ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΑΪΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Θέµα 1. Α. Να αποδείξετε ότι το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει τα µέσα των δυο
µη παραλλήλων πλευρών τραπεζίου είναι παράλληλο προς τις βάσεις και ίσο µε το
ηµιάθροισµα αυτών.
Β. Να απαντήσετε µε σωστό ή λάθος στις παρακάτω προτάσεις και να
µεταφέρετε τις απαντήσεις στο γραπτό σας
∆Β ΑΒ
Ι) Αν Α∆ διχοτόµος τριγώνου ΑΒΓ τότε
=
∆Γ ΒΓ
Ιι) Ένα τετράπλευρο είναι ρόµβος αν έχει κάθετες διαγώνιους.
Ιιι) Κάθε εγγεγραµµένη γωνία ισούται µε το µισό της αντίστοιχης
επίκεντρης.
∧

Θέµα 2.Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 0 ) η µια οξεία γωνία είναι
πενταπλάσια της άλλης, Α∆ το ύψος και ΑΜ η διάµεσος, τότε:
i)
Να υπολογιστούν οι οξείες γωνίες του τριγώνου
ii)
Να υπολογιστεί η γωνία ∆ΑΜ
iii)
Να δείξετε ότι ΒΓ=4Α∆.
Θέµα 3.Αν ΑΒΓ∆ τετράπλευρο εγγεγραµµένο σε κύκλο µε καθέτους διαγώνιους
που τέµνονται στο Ρ και Ε, Ζ, Η, Θ είναι οι προβολές του Ρ πάνω στις πλευρές ΑΒ,
ΒΓ, Γ∆, ∆Α αντίστοιχα να δείξετε ότι :
i)
Το ΕΡΖΒ είναι εγγράψιµο σε κύκλο
ii)
Η προέκταση της ΕΡ διέρχεται από το µέσον της Γ∆
iii)
Οι ΡΕ ,ΡΖ ,ΡΗ ,ΡΘ είναι διχοτόµοι των γωνιών του τετραπλεύρου
ΕΖΗΘ
∧

Θέµα 4.Έστω ΑΒΓ∆ παραλληλόγραµµο µε ΑΒ=2ΒΓ, B > 90 0 ΑΕ ⊥ ΒΓ, Μ το µέσο
της Γ∆ και Ζ το σηµείο που τέµνει η ΕΜ την προέκταση της Α∆. ΝΑ αποδείξετε οτι :
i)
ii)

∧

∧

∆ΑΜ = ∆ΜΑ
Τα τρίγωνα ∆ΜΖ και ΜΓΕ είναι ίσα και ότι το Μ είναι µέσο του ΕΖ.
∧

∧

∧

∆ΑΜ = Ζ = ΜΕΓ .
iii)
Παρατηρήσεις:το θέµα 3 κρίνεται δύσκολο και απαιτεί αρκετό χρόνο η
διαπραγµάτευσή του. Γενικά δεν είναι ορατή η κλιµακούµενη δυσκολία που απαιτεί
το διάταγµα , το δε πλήθος των ερωτηµάτων ίσως θα έπρεπε να είναι µικρότερο

