Γεωµετρία Α΄ Λυκείου

Γενικό Λύκειο Θήρας
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Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης

Αγαπητά µου παιδιά, οι παρακάτω ασκήσεις έχουν ως στόχο να αποτελέσουν µια αφορµή
για επανάληψη των ενοτήτων 3.1 έως και 5.6 που έχετε διαδαχθεί µέχρι σήµερα.
Να προσπαθήσετε να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις, αφού πρώτα µελετήσετε τις σηµειώσεις
των τετραδίων σας. Καλή δύναµη !

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους
Να χαρακτηρίσετε καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λάθος
(Λ).
(αʹ) Κάθε σηµείο της µεσοκαθέτου ενός ευθύγραµµου τµήµατος ισαπέχει
από τα άκρα του.
(ϐʹ) Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου τέµνονται κάθετα.
(γʹ) ∆ύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες όταν τα αποστήµατά τους είναι ίσα.
(δʹ) ΄Ενα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν έχει µία οξεία γωνία.
(εʹ) Τα εφαπτόµενα τµήµατα κύκλου, που άγονται από σηµείο εκτός αυτού
είναι µεταξύ τους ίσα.
(ϛʹ) Οποιαδήποτε δύο τρίγωνα, που έχουν τις γωνίες τους ίσες µία προς µία,
είναι ίσα.
(Ϲʹ) Αν οι διαγώνιοι ενός ϱόµβου είναι ίσες, τότε ο ϱόµβος είναι τετράγωνο.
(ηʹ) ∆ύο κύκλοι (K, ρ1 ) και (Λ, ρ2 ) εφάπτονται εσωτερικά αν KΛ = ρ1 + ρ2 .
(ϑʹ) Αν ένα παραλληλογραµµο έχει ίσες διαγωνίους τότε είναι ορθογώνιο.
(ιʹ) Το άθροισµα των γωνιών ενός ν -γώνου είναι (2ν + 4) ορθές.
(ιαʹ) Κάθε τετράπλευρο που οι διαγώνιοί του διχοτοµούνται είναι
παραλληλόγραµµο.
(ιϐʹ) Οι διαγώνιοι του ϱόµβου είναι ίσες και τέµνονται κάθετα.
(ιγʹ) Το σηµείο τοµής των µεσοκαθέτων ενός τριγώνου ονοµάζεται περίκεντρο.
(ιδʹ) Το άθροισµα των εξωτερικών γωνιών ενός τριγώνου είναι 4 ορθές.
(ιεʹ) Η διάµεσος BM ισοσκελούς τριγώνου ABΓ µε AB = AΓ είναι και ύψος.
(ιϛʹ) ∆ύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν δύο πλευρές τους ίσες µία προς µία
είναι πάντα ίσα.
(ιϹʹ) ∆ύο γωνίες που οι πλευρές τους είναι παράλληλες µία προς µία είναι
πάντα ίσες.
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Ασκήσεις
b = 2∆
b.
1. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ABΓ∆ µε AB = 2A∆ και A
(αʹ) Να υπολογιστούν οι γωνίες του παραλληλογράµµου ABΓ∆.
(ϐʹ) Αν η διχοτόµος της γωνίας b
∆ τέµνει την AB στο σηµείο E, να αποδείξετε
ότι το τρίγωνο A∆E είναι ισοσκελές.

d είναι ορθή.
(γʹ) Να αποδείξετε ότι η γωνία ∆ΕΓ
2. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ABΓ.
Φέρνουµε το ύψος του A∆ και το προεκτείνουµε προς το µέρος του ∆ κατά
τµήµα ∆E = A∆.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ABE είναι ισοσκελές.
(ϐʹ) Αν M είναι το µέσο του BE, να αποδείξετε ότι M∆ =

AB
.
2

(γʹ) Αν Λ είναι το µέσο του AB, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο Λ∆MB
είναι ϱόµβος.

b = 40o και Γ
b = 60o .
3. ∆ίνεται τρίγωνο ABΓ µε B
Επίσης, τα σηµεία ∆, E και Z είναι τα µέσα των πλευρών AB, AΓ και BΓ
αντίστοιχα.
b του
(αʹ) Να υπολογίσετε τη γωνία A
τριγώνου ABΓ.
(ϐʹ) Να αποδείξετε ότι ∆Z k AΓ και
ZE k AB.

b .
(γʹ) Να υπολογίσετε τη γωνία ∆ZE
(δʹ) Να υπολογίσετε τις γωνίες του
τριγώνου B∆Z.
4. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ABΓ∆ και E το µέσο της BΓ.
΄Εστω ότι η προέκταση της ∆E τέµνει την προέκταση της AB στο σηµείο Z.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ∆EΓ και BEZ είναι ίσα.
(ϐʹ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ∆BZΓ είναι παραλληλόγραµµο.
(γʹ) Να αποδείξετε ότι AZ = 2∆Γ.
5. Σε τρίγωνο ABΓ µε AB < AΓ προεκτείνουµε το ύψος A∆ και τη διάµεσο AM
κατά τµήµατα ∆E = A∆ και MN = AM.
Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) ∆M k EN,
(ϐʹ) το τρίγωνο ABE είναι ισοσκελές,
(γʹ) το ABNΓ είναι παραλληλόγραµµο,
(δʹ) BE = NΓ.
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6. ∆ίνεται τετράγωνο ABΓ∆.
Προεκτείνουµε την B∆ κατά τµήµα
∆E = B∆ και έστω H το σηµείο τοµής
της Γ∆ µε την AE. Αν Z είναι το µέσο
της A∆ και οι ΓZ και AE τέµνονται
στο Θ, να αποδείξετε ότι :
(αʹ) ∆H =

AB
,
2

(ϐʹ) τα τρίγωνα A∆H και Γ∆Z είναι
ίσα,
(γʹ) ΓΘ ⊥ AE.
7. ∆ίνεται κύκλος κέντρου K και ένα σηµείο Σ στο εξωτερικό του. Από το
Σ ϕέρνουµε δύο τέµνουσες ΣAB και
ΣΓ∆ τέτοιες ώστε ΣB = Σ∆. Αν
KM⊥ΣB και KΛ⊥Σ∆ να αποδείξετε
ότι :
(αʹ) τα τρίγωνα ΣKB και ΣK∆ είναι
ίσα και ΣK είναι διχοτόµος της
b
γωνίας Σ.
(ϐʹ) KM = KΛ και ΣA = ΣΓ.
8. Από σηµείο ∆ της ϐάσης BΓ ισοσκελούς τριγώνου ABΓ ϕέρνουµε παράλληλες
ευθείες προς τις πλευρές AB και AΓ.
Αν E και Z είναι τα σηµεία στα οποία οι παράλληλες τέµνουν τις πλευρές AB
και AΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι :
(αʹ) το AZ∆E είναι παραλληλόγραµµο,
(ϐʹ) η περίµετρος του παραλληλογράµµου AZ∆E ισούται µε το άθροισµα
των ίσων πλευρών του ισοσκελούς τριγώνου.

Καλό Πάσχα !
Εύχοµαι το ΄Αγιο Φως της Ανάστασης να ϕωτίσει τις Ϲωές σας και
να σας χαρίσει υγεία, χαρά και ευτυχία !
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