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ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο
Α. ∆είξτε ότι το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει τα µέσα των
δύο πλευρών ενός τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη
πλευρά και ισούται µε το µισό της.
Μονάδες 15
∧

0

∧

Β1. Σε τρίγωνο ΑΒΓ η Α = 90 , Β = 500 . Αν ΑΜ η διάµεσος
∧

τότε ΑΜΒ ισούται.
α. 500
β. 1000

γ. 800

δ. 400
ε. 600
Μονάδες 5
∧

Β2. Έστω ΑΒΓ είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο µε Α = 900 και
Α∆ το ύψος προς την υποτείνουσα. Αν Μ µέσο της ΑΒ και
Ν µέσο της ΑΓ τότε το άθροισµα ∆Μ+∆Ν ισούται
ΑΒ + ΑΓ
ΒΓ
ΑΒ + ΑΓ + ΒΓ
ΑΒ + ΒΓ
γ.
δ.
ε.
α. ΑΒ+ΑΓ β.
2
2
2
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Μονάδες 5
ο
ΘΕΜΑ 2
∧
ΒΓ
∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε Β = 600 και ΑΒ=
. Να αποδείξετε
2
ότι :
α) Το τρίγωνο ΑΒΓ χωρίζεται από τη διάµεσο ΑΜ σε δύο
τρίγωνα που το ένα είναι ισόπλευρο και το άλλο ισοσκελές.
Μονάδες 13
β) Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο.
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 3ο
Θεωρούµε το παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ του παρακάτω
σχήµατος και έστω Ε το µέσο της Α∆.
Α
Β

∆
Γ
Στο Ε φέρουµε ευθεία κάθετη στη ΒΕ που τέµνει την ∆Γ
στο Ζ και την ΒΑ στο Ν. Να αποδείξετε ότι :
α) ΕΝ=ΕΖ
Μονάδες 12
β) ΒΖ=∆Ζ+∆Γ
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται µια διάµετρος ΑΒ ενός κύκλου (Ο,ρ) και µια
οποιαδήποτε χορδή ΑΓ αυτού. Φέρουµε από το κέντρο Ο
ευθεία παράλληλη προς την ΑΓ και ονοµάζουµε Μ το σηµείο
στο οποίο η παράλληλη τέµνει την εφαπτοµένη στο Γ. Να
αποδείξετε ότι:
∧

ι) η ΜΟ διχοτοµεί την γωνία ΓΟΒ
Μονάδες 13
ιι) η ΜΒ είναι εφαπτοµένη του κύκλου στο Β.
Μονάδες 12
Παρατηρήσεις : θέµα 1 οι ερωτήσεις Β1,Β2 δεν είναι όλες ερωτήσεις
θεωρίας

