
Α΄ Λυκείου
Θέματα προαγωγικών εξετάσεων στη Γεωμετρία

Θέμα Α
Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη

Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
α) Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι μικρότερη από κάθε μία από τις απέναντι εσωτερικές.
β) Τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου, που άγονται από σημείο εκτός αυτού είναι μεταξύ τους ίσα.
γ) Αν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν τις εντός εκτός και επί τα

αυτά μέρη γωνίες παραπληρωματικές.
δ) Κάθε ρόμβος που έχει ίσες διαγώνιες είναι τετράγωνο.
ε) Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες.

μονάδες 5x2
Α2. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 2 ορθές.

μονάδες 15
Θέμα Β
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ ΑΓ .Στις προεκτάσεις της ΒΓ προς τα Β και Γ θεωρούμε σημεία
Δ και Ε αντίστοιχα τέτοια, ώστε ΒΔ ΑΒ και ΓΕ ΑΓ . Έστω Κ και Λ οι προβολές των Δ και Ε στις ΑΒ
και ΑΓ αντίστοιχα.
Β1. Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές.

μονάδες 8
Β2. Να δείξετε ότι τα Δ, Ε ισαπέχουν από τις ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

μονάδες 8
Β3. Να δείξετε ότι ΒΛ ΓΚ .

μονάδες 9
Θέμα Γ
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) με Α̂ 40  . Έστω ότι οι διχοτόμοι του ΒΔ και ΓΕ τέμνονται στο
Θ. Να αποδείξετε ότι:
Γ1. Β̂ 70 

μονάδες 6
Γ2. ˆΒΘΓ 110 

μονάδες 6
Γ3. ΔΕ//ΒΓ

μονάδες 7
Γ4. ˆΒΔΓ 75 

μονάδες 6
Θέμα Δ
Έστω ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και ΑΔ η διάμεσός του. Έστω Ε το μέσο της ΑΒ και Ζ το σημείο τομής της
παράλληλης από το Δ προς την ΑΒ με την ΑΓ.
Δ1. Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΕΒΔ είναι ισόπλευρο.

μονάδες 7
Δ2. Να δείξετε το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ισοσκελές.

μονάδες 3
Δ3. Να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΕΔΖ είναι ρόμβος.

μονάδες 4
Δ4. Προεκτείνουμε τις ΔΕ και ΔΖ κατά τμήματα ΕΗ ΔΕ και ΖΘ ΔΖ . Να δείξετε ότι:

α) το τετράπλευρο ΑΗΔΓ είναι παραλληλόγραμμο.
μονάδες 5

β) τα σημεία Η, Α, Θ είναι συνευθειακά.
μονάδες 6



Λύσεις

Θέμα Α

Α1.

Α2. α) Λ β) Σ γ) Λ δ) Σ ε) Λ

Θέμα Β

Β1. Τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΓΕ έχουν:
- ΑΒ ΑΓ ,
- ΒΔ ΓΕ και
- ˆ ˆΑΒΔ ΑΓΕ ως παραπληρωματικές των ίσων γωνιών

Β,Γ του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ
Λόγω του κριτηρίου ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε
έχουν και ΑΔ ΑΕ , επομένως το τρίγωνο ΑΔΕ είναι
ισοσκελές.

Β2. Αρκεί ΔΚ ΓΛ .
Τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΒΚ και ΓΕΛ έχουν:
- ΒΔ ΓΕ και
- ˆ ˆΔΒΚ ΕΓΛ ως κατακορυφήν των ίσων γωνιών του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ.
Άρα τα τρίγωνα ΔΒΚ και ΓΕΛ είναι ίσα, οπότε έχουν και ΔΚ ΓΛ .

Β3. Τα τρίγωνα ΒΚΓ και ΒΓΛ έχουν:
- τη πλευρά ΒΓ κοινή
- ˆ ˆΚΒΓ ΛΓΒ παραπληρωματικές των ίσων γωνιών του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ

- ΒΚ ΓΛ επειδή Δ ΒΚ Γ Ε Λ
 

 .
Λόγω του κριτηρίου ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ΒΛ ΓΚ

Θέμα Γ
Γ1. Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με βάση ΒΓ είναι ˆ ˆΒ Γ .

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ έχουμε:
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆΑ Β Γ 180 40 2Β 180 2Β 140 Β 70          

Γ2. Είναι Β̂ˆΘΒΓ 35
2
   και Γ̂ˆΘΓΒ 35

2
   .

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΒΘΓ έχουμε:
ˆ ˆ ˆˆ ˆΘΒΓ ΘΓΒ ΒΘΓ 180 35 35 ΒΘΓ 180 ΒΘΓ 110          

Γ3. Τα τρίγωνα ΒΕΓ και ΒΔΓ έχουν:



- τη πλευρά ΒΓ κοινή
- ˆ ˆΒ Γ
- ˆ ˆΘΒΓ ΘΓΒ 35  
Σύμφωνα με το κριτήριο ΓΠΓ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ΒΕ=ΓΔ. Όμως ΑΒ=ΑΓ, οπότε και
ΑΔ=ΑΕ και το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές.
Είναι ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆΑ ΑΔΕ ΑΕΔ 180 40 2ΑΔΕ 180 2ΑΔΕ 140 ΑΔΕ 70           .
Είναι ˆ ˆΑΔΕ Γ και επειδή οι γωνίες αυτές είναι και εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των ΔΕ, ΒΓ, οι
ευθείες ΔΕ και ΒΓ είναι παράλληλες.

Γ4. Η γωνία ˆΒΔΓ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΒΔ άρα ˆ ˆˆΒΔΓ ΑΒΔ Α 40 35 75        .

Θέμα Δ

Δ1. Η ΑΔ είναι διάμεσος, ύψος και διχοτόμος του τριγώνου ΑΒΓ.
Η ΔΕ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου

τριγώνου ΑΔΒ, άρα ΑΒΔΕ ΕΒ ΑΕ
2

   .

Επειδή ΔΕ ΕΒ και Β̂ 60  , το τρίγωνο ΒΕΔ είναι ισόπλευρο.

Δ2. Επειδή ΔΕ ΕΑ το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ισοσκελές.

Δ3. Δ μέσο ΒΓ ,ΔΖ// ΑΒ άρα Ζ μέσο ΑΓ. Η ΔΖ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του

ορθογωνίου τριγώνου ΑΔΓ, άρα ΑΓΔΖ ΖΑ
2

  . Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο, ισχύει ότι

ΑΒ ΑΓ , άρα ΑΕ ΔΕ ΔΖ ΑΖ   οπότε το τετράπλευρο ΑΕΔΖ είναι ρόμβος.

Δ4. α) Είναι ΔΗ 2ΔΕ ΑΓ  και ΔΗ//ΑΓ οπότε το τετράπλευρο ΑΗΔΓ είναι
παραλληλόγραμμο.

β) Είναι ΔΘ 2ΔΖ ΑΒ  και ΔΘ//ΑΒ οπότε το ΑΒΔΘ είναι
παραλληλόγραμμο και ΑΘ//ΒΔ(1)
Επειδή το τετράπλευρο ΑΗΔΓ είναι παραλληλόγραμμο ισχύει ότι
ΗΘ//ΔΓ (2).
Από τις σχέσεις (1),(2) είναι ΑΗ//ΑΘ, οπότε τα σημεία Η, Α, Θ είναι
συνευθειακά.


