
 
 

 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                     
 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. α. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος    
            ισαπέχει από τα άκρα του

                                                                          
       β. Να αποδείξετε ότι η κάθετος που φέρεται από το κέντρ
            χορδή του διχοτομεί τη χορδή και το αντίστοιχο τόξο της.

Α2. Να  χαρακτηρίσετε τις  προτάσεις που ακολουθούν, 
       δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη 
       είναι σωστή, ή  Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
        
       α. Δύο τρίγωνα που έχουν δύο πλευρές ίσες και μία γωνία ίση
        

β. Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα
 μεσοκάθετό  του. 

        
γ. Οι γωνίες ισοπλεύρου τριγώνου είναι ίσες

        
δ.  Από σημείο εκτός ευθείας ε

        
ε.  Δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες αν και μόνο αν τα 

 
 
ΘΕΜΑ Β  
 
Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Ι το σημείο τομής των διχοτόμων των 
γωνιών Β και Γ.  Να αποδείξετε ότι:
Β1. Το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές.
 
Β2. Η ΑΙ είναι διχοτόμος της γωνίας Α.
 
Β3. Η ΑΙ είναι μεσοκάθετος της ΒΓ.                                                                           
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                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 201

τάξη                                                                                                     

ότι κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος    
του.                                                                                 

                                                                                               
η κάθετος που φέρεται από το κέντρο ενός κύκλου προς μια  

χορδή του διχοτομεί τη χορδή και το αντίστοιχο τόξο της. 

προτάσεις που ακολουθούν,  γράφοντας στο τετράδιό
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

Δύο τρίγωνα που έχουν δύο πλευρές ίσες και μία γωνία ίση, είναι ίσα

ίο που ισαπέχει από τα άκρα ενός τμήματος, ανήκει στη 

Οι γωνίες ισοπλεύρου τριγώνου είναι ίσες.  

Από σημείο εκτός ευθείας ε1 διέρχονται άπειρες ευθείες κάθετες στην ευθεία ε

Δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες αν και μόνο αν τα αποστήματά τους

Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Ι το σημείο τομής των διχοτόμων των 
Να αποδείξετε ότι: 

Το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές.                                                                  

της γωνίας Α.                                    

Η ΑΙ είναι μεσοκάθετος της ΒΓ.                                                                           

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ / Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
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τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 2                                                                                                      

ότι κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος     
.                                                                                  

                     (Μονάδες 7) 
ο ενός κύκλου προς μια   

 (Μονάδες 8) 
γράφοντας στο τετράδιό σας,  

Σωστό, αν η πρόταση                                  

είναι ίσα.        

ανήκει στη  

διέρχονται άπειρες ευθείες κάθετες στην ευθεία ε1. 

αποστήματά τους είναι ίσα.  
 

(Μονάδες 10) 

Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Ι το σημείο τομής των διχοτόμων των  

                                    (Μονάδες 5)
 

                                           (Μονάδες 10) 

Η ΑΙ είναι μεσοκάθετος της ΒΓ.                                                                              (Μονάδες 10)                                        



 
 

 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                     
 

ΘΕΜΑ Γ 
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ)
τυχαίο σημείο Μ.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
            
Να αποδείξετε ότι: 
 
α.    Το Μ ισαπέχει από τα σημεία Β και Γ.                                                                    
 
β.    Αν  ΜΚ ΑΒ και ΜΛ ΑΓ, 

 
γ.    Τρίγωνο ΔΚΛ είναι ισοσκελές.                                                                                

 
     
 
ΘΕΜΑ Δ  

Έστω ΟΑ, ΟΒ ακτίνες κύκλου με κέντρο Ο
οι προβολές των σημείων Β και Α 
τέμνονται στο σημείο Κ. 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
     

Να αποδείξετε ότι: 
α.   ΟΓ=ΟΔ.                                                                                                                        
β.    Το τρίγωνο ΑΚΒ είναι ισοσκελές.
γ.    ΚΓ=ΚΔ.                                                                                                                           
δ.    Η προέκταση της ΟΚ διέρχεται από το μέσο της ΑΒ.                                           
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τάξη                                                                                                     

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) (ΣΧΗΜΑ 1). Πάνω στο ύψος του ΑΔ παίρνουμε 

       ΣΧΗΜΑ 1

Το Μ ισαπέχει από τα σημεία Β και Γ.                                                                    

ΜΚ ΑΒ και ΜΛ ΑΓ,   τότε ΜΚ = ΜΛ.                                                  

είναι ισοσκελές.                                                                                

     

, ΟΒ ακτίνες κύκλου με κέντρο Ο (ΣΧΗΜΑ 2) , έτσι ώστε ΑΟΒ 180
Β και Α αντίστοιχα, πάνω στις ακτίνες ΟΑ και ΟΒ. Αν οι ΑΔ και ΒΓ 

       
            ΣΧΗΜΑ 2

                                                                                                                        
ο τρίγωνο ΑΚΒ είναι ισοσκελές.                                                                             

                                                                                                                           
προέκταση της ΟΚ διέρχεται από το μέσο της ΑΒ.                                           
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τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 2                                                                                                      

. Πάνω στο ύψος του ΑΔ παίρνουμε 

ΣΧΗΜΑ 1   

Το Μ ισαπέχει από τα σημεία Β και Γ.                                                                    (Μονάδες 5) 

                                                    (Μονάδες 10) 

είναι ισοσκελές.                                                                                (Μονάδες 10) 

ΑΟΒ 180  και Γ και Δ  
, πάνω στις ακτίνες ΟΑ και ΟΒ. Αν οι ΑΔ και ΒΓ 

  
ΣΧΗΜΑ 2 

                                                                                                                          (Μονάδες 5) 
                                                                            (Μονάδες 8) 

                                                                                                                           (Μονάδες 7) 
προέκταση της ΟΚ διέρχεται από το μέσο της ΑΒ.                                           (Μονάδες 5)           


