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ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………….ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….ΤΜΗΜΑ:…. 

ΘΕΜΑ 1ο 
A. Να διατυπωθεί το 1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων και να 

γίνει το αντίστοιχο σχήμα. 
Διατύπωση 

……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 

Σχήμα 

 (σελ. 188) 
B. Να διατυπωθεί το 2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων και να 

γίνει το αντίστοιχο σχήμα. 
Διατύπωση 

……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 

Σχήμα 

                                                      (σελ. 189)                                                                   
                                                                       

C. Να διατυπωθεί το 3ο κριτήριο ισότητας τριγώνων και να 
γίνει το αντίστοιχο σχήμα. 

Διατύπωση 
……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 

Σχήμα 

 (σελ. 189) 
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D. Να διατυπωθούν τα κριτήριο ισότητας ορθογωνίων 
τριγώνων και να γίνουν  τα αντίστοιχα σχήματα. 

Διατύπωση 
……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………… 

Σχήμα 

 (σελ. 190) 

E. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις και να 

γίνει το αντίστοιχο σχήμα. 

Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο 

οι γωνίες που…….………………. 

στη βάση είναι …………….. και 

η διχοτόμος , το …………….και 

η ………………………που 

φέρουμε από την κορυφή 

προς τη βάση του ………………. 

Σχήμα 

(σελ. 191) 

Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου 

ενός ευθύγραμμου τμήματος 

…………………….από τα …………..του. 

Κάθε σημείο που ………………….από 

τα άκρα ενός ευθυγ.τμήμ. είναι 

σημείο της …………………….του ευθ. 

τμήματος. 

Σχήμα 

 (σελ. 191) 
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Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας 

γωνίας …………………………..από τις 

…………………………της γωνίας. 

Κάθε εσωτερικό σημείο μιας 

…………… που ισαπέχει από τις 

………………της είναι σημείο της 

……………………………………της. 

Σχήμα 

(σελ. 192) 
F. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Στις 

προεκτάσεις των ΑΒ , ΑΓ να πάρετε αντιστοίχως τμήματα 

ΒΔ=ΓΕ. Να δειχθεί ότι : 𝜝�̂�𝜞 = 𝜞�̂�𝜝. 

(σελ. 195 ασκ.6) 

ΘΕΜΑ 2ο  Να λυθούν οι ασκήσεις: 

A. Να δειχθεί ότι  Α = 
𝝌𝟐+𝝌−𝝌∙𝒚−𝒚

𝛘𝟐+𝐱+𝐱∙𝐲+𝐲
: 𝝌𝟐−𝒙−𝒙∙𝒚+𝒚

𝝌𝟐−𝝌+𝒙∙𝒚−𝒚
= 𝟏 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Γ.Λαγός, Α.Μπακάλη, ΕυκλείδηςΑ τ.44) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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B. Να δειχθεί ότι ο αριθμός 𝝌 = 𝟏𝟎 + 𝟓 ∙ √𝟐   είναι λύση της 

εξίσωσης 𝝌𝟐 − 𝟐𝟎𝝌 + 𝟓𝟎 = 𝟎. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Γ.Κωβαίος, ΕυκλείδηςΑ τ.44) 

C. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με �̂� = 𝟗𝟎𝟎 , ΑΒ=χ , ΑΓ=2χ-5 , 
και ΒΓ=χ+1 .  

i. Να δειχθεί ότι 
𝟓

𝟐
< 𝝌 < 𝟔 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Να βρεθεί η τιμή του χ. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Γ.Κωβαίος, ΕυκλείδηςΑ τ.44) 

iii. Να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου και να 
υπολογισθεί το ύψος της υποτείνουσας. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ΘΕΜΑ 3ο  Να λυθεί το σύστημα:  {

𝒙−𝟐

𝟑
+

𝒚−𝟒

𝟐
= 𝟎

𝒙+𝟑

𝟓
+ 𝟐𝒚 = 𝟗

 

ΛΥΣΗ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


