
 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  

                                                                                                                                             

ΘΕΜΑ 1Ο  

Α) Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή 

Λάθος (Λ).  

 i)  Το τρίγωνο με πλευρές α=5, β=12 και γ=13 είναι αμβλυγώνιο.  

 ii)  Σε κάθε τρίγωνο ισχύει ότι 
2 2 2 2       .  

 iii)  Αν �̂� >90 0 ,  τότε β2+γ2>α 2 .  

 iv)  Αν δύο τρίγωνα έχουν ίσα εμβαδά, τότε είναι ίσα.  

 v) Κάθε τρίγωνο χωρίζεται από τη διάμεσό του σε δύο ισεμβαδικά τρίγωνα.  

Μονάδες 15  

Β)  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

 α) Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με υποτείνουσα την πλευρά ΒΓ φέρνουμε 

 το ύψος ΑΔ. Λανθασμένη είναι η σχέση:  

 i)
2 2 2    ii)    iii)  

2    iv)  
2

2









  

 β) Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με β=15, γ=20 και α=25. Η προβολή της ΑΓ πάνω στη 

 πλευρά ΒΓ είναι ίση με:  

 i)  7  ii)8  iii)  9  iv)  10 

  

 γ) Αν η πλευρά ενός τετραγώνου τριπλασιαστεί,  τότε το εμβαδόν του:  

 i)  τριπλασιάζεται  ii)  εξαπλασιάζεται  iii)  εννιαπλασιάζεται   

 iv)  δωδεκαπλασιάζεται  

Μονάδες 10  

 



 

 

 

ΘΕΜΑ  2Ο  :  

Α)  Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, με ΒΓ υποτείνουσα φέρουμε το ύψος ΑΔ. Αν είναι 

ΑΒ=3 και ΑΓ=4 να υπολογιστούν τα μήκη ΒΓ, ΒΔ, ΔΓ και ΑΔ.  

Β)  Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=6, ΑΓ=8 και �̂�=60 0 .  Να βρεθούν  

 i)  η πλευρά ΒΓ  

 ii)  το υβ  

 iii)  το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.  

Μονάδες 25  

 

ΘΕΜΑ 3ο :  

Α)  Οι πλευρές ενός τριγώνου ΑΒΓ έχουν μήκη α=7, β=4 και γ=5.  

 

 i)  Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του.  

 ii)  Να υπολογίσετε την προβολή της ΒΓ πάνω στην ΑΒ.  

 Μονάδες 20  

Β) Αν σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) προεκτείνουμε τη ΒΓ κατά τμήμα 

ΓΔ=2ΒΓ να αποδείξετε ότι 
2 2 26 .      

Μονάδες  5 

ΘΕΜΑ 4ο :  

 

 Στο παρακάτω σχήμα η χορδή ΓΔ είναι παράλληλη στη διάμετρο ΑΒ, το Μ είναι 

τυχαίο σημείο της διαμέτρου και ΓΕ, ΔΖ είναι κάθετες στη διάμετρο.  

 i)  Τι τετράπλευρο είναι το ΑΒΔΓ;  

 ii) Να συγκρίνετε τα τμήματα ΑΓ και ΔΒ, όπως 

 επίσης και τα ΑΕ και ΒΖ.  

 iii)  Να αποδείξετε ότι 
2 .     

 iv) Οι γωνίες Α και Β είναι οξείες ή αμβλείες και 

 γιατί;  

 v) Να αποδείξετε ότι 
2 2 2 2.       

 

 Μονάδες 25  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!  



 

 

 

 
 


