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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 6/ 11/ 2016

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο:
i) Οι προσκείµενες στη βάση γωνίες είναι ίσες.
ii) Η διχοτόµος της γωνίας της κορυφής είναι διάµεσος και ύψος.
Μονάδες: 5+8

Α2. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασµένη (Λ) καθεµία από τις επόµενες
προτάσεις:
1. Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.
2. Η παραπληρωµατική µιας οξείας γωνίας είναι αµβλεία γωνία.
3. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες µία προς µία και µία προσκείµενη σ’
αυτές γωνία ίση, τότε είναι ίσα.
4. Στο ισοσκελές τρίγωνο κάθε διάµεσος είναι και ύψος και διχοτόµος.
5. ∆ύο τρίγωνα που έχουν και τις τρεις γωνίες τους ίσες µία προς µία, είναι ίσα.
6. Αν οι χορδές δύο τόξων ενός κύκλου είναι ίσες, τότε και τα τόξα είναι ίσα.
7. Οι διχοτόµοι δύο εφεξής και παραπληρωµατικών γωνιών τέµνονται κάθετα.
Μονάδες: 7
Α3. Να δοθούν οι παρακάτω ορισµοί:
α) Τι ονοµάζεται διχοτόµο γωνίας ενός τριγώνου;
β) Πότε δύο γωνίες ονοµάζονται εφεξής;
Μονάδες: 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να υπολογίσετε την γωνία ω σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Η γωνία ω είναι τετραπλάσια της παραπληρωµατικής της.
β) Η γωνία ω είναι κατά 10 µικρότερη από την συµπληρωµατική της.
γ) Η παραπληρωµατική της γωνίας ω και η συµπληρωµατική της έχουν άθροισµα ίσο µε
220 .
Μονάδες: 3+3+4

Β2. Στον διπλανό κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας ρ, γνωρίζουµε ότι η γωνία
Να υπολογίσετε:
α) Την γωνία

και την γωνία

40 .

.

β) Το τόξο Γ∆ και το τόξo ∆Α ,
γ) Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου
Α∆Γ.
δ) Αν γνωρίζουµε ότι η ακτίνα του
κύκλου έχει µήκος ρ=2,5 και το µήκος
της χορδής Α∆ είναι Α∆=4, να
υπολογίσετε το µήκος της χορδής ∆Γ.

Μονάδες: 3+3+4+5

ΘΕΜΑ Γ
∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ<ΑΓ) και Α∆ η
διχοτόµος του. Από το σηµείο Β φέρνουµε την
κάθετη στην Α∆, που τέµνει την ΑΓ στο Ζ. Να
αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΒΖ είναι ισοσκελές.
β) Τα τρίγωνα ΑΒ∆ και Α∆Ζ είναι ίσα.
γ) Το τρίγωνο Β∆Ζ είναι ισοσκελές.

Μονάδες: 8+9+8

ΘΕΜΑ ∆
∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ. Στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών ΒΑ και ΓΑ
θεωρούµε ίσα τµήµατα Α∆ και ΑΕ αντίστοιχα. Αν Μ το µέσο της βάσης ΒΓ, να
αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο Μ∆Ε είναι ισοσκελές.
β) Η ηµιευθεία ΜΑ είναι διάµεσος του τριγώνου Μ∆Ε.
γ) Τα τρίγωνα ΕΒΓ και ∆ΒΓ είναι ίσα

Μονάδες: 8+8+9

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ
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ΘΕΜΑ Α
Α1. Θεωρία – Απόδειξη βιβλίου σελ.42
Α2. 1-Σ

2-Σ

3-Λ

4-Λ

5-Λ

6-Σ

7-Σ

Α3. α) β) Θεωρία βιβλίου

ΘΕΜΑ Β
Β1. α)
β)

4 180 −
90 −

γ) 180 −

⇔

+4

− 10 ⇔ 2

+ 90 −

720 ⇔ 5
80 ⇔

220 ⇔ −2

720 ⇔

⇔

144

40
−50 ⇔

25

Β2.
α)

40 , ως κατακορυφήν

ˆ και ΓΟΒ
ˆ είναι παραπληρωµατικές, δηλαδή έχουν άθροισµα µια
Επίσης, οι γωνίες ΑΟΒ
ευθεία γωνία, εποµένως:
180 −

180 − 40

140 .

β) Το τόξο ενός κύκλου ισούται µε την αντίστοιχη επίκεντρη γωνία, έτσι Γ∆ = 40 .
ˆ = ΓΟΒ
ˆ = 140 , εποµένως
Ακόµη, στο τόξο ∆Α αντιστοιχεί η επίκεντρη γωνία ΑΟ∆
∆Α = 140 .
γ) Γνωρίζουµε ότι κάθε εγγεγραµµένη γωνία ισούται µε το µισό του µέτρου του
αντίστοιχου τόξου της. Θα έχουµε λοιπόν,
ˆ = 90 , ως εγγεγραµµένη που βαίνει σε ηµικύκλιο, αφού
στο τρίγωνο Α∆Γ , η γωνία Α∆Γ

ˆ = 40 = 20 και ∆ΓΑ
ˆ = 140 = 70 , ως
ΑΓ διάµετρος και ΑΒΓ = 180 . Επίσης, ΓΑ∆
2
2
εγγεγραµµένες που βαίνουν στα τόξα Γ∆ = 40 και ∆Α = 140 , αντίστοιχα.
δ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο Α∆Γ εφαρµόζουµε Πυθαγόρειο θεώρηµα:
ΑΓ 2 = ∆Γ 2 + Α∆ 2 ⇔ 52 = ∆Γ 2 + 42 ⇔ ∆Γ 2 = 25 − 16 ⇔ ∆Γ 2 = 9 ⇔ ∆Γ = 3
αφού ΑΓ διάµετρος και συνεπώς ισχύει ότι: ΑΓ=δ=2ρ.

ΘΕΜΑ Γ

α) Στο τρίγωνο ΑΒΖ η Α∆ είναι
διχοτόµος, άρα κι η ΑΕ. Επίσης είναι
ΒΖ ⊥ Α∆ στο σηµείο Ε, συνεπώς και
ΑΕ ⊥ ΒΖ ,δηλαδή ΑΕ είναι ύψος. Άρα
και διάµεσος του τριγώνου, εποµένως,
από την ιδιότητα του ισοσκελούς
τριγώνου, το τρίγωνο ΑΒΖ είναι
ισοσκελές.

β) Συγκρίνω τα τρίγωνα ΑΒ∆ και Α∆Ζ, αυτά έχουν:

1. ΑΒ=ΑΖ , αφού το ΑΒΖ ισοσκελές από το α) ερωτ. Π
ˆ = ∆ΑΖ
ˆ , ΑΕ: διχοτόµος
2. ΒΑ∆

3. Α∆ κοινή

Γ

Π

Άρα τα δύο τρίγωνα είναι ίσα.
γ) Από την προηγούµενη σύγκριση προκύπτει ότι: Β∆=∆Ζ, συνεπώς το τρίγωνο Β∆Ζ
είναι ισοσκελές.

ΘΕΜΑ ∆
α) Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΜ είναι
διάµεσος, διχοτόµος και ύψος, από ιδιότητα.
ˆ = ΜΑΓ
ˆ (1).
Εποµένως ισχύει ότι: ΒΑΜ

Τώρα, συγκρίνω τα τρίγωνα ΜΑΕ και ΜΑ∆, αυτά
έχουν:
1. ΑΜ κοινή

Π

ˆ = ΜΑΒ
ˆ +Α
ˆ = ΜΑΓ
ˆ +Α
ˆ = ΜΑ∆
ˆ , όπου
2. ΜΑΕ
1
2
ˆ =Α
ˆ , ως κατακορυφήν Γ
Α
1
2
3. ΑΕ= Α∆ , από υπόθεση Π

Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, εποµένως και τα υπόλοιπα αντίστοιχα στοιχεία τους θα είναι
ίσα: ΜΕ=Μ∆, συνεπώς το τρίγωνο Μ∆Ε είναι ισοσκελές.
β) Από την προηγούµενη σύγκριση των τριγώνων ΜΑΕ και ΜΑ∆, προκύπτει ότι και
ˆ = ∆ΜΑ
ˆ , άρα στο τρίγωνο Μ∆Ε η ΑΜ είναι διχοτόµος της γωνίας της κορυφής,
ΕΜΑ

εποµένως θα είναι και διάµεσος και ύψος αφού αποδείξαµε ότι το τρίγωνο Μ∆Ε είναι
ισοσκελές.
γ) Συγκρίνω τα τρίγωνα ΕΒΓ και ∆ΒΓ, αυτά έχουν:

1. ΒΓ κοινή

Π

ˆ = ΑΓΒ
ˆ , ως προσκείµενες στη βάση γωνίες του ισοσκελούς ΑΒΓ
2. ΑΒΓ

3. ΓΕ = ΓΑ + ΑΕ = ΒΑ + Α∆ = Β∆
Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα.

Π

Γ

