Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Περιόδου Μαΐου – Ιουνίου στο
µάθηµα της Γεωµετρίας Α’ Λυκείου
ΘΕΜΑ 1ο
A.

B.

α) ∆είξτε ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, αν µια γωνία του είναι ίση µε 30ο τότε η
απέναντι πλευρά του είναι ίση µε το µισό της υποτείνουσας
(Μονάδες 10)
β) Επίσης για την διάµεσο Α∆ του ιδίου τριγώνου, δείξτε ότι ισχύει το ίδιο
(Μονάδες 5)
Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις:
1.
Αν σε ένα τετράπλευρο οι απέναντι πλευρές ανά δύο είναι ίσες τότε το
τετράπλευρο είναι παραλληλόγραµµο.
2.
Οι διαγώνιοι του ρόµβου είναι ίσες
3.
Η διάµεσος ενός τραπεζίου είναι ίση µε την ηµιδιαφορά των βάσεων.
4.
Η επίκεντρη γωνία είναι ίση µε το µισό της αντίστοιχης εγγεγραµµένης γωνίας
που βαίνει στο ίδιο τόξο.
5.
Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι ίση µε το άθροισµα των δύο
απέναντι εσωτερικών γωνιών του
(Μονάδες 2x5 = 10)

ΘΕΜΑ 2ο

∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = ΑΓ και ∆ το µέσον της ΒΓ, από το ∆
φέρουµε τις ∆Ε και ∆Ζ παράλληλες. Προς την ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι:
1.
ΒΕ∆ = ∆ΖΓ ισοσκελή
(Μονάδες 8)
2.
Το σχήµα ΑΕ∆Ζ είναι ρόµβος
(Μονάδες 7)
3.
Το ΑΒΓ χωρίζεται σε 4 ίσα µέρη
(Μονάδες 8)
4.

Α∆ ⊥ ΕΖ

(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 3ο

∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α = 90ο και η διχοτόµος του Α∆. Από το ∆
φέρουµε παράλληλη προς την ΑΒ η οποία τέµνει την ΑΓ σε σηµείο Ε. Αν η γωνία Β
είναι µεγαλύτερη της γωνίας Γ κατά 30ο
1. Να υπολογίσετε τις γωνίες Β και Γ
(Μονάδες 8)
2. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΕΑ∆ είναι ισοσκελές
(Μονάδες 8)
ο
3. Αν Γ = 30 να αποδείξετε ότι ∆Γ = 2ΑΕ
(Μονάδες 9)

ΘΕΜΑ 4ο

Σε τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε (ΑΒ // Γ∆) ισχύει Α∆ = ΑΒ + Γ∆ φέρουµε την διχοτόµο της
γωνίας Α η οποία τέµνει την πλευρά ΒΓ στο Ε και η προέκταση της τέµνει την
πλευρά ∆Γ στο Ζ. Να αποδείξετε ότι:
1. Το τρίγωνο Α∆Ζ ισοσκελές
2. Τα τρίγωνο ΑΒΕ = ΑΓΖ
3. Τα τµήµατα ΑΕ = ΕΖ
4. ∆Ε διχοτόµος της γωνίας ∆

5. ΑΕ ⊥ ∆Ε
(Μονάδες 5x5 = 25)
Παρατηρήσεις: θέµα 2 ερώτηση 3 δεν είναι απολύτως σαφές .Τα ερωτήµατα του
θέµατος 4 κρίνονται αρκετά και γενικά τα ερωτήµατα είναι είναι αρκετά για τον
χρόνο που διατίθεται στις εξετάσεις σε επίπεδο σχολείου

