ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να αποδειχτεί ότι οι απέναντι πλευρές σε κάθε παραλληλόγραµµο είναι
ίσες.
Μονάδες 13
Β. Χαρακτηρίστε τη κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε την ένδειξη
Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
I. ∆ύο ευθείες παράλληλες τεµνόµενες από µια τρίτη ευθεία σχηµατίζουν
τις εντός και επί τα αυτά γωνίες τους ίσες.
II. Το άθροισµα των γωνιών ενός κυρτού ν-γώνου είναι 2ν+4 ορθές.
III. Η διάµεσος ενός τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του και
ίση µε το ηµιάθροισµά τους.
IV. Αν δυο ευθείες ε 1 και ε 2 τέµνονται από τις παράλληλες ευθείες δ 1 , δ 2
και δ 3 , τότε τα τµήµατα που ορίζονται από τις παράλληλες αυτές πάνω
στις ευθείες ε 1 και ε 2 είναι ανάλογα.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ΑΜ η διάµεσός του. Αν ∆,Ε και Ζ είναι τα
µέσα των τµηµάτων ΒΜ , ΑΜ και ΑΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το
τετράπλευρο είναι ∆ΕΖΜ παραλληλόγραµµο.
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ 3ο
∆υο κύκλοι µε κέντρα Κ και Λ αντίστοιχα εφάπτονται εξωτερικά στο
σηµείο Α και µια ευθεία που διέρχεται από το Α τέµνει τους κύκλους στα
σηµεία Β και Γ αντίστοιχα
^

^

I. Αποδείξτε ότι KBA = ΛΓΑ

Μονάδες 13
II. Αν ε και ε’ οι εφαπτόµενες των δύο κύκλων στα σηµεία Β και Γ
αντίστοιχα αποδείξτε ότι ε//ε’.
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραµµένο σε ένα κύκλο, όπου Μ το
∩

∩

µέσο του τόξου ΒΓ και ∆ τυχαίο σηµείο του τόξου ΑΓ . Φέρνουµε
την ΑΜ και Β∆ που τέµνονται στο Ε και την Μ∆ που τέµνει την ΑΓ
στο Ζ.
Αποδείξτε ότι:
^

^

I. ΜΑΓ = Β∆Μ
II. το ΑΕΖ∆ είναι εγγράψιµο τετράπλευρο.
III. ΕΖ // ΒΓ

Μονάδες 8
Μονάδες 8
Μονάδες 9

ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ 4ο ∆ΟΘΗΚΑΝ
ΕΝΤΥΠΩΣ

