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ΑΚΗΕΙ ΣΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜA 

 
1. Γίνεηαι παπαλληλόγπαμμο ΑΒΓΓ με 2 AB B . Πποεκηείνοςμε ηην 

πλεςπά ΑΓ καηά ημήμα   E A  και θέποςμε ηην ΒΔ πος ηέμνει ηη ΓΓ 

ζηο Ζ. Να αποδείξεηε όηι: 

α) ηο ηπίγωνο ΒΑΔ είναι ιζοζκελέρ.    

β) ηο ΓΔΓΒ είναι παπαλληλόγπαμμο.    

γ) η ΑΖ είναι κάθεηη ζηη ΒΔ.   

 

 

2. ηιρ πλεςπέρ ΑΓ και ΒΓ παπαλληλογπάμμος ΑΒΓΓ θεωπούμε ζημεία Δ 

και Ε, ηέηοια, ώζηε  . Αν η εςθεία ΕΔ ηέμνει ηιρ πποεκηάζειρ ηων 

πλεςπών ΑΒ και ΓΓ ζηα ζημεία Ζ και Θ, να αποδείξεηε όηι: 

α) ˆˆH Z E     

β)      

γ)     

 

 

3. Γίνεηαι ηπίγωνο ΑΒΓ, ζηο οποίο η εξωηεπική ηος γωνία Γ είναι διπλάζια 

ηηρ εζωηεπικήρ ηος γωνίαρ Α. Από ηην κοπςθή Α διέπσεηαι ημιεςθεία 

Αx παπάλληλη ζηη ΒΓ ζηο ημιεπίπεδο (ΑΒ, Γ). ηην ημιεςθεία Αx 

θεωπούμε ζημείο Γ ηέηοιο ώζηε   . Να αποδείξεηε όηι: 

α) Ζ ΒΓ διέπσεηαι από ηο μέζο ηος ημήμαηορ ΑΓ.    

β) Ζ ΓΓ είναι δισοηόμορ ηηρ εξ .                

γ) Σο ηπίγωνο ΑΒΓ είναι ιζοζκελέρ.   

              

 

4. Γίνεηαι παπαλληλόγπαμμο ΑΒΓΓ με   . Θεωπούμε ζημεία Κ,Λ 

ηων ΑΓ και ΑΒ ανηίζηοισα ώζηε   . Έζηω Μ ηο μέζο ηος ΚΛ και η 

πποέκηαζη ηος ΑΜ (ππορ ηο Μ) ηέμνει ηη ΓΓ ζηο ζημείο Δ. Να 

αποδείξεηε όηι: 

α)     .      

β)   .                

γ) ˆˆ 2 A K                     

 

 

 

 



ΛΔΟΝΣΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΘΖΝΩΝ 
     ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Α΄ ΛΤΚΔΗΟΤ                                                   ΠΑΡΑΛΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 
             ΦΤΛΛΑΓΗΟ 4   

ΣΟΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 2 

 

5. Γίνεηαι παπαλληλόγπαμμο ΑΒΓΓ και Μ ηο μέζο ηηρ πλεςπάρ ΓΓ. 

Φέποςμε κάθεηη ζηην ΑΜ ζηο ζημείο ηηρ Μ, η οποία ηέμνει ηην εςθεία 

ΑΓ ζηο ζημείο Ρ και ηην ΒΓ ζηο . Να 

αποδείξεηε όηι: 

α)         

β) Σο ηπίγωνο ΑΡ είναι ιζοζκελέρ.          

γ)         

 

 

6. Έζηω ηπίγωνο ΑΒΓ και ΑΓ η δισοηόμορ ηηρ γωνίαρ ̂  , για ηην οποία 

ιζσύει όηι    . Ζ ΓΔ είναι δισοηόμορ ηηρ γωνίαρ ˆ   και η ΓΕ 

παπάλληλη ζηην ΑΒ. Να αποδείξεηε όηι: 

α) Σα ημήμαηα ΔΓ και ΑΓ είναι παπάλληλα.  

β) Σο ηπίγωνο ΔΑΓ είναι ιζοζκελέρ.   

γ) Σα ημήμαηα ΑΓ και ΔΕ δισοηομούνηαι.    

 

 

 

7. Έζηω ηπίγωνο ΑΒΓ, ΑΓ η δισοηόμορ ηηρ γωνίαρ Α και Μ ηο μέζον ηηρ 

ΑΒ. Ζ κάθεηη από ηο Μ ζηην ΑΓ ηέμνει ηο ΑΓ ζηο 

Δ. Ζ παπάλληλη από ηο Β ζηο ΑΓ ηέμνει ηην 

πποέκηαζη ηηρ ΑΓ ζηο Κ και ηην πποέκηαζη ηηρ 

ΔΜ ζηο Λ. Να αποδείξεηε όηι: 

 

α) Σα ηπίγωνα ΑΔΜ, ΜΒΛ και ΑΒΚ είναι ιζοζκελή. 

                                                                       

β) Σο ηεηπάπλεςπο ΑΛΒΔ είναι παπαλληλόγπαμμο.  

                                                                      


