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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Νοέμβριος 2020  

 

 

 

ΘΕΜΑ Ο

Α.  Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις 

πλευρές της και, αντίστροφα, ότι κάθε εσωτερικό σημείο μιας γωνίας που 

ισαπέχει από τις πλευρές της είναι υποχρεωτικά σημείο της διχοτόμου της 

γωνίας.  

  Μονάδες  15  

 

Β.  Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή 

Λάθος (Λ).  

 

   α. Δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες αν και μόνο αν τα   

   αποστήματά τους είναι ίσα.  

   β.  Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν δύο οποιεσδήποτε 

   πλευρές τους ίσες μία προς μία.  

   γ.  Η διχοτόμος μίας γωνίας είναι ο γεωμετρικός τό πος των σημείων 

   του επιπέδου που ισαπέχουν από τις πλευρές της γωνίας.  

   δ.  Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι μικρότερη ή ίση από 

   κάθε  μία από τις απέναντι εσωτερικές γωνίες του τριγώνου.  

   ε.  Έστω (Κ, R) και (Λ, ρ) δύο κύκλοι. Αν ισχύει ότι  

   |R - ρ| <  ΚΛ < R +ρ, τότε οι κύκλοι τέμνονται.  

  Μονάδες 10 

 

  



 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Δίνεται κύκλος (Ο, R) και δύο  ίσες χορδές του ΑΒ, ΓΔ τέτοιες ώστε οι ημιευθείες 

ΒΑ και ΔΓ να τέμνονται. Αν Μ είναι το σημείο τομής τους και ΟΚ, ΟΛ τα 

αποστήματα  των χορδών ΑΒ και ΓΔ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:  

i. Τα τρίγωνα ΜΟΚ και ΜΟΛ είναι ίσα 

ii. Ισχύει ότι:  ΜΑ = ΜΓ και ΜΒ = ΜΔ 

  Μονάδες 25 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Δίδεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ. Θεωρούμε σημείο Ε της ημιευθείας ΑΒ τέτοιο 

ώστε να είναι  ΑΕ = ΑΓ  και σημείο Δ της πλευράς 

ΑΓ του τριγώνου τέτοιο ώστε να είναι ΑΔ = ΑΒ.  

Αν τα ευθύγραμμα τμήματα ΔΕ και ΒΓ τέμνονται 

στο σημείο Κ και η ημιευθεία ΑΚ τέμνει το 

ευθύγραμμο τμήμα ΕΓ  στο σημείο Μ, να δείξετε 

ότι:  

1. ΒΓ = ΔΕ 

2. ΒΚ = ΔΚ 

3. Η ημιευθεία ΑΚ είναι η διχοτόμος της γωνίας Â. 

4. Η ευθεία ΑΜ είναι η μεσοκάθετος του ευθυγράμμου τμήματος ΕΓ. 

  Μονάδες 25  

  



 

 

 

ΘΕΜΑ Ο  

Δίδεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ.  Η διχοτόμος Αx 

της γωνίας Â και  η μεσοκάθετος (ε) του 

ευθυγράμμου τμήματος ΒΓ τέμνονται στο σημείο 

Ο. Οι κάθετες ευθείες από το σημείο Ο προς τις 

ημιευθείες ΑΒ και ΑΓ τις τέμνουν στα σημεία Δ 

και Ε αντίστοιχα.  

Να δείξετε ότι:  

 

1. ΒΔ = ΓΕ 2. ΒΔ =
β−γ

2
 3. ΑΔ =

β+γ

2
 

4. 

ΑΔ =

β+γ

2
 

 Μονάδες  25 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


