Γεωµετρία Α΄ Λυκείου

Γενικό Λύκειο Θήρας

Επανάληψη
Φύλλο Χριστουγέννων
7ο Φύλλο Εργασίας
(Ενότητες 3.1-3.14)
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης
Αγαπητά µου παιδιά, εύχοµαι οι παρακάτω ασκήσεις να αποτελέσουν µια όµορφη µαθηµατική συντροφιά τις γιορτινές αυτές ηµέρες και να γίνουν αφορµή για µια µικρή επανάληψη.
Να προσπαθήσετε να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις, αφού πρώτα µελετήσετε τις σηµειώσεις
των τετραδίων σας. Καλή δύναµη !

Ερωτήσεις Κατανόησης
1. Να χαρακτηρίσετε καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή
Λάθος (Λ).
(αʹ) Αν το τρίγωνο ABΓ είναι σκαληνό και A∆ είναι διχοτόµος του, τότε το
∆ είναι το µέσο της πλευράς BΓ.
(ϐʹ) Οποιαδήποτε δύο τρίγωνα, που έχουν τις γωνίες τους ίσες µία προς µία,
είναι ίσα.
(γʹ) ∆ύο ορθογώνια τρίγωνα µε δύο πλευρές ίσες µία προς µία είναι πάντοτε
ίσα.
(δʹ) Κάθε διάµεσος ισοσκελούς τριγώνου είναι διχοτόµος και ύψος.
(εʹ) ∆ύο ίσα τρίγωνα έχουν ίσες περιµέτρους.
(ϛʹ) ∆εν υπάρχει αµβλυγώνιο και ισοσκελές τρίγωνο.
(Ϲʹ) Κάθε σηµείο της διχοτόµου µιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της
γωνίας.
(ηʹ) Αν δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες, τότε και τα αποστήµατα τους είναι
ίσα.
(ϑʹ) Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι αµβλεία.
(ιʹ) Αν µια γωνία ενός τριγώνου είναι αµβλεία, τότε η απέναντι πλευρά της
είναι η µεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου.
(ιαʹ) Από τρία σηµεία ενός κύκλου διέρχεται µοναδική ευθεία.
(ιϐʹ) Υπάρχει τρίγωνο ABΓ µε πλευρές α = 3, β = 4 και γ = 8.
(ιγʹ) Αν η απόσταση του κέντρου του κύκλου από την ευθεία () είναι d = 2
και η ακτίνα του κύκλου είναι ρ = 3, τότε η ευθεία () είναι εφαπτοµένη
του κύκλου.
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2. Να συµπληρώσετε τα παρακάτω κενά ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις.
(αʹ) Το ύψος που αντιστοιχεί στην ϐάση ισοσκελούς τριγώνου είναι . . . . . . . . . . . .
και . . . . . . . . . . . ..
(ϐʹ) Ο . . . . . . . . . . . . είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου, τα
οποία ισαπέχουν από ένα σταθερό σηµείο.
(γʹ) Ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου που ισαπέχουν από τις
πλευρές µιας γωνίας είναι η . . . . . . . . . . . . της.
(δʹ) Ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων που ισαπέχουν από τα άκρα ενός
ευθύγραµµου τµήµατος είναι η . . . . . . . . . . . . του.

Ασκήσεις
(Τράπεζα ϑεµάτων)

1. Στο διπλανό σχήµα έχουµε το χάρτη µίας περιοχής όπου είναι κρυµµένος
ένας ϑησαυρός. Οι ηµιευθείες Ax και Ay παριστάνουν δύο ποτάµια και στα
σηµεία B και Γ ϐρίσκονται δύο πλατάνια. Να προσδιορίσετε γεωµετρικά τις
δυνατές ϑέσεις του ϑησαυρού, αν είναι γνωστό ότι :
(αʹ) ισαπέχει από τα δύο πλατάνια,
(ϐʹ) ισαπέχει από τα δύο ποτάµια,
(γʹ) ισαπέχει και από τα δύο πλατάνια και από τα δύο ποτάµια.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
σε κάθε περίπτωση.
2. Θεωρούµε τρίγωνο ABΓ και τα ύψη του B∆ και ΓE που αντιστοιχούν στις
πλευρές του AΓ και AB αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) Αν το τρίγωνο ABΓ είναι ισοσκελές µε AB = AΓ, τότε τα ύψη B∆ και
ΓE είναι ίσα.
(ϐʹ) Αν τα ύψη B∆ και ΓE είναι ίσα, τότε το τρίγωνο ABΓ είναι ισοσκελές µε

AΓ = AB.
3. Στο διπλανό σχήµα, η A∆ είναι διάµεσος του τριγώνου ABΓ και το E
είναι σηµείο στην προέκταση της A∆,
ώστε ∆E = A∆. Να αποδείξετε ότι :

(αʹ) AB = ΓE,
(ϐʹ) AE < AB + AΓ.
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4. ∆ίνεται τρίγωνο ABΓ µε AB < AΓ. Στην προέκταση της AB (προς το B)
ϑεωρούµε σηµείο E έτσι ώστε AE = AΓ. Στην πλευρά AΓ ϑεωρούµε σηµείο
∆ έτσι ώστε A∆ = AB. Αν τα τµήµατα ∆E και BΓ τέµνονται στο K και η
προέκταση της AK τέµνει την EΓ στο M, να αποδείξετε ότι :
(αʹ) BΓ = ∆E,

(ϐʹ) BK = K∆,

(γʹ) η AK είναι διχοτόµος της γωνίας
A,

(δʹ) η AM είναι µεσοκάθετος της EΓ.
5. Τα ευθύγραµµα τµήµατα A∆ και BΓ τέµνονται στο σηµείο E έτσι ώστε AE =
ΓE και BE = E∆.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα
ABE και Γ∆E είναι ίσα.
(ϐʹ) Να αποδείξετε ότι οι αποστάσεις
EH και EΘ του σηµείου E από τις πλευρές AB και Γ∆, αντίστοιχα, είναι ίσες.
(γʹ) Αν οι προεκτάσεις των AB και
Γ∆ προς τα A και Γ αντίστοιχα
τέµνονται στο Z, να αποδείξετε
ότι το τρίγωνο B∆Z είναι ισοσκελές.
6. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ABΓ
(AB = AΓ). Οι µεσοκάθετες ευθείες
των ίσων πλευρών του τέµνονται στο M
και προεκτεινόµενες τέµνουν τη ϐάση
BΓ στα σηµεία Z και H.
(αʹ) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ∆BH
και EZΓ.
(ϐʹ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο
MZH είναι ισοσκελές.
Καλά και Ευτυχισµένα Χριστούγεννα !!!
2022 ευχές για ένα ευτυχισµένο και δηµιουργικό νέο έτος !!!
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