Γενικό Λύκειο Θήρας

Γεωµετρία Α΄ Λυκείου
Παράλληλες Ευθείες
Συµπληρωµατικές Ασκήσεις
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης
7 Φεβρουαρίου 2014
1. Στο διπλανό σχήµα οι ηµιευθείες Ax και
Ey είναι παράλληλες. Να υπολογίσετε το
[.
µέτρο της γωνίας AΓE

2. ∆ίνεται κύκλος κέντρου O, µια διάµετρος του AB και µια χορδή AΓ. Η παράλληλη

_

ευθεία  προς την AΓ που διέρχεται από το κέντρο O τέµνει το τόξο BΓ στο σηµείο

_
∆. Να αποδείξετε ότι το ∆ είναι το µέσο του τόξου BΓ.
3. Οι κύκλοι (K, R) και (Λ, ρ) εφάπτονται
στο σηµείο A. Μια ευθεία διέρχεται από το A και τέµνει τους δύο κύκλους στα
σηµεία B και Γ. Να αποδείξετε ότι οι
εφαπτοµένες 1 και 2 των κύκλων στα
σηµεία B και A αντίστοιχα, είναι παράλληλες.

4. ∆ίνεται τρίγωνο ABΓ µε AB < AΓ. Προεκτείνουµε τη διάµεσο AM κατά ίσο ευϑύγραµµο τµήµα M∆. Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) τα ευθύγραµµα τµήµατα B∆ και Γ∆ είναι ίσα και παράλληλα προς τις πλευρές
AΓ και AB αντίστοιχα,
(ϐʹ)

β−γ
β+γ
< µα <
,
2
2

[ > MAΓ
[.
(γʹ) BAM

5. Στο διπλανό σχήµα είναι ∆ΓkAB και
AΓ = BΓ. Να υπολογίσετε το µέτρο της
[.
γωνίας A∆Γ
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6. Στο διπλανό σχήµα το τρίγωνο ABΓ
σχηµατίζεται από τρεις εφαπτόµενες του
[ = 40o , να υποκύκλου (O, R). Αν BAΓ

[.
λογίσετε το µέτρο της γωνίας BOΓ

b και
7. Στο διπλανό τετράπλευρο οι γωνίες B
b
∆ είναι ίσες. Να αποδείξετε ότι οι διχοb και Γ
b είναι παράλλητόµοι των γωνιών A
λες.

8. Στο διπλανό σχήµα οι ηµιευθείες Ax και
By είναι παράλληλες. Αν AΓ = AZ και
[ = 90o .
ΓB = BH, να αποδείξετε ότι ZΓH

9. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ABΓ. Προεκτείνουµε την πλευρά BΓ κατά ίσα ευθύγραµµα τµήµατα B∆ = ΓE = BΓ. Από το σηµείο E ϕέρνουµε κάθετη ευθεία στη BE,
που τέµνει την A∆ στο Z. Να αποδείξετε ότι :

[ = 90o ,
(αʹ) ΓAZ

(ϐʹ) τα τρίγωνα ΓAZ και
ΓZE είναι ίσα,

(γʹ) ZΓkAB.

10. Στο διπλανό σχήµα το τρίγωνο ABΓ είναι
[ = 30o
ισοσκελές µε AB = AΓ. Αν BA∆
και A∆ = AE, να υπολογίσετε το µέτρο
[.
της γωνίας E∆Γ

b = 2Γ
b. Στην προέκταση του ΓB ϑεωρούµε το σηµείο ∆
11. ∆ίνεται τρίγωνο ABΓ µε B
για το οποίο ισχύει ότι B∆ = AB. Να αποδείξετε ότι :
(ϐʹ) β < 2γ .

b
[ =Γ
(αʹ) A∆B
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