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ΘΕΜΑ Α
Α1. Να αποδείξετε ότι το άθροισµα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι δύο ορθές.
Μονάδες 17

Α2. Στο διπλανό σχήµα το σηµείο I είναι
το έγκεντρο του τριγώνου ABΓ.
Είναι δυνατό η γωνία Bb
IΓ να είναι
ορθή ;
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

Μονάδες 3

Α3. Να χαρακτηρίσετε καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή
Λάθος (Λ).
i. ∆ύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία, σε διαφορετικά σηµεία της, είναι
µεταξύ τους κάθετες.
ii. Το κέντρο του περιγεγραµµένου κύκλου ενός τριγώνου είναι το σηµείο
τοµής των µεσοκαθέτων του.
iii. Από σηµείο εκτός ευθείας άγονται δύο παράλληλες προς αυτή.
iv. ∆ύο οποιεσδήποτε οξείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες
είναι συµπληρωµατικές.
v. Το άθροισµα των γωνιών κυρτού οκταγώνου είναι ίσο µε δώδεκα ορθές.
Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ Β
b = 75o .
∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ABΓ µε AB = AΓ και Γ
Θεωρούµε σηµείο ∆ στην προέκταση της πλευράς ΓA και σηµείο Z στην πλευρά
AB τέτοια, ώστε A∆ = AZ.
Επίσης, E είναι το σηµείο που τέµνει η προέκταση της ∆Z την πλευρά BΓ.
Β1. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου AZ∆.

Μονάδες 20

Β2. Να αποδείξετε ότι η ∆E είναι
κάθετη στην πλευρά BΓ.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Γ
∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ABΓ µε AB = AΓ και η διχοτόµος του Γ∆.
Θεωρούµε σηµείο E της πλευράς AΓ τέτοιο, ώστε ΓE = ∆E.

b = ∆ΓB
b .
Γ1. Να αποδείξετε ότι E∆Γ
Μονάδες 15

Γ2. Να αποδείξετε ότι ∆E k BΓ.
Μονάδες 10

b = 60o , να υπολογίσετε τις
Γ3. Αν A∆Γ
γωνίες του τριγώνου ABΓ.
Μονάδες 5

Σας εύχοµαι επιτυχία !

¨Χωρίς την ελληνική αυτή επινόηση - την απόδειξη - ο άνθρωπος δεν ϑα είχε
δηµιουργήσει πολιτισµό.¨
Steck, Max, 1907 − 1971, Γερµανός µαθηµατικός.
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