
 

Θέματα Γεωμετρίας Α Λυκείου 
Ημερομηνία : Κυριακή 13/12/2020 
Ώρα: 09:00 – 12:00 (μπορεί να παραταθεί με σημείωση της ώρας λήξης) 
Ύλη: Κεφάλαιο 3: Ισότητα τριγώνων – Κριτήρια – Ορθογωνίων Μεσοκάθετος – Διχοτόμος 
– Εφαπτόμενα τμήματα 
 
 
Θέμα Α 
Α1) Να αποδειχθεί ότι αν Ρ σημείο εκτός κύκλου (Ο,R) και ΡΑ, ΡΒ τα εφαπτόμενα τμήματα προς τον 
κύκλο τότε αυτά είναι ίσα (ΡΑ=ΡΒ) και η ευθεία ΡΟ (διακεντρική) διχοτομεί την γωνία ΑΡΒ. 
 
Α2) Ποια είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος και 
ποια των σημείων της διχοτόμου γωνίας. 
 
Α3) Συμπληρώστε τα κενά ώστε να σχηματιστούν σωστές προτάσεις 
 Το ύψος ενός ………………… τριγώνου προς την βάση είναι ταυτόχρονα διάμεσος και ……………. 
Της γωνίας κορυφής 
 Δυο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα αρκεί να έχουν ίσες μία προς μία τις υποτείνουσες και 
…………………….. 
 Το απόστημα μιας χορδής είναι η ……………….. του κέντρου του κύκλου από την χορδή και περνά 
από το ………………….. της χορδής και του τόξου. 
 Η εφαπτόμενη ενός κύκλου είναι πάντα ……………………..στην ακτίνα στο σημείο επαφής 
 
Θέμα Β 
Β1) Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Κ εσωτερικό σημείο του τριγώνου ώστε ΚΒ=ΚΓ. (Σχήμα1) 
Να αποδείξετε ότι : 

i) Τα τρίγωνα ΒΑΚ και ΚΑΓ είναι ίσα 
ii) Η ΑΚ είναι διχοτόμος της γωνίας ΒΑΓ 
iii) Η προέκταση της ΑΚ διχοτομεί την γωνία ΒΚΓ του τριγώνου ΒΚΓ 

 
Σχημα1 

 
Β2) Δίνεται κύκλος (0,ρ) και σημείο του Α. Φέρω την εφαπτόμενη του κύκλου στο Α και παίρνω 
τμήματα ΑΒ=ΑΓ πάνω σε αυτήν. Αν οι ευθείες ΒΟ και ΓΟ τέμνουν τον κύκλο στα Δ και Ε δείξτε ότι ΒΔ=ΓΕ 
 
Θέμα Γ 
Γ1) Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΚΑΒ (ΚΑ=ΚΒ) και ΚΓ η διχοτόμος της γωνίας Κ. Στην προέκταση της ΒΑ 
προς το Α παίρνω σημείο Λ και στην προέκταση της ΑΒ προς το Β παίρνω σημείο Μ ώστε ΑΛ=ΒΜ 
Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΚΛΜ είναι ισοσκελές και ii) η ΚΓ είναι διάμεσος του τριγώνου ΚΛΜ 



 

 
Γ2) Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνω την διάμεσο ΑΜ προς το Μ κατά ίσο μήκος 
ΜΔ=ΑΜ  
(Σχήμα2) Να αποδείξετε ότι  

i) Τα τρίγωνα ΑΜΒ και ΓΜΔ είναι ισα 
ii) Τα σημεία Α και Δ ισαπέχουν από την ΒΓ  

 
Σχήμα 2 

Θέμα Δ) 
Δίνονται δύο ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο Ο και ακτίνες R και ρ (R>ρ) (όπως φαίνεται στο διπλανό 
σχήμα 3). Οι χορδές ΓΔ και ΖΕ του κύκλου (Ο,R) εφάπτονται του κύκλου (Ο,ρ)στα σημεία Α και Β 
αντίστοιχα.  
Να αποδείξετε ότι :   i) Οι χορδές ΓΔ και ΖΕ είναι ίσες ii) Αν Κ το σημείο τομής των προεκτάσεών τους 
τότε το τρίγωνο ΚΕΓ είναι ισοσκελές 

 
Σχήμα 3 

 
 

Τις απαντήσεις σας με mail στο chridand@gmail.com 
Την Δευτέρα ή Τρίτη θα σας στείλω τις λύσεις 
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