
14ο Λύκειο Περιστερίου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ημ/νια:

Ονομ/νυμο………………………………………………………………………………………… ΟΜΑΔΑ: Α

ΘΕΜΑ Α
1. Είναι ίσα τα τρίγωνα στο παρακάτω σχήματα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. μ 5

2.Να βρείτε ποια από τα διπλανά τρίγωνα είναι ίσα και να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. μ 7

3. Τι ονομάζεται μεσοκάθετος του ευθύγραμμο τμήματος ΑΒ; μ 6

4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν τις θεωρείτε Σωστές ή με το Λ αν τις
θεωρείτε λανθασμένες. μ 4x3
α) Αν δύο τρίγωνα έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα.
β) Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία, τότε θα έχουν και

την τρίτη τους πλευρά ίση.
γ) Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία τότε είναι ίσα.
δ) Σε δύο ίσα  τρίγωνα απέναντι από ίσες γωνίες βρίσκονται ίσες πλευρές.



14ο Λύκειο Περιστερίου

ΘΕΜΑ Β
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB A  και το μέσο Μ της βάσης του ΒΓ. Φέρουμε τις αποστάσεις ΜΚ
και ΜΛ του σημείου Μ από τις ίσες πλευρές του τριγώνου. Να αποδείξετε ότι:
α) MK M  μ 15
β) Η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ΚΜΛ. μ 15

ΘΕΜΑ Γ
Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ  και ΓΑ τριγώνου ΑΒΓ, παίρνουμε τα τμήματα A AB  και AE A  . Να
αποδείξετε ότι:
α) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι ίσα. μ 15
β) Η προέκταση της διαμέσου ΑΜ προς τη κορυφή Α διχοτομεί την πλευρά ΔΕ του τριγώνου  ΔΑΕ. μ 25
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ημ/νια:

Ονομ/νυμο………………………………………………………………………………………… ΟΜΑΔΑ: Β

ΘΕΜΑ Α

1. Είναι ίσα τα τρίγωνα στο παρακάτω σχήματα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.         μ 5

2. Τι ονομάζεται διχοτόμος γωνίας; μ 6

3. Να εξηγήσετε γιατί είναι ίσα τα τρίγωνα του διπλανού σχήματος
και να συμπληρώσετε τις ισότητες:

Α ...,          Β ...     και   Γ=...
  

  . μ 7

4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν τις θεωρείτε Σωστές ή με το Λ αν τις
θεωρείτε λανθασμένες.  μ 4x3

α) Σε δύο τρίγωνα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες.
β) Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία, τότε θα έχουν και την τρίτη τους πλευρά ίση.
γ) Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές τους ίσες μία προς μία και μια γωνία του ενός είναι ίση με μια

γωνία του άλλου τριγώνου, τότε τα τρίγωνα είναι ίσα.
δ) Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν δύο πλευρές τους ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα.
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ΘΕΜΑ Β
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A  .Από το μέσο Μ της βάσης του ΒΓ φέρουμε κάθετα τμήματα ΜΔ
και ΜΕ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) M ME  μ 15
β) το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. μ 15

ΘΕΜΑ Γ
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A  . Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ (προς το Α)
θεωρούμε τα σημεία Ε και Δ αντίστοιχα τέτοια, ώστε A AE  .
Να αποδείξετε ότι:
α) BE   μ 10
β) B E   μ 15
γ)  B E B    μ 15


