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Θεώρημα Θαλή 
2ο Θέμα 

 

14534. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=6 και ΑΓ=9. ΑΜ είναι η διάμεσος του τριγώνου και το σημείο Ζ 

εσωτερικό στην ΑΜ ώστε να σχηματίζει λόγο 
AZ 2

AM 3
 . Από το σημείο Ζ φέρουμε ευθεία παράλληλη 

στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα.  

α) Να αποδείξετε ότι 
ΑΔ 2

ΑΒ 3
  και 

ΑΕ
2

ΕΓ
 .         (Μονάδες 15)  

β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ.      (Μονάδες 10)  

 

14579.Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ και τα σημεία Δ, Ε και Ζ των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ και ΑΓ αντίστοιχα, 

ώστε η ΔΕ να είναι παράλληλη στην ΑΓ. Επίσης ΑΒ = 3ΑΔ.  

α) Να βρείτε τους λόγους 
ΒΔ ΒΕ

και
ΑΔ ΕΓ

.            (Μονάδες 15)  

β) Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι ΑΓ = 3,9 και ΓΖ = 1,3 να αποδείξετε  

ότι η ΖΕ είναι παράλληλη της ΑΒ.             (Μονάδες 10) 

 

 

4ο Θέμα 

 

14499.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Θεωρούμε ΑΜ τη διάμεσό του και Ε  

τυχαίο σημείο του τμήματος ΒΜ. Από το Ε φέρουμε ευθεία παράλληλη  

στην ΑΜ που τέμνει την πλευρά ΑΒ στο Δ και την προέκταση της ΓΑ  

στο Ζ.  

α) Να συμπληρώσετε τις αναλογίες και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας: 

  i.  
ΔΕ ... ΒΔ

... ΒΜ ...
    ii. 

... ΓΕ ...

ΑΜ ... ΓΑ
   

         (Μονάδες 12)  

β) Να αποδείξετε ότι ΔΕ ΕΖ 2ΑΜ  για οποιαδήποτε θέση του Ε στο ΒΜ.       (Μονάδες 13)  

 

 

Ομοιότητα 
2ο Θέμα 

 

14535. Δίνονται δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ για τα οποία γνωρίζουμε ότι: ΑΒ = 9, ΑΓ =15 και Α 48 ,

ΖΔ 12, ΖΕ 20   και Ζ 48 . 

α) Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια.    (Μονάδες 13)  

β) i. Να γράψετε τους λόγους των ομόλογων πλευρών των δυο τριγώνων.  

    ii. Να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους.       (Μονάδες 12) 

 

14536.Για δύο ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) και ΕΔΖ (ΕΔ = ΕΖ) γνωρίζουμε ότι: 

Α 48 , Ζ 66 και ΑΒ 3 ΕΔ  . 

α) Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΔΖ είναι όμοια.    (Μονάδες 13)  

β) i. Να γράψετε τους ίσους λόγους που προκύπτουν από την ομοιότητα των δυο τριγώνων. 

    ii. Να βρείτε το λόγο των βάσεων των δυο τριγώνων.      (Μονάδες 12) 

 

14537.Δίνονται δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ για τα οποία γνωρίζουμε ότι: 

Α 48 , Β 53 , Ε 79 και Ζ 48    . 

α) Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια.    (Μονάδες 10)  

β) i. Ποιες είναι οι ομόλογες πλευρές των δύο τριγώνων;      (Μονάδες 9) 

    ii. Να γράψετε την ισότητα των λόγων των ομόλογων πλευρών των δυο τριγώνων.    

 (Μονάδες 6) 



5-3-2022                                                                                                                       www.Askisopolis.gr 

2 

 

14538.Στο διπλανό σχήμα τα τμήματα ΑB και ΔE είναι παράλληλα και τα τμήματα ΑΓ και ΓΕ είναι 

τέτοια, ώστε ΑΓ= 2ΓΕ. 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΔΓ είναι όμοια. 

     (Μονάδες 13)  

β) i. Να γράψετε τους λόγους των ομόλογων πλευρών  

        των δύο τριγώνων.  

    ii. Ποιος είναι ο λόγος ομοιότητας των δύο τριγώνων;  

                 (Μονάδες 12) 

14546.Στο διπλανό σχήμα τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΕ και ΒΔ 

τέμνονται στο Γ, τα τρίγωνα ΓΑΒ και ΓΔΕ που σχηματίζονται 

είναι ισοσκελή και οι βάσεις τους ΑB και ΔE είναι τέτοιες, ώστε 

ΑΒ = 2ΔΕ. 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΓΑΒ και ΓΔΕ είναι όμοια.  

             (Μονάδες 13)  

β) i. Να γράψετε την ισότητα των λόγων που προκύπτει  

        από την ομοιότητα των τριγώνων του ερωτήματος α).  

    ii. Ποια σχέση συνδέει τις πλευρές ΑΓ και ΓΕ των δύο τριγώνων;    (Μονάδες 12) 

 

16086.Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε1, ε2 και ε3 είναι παράλληλες. Δίνονται ότι ΓΕ = 4, ΟΔ = 3,  

ΟΑ = 12, ΟΒ = 6.  

α) Να υπολογίσετε τα τμήματα ΟΓ και ΔΖ.          (Μονάδες 10)  

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΟΕΖ και ΟΒΑ είναι όμοια.        (Μονάδες 09)  

γ) Αν ΟΓ = 1.5 και ΔΖ = 8, να υπολογίσετε τον λόγο 
ΕΖ

ΑΒ
.       (Μονάδες 06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16099.Στο διπλανό σχήμα δίνονται Α Δ ,ΑΓ = 36,  

ΒΔ = 16 και ΕΔ = 24.  

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΒΕ είναι όμοια.  

   (Μονάδες 15)  

β) Να υπολογίσετε την πλευρά ΑΒ.  

  (Μονάδες 10) 
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16100.Στο διπλανό σχήμα δίνονται ότι ΑΕ = 5, 

ΑΓ = 4, ΕΓ = 2, ΔΕ = 6, ΒΕ = 15 και ΒΔ = 12.  

α) Να υπολογίσετε τους λόγους  
ΒΔ ΔΕ ΒΕ

, ,
ΑΓ ΕΓ ΑΕ

. 

(Μονάδες 9)  

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΕΓ και ΒΕΔ 

είναι όμοια.    (Μονάδες 8)  

γ) Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες ισότητες οι 

οποίες προκύπτουν από την ομοιότητα των 

τριγώνων ΑΕΓ και ΒΕΔ και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Α ....... , Γ ....... , ΑΕΓ .......       (Μονάδες 8) 

 

16113.Δίνεται το τραπέζιο ΑΒΓΔ με ΑΒ // ΔΓ,  

Ε σημείο τομής των διαγώνιων, ΑΕ = 6, ΑΒ = 8,  

ΓΕ = 15 και ΔΕ = 10.  

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΕΒ και ΓΕΔ είναι 

όμοια.  

          (Μονάδες 09)  

β) Να γράψετε την αναλογία των ομόλογων πλευρών 

τους.  

(Μονάδες 09)  

γ) Να υπολογίστε τα τμήματα ΒΕ και ΓΔ.       (Μονάδες 07)  

 

 

16126.Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με  

ΑΒ = ΑΓ = 36 και ΒΓ =24. 

Το σημείο της Δ πλευράς ΑΒ είναι τέτοιο ώστε ΒΔ = 16. 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΓΒΔ είναι όμοια με λόγο  

ομοιότητας 
3

2
.        

(Μονάδες 13)  

β) Να υπολογίσετε το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΓΔ.   

(Μονάδες 12) 
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Πυθαγόρειο Θεώρημα 
 

4ο Θέμα 

 

14500. Δύο ίσοι κύκλοι (Κ,R) και (Λ,R) εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο 

Ο. Ένας τρίτος κύκλος (Μ, ρ) εφάπτεται εξωτερικά με τους δύο κύκλους 

κέντρων Κ και Λ. Με κέντρο το σημείο Ο και ακτίνα 2R γράφουμε κύκλο, 

ο οποίος εφάπτεται εξωτερικά των 3 παραπάνω κύκλων, όπως φαίνεται στο 

διπλανό σχήμα. 

α) Στον παρακάτω πίνακα, στη στήλη Α είναι οι διάκεντροι ΚΜ, ΛΜ και 

ΟΜ των κύκλων με κέντρα Κ, Λ, Μ και Ο και στη στήλη Β τα μήκη των 

διακέντρων αυτών. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα 

αντίστοιχα της στήλης Β, γράφοντας στη κόλλα σας μόνο τις αντιστοιχίες.                

                    (Μονάδες 06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΜΚΛ είναι ισοσκελές και ότι το τμήμα ΜΟ είναι το ύψος προς τη βάση 

του.            (Μονάδες 06) 

γ) Να βρείτε την ακτίνα ρ του κύκλου κέντρου Μ ως συνάρτηση του R όπου R η ακτίνα των κύκλων 

κέντρων Κ και Λ.           (Μονάδες 13) 

 

 

14533.Δυο κινητά βρίσκονται στο σημείο Α 

και σκοπεύουν να μεταβούν στο σημείο Ε, που 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το ένα κινητό 

ξεκινάει από ένα σημείο Α και κινείται βόρεια  

3 χιλιόμετρα, κατόπιν συνεχίσει 10 χιλιόμετρα 

ανατολικά, στη συνέχεια προχωράει 4 

χιλιόμετρα βόρεια και τέλος 14 χιλιόμετρα 

ανατολικά καταλήγοντας στο σημείο Ε. Το 

δεύτερο κινητό ξεκινάει από το σημείο Α 

κινείται βόρεια μέχρι το σημείο Ζ και συνεχίζει ανατολικά μέχρι το σημείο Ε. Όταν συναντιούνται στο 

σημείο Ε επιστρέφουν μαζί στο σημείο Α κινούμενα ευθύγραμμα. 

α) i. Πόσα χιλιόμετρα διάνυσε το κάθε κινητό από το σημείο Α στο σημείο Ε με τον τρόπο που κινήθηκε;  

(Μονάδες 05)  

ii. Να βρείτε την απόσταση ΑΕ που διάνυσαν τα δύο κινητά κατά την επιστροφή από το σημείο Ε  

    στο σημείο Α κινούμενα ευθύγραμμα.           (Μονάδες 12)  

β) Επιστρέφοντας τα δύο κινητά από το σημείο Ε στο σημείο Α, θα περάσουν από το σημείο Γ; Να  

αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.           (Μονάδες 08) 

 

16133.Στο διπλανό σχήμα, τα ευθύγραμμα τμήματα και έχουν 

μήκη αντίστοιχα και , οι γωνίες και είναι ορθές και τα σημεία 

και ανήκουν στην ίδια ευθεία.  

α) Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΑΕ.   (Μονάδες 7)  

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΓΔ είναι όμοια.  

(Μονάδες 7)  

γ) Έστω ότι το σημείο τομής των ευθειών ΑΒ και ΕΔ είναι το 

Ζ και ΣΗ είναι το ύψος του τριγώνου ΖΑΕ από την κορυφή 

του . Να αποδείξετε ότι:  

i. ΕΗ = 13,      (Μονάδες 6)  

Στήλη Α Στήλη Β 

Διάκεντρος Μήκος 

1.      ΚΛ i.    R 

2.      ΛΜ ii.   2R 

3.      ΟΜ iii.   R+ρ 

 iv.   2R-ρ 
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ii. 
52

ΖΗ
3

      (Μονάδες 5) 

 

 

Γενίκευση πυθαγορείου θεωρήματος 
2ο Θέμα 

 

14549. Τα μήκη των πλευρών α, β, γ του τριγώνου ΑΒΓ είναι : α=7, β=3 και γ=5.  

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι αμβλυγώνιο.     (Μονάδες 12)  

β) Να σχεδιάσετε την προβολή της πλευράς ΑΒ στην πλευρά ΑΓ και να υπολογίσετε το μήκος της.  

(Μονάδες 13) 

16101.Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ = 8, ΑΓ = 6 και ΒΓ = 11.  

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι αμβλυγώνιο.       (Μονάδες 10)  

β) Να σχεδιάσετε την προβολή της πλευράς ΑΓ πάνω στην ΑΒ και να υπολογίσετε το μήκος της.  

 (Μονάδες 15) 

 

Εμβαδά 
2ο Θέμα 

 

16102.Θεωρούμε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Από το κέντρο Ο 

φέρουμε ευθεία η οποία τέμνει τις πλευρές ΑΒ και ΓΔ στα 

σημεία Ε και Ζ όπως φαίνεται στο σχήμα.  

Να αποδείξετε ότι:  

α) (ΔΟΖ) = (ΒΟΕ).  

  (Μονάδες 10)  

β) (ΔΟΕΑ) = (ΒΓΖΟ).      (Μονάδες 15) 

 

 

 

Λόγος Εμβαδών 
2ο Θέμα 

 

16127.Ένα τρίγωνο έχει πλευρά  ΒΓ = 9 και αντίστοιχο ύψος ΑΔ = 8.  

α) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.         (Μονάδες 9)  

β) Ένα άλλο τρίγωνο Α΄Β΄Γ΄  είναι όμοιο με το τρίγωνο ΑΒΓ και η ομόλογη πλευρά της ΒΓ είναι η  

Β΄Γ΄= 6. Να υπολογίσετε: 

i. τον λόγο ομοιότητας των τριγώνων ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄,        (Μονάδες 7)  

ii. το εμβαδόν του τριγώνου Α΄Β΄Γ΄.           (Μονάδες 9) 

 

 

Κανονικά πολύγωνα 
 

1ο Θέμα 

 

16097.α) Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη 

(Λ), γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από αυτές το γράμμα Σ αν 

η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.  

i. Κάθε ευθεία που είναι παράλληλη με μία από τις πλευρές ενός τριγώνου χωρίζει τις δύο άλλες πλευρές  

    σε μέρη ανάλογα.  

ii. Δύο ισοσκελή τρίγωνα είναι πάντοτε όμοια.  

iii. Στο σχήμα, η προβολή της πλευράς ΑΒ στην υποτείνουσα ΒΓ είναι το τμήμα ΓΔ. 
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iv. Το εμβαδόν ενός τριγώνου ισούται με το γινόμενο μιας πλευράς επί το αντίστοιχο ύψος.  

v. Ο εγγεγραμμένος και ο περιγεγραμμένος κύκλος ενός κανονικού πολυγώνου είναι ομόκεντροι.  

  (Μονάδες 10)  

β) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου ισούται με το γινόμενο των 

πλευρών του.              (Μονάδες 15) 

 

 

 

 

 

 


