
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 7-3-2021 

 

 

ΘΕΜΑ 1 
 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σώστο (Σ) ή Λάθος (Λ) :     

 
1. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 ο. 
2. Αν δύο γωνίες ενός τριγώνου είναι αντίστοιχα 70ο και 40ο , το τρίγωνο είναι ισοσκελές. 
3. Δύο ευθείες παράλληλες που τέμνονται από μια τρίτη σχηματίζουν τις εκτός εναλλάξ 
γωνίες τους ίσες.   

4. Δύο γωνίες με πλευρές παράλληλες είναι πάντα ίσες. 
5. Δύο κύκλοι που εφάπτονται εσωτερικά έχουν δύο εξωτερικές εφαπτόμενες. 
6. Τρεις κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά και τα μήκη των διακέντρων τους είναι 14,16 και 
10. Τότε η ακτίνα του μεγάλου κύκλου είναι 10. 

7. Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν τις υποτείνουσές τους ίσες είναι ίσα. 
8. Τα σημεία μιας γωνίας που ισαπέχουν από τις πλευρές της βρίσκονται πάνω στη 
διχοτόμο της γωνίας. 

9. Αν σε ένα τρίγωνο ισχύει Βεξ̂ + Γεξ̂ = 270ο, τότε Β̂ + Γ̂ = Α̂. 

  (Μονάδες 9) 

 

 

 

Α2. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε : 

 

 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Απ. Ανδρέα 64  Πλατεία Δημοκρατίας  ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   ΠΑΤΡΑ 

url : www.dynami.gr       e-mail : dynaxaia@yahoo.gr 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………… 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………… 

 

ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………      

http://www.dynami.gr/


 
(Μονάδες 4-4-4-4) 

 

  

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διχοτόμος του ΑΔ. Από την κορυφή Β φέρνουμε ΒΕ // ΑΔ, η 
οποία τέμνει την προέκταση της ΓΑ στο Ε. Να αποδείξετε ότι ΕΓ = ΑΒ + ΑΓ. 

(Μονάδες 12) 

 

Β2. Δίνεται ένα ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ. Πάνω στην πλευρά ΑΓ και εκτός του 

τριγώνου ΑΒΓ κατασκευάζουμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΓΕ. Να αποδείξετε ότι ˆ 15 = . 

                                    
                                                                                                                                                     (Μονάδες 13) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι  ̂ =   και  ˆ 2 =  . Η διχοτόμος της  ˆ
  σχηματίζει με την ΑΓ 

γωνία 63 .Να υπολογίσετε τις γωνίες ̂ , ̂  και ̂ του τριγώνου ΑΒΓ. 
(Μονάδες 9) 

 
Γ2. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο  ΑΒΓ  (ΑΒ = ΑΓ ) προεκτείνουμε την ΒΓ και παίρνουμε τμήματα ΒΔ = 
ΓΕ. Από το Δ φέρνουμε την  ⊥   και από το Ε φέρνουμε την  ⊥  . 

Αν οι ΔΖ και ΕΗ τέμνονται στο Μ, να αποδείξετε ότι : 

 

i. το τρίγωνο ΔΜΕ είναι ισοσκελές, 
 

ii.    ΖΗ // ΒΓ.                                                                                                             

             (Μονάδες 8-8) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και η διάμεσος του ΑΔ, τέτοια, ώστε  ˆ 30 = . 

Θεωρούμε σημείο Ε στην ΑΓ τέτοιο, ώστε ΑΔ = ΑΕ. 

 

i. να αποδείξετε ότι το τρίγωνο  ΑΒΓ είναι ισόπλευρο. 
ii. να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΔΕ. 

iii. να υπολογίσετε την γωνία  ˆ .     
                                                                                                                                        (Μονάδες 8-8-9) 



 

 
 

Email: 
gazi_roula@hotmail.com 

ΓΑΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 
                                                          
 

Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες 
 

ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ !!!! 

mailto:gazi_roula@hotmail.com

