
Επαμαληπτικές ασκήσεις Σωστού ή Λάθοσς στη Γεωμετρία της Α΄ Γσμμασίοσ 

1. Δύμ ακηηθείμεκεξ εμηεοζείεξ ζπεμαηίδμοκ πάκηα γωκία 180μ μεηαλύ ημοξ. 

2. Δύμ ηεμκόμεκεξ εοζείεξ έπμοκ ημοιάπηζημκ έκα θμηκό ζεμείμ. 

3. Δύμ εοζείεξ ημο ίδημο επηπέδμο πμο δεκ ηέμκμκηαη, είκαη πανάιιειεξ. 

4. Η εοζεία πμο είκαη θάζεηε από έκα ζεμείμ πνμξ μηα εοζεία, μκμμάδεηαη απόζηαζε ημο ζεμείμο από 

ηεκ εοζεία. 

5. Μέζμ εκόξ εοζογνάμμμο ημήμαημξ είκαη ημ ζεμείμ πμο έπεη ίζεξ απμζηάζεηξ από ηα άθνα ημο 

εοζογνάμμμο ημήμαημξ. 

6. Χμνδή μκμμάδεηαη ημ ημήμα ημο θύθιμο ακάμεζα ζε δύμ ζεμεία ημο. 

7. Μηα αμβιεία γωκία είκαη πάκηα μεγαιύηενε από μπμηαδήπμηε μλεία γωκία. 

8. Από έκα ζεμείμ ημο επηπέδμο, δηένπμκηαη άπεηνεξ εοζείεξ πμο ακήθμοκ ζημ ίδημ επίπεδμ. 

9. Από έκα ζεμείμ εθηόξ εοζείαξ, μπμνμύμε κα θένμομε μόκμ μία πανάιιειε πνμξ αοηή. 

10. Από έκα ζεμείμ εθηόξ εοζείαξ, μπμνμύμε κα θένμομε μόκμ μία θάζεημ πνμξ αοηή. 

11. Τα εοζύγναμμα ζπήμαηα δηαθνίκμκηαη ζε θονηά ή με θονηά. 

12. Μία με θονηή γωκία είκαη μεγαιύηενε από μπμηαδήπμηε αμβιεία. 

13. Δύμ πανάιιειεξ εοζείεξ απέπμοκ ζηαζενή απόζηαζε μεηαλύ ημοξ. 

14. Η δηάμεηνμξ εκόξ θύθιμο είκαη μεγαιύηενε από μπμηαδήπμηε πμνδή ημο ίδημο θύθιμο. 

15. Δύμ μνζέξ γωκίεξ είκαη πάκηα παναπιενωμαηηθέξ. 

16. Η ζομπιενωμαηηθή μηαξ μλείαξ γωκίαξ, μπμνεί κα είκαη αμβιεία. 

17. Μηα γωκία είκαη πάκηα μηθνόηενε από ηεκ παναπιενωμαηηθή ηεξ. 

18. Δύμ θαηαθμνοθήκ γωκίεξ μπμνεί κα είκαη παναπιενωμαηηθέξ. 

19.  Τα ζεμεία ημο επηπέδμο πμο απέπμοκ 3cm από έκα ζεμείμ Ο, ακήθμοκ ζε θοθιηθό δίζθμ με θέκηνμ 

ημ Ο θαη δηάμεηνμ 6cm. 

20. Από ηνία δηαθμνεηηθά ζεμεία πμο ακήθμοκ ζημ ίδημ επίπεδμ, μπμνμύκ κα πενκάκε αθνηβώξ ηνεηξ 

εοζείεξ. 

21. Κάζε εοζύγναμμμ ημήμα έπεη αθνηβώξ έκα μέζμ. 

22. Μηα ηεζιαζμέκε γναμμή πμο εκώκεη ηα ζεμεία Α θαη Β έπεη μήθμξ πάκηα μεγαιύηενμ από ημ μήθμξ 

ημο ημήμαημξ ΑΒ. 

23. Μηα εμηεοζεία έπεη άπεηνμ μήθμξ. 

24.  Έκα ηζμζθειέξ ηνίγωκμ έπεη πάκηα δύμ γωκίεξ ίζεξ μεηαλύ ημοξ. 

25. Τόλμ είκαη ημ εοζύγναμμμ ημήμα πμο εκώκεη δύμ ζεμεία εκόξ θύθιμο.  

26.  Μηα εθαπηόμεκε εοζεία έπεη μόκμ έκα θμηκό ζεμείμ με ημκ θύθιμ ζημκ μπμίμ εθάπηεηαη. 

27. Η ηέμκμοζα εκόξ θύθιμο απέπεη από ημ θέκηνμ ημο απόζηαζε μηθνόηενε από ηεκ αθηίκα ημο. 

28. Ακ ηα ημήμαηα ΑΒ θαη ΑΓ είκαη θάζεηα μεηαλύ ημοξ, ηόηε ε γωκία ΑΒΓ είκαη μνζή. 

29. Οη εθαπηόμεκεξ ζηα άθνα μηαξ δηαμέηνμο εκόξ θύθιμο είκαη μεηαλύ ημοξ πανάιιειεξ. 

30. Ακ δύμ γωκίεξ είκαη θαηαθμνοθήκ μεηαλύ ημοξ, ηόηε μη παναπιενωμαηηθέξ ημοξ είκαη ίζεξ. 

Δηαιέληε 20 ηζπονηζμμύξ θαη απακηήζηε ζεμεηώκμκηαξ ανηζηενά ημοξ Σ ή Λ ακάιμγα με ημ ακ ημοξ 

ζεωνείηε Σωζημύξ ή Λάζμξ. 


