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…. ΛΥΚΕΙΟ ……………             ΤΜΗΜΑ: ….. 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΜΙΑ ΩΡΑ) 

ΕΠΙΘΕΤΟ: 
ΟΝΟΜΑ:    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΘΕΜΑ 1ο  

Α. Στις πιο κάτω προτάσεις να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 
     α) Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ισχύει:                                                             (1 μονάδα) 

        Α. Η διάμεσος που αντιστοιχεί σε μια ίση πλευρά του είναι διχοτόμος και ύψος.  
        Β. Απέναντι από τις ίσες γωνίες του βρίσκονται ίσες πλευρές. 
        Γ. Όλες οι γωνίες του είναι ίσες 

        Δ. Η διχοτόμος που αντιστοιχεί σε μια ίση πλευρά του είναι διάμεσος και ύψος.  
     β) Η μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος               (1 μονάδα) 
        Α. είναι ένας γεωμετρικός τόπος 

        Β. αποτελείται από ένα σύνολο σημείων που δεν ισαπέχουν από τα άκρα του 

        Γ. έχει τις ίδιες ιδιότητες με τη  διχοτόμο 

        Δ. έχει τις ίδιες ιδιότητες με τη διάμεσο και τη διχοτόμο 

Β. Να αποδείξετε ότι αν δύο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα, τότε και οι χορδές τους 
είναι ίσες.                                   (3 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ με ΒA = ΒΓ και ΔA = ΔΓ. Οι 
διαγώνιοι ΑΓ, ΒΔ του τετράπλευρου είναι ίσες και 
τέμνονται κάθετα. 

Να αποδείξετε ότι: 
α) Η ΒΔ είναι διχοτόμος των γωνιών Β και Δ του 
τετράπλευρου ΑΒΓΔ.                                   (3 μονάδες) 
β) Η ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ.  (2 μονάδες) 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ). Οι μεσο-

κάθετες ευθείες των ίσων πλευρών του τέμνονται στο 
Μ και προεκτεινόμενες τέμνουν τη βάση ΒΓ στα Ζ και 
Η. 
α) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΔΒΗ και ΕΖΓ.   (3 μονάδες) 

                                                         

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΜΖΗ είναι ισοσκελές.   (2 μονάδες) 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ. Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ 
(προς το Α) θεωρούμε τα σημεία Ε και Δ αντίστοιχα τέτοια ώστε ΑΔ = ΑΕ. 
Να αποδείξετε ότι: 
α) ΒΕ = ΓΔ      (2 μονάδες)      β) ΒΔ = ΓΕ     (2 μονάδες)      γ) ΔΒΓ̂ = ΕΓΒ̂     (1 μονάδα)                                      

      Καλή επιτυχία! 
                                                     ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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…. ΛΥΚΕΙΟ …………..             ΤΜΗΜΑ: ….. 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΜΙΑ ΩΡΑ) 

ΕΠΙΘΕΤΟ: 
ΟΝΟΜΑ:    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
 

ΘΕΜΑ 1ο  

 

Α. Στις πιο κάτω προτάσεις σημειώστε ποια είναι σωστή (Σ) και ποια λάθος (Λ).                                                

i. Η εξωτερική γωνία Γ̂εξ  τριγώνου ΑΒΓ είναι μικρότερη από τη Β̂.      (0,5 μονάδες) 
ii. Οι κύκλοι (Κ, R) και (Λ, ρ) εφάπτονται εξωτερικά αν και μόνο αν δ=2R+2ρ. 

                (0,5 μονάδες) 
iii. Αν ΑΒ και ΑΓ πλάγια τμήματα ως προς μια ευθεία ε και ΑΛ το κάθετο τμήμα, 

τότε ΑΒ>ΑΛ.               (0,5 μονάδες) 
iv. Κάθε χορδή κύκλου είναι μικρότερη της διαμέτρου.                           (0,5 μονάδες) 

Β. Να αποδείξετε ότι η διάκεντρος δύο τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετος της 
κοινής χορδής τους.                          (3 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) φέρουμε τη διχοτόμο ΑΔ και μια ευθεία (ε) 
παράλληλη προς την ΒΓ, που τέμνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Ε και Ζ 
αντίστοιχα. 
Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισοσκελές.          (3 μονάδες) 

β) Τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΑΖΔ είναι ίσα.          (2 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε βάση ΒΓ, παίρνουμε στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ τα 
σημεία ∆ και Ε αντίστοιχα, τέτοια ώστε Α∆=ΑΕ και Μ το μέσο της ΒΓ. Να αποδείξετε 
ότι :  
(α) τα τρίγωνα Β∆Μ και ΓΕΜ είναι ίσα                                                      (2 μονάδες) 
(ϐ) το τρίγωνο Μ∆Ε είναι ισοσκελές                                                                (1,5 μονάδες) 
(γ) να αποδείξετε ότι η ΑΜ είναι μεσοκάθετος του ∆Ε.                               (1,5 μονάδες) 
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ΘΕΜΑ 4ο 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ. Στην προέκταση της ΑΒ (προς το Β) θεωρούμε σημείο   
Ε έτσι ώστε ΑΕ=ΑΓ. Στην πλευρά ΑΓ θεωρούμε σημείο Δ έτσι ώστε ΑΔ=ΑΒ. Αν τα 
τμήματα ΔΕ και ΒΓ τέμνονται στο Κ και η προέκταση της ΑΚ τέμνει την ΕΓ στο  Μ, να 
αποδείξετε ότι: 

a) ΒΓ=ΔΕ                               (2 μονάδες) 

b) ΒΚ=ΚΔ                               (1 μονάδα) 

c) Η ΑΚ είναι διχοτόμος της γωνίας Α.                (1 μονάδα) 

d) Η ΑΜ είναι μεσοκάθετος της ΕΓ.                (1 μονάδα) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Καλή επιτυχία! 
                                                     ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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….. ΛΥΚΕΙΟ …………             ΤΜΗΜΑ: ….. 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ) 

ΕΠΙΘΕΤΟ: 
ΟΝΟΜΑ:    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΘΕΜΑ 1ο  

Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή 
της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.              (5 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έστω παραλληλόγραμμο 
ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ και Ε, Κ τα 
μέσα των πλευρών ΑΒ, ΔΓ 
αντίστοιχα. 
i. Να δείξετε ότι το τρί-

γωνο ΔΕΓ είναι ορθο-

γώνιο.            (4 μονάδες)        
ii. Αν ΔΑΕ ̂= 2Β̂ και ΑΖ ⊥ ΔΕ 

να δείξετε ότι ΑΕ = 2ΑΖ. 
                            (1 μονάδα) 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Σε τετράγωνο ΑΒΓΔ προε-

κτείνουμε την διαγώνιο ΒΔ 
κατά τμήμα ΔΕ=ΒΔ. Έστω Ζ 
το μέσο της πλευράς ΑΔ και 
Η το σημείο τομής των ΑΕ 
και ΓΔ.  

Δείξτε ότι: 

i. ΑΗ = ΗΕ      (3 μονάδες)   

ii. ΔΗ = 
ΑΔ2      (3 μονάδες) 

iii. ΓΖ = ΑΗ       (2 μονάδες) 
iv. ΓΖ ⊥ ΑΕ       (1 μονάδα) 
v. Αν Θ το σημείο τομής των 

ΕΖ και ΔΗ τότε 3ΘΗ = ΑΖ. 
                  (1 μονάδα) 

                                

 

                  Καλή επιτυχία! 
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… ΛΥΚΕΙΟ ……..   A’ τετράμηνο         ΤΜΗΜΑ: …. 

ΤΕΣΤ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ΛΕΠΤΑ) 
ΕΠΙΘΕΤΟ: 

ΟΝΟΜΑ:    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΑΣΚΗΣΗ 

Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) και σημείο 
Μ εσωτερικό του τριγώνου, τέτοιο ώστε ΜΒ = ΜΓ. Η 
προέκταση της ΑΜ τέμνει τη ΒΓ στο σημείο Κ. Να 
αποδείξετε ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΑΜΒ και ΑΜΓ είναι ίσα             (8 μονάδες)  

β) ΒΜΑ̂ = ΑΜΓ̂     (2 μονάδες) 

γ) Τα τρίγωνα ΒΜΚ και ΚΜΓ είναι ίσα  (7 μονάδες) 

δ) Η ΑΚ είναι μεσοκάθετος της πλευράς ΒΓ    (3 μονάδες) 

         Καλή επιτυχία! 

                                                     ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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… ΛΥΚΕΙΟ ………                              Β’ τετράμηνο                       ΤΜΗΜΑ: …. (ΟΜΑΔΑ Α) 

ΤΕΣΤ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ΛΕΠΤΑ) 
ΕΠΙΘΕΤΟ: 

ΟΝΟΜΑ:    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΑΣΚΗΣΗ 

∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ = 2Α∆ και Â = 2Δ̂. 

α) Να υπολογιστούν οι γωνίες του παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆.                             (7 μονάδες) 

ϐ) Αν η διχοτόµος της γωνίας ∆ τέµνει την ΑΒ στο σηµείο Ε να δείξετε ότι το τρίγωνο Α∆Ε 
είναι ισοσκελές.                                                                                                               (7 μονάδες) 

γ) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΒΕΓ είναι ισόπλευρο.                                                   (3 μονάδες) 

δ) Να δείξετε ότι η γωνία ΔΕΓ̂ = 900.                              (3 μονάδες)                                   

                                                          Καλή επιτυχία! 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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… ΛΥΚΕΙΟ ………                              Β’ τετράμηνο                       ΤΜΗΜΑ: …. (ΟΜΑΔΑ Β) 

ΤΕΣΤ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ΛΕΠΤΑ) 
ΕΠΙΘΕΤΟ: 

ΟΝΟΜΑ:    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΑΣΚΗΣΗ 

∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΔΕΗΖ µε ΗΖ = 2ΕΗ και Η̂ = 2Ε̂. 

α) Να υπολογιστούν οι γωνίες του παραλληλογράµµου ΔΕΗΖ.             (7 μονάδες) 

ϐ) Αν η διχοτόµος της γωνίας Ε τέµνει την ΖΗ στο σηµείο Κ να δείξετε ότι το τρίγωνο ΕΚΗ 
είναι ισοσκελές.                                                                                                               (7 μονάδες) 

γ) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΔΖΚ είναι ισόπλευρο.                                                  (3 μονάδες) 

δ) Να δείξετε ότι η γωνία ΔΚΕ̂ = 900.                          (3 μονάδες)                                    

                                                           Καλή επιτυχία! 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

 

 

 


