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᾿Εκτὸς ἀπὸ τὸ ὄνοµα καὶ τὸν ΑΜ σας, στὴν κόλλα σας ϑὰ γράψετε ὁπωσδήποτε
καὶ τὸ γράµµα Β. Μαζὶ µὲ τὸ γραπτό σας ϑὰ παραδώσετε καὶ τὸ ϕύλλο τῶν
ἐρωτήσεων.
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1. ῎Εστω ὅτι τὸ µόνο δεδοµένο σας εἶναι εὐθύγραµµο τµῆµα α µήκους 2. Περιγράψτε µὲ ἕνα ἢ
περισσότερα καλοφτιαγµένα σχήµατα, συνοδευόµενα ἀπὸ σύντοµα
σχόλια, τὴν κατασκευὴ µὲ
√
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κανόνα καὶ διαβήτη εὐθυγράµµων τµηµάτων µὲ µήκη 1 καὶ 10, ἀντιστοίχως.
2. ῎Εστω ἰσοσκελὲς τρίγωνο ABC κορυφῆς A καὶ σηµεῖο D τῆς ϐάσης BC (µεταξὺ B καὶ C ).
῍Αν E καὶ F εἶναι οἱ προβολὲς τοῦ D στὶς εὐθεῖες AB καὶ AC , ἀντιστοίχως, ἀποδεῖξτε ὅτι τὸ
ἄθροισµα DE + DF ἰσοῦται µ’ ἕνα σταθερὸ µέγεθος τοῦ τριγώνου, ὁποιαδήποτε κι ἂν εἶναι ἡ
ϑέση τοῦ D ( ἐπὶ τῆς ϐάσεως BC ).
3. ∆ίδεται κύκλος κέντρου K καὶ ἀκτίνας r καὶ σηµεῖο T ὄχι ἐπὶ τῆς περιφέρειας. ᾿Επὶ τῆς
περιφέρειας τοῦ κύκλου κινεῖται σηµεῖο A. Σὲ κάθε ϑέση του ϑεωροῦµε σηµεῖο M ἐπὶ τῆς
προεκτάσεως τοῦ εὐθυγράµµου τµήµατος T A, πρὸς τὸ µέρος τοῦ A, τέτοιο ὥστε AM = AT .
Ποιὸς εἶναι ὁ γεωµετρικὸς τόπος τοῦ σηµείου M ;
῾Υπόδειξη. Γιὰ νὰ εἶναι πλήρης ἡ λύση σας ἀπαιτεῖται νὰ κάνετε καὶ τὸ ἀντίστροφο.
᾿Επὶ τῆς προεκτάσεως τοῦ εὐθυγράµµου τµήµατος T K , πρὸς τὸ µέρος τοῦ K , ϑεωρῆστε κατάλληλο σηµεῖο O καὶ
ὑπολογῖστε τὸ OM κάνοντας χρήση τοῦ ϑεωρήµατος τοῦ Θαλῆ.

4. ῎Εστω τρίγωνο ABC , ἀµβλυγώνιο στὴν κορυφὴ C . ῎Εστω B 0 ἡ προβολὴ τοῦ B στὴν εὐθεία AC ,
C 0 ἡ προβολὴ τοῦ C στὴν εὐθεία AB καὶ T ἡ τοµὴ τῶν εὐθειῶν BB 0 καὶ CC 0 . ᾿Αποδεῖξτε τὰ
ἑξῆς : (α΄) ῾Η εὐθεία AT εἶναι κάθετη στὴν BC . (ϐ΄) ῍Αν A0 εἶναι ἡ τοµὴ τῶν AT καὶ BC , τότε ἡ
A0 B διχοτοµεῖ τὴ γωνία ∠B 0 A0 C 0 .
῾Υπόδειξη. Γιὰ τὸ (ϐ΄) ϑὰ διακρίνετε στὸ σχῆµα σας κάποια ἐγγράψιµα τετράπλευρα καὶ ϑὰ κάνετε χρήση
ἰδιοτήτων τέτοιων τετραπλεύρων.

5. ∆ώσετε τὸν ὁρισµὸ τοῦ ϱιζικοῦ ἄξονα δύο κύκλων.
Οἱ σχετικὲς ϑέσεις τριῶν κύκλων C1 , C2 , C3 , τῶν ὁποίων τὰ κέντρα δὲν εἶναι συνευθειακά, εἶναι
ὡς ἑξῆς : ῾Ο C2 ἐφάπτεται ἐξωτερικὰ µὲ τὸν C1 καὶ µὲ τὸν C3 , ἐνῶ οἱ C1 , C3 τέµνονται. ᾿Αποδεῖξτε
ὅτι ἡ κοινὴ ἐσωτερικὴ ἐφαπτοµένη τῶν C1 , C2 , ἡ κοινὴ ἐσωτερικὴ ἐφαπτοµένη τῶν C2 , C3 καὶ ἡ
κοινὴ χορδὴ τῶν C1 , C3 διέρχονται ἀπὸ τὸ ἴδιο σηµεῖο.
῾Υπόδειξη. Θυµηθῆτε ποιὸς εἶναι ὁ ϱιζικὸς ἄξονας δύο κύκλων σὲ δύο πολὺ σηµαντικὲς εἰδικὲς περιπτώσεις
σχετικῆς ϑέσης τῶν κύκλων.

Κάθε ϑέµα ϐαθµολογείται µὲ 2 µονάδες.

῎Αριστα : 10 µονάδες.

Καλὴ ᾿Επιτυχία !

Βάση : 5 µονάδες.

