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Κριτήριο Αξιολόγησης 4ου Κεφαλαίου Γεωμετρίας  Α  ́Λυκείου 

       

 

Ερωτήσεις: 

1. Ποιεσ από τισ ακόλουκεσ προτάςεισ είναι ςωςτζσ (Σ) και ποιεσ λανκαςμζνεσ 
(Λ); 

    α)    Υπάρχει κυρτό τετράπλευρο που ζχει όλεσ τισ γωνίεσ   

           του οξείεσ.  

    β)    Κάκε ιςοςκελζσ τρίγωνο με μια γωνία 60° είναι  

           ιςόπλευρο.  

    γ)    Μια εξωτερικι γωνία κυρτοφ τετραπλεφρου ιςοφται με το  

           άκροιςμα  των τριών απζναντι εςωτερικών γωνιών του.  

    δ)    Αν για τισ ευκείεσ δ, ε και η ιςχφουν δ ε και η ε, τότε    

           δ η.  

   ε)    Δφο αμβλείεσ γωνίεσ με πλευρζσ παράλλθλεσ μία προσ   

          μία είναι ίςεσ. 

   ςτ)  Αν δφο οξείεσ γωνίεσ ζχουν πλευρζσ κάκετεσ μία προσ   

          μία, τότε είναι παραπλθρωματικζσ. 

    η)  Αν δφο γωνίεσ τετραπλεφρου είναι παραπλθρωματικζσ, τότε κα είναι 
παραπλθρωματικζσ και οι άλλεσ γωνίεσ του. 

 

2.   Θεωριςτε δφο ίςεσ οξείεσ γωνίεσ xOy και κΑλ . 

      α) Αν Οχ Ακ, ιςχφει απαραίτθτα και Ογ Αλ;  

     β) Αν Οχ//Ακ, κα είναι και Οy//Αλ; 

3.  α) Τι ςχζςθ ζχουν δφο 
γωνίεσ με τισ πλευρζσ τουσ 
παράλλθλεσ μία προσ μία; 

    β) Δφο γωνίεσ ω και φ ζχουν 
τισ πλευρζσ τουσ κάκετεσ     

        μία προσ μία.   Αν  ω=37° και     

         φ>90°, να βρεκεί θ φ. 

4. Στο διπλανό ςχιμα είναι 
ε1//ε2 και ε3//ε4.Να βρείτε τισ 
γωνίεσ  α,  β και   γ. 

 

 

 

 

Όνομα:…………………….............……… 
 
Τμιμα:…..                                                                                
 



 

2 Παναγιώτθσ Καραγιώργοσ Μακθματικόσ                                                                       | 5ο Γελ Πετροφπολθσ 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης 4ου Κεφαλαίου Γεωμετρίας  Α  ́Λυκείου 

5. Αν ςτo διπλανό ςχιμα είναι ε1//ε2, 
θ γωνία χ ιςοφται με: 

A. 30°    Β.  45°     Γ.  75°    Δ.  95° 

 

 

 

 

 

 

6.  Αν ε1//ε2, τότε θ χ   είναι:  

A. Ορκι    Β. Αμβλεία  

Γ. 50°      Δ.  75°. 

7. Αν ςε τρίγωνο ΑΒΓ θ διχοτόμοσ τθσ 
Αεξ είναι παράλλθλθ προσ τθ  ΒΓ, 
τότε: 

A.   το τρίγωνο είναι ιςοςκελζσ, 

Β.   το τρίγωνο είναι ορκογώνιο, 

Γ.  
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Δ.   δε ςυμβαίνει κανζνα από τα παραπάνω. 

 

8. Σχεδιάςτε ζνα κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με Α= Γ=90° και βρείτε τθ ςχετικι 

κζςθ των διχοτόμων των γωνιών Β και Δ. 

9. Σε κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ φζρνουμε τισ διχοτόμουσ των γωνιών Α και Β. Να 

αποδείξετε ότι: 

 Οι διχοτόμοι αυτζσ τζμνονται ςε ςθμείο Ο και ιςχφει: 

 
Γ+ΔˆAOB
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 Αν από το Ο φζρουμε τθν παράλλθλθ προσ τθν ΑΒ και αυτι τζμνει τισ 

ΑΔ, ΒΓ ςτα Μ, Ν αντίςτοιχα, τότε ιςχφει ΜΝ = ΑΜ+ΒΝ. 


