜ = 23 να υπολογίσετε 
 β) τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ 
 
     
 
 
ΘΕΜΑ  30                    

∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο  ΑΒΓ (Α=90 ) και  � $2  Β = Γ και   Μ µέσο της  ΒΓ. Φέρνω τη µεσοκάθετη 

της ΒΓ ,που τέµνει την ΑΓ στο  ∆ και την προέκταση της ΒΑ  στο σηµείο  Ε . 

Να δείξετε ότι : 

α) ∆Β=∆Γ 

β) Η  ∆Β  είναι µεσοκάθετος της ΑΜ                   

γ) Η ∆Μ διχοτοµεί την γωνία  ΒΕΓ         

 

 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
 ΣΑΡΟΛΑ



                                                                                                                                 
                                                                                                         

 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ και Α∆ η διχοτόµος της γωνίας Α. Από το Β φέρνουµε ευθεία ε πα-

ράλληλη στην πλευρά ΑΓ και από το µέσο Μ της ΒΓ φέρνουµε παράλληλη στην Α∆ που τέµνει την 

ΑΓ στο Ζ, την ε στο Λ και την προέκταση της ΒΑ στο Ε. 

Να αποδείξετε ότι 

α)  τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΒΛΕ είναι ισοσκελή 

β)  ΒΛ=ΓΖ 

γ)  ΑΕ=ΑΓ-ΒΛ 

     

 

 

 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
 ΣΑΡΟΛΑ


