Γεωµετρία Α΄ Λυκείου

Γενικό Λύκειο Θήρας

∆ιαγώνισµα Β΄ Τετραµήνου
Ενότητες 5.6-5.9
Εφαρµογές στα Τρίγωνα
Βαρύκεντρο-Ορθόκεντρο
Ιδιότητες Ορθογωνίου Τριγώνου
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης
Ονοµατεπώνυµο : .................................................
Βαθµός : .................................................

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να αποδείξετε ότι το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει τα µέσα των δύο πλευϱών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό
της.
Μονάδες 10

Α2. Στο διπλανό σχήµα δίνεται ένα αβλυb > 90o .
γώνιο τρίγωνο ABΓ µε B
Να ϐρείτε το ορθόκεντρο του
τριγώνου ABΓ.

Μονάδες 5

Α3. Να συµπληρώσετε τα παρακάτω κενά ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις.
i. Αν τρεις ή περισσότερες παράλληλες ευθείες ορίζουν σε µια ευθεία ίσα
τµήµατα, ϑα ορίζουν ............... τµήµατα και σε κάθε άλλη ευθεία που
τις τέµνει.
ii. Αν το τρίγωνο είναι ..............., τότε το ορθόκεντρο και το ϐαρύκεντρο
του ταυτίζονται.
iii. Αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο µια γωνία του είναι ίση µε 30o , τότε η
............... πλευρά του είναι ίση µε το µισό της ............... .
Μονάδες 20

Νικόλαος ∆. Κατσίπης
www.nikolaoskatsipis.gr
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο

διπλανό

ορθογώνιο τρίγωνο
ABΓ, A = 90 , τα σηµεία ∆ και E
είναι τα µέσα των πλευρών BΓ και
AΓ αντίστοιχα.
Αν BΓ = 12, να υπολογίσετε :
o

i. το µήκος της διαµέσου A∆,
ii. το µήκος των τµηµάτων AΘ και
Θ∆.
Μονάδες 20

Β2. Στο διπλανό σχήµα είναι

A∆ = B∆ = Γ∆
και

BA = BΓ.
Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ABΓ.
Μονάδες 20

ΘΕΜΑ Γ
Στο παρακάτω σχήµα δίνεται το τρίγωνο ABΓ, η διάµεσος του B∆, το ύψος του
ΓE και ∆Z ⊥ AB.

Γ1. Να αποδείξετε ότι το σηµείο Z είναι
το µέσο του AE.
Μονάδες 10

Γ2. Να αποδείξετε ότι ∆Z =

ΓE
.
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Γ3. Αν στο τρίγωνο ABΓ η διάµεσος
B∆ είναι ίση µε το ύψος του ΓE,
b = 30o.
να αποδείξετε ότι AB∆
Μονάδες 5

¨Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ, εγώ µονάχος µου ϑα σώσω τον κόσµο. Αν χαθεί,
εγώ ϑα ϕταίω¨
Νίκος Καζαντζάκης , 1883 − 1957, ΄Ελληνας συγγραφέας.
Σας εύχοµαι επιτυχία !
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