
Προετοιµασία για το διαγωνισµό ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ Γεωµετρία

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θεωρία

Για τη σωστή προετοιµασία, ο µαθητής πρέπει να έχει κατανοήσει τη Γεωµετρία της Α και της Β Γυµνασίου,

ακόµα και τις ενότητες που πιθανώς δεν έχει διδαχθεί στο σχολείο.

� 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. Ισότητα τριγώνων (Ευκλείδης 2013, Ευκλείδης 2019, άσκηση 1.)

3. Συµµετρικό σηµείο ως προς ευθεία (Ευκλείδης 2018)

4. Η εξωτερική γωνία ενός τριγώνου ισούται µε το άθροισµα των δύο απέναντι εσωτερικών γωνιών. (Ευκλείδης

2015)

5. Ακτίνα κύκλου και εφαπτοµένη τέµνονται κάθετα στο σηµείο επαφής. (Ευκλείδης 2016)

6. Μεσοκάθετος µε δύο σηµεία (Θαλής 2018)

7. Βοηθητικός κύκλος (Θαλής 2020, Ευκλείδης 2020)

8. Βοηθητικό τµήµα (Θαλής 2017)

9. Συνευθειακά σηµεία (Θαλής 2019, Ευκλείδης 2017)

10. Εµβαδό συναρτήσει πλευράς (Θαλής 2017)

11. Υπολογισµός γωνίας µε εξίσωση (Θαλής 2015)

12. Κύκλοι µε κοινή ακτίνα (Θαλής 2016)

13. Σχεδιασµός κύκλου που διέρχεται από 3 σηµεία (περιγεγραµµένος κύκλος) (Ευκλείδης 2011)

14. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί γωνιών 30, 45, 60
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Ασκήσεις

1. ΄Εστω παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε Â < 90o. ΄Εστω σηµείο Ε στην προέκταση του ΑΒ προς το µέρος του

Β, τέτοιο ώστε ΓΒ=ΓΕ. ΄Εστω σηµείο Ζ στην προέκταση του ΓΒ προς το µέρος του Β, τέτοιο ώστε ΑΒ=ΑΖ.

Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ∆ΕΖ είναι ισοσκελές.

Ευκλείδης Α τ.107 σ.27

Ευκλείδης 2020, Ευκλείδης 2020 Λύση

Ευκλείδης 2019
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Ευκλείδης 2018, Ευκλείδης 2018 Λύση

Υποδείξεις ασκήσεων

1. Συγκρίνω τα τρίγωνα Α∆Ζ, ΓΕ∆
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