
ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  
ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

1ο Θέμα 

 

Α. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό            

      της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν   

     αυτή είναι λανθασμένη. 

      α) Εξωτερική γωνία ενός τριγώνου λέγεται η εφεξής και παραπληρωματική 

     γωνία της αντίστοιχης εσωτερικής της                               Σωστό      Λάθος 

      β) Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν τις οξείες γωνίες  τους ίσες μία προς μία  

           είναι ίσα 

                                                                                                         Σωστό      Λάθος 
      γ) Οι γωνίες οι προσκείμενες σε πλευρά ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες. 

                                                                                                         Σωστό       Λάθος 

      δ) Οι διχοτόμοι γωνιών ισοπλεύρου τριγώνου είναι μεσοκάθετοι των πλευρών                     

           του                                                                                         Σωστό      Λάθος    

      ε)  Χορδή λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία ενός κύκλου.                                                                                       

 Σωστό       Λάθος   

(10 μονάδες) 

 Β.  Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου  

       τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του.                                

(15 μονάδες) 

 

2ο Θέμα 

 

 Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ .Προεκτείνουμε  

 τις πλευρές του ΒΑ,ΓΒ,ΑΓ και στις  προεκτάσεις  

 τους θεωρούμε τμήματα ΑΔ=ΒΕ=ΓΖ.  

 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΕΒΔ και  

     ΔΑΖ είναι ίσα.                        

       

β) Να αποδείξετε ότι ΔΖ=ΕΖ      

γ) Αν ΑΗ ,ΓΘ διάμεσοι των τριγώνων ΔΑΖ,ΕΓΖ  

     αντίστοιχα  να αποδείξετε ότι ΑΗ=ΓΘ                                  

                                                            

 Μονάδες 45 

3ο Θέμα 

 

Δίνεται το ισοσκελές τρίγωνο ΔΕΖ (ΔΕ = ΔΖ)  και οι διχοτόμοι του ΕΚ και ΖΛ.  

Να αποδείξετε ότι : 

α)  ΕΚ=ΖΛ 

β) τα Κ,Λ ισαπέχουν από τη ΕΖ. 

γ) τα Κ,Λ ισαπέχουν από τις ΔΕ,ΔΖ αντίστοιχα . 

.                                                                                                                   (30 μονάδες) 

 



 

Λύσεις 

1ο Θέμα 

 

Α. α) Σ β) Λ γ) Λ δ) Σ ε) Σ 

Β.  Θεωρία 

 

2ο Θέμα 

 

α) Τα τρίγωνα ΕΒΔ και ΔΑΖ έχουν:  

  ΒΕ=ΑΔ από υπόθεση 

  ΒΔ=ΑΖ (    )  

 ˆˆ    (εφεξής και παραπληρωματικές των  

     ίσων γωνιών ̂  και ̂  του ισόπλευρου  

     τριγώνου ΑΒΓ) 

     Άρα έχουν δύο πλευρές ίσες και τις περιεχόμενες 

     σ’ αυτές γωνία ίση μία προς μία οπότε είναι ίσα         

β) Τα τρίγωνα ΕΓΖ και ΔΑΖ έχουν:  

  ΓΖ=ΑΔ από υπόθεση 

  ΕΓ=ΑΖ (     )  

 ˆˆ    (εφεξής και παραπληρωματικές των  

     ίσων γωνιών ̂  και ̂  του ισόπλευρου 

     τριγώνου ΑΒΓ) 

     Άρα έχουν δύο πλευρές ίσες και τις περιεχόμενες 

       σ’ αυτές γωνία ίση μία προς μία οπότε είναι ίσα. 

 

γ) Τα τρίγωνα ΕΓΘ και ΗΑΖ έχουν:  

  ΕΓ=ΑΖ (     ) 

  ΕΘ=ΗΖ (μισά των ίσων πλευρών ΕΖ και ΔΖ όπως αποδείξαμε στο β ερώτημα)  

 ˆ ˆ    (από την ισότητα των τριγώνων  ΕΓΖ και ΔΑΖ ) 

     Άρα έχουν δύο πλευρές ίσες και τις περιεχόμενες 

       σ’ αυτές γωνία ίση μία προς μία οπότε είναι ίσα. 

 

3ο Θέμα 

 

α) Τα τρίγωνα ΕΚΖ και ΛΕΖ έχουν: 

  ˆ ˆ    ( προσκείμενες στη βάση γωνίες ισοσκελούς  
   τριγώνου 

  ˆ ˆ  (μισά των ίσων γωνιών ̂  και ̂  του  

                         ισοσκελούς τριγώνου ΔΕΖ )  

 ΕΖ κοινή πλευρά 

Άρα έχουν μία πλευρά και τις προσκείμενες σ’ αυτή γωνίες ίσες 

 μία προς μία οπότε είναι ίσα  και  ΕΚ=ΛΖ  

 

 

 

 

 

 

 



β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΕΛΑ και ΚΒΖ έχουν: 

  ΕΛ=ΚΖ ((από την ισότητα των τριγώνων  ΕΛΖ και ΕΚΖ ) 

   ˆ ˆ    ( προσκείμενες στη βάση γωνίες ισοσκελούς τριγώνου) 
  Άρα έχουν μία οξεία γωνία και την υποτείνουσα ίσες μία προς  

  μία οπότε είναι ίσα  και ΛΑ = ΚΒ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΛΘ και ΔΚΗ έχουν:                                  

  ̂  κοινή  

   ΔΛ=ΔΚ (  ) 
 Άρα έχουν μία οξεία γωνία και την υποτείνουσα ίσες μία προς  

  μία οπότε είναι ίσα και ΛΘ=ΚΗ .  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  
ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

1ο Θέμα 

 

Α. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό            

      της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν   

     αυτή είναι λανθασμένη. 

     α) Η κάθετος που φέρεται από το κέντρο ενός κύκλου προς μια χορδή του   

         διχοτομεί την χορδή.                                                             Σωστό     Λάθος 

      β) Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν τις κάθετες πλευρές τους ίσες μία προς μία  

           είναι ίσα. 

                                                                                                        Σωστό      Λάθος 
      γ) Τα ύψη ενός αμβλυγωνίου τριγώνου τέμνονται σε εσωτερικό σημείο του  

           τριγώνου.                                                                             Σωστό       Λάθος 

      δ) Τα παραπληρώματα ίσων γωνιών είναι παραπληρωματικές γωνίες.                                      

                                                                                                        Σωστό       Λάθος    

      ε) Δύο ισόπλευρα τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν μία πλευρά τους ίση μία   

        προς μία.                                                                                Σωστό       Λάθος   

(10 μονάδες) 

 Β.   Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις    

        πλευρές της.                                                                                        (15 μονάδες) 

 

 2ο Θέμα 

 

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΔΕΖ .Προεκτείνουμε  

 τις πλευρές του ΕΔ,ΔΖ,ΖΕ και στις  προεκτάσεις  

 τους θεωρούμε τμήματα ΔΑ=ΖΓ=ΕΒ.  

 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΕ και  

     ΑΔΓ είναι ίσα.                        

       

β) Να αποδείξετε ότι ΑΓ=ΒΓ.      

γ) Αν ΔΗ ,ΖΘ διάμεσοι των τριγώνων ΑΔΓ,ΒΖΓ  

     αντίστοιχα  να αποδείξετε ότι ΔΗ=ΖΘ                                  

                                                            

 Μονάδες 45 

 

3ο Θέμα 

 

Δίνεται το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ)  και οι διχοτόμοι του ΒΔ και ΓΕ.  

Να αποδείξετε ότι : 

α)  ΒΔ=ΓΕ 

β) τα Δ,Ε ισαπέχουν από τη ΒΓ. 

γ) τα Δ,Ε ισαπέχουν από τις ΑΒ,ΑΓ αντίστοιχα . 

.                                                                                                                   (30 μονάδες) 



 

Λύσεις 

1ο Θέμα 

 

Α. α) Σ β) Σ γ) Λ δ) Λ ε) Σ 

Β.  Θεωρία  

 

2ο Θέμα 

 

α) Τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΑΔΓ έχουν:  

  ΒΕ=ΑΔ από υπόθεση 

  ΑΕ=ΔΓ (  )  

 ˆˆ   (εφεξής και παραπληρωματικές των  

     ίσων γωνιών ̂  και ̂  του ισόπλευρου  

     τριγώνου ΔΕΖ) 

     Άρα έχουν δύο πλευρές ίσες και τις περιεχόμενες 

     σ’ αυτές γωνία ίση μία προς μία οπότε είναι  

     ίσα         

β) Τα τρίγωνα ΒΖΓ και ΑΔΓ έχουν:  

  ΖΓ=ΑΔ από υπόθεση 

  ΒΖ=ΔΓ (   )  

 ˆˆ    (εφεξής και παραπληρωματικές των  

     ίσων γωνιών ̂  και ̂  του ισόπλευρου 

     τριγώνου ΑΒΓ) 

     Άρα έχουν δύο πλευρές ίσες και τις περιεχόμενες 

       σ’ αυτές γωνία ίση μία προς μία οπότε είναι ίσα. 

 

γ) Τα τρίγωνα ΒΘΖ και ΗΔΓ έχουν:  

  ΒΖ=ΔΓ (   ) 

  ΒΘ=ΗΓ (μισά των ίσων πλευρών ΒΓ και ΑΓόπως αποδείξαμε στο β ερώτημα)  

 ˆ ˆ    (από την ισότητα των τριγώνων  ΒΖΓ και ΑΔΓ) 

     Άρα έχουν δύο πλευρές ίσες και τις περιεχόμενες 

       σ’ αυτές γωνία ίση μία προς μία οπότε είναι ίσα. 

 

3ο Θέμα 

 

α) Τα τρίγωνα ΕΒΓ και ΔΒΓ έχουν: 

  ˆ ˆ    ( προσκείμενες στη βάση γωνίες ισοσκελούς  
   τριγώνου 

  ˆ ˆ   (μισά των ίσων γωνιών ̂  και ̂  του  

                         ισοσκελούς τριγώνου ΔΕΖ )  

 ΒΓ κοινή πλευρά 

Άρα έχουν μία πλευρά και τις προσκείμενες σ’ αυτή γωνίες ίσες 

 μία προς μία οπότε είναι ίσα  και  ΒΔ=ΓΕ  

 

 

 

 

 

 



β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΕΒΖ και ΔΗΓ έχουν: 

  ΕΒ=ΔΓ ((από την ισότητα των τριγώνων  ΕΒΓκαι ΒΔΓ ) 

   ˆ ˆ    ( προσκείμενες στη βάση γωνίες ισοσκελούς τριγώνου) 
  Άρα έχουν μία οξεία γωνία και την υποτείνουσα ίσες μία προς  

  μία οπότε είναι ίσα  και ΕΖ = ΔΗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΘΔ και ΑΛΕ έχουν:                                  

  ̂  κοινή  

   ΑΕ=ΑΔ (  ) 
 Άρα έχουν μία οξεία γωνία και την υποτείνουσα ίσες μία προς  

  μία οπότε είναι ίσα και ΔΘ=ΕΛ .  

 

 

 

 

 

 

 

 


