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᾿Εκτὸς ἀπὸ τὸ ὄνοµα καὶ τὸν ΑΜ σας, στὴν κόλλα σας ϑὰ γράψετε
ὁπωσδήποτε καὶ τὸ γράµµα Α. Μαζὶ µὲ τὸ γραπτό σας ϑὰ παραδώσετε καὶ τὸ ϕύλλο τῶν ἐρωτήσεων.
1. Σὲ τρίγωνο ABC ϕέροµε τὴ διάµεσο AM καὶ ἔστω D τὸ µέσο της. Φέροµε καὶ τὴ BD ,
τῆς ὁποίας ἡ προέκταση τέµνει τὴν AC στὸ E . ᾿Αποδεῖξτε ὅτι EC = 2 · AE .
῾Υπόδειξη : ᾿Απὸ τὸ M ϕέρετε µία παράλληλη πρὸς . . . .
µον. 1.5
2. ῎Εστω τρίγωνο ABC . Σχεδιᾶστε τὴν εὐθεία Euler καὶ τὸν κύκλο Euler αὐτοῦ τοῦ
τριγώνου καὶ διατυπῶστε τὰ σχετικὰ ϑεωρήµατα, κάνοντας χρήση ἀποκλειστικὰ τῶν
ἑξῆς γραµµάτων γιὰ τὴν ὀνοµασία τῶν σηµείων τοῦ σχήµατός σας (ἐκτὸς τῶν A, B, C ):
D, E, H, I, K, L, N, R, S, P, U, V .
µον. 1.5
3. Σὲ τρίγωνο ABC ϑεωροῦµε τὸ σηµεῖο A0 ἐπὶ τῆς πλευρᾶς BC , γιὰ τὸ ὁποῖο A0 B/A0 C =
2/5 καὶ τὸ σηµεῖο B 0 ἐπὶ τῆς πλευρᾶς AC , γιὰ τὸ ὁποῖο B 0 A/B 0 C = 1/3. ῎Εστω O τὸ
σηµεῖο τοµῆς τῶν AA0 καὶ BB 0 καὶ ἔστω ὅτι ἡ εὐθεία CO τέµνει τὴν πλευρὰ AB στὸ
C 0 . ῍Αν τὸ µῆκος τοῦ εὐθυγράµµου τµήµατος C 0 B εἶναι 3, ποιὸ εἶναι τὸ µῆκος τοῦ
C 0 A;
µον. 1
4. ῎Εστω εὐθύγραµµο τµῆµα AB . Περιγρᾶψτε µὲ ἀκρίβεια τὸν γεωµετρικὸ τόπο τῶν σηµείων P τοῦ ἐπιπέδου, γιὰ τὰ ὁποῖα ἰσχύει P A/P B = 1/2. Περιγρᾶψτε τὴ γεωµετρικὴ
κατασκευὴ αὐτοῦ τοῦ γεωµετρικοῦ τόπου.
µον. 1
5. Σὲ τρίγωνο DEF , τὰ µήκη τῶν πλευρῶν του εἶναι ὡς ἑξῆς : DE = 2, EF = 4, F D = 3.
Ποιὸ εἶναι τὸ µῆκος τῆς διαµέσου DM ; Περιγρᾶψτε τὴ γεωµετρικὴ κατασκευὴ αὐτοῦ
τοῦ µήκους, ὅταν εἶναι γνωστὸ τὸ µοναδιαῖο µῆκος.
µον. 1
6. Περιγρᾶψτε τὴν κατασκευὴ τοῦ εὐθυγράµµου τµήµατος
εἶναι δεδοµένα εὐθύγραµµα τµήµατα.
.

√

a · b + c2 , ὅπου τὰ a, b, c
µον. 1
(συνέχεια πίσω)
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7. ῞Ενα ὀρθογώνιο παραλληλόγραµµο ABCD ἔχει µήκη πλευρῶν AB = 2a, BC = a
καὶ εἶναι ἐγγεγραµµένο σὲ κύκλο. ῎Εστω E τὸ µέσο τῆς CD . Φέροµε τὴν AE , ἡ ὁποία,
προεκτεινόµενη, τέµνει τὸν κύκλο στὸ σηµεῖο F . ῾Υπολογῖστε τὰ µήκη τῶν AE καὶ EF
συναρτήσει τοῦ a καὶ ἀποδεῖξτε ὅτι τὸ EF εἶναι τὸ µισὸ τοῦ AE .
µον. 1.5
῾Υπόδειξη. ῾Η δύναµη σηµείου ὡς πρὸς κύκλο ϑὰ σᾶς ϐοηθήσει.

8. Σ’ αὐτὴ τὴν ἄσκηση ϑεωροῦµε ὅτι µᾶς ἔχει δοθεῖ τὸ µοναδιαῖο µῆκος καὶ κάποια γωνία
φ. Περιγρᾶψτε τὴν κατασκευὴ τριγώνου ABC , τὸ ὁποῖο ἱκανοποιεῖ τὶς ἑξῆς συνθῆκες :
(1) BC = 3, (2) AC 2 − AB 2 = 4 καὶ (3) ∠B = φ.
µον. 1.5
9. ῎Εστω κύκλος C καὶ σηµεῖο A στὸ ἐξωτερικό του. ᾿Απὸ τὸ A ϕέροµε µία εὐθεία, ποὺ
τέµνει τὸν C στὰ σηµεῖα B καὶ C (τὸ B µεταξὺ τῶν A, C ) καὶ µία ἐφαπτοµένη AD τοῦ C
(D τὸ σηµεῖο ἐπαφῆς). Τέλος, ϕέροµε τὴ διχοτόµο τῆς γωνίας ∠CAD , ἡ ὁποία τέµνει
τὶς χορδὲς BD καὶ CD στὰ σηµεῖα E καὶ F , ἀντιστοίχως. ᾿Αποδεῖξτε ὅτι EB/ED =
F D/F C .
µον. 1.5

Σύνολο µονάδων 11.5.

῎Αριστα : 10 µονάδες.

Βάση : 5 µονάδες.

Καλὴ ᾿Επιτυχία !
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