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ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου     ισοδυναμεί με 

         ορθές  (     . 

(Μονάδες 10) 
Α2. Θεωρούμε κύκλο (O , R), ευθεία x’x και την απόσταση δ του κέντρου Ο από την  

       ευθεία x’x. Να αναφέρετε ποια είναι η σχετική θέση που έχει η ευθεία με τον κύκλο, αν 

       ισχύει δ = R . 

(Μονάδες 5) 
Α3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 

       στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι  

       σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

       α. Αν       και τέμνονται από ευθεία  , τότε οι εντός εναλλάξ γωνίες που  

            σχηματίζονται είναι ίσες. 

       β. Αν       ευθείες που τέμνονται από τρίτη ευθεία σχηματίζουν τις εντός επί τα  

           αυτά μέρη γωνίες ίσες, τότε θα ισχύει      . 

        γ. Οι μεσοκάθετοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο ονομάζεται 

            έγκεντρο. 

        δ. Δύο ευθείες που είναι κάθετες στην ίδια ευθεία σε διαφορετικά σημεία, είναι  

            μεταξύ τους παράλληλες. 

        ε. Δύο γωνίες με πλευρές παράλληλες είναι πάντα μεταξύ τους ίσες. 

(Μονάδες 10) 

 
ΘΕΜΑ Β 

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο             . Έστω    η διχοτόμος της γωνίας    και 

     . Αν          , τότε: 
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Β1. Να υπολογίσετε: 

       (α) Τις γωνίες    και    του τριγώνου    . 

(Μονάδες 8) 
       (β) Τις γωνίες   και  . 

(Μονάδες 10) 
Β2. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο     είναι ισοσκελές. 

(Μονάδες 7) 

 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται κύκλος      , σημεία   και   εκτός του κύκλου και τα εφαπτόμενα τμήματα 

      και      , όπου     και   συνευθειακά. Αν          και          , τότε: 

 

Γ1. Να αποδείξετε ότι      . 

(Μονάδες 8) 
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Γ2. Να υπολογίσετε τις γωνίες     ,      και     . 

(Μονάδες 9) 

Γ3. Να αποδείξετε ότι      . 

(Μονάδες 8) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι θέσεις στο χάρτη   χωριών         και   και οι δρόμοι 

που τα συνδέουν. Το χωριό   ισαπέχει από τα χωριά     και επίσης από τα χωριά   και  . 

 

Δ1. Να αποδείξετε ότι: 

      (α) Η απόσταση των χωριών   και   είναι ίση με την απόσταση των χωριών   και  . 

(Μονάδες 5) 

      (β) Αν οι δρόμοι    και    έχουν δυνατότητα να προεκταθούν, να αποδείξετε ότι  

            αποκλείεται να συναντηθούν. 

(Μονάδες 5) 

      (γ) Τα χωριά Β και Γ ισαπέχουν από το δρόμο   . 

(Μονάδες 8) 

Δ2. Να προσδιορίσετε γεωμετρικά το σημείο του δρόμου    που ισαπέχει από τα χωριά  

         και  . 

(Μονάδες 7) 


