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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΤΘΕΙΕ- ΓΩΝΙΑΚΕ ΥΕΕΙ ΣΑ 

ΣΡΙΓΩΝΑ 

1. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ ζην νπνίν ε εμσηεξηθή γσλία ̂  είλαη δηπιάζηα από ηε 

γσλία ̂ . 

α) Να δείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο κε   .  

β) Ζ κεζνθάζεηε ηεο πιεπξάο ΑΒ ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΓ ζην  

   εζσηεξηθό ηεο ζεκείν Γ. Αλ ε γσλία ˆ 80  , ηόηε λα  

   ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.   

 

2. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ    . Φέξνπκε εθηόο ηνπ 

ηξηγώλνπ ηηο εκηεπζείεο Αρ θαη Αy ηέηνηεο ώζηε   θαη   . ηηο Αx θαη 

Αy ζεσξνύκε ηα ζεκεία Γ θαη Δ αληίζηνηρα, ώζηε   . 

α) Να απνδείμεηε όηη   .    

β) Αλ ε γσλία ˆ 80  , λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΓΑΔ.   

 

3. ε εκηθύθιην δηακέηξνπ ΑΒ πξνεθηείλνπκε ηελ ΑΒ πξνο ην κέξνο ηνπ Α θαη 

παίξλνπκε έλα ζεκείν Γ. Θεσξνύκε Δ έλα ζεκείν ηνπ εκηθπθιίνπ θαη έζησ Γ ην 

ζεκείν ηνκήο ηνπ ηκήκαηνο ΓΔ κε ην εκηθύθιην. Αλ ην ηκήκα ΓΓ ηζνύηαη κε ην ΟΒ 

θαη ˆ 45  , λα ππνινγίζεηε ηε γσλία   .   

 

 

 

4. Θεσξνύκε νξζνγώλην ΑΒΓ  ˆ 90   . Έζησ ΑΓ ε δηρνηόκνο  ηεο γσλίαο Α θαη 

/ /E AB . Αλ    , 

α) Να ππνινγίζεηε: 

i.   ηηο γσλίεο ̂  θαη ̂  ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.  

ii. ηηο γσλίεο σ θαη θ.    

β) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΔΓ είλαη ηζνζθειέο. 
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5. Γίλεηαη θύθινο θέληξνπ Ο θαη από έλα ζεκείν Ρ εθηόο απηνύ θέξνπκε ηα 

εθαπηόκελα ηκήκαηα ΡΑ θαη ΡΒ. Σν ηκήκα ΡΟ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζην Μ θαη ε 

εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ ζην Μ ηέκλεη ηα ΡΑ θαη ΡΒ ζηα ζεκεία Γ θαη Γ 

αληίζηνηρα. 

α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΡΓΓ είλαη ηζνζθειέο.   

β) Αλ  , λα ππνινγίζεηε ηε γσλία ˆ . 

 

6. ε ηξίγσλν ΑΒΓ ηζρύνπλ ˆ ˆ ˆ2    θαη ˆ ˆ3   . 

α) Να απνδείμεηε όηη  .   

β) Αλ ην ύςνο ΑΓ θαη ε δηρνηόκνο ΒΔ ηέκλνληαη ζην  

   ζεκείν Ε, λα απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΕΔ είλαη  

ηζόπιεπξν. 

 

7. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε    θαη ε δηάκεζόο ηνπ ΑΓ ηέηνηα, ώζηε ˆ 30  . 

Θεσξνύκε ζεκείν Δ ζηελ ΑΓ ηέηνην, ώζηε   . 

α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζόπιεπξν.  

β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ.  

γ) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ˆ .     

 

8. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε    . 

α) Να απνδείμεηε όηη ηα κέζα Γ θαη Δ ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα, ηζαπέρνπλ 

από ηε βάζε ΒΓ.         

β) Αλ ˆ ˆ75  , λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.  

 

9. ην δηπιαλό ζρήκα λα απνδείμεηε όηη: 

α) ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο.  

β) ˆ 90  .   
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10. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  ˆ 90   κε  , ην ύςνο ηνπ ΑΓ θαη ζεκείν Δ 

ζηελ ΓΓ ώζηε    . Σν ζεκείν Ε είλαη ε πξνβνιή ηνπ 

Γ ζηελ ΑΔ. 

α) Να απνδείμεηε όηη: 

i. Σν ηξίγσλν ABE είλαη ηζνζθειέο.                         

ii. ˆ 10  .                                                          

β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΕΓΔ. 

 

11. Γύν θύθινη       εθάπηνληαη εμσηεξηθά ζην Ν. Μηα επζεία ε εθάπηεηαη 

ζηνπο δύν θύθινπο ζηα ζεκεία Α,Β αληίζηνηρα. Ζ θνηλή εθαπηνκέλε ησλ θύθισλ 

ζην Ν ηέκλεη ηελ ε ζην Μ. Να 

απνδείμεηε όηη: 

α) Σν Μ είλαη κέζν ηνπ ΑΒ. 

β) ˆ 90   

γ)   

 

 

 

12. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε    θαη ζεκείν Γ ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΓ. 

Από ην Γ θέξνπκε ΓΚ θάζεηε ζηελ ΑΒ θαη ΓΔ θάζεηε ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ. 

Από ην ζεκείν Γ θέξνπκε ΓΖ θάζεηε ζηελ ΑΒ θαη ΓΕ θάζεηε ζηελ ΚΓ.  

Να απνδείμεηε όηη: 

α) ˆ ˆ  .   

β) Ζ ΓΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ˆ  .  

γ) Σν ηξίγσλν ΓΕΔ είλαη ηζνζθειέο.  

δ)          
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13. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ην ύςνο ηνπ ΓΔ. ηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΒ 

πξνο ην Β, ζεσξνύκε ζεκείν Γ ηέηνην, ώζηε 


  . 

Αλ ε επζεία ΓΔ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην Ε θαη / /Z B  : 

α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΒΓΔ είλαη ηζνζθειέο 

    θαη ην ηξίγσλν ΑΘΕ είλαη ηζόπιεπξν.   

β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΘΔΕ.  

γ) Να απνδείμεηε όηη   .    

δ) Να απνδείμεηε όηη   .    

 

14. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ     θαη Μ ην κέζν ηεο ΒΓ. Φέξλνπκε   

κε    (Α,Γ εθαηέξσζελ ηεο ΒΓ). Να απνδείμεηε όηη: 

α) / /AM   

β) ε ΑΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΜΑΓ.         

γ) 
ˆ

ˆ 45
2


    

δ)    

15. ε ηξίγσλν ΑΒΓ κε  ˆ ˆ 90   , λα απνδείμεηε όηη ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ̂  
ζρεκαηίδεη γσλία 45° κε ηελ πιεπξά ΒΓ. 

 

16. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε ̂ >300. ηελ πιεπξά ΒΓ παίξλνπκε ζεκείν Γ 

κε ˆ 30     θαη ζηελ ΑΓ παίξλνπκε ηκήκα ΑΔ=ΑΓ. Να βξείηε ηε γσλία ˆ  ζε 
κνίξεο. 
 

17. Γίλεηαη ηζνζθειέο θαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  ( ˆ 90  ). Πξνεθηείλνπκε ηελ ΓΑ 
θαη ζηελ πξνέθηαζε παίξλνπκε ηκήκα ΑΓ θαη πάλσ ζηελ ΑΒ παίξλνπκε ζεκείν Ε 

ώζηε ΑΕ=ΑΓ. Να δείμεηε όηη :  α)  ΒΓ=ΓΕ  β)  ΓΕΒΓ. 

 

18. Από ην έλα θνηλό ζεκείν Α δύν ηεκλόκελσλ θύθισλ κε θέληξα Κ θαη Λ θέξλνπκε 
ηπραία επζεία πνπ ηνπο ηέκλεη ζηα ζεκεία Β θαη Γ. Να δεηρζεί όηη νη εθαπηόκελεο 

ζηα Β, Γ νξίδνπλ γσλία  Β Γ=180ν- ˆ . 
 
19. Από ζεκείν Α εθηόο θύθινπ (Κ ,ξ) θέξνπκε κηα εθαπηνκέλε ΑΒ ηνπ θύθινπ.    

     Πάλσ ζηελ  ΑΚ παίξλνπκε επζύγξακκν ηκήκα ΑΓ = ΑΒ θαη έζησ Γ ην                                                                                                    
ζεκείν  ηνκήο ηεο ΒΓ κε ηνλ θύθιν. Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΚΓ είλαη 
νξζνγώλην. 
 


