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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΤΘΕΙΕ- ΓΩΝΙΑΚΕ ΥΕΕΙ 

ΣΑ ΣΡΙΓΩΝΑ 

1. ε ιζοζκελέρ ηπίγωνο ΑΒΓ με    είναι ˆ 80  . Παίπνοςμε ηςσαίο 

ζημείο Δ ζηην πλεςπά ΒΓ και καηόπιν ηα ζημεία Γ και Ε ζηιρ πλεςπέρ 

ΑΒ και ΑΓ ανηίζηοισα έηζι ώζηε    και 

  . 

α) Να ςπολογίζεηε ηιρ γωνίερ ηων ηπιγώνων ΒΓΔ και  

   ΓΕΔ.                                                       

β) Να ςπολογίζεηε ηη γωνία ˆ .            

 

 

 

 

2. Γίνεηαι ιζοζκελέρ ηπίγωνο ΑΒΓ     με ˆ 80  . Έζηω Κ ζημείο 

ηηρ δισοηόμος ηηρ γωνίαρ Α, ηέηοιο, ώζηε    . 

α) Να αποδείξεηε όηι ηα ηπίγωνα ΒΚΑ και ΓΚΑ είναι ίζα.  

β) Να ςπολογίζεηε ηιρ γωνίερ ˆ  και ˆ .  

γ) Να ςπολογίζεηε ηη γωνία ˆ .    

 

 

 

 

3. Γίνεηαι ηπίγωνο ΑΒΓ με   . Έζηω Ασ η δισοηόμορ ηηρ εξωηεπικήρ 

γωνίαρ ˆ 120  . Από ηην κοπςθή Β θέπνοςμε εςθεία παπάλληλη ζηην 

Ασ, η οποία ηέμνει ηην ΑΓ ζηο ζημείο Γ. 

α) Να αποδείξεηε όηι: 

i.  ηο ηπίγωνο ΑΒΓ είναι ιζόπλεςπο.   

ii.          

β) Αν η γωνία ˆ  είναι διπλάζια ηηρ   ηος ηπιγώνος ΑΒΓ,  

   να ςπολογίζεηε ηιρ γωνίερ ηος ηπιγώνος ΒΓΓ.    
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4. Γίνεηαι ηπίγωνο ΑΒΓ με   . Φέποςμε ηη δισοηόμο ηος ΑΚ και ζε 

ηςσαίο ζημείο ηηρ Δ θέποςμε εςθεία κάθεηη ζηη δισοηόμο ΑΚ, η οποία 

ηέμνει ηιρ ΑΒ και ΑΓ ζηα ζημεία Ε και Γ ανηίζηοισα και ηην πποέκηαζη 

ηηρ ΓΒ ζηο ζημείο Ζ. Να αποδείξεηε όηι: 

α) 
ˆ

ˆ 90
2

Z


       

β)        

γ) 


    

5. Γίνεηαι ιζόπλεςπο ηπίγωνο ΑΒΓ και ζηην πποέκηαζη ηηρ ΓΒ (ππορ ηο 

Β) θεωπούμε ζημείο Γ ηέηοιο, ώζηε    , ενώ ζηην πποέκηαζη ηηρ 

ΒΓ (ππορ ηο Γ) θεωπούμε ζημείο Δ ηέηοιο, ώζηε    . Φέποςμε ηην 

κάθεηη ζηην ΔΓ ζηο ζημείο Δ, η οποία ηέμνει ηην πποέκηαζη ηηρ ΓΑ 

ζηο Ε.  

α) Να ςπολογίζεηε ηιρ γωνίερ ηων ηπιγώνων ΓΑΔ και 

ΒΓΑ.   

β) Να αποδείξεηε όηι η ΓΕ είναι μεζοκάθεηορ ηος ΑΔ.  

γ) Να αποδείξεηε όηι / /AB Z .  

 

 






