
ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  
ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

1ο Θέμα 

 

Α. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον   

      αριθμό της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ),   

      αν  αυτή είναι λανθασμένη. 

α) Δύο ισοσκελή τρίγωνα με ίσες περιμέτρους είναι ίσα  Σωστό     Λάθος 

    

       β)Δύο τρίγωνα που έχουν δύο πλευρές  τους μία γωνία ίσες μία προς μία   

          είναι ίσα 

                                                                                                   Σωστό      Λάθος 

 

      γ) Η διχοτόμος ενός τριγώνου χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ίσα μέρη.                                                                                                                                                   

                                                                                                   Σωστό       Λάθος 

    

      δ) Το απόστημα χορδής διχοτομεί την χορδή.                    Σωστό       Λάθος 

    

      ε) Οι διχοτόμοι γωνιών ισοπλεύρου τριγώνου είναι μεσοκάθετοι των πλευρών  

          του.                                                                                  Σωστό       Λάθος   

 (10 μονάδες) 

 

Β. Τι λέγεται διάμεσος                 (10 μονάδες) 

 

2ο Θέμα 

 

Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΔΕΖ προεκτείνουμε τη διάμεσο ΔΝ  

(προς το Ν) κατά ίσο τμήμα ΝΚ. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΔΕΝ και ΖΚΝ είναι ίσα.   

  

β) Τα τρίγωνα ΔΕΖ και ΚΕΖ είναι ίσα. 

 

γ) Τα σημεία Ε και Ζ ισαπέχουν από την διάμεσο ΔΝ . 

 

                             .                                                                          (13+13+14 μονάδες)  

3ο Θέμα 
 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB = AΓ  . Στα σημεία Β και Γ της ΒΓ και στο 

ημιεπίπεδο που βρίσκεται το A φέρουμε τα τμήματα τα τμήματα BΔ BΓ  και 

ΓE BΓ  τέτοια, ώστε BΔ = ΓE . Αν Μ το μέσο της ΒΓ, να αποδείξετε ότι: 

α) τα τρίγωνα ΒΔΜ και ΓΕΜ είναι ίσα,    

β) AΔ = AE  

γ) αν ΒΔ>ΑΜ και ΓΕ >ΑΜ  η προέκταση της διαμέσου ΑΜ (προς το Α) είναι και  

    διάμεσος της ΔΕ. 

 

 

(13+13+14 μονάδες) 

 



ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  
ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

1ο Θέμα 

 

Α. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον   

      αριθμό της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ),   

      αν  αυτή είναι λανθασμένη. 

α) Δύο ισόπλευρα τρίγωνα με ίσες περιμέτρους είναι ίσα  Σωστό     Λάθος 

    

       β)Δύο τρίγωνα που έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα 

                                                                                                   Σωστό      Λάθος 

    

      γ) Η διάμεσος  ενός τριγώνου χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ίσα μέρη.                                                                                                                                                   

                                                                                                   Σωστό       Λάθος 

    

      δ) Εξωτερική γωνία ενός τριγώνου λέγεται η γωνία που σχηματίζεται από 

          τις προεκτάσεις δύο πλευρών ενός τριγώνου.                 Σωστό       Λάθος 

    

      ε)Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν οι κάθετες πλευρές τους είναι 

         ίσες   μία   προς μία.                                                          Σωστό       Λάθος   

 (10 μονάδες) 

Β. Τι λέγεται ύψος τριγώνου                (10 μονάδες) 

 

2ο Θέμα 

 

Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ  

(προς το Μ) κατά ίσο τμήμα ΜΔ. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΜΓΔ είναι ίσα.   

  

β) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΓΔ είναι ίσα. 

 

γ) Τα σημεία Β και Γ ισαπέχουν από την διάμεσο ΑΜ . 

 

                                     (13+13+14 μονάδες) 

3ο Θέμα 
 

 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΔΕΖ  ΔΕ = ΔΖ  . Στα σημεία Ε και Ζ της ΕΖ και στο 

ημιεπίπεδο που βρίσκεται το Δ φέρουμε τα τμήματα ΑΕ ΕΖ  και ΒΖ ΕΖ  τέτοια  

ώστε ΑE = ΒΖ . Αν Μ το μέσο της ΒΓ, να αποδείξετε ότι: 

α) τα τρίγωνα ΑΕΜ και ΒΖΜ είναι ίσα,    

β) ΔΑ = ΔΒ  
γ) αν ΑΕ > ΔΜ και ΒΖ>ΔΜ  η προέκταση της διαμέσου ΔΜ (προς το Δ) είναι και  

    διάμεσος της ΑΒ       

 

 

(13+13+14 μονάδες) 

 


