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ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. Να αποδείξετε ότι τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου που άγονται από σημείο εκτός
        αυτού, είναι ίσα μεταξύ τους.                                                                               

        
Α2. Αν  (Κ,R) και  (Λ, ρ) είναι  δύο κύκλοι
        να αντιστοιχίσετε κάθε γράμμα της στήλης Α σε ένα αριθμό
 

ΣΤΗΛΗ Α 

α.  Ο κύκλος (Λ, ρ) είναι εσωτερικός του (Κ,
 
β.  Ο κύκλος (Λ, ρ) εφάπτεται εσωτερικά στον (Κ,
 
γ.  Οι κύκλοι (Κ,R) και (Λ,
 
δ.  Οι δύο κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά.
 
ε.  Κάθε κύκλος είναι εξωτερικός του άλλου.

                                                                                                                         

                                                                                                                             
 
 
Α3. 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. Σε κάθε τρίγωνο απέναντι από την μεγαλύτερη πλευρά, βρίσκεται η μικρότερη   
            γωνία.  
        

β.  Δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία, σε διαφορετικά σημεία της, είναι μεταξύ
             τους παράλληλες. 
       

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ / Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/201

                                                                                                                               

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 201

τάξη                                                                                                     

ΘΕΜΑΤΑ 

Να αποδείξετε ότι τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου που άγονται από σημείο εκτός
αυτού, είναι ίσα μεταξύ τους.                                                                               

ρ) είναι  δύο κύκλοι  που έχουν  διαφορετικά κέντρα και
κάθε γράμμα της στήλης Α σε ένα αριθμό της στήλης Β.

ρ) είναι εσωτερικός του (Κ,R). 

ρ) εφάπτεται εσωτερικά στον (Κ,R). 

) και (Λ, ρ) τέμνονται. 

κλοι εφάπτονται εξωτερικά. 

Κάθε κύκλος είναι εξωτερικός του άλλου. 
                                                                                                                         

                                                                                                                                               

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

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

Σε κάθε τρίγωνο απέναντι από την μεγαλύτερη πλευρά, βρίσκεται η μικρότερη   

Δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία, σε διαφορετικά σημεία της, είναι μεταξύ
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Να αποδείξετε ότι τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου που άγονται από σημείο εκτός 
αυτού, είναι ίσα μεταξύ τους.                                                                                

      (Μονάδες 10) 

που έχουν  διαφορετικά κέντρα και R>ρ, ΚΛ = δ,  
της στήλης Β. 

ΣΤΗΛΗ Β  

1.   δ > R ρ 
2.   δ = R ρ 
3.   δ = Rρ 
4.   δ < Rρ 
5.   2δ = Rρ 
6.   ρ < δ < R 
7.   2δ = R ρ 
8.   Rρ < δ < R ρ 

                                                                                                                          

                  (Μονάδες 5) 

γράφοντας στο τετράδιό σας,  
Σωστό, αν η πρόταση                                  

Σε κάθε τρίγωνο απέναντι από την μεγαλύτερη πλευρά, βρίσκεται η μικρότερη    

Δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία, σε διαφορετικά σημεία της, είναι μεταξύ 
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γ.  Δυο αμβλείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες, μία προς μία,  
     είναι ίσες. 
 
δ.  Από σημείο εκτός ευθείας ε1 διέρχονται άπειρες ευθείες κάθετες στην ευθεία ε1. 

        
ε.  Η κοινή χορδή δυο τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετος της διακέντρου.   

 
(Μονάδες 10) 

 
 
ΘΕΜΑ Β  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΣΧΗΜΑ 1 
 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο (ΣΧΗΜΑ 1)  ΑΒΓ  Â 90   και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας Α. 

Από το Δ φέρνουμε την παράλληλη προς την ΑΒ, που τέμνει την ΑΓ στο Ε.  

 
Β1. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΕΔΓ είναι ορθογώνιο.                                         (Μονάδες 10) 

Β2. Να αποδείξετε ότι ΑΔ > ΑΕ.                                                                                       (Μονάδες 5) 

Β3. Να υπολογίσετε σε μοίρες την  ˆΑΔΕ.                                                                     (Μονάδες 10)   
 
                                   
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ΣΧΗΜΑ 2 

Ε

Β

Α Γ

Δ
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Α Γ

ΒΝ Μ

Δίνεται ο κύκλος (ΣΧΗΜΑ 2), διαμέτρου ΑΒ και κέντρου Κ. Από το Κ φέρνουμε ακτίνα 
ΚΓ ΑΒ  και ονομάζουμε Μ το μέσο της ΚΓ. Έστω Δ σημείο του κύκλου, τέτοιο, ώστε το 
τρίγωνο ΚΓΔ να είναι ισόπλευρο. 
 
Γ1. Να δείξετε ότι η ΜΔ είναι παράλληλη στην διάμετρο ΑΒ.         (Μονάδες 8) 

Γ2. Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΚΔ είναι ισοσκελές.         (Μονάδες 5) 

Γ3. Να δείξετε ότι η ΑΔ είναι διχοτόμος της ˆΜΔΚ .          (Μονάδες 6) 

Γ4. Να υπολογίσετε σε μοίρες την  ˆΒΑΔ .          (Μονάδες 6) 
         
 
 
ΘΕΜΑ Δ  
 
         ε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΣΧΗΜΑ 3 
 

 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ (ΣΧΗΜΑ 3). φέρουμε την εσωτερική διχοτόμο της Α̂ .  
Από το Β φέρνουμε ευθεία ε παράλληλη προς την ΑΓ που τέμνει τη διχοτόμο στο σημείο Μ. 
Αν Ν σημείο της ε τέτοιο, ώστε ΒΝ = ΒΜ, να δείξετε ότι: 
 

Δ1. ˆ ˆΑΒΓ ΑΓΒ .                                                                                                                  (Μονάδες 5) 
       
Δ2. Το τρίγωνο ΑΒΜ είναι ισοσκελές.                                                                       (Μονάδες 8)                                       
     

Δ3. Η ΑΝ είναι διχοτόμος της εξωτερικής γωνίας της Α̂ .                                          (Μονάδες 7)
    

Δ4. Το τρίγωνο ΝΑΜ είναι ορθογώνιο ( ˆΝΑΜ 90 
).                                  (Μονάδες 5)

   
 


