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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ                                                                                                                        

Ον/μο:………………..                                                          Α΄ Γσμναζίοσ    

                                                                                                 16-02-12 

Ύλη: Κεθάλαια 1
0
 : Βαζικές γεωμεηρικές έννοιες                                                                                                                         

 

1.Να ζπκπιεξώζεηε ηα παξαθάησ θελά : 

   α. Από έλα ζεκείν δηέξρνληαη ...................... επζείεο  . 

   β. Αλ ην ζεκείν Μ είλαη κέζν ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ , ηόηε ΜΑ=............ . 

   γ. Οη πξνζθείκελεο ζηε βάζε ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ γσλίεο είλαη  

       ..................................... . 

   δ. Οη πιεπξέο ηεο νξζήο γσλίαο είλαη .................... εκηεπζείεο . 

   ε. ................................ γσλίεο νλνκάδνληαη δύν γσλίεο πνπ έρνπλ 

       άζξνηζκα 90  . 

   ζη. Γύν επζείεο πνπ έρνπλ έλα θνηλό ζεκείν ιέγνληαη ......................  .        

                                (6x0,5=3 μον.) 

 

2. Σην δηπιαλό ηξίγσλν λα γξάςεηε : 

    α. ηελ πιεπξά πνπ είλαη απέλαληη από 

        ηε γσλία ̂ . 

    β. ηηο πξνζθείκελεο γσλίεο ηεο πιεπξάο ΒΓ. 

    γ. ηελ πεξηερόκελε γσλία ησλ πιεπξώλ ΑΒ 

        θαη ΑΓ . 

        

     

                                                                                             (3x0,5=1,5 μον.) 

 

 

3. Να ζρεδηάζεηο κηα γσλία 120
0
 θαη κεηά λα θέξεηο ηε δηρνηόκν ηεο . 

                                                                                                           (3 μον.) 

 

 

 

4.  Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο  

     ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο , αλ ̂ =42
0
 . 

 

 

                                                                                                           (4 μον.) 
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                          (15 μον.) 

5. Να ραξάμεηε ηξεηο επζείεο ε1 , ε2 ,θαη ε3 ώζηε : 

    α. λα κελ έρνπλ θνηλό ζεκείν . 

    β. λα ηέκλνληαη αλά δύν . 

    γ. λα έρνπλ έλα θνηλό ζεκείν . 

                                                                                                    (3x1=3μον.) 

 

  

6. Έζησ έλα επζύγξακκν ηκήκα 3cm .Να βξείηε ηα ζεκεία ηνπ 

    επηπέδνπ πνπ απέρνπλ : 

    α. από ην Α 2cm  .                                                                          (1 μον.) 

    β. από ην Β 4cm  .                                                                          (1 μον.) 

    γ. από ην Α 2cm θαη από ην Β 4cm ηαπηόρξνλα .                       (0,5μον.) 

 

                

 

7. Να ζρεδηάζεηε έλα θύθιν (0,4cm) .Να πάξεηε έλα ζεκείν Μ 

    ηνπ θύθινπ θαη λα ραξάμεηε ηελ εθαπηόκελε ηνπ θύθινπ πνπ 

    δηέξρεηαη από ην Μ .                      

                                                                                                          (3μον.) 

 

 

 

                                         

 

                                           ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ: 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα παξαθάησ θελά : 

   α. Από έλα ζεκείν δηέξρνληαη άπειρες επζείεο  . 

   β. Αλ ην ζεκείν Μ είλαη κέζν ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ , ηόηε ΜΑ=ΜΒ . 

   γ. Οη πξνζθείκελεο ζηε βάζε ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ γσλίεο είλαη  

       ίζες . 

   δ. Οη πιεπξέο ηεο νξζήο γσλίαο είλαη κάθεηες εκηεπζείεο . 

   ε. σμπληρωμαηικές γσλίεο νλνκάδνληαη δύν γσλίεο πνπ έρνπλ 

       άζξνηζκα 90  . 

   ζη. Γύν επζείεο πνπ έρνπλ έλα θνηλό ζεκείν ιέγνληαη ηεμνόμενες  .        

 

 

2. α. Η πιεπξά πνπ είλαη απέλαληη από  

        ηε γσλία ̂  είλαη ε ΑΓ .  

    β. Οη πξνζθείκελεο γσλίεο ζηελ πιεπξά  

         ΒΓ είλαη ε ̂  θαη ε ̂  . 

    γ. Η πεξηερόκελε γσλία ησλ πιεπξώλ 

        ΑΒ θαη ΑΓ είλαη ε ̂  . 

 

 

3. Σρεκαηίδνπκε πξώηα κία γσλία 

    ˆxoy 120  .Η δηρνηόκνο ρσξίδεη   

    ηε γσλία ζε δύν ίζεο γσλίεο , άξα 

    ζρεκαηίδνπκε ηε γσλία ˆxo  ώζηε 

    ˆxo =60
 
 . 

 

 

4. Η ˆˆ 42    εθόζνλ είλαη θαηαθνξπθήλ 

    γσλίεο .Δπίζεο , ˆˆ 180    δει .  

    ˆ 180 42   άξα ˆ 138   , εθόζνλ 

    ̂  θαη ̂  είλαη παξαπιεξσκαηηθέο . 

    Τέινο , ˆ ˆ 138   εθόζνλ είλαη 
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    θαηαθνξπθήλ γσλίεο . 

    

 

 

5. α. ε1//ε2//ε3 νη ηξεηο επζείεο είλαη 

          παξάιιειεο .  

 

 

 

  

 

    β. Οη επζείεο ηέκλνληαη αλά δύν. 

            
 

 

 

 

 

    γ. Οη επζείεο έρνπλ θνηλό ζεκείν .       

 

 

 

6. α. Τα ζεκεία πνπ απέρνπλ από ην 

        Α 2cm βξίζθνληαη ζηνλ θύθιν 

        (Α , 2cm) .                                          

    β. Τα ζεκεία πνπ απέρνπλ από ην 

        Β 4cm βξίζθνληαη ζηνλ θύθιν 

        (Β , 4cm) . 

   γ. ηα ζεκεία πνπ απέρνπλ ηαπηόρξνλα 

       από ην Α 2cm θαη από ην Β 4cm 

       είλαη ηα θνηλά ζεκεία ησλ δύν  

       θύθισλ δειαδή ηα Γ , Γ . 

 

7.  Φέξνπκε ηνλ θύθιν (0,4cm) 

     Παίξλνπκε έλα ηπραίν ζεκείν Μ 

     ηνπ θύθινπ .Σρεδηάδνπκε ηελ 

     αθηίλα ΟΜ ηνπ θύθινπ .Φέξνπκε 

     ηελ θάζεηε ε ζηελ ΟΜ .Η επζεία  ε είλαη ε εθαπηόκελε ηνπ θύθινπ 

     πνπ δηέξρεηαη από ην Μ . 


