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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να αποδείξετε ότι τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου, που φέρονται από σημείο εκτός αυτού είναι ίσα 

μεταξύ τους.  

(Μονάδες 5) 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας δίπλα από κάθε αριθμό   Σ (σωστό) ή Λ 
(λάθος). 
 
1. Δύο γωνίες με πλευρές παράλληλες είναι πάντα ίσες. 

2. Δυο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν μία πλευρά και μία γωνία αντίστοιχα ίσες, είναι ίσα. 

3. Οι εντός εναλλάξ γωνίες που σχηματίζουν δύο παράλληλες ευθείες τεμνόμενες από μία τρίτη, είναι 

ίσες. 

4. Οι χορδές ενός κύκλου είναι ίσες αν και μόνο αν τα αποστήματά τους είναι ίσα. 

5. Αν οι εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες, δύο ευθειών που τέμνονται από μία τρίτη, είναι ίσες 

τότε οι ευθείες είναι παράλληλες. 

6. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι μικρότερη από καθεμιά από τις απέναντι γωνίες του τριγώνου. 

7. Κάθε πλευρά τριγώνου είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των δυο άλλων και μικρότερη από τη 

διαφορά τους. 

8. Αν δυο πλάγια τμήματα είναι ίσα ,τότε τα ίχνη τους ισαπέχουν από το ίχνος της καθέτου και 

αντίστροφα. 

9. Αν ένα τρίγωνο έχει δυο γωνίες ίσες , τότε είναι ισοσκελές. 

10. Το περίκεντρο ενός τριγώνου είναι το σημείο τομής των διχοτόμων των γωνιών του. 

(Μονάδες 20) 

ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB AΓ . Στην προέκταση 

της ΒΓ (προς το Γ) θεωρούμε σημείο Δ και στην προέκταση της 

ΓΒ (προς το Β) θεωρούμε σημείο Ε έτσι ώστε ΓΔ BE . Από το 

Δ φέρουμε ΔΗ κάθετη στην ευθεία ΑΓ και από το Ε φέρουμε ΕΖ 

κάθετη στην ευθεία ΑΒ. Να αποδείξετε ότι: 

α) AΔ AE  (Μονάδες 12) 

β) EZ ΔH  (Μονάδες 13) 

 



 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και σημείο Δ 

στην προέκταση της ΒΓ. Από το Δ φέρουμε ΔΚ κάθετη 

στην ΑΒ και ΔΕ κάθετη στην προέκταση της ΑΓ. Από το 

σημείο Γ φέρουμε ΓΗ κάθετη στην ΑΒ και ΓΖ κάθετη 

στην ΚΔ. Να αποδείξετε ότι: 

  α) / /  και / /                              (Μονάδες8) 

  β) Οι γωνίες ˆ  και ̂  είναι ίσες.          (Μονάδες 4)                                                                                                         

  γ) Η ΓΔ είναι διχοτόμος της γωνίας ˆ   (Μονάδες 6)            

  δ) Το τρίγωνο ΔΖΕ είναι ισοσκελές             (Μονάδες 7) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με AB AΓ , η διχοτόμος του ΑΔ και ευθεία ε 

παράλληλη από το Β προς την ΑΓ.  

Από το μέσο Μ της ΒΓ φέρνουμε ευθεία παράλληλη στην ΑΔ η οποία 

τέμνει την ΑΓ στο σημείο Ζ, την ευθεία ε στο σημείο Λ και την 

προέκταση της ΒΑ στο σημείο Ε. Να αποδείξετε ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΒΛΕ είναι ισοσκελή. (Μονάδες 8) 

β) BΛ ΓZ . (Μονάδες 9) 

γ) AE AΓ BΛ  . (Μονάδες 8) 

 

 

 


