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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 04-11-2017  
 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο: 

α) οι προσκείµενες στη βάση γωνίες είναι ίσες, και 

β) η διχοτόµος της γωνίας της κορυφής είναι και διάµεσος και ύψος. 

Μονάδες: 10 
 

Α2. Τι ονοµάζεται διάµεσος και τι ύψος ενός τριγώνου; 
Μονάδες: 5 

 
 
Α3. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασµένη  (Λ) καθεµία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 
 
α) Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν µια γωνία του είναι οξεία. 
 
β) Ένα τρίγωνο είναι σκαληνό όταν δύο πλευρές του είναι άνισες. 
 
γ) Αν δύο τρίγωνα έχουν τις γωνίες τους ίσες µία προς µία, τότε είναι ίσα. 
 
δ) Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ, µε βάση ΒΓ, η διχοτόµος είναι διάµεσος και 

ύψος. 
 
ε)  Σε δύο τρίγωνα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες και 

αντίστροφα. 
 

Μονάδες: 10 
 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Να αποδείξετε ότι κάθε σηµείο της µεσοκαθέτου ενός ευθύγραµµου 

τµήµατος ισαπέχει από τα άκρα του. 

Μονάδες: 12 
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∆εν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγµή.



ΤΕΛΟΣ 2
ΗΣ

 ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Β2. Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ τριγώνου ΑΒΓ παίρνουµε 

αντίστοιχα τα τµήµατα Α∆=ΑΒ και ΑΕ=ΑΓ. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα 

ΑΒΓ και Α∆Ε είναι ίσα. 

Μονάδες: 13 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών ΑΒ και 

ΑΓ του διπλανού ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ 

παίρνουµε τα ίσα τµήµατα Β∆ και ΓΕ 

αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: 

α)Α∆ = ΑΕ  

β) ΒΕ = Γ∆  

γ) � �Β∆Γ = ΓΕΒ  

δ) Αν Ο είναι το σηµείο τοµής των ΒΕ και Γ∆, 

το τρίγωνο ΟΒΓ είναι ισοσκελές. 

 
 
 

Μονάδες: 5+5+7+8 
 

  
ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. ∆ύο τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ έχουν ΄ ΄ΑΓ = Α Γ , � �́Α = Α , και 
΄α α

δ δ= . Να 

αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ είναι ίσα. 
Μονάδες: 10 

 
 
 

∆2. ∆ίνεται  τρίγωνο ΑΒΓ, µε ΑΒ< ΑΓ , και η διχοτόµος του Α∆. Θεωρούµε 

σηµείο Ε της ΑΓ, ώστε ΑΕ = ΑΒ . 

α) Να αποδείξετε ότι Β∆ = ∆Ε . 

β) Αν η ∆Ε τέµνει την προέκταση της ΑΒ στο Κ, να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα 

ΚΒ∆ και ∆ΕΓ είναι ίσα. 

γ)  Να αποδείξετε ότι η ευθεία Α∆ είναι µεσοκάθετη του τµήµατος ΒΕ. 

Μονάδες: 5+5+5 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


