ΘΕΜΑ 1Ο
Α. Να αποδείξετε ότι αν δυο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες τότε και τα
αποστήµατά τους είναι ίσα.
Μονάδες 9
Β. Να γράψετε τα κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο
παραλληλόγραµµο .
Μονάδες 8
Γ. Να γράψετε στην κόλλα σας µε τη σειρά τις λέξεις που συµπληρώνουν
το παρακάτω κείµενο:
Το (κυρτό) τετράπλευρο που έχει δυο µόνον πλευρές του παράλληλες
λέγεται ………………… Στο τετράπλευρο αυτό το ευθύγραµµο τµήµα που
ενώνει τα µέσα των µη παραλλήλων πλευρών του λέγεται
…………………., είναι …………………… προς τις βάσεις του και ίση µε
το ……………………… τους.
Μονάδες 8

ȱ

ΘΕΜΑ 2Ο
Α

Στο διπλανό σχήµα το ΑΒΓ∆
είναι παραλληλόγραµµο,
η ∆Ε είναι διχοτόµος της

Ε

Β

∧

γωνίας Α∆Γ και η ΒΖ είναι
∧

διχοτόµος της γωνίας ΑΒΓ
Να αποδείξετε ότι:
α. Το τρίγωνο ∆ΑΕ

∆

Ζ

είναι ισοσκελές.

Γ

Μονάδες 10

β. Τα τρίγωνα ∆ΑΕ και ΒΖΓ είναι ίσα.
γ. Το τετράπλευρο ΕΒΖ∆ είναι παραλληλόγραµµο

Μονάδες 8
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3Ο
∧

Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α =900, να φέρετε το ύψος
του Α∆ , τις ∆Κ και ∆Λ κάθετες στις ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα και τις ΚΜ
και ΛΝ κάθετες στη ΒΓ.
Να αποδείξετε ότι

α. ΚΛ=Α∆.

Μονάδες 8

β. ∆ µέσο του ΜΝ.

Μονάδες 8

γ. ΚΜ+ΛΝ=ΚΛ.

ΘΕΜΑ 4Ο

Μονάδες 9

∧

∧

Θεωρούµε αµβλυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Β = 900 + Γ . Έστω Η το
ορθόκεντρο του ΑΒΓ. Να αποδείξετε ότι:
∧

∧

α. ΗΑΒ = ΑΓΒ
β. Το τρίγωνο ΑΒΗ είναι ισοσκελές.
∧

∧

γ. ΑΓΒ = ΒΓΗ .
δ. Η ευθεία ΑΗ είναι κοινή εφαπτοµένη
των τριγώνων ΑΒΓ και ΒΗΓ.

•
•
•

Μονάδες 4
Μονάδες 6
Μονάδες 10
των περιγεγραµµένων κύκλων
Μονάδες 5

Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα
Στη φωτοτυπία να γράψετε µόνο το όνοµα σας και όλες τις απαντήσεις
να τις γράψετε στην κόλλα σας.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2 ΩΡΕΣ.
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