
Προετοιµασία για το διαγωνισµό ΘΑΛΗΣ Γεωµετρία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΑΛΗΣ

Προτάσεις

• Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο, η διάµεσος που αντιστοιχεί στη ϐάση είναι και ύψος και διχοτόµος.

• Το τρίγωνο στο οποίο η διάµεσος συµπίπτει µε το ύψος ή τη διχοτόµο, είναι ισοσκελές.

• Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο, κάθε διάµεσος είναι και ύψος και διχοτόµος.

• Ισοσκελές τρίγωνο µε µια γωνία ίση µε 60o
είναι ισόπλευρο.

• Κάθε σηµείο της µεσοκαθέτου ενός ευθυγράµµου τµήµατος ισαπέχει από τα άκρα του, συνεπώς δηµιουρ-

γεί ισοσκελή τρίγωνο.

• Κάθε σηµείο που ισαπέχει από τα άκρα του ευθυγράµµου τµήµατος ϐρίσκεται πάνω στη µεσοκάθετό του.

Ασκήσεις

1. Κατασκευάζουµε τετράγωνο ABΓ∆. Στη συνέχεια κατασκευάζουµε ισόπλευρο τρίγωνο A∆E µέσα στο

τετράγωνο και ∆ΓZ έξω από το τετράγωνο. Να αποδειχθεί ότι τα σηµεία B,E,Z είναι συνευθειακά.

(Εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια 2016)

2. Οι γωνίες που έχουν ανά δύο τις πλευρές τους κάθετες είναι ίσες.

3. Στη πλευρά ΒΓ ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ, ϑεωρούµε σηµείο Μ (διαφορετικό από το µέσο της ΒΓ) και

ευθεία (ε) που περνάει από την κορυφή Α και είναι παράλληλη στην πλευρά ΒΓ. Ο κύκλος C1 (που έχει

κέντρο το µέσο Κ του ΜΒ και ακτίνα ΚΒ) τέµνει την ΑΒ στο ∆. Ο κύκλος C2 (που έχει κέντρο το µέσο Λ

του ΜΓ και ακτίνα ΛΓ) τέµνει την ΑΓ στο Ε. Οι ευθείες Κ∆ και ΛΕ τέµνουν την ευθεία (ε) στα σηµεία Π

και Ρ αντίστοιχα. Αν τέλος οι ευθείες Κ∆ και ΛΕ τέµνονται στο σηµείο Τ, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΠΡΤ

είναι ισόπλευρο και να υπολογίσετε το εµβαδό του συναρτήσει του µήκους της πλευράς ΒΓ. (Θαλής 2017)

4. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = ΑΓ και Â = 30o
. Στο ύψος ΑΜ ϑεωρούµε σηµείο Κ τέτοιο ώστε

ΜΒ = ΜΓ = ΜΚ. Με ϐάση την ΑΚ κατασκευάζουµε τετράγωνο ΑΚΕΖ (στο ηµιεπίπεδο µε ακµή την ΑΜ,

που περιέχει το Β) και ισόπλευρο τρίγωνο ΑΚ∆ (στο ηµιεπίπεδο µε ακµή την ΑΜ, που περιέχει το Γ). Να

αποδείξετε ότι τα ευθύγραµµα τµήµατα ∆Ε και ΓΖ, τέµνονται πάνω στην ΑΒ. (Θαλής 2016)

5. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ και Â = 20o
. Θεωρούµε σηµείο ∆ πάνω στην πλευρά ΑΓ τέτοιο

ώστε Α∆=ΒΓ. Από το σηµείο Α ϕέρουµε ευθύγραµµο τµήµα ΑΕ τέτοιο ώστε AE ‖ BΓ και ΑΕ=ΑΒ και µε τα

σηµεία Ε και ∆ να ϐρίσκονται στο ίδιο ηµιεπίπεδο ως προς την ευθεία ΑΒ. Στη συνέχεια κατασκευάζουµε

το παραλληλόγραµµο ΒΑΕΖ. Να ϐρείτε το µέτρο της γωνίας B∆̂Z .(Θαλής 2013)

Υπόδειξη

Χρησιµοποιήστε το διαβήτη όχι µόνο για την κατασκευή κύκλων αλλά και για την κατασκευή

µεσοκαθέτων, ισοσκελών τριγώνων και ισοπλεύρων τριγώνων.
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