
Προετοιµασία για το διαγωνισµό ΘΑΛΗΣ Γεωµετρία

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θεωρία

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

� Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο, το ύψος που αντιστοιχεί στη ϐάση είναι και διάµεσος και διχοτόµος.

� Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο, η διχοτόµος που συναντά τη ϐάση είναι και διάµεσος και ύψος.

� Τα παραπάνω ισχύουν και στα ισόπλευρα τρίγωνα.

� 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.

� Εάν δύο σηµεία ισαπέχουν από τα άκρα του ίδιου ευθυγράµµου τµήµατος, τότε τα δύο αυτά σηµεία

ϐρίσκονται πάνω στη µεσοκάθετό του.

� Σε κύκλο, η επίκεντρη γωνία είναι διπλάσια της εγγεγραµµένης, όταν αυτές ϐαίνουν στο ίδιο τόξο του

κύκλου.

� Σε κύκλο, οι εγγεγραµµένες γωνίες που ϐαίνουν στο ίδιο τόξο είναι ίσες µεταξύ τους.

� Σε κύκλο, κάθε εγγεγραµµένη γωνία που ϐαίνει σε ηµικύκλιο είναι ορθή.

Σύνδεση ϑεωρίας και προβληµάτων διαγωνισµών

1. Πυθαγόρειο Θεώρηµα

2. Μεσοκάθετος µε δύο σηµεία (Θαλής 2018)

3. Βοηθητικός κύκλος (Θαλής 2020, Ευκλείδης 2020)

4. Βοηθητικό τµήµα (Θαλής 2017)

5. Συνευθειακά σηµεία (Θαλής 2019, Ευκλείδης 2017)

6. Εµβαδό συναρτήσει πλευράς (Θαλής 2017)

7. Υπολογισµός γωνίας µε εξίσωση (Θαλής 2015)

8. Κύκλοι µε κοινή ακτίνα (Θαλής 2016)
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Ασκήσεις

΄Εστω κύκλος (O,R) διαµέτρου ΒΓ και ΑΒΓ τρίγωνο εγγεγραµµένο στον κύκλο µε AΓ̂B = 30o
. Εξωτερικά

του τριγώνου κατασκευάζουµε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΓ∆.

α) Να δείξετε ότι η ∆Ο είναι διχοτόµος της γωνίας A∆̂Γ.

ϐ) Να υπολογίσετε το µήκος της ∆Ο συναρτήσει του R.

Θαλής 2020 - Θαλής 2020 Λύση
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Θαλής 2017 - Θαλής 2017 Λύση

1. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = ΑΓ και BÂΓ = wo
. Η µεσοκάθετος της πλευράς ΑΒ τέµνει την

πλευρά ΑΒ στο σηµείο ∆, την πλευρά ΑΓ στο σηµείο Ε και την προέκταση της πλευράς ΒΓ στο σηµείο

Ζ. Η κάθετη από το σηµείο Β προς την πλευρά ΑΓ τέµνει την πλευρά ΑΓ στο σηµείο Κ, το ευθύγραµµο

τµήµα ∆Ζ στο Λ και το ευθύγραµµο τµήµα ΑΖ στο σηµείο Μ. Αν είναι ΓÂB = 36o
, να αποδείξετε ότι : (α)

w = 36o
, (ϐ) ΑΜ = ΓΖ, (γ) ΒΛ = ΛΖ. (Θαλής 2015)

2. Σε κύκλο c(O,R) (κέντρου Ο και ακτίνας Ρ ) δίνονται σηµεία Α, Γ και Β τέτοια ώστε OÂB = 10o
και

OΓ̂B = 30o
. Τα σηµεία Α και Γ ϐρίσκονται στο ίδιο ηµιεπίπεδο ως προς την ευθεία ΟΒ. Από το σηµείο Ο

ϕέρουµε ευθεία κάθετη προς τη χορδή ΓΒ που την τέµνει στο σηµείο ∆, ενώ τέµνει τον κύκλο ς στο σηµείο

Ε.

(α) Βρείτε το µέτρο της γωνίας AB̂Γ και το µέτρο του τόξου ΑΓ σε µοίρες.

(ϐ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΟΒΕΓ είναι ϱόµβος και να υπολογίσετε το εµβαδόν του. (Θαλής

2013)

Υπόδειξη

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

µεσοκαθέτων, ισοσκελών τριγώνων και ισόπλευρων τριγώνων.
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