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1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µια από τις παρακάτω ερωτήσεις.
(αʹ) Αν οι δύο γωνίες ενός τριγώνου είναι ίσες µε 45o και 15o , τότε η τρίτη γωνία
του είναι ίση µε
Α. 30o

Β. 60o

Γ. 120o

∆. 180o

Γ. 10o

∆. 90o

(ϐʹ) Στο διπλανό σχήµα η ηµιευθεία Oz
b . Αν
είναι διχοτόµος της γωνίας xOy
o
b = 40 , τότε το µέτρο της γωνίας
xOz
b ισούται µε
xOy

Α. 20o

Β. 80o

(γʹ) Στο σκαληνό τρίγωνο ABΓ το σηµείο
M είναι το µέσο της πλευράς BΓ. Το
ευθύγραµµο τµήµα AM είναι

Α. το ύψος που αντιστοιχεί στην
πλευρά BΓ
Β. η µεσοκάθετος της πλευράς BΓ
Γ. η διάµεσος που αντιστοιχεί στην
πλευρά BΓ

b
∆. η διχοτόµος της γωνίας A

(δʹ) Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ
η πλευρά AΓ είναι ίση µε
Α.
Β.
Γ.
∆.
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(εʹ) Στο ισοσκελές τρίγωνο ABΓ µε
b = 70o . Η γωνία A
b
AB = AΓ είναι B
είναι ίση µε
Α.
Β.
Γ.
∆.

140o
70o
20o
40o

(ϛʹ) ∆ίνεται ο κύκλος µε κέντρο O και

_

διάµετρο AB. Αν BΓ= 60o , τότε το
b , ισούται µε
µέτρο της γωνίας ΓOA
Α. 120o
Β. 60o
Γ. 30o
∆. 150o
2. Από τα παρακάτω τρίγωνα να επιλέξετε εκείνο το οποίο είναι αµβλυγώνιο και να
σχεδιάσετε τα τρία ύψη του.

3. Στο διπλανό σχήµα οι ευθείες 1 και 2
είναι παράλληλες και b
x = 50o . Να υπολογίσετε τις παρακάτω γωνίες :
(αʹ) ω
b = .....

b = .....
(ϐʹ) φ
(γʹ) θb = .....
4. Να εξηγήσετε γιατί είναι ίσα τα τρίγωνα
ABΓ και ∆EZ του διπλανού σχήµατος.
...........................................................
.........................................................
..........................................................
..........................................................
...........................................................
Σας εύχοµαι καλή σχολική χρονιά !

Νικόλαος ∆. Κατσίπης
www.nikolaoskatsipis.gr

2

Σχ. ΄Ετος 2021-2022

