
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.   

Σχολικό σελίδα 42. 

 

Α2. 

  α) Σ      β) Σ     γ) Λ     δ) Λ     ε) Σ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1/Β2/ Β3 

 

Συγκρίνω τα τρίγωνα ΑΖΓ, ΑΕΒ (ορθογώνια) 

  κοινή 

 ΑΒ=ΑΓ (το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές) 

Τα τρίγωνα ΑΖΓ και ΑΕΒ είναι ίσα(Β3) , άρα και τα υπόλοιπα αντίστοιχα στοιχεία τους 

είναι ίσα. Δηλαδή:  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ / ΑΛΥΚΕΙΟΥ 
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 ΒΕ=ΖΓ(Β1) 

 ΑΖ=ΑΕ(Β2) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1/ Γ2 

 

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΓΑΕ, ΜΒΔ 

 ΓΑ=ΒΔ (υπόθεση) 

 ΕΑ=ΒΜ (υπόθεση) 

  (ως παραπληρωματικές ίσων γωνιών (  ) 

Μέσω του κριτηρίου Π-Γ-Π τα τρίγωνα ΓΑΕ, ΜΒΔ είναι ίσα. 

Αφού τα τρίγωνα είναι ίσα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες 

και αντίστροφα. 

  (Γ2) 

   

 ΕΓ=ΜΔ(Γ1) 

 

Γ3.  

Ισχύει ότι   (1) ως κατακορυφήν. 

Ισχύει ότι   (2) (στο ερώτημα Γ2 αποδείξαμε ότι  ). 

 

Από (1), (2)  άρα το τρίγωνο ΓΜΕ είναι ισοσκελές. 

 

 

Γ4. 

 Το τρίγωνο ΓΜΕ είναι ισοσκελές άρα ΓΕ=ΓΜ (3) 

Από το ερώτημα  Γ1 έχουμε ΕΓ=ΜΔ (4) 

 

Από (3), (4) ΓΜ=ΜΔ 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Δ 

 
Δ1. 

 Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΕΑΔ, ΔΑΓ 

 ΑΔ κοινή 

 ΑΕ=ΑΓ (υπόθεση) 

    (ΑΔ διχοτόμος) 

 

Μέσω του κριτηρίου Π-Γ-Π  τα τρίγωνα ΕΑΔ, ΔΑΓείναι ίσα. 

Αφού τα τρίγωνα είναι ίσα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες 

και αντίστροφα. 

     

     

 ΕΔ=ΔΓ 

Δ2.  

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΔΕΒ, ΔΖΓ 

 ΕΔ=ΔΓ (αποδείχθηκε στο ερώτημα Δ1) 

     (παραπληρωματικές των ίσων γωνιών    ) 

   (ως κατακορυφήν)  

Μέσω του κριτηρίου Γ-Π-Γ  τα τρίγωνα ΔΕΒ, ΔΖΓ είναι ίσα. 

 



 

Αφού τα τρίγωνα είναι ίσα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες και 

αντίστροφα. 

    

 ΒΔ=ΔΖ 

 ΕΒ=ΓΖ 

Δ3. 

Για να είναι το τρίγωνο ΑΖΒ ισοσκελές αρκεί να δείξουμε ότι ΑΒ=ΑΖ. 

Από υπόθεση ΑΕ=ΑΓ (1) 

Από το ερώτημα Δ2 ισχύει ΕΒ=ΓΖ (2) 

(1)+(2)ΑΕ+ΕΒ=ΑΓ+ΓΖΑΒ=ΑΖ 

Δ4. 

 Η ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας Α. Το τρίγωνο ΒΑΖ είναι ισοσκελές άρα η προέκταση 

της ΑΔ θα είναι διάμεσος και ύψος. Οπότε η ΑΔ διέρχεται από το μέσο της πλευράς 

ΒΖ. 

Το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ισοσκελές γιατί ισχύει ότι ΑΕ=ΑΓ.  

Αφού ΑΕ=ΑΓ, το Α ισαπέχει από τα άκρα του ευθύγραμμου τμήματος ΕΓ άρα το Α 

ανήκει στην μεσοκάθετο ΑΔ. Συνεπώς ΑΔ είναι μεσοκάθετος του ΕΓ. 

 


