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ΗΡΖΣΕΡΖΑ ΖΟΣΕΣΑ ΣΡΖΓΩΚΩΚ 
 

2816. Από εμσηεξηθό ζεκείν  θύθινπ (Κ, ξ) ζεσξνύκε ηηο ηέκλνπζεο ΑΒ θαη ΓΓ ηνπ θύθινπ γηα  

          ηηο νπνίεο ηζρύεη όηη B  .Σα ΚΛ θαη ΚΜ είλαη απνζηήκαηα ησλ ρνξδώλ ΑΒ θαη ΓΓ  

          αληίζηνηρα. 

         α) Να απνδείμεηε όηη: 

               i.  ηα ηξίγσλα ΚΒ θαη ΚΓ είλαη ίζα.   ii. K KM  .  

         β) Να αηηηνινγήζεηε γηαηί νη ρνξδέο ΑΒ θαη ΓΓ είλαη ίζεο.    

 

2824. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη νη δηρνηόκνη ηνπ ΒΓ θαη ΓΔ. Αλ EH B   θαη  

        Z B   , λα απνδείμεηε όηη: 

         α) Σα ηξίγσλα ΒΓΓ θαη ΓΒΔ είλαη ίζα.   β) EH Z    

 

2846. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ηα ύςε ηνπ ΒΓ θαη ΓΔ. Να απνδείμεηε όηη: 

         α) Σα ηξίγσλα ΒΓΓ θαη ΓΔΒ είλαη ίζα.   β) A AE    

 

2847. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ην κέζν Μ ηεο βάζεο ηνπ ΒΓ. Φέξνπκε ηηο   

         απνζηάζεηο ΜΚ θαη ΜΛ ηνπ ζεκείνπ Μ από ηηο ίζεο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ.  Να απνδείμεηε όηη: 

         α) MK M     β) Ζ ΑΜ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΚΜΛ 

 

2848. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  .Από ην κέζν Μ ηεο βάζεο ηνπ ΒΓ θέξνπκε θάζεηα  

         ηκήκαηα ΜΓ θαη ΜΔ ζηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

         α) M ME     β) ην ηξίγσλν ΑΓΔ είλαη ηζνζθειέο. 

 

2854. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  .Οη δηρνηόκνη ησλ εμσηεξηθώλ γσληώλ Β θαη Γ  

          ηέκλνληαη ζην ζεκείν Μ θαη Κ,Λ είλαη αληίζηνηρα ηα κέζα ησλ ΑΒ θαη ΑΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

          α) Σν ηξίγσλν ΒΜΓ είλαη ηζνζθειέο κε MB M    β) MK M   

 

3417. Έζησ δύν ηζνζθειή ηξίγσλα ΑΒΓ  AB A   θαη Α΄Β΄Γ΄  A B A     . 

         α) Να απνδείμεηε όηη αλ ηζρύεη AB A B   θαη  A A , ηόηε ηα ηξίγσλα είλαη ίζα.             

         β) Να απνδείμεηε όηη αλ ηζρύεη A A     θαη  B B , ηόηε ηα ηξίγσλα είλαη ίζα.              

 

3420. Θεσξνύκε ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ηα ύςε ηνπ ΒΓ θαη ΓΔ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πιεπξέο ηνπ ΑΓ θαη  

         ΑΒ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Αλ ην ηξίγσλν είλαη ηζνζθειέο κε AB A  , ηόηε ηα ύςε ΒΓ θαη ΓΔ είλαη ίζα.    

       β) Αλ ηα ύςε ΒΓ θαη ΓΔ είλαη ίζα, ηόηε ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο κε AB A  .    

 

3421. ε νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ πξνεθηείλνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ (πξνο ην Μ) θαηά ίζν ηκήκα ΜΓ. Να  

          απνδείμεηε όηη: 

      α) Σα ηξίγσλα ΑΒΜ θαη ΜΓΓ είλαη ίζα. β) Σα ζεκεία Α θαη Γ ηζαπέρνπλ από ηελ πιεπξά ΒΓ.

  

3423. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90  θαη ΒΓ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Β. Από ην Γ θέξνπκε  

        θαη έζησ Ε ην ζεκείν ζην νπνίν ε επζεία ΔΓ ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΑ (πξνο ην Α).  

       Να απνδείμεηε όηη: 

      α)      β) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΕΔΒ είλαη ίζα.  

 

3426. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΒ ζην  

         ζεκείν Γ. Από ην Γ θέξνπκε πξνο ηελ πιεπξά ΒΓ ηελ θάζεην ΓΔ, ε νπνία ηέκλεη ηε ΒΓ ζην  

        ζεκείν Δ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σα ηξίγσλα ΑΓΓ θαη ΓΓΔ είλαη ίζα.          β) Ζ επζεία ΓΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΑΔ. 
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4974. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  .Οη κεζνθάζεηνη ησλ ίζσλ πιεπξώλ ηνπ ΑΓ θαη  

       ΑΒ ηέκλνληαη ζην Μ θαη πξνεθηεηλόκελεο ηέκλνπλ ηε βάζε ΒΓ ζηα Ε θαη Ζ αληίζηνηρα. 

      α) Να ζπγθξίλεηε ηα ηξίγσλα ΓΒΖ θαη ΔΕΓ. 

      β) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΜΕΖ είλαη  ηζνζθειέο. 

 

5048. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη Κ εζσηεξηθό ζεκείν ηνπ ηξηγώλνπ ηέηνην,  

        ώζηε KB K  . Να απνδείμεηε όηη: 

     α) Σα ηξίγσλα ΒΑΚ θαη ΚΑΓ είλαη ίζα.  β) Ζ ΑΚ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ. 

     γ) Ζ πξνέθηαζε ηεο ΑΚ δηρνηνκεί ηε γσλία ΒΚΓ. 

 

5053. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   . ηελ πξνέθηαζε ηεο πιεπξάο ΒΓ θαη πξνο ηα δύν  

          ηεο άθξα, ζεσξνύκε ζεκεία Γ θαη Δ αληίζηνηρα έηζη ώζηε B E  . Να απνδείμεηε όηη: 

         α)  
εμ εμB        β) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΔ είλαη ίζα. 

         γ) Ζ δηάκεζνο ΑΜ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ είλαη θαη δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ 

 

5035. Αλ γηα ην ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   ηνπ ζρήκαηνο  

          ηζρύνπλ α β


 θαη γ δ  , λα γξάςεηε κηα απόδεημε γηα θαζέλαλ  

          από ηνπο παξαθάησ ηζρπξηζκνύο: 

         α) Σα ηξίγσλα ΑΔΒ θαη ΑΔΓ είλαη ίζα.   

         β) Σν ηξίγσλν ΓΔΒ είλαη ηζνζθειέο.  

         γ) Ζ επζεία ΑΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΒΓ.  

      

5069. ηηο πξνεθηάζεηο ησλ πιεπξώλ ΒΑ  θαη ΓΑ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, παίξλνπκε ηα ηκήκαηα A AB   θαη  

        AE A  . Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΔ είλαη ίζα.  

        β) Ζ πξνέθηαζε ηεο δηακέζνπ ΑΜ πξνο ηε θνξπθή Α δηρνηνκεί ηελ πιεπξά ΓΔ ηνπ ηξηγώλνπ   

            ΓΑΔ. 

 

5075. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη ζεκείν Μ εζσηεξηθό  ηνπ ηξηγώλνπ ηέηνην,  

         ώζηε MB M  . Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σα ηξίγσλα ΒΑΜ θαη ΜΑΓ είλαη ίζα.  β) Ζ ΑΜ είλαη δηρνηνκεί ηε γσλία ΒΜΓ.  

 

5136. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ζηηο ίζεο πιεπξέο ΑΒ, ΑΓ παίξλνπκε  

        αληίζηνηρα ηκήκαηα 
1

A AB
3

   θαη 
1

AE A
3

  . Αλ Μ είλαη ην κέζν ηεο ΒΓ, λα απνδείμεηε όηη: 

      α) ηα ηκήκαηα ΒΓ θαη ΓΔ είλαη ίζα.   β) ηα ηξίγσλα ΒΓΜ θαη ΜΔΓ είλαη ίζα.  

      γ) ην ηξίγσλν ΓΔΜ είλαη ηζνζθειέο.  

 

5139. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΚΑΒ  KA KB  θαη ΚΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Κ. ηελ πξνέθηαζε   

        ηεο ΒΑ (πξνο ην Α) παίξλνπκε ζεκείν Λ θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΒ (πξνο ην Β) παίξλνπκε  

        ζεκείν Μ, έηζη ώζηε A BM  . Να απνδείμεηε όηη: 

       α) ην ηξίγσλν ΚΛΜ είλαη ηζνζθειέο.  β) ε ΚΓ είλαη δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΚΛΜ. 

 

5144. Γίλεηαη ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε BA B   θαη A   . Οη δηαγώληνη ΑΓ, ΒΓ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ  

        είλαη ίζεο θαη ηέκλνληαη θάζεηα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Ζ ΒΓ είλαη δηρνηόκνο ησλ γσληώλ Β θαη Γ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ ΑΒΓΓ. 

      β) Ζ ΒΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΑΓ.  

 

5157. Γίλεηαη γσλία xΟy θαη ε δηρνηόκνο ηεο Οδ. Θεσξνύκε ζεκείν Μ ηεο Οδ θαη ζεκεία Α θαη Β ζηηο  

       εκηεπζείεο Ορ θαη Οy αληίζηνηρα, ηέηνηα, ώζηε OA OB . Να απνδείμεηε όηη: 

      α) MA MB      β) Ζ Οδ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΜΒ. 
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5560. Αλ   AOB BO O      θαη OA OB O O     , λα απνδείμεηε όηη: 

      α) A B    
      β) ην Μ είλαη κέζν ηνπ ΒΓ, όπνπ Μ ην ζεκείν ηνκήο ησλ ηκεκάησλ ΟΓ  

          θαη ΒΓ. 

 

5582. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . ηηο πξνεθηάζεηο ησλ πιεπξώλ ΒΑ θαη ΓΑ (πξνο  

       ην Α) ζεσξνύκε ηα ζεκεία Δ θαη Γ αληίζηνηρα ηέηνηα, ώζηε A AE  . Να απνδείμεηε όηη: 

       α) BE       β) B E     γ)  B E B             

 

5591. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη Μ,Ν ηα κέζα ησλ ΑΒ, ΑΓ αληίζηνηρα. Αλ ε κεζνθάζεηνο ηεο ΑΒ  

         ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην Γ θαη ε κεζνθάζεηνο ηεο ΑΓ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην Ν, λα απνδείμεηε όηη:  

     α) Αλ    ηόηε ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο.  

     β) Αλ AB A   ηόηε   . 

 

5592. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη από ζεκείν Μ ηεο πιεπξάο ΒΓ θέξνπκε ηα θάζεηα ηκήκαηα ΜΓ θαη  

       ΜΔ ζηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Αλ M ME  , ηόηε ηα ηξίγσλα ΑΜΓ θαη ΑΜΔ είλαη ίζα.      

      β) Αλ AB A   θαη Μ ην κέζν ηνπ ΒΓ, ηόηε M ME  .  

 

5595. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . ηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΓ (πξνο ην Γ) ζεσξνύκε  

      ζεκείν Γ θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΒ (πξνο ην Β) ζεσξνύκε ζεκείν Δ έηζη ώζηε BE  . Από   

      ην Γ θέξνπκε ΓΖ θάζεηε ζηελ επζεία ΑΓ θαη από ην Δ θέξνπκε ΔΕ θάζεηε ζηελ επζεία ΑΒ. Να  

      απνδείμεηε όηη: 

         α) A AE       β) EZ H   
 

5597. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη Δ ην κέζν ηεο δηακέζνπ ηνπ ΑΜ. Αλ B 2BE  , λα απνδείμεηε όηη: 

         α)  AEB EM       β) AB E  .  

 

5607. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ηηο δηακέζνπο ηνπ ΒΚ θαη ΓΛ νη νπνίεο  

        ηέκλνληαη ζην Θ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Οη δηάκεζνη ΒΚ θαη ΓΛ είλαη ίζεο.  β) Σα ηξίγσλα ΑΒΘ θαη ΑΓΘ είλαη ίζα.  

 

5628. Γίλνληαη ηα ηκήκαηα A B    πνπ ηέκλνληαη ζην ζεκείν Ο έηζη ώζηε OA OB  θαη ζεκεία Ζ  

         θαη Ε ζηα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΒΓ αληίζηνηρα, έηζη ώζηε OH OZ . Να απνδείμεηε όηη: 

       α)  A O B O        β) AZ BH  

 

5634. Έζησ θύθινο κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ. Θεσξνύκε δηάκεηξν ΑΒ θαη ηπραίν ζεκείν Γ ηνπ  

         θύθινπ. Αλ ΑΔ θάζεην ζηελ ΟΓ,  ΓΓ θάζεην ζηελ ΑΟ θαη Ε ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΑΔ, ΓΓ, λα  

         δείμεηε όηη: 

         α) Σν ηξίγσλν ΓΟΔ είλαη ηζνζθειέο. 

         β) Ζ ΟΕ δηρνηνκεί ηε γσλία ΑΟΓ θαη πξνεθηεηλόκελε δηέξρεηαη από ην κέζν ηνπ ηόμνπ ΑΓ.  

 

6592. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   . ηα ζεκεία Β θαη Γ ηεο ΒΓ θέξνπκε πξνο ην ίδην  

         κέξνο ηεο ΒΓ ηα ηκήκαηα B B    θαη E B    ηέηνηα, ώζηε B E  . Αλ Μ ην κέζν ηεο ΒΓ,  

         λα απνδείμεηε όηη: 

         α) ηα ηξίγσλα ΒΓΜ θαη ΓΔΜ είλαη ίζα.  β) A AE  . 

 

7453. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   θαη ε δηρνηόκνο ηνπ ΒΓ. Από ην Γ θέξνπκε  

         E B    πνπ ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΒ (πξνο ην Α) ζην Ε. Να απνδείμεηε όηη: 

         α) BE AB      β) ην ηξίγσλν ΒΓΕ είλαη ηζνζθειέο. 

 

2787. ε ηξίγσλν ΑΒΓ ε θάζεηε από ην κέζν Μ ηεο ΒΓ ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε  
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         ηεο δηρνηόκνπ ΑΓ ζην ζεκείν Δ. Αλ Θ,Ε είλαη νη πξνβνιέο ηνπ Δ ζηηο ΑΒ,ΑΓ, λα απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ηξίγσλν ΔΒΓ είλαη ηζνζθειέο.  β) Σα ηξίγσλα ΘΒΔ θαη ΕΓΔ είλαη ίζα. 

        γ)  A E ABE 180    . 

 

3695. Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ηα ύςε ηνπ ΒΔ θαη ΓΓ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΑΒ  

          αληίζηνηρα. Γίλεηαη ε αθόινπζε πξόηαζε: 

     Π: Αλ ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο κε AB A  , ηόηε ηα ύςε ΒΔ θαη ΓΓ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο  

          ίζεο πιεπξέο ηνπ είλαη ίζα. 

         α) Να εμεηάζεηε αλ ηζρύεη ε πξόηαζε Π αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή  ζαο. 

         β) Να δηαηππώζεηε ηελ ανηίζηροθη πξόηαζε ηεο Π θαη λα απνδείμεηε όηη ηζρύεη.  

         γ) Να δηαηππώζεηε ηελ πξόηαζε Π θαη ηελ ανηίζηροθή ηεο σο εληαία πξόηαζε.      

 

3696. Γίλεηαη νμεία γσλία xΟς θαη δύν νκόθεληξνη θύθινη  1O,ξ  θαη  2O,ξ κε 1 2ξ ξ , πνπ ηέκλνπλ  

        ηελ Οx ζηα ζεκεία Κ,Α θαη ηελ Ος ζηα Λ,Β αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) A BK   
        β) Σν ηξίγσλν ΑΡΒ είλαη ηζνζθειέο, όπνπ Ρ ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΑΛ, ΒΚ. 

        γ) Ζ ΟΡ δηρνηνκεί ηε γσλία xOς . 

 

4741Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε    .  ηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΒ (πξνο ην Β) ζεσξνύκε ζεκείν  Δ 

        έηζη  ώζηε  ΑΔ=ΑΓ.  ηελ  πιεπξά  ΑΓ  ζεσξνύκε ζεκείν  Γ  έηζη ώζηε   . 

        Αλ ηα ηκήκαηα ΓΔ θαη ΒΓ ηέκλνληαη ζην Κ θαη ε πξνέθηαζε ηεο ΑΚ ηέκλεη ηελ ΔΓ ζην  Μ, λα    

        απνδείμεηε όηη: 

       α)         β)     
       γ) Ζ ΑΚ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α.                      δ) Ζ ΑΜ είλαη κεζνθάζεηνο ηεο ΔΓ.    

 

4806. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ, θαη ηελ επζεία ε ηεο εμσηεξηθήο δηρνηόκνπ ηεο γσλίαο Α. Ζ  

          θάζεηε ζηε πιεπξά ΑΒ ζην Β ηέκλεη ηελ ε ζην Κ θαη ηελ επζεία ΑΓ ζην Ε. Ζ θάζεηε ζηε πιεπξά  

          ΑΓ ζην Γ ηέκλεη ηελ ε ζην Λ θαη ηελ επζεία ΑΒ ζην Δ. 

        α) Να απνδείμεηε όηη: 

              i. AZ AE     ii. AK A   
        β) Έλαο καζεηήο θνηηώληαο ην ζρήκα, δηαηύπσζε ηελ άπνςε όηη ε ΑΘ είλαη δηρνηόκνο ηεο  

            γσλίαο Α ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, όπνπ Θ ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΚΕ,ΔΛ. πκθσλείηε κε ηελ  

            παξαπάλσ ζθέςε ηνπ καζεηή ή όρη; Γηθαηνινγήζηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο. 

 

ΖΟΗΓΘΓ ΣΡΖΓΩΚΟ – ΙΓΟΗΑΘΓΣΟ - ΔΖΥΟΣΟΙΟ 
 

5029. Έζησ θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε BA B   θαη  A   .Να απνδείμεηε όηη: 

        α)  BA B A         β) Σν ηξίγσλν ΑΓΓ είλαη ηζνζθειέο. 

        γ) Ζ επζεία ΒΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΑΓ.   

 

5619. Γίλεηαη γσλία xΑy θαη ε δηρνηόκνο ηεο Αδ. Από ηπραίν ζεκείν Β ηεο Αx θέξλνπκε θάζεηε ζηε  

         δηρνηόκν, ε νπνία ηέκλεη ηελ Αδ ζην Γ θαη ηελ Αy ζην Γ. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) AB A   
        β) Σν ηπραίν ζεκείν Δ ηεο Αδ ηζαπέρεη από ηα Β θαη Γ. 

 

5733. ην δηπιαλό ζρήκα έρνπκε ην ράξηε κηαο πεξηνρήο όπνπ  

        είλαη θξπκκέλνο έλαο ζεζαπξόο. Οη εκηεπζείεο Αx θαη Αy  

        παξηζηάλνπλ δύν πνηάκηα θαη ζηα ζεκεία Β θαη Γ βξίζθνληαη  

        δύν πιαηάληα. Να πξνζδηνξίζεηε γεσκεηξηθά ηηο δπλαηέο  

        ζέζεηο ηνπ ζεζαπξνύ, αλ είλαη γλσζηό όηη: 

       α) ηζαπέρεη από ηα δύν πιαηάληα.   

       β) ηζαπέρεη από ηα δύν πνηάκηα.  

       γ) ηζαπέρεη θαη από ηα δύν πιαηάληα θαη από ηα δύν πνηάκηα. 
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Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε θάζε πεξίπησζε.  

ΑΚΖΟΣΖΗΓ ΥΓΓΖ 
 

2837. ε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΒ ζην  

         ζεκείν Γ. Από ην Γ θέξνπκε πξνο ηελ πιεπξά ΒΓ ηελ θάζεην ΓΔ, ε νπνία ηέκλεη ηε ΒΓ ζην  

        ζεκείν Δ. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) A E          β) A B    
 

3425. Έζησ ΑΓ είλαη δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη ην Δ είλαη ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ, ώζηε  

        E A   . Να απνδείμεηε όηη: 

        α) AB E       β) 
AB A

A
2

 
   

 

5580. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε νξζή ηε γσλία Α θαη  B   . Έζησ ΒΓ ε δηρνηόκνο ηεο   

          γσλίαο Β θαη ΓΔ θάζεηε ζηελ ΒΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

         α) A E     β) A      γ) A AB   
 

3726. Θεσξνύκε δύν ζεκεία Α θαη Β ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ίδην κέξνο σο πξνο κηα επζεία ε, ηέηνηα  

        ώζηε ε επζεία ΑΒ δελ είλαη θάζεηε ζηελ ε. Έζησ A  ην ζπκκεηξηθό ηνπ Α σο πξνο ηελ επζεία ε. 

       α) Αλ ε BA  ηέκλεη ηελ επζεία ε ζην ζεκείν Ο, λα απνδείμεηε όηη: 

          i.  Ζ επζεία ε δηρνηνκεί ηε γσλία AOA . 

          ii. Οη εκηεπζείεο ΟΑ θαη ΟΒ ζρεκαηίδνπλ ίζεο νμείεο γσλίεο κε ηελ επζεία ε.  

       β) Αλ Κ είλαη έλα άιιν ζεκείν πάλσ ζηελ επζεία ε, λα απνδείμεηε όηη: 

           i. KA KA   ii. KA KB AO OB    

 

ΗΤΗΘΟ 
 

5127. Από εμσηεξηθό ζεκείν Ρ ελόο θύθινπ (Ο, ξ) θέξλνπκε ηα εθαπηόκελα ηκήκαηα ΡΑ θαη ΡΒ. Αλ  

          Μ είλαη έλα ηπραίν εζσηεξηθό ζεκείν ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΟΡ, λα απνδείμεηε όηη: 

         α) ηα ηξίγσλα ΡΑΜ θαη ΡΜΒ είλαη ίζα.  β)  MAO MBO . 

 

5613. Γίλνληαη δύν νκόθεληξνη θύθινη κε θέληξν Ο θαη αθηίλεο ξ θαη R (ξ < R). Οη ρνξδέο ΓΓ θαη ΕΔ   

          ηνπ θύθινπ (Ο,R) εθάπηνληαη ζηνλ θύθιν (Ο, ξ) ζηα ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα. 

         α) Να απνδείμεηε όηη ZE   

         β) Αλ νη ΓΓ θαη ΕΔ πξνεθηεηλόκελεο ηέκλνληαη ζην ζεκείν Κ, λα απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν 

             ΚΔΓ είλαη ηζνζθειέο.  

 

5647. Έζησ θύθινο κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ. Από ζεκείν εθηόο ηνπ θύθινπ, θέξνπκε ηα εθαπηόκελα  

         ηκήκαηα ΑΒ θαη ΑΓ. Σα ζεκεία Δ θαη Γ είλαη ηα αληηδηακεηξηθά ζεκεία ησλ Β θαη Γ αληίζηνηρα.   

         Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σα ηξίγσλα ΑΒΔ θαη ΑΓΓ είλαη ίζα.  β) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΔ είλαη ίζα.  

 

3728. Έζησ όηη ν θύθινο  O,ξ  εθάπηεηαη ησλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ ΡΓΔ ζηα ζεκεία Α,Γ θαη Β. 

        α) Να απνδείμεηε όηη: 

            i. P AP       ii. P PE E    
        β) Αλ A BE  , λα απνδείμεηε όηη 

            i. Σν ηξίγσλν ΡΓΔ είλαη ηζνζθειέο.  ii. Σα ζεκεία Ρ, Ο θαη Γ είλαη ζπλεπζεηαθά. 

 

ΠΑΡΑΘΘΕΘΖΑ 
 

2845. ε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θέξνπκε ηε δηρνηόκν ΑΓ θαη κηα επζεία (ε) παξάιιειε  
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          πξνο ηε ΒΓ, πνπ ηέκλεη ηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ ζηα ζεκεία Δ θαη Ε αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε  

          όηη: 

         α) Σν ηξίγσλν ΑΔΕ είλαη ηζνζθειέο.  β) Σα ηξίγσλα ΑΔΓ θαη ΑΕΓ είλαη ίζα.  

 

5061. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ε δηάκεζόο ηνπ ΑΜ. Φέξνπκε εκηεπζεία  

         x B  πξνο ην εκηεπίπεδν πνπ δελ αλήθεη ην Α θαη παίξλνπκε ζε απηήλ ηκήκα AB  . 

          Να απνδείμεηε όηη: 

         α)  A A         β) Ζ ΑΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΜΑΓ. 

 

5066. ηηο πξνεθηάζεηο ησλ πιεπξώλ ΒΑ (πξνο ην Α) θαη ΓΑ (πξνο ην Α) ηξηγώλνπ ΑΒΓ, παίξλνπκε ηα  

         ηκήκαηα A AB   θαη AE A  . Να απνδείμεηε όηη: 

         α) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΔ είλαη ίζα.  β) E B   

 

5134. Γίλεηαη θύθινο  (Ο, ξ) θαη ηα εθαπηόκελα ηκήκαηα ΜΑ θαη ΜΒ. Πξνεθηείλνπκε ηελ ΑΜ θαηά  

         ηκήκα M MA   θαη ηελ ΟΜ θαηά ηκήκα M OM  . 

        α) Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΟΜΒ θαη ΜΓΓ είλαη ίζα, θαη λα γξάςεηε ηα ίζα ζηνηρεία ηνπο. 

        β) Να αηηηνινγήζεηε γηαηί OA  .  

 

3721. ην ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θέξνπκε ηηο δηακέζνπο ΒΓ θαη ΓΔ. Μηα επζεία ε  

        παξάιιειε ζηε βάζε ΒΓ ηέκλεη ηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ ζηα Ε θαη Ζ αληίζηνηρα θαη ηηο δηακέζνπο  

        ΒΓ θαη ΓΔ ζηα ζεκεία Θ θαη Κ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) BZ H     β) ηα ηξίγσλα ΕΒΘ θαη ΖΚΓ είλαη ίζα   γ) ZK H  . 

 

3729. Θεσξνύκε θύθιν θέληξνπ Ο θαη εμσηεξηθό ζεκείν ηνπ Ρ. Από ην Ρ θέξλνπκε ηα εθαπηόκελα  

         ηκήκαηα ΡΑ θαη ΡΒ. Ζ δηαθεληξηθή επζεία ΡΟ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζην ζεκείν Λ. Ζ εθαπηνκέλε ηνπ  

         θύθινπ ζην Λ ηέκλεη ηα ΡΑ θαη ΡΒ ζηα ζεκεία Γ θαη Γ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) ην ηξίγσλν ΡΓΓ είλαη ηζνζθειέο.     β) A B    

        γ) ε πεξίκεηξνο ηνπ ηξηγώλνπ ΡΓΓ είλαη ίζε κε PA PB . 

 

3903. Γίλεηαη ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε AB A   θαη B  . Αλ Δ ην ζεκείν ηνκήο ησλ πξνεθηάζεσλ  

         ησλ ΒΑ θαη ΓΓ θαη Ε ην ζεκείν ηνκήο ησλ πξνεθηάζεσλ ησλ ΓΑ θαη ΓΒ, λα απνδείμεηε όηη: 

         α) Ζ ΓΑ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΓΓ. 

         β) Z E       γ) EZ B .   

 

4307. Θεσξνύκε θύθιν θέληξνπ Ο, κε δηάκεηξν ΒΓ. Από ζεκείν Α ηνπ θύθινπ θέξνπκε ηελ  

         εθαπηνκέλε (ε) ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. Από ηα ζεκεία Β θαη Γ  

         θέξνπκε ηα ηκήκαηα ΒΓ θαη ΓΔ θάζεηα ζηελ επζεία (ε). 

        α) Να απνδείμεηε όηη νη ΒΑ θαη ΓΑ είλαη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ΓΒΓ θαη ΔΓΒ. 

        β) Αλ ΑΕ είλαη ύςνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, λα απνδείμεηε όηη A AE AZ    

        γ) Να απνδείμεηε όηη: B E B   . 

 

4583. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  , ε δηρνηόκνο ηνπ ΑΓ θαη επζεία ε παξάιιειε από ην Β πξνο  

        ηελ ΑΓ.  Από ην κέζν Μ ηεο ΒΓ θέξλνπκε επζεία παξάιιειε ζηελ ΑΓ ε νπνία ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην   

        ζεκείν Ε, ηελ επζεία ε ζην ζεκείν Λ θαη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΑ ζην ζεκείν Δ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σα ηξίγσλα ΑΔΕ θαη ΒΛΔ είλαη ηζνζθειή. 

       β) B Z  .     γ) AE A B   . 

 

5904. ην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη νη ζέζεηο ζην ράξηε πέληε ρσξηώλ Α,Β,Γ,Γ θαη  

      Δ θαη νη δξόκνη πνπ ηα ζπλδένπλ. Σν ρσξίν Δ ηζαπέρεη από ηα ρσξηά Β,Γ θαη  

      επίζεο από ηα ρσξηά Α θαη Γ. 

      α) Να απνδείμεηε όηη: 

          i. ε απόζηαζε ησλ ρσξηώλ Α θαη Β είλαη ίζε κε ηελ απόζηαζε ησλ ρσξηώλ Γ  

              θαη Γ.   

         ii. αλ νη δξόκνη ΑΒ θαη ΓΓ έρνπλ δπλαηόηεηα λα πξνεθηαζνύλ, λα απνδείμεηε  
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            όηη απνθιείεηαη λα ζπλαληεζνύλ. 

         iii. ηα ρσξηά Β θαη Γ ηζαπέρνπλ από ην δξόκν ΑΓ.  

      β) Να πξνζδηνξίζεηε γεσκεηξηθά ην ζεκείν ηνπ δξόκνπ ΑΓ πνπ ηζαπέρεη από ηα ρσξηά Α θαη Γ. 

 

ΑΘΡΟΖΙΑ ΓΩΚΖΩΚ ΣΡΖΓΩΚΟΤ 
 

2814. ε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   είλαη  A 80  . Παίξλνπκε ηπραίν ζεκείν Δ ζηελ  

         πιεπξά ΒΓ θαη θαηόπηλ ηα ζεκεία Γ θαη Ε ζηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα έηζη ώζηε  

        B BE   θαη E Z  . 

        α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ησλ ηξηγώλσλ ΒΓΔ θαη ΓΕΔ. 

        β) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΓΔΕ 

 

2839. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90  . Ζ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Β ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΓ  

         ζην ζεκείν Γ. Φέξνπκε ηκήκα ΓΔ θάζεην ζηελ πιεπξά ΒΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

         α) BE AB  

         β) Αλ επηπιένλ B A 55   , λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΓΓΔ. 

 

2853. Έλαο καζεηήο ηεο Α΄ Λπθείνπ βξήθε έλαλ ηξόπν λα θαηαζθεπάδεη παξάιιειεο επζείεο. ηελ    

        αξρή ζρεδηάδεη κηα ηπραία γσλία ρΟς. ηε ζπλέρεηα κε θέληξν ηε θνξπθή Ο ηεο γσλίαο ζρεδηάδεη  

        δύν νκόθεληξνπο δηαθνξεηηθνύο θύθινπο κε ηπραίεο αθηίλεο. Ο κηθξόηεξνο θύθινο ηέκλεη ηηο  

        πιεπξέο Ορ θαη Ος ηεο γσλίαο ζηα ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα θαη ν κεγαιύηεξνο ζηα ζεκεία Γ,Γ.   

        Ηζρπξίδεηαη όηη νη επζείεο πνπ νξίδνληαη από ηηο ρνξδέο ΑΒ θαη ΓΓ είλαη παξάιιειεο. Μπνξείηε λα  

        ην δηθαηνινγήζεηε; 

 

2855. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ ζην νπνίν  
εμA 2  . Φέξνπκε ηε κεζνθάζεην ηεο πιεπξάο ΑΒ, ε νπνία  

         ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΓ ζην Γ θαη ζρεκαηίδεηαη γσλία ΑΓΒ ίζε κε 80 . 

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

         β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

2857. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . Φέξνπκε εθηόο ηνπ ηξηγώλνπ ηηο εκηεπζείεο Αx θαη  

        Αy ηέηνηεο ώζηε Ax AB  θαη Ay A  . Οη θάζεηεο ζηελ πιεπξά ΒΓ ζηα ζεκεία Β θαη Γ  

         ηέκλνπλ ηηο Αx θαη Αy ζηα ζεκεία Γ θαη Δ αληίζηνηρα. 

        α) Να απνδείμεηε όηη B E  .  

        β) Αλ ε γσλία ΒΑΓ είλαη ίζε κε 80 , λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΓΑΔ.  

 

2860. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη Η ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηρνηόκσλ ησλ  

         γσληώλ Β θαη Γ. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ηξίγσλν ΒΗΓ είλαη ηζνζθειέο.    β) Οη γσλίεο ΑΗΓ θαη ΑΗΒ είλαη ίζεο. 

        γ) Ζ επζεία ΑΗ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΒΓ. 

 

3424. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ζεκεία Γ θαη Δ ζηελ επζεία ΒΓ ηέηνηα, ώζηε  

        B E  . Έζησ Z AB   θαη EH A  . 

        α) Να απνδείμεηε όηη: 

           i.  BZ H .     ii. Σν ηξίγσλν ΑΕΖ είλαη ηζνζθειέο. 

        β) Αλ A 50  , λα ππνινγίζεηε ηηο  γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΕΖ. 

 

4972. 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 ηζνύηαη κε ην ΟΒ θαη BOE 45  , λα ππνινγίζεηε ηε γσλία  

        O x  . 
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5017. ην δηπιαλό ζρήκα είλαη ̂α δ  , β γ   θαη AB A  ,λα   

           απνδείμεηε όηη: 

          α) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΓ είλαη ίζα.  

          β) Οη γσλίεο ε θαη δ είλαη ίζεο.  

 

 

5040. Γίλεηαη επζεία ε ηνπ επηπέδνπ. Σα παξάιιεια ηκήκαηα ΑΒ θαη ΓΓ 

θαζώο θαη έλα ηπραίν ζεκείν Δ βξίζθνληαη ζην ίδην εκηεπίπεδν ηεο ε. Να 

απνδείμεηε όηη: 

 

α) Αλ ην Δ είλαη εθηόο ησλ ηκεκάησλ ΑΒ θαη ΓΓ, ηόηε:    

    σ θ ζ   .     

 

 

β) Αλ ην Δ είλαη αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ΑΒ θαη ΓΓ θαη  

   EZ AB , ηόηε λα απνδείμεηε όηη  ζ θ σ  . 

 

 

5055. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   κε A 80  . Έζησ Κ ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ ηεο  

          γσλίαο Α, ηέηνην, ώζηε KB KA K   . 

         α) Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΒΚΑ θαη ΓΚΑ είλαη ίζα. 

         β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ΑΒΚ θαη ΑΓΚ  γ) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΒΚΓ. 

 

5064. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . Έζησ Αρ ε δηρνηόκνο ηεο εμσηεξηθήο γσλίαο  εμA 120 
.  

         Από ηελ θνξπθή Β θέξλνπκε επζεία παξάιιειε ζηελ Αρ, ε νπνία ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην ζεκείν Γ. 

        α) Να απνδείμεηε όηη: 

             i. ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζόπιεπξν.                        ii. A AB    

        β) Αλ ε γσλία ΒΓΑ είλαη δηπιάζηα ηεο   ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ  

            ηξηγώλνπ ΒΓΓ. 

 

5080. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   κε A 50  . Έζησ Γ ζεκείν ηεο πιεπξάο ΑΓ,  

          ηέηνην, ώζηε B B   . 

       α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο Β θαη Γ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ 

       β) Να απνδείμεηε όηη  B A   .  

 

5089. Θεσξνύκε νξζνγώλην ΑΒΓ  A 90   κε  40   . Έζησ  Γ ηπραίν ζεκείν ηεο πιεπξάο ΑΓ θαη  

         E B   . Να ππνινγίζεηε: 

       α) ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΓΔΓ.   β) ηηο γσλίεο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ ΑΓΔΒ. 

 

5092. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   κε A 40  . ηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΒ (πξνο ην Β)  

        παίξλνπκε ηκήκα ΒΓ ηέηνην, ώζηε B AB  . Να ππνινγίζεηε 

      α) ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.   β) ηε γσλία A   

 

5094. Θεσξνύκε νξζνγώλην ΑΒΓ  A 90   . Έζησ ΑΓ ε δηρνηόκνο  ηεο γσλίαο Α θαη E AB  .  

        Αλ   B 20   : 

        α) Να ππνινγίζεηε: 

            i.   ηηο γσλίεο Β θαη Γ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.            ii. ηηο γσλίεο σ θαη θ. 

        β) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΔΓ είλαη ηζνζθειέο. 
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5100. Πξνεθηείλνπκε ηε βάζε ΒΓ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαηά ηκήκαηα    

         Αλ BA 40   , λα απνδείμεηε όηη: 

        α)  AB A E 110     . 

        β) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΔ είλαη ίζα  γ) Σν ηξίγσλν ΓΑΔ είλαη ηζνζθειέο.  

 

5142. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 80  ,  B 20   θαη έζησ ΑΓ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α. 

        α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο Β θαη Γ. 

        β) Φέξλνπκε από ην Γ επζεία παξάιιειε ζηελ ΑΒ, πνπ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην Δ. Να ππνινγίζεηε ηηο  

            γσλίεο ΑΓΔ θαη ΔΓΓ. 

 

5567. 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 APB 40  , λα ππνινγίζεηε ηε γσλία ΑΟΒ. 

 

5570. ηα νξζνγώληα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΔ (γσλία Α νξζή) ηνπ δηπιαλνύ  

          ζρήκαηνο ηζρύεη  B 30    . 

         α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ ΑΔΕΓ. 

         β) Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΓΕΓ θαη ΔΒΕ είλαη ηζνζθειή.    

 

 

 

5572. ην δηπιαλό  ζρήκα, νη ΑΓ, ΒΔ είλαη παξάιιειεο. Δπηπιένλ  

          ηζρύνπλ A Z   , BE EZ  θαη A 70  . 

         α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ησλ ηξηγώλσλ ΑΓΕ θαη ΒΕΔ.  

         β) Να απνδείμεηε όηη ZE 90   .  

 

 

5573. ην δηπιαλό ζρήκα νη γσλίεο Α,Β είλαη νξζέο θαη επηπιένλ  

        A B    θαη A BE  . Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σα ηξίγσλα ΑΓΓ θαη ΒΓΔ είλαη ίζα.  

        β) Αλ E B 40   , ηόηε ην ηξίγσλν ΓΓΔ είλαη νξζνγώλην θαη  

           ηζνζθειέο. 

 

5578 . ε ηξίγσλν ΑΒΓ ηζρύνπλ   A 2B   θαη  A 3  . 

        α) Να απνδείμεηε όηη B 60  . 

        β) Αλ ην ύςνο ΑΓ θαη ε δηρνηόκνο ΒΔ ηέκλνληαη ζην ζεκείν Ε, λα απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν  

            ΑΕΔ είλαη ηζόπιεπξν.  

 

5599 . Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη ε δηάκεζόο ηνπ ΑΓ ηέηνηα, ώζηε BA 30   . Θεσξνύκε  

         ζεκείν Δ ζηελ ΑΓ ηέηνην, ώζηε A AE  . 

        α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζόπιεπξν.  

        β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ  γ) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΔΓΓ. 

 

6002. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ. Θεσξνύκε ζεκείν Δ ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΑ (πξνο ην Α) θαη  

         ζεκείν Γ ζην εζσηεξηθό ηεο πιεπξάο ΑΓ, ώζηε AE A  . 

        α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ. 

        β) Αλ Ε είλαη ην ζεκείν ηνκήο ηεο πξνέθηαζεο ηεο ΔΓ  (πξνο ην Γ) κε ηελ ΒΓ, λα απνδείμεηε όηη ε  

           ΔΕ είλαη θάζεηε ζηελ ΒΓ. 
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6584. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   θαη ΑΓ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α. Από ην ζεκείν Γ  

         θέξνπκε ηελ παξάιιειε πξνο ηελ ΑΒ πνπ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην Δ. 

        α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΔΓΓ είλαη νξζνγώλην. 

        β) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΑΓΔ. 

        γ) Αλ ε γσλία Β είλαη 20  κεγαιύηεξε από ηε γσλία Γ, λα ππνινγίζεηε ηε γσλία ΔΓΓ. 

 

6593. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   . 

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

           βάζε ΒΓ. 

       β) Αλ  A 75 B  , λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.   

 

 

6595.Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε  40    θαη  70   .ηε πξνέθηαζε ηεο ΒΓ πξνο ην Γ ζεσξνύκε ζεκείν  

        Γ θαη ζηε πιεπξά ΑΒ ζεσξνύκε ζεκείν Δ έηζη ώζηε  20    ην δηπιαλό ζρήκα λα απνδείμεηε  

        όηη: 

      α) ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο.   β) ε γσλία ΑΔΓ είλαη νξζή.  

 

2788. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   κε B 50 
, ην ύςνο ηνπ ΑΓ θαη ζεκείν Δ ζηελ ΓΓ  

         ώζηε E B   . Σν ζεκείν Ε είλαη ε πξνβνιή ηνπ Γ ζηελ ΑΔ. 

        α) Να απνδείμεηε όηη: 

            i. Σν ηξίγσλν ABE είλαη ηζνζθειέο.     ii. AE 10   .  

         β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ  ΕΓΔ. 

 

3777. Γύν θύθινη  1,ξ ,  2,ξ  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 κέζνλ ηνπ ΑΒ.  β)  90  
   γ)  90 

 

 

3825. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε  . Φέξνπκε ηε δηρνηόκν ηνπ ΑΚ θαη ζε ηπραίν ζεκείν ηεο Δ     

          θέξνπκε επζεία θάζεηε ζηε δηρνηόκν ΑΚ, ε νπνία ηέκλεη ηηο ΑΒ θαη ΑΓ ζηα ζεκεία Ε θαη Γ  

          αληίζηνηρα θαη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΒ ζην ζεκείν Ζ. Να απνδείμεηε όηη: 

          α) 


90
2


      β)      γ) 

 

2


   

 

4588 . Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΒ (πξνο ην Β) ζεσξνύκε ζεκείν Γ  

          ηέηνην, ώζηε B B   , ελώ ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΓ (πξνο ην Γ) ζεσξνύκε ζεκείν Δ ηέηνην,  

          ώζηε E B   . Φέξνπκε ηελ θάζεηε ζηελ ΔΓ ζην ζεκείν Δ, ε νπνία ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο  

         ΓΑ ζην Ε.  

        α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ησλ ηξηγώλσλ ΓΑΔ θαη ΒΓΑ. 

        β) Να απνδείμεηε όηη ε ΓΕ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΑΔ  γ) Να απνδείμεηε όηη AB Z  

 

4622. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ην ύςνο ηνπ ΓΔ. ηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΒ πξνο ην Β,  

          ζεσξνύκε ζεκείν Γ ηέηνην, ώζηε 
B

B
2


  . 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 AE 2 Z     δ) Να απνδείμεηε όηη 3AB 4 B  . 

 

5900. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ      θαη Μ ην κέζν ηεο ΒΓ. Φέξλνπκε    κε  
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            (Α,Γ εθαηέξσζελ ηεο ΒΓ). Να απνδείμεηε όηη: 

       α)       β) ε ΑΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΜΑΓ. 

       γ) 


45
2


       δ) 2    

 

ΠΑΡΑΘΘΕΘΟΓΡΑΙΙΟ 
 

2822. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε AB 2B  . Πξνεθηείλνπκε ηελ πιεπξά ΑΓ (πξνο ην κέξνο  

          ηνπ Γ) θαηά ηκήκα E A    θαη θέξνπκε ηελ ΒΔ πνπ ηέκλεη ηε ΓΓ ζην Ζ. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) ην ηξίγσλν ΒΑΔ είλαη ηζνζθειέο.  β) ην ΓΔΓΒ είλαη παξαιιειόγξακκν.  

        γ) ε ΑΖ είλαη δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΒΑΔ. 

 

2825. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ, ζην νπνίν θέξνπκε ηηο δηακέζνπο ηνπ ΒΜ θαη ΓΝ. Πξνεθηείλνπκε ηελ  

         ΒΜ( πξνο ην Μ) θαηά ηκήκα M BM   θαη ηελ ΓΝ (πξνο ην Ν) θαηά ηκήκα NE N . 

       α) Να απνδείμεηε όηη A B   θαη AE B . 

       β) Δίλαη ηα ζεκεία Δ,Α θαη Γ ζπλεπζεηαθά; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 

2827. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη ε δηαγώληόο ηνπ ΒΓ. Από ηηο θνξπθέο Α θαη Γ θέξνπκε ηηο  

        θάζεηεο ΑΔ θαη ΓΕ ζηε ΒΓ, πνπ ηελ ηέκλνπλ ζηα ζεκεία Δ θαη Ε αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Σα ηξίγσλα ΑΓΔ θαη ΓΒΕ είλαη ίζα.  

      β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΔΓΕ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 

2829. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. Από ην κέζν Μ ηεο ΒΓ θέξνπκε επζύγξακκν ηκήκα ΜΓ ίζν θαη  

        παξάιιειν πξνο ηελ πιεπξά ΒΑ θαη επζύγξακκν ηκήκα ΜΔ ίζν θαη παξάιιειν πξνο ηελ πιεπξά  

        ΓΑ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) A AE   β) Σα ζεκεία Γ, Α θαη Δ είλαη ζπλεπζεηαθά.  γ) E B    

 

2834. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε AB 2A  . Φέξνπκε ηε δηρνηόκν ηεο γσλίαο Γ ηνπ  

        παξαιιεινγξάκκνπ, ε νπνία ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην Δ. 

      α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΓΔ είλαη ηζνζθειέο.  

      β) Δίλαη ην ζεκείν Δ κέζν ηεο πιεπξάο ΑΒ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 

2836. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη Ο ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ. Θεσξνύκε ζεκείν  

        Δ ηνπ ηκήκαηνο ΑΟ θαη ζεκείν Ε ηνπ ηκήκαηνο ΟΓ, ώζηε OE OZ . Να απνδείμεηε όηη: 

     α) E BZ       β) Σν ΓΔΒΕ είλαη παξαιιειόγξακκν.  

 

2858. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε AB 2B   θαη Δ ην κέζν ηεο πιεπξάο ΑΒ. Να απνδείμεηε  

         όηη: 

    α) Σν ηξίγσλν ΔΑΓ είλαη ηζνζθειέο.  β) Ζ ΓΔ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ.  

 

3411. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ε δηάκεζόο ηνπ ΑΜ. ηελ πξνέθηαζε ηεο δηακέζνπ ΜΓ ηνπ ηξηγώλνπ  

       ΑΜΓ ζεσξνύκε ζεκείν Δ ώζηε M E   . Να απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΜΓΔ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

    β) Ζ ΒΔ δηέξρεηαη από ην κέζν ηεο δηακέζνπ ΑΜ. 

 

5073. Θεσξνύκε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη Α΄, Γ΄ νη πξνβνιέο ησλ θνξπθώλ Α θαη Γ ζηε δηαγώλην  

        ΒΓ. Αλ ηα ζεκεία Α΄ θαη Γ΄ δελ ηαπηίδνληαη, λα απνδείμεηε όηη: 

     α) AA   β) AA     γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΓ΄ΓΑ΄ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 

5104. Θεσξνύκε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ. Αλ νη δηρνηόκνη ησλ απέλαληη γσληώλ ηνπ Γ θαη Β ηέκλνπλ  

         ηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΓΓ ζηα ζεκεία Δ θαη Ε αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

        α) Σα ηξίγσλα ΑΔΓ θαη ΒΓΕ είλαη ίζα.     β) Σν ηεηξάπιεπξν ΓΔΒΕ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 

5108. ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ ζεσξνύκε ζεκεία Δ θαη Ε, ηέηνηα, ώζηε 
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         AE Z . Αλ ε επζεία ΕΔ ηέκλεη ηηο πξνεθηάζεηο ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΓΓ ζηα ζεκεία Ζ θαη Θ,  

         λα απνδείμεηε όηη: 

         α)  HBZ E     β)  BZH E     γ) BH   

 

5129. ην δηπιαλό ζρήκα είλαη 1 2ε ε  θαη ην ζεκείν Ο  

           είλαη ην κέζν ηεο ΒΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

         α) ηα ηξίγσλα ΑΟΒ θαη ΓΟΓ είλαη ίζα  

              θαη λα γξάςεηε ηα ίζα ζηνηρεία ηνπο.  

         β) ην ΑΒΓΓ είλαη παξαιιειόγξακκν.  

 

5162. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε AB B  . Από ηηο θνξπθέο Α θαη Γ θέξνπκε ηηο θάζεηεο  

         ΑΔ θαη ΓΕ ζηε δηαγώλην ΒΓ, πνπ ηελ ηέκλνπλ ζηα ζεκεία Δ θαη Ε αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

         α) AE Z     β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΔΓΕ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

  

5568. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ. ηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΓ (πξνο ην Γ) ζεσξνύκε ηκήκα  

        B   . Φέξνπκε ηκήκα ΓΔ θάζεην ζηελ ΑΓ ζην ζεκείν ηεο Γ, ηέηνην, ώζηε E B   .(Α θαη Δ  

         ζην ίδην εκηεπίπεδν σο πξνο ηε ΒΓ). 

        α) Να βξείηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

       β) Να απνδείμεηε όηη ην ΑΒΓΔ είλαη παξαιιειόγξακκν.  

 

5574. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ ζην νπνίν ηζρύεη B 2AB   θαη έζησ Μ ην κέζν ηεο ΒΓ. Αλ ε ΑΓ είλαη  

          δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΜ θαη Δ ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηεο  ώζηε A E   . Να απνδείμεηε  

           όηη: 

         α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΔΜ είλαη παξαιιειόγξακκν.    β) ME M  . 

 

5589. Γίλνληαη ηα παξαιιειόγξακκα ΑΒΓΓ θαη ΒΓΔΕ πνπ δελ έρνπλ θαλέλα θνηλό εζσηεξηθό ζεκείν.   

          Να απνδείμεηε όηη: 

         α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΕ είλαη παξαιιειόγξακκν.  β)  ABZ E   

 

5635. Έζησ θύθινο κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ. Θεσξνύκε θάζεηεο αθηίλεο ΟΑ, ΟΓ θαη εθαπηόκελν ζην  

          θύθιν ηκήκα ΑΒ κε AB O  . 

         α) Να απνδείμεηε όηη ηα ηκήκαηα ΑΟ θαη ΒΓ δηρνηνκνύληαη.  

         β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΑΒΟΓ.    

 

5654. Έζησ παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ. Πξνεθηείλνπκε ηελ πιεπξά ΒΑ (πξνο ην Α) θαη ηελ πιεπξά ΓΓ  

        (πξνο ην Γ) θαηά ηκήκαηα AE AB  θαη Z   . Να απνδείμεηε όηη: 

        α) BZ E      β) Σν ηεηξάπιεπξν ΔΒΕΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 

6882. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη Μ ην κέζν ηεο ΒΓ. Πξνεθηείλνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ θαηά  

         ηκήκα M MA  . Από ην Α θέξνπκε παξάιιειε πξνο ηε ΒΓ ε νπνία ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο  

         ΓΓ ζην ζεκείν Δ. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη παξαιιειόγξακκν.   β) 
AE

BM
2

 . 

 

2789. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ, ζην νπνίν ε εμσηεξηθή ηνπ γσλία Γ είλαη δηπιάζηα ηεο εζσηεξηθήο ηνπ  

          γσλίαο Α. Από ηελ θνξπθή Α δηέξρεηαη εκηεπζεία Ax B ζην εκηεπίπεδν (ΑΒ, Γ). ηελ  

          εκηεπζεία Αx ζεσξνύκε ζεκείν Γ ηέηνην ώζηε   . Να απνδείμεηε όηη: 

          α) Ζ ΒΓ δηέξρεηαη από ην κέζν ηνπ ηκήκαηνο ΑΓ.  

          β) Ζ ΓΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο  εμ .   γ) Σν ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο. 

 

3701. Έζησ όηη Δ θαη Ε είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΓΓ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ αληίζηνηρα.  

          Αλ γηα ην παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ επηπιένλ ηζρύεη AB A  , λα εμεηάζεηε αλ είλαη αιεζείο νη  

          αθόινπζνη ηζρπξηζκνί: 

                Ιστσρισμός 1:  Σν ηεηξάπιεπξν ΓΔΒΕ είλαη παξαιιειόγξακκν. 
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                Ιστσρισμός 2:  AE BZ   . 

                Ιστσρισμός 3: Οη ΓΔ θαη ΒΕ είλαη δηρνηόκνη ησλ απέλαληη γσληώλ Γ θαη Β. 

        α) ηε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηαη όηη θάπνηνο ηζρπξηζκόο είλαη αιεζήο λα ηνλ απνδείμεηε.  

        β) ηε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηζρπξηζκόο δελ είλαη αιεζήο, λα βξείηε ηε ζρέζε ησλ δηαδνρηθώλ  

            πιεπξώλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ώζηε λα είλαη αιεζήο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

3702. Έζησ όηη Δ θαη Ε είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΓΓ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ αληίζηνηρα.  

         Αλ γηα ην παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ επηπιένλ ηζρύνπλ AB  θαη ε γσλία Α είλαη ακβιεία,, λα      

         εμεηάζεηε αλ είλαη αιεζείο νη αθόινπζνη ηζρπξηζκνί: 

             Ιστσρισμός 1:  Σν ηεηξάπιεπξν ΓΔΒΕ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

            Ιστσρισμός 2: Σα ηξίγσλα ΑΓΔ θαη ΒΓΕ είλαη ίζα. 

            Ιστσρισμός 3: Σα ηξίγσλα ΑΓΔ θαη ΒΓΕ είλαη ηζνζθειή. 

         α) ηε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηαη όηη θάπνηνο ηζρπξηζκόο είλαη αιεζήο λα ηνλ απνδείμεηε.  

         β) ηε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηζρπξηζκόο δελ είλαη αιεζήο, λα βξείηε ηε ζρέζε ησλ δηαδνρηθώλ  

             πιεπξώλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ώζηε λα είλαη αιεζήο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

3723. ην θπξηό εμάγσλν ΑΒΓΓΔΕ ηζρύνλ ηα εμήο:  ˆα β, γ δ 
    θαη  

           ε δ  . 

         α) Να ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα α γ ε      

        β) Αλ νη πιεπξέο ΑΕ θαη ΓΔ πξνεθηεηλόκελεο ηέκλνληαη ζην Ζ  

            θαη νη πιεπξέο ΑΒ θαη ΓΓ πξνεθηεηλόκελεο ηέκλνληαη ζην Θ,  

            λα  απνδείμεηε όηη: 

          i. Οη γσλίεο Α θαη Ζ είλαη  παξαπιεξσκαηηθέο.  

          ii. Σν ηεηξάπιεπξν ΑΘΓΖ είλαη παξαιιειόγξακκν.  

 

3812. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε AB A  . Θεσξνύκε ζεκεία Κ,Λ ησλ ΑΓ θαη ΑΒ  

          αληίζηνηρα ώζηε AK A  . Έζησ Μ ην κέζν ηνπ ΚΛ θαη ε πξνέθηαζε ηνπ ΑΜ (πξνο ην Μ)  

          ηέκλεη ηε ΓΓ ζην ζεκείν Δ. Να απνδείμεηε όηη: 

         α) A E   .  β) B E AB  .  γ)  B 2 A K     

 

3954. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ ζεσξνύκε ζεκείν Δ ηέηνην, ώζηε  

         E   ελώ ζηε πξνέθηαζε ηεο ΑΒ ζεσξνύκε ζεκείν Ε ηέηνην, ώζηε BZ B  . 

          α) Να απνδείμεηε όηη: 

               i.  B Z E        ii. Tα ζεκεία Ε,Γ,Δ είλαη ζπλεπζεηαθά. 

          β) Έλαο καζεηήο γηα λα απνδείμεη όηη ηα ζεκεία Ε,Γ,Δ είλαη ζπλεπζεηαθά αλέπηπμε ηνλ  

              παξαθάησ ζπιινγηζκό. ≪ Έρνπκε:  B Z E     (σο εληόο ελαιιάμ ησλ παξαιιήισλ ΓΔ θαη  

             ΒΓ πνπ ηέκλνληαη από ηε ΕΔ) θαη  B Z E    (σο εληόο ελαιιάμ ησλ παξαιιήισλ ΓΔ θαη ΒΓ  

             πνπ ηέκλνληαη από ηε ΓΓ). 

             Όκσο   E E E 180      ( σο άζξνηζκα ησλ γσληώλ ηνπ ηξηγώλνπ ΓΔΓ). Άξα  

             ζύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα :   E B B Z 180      . Οπόηε ηα ζεκεία Ε,Γ,Δ είλαη  

             ζπλεπζεηαθά. ≫ 

             Όκσο ν θαζεγεηήο ππέδεημε έλα ιάζνο ζην ζπιινγηζκό απηό. Να βξείηε ην ιάζνο ζην   

             ζπγθεθξηκέλν ζπιινγηζκό. 

 

4555.Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. Από ην κέζν Μ ηνπ ΒΓ θέξνπκε  επζύγξακκν ηκήκα ΜΓ ίζν θαη  

         παξάιιειν κε ην ΒΑ θαη επζύγξακκν ηκήκα ΜΔ ίζν θαη παξάιιειν κε ην ΓΑ (ηα ζεκεία Γ θαη     

      Δ είλαη ζην εκηεπίπεδν πνπ νξίδεηαη από ην ΒΓ θαη ην ζεκείν Α .Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σα ζεκεία Γ, Α, Δ είλαη ζπλεπζεηαθά.  

       β) Ζ πεξίκεηξνο ηνπ ηξηγώλνπ ΜΓΔ είλαη ίζε κε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

       γ) Όηαλ έλαο θαζεγεηήο έζεζε ζηνπο καζεηέο ηνπ  
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           ην εξώηεκα αλ ηα ζεκεία Γ, Α, Δ είλαη ζπλεπζεηαθά,  

          έλαο από απηνύο έθαλε ην παξαθάησ ζρήκα θαη  

          απάληεζε σο   εμήο : 

          1 1
ˆ̂    (εληόο ελαιιάμ ησλ ΑΒ//ΜΓ πνπ ηέκλνληαη  

                        από ΑΕ) 

        2
ˆ ˆ    (εληόο εθηόο θαη επί ηα απηά κέξε ησλ  

                             ΑΒ//ΜΓ πνπ ηέκλνληαη από ΓΔ) 

         Όκσο 1 3
ˆ 180     (άζξνηζκα γσληώλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΕ). 

         Άξα ζύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα έρνπκε: 1 2 3
ˆ ˆ ˆ 180    .Οπόηε Γ,Α,Δ ζπλεπζεηαθά. 

         Όκσο ν θαζεγεηήο είπε όηη ππάξρεη ιάζνο ζην ζπιινγηζκό. Μπνξείηε λα 

         εληνπίζεηε  ην ιάζνο ηνπ καζεηή;     

 

4616. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη Μ ην κέζν ηεο πιεπξάο ΓΓ. Φέξνπκε θάζεηε ζηελ ΑΜ  

         ζην ζεκείν ηεο Μ, ε νπνία ηέκλεη ηελ επζεία ΑΓ ζην ζεκείν Ρ θαη ηελ ΒΓ ζην . Να απνδείμεηε  

         όηη: 

        α) P    β) Σν ηξίγσλν ΑΡ είλαη ηζνζθειέο.  γ) A A    

 

4651. ε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ ζεσξνύκε ζεκεία Δ, Ε, Ζ, Θ ζηηο πιεπξέο ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ, ΓΑ  

        αληίζηνηρα, κε AE H  θαη BZ   . Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΔΓΖ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

       β) Σν ηεηξάπιεπξν ΔΕΖΘ είλαη παξαιιειόγξακκν.  

       γ) Σα ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ, ΔΖ θαη ΕΘ δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν. 

 

4735. Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ΑΓ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α, γηα ηελ νπνία ηζρύεη όηη A   . Ζ ΓΔ  

         είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΓΒ θαη ε ΓΕ παξάιιειε ζηελ ΑΒ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σα ηκήκαηα ΔΓ θαη ΑΓ είλαη παξάιιεια. 

       β) Σν ηξίγσλν ΔΑΓ είλαη ηζνζθειέο   γ) Σα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΔΕ δηρνηνκνύληαη. 

 

4781. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε ΑΚ δηρνηόκν ηεο γσλίαο Α. ηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΚ ζεσξνύκε ζεκείν  

        Γ ώζηε AK K  . Ζ παξάιιειε από ην Γ πξνο ηελ ΑΒ ηέκλεη ηηο ΑΓ θαη ΒΓ ζηα Δ θαη Ε  

        αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηξίγσλν ΑΔΓ είλαη ηζνζθειέο. β) Ζ ΔΚ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΑΓ.  

       γ) Σα ηξίγσλα ΑΚΒ θαη ΚΓΕ είλαη ίζα. δ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΕΓΒ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 

4821. Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ, ΑΓ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α θαη Μ ην κέζνλ ηεο ΑΒ. Ζ θάζεηε από ην Μ  

         ζηελ ΑΓ ηέκλεη ην ΑΓ ζην Δ. Ζ παξάιιειε από ην Β ζην ΑΓ ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ ζην  

         Κ θαη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΔΜ ζην Λ. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σα ηξίγσλα ΑΔΜ, ΜΒΛ θαη ΑΒΚ είλαη ηζνζθειή.  

        β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΛΒΔ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 

ΟΡΘΟΓΩΚΖΟ 
 

5071. ε νξζνγώλην ΑΒΓΓ, αλ Μ θαη Ν είλαη ηα κέζα ησλ ΑΒ θαη ΓΓ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

        α) M M     β) Ζ επζεία ΜΝ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΓΓ.   

 

5588. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη ζεκείν Δ ζην εκηεπίπεδν (ΑΓ, Γ) ηέηνην, ώζηε ην  

         ηεηξάπιεπξν ΑΓΓΔ λα είλαη νξζνγώλην. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ζεκείν Α είλαη κέζν ηνπ ΒΔ.   β) Σν ηξίγσλν ΒΔΓ είλαη ηζνζθειέο. 

        γ)  B A A E    

 

5615. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη Μ ην κέζν ηεο πιεπξάο ΒΓ. ηα ζεκεία Β θαη Γ  

        θέξνπκε θάζεηεο ζηε ΒΓ πξνο ην ίδην κέξνο θαη ζεσξνύκε ζε απηέο ζεκεία Γ θαη Δ αληίζηνηρα,  

        ηέηνηα, ώζηε M ME  . Να απνδείμεηε όηη: 
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        α) Σα ηκήκαηα ΒΓ θαη ΓΔ είλαη ίζα.  β) Σν ηεηξάπιεπξν ΒΓΔΓ είλαη νξζνγώλην. 

 

5646. ε θύθιν θέληξνπ Ο θέξνπκε δύν δηακέηξνπο ΑΒ θαη ΓΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Οη ρνξδέο ΑΓ θαη ΒΓ ηνπ θύθινπ είλαη ίζεο. β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη νξζνγώλην. 

 

2799. ηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη κηα θξεκάζηξα ηνίρνπ ε  

          νπνία απνηειείηαη από έμη ίζα επζύγξακκα θνκκάηηα  

          μύινπ (ΑΓ, ΒΓ, ΓΕ, ΓΖ, ΕΚ, ΖΛ) πνπ είλαη ζηεξεσκέλα  

          κε έληεθα θαξθηά (Α, Β, Γ, Γ, Θ, Δ, Μ, Ζ, Κ, Λ, Ε). Αλ ην  

          ζεκείν Θ, είλαη κέζν ησλ ηκεκάησλ ΑΓ θαη ΒΓ ελώ ην  

          ζεκείν Δ είλαη κέζν ησλ ηκεκάησλ ΓΕ θαη ΓΖ, λα  

          απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ηεηξάπιεπξν ΓΖΕΓ είλαη νξζνγώλην. 

        β) Σα ζεκεία Β,Γ,Ε είλαη ζπλεπζεηαθά. γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΓΕΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 

3700. ην νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ είλαη A 30    θαη Ο ην θέληξν ηνπ. Φέξνπκε  

         E A   . 

        α) Να απνδείμεηε όηη ε γσλία ΑΓΓ ρσξίδεηαη από ηε ΓΔ θαη ηε δηαγώλην ΓΒ ζε ηξείο ίζεο γσλίεο. 

        β) Φέξνπκε θάζεηε ζηελ ΑΓ ζην ζεκείν Ο ε νπνία ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ ζην Ε. Να  

            δείμεηε όηη ηα ηξίγσλα  ΑΕΟ θαη ΑΒΓ είλαη ίζα. 

 

3704. Έζησ 1 2ε ,ε  δύν θάζεηεο επζείεο πνπ ηέκλνληαη ζην Ο θαη ηπραίν ζεκείν Μ ηνπ επηπέδνπ πνπ δελ  

         αλήθεη ζηηο επζείεο. 

        α) Αλ 1M είλαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ Μ σο πξνο ηελ 1ε θαη 2M ην ζπκκεηξηθό ηνπ 1M  σο πξνο  

            ηελ 2ε , λα απνδείμεηε όηη: 

            i. 1OM OM   

            ii. Σα ζεκεία Μ, Ο θαη 2M  είλαη ζπλεπζεηαθά. iii. Σν ηξίγσλν 1 2MM M  είλαη νξζνγώλην. 

       β) Αλ 3M είλαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ 2M σο πξνο ηελ 1ε , ηη είδνπο παξαιιειόγξακκν είλαη ην  

             1 2 3MM M M ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

  

3722. Γίλεηαη θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε BA B   θαη   A   . Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηξίγσλν ΑΓΓ είλαη ηζνζθειέο.  

       β) Οη δηαγώληνη ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΑΒΓΓ ηέκλνληαη θάζεηα.  

       γ) Σν ηεηξάπιεπξν πνπ έρεη θνξπθέο ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην.  

 

3926. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  , ηπραίν ζεκείν Μ ηεο βάζεο ηνπ ΒΓ θαη ην ύςνο  

        ηνπ ΒΖ. Από ην Μ θέξνπκε θάζεηεο ΜΓ, ΜΔ θαη ΜΘ ζηηο ΑΒ, ΑΓ θαη ΒΖ αληίζηνηρα. Να  

        απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηεηξάπιεπξν ΜΔΖΘ είλαη νξζνγώλην  β) B M   γ) M ME BH  . 

 

4571. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   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) Ζ γσλία ΕΓΓ είλαη ίζε κε ηε Β.   β) Ζ ΓΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΕΓΔ. 

        γ) Σν ηξίγσλν ΓΕΔ είλαη ηζνζθειέο.  δ) K E H     

 

4603. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ηπραίν ζεκείν Μ ηεο πιεπξάο ΒΓ. Από ην Μ   

         θέξνπκε επζεία θάζεηε ζηελ πιεπξά ΒΓ πνπ ηέκλεη ηηο επζείεο ΑΒ θαη ΑΓ ζηα ζεκεία Δ θαη Θ            

         αληίζηνηρα. Αλ ΑΓ θαη ΑΖ ηα ύςε ησλ ηξηγώλσλ ΑΒΓ θαη ΑΘΔ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

         α) AH 90     β) Σν ηξίγσλν ΑΘΔ είλαη ηζνζθειέο.  γ) M ME 2A   . 

 

4643. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   . Φέξνπκε ηε δηάκεζό ηνπ ΑΜ ηελ νπνία  
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         πξνεθηείλνπκε, πξνο ην κέξνο ηνπ Μ, θαηά ηκήκα M AM  . Θεσξνύκε επζεία ΓΚ θάζεηε ζηε  

         ΒΓ, ε νπνία ηέκλεη ηε δηρνηόκν ηεο γσλίαο Β ζην Δ. Να απνδείμεηε όηη: 

          α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην. 

          β) 
B

K EB 90
2

      γ) E B   .  

 

4814. Έζησ θύθινο κε θέληξν Ο θαη δηάκεηξν ΑΒ. Φέξλνπκε ρνξδή AB   θαη Κ ην κέζν ηεο. Από  

          ην Γ θέξλνπκε ην ηκήκα ΓΔ θάζεην ζηε ΓΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

         α) Σν ηεηξάπιεπξν ΚΓΟΔ είλαη παξαιιειόγξακκν.    

         β) 
O

EK
2

 
       γ) KE KB  

 

5908. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε AB A   θαη νη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ηνπ ΑΡ, ΒΔ, Γ θαη  

        ΓΣ (όπνπ Ρ,Δ ζηελ ΓΓ θαη , Σ ζηελ ΑΒ) ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Κ,Λ,Μ θαη Ν όπσο θαίλεηαη ζην    

        ζρήκα. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΒΣ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

        β) ην ηεηξάπιεπξν ΚΛΜΝ είλαη νξζνγώλην. 

        γ) N AB       δ) N AB A     

 

ΡΟΜΒΟ 

 

3422. Θεσξνύκε νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη ην ύςνο ηνπ ΑΓ. Πξνεθηείλνπκε ην ΑΓ  

          (πξνο ην Γ) θαηά ηκήκα E A   . Έζησ Κ ην ζπκκεηξηθό ηνπ Β σο πξνο ην Γ. 

          Να απνδείμεηε όηη: 

         α) Σν ηξίγσλν ΑΒΚ είλαη ηζνζθειέο.  β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΔΚ είλαη ξόκβνο.  

 

3427. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ. Έζησ όηη AE B   θαη AZ . Να απνδείμεηε όηη:  

        α) Αλ ην παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ είλαη ξόκβνο, ηόηε AZ AE . 

        β) Αλ γηα ην παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ ηζρύεη AZ AE , ηόηε απηό είλαη ξόκβνο. 

 

5024. ε θύθιν θέληξνπ Ο, έζησ ΟΑ κηα αθηίλα ηνπ. Φέξνπκε ηε κεζνθάζεηε ηεο ΟΑ πνπ ηέκλεη ηνλ  

        θύθιν ζηα ζεκεία Β θαη Γ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηξίγσλν ΟΒΑ είλαη ηζόπιεπξν.  β) Σν ηεηξάπιεπξν ΟΒΑΓ είλαη ξόκβνο.  

 

5554. Γίλεηαη νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ. Φέξνπκε από ηελ θνξπθή Α επζεία (ε) παξάιιειε ζηε ΒΓ. Ζ  

        κεζνθάζεηνο ηεο πιεπξάο ΑΒ ηέκλεη ηελ (ε) ζην Γ θαη ηελ ΒΓ ζην Δ. 

       α) Να απνδείμεηε όηη A B    θαη EA EB .   

       β) Αλ Μ ην κέζν ηνπ ΑΒ, λα ζπγθξίλεηε ηα ηξίγσλα ΑΜΓ θαη ΔΜΒ. 

       γ) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΔ είλαη ξόκβνο.  

 

5641. Γίλεηαη ξόκβνο ΑΒΓΓ. ηελ πξνέθηαζε ηεο δηαγσλίνπ ΑΓ (πξνο ην Γ) παίξλνπκε ηπραίν ζεκείν  

        Δ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν Δ ηζαπέρεη από ηηο πξνεθηάζεηο ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ (πξνο ην κέξνο ησλ Β θαη Γ  

           αληίζηνηρα). 

       β) Σν ζεκείν Δ ηζαπέρεη από ηα ζεκεία Β θαη Γ. 

 

3715. Γίλνληαη νη αθόινπζεο πξνηάζεηο Π1 θαη Π2: 

     Π1: Αλ έλα παξαιιειόγξακκν είλαη ξόκβνο, ηόηε νη απνζηάζεηο ησλ απέλαληη πιεπξώλ ηνπ  

            είλαη ίζεο. 

     Π2: Αλ νη απνζηάζεηο ησλ απέλαληη πιεπξώλ ελόο παξαιιεινγξάκκνπ είλαη ίζεο, ηόηε ην  

            παξαιιειόγξακκν είλαη ξόκβνο. 

        α) Να εμεηάζεηε αλ ηζρύνπλ νη πξνηάζεηο Π1 θαη Π2 αηηηνινγώληαο πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο. 

        β) ηελ πεξίπησζε πνπ νη δύν πξνηάζεηο ηζρύνπλ, λα ηηο δηαηππώζεηε σο κηα εληαία πξόηαζε. 
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4652. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη ζεκεία Κ,Λ ηεο δηαγσλίνπ ηνπ ΒΓ, ηέηνηα, ώζηε λα ηζρύεη  

       BK K   . 

       α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΚΓΛ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

       β) Να απνδείμεηε όηη, αλ ην αξρηθό παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ είλαη ξόκβνο, ηόηε θαη ην ΑΚΓΛ  

          είλαη ξόκβνο. 

       γ) Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζρέζε ησλ δηαγσλίσλ ηνπ αξρηθνύ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ, ώζηε ην  

          ΑΚΓΛ λα είλαη νξζνγώλην; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 

4798. Γίλεηαη ακβιπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  θαη  90   . Φέξλνπκε ηκήκα ΒΓ θάζεην ζηελ  

         ΑΒ θαη κε B A    θαη ηκήκα ΓΔ θάζεην ζηελ ΑΓ κε E AB  . Θεσξνύκε ηα κέζα Ε θαη Θ  

         ησλ ΑΓ θαη ΑΔ θαζώο θαη ηε δηρνηόκν Αδ ηεο γσλίαο AE . 

        α) Να απνδείμεηε όηη A AE  .  

        β) Αλ Κ ηπραίν ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ Αδ, λα απνδείμεηε όηη ην Κ ηζαπέρεη από ηα κέζα Ε θαη Θ. 

        γ) Αλ ην Κ είλαη ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ Αδ ηέηνην, ώζηε KZ AZ , λα απνδείμεηε όηη ην  

             ηεηξάπιεπξν ΑΕΚΘ είλαη ξόκβνο. 

 

ΣΓΣΡΑΓΩΚΟ 
 

5575. Θεσξνύκε ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ θαη ζεκεία Δ θαη Ε ζηηο πξνεθηάζεηο ησλ ΑΒ (πξνο ην Β) θαη ΒΓ  

          (πξνο ην Γ) αληίζηνηρα, ώζηε BE Z . Να απνδείμεηε όηη: 

         α) Σα ηξίγσλα ΑΒΕ θαη ΑΔΓ είλαη ίζα.  β) Οη γσλίεο ΔΓΓ θαη ΑΕΒ είλαη ίζεο. 

 

5586. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη εθηόο απηνύ θαηαζθεπάδνπκε ηεηξάγσλν ΒΓΓΔ. 

       α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο: 

             i. ABE    ii. BEA  

       β) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΔΓ είλαη ηζνζθειέο. 

 

5587. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . Καηαζθεπάδνπκε εμσηεξηθά ηνπ ηξηγώλνπ ην  

          ηεηξάγσλν ΑΒΓΔ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηξίγσλν ΑΓΔ είλαη ηζνζθειέο.   β)  2E A 90 BA    . 

 

5601. ε θύθιν θέληξνπ Ο θέξνπκε ηηο δηακέηξνπο ηνπ ΑΓ θαη ΒΓ. 

       α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην. 

       β) Πνηα ζρέζε πξέπεη λα έρνπλ νη δηάκεηξνη ΑΓ θαη ΒΓ ώζηε ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ λα είλαη  

            ηεηξάγσλν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

3705. Γίλεηαη νξζνγώλην ΑΒΓΓ θαη έμσ από απηό, θαηαζθεπάδνπκε ηέζζεξα ηζόπιεπξα ηξίγσλα ΑΒΔ,  

          ΒΓΕ, ΓΓΖ, ΓΑΘ. 

       α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΔΕΖΘ  είλαη ξόκβνο.  

       β) Αλ ην αξρηθό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ηεηξάγσλν, ηόηε ην ΔΕΖΘ ηη είδνπο  

            παξαιιειόγξακκν είλαη; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

3727. ε ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ πξνεθηείλνπκε ηελ πιεπξά ΑΒ θαηά ηκήκα BN AB  θαη ηελ πιεπξά ΒΓ  

          θαηά ηκήκα M AN  . 

         α) Να απνδείμεηε όηη:   i.  N M       ii. N M    

         β) Αλ Δ ην ζπκκεηξηθό ηνπ Γ σο πξνο ηελ επζεία ΜΝ, λα απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν  

             ΓΜΔΝ είλαη ηεηξάγσλν. 

 

3817. Γίλεηαη νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ ζρεκαηίδνληαη ηα ηεηξάγσλα ΑΒΓΔ θαη  

          ΑΓΕΖ. Να απνδείμεηε όηη: 

         α)   EAH AB A B      β) E BH    γ) Ζ ΔΓ είλαη θάζεηε ζηε ΒΖ. 

 

3906. Δθηόο ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαηαζθεπάδνπκε ηεηξάγσλα ΑΒΓΔ θαη ΑΓΕΖ. Αλ Μ ην κέζν ηνπ ΒΓ θαη  
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          Λ ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΜ ηέηνην, ώζηε AM M  , λα απνδείμεηε όηη: 

         α) AE      β)  A EAH  . 

         γ) Ζ πξνέθηαζε ηεο ΜΑ (πξνο ην Α) ηέκλεη θάζεηα ηελ ΔΖ. 

 

4567. Γίλεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ θαη εληόο απηνύ ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΜΒΓ. Αλ ε πξνέθηαζε ηεο ΑΜ  

          ηέκλεη ηε ΒΓ ζην ζεκείν Δ, λα απνδείμεηε όηη: 

         α) AE 15    

         β) Σα ηξίγσλα ΓΑΔ θαη ΓΔΓ είλαη ίζα  γ) Ζ ΓΔ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΓΜ. 

 

4614.Γίλεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ θαη ηπραίν ζεκείν Δ ζηελ πιεπξά ΓΓ. Αλ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο  ΔΑΒ  

        ηέκλεη ηε ΒΓ ζην Ε θαη ε θάζεηε ΓΖ από ην Γ πξνο ηελ ΑΕ ηέκλεη ηελ ΑΔ ζην Μ θαη 

        ηελ ΑΒ ζην Ν, λα απνδείμεηε όηη: 

       α) Σα ηξίγσλα ΑΓΝ θαη ΑΒΕ είλαη ίζα.  

       β) ΑΜ=ΑΝ θαη ΓΔ=ΔΜ.     γ) ΑΔ=ΓΔ+ΒΕ   

 

6875. ε νξζνγώλην ΑΒΓ  A 90   θέξνπκε ηε δηρνηόκν ηνπ ΑΓ. Έζησ ΓΚ θαη ΓΡ νη πξνβνιέο ηνπ Γ  

         ζηηο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Ζ θάζεηε ηεο ΒΓ ζην ζεκείν Γ ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΓ ζην Δ θαη ηελ  

         πξνέθηαζε ηεο πιεπξάο ΑΒ (πξνο ην Α) ζην ζεκείν Ε. 

        α) Να απνδείμεηε όηη:   i.  B E      ii. E B    

        β) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΓΓΕ. 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΤ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕΑ ΠΛΕΤΡΩΝ ΣΡΙΓΩΝΟΤ 

 

3412. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ε δηάκεζόο ηνπ ΑΜ. ηελ πξνέθηαζε ηεο  

          δηακέζνπ ΜΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΜΓ ζεσξνύκε ζεκείν Δ ώζηε M E   . Αλ ην ζεκείν Ε είλαη ε  

          πξνβνιή ηνπ Γ ζηελ ΑΜ, λα απνδείμεηε όηη: 

         α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΜΓΔ είλαη νξζνγώλην   β) 
B

Z
4


   

 

3418. Θεσξνύκε ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ηα κέζα Γ, Δ θαη Ε ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ, ΒΓ θαη ΓΑ αληίζηνηρα.  

         Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ηεηξάπιεπξν ΓΒΔΕ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

        β) Ζ επζεία ΓΕ δηρνηνκεί ην ηκήκα ΑΔ.  

 

5021. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη Ο είλαη ην θέληξν ηνπ. Έζησ Δ, Ε, Ζ, Θ ηα κέζα ησλ ΟΓ,  

       ΟΑ, ΟΒ θαη ΟΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηεηξάπιεπξν ΔΕΖΘ είλαη παξαιιειόγξακκν.    

       β) Αλ ε πεξίκεηξνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ είλαη 40, λα βξείηε ηε πεξίκεηξν ηνπ ΔΘΖΕ.

  

5039. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε B 40   θαη  60   . Δπηπιένλ ηα ζεκεία Γ, Δ θαη Ε είλαη ηα κέζα ησλ  

        πιεπξώλ ΑΒ, ΒΓ θαη ΓΑ αληίζηνηρα. 

       α) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία Α ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

       β) Να απνδείμεηε όηη:  B E EZ 80       γ) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΓΔΕ. 

 

5103. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 40   θαη B 70  . Σα ζεκεία Γ θαη Δ είλαη ηα κέζα ησλ ΑΒ θαη ΑΓ  

        κε E 9   θαη E 16  . 

       α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο θαη λα βξείηε πνηεο είλαη νη ίζεο πιεπξέο  

           ηνπ. 

       β) Να απνδείμεηε όηη B 18    γ) Να ππνινγίζεηε ηε πεξίκεηξν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

5111. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε B 50  . Έζησ όηη ηα ζεκεία Γ θαη Δ είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΒΓ  
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         θαη ΑΓ αληίζηνηρα, ηέηνηα, ώζηε E 70    . 

       α) Να δηθαηνινγήζεηε γηαηί E AB  . 

       β) Να ππνινγίζεηε:  i. ηε γσλία x    ii. ηηο γσλίεο Α θαη Γ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

5124. ην δηπιαλό ζρήκα ηζρύνπλ 5   ,  

            θαη  . 

      α) Να πξνζδηνξίζεηε σο πξνο ηηο πιεπξέο, ην είδνο ησλ ηξηγώλσλ  

         ΑΒΓ θαη ΑΓΔ. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

      β) Να απνδείμεηε όηη ηα ζεκεία Κ θαη Λ είλαη ηα κέζα ησλ  

           ηκεκάησλ ΑΓ θαη ΑΔ αληίζηνηρα. 

     γ) Αλ ε πεξίκεηξνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ είλαη 12, λα ππνινγίζεηε ην ηκήκα ΚΛ. 

 

5593. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηε γσλία Α νξζή θαη από ην κέζν Μ ηεο πιεπξάο ΒΓ  

        θέξνπκε ηα θάζεηα ηκήκαηα ΜΓ θαη ΜΔ ζηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Αλ M ME   ηόηε: 

           i. ηα ηξίγσλα ΒΓΜ θαη ΓΔΜ είλαη ίζα.  ii. ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο. 

      β) Αλ AB A   ηόηε M ME  . 

 

5653. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη B 30  . Θεσξνύκε Γ θαη Δ ηα κέζα ησλ ΑΓ θαη  

         ΒΓ αληίζηνηρα. 

       α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΔΓΓ είλαη ηζνζθειέο θαη λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ. 

       β) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΓΔ είλαη ηζόπιεπξν.   

 

3694. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ε δηρνηόκνο ηνπ ΑΓ. Φέξνπκε από ην Β θάζεηε ζηελ ΑΓ  

         πνπ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην Δ θαη ηελ πιεπξά ΑΓ ζην Ζ. Αλ Μ είλαη ην κέζν ηεο πιεπξάο ΒΓ, λα  

         απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηξίγσλν ΑΒΖ είλαη ηζνζθειέο   β) EM H   γ) 
A AB

EM
2

 
  

 

3697. α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν κε θνξπθέο ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ είλαη  

              ηζνζθειέο. 

         β) Να δηαηππώζεηε θαη λα απνδείμεηε αλάινγε πξόηαζε γηα 

              i. ηζόπιεπξν ηξίγσλν.   ii. Οξζνγώλην θαη ηζνζθειέο ηξίγσλν.  

 

3699. Έζησ παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ. Αλ ηα ζεκεία Δ θαη Ε είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ θαη  

         ΓΓ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηεηξάπιεπξν ΓΔΒΕ είλαη παξαιιειόγξακκν   β)  AE BZ    

       γ) Οη ΓΔ θαη ΒΕ ηξηρνηνκνύλ ηε δηαγώλην ΑΓ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ. 

 

3717. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη έζησ Κ,Λ ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. 

      α) Θεσξνύκε ηπραίν ζεκείν Μ ζην εζσηεξηθό ηνπ ηξηγώλνπ θαη Γ,Δ ηα ζπκκεηξηθά ηνπ Μ σο πξνο  

          Κ θαη Λ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη E B  . 

     β) ηε πεξίπησζε πνπ ην ζεκείν Μ είλαη ην κέζν ηεο πιεπξάο ΒΓ, θαη Γ,Δ ηα ζπκκεηξηθά ηνπ Μ σο  

        πξνο Κ θαη Λ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη ηα ζεκεία  Γ,Α θαη Δ είλαη ζπλεπζεηαθά.  

 

3720. Γίλεηαη ξόκβνο ΑΒΓΓ κε  120   . Έζησ ΑΔ θαη ΑΕ νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ Α από ηηο  

        πιεπξέο ΓΓ θαη ΓΒ αληίζηνηρα. 

      α) Να απνδείμεηε όηη: 

         i. Σα ζεκεία Δ θαη Ε είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΓΓ θαη ΓΒ αληίζηνηρα. ii. A EZ   

      β) Αλ Μ θαη Ν ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΓ θαη ΑΒ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν  

         ΔΜΝΕ είλαη νξζνγώλην.  

 

3762. Γίλεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ. Έζησ Δ ην ζπκκεηξηθό ζεκείν ηνπ Β σο πξνο ην Γ θαη Ε είλαη ην κέζν  
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          ηεο ΑΓ. Ζ πξνέθηαζε ηεο ΓΓ ηέκλεη ηελ ΑΔ ζην Ζ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) 
AB

H
2

   β) Σα ηξίγσλα ΑΓΖ θαη ΕΓΓ είλαη ίζα          γ) Ζ ΓΕ είλαη θάζεηε ζηελ ΑΔ.

  

3784. Γίλεηαη ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε   . Αλ Δ,Λ,Ε,Κ,Ν,Μ είλαη ηα κέζα ησλ  

        ΑΒ,ΒΓ,ΓΓ,ΓΑ,ΓΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ηεηξάπιεπξν ΔΜΕΝ είλαη ξόκβνο.  β) Ζ ΔΕ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΜΝ. 

        γ) KE Z     δ) Σα ηκήκαηα ΚΛ,ΜΝ,ΔΕ δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν. 

 

3789. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ. Θεσξνύκε ην κέζν Μ ηεο πιεπξάο ΑΓ θαη ΓΔ θάζεηνο από ηε  

         θνξπθή Γ ζηελ επζεία ΜΒ  E MB  . Ζ παξάιιειε από ηελ θνξπθή Γ ζηελ επζεία ΜΒ  

         x MB   ηέκλεη ηηο ΒΓ θαη ΓΔ ζηα ζεκεία Ν,Ε αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ηεηξάπιεπξν ΜΒΝΓ είλαη παξαιιειόγξακκν.  

        β) Σν ζεκείν Ε είλαη κέζνλ ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΓΔ  γ) E   . 

 

3904. α) ε νξζνγώλην ΑΒΓΓ ζεσξνύκε Κ,Λ,Μ,Ν ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ,ΒΓ,ΓΓ, ΓΑ  

              αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΚΛΜΝ είλαη ξόκβνο. 

          β) ε έλα ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ ηα κέζα Κ,Λ,Μ,Ν ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ,ΒΓ,ΓΓ, ΓΑ αληίζηνηρα  

             είλαη θνξπθέο ξόκβνπ. Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη νξζνγώλην; Να  

             ηεθκεξηώζεηε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζαο απάληεζε. 

 

3915. α) ε ξόκβν ΑΒΓΓ ζεσξνύκε Κ,Λ,Μ,Ν ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ,ΒΓ,ΓΓ, ΓΑ αληίζηνηρα.  

              Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΚΛΜΝ είλαη νξζνγώλην.  

          β) Να απνδείμεηε όηη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ελόο νξζνγσλίνπ είλαη θνξπθέο ξόκβνπ.     

 

3932. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη Γ, Δ, Ε ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ΒΓ, ΑΓ, ΑΒ  

         αληίζηνηρα. Αλ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Β ηέκλεη ηε ΕΔ ζην ζεκείν Μ θαη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΔ  

         ζην ζεκείν Ν, λα απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ηεηξάπιεπξν ΕΔΓΒ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

        β) Σα ηξίγσλα ΒΕΜ θαη ΜΔΝ είλαη ηζνζθειή.  γ) BZ NE    

 

3938. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ, ΑΜ δηάκεζόο ηνπ θαη Κ ην κέζν ηνπ ΑΜ. Αλ ε πξνέθηαζε ηεο ΒΚ ηέκλεη  

        ηελ ΑΓ ζην ζεκείν Ν, θαη Λ είλαη ην κέζν ηνπ ΓΝ, λα απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ζεκείν Ν είλαη κέζν ηνπ ΑΛ  β)   KM BK AK N            γ) BK 3KN  

 

3945. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε B 2A   . Έζησ ΑΜ δηάκεζνο ηνπ ΑΒΓ θαη Κ,Λ ηα κέζα ησλ ΜΓ θαη  

         ΑΒ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α)  MA AM     β) M MK    γ) Ζ ΑΜ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΛΑΚ.    

 

3948. Γίλεηαη ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε AB θαη Μ,Ν,Κ ηα κέζα ησλ ΑΓ, ΒΓ, ΒΓ αληίζηνηρα. Αλ νη  

         πξνεθηάζεηο  ησλ ΑΒ,ΓΓ ηέκλνπλ ηελ πξνέθηαζε ηεο ΜΝ ζηα ζεκεία Δ θαη Ε αληίζηνηρα, λα  

         απνδείμεηε όηη: 

        α) MK KN    β)  MEA MZ   

 

4579. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε ΑΓ θαη ΑΔ αληίζηνηρα ε εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο  

         γσλίαο Α (Γ,Δ ζεκεία ηεο ΒΓ). Φέξνπκε ΒΕ θάζεηε ζηελ ΑΓ θαη ΒΖ θάζεηε ζηελ ΑΔ θαη  

         ζεσξνύκε Μ ην κέζν ηνπ ΒΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΕΒΖ είλαη νξζνγώλην  β) Ζ γσλία ΖΕΑ είλαη ίζε κε ηε γσλία ΕΑΓ. 

        γ) Ζ επζεία ΖΕ δηέξρεηαη από ην Μ   δ) 
AB A

MH
2

 
 . 

 

4593. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη νη δηάκεζνί ηνπ ΑΓ, ΒΔ θαη ΓΕ. Πξνεθηείλνπκε ην ηκήκα ΕΔ (πξνο ην  

          Δ) θαηά ηκήκα EH ZE . Να απνδείμεηε όηη: 
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       α) Σν ηεηξάπιεπξν ΔΖΓΒ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

       β) Ζ πεξίκεηξνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΖ είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ δηακέζσλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

       γ) Οη επζείεο ΒΔ θαη ΓΖ ηξηρνηνκνύλ ην ηκήκα ΕΓ. 

 

4640. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηηο γσλίεο Β θαη Γ νμείεο θαη Γ,Μ θαη Δ ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ,  

        ΑΓ θαη ΒΓ αληίζηνηρα. ηηο κεζνθάζεηεο ησλ ΑΒ θαη ΒΓ θαη εθηόο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ζεσξνύκε  

        ζεκεία Ε θαη Ζ αληίζηνηρα, ηέηνηα, ώζηε 
AB

Z
2

  θαη EH
2


 . 

       α) Να απνδείμεηε όηη: 

           i. Σν ηεηξάπιεπξν ΒΓΜΔ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

          ii. Σα ηξίγσλα ΕΓΜ θαη ΔΜΖ είλαη ίζα. 

      β) Αλ ηα ζεκεία Ε, Γ, Δ είλαη ζπλεπζεηαθά, λα απνδείμεηε όηη A 90  . 

 

4649. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB B   θαη ε δηρνηόκνο ΒΔ ηεο γσλίαο Β. Αλ AZ BE , όπνπ Ε  

        ζεκείν ηεο ΒΓ θαη Μ ην κέζνλ ηεο ΑΓ, λα απνδείμεηε όηη: 

      α) Σν ηξίγσλν ΑΒΕ είλαη ηζνζθειέο   β) M B   θαη 
B AB

M
2

 
   

     γ) 
B

E M
2

  , όπνπ Β ε γσλία ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

4783. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. ηελ πξνέθηαζε ηνπ ύςνπο ηνπ ΑΚ ζεσξνύκε ζεκείν Γ ώζηε AK K  .          

         Έζησ Λ, Μ, Ν ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ, ΑΓ θαη ΒΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

     α) Σν ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο. 

     β) Σν ηεηξάπιεπξν ΒΛΚΝ είλαη ξόκβνο  γ) M N   

 

4803. Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ κε δηάκεζν ΑΜ ηέηνηα, ώζηε AM AB . Φέξλνπκε ην ύςνο ηνπ ΑΚ θαη ην  

        πξνεθηείλνπκε (πξνο ην Κ) θαηά ηκήκα K  . Πξνεθηείλνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ (πξνο ην Μ)  

        θαηά ηκήκα  . Να απνδείμεηε όηη: 

     α)   θαη 2                β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΔΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

     γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΜ είλαη ξόκβνο       δ) Ζ πξνέθηαζε ηεο ΓΜ ηέκλεη ην ΑΓ ζην κέζνλ ηνπ Ε. 

 

4810. Έζησ παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε Ο ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ θαη Κ ην κέζν ηνπ ΓΓ.  

       Πξνεθηείλνπκε ην ηκήκα ΟΚ θαηά ηκήκα KZ KO . Ζ ΒΕ ηέκλεη ηε δηαγώλην ΑΓ ζην Θ. Να   

       απνδείμεηε όηη: 

       α) Σα ηκήκαηα ΟΓ θαη ΒΕ δηρνηνκνύληαη   β) AO Z   

      γ) Σα ηξίγσλα ΑΟΒ θαη ΓΕΓ είλαη ίζα.  

 

7433. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ε δηάκεζόο ηνπ ΑΓ. Έζησ Δ,Ε θαη Ζ ηα κέζα ησλ ΒΓ, ΑΓ θαη ΑΓ  

         αληίζηνηρα. 

     α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΖ είλαη παξαιιειόγξακκν.  

     β) Να βξείηε ηε ζρέζε ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΒΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, ώζηε ην παξαιιειόγξακκν  

         ΓΔΕΖ λα είλαη ξόκβνο. 

    γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγώλην ( ε γσλία Β νξζή), λα βξείηε ην είδνο ηνπ  

        παξαιιεινγξάκκνπ ΓΔΕΖ. 

 

ΔΖΑΙΓΟ ΟΡΘΟΓΩΚΖΟΤ – ΘΓΩΡΕΙΑ 

 

 

2832. ε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ πξνεθηείλνπκε ηελ πιεπξά ΓΑ (πξνο ην Α) θαηά ηκήκα AH A  .  

       Φέξνπκε ηε δηρνηόκν ηεο γσλίαο Γ ε νπνία ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην ζεκείν Ε. Να απνδείμεηε όηη: 

     α) Σν ηξίγσλν ΑΓΕ είλαη ηζνζθειέο       β) Σν ηξίγσλν ΓΕΖ είλαη νξζνγώλην κε νξζή ηε γσλία Ε. 

 

2841. Γίλεηαη νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   θαη ΑΓ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α.              

        Από ην ζεκείν Γ θέξνπκε παξάιιειε πξνο ηελ ΑΒ πνπ ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΓ ζην ζεκείν Δ. Να  
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        απνδείμεηε όηη: 

       α) 
B

A
2


     β) Σν ηξίγσλν ΓΔΓ είλαη νξζνγώλην  γ) 

A
E

2


   

 

2844. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε A 120   θαη AB 2A  . Φέξνπκε ηε δηρνηόκν ηεο γσλίαο  

         Γ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ, ε νπνία ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην Δ θαη ζηε ζπλέρεηα ην θάζεην ηκήκα ΑΕ  

         ζηε ΓΔ. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) A E 30      β) 
AB

AZ
4

  

 

2849. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   κε B 8cm  . Έζησ ΑΜ ε δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ  

          θαη M A   . Αλ AM 120   , ηόηε: 

       α) Να δείμεηε όηη AB 4cm    β) Να βξείηε ην κήθνο ηεο ΜΓ.  

 

2852. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A  . ηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΑ (πξνο ην Α) παίξλνπκε  

        ζεκείν Γ ώζηε AB A   θαη ζηε πξνέθηαζε ηεο ΓΓ (πξνο ην Γ) παίξλνπκε ζεκείν Δ ώζηε 

       E  . Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηξίγσλν ΓΓΒ είλαη νξζνγώλην   β) BE A  θαη 
BE

A
2

   

 

2856. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A  . Φέξνπκε εθηόο ηνπ ηξηγώλνπ ηηο εκηεπζείεο Αx θαη  

        Αy ηέηνηεο ώζηε Ax AB  θαη Ay A  . ηηο Αx θαη Αy ζεσξνύκε ηα ζεκεία Γ θαη Δ  

         αληίζηνηρα, ώζηε A AE  . 

       α) Να απνδείμεηε όηη B E  .  

       β) Αλ Μ θαη Ν ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ ΒΓ θαη ΓΔ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΜΝ  

          είλαη ηζνζθειέο. 

 

3416. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A  , ην ύςνο ηνπ ΑΓ θαη ηα κέζα Δ θαη Ε ησλ  

          πιεπξώλ ηνπ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σα ηξίγσλα ΒΓΔ θαη ΓΓΕ είλαη ίζα  β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΕΓΔ είλαη ξόκβνο.  

 

3419. Γίλεηαη νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη  30   . Θεσξνύκε ην ύςνο ηνπ ΑΓ θαη ην  

         κέζν Ε ηεο πιεπξάο ΑΓ. Πξνεθηείλνπκε ην ύςνο ΑΓ (πξνο ην Γ) θαηά ίζν ηκήκα ΓΔ. 

         Να απνδείμεηε όηη: 

          α) 
A

Z
2


     β) Σν ηξίγσλν ΑΓΔ είλαη ηζόπιεπξν. 

 

5033. Γίλεηαη γσλία xΟy θαη ζεκείν Α ζην εζσηεξηθό ηεο. Από ην Α θέξλνπκε ηηο θάζεηεο ΑΒ, ΑΓ  

        πξνο ηηο πιεπξέο Οx, Οy ηεο γσλίαο αληίζηνηρα θαη νλνκάδνπκε Μ ην κέζν ηνπ ΟΑ. Να  

        απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηξίγσλν ΒΜΓ είλαη ηζνζθειέο  β)  BM 2xOy  . 

 

5059. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   . Έζησ Γ ζεκείν ηεο πιεπξάο ΑΓ ηέηνην, ώζηε ε  

        δηρνηόκνο ΓΔ ηεο γσλίαο ΑΓΒ λα είλαη παξάιιειε ζηελ πιεπξά ΒΓ.  

       α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΒΓΓ είλαη ηζνζθειέο. 

       β) Αλ A B 60   , 

            i. λα ππνινγίζεηε ηε γσλία Γ,  ii. λα απνδείμεηε όηη B 2AB  . 
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5096. Θεσξνύκε νξζνγώλην ΑΒΓ  A 90   κε  B 2  . Από ην κέζν Μ ηεο ΒΓ θέξλνπκε επζεία  

          παξάιιειε ζηελ ΑΒ, ε νπνία ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΓ ζην Γ. 

        α) i. Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο Β θαη Γ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

            ii. ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΜΓ. 

        β) Να απνδείμεηε όηη ε επζεία ΜΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΑΓ. 

 

5117. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. Σα ζεκεία Γ θαη Δ είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα.  

         Δπηπιένλ ηζρύνπλ A E B    κε AE 8  θαη B 10  . 

       α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΔΒ είλαη νξζνγώλην. 

       β) Να απνδείμεηε όηη B 20  . 

       γ) Να ππνινγίζεηε ηε πεξίκεηξν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

5118. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. Σα ζεκεία Γ θαη Δ είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα.  

         Δπηπιένλ ηζρύνπλ A E B    κε AE 8  θαη B 10  . 

       α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΔΒ είλαη νξζνγώλην. 

       β) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο. 

       γ) Να ππνινγίζεηε ηε πεξίκεηξν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

5132. ην δηπιαλό ζρήκα είλαη 1 2ε ε  θαη AB 6 . 

       α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο σ θαη θ.    

       β) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηνπ ηξηγώλνπ  

           ΑΒΚ σο πξνο ηηο γσλίεο ηνπ.  

      γ) Να ππνινγίζεηε ην κήθνο ηεο ΑΚ,  

          αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. 

 

5149. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ. Φέξνπκε ηελ εμσηεξηθή δηρνηόκν Αx ηεο γσλίαο Α θαη από ην  

         ζεκείν Γ ηελ θάζεην ΓΓ ζηελ Αx. Σα ζεκεία Δ θαη Ε είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ  

         αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) ην ηξίγσλν ΑΕΓ είλαη ηζόπιεπξν   β) ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΕΔ είλαη ξόκβνο. 

 

5557. ε ηξίγσλν ΑΒΓ ηζρύεη  A 120    θαη  A 3  . 

     α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγώλην θαη λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ.  

     β) Αλ ε πιεπξά B 2cm  , λα βξείηε ην κήθνο ηεο ΑΒ.  

 

5562. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   θαη  25   . Γίλνληαη επίζεο ε δηάκεζνο ΑΜ, ην  

         ύςνο ΑΖ από ηελ θνξπθή Α θαη ε δηρνηόκνο ΑΓ ηεο γσλίαο Α. 

      α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο   AMB, HAB, A B . 

      β) Να απνδείμεηε όηη  MA AH 20     . 

 

5569. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   θαη ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΒ  

         ζην ζεκείν Γ, έηζη ώζηε B 2cm    . Να απνδείμεηε όηη: 

      α) B 30      β) AB 3cm  

 

5581. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   , B 35   θαη Μ ην κέζν ηεο ΒΓ. 

      α) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία Γ  β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΜΒ. 

 

5583. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   ,  2 B   θαη ΑΓ ην ύςνο ηνπ. 

       α) Να ππνινγηζηνύλ νη νμείεο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

       β) Να ππνινγηζηεί ε γσλία ΒΑΓ   γ) Να απνδείμεηε όηη: 
AB

B
2

  . 
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5590. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   θαη Μ ην κέζν ηεο ΒΓ. Φέξνπκε εκηεπζεία Αx  

        παξάιιειε ζηε ΒΓ (ζην εκηεπίπεδν πνπ νξίδεη ε ΑΜ κε ην ζεκείν Γ). Να απνδείμεηε όηη: 

      α)  MA M A       β) ε ΑΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΜΑx. 

 

5621. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   θαη  B 30  . Αλ ηα ζεκεία Δ θαη Γ είλαη ηα κέζα 

         ησλ ΑΒ θαη ΒΓ αληίζηνηρα κε E 1  , λα ππνινγίζεηε ηα ηκήκαηα: 

     α) A .....   β) B .......   γ) A .......  

         Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

 

5626. Γίλνληαη δύν ίζνη θύθινη (Ο ,ξ) θαη (Κ ,ξ) κε OK ξ , νη νπνίνη ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Α θαη Γ. 

     α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΟΑΚ είλαη ηζόπιεπξν. 

     β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΒΑΚ.   

 

5630. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . Από ηα κέζα Κ θαη Λ ησλ πιεπξώλ ΑΓ θαη ΑΒ  

        αληίζηνηρα, θέξνπκε ηα θάζεηα ηκήκαηα ΚΔ θαη ΛΕ ζηελ πιεπξά ΒΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) Σα ηξίγσλα ΚΔΓ θαη ΛΕΒ είλαη ίζα.  

    β) EH Z  , όπνπ Ζ, Θ ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ ΚΓ, ΛΒ αληίζηνηρα. 

 

5637. Έζησ θύθινο κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ. Θεσξνύκε ηελ αθηίλα ΟΑ θαη ηε ρνξδή ΒΓ θάζεηε ζηελ   

        ΟΑ ζην κέζν ηεο Μ. 

    α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΟΒ είλαη ξόκβνο. 

    β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΑΓΟΒ. 

 

5638. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . ηηο πξνεθηάζεηο ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ πξνο ην  

         Α θέξνπκε ηκήκαηα ΒΓ θαη ΓΔ θάζεηα ζηηο ΑΓ θαη ΑΒ αληίζηνηρα. 

    α) Να απνδείμεηε όηη B E  .  

    β) Αλ Μ ην κέζν ηεο ΒΓ, ηόηε: 

       i. Να απνδείμεηε όηη M ME     ii. Να απνδείμεηε όηη ε ΑΜ δηρνηνκεί ηε γσλία ΓΜΔ. 

 

5652. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε B 90   θαη Ε ην κέζν ηνπ ΑΓ. Με ππνηείλνπζα ην ΑΓ  

        θαηαζθεπάδνπκε νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΓΓ κε  90   . 

    α) Να απνδείμεηε όηη BZ Z  .  

    β) Αλ A B 30   , λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ΒΑΓ θαη ΒΓΓ. 

 

6580. ε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90  θαη  B    θέξνπκε ην ύςνο ηνπ ΑΓ θαη ηελ δηάκεζό ηνπ 

ΑΜ ζηελ πιεπξά ΒΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

α)  B A     κ 12   β)  AM 2   .  κ 13 

 

6582. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε B 60  . Φέξνπκε ηα ύςε ΑΔ θαη ΒΕ ηνπ  

         παξαιιεινγξάκκνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επζεία ΓΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) 
A

Z
2


      β) ην ηξίγσλν ΑΓΔ είλαη ίζν κε ην ηξίγσλν ΒΓΕ, 

      γ) ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΕΔ είλαη νξζνγώλην. 

 

6885. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ ηέηνην, ώζηε A AB . ηελ πιεπξά ΑΒ ζεσξνύκε ζεκείν Γ ηέηνην, ώζηε  

       A A    θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΑ (πξνο ην Α) ζεσξνύκε ζεκείν Δ ηέηνην, ώζηε  

       AE A  . Να απνδείμεηε όηη: 

      α) E     β) ε γσλία ΔΑΓ είλαη δηπιάζηα ηεο γσλίαο ΑΓΓ.  

 

7452. ε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ είλαη B 120   θαη E B   . Έζησ ΔΕ ε δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ  

        ΓΔΓ. 
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      α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο Α θαη Γ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ. 

      β) Αλ Κ είλαη ην κέζν ηεο ΑΒ, λα απνδείμεηε όηη EZ AK . 

      γ) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΔΕΓ. 

 

2792. Γίλεηαη επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ζεσξνύκε ηα ζεκεία Γ,Γ ώζηε λα ηζρύεη  

       A B   .Δπίζεο ζεσξνύκε ζεκείν Ο εθηόο ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ έηζη ώζηε λα  

       ηζρύνπλ O A    θαη B O   . 

     α) Να απνδείμεηε όηη:  i. O 60      ii.  OA OB 30       

     β) Αλ Μ ην κέζνλ ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ, λα απνδείμεηε όηη 2OM OA .   

 

2797. ε ηξίγσλν ΑΒΓ ηζρύεη   A 2B   θαη έζησ ΑΓ ύςνο θαη ΒΔ δηρνηόκνο ηνπ ηξηγώλνπ πνπ  

        ηέκλνληαη ζην Ε.  

     α) Να απνδείμεηε όηη:  i.  B 60   θαη AZ BZ    ii. 
3

A BZ
2

    

     β) Αλ είλαη γλσζηό όηη ην ηξίγσλν ΑΕΔ είλαη ηζόπιεπξν, λα ππνινγίζεηε ηηο άιιεο γσλίεο ηνπ  

          ηξηγώλνπ. 

 

3691. Οη θύθινη  K,ξ  θαη  ,3ξ  εθάπηνληαη εμσηεξηθά ζην Α. Μηα επζεία εθάπηεηαη εμσηεξηθά θαη  

         ζηνπο δύν θύθινπο ζηα ζεκεία Β θαη Γ αληίζηνηρα θαη ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο δηαθέληξνπ ΚΛ  

        ζην ζεκείν Δ. Φέξνπκε από ην ζεκείν Κ παξάιιειν ηκήκα ζηελ ε πνπ ηέκλεη ην ηκήκα ΛΓ ζην Γ. 

      α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΚ  είλαη νξζνγώλην. 

      β) Να απνδείμεηε όηη K 30      γ) Να απνδείμεηε όηη E 6ξ  .  

 

3697. α) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν κε θνξπθέο ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ είλαη  

               ηζνζθειέο. 

         β) Να δηαηππώζεηε θαη λα απνδείμεηε αλάινγε πξόηαζε γηα 

             i. ηζόπιεπξν ηξίγσλν    ii. Οξζνγώλην θαη ηζνζθειέο ηξίγσλν.  

 

3711. Θεσξνύκε νξζνγώλην ΑΒΓ  A 90   θαη ην ύςνο ηνπ ΑΖ. Έζησ Γ θαη Δ ηα ζπκκεηξηθά ζεκεία  

          ηνπ Ζ σο πξνο ηηο επζείεο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. 

       α) Να απνδείμεηε όηη: 

           i. AH A AE    ii. Ζ γσλία ΔΖΓ είλαη νξζή.  

          iii. Σα ζεκεία Δ,Α θαη Γ είλαη ζπλεπζεηαθά. 

      β) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΔΖΓ είλαη ίζα; Αλ λαη, λα ην απνδείμεηε. Αλ όρη, θάησ από πνηεο αξρηθέο  

          πξνϋπνζέζεηο ζα κπνξνύζε λα είλαη ίζα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 

3713. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε  B 2   θαη ε δηρνηόκνο ΒΓ ηεο γσλίαο Β. Από ην κέζν Μ ηεο ΑΓ  

        θέξλνπκε παξάιιειε ζηε δηρνηόκν ΒΓ πνπ ηέκλεη ηελ πιεπξά ΒΓ ζην Ν. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Σν ηξίγσλν ΒΓΓ είλαη ηζνζθειέο        β) Σν ηξίγσλν ΜΝΓ είλαη ηζνζθειέο  γ) AN B   

 

3735. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . Έζησ Αρ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α. 

      α) Να απνδείμεηε όηη: 

          i. 



 

εμ
εμ

A B
B 180

2 2

 
   , όπνπ  εμA θαη  εμB  παξηζηάλνπλ ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ησλ  A,B   

              αληίζηνηρα.   

         ii. Ζ εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο Α ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο πιεπξάο ΓΒ (πξνο ην κέξνο ηνπ Β) ζε  

             ζεκείν Ε. 

      β) Αλ ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγώλην ζην Α θαη AZB 15  , λα απνδείμεηε όηη B 2AB  . 

 

3739. Γίλεηαη θύθινο (Ο,R) κε δηάκεηξν ΑΒ θαη επζείεο 1 2
ε ,ε  εθαπηόκελεο ηνπ θύθινπ ζηα άθξα ηεο  

          δηακέηξνπ ΑΒ. Θεσξνύκε επζεία ε εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ ζε ζεκείν ηνπ Δ, ε νπνία ηέκλεη ηηο  
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1

ε  θαη 
2

ε  ζηα Γ θαη Γ αληίζηνηρα κε ΓΓ κε παξάιιειν ηεο ΑΒ. 

       α) Να απνδείμεηε όηη: 

          i. Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ηξαπέδην.   ii.    

          iii. Σν ηξίγσλν ΓΟΓ είλαη νξζνγώλην. 

      β) Αλ ε γσλία ΑΓΔ είλαη 60  θαη ε ΟΓ ηέκλεη ηνλ θύθιν  (Ο,R) ζην ζεκείν Κ, λα απνδείμεηε όηη ην  

          Κ είλαη κέζν ηνπ ΓΟ. 

 

3741. ε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε γσλία Α ακβιεία, ηζρύεη όηη AB 2A  . Σα ζεκεία Δ θαη Ε,  

          είλαη κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ θαη ΓΓ αληίζηνηρα. Από ην Γ θέξνπκε ηε ΓΖ θάζεηε ζηελ  

          πξνέθηαζε ηεο ΒΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΔΕΓ είλαη ξόκβνο.  β) Σν ηξίγσλν ΔΕΖ είλαη ηζνζθειέο. 

      γ) Σν ηκήκα ΖΔ, είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΕΖΓ.   

 

3747. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε γσλία Α ίζε κε 120  θαη γσλία Β ίζε κε 45 . ηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΑ  

        πξνο ην Α, παίξλνπκε ηκήκα A 2AB  . Από ην Γ θέξλνπκε ηελ θάζεηε ζηελ ΑΓ πνπ ηελ ηέκλεη  

        ζην ζεκείν Κ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) A K 30        β) Σν ηξίγσλν ΚΑΒ είλαη ηζνζθειέο   γ) Αλ Ε ην κέζν ηεο ΓΑ, ηόηε ZKB 90   

       δ) Σν ζεκείν Κ αλήθεη ζηε κεζνθάζεην ηνπ ηκήκαηνο ΒΓ. 

 

3751. Γίλεηαη ηπραίν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ε δηάκεζόο ηνπ ΑΜ. Έζησ όηη Γ είλαη ην κέζν ηεο ΑΜ ηέηνην,  

         ώζηε 
B

B
2


   θαη γσλία A B 120   . 

       α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓΜ. 

       β) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΒΓΓ είλαη νξζνγώλην. 

       γ) Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΑΓΒ θαη ΓΜΓ είλαη ίζα. 

       δ) Αλ ην ζεκείν Κ είλαη ε πξνβνιή ηνπ Γ ζηε ΒΓ, λα απνδείμεηε όηη 2MK A  .   

 

3754. Γίλεηαη νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ. Από ηελ θνξπθή Α θέξνπκε AE B  . Έζησ Κ,Λ  

          ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ αληηζηνίρσο, ηόηε: 

         α) i. Να απνδείμεηε όηη: KE 90      ii. 
A

K
2


    

         β) Αλ BA 30   , λα απνδείμεηε όηη K B   . 

3777 . Γύν θύθινη    1 2O,ξ , K,ξ  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) OMK 90     γ) ANB 90      

 

3806. Γίλεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ. ηε δηαγώλην ΑΓ ζεσξνύκε ζεκεία Η, Ο, Ζ ώζηε AI IO OH H    .  

         Αλ Δ, Θ θαη Ε ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΓΓ, ΑΒ θαη ΒΓ αληίζηνηρα λα απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ηεηξάπιεπξν ΟΕΓΔ είλαη ηεηξάγσλν.    β) 
A

ZH
4


  

        γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΗΘΕΖ είλαη νξζνγώλην κε Z 2 I   .            

 

3808. Θεσξνύκε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90  , ηα κέζα Γ, Δ, Ε ησλ πιεπξώλ ηνπ θαη ην ύςνο  

         ηνπ ΑΚ. Έζησ Θ ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΑΕ, ΓΔ. 

       α) Να απνδείμεηε όηη: 

           i. Σν ηεηξάπιεπξν ΑΓΕΔ είλαη νξζνγώλην.  ii. 
B

A E
4


    

      β) Αλ επηπιένλ είλαη  30   , 

           i. λα βξείηε ηε γσλία ΑΕΒ    ii. λα απνδείμεηε όηη 
B

BK
4
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3811. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΓΔΒ κε A BE  , ζην νπνίν ηζρύεη όηη AB A BE   θαη Ο ην κέζν ηεο ΓΔ.  

         Θεσξνύκε ζεκείν Ε ζηελ ΑΒ ηέηνην, ώζηε AZ A   θαη BZ BE . Αλ ε γσλία AZ θ  , 

         α) λα εθθξάζεηε ηε γσλία ΑΕΓ ζε ζπλάξηεζε κε ηε θ. 

         β) λα εθθξάζεηε ηε γσλία ΔΕΒ ζε ζπλάξηεζε κε ηε θ. 

         γ) λα απνδείμεηε όηη νη ΟΑ θαη ΟΒ είλαη κεζνθάζεηνη ησλ ηκεκάησλ ΓΕ θαη ΕΔ αληίζηνηρα.  

 

3813. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε 2   θαη ηε γσλία Β ακβιεία. Από ηελ θνξπθή Α  

         θέξνπκε ηελ ΑΔ θάζεηε ζηελ επζεία ΒΓ θαη έζησ Μ,Ν ηα κέζα ησλ ΑΒ, ΓΓ αληίζηνηρα. Να  

         απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηεηξάπιεπξν ΜΒΓΝ είλαη ξόκβνο      β) Σν ηεηξάπιεπξν ΜΔΓΝ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

       γ) Ζ ΔΝ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΜΔΓ. 

 

3815. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε AB 2B  ,ηε γσλία Α ακβιεία θαη Μ ην κέζν ηεο ΓΓ.  

        Φέξνπκε θάζεηε ζηελ ΑΓ ζην ζεκείν Α, ε νπνία ηέκλεη ηελ ΒΓ ζην Ζ. Αλ ε πξνέθηαζε ηεο ΖΜ  

        ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ ζην Δ, λα απνδείμεηε όηη: 

       α) Ζ ΑΜ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΑΒ. 

       β) Σα ηκήκαηα ΔΖ, ΓΓ δηρνηνκνύληαη.  γ)  E MA   

 

3908. Γύν ίζνη θύθινη  O,ξ  θαη  K,ξ  εθάπηνληαη εμσηεξηθά ζην ζεκείν Δ. Αλ ΟΑ θαη ΟΒ είλαη ηα  

        εθαπηόκελα ηκήκαηα από ην ζεκείν Ο ζηνλ θύθιν  K,ξ , λα απνδείμεηε όηη: 

       α) AE BE  β) AOK 30     γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΚΒΔ είλαη ξόκβνο.  

 

3961. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηε γσλία Α νξζή. Φέξνπκε ηε δηάκεζν ηνπ ΑΜ θαη ζε  

       ηπραίν ζεκείν Κ απηήο θέξνπκε θάζεηε ζηελ ΑΜ ε νπνία ηέκλεη ηηο ΑΒ θαη ΑΓ ζηα ζεκεία Γ θαη  

       Δ αληίζηνηρα. Αλ Ζ είλαη ην κέζν ηνπ ΓΔ λα απνδείμεηε όηη: 

      α)  B BAM   β)  A H AH    γ) Ζ επζεία ΑΖ ηέκλεη θάζεηα ηε ΒΓ. 

 

3994. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη Γ,Δ ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ θαη ΑΓ  

        αληίζηνηρα. ηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΔ (πξνο ην Δ) ζεσξνύκε ζεκείν Λ ώζηε E AE   θαη ζηε  

        πξνέθηαζε ηεο ΔΓ (πξνο ην Γ) ζεσξνύκε ζεκείν Κ ηέηνην, ώζηε K A   . Να απνδείμεηε όηη: 

       α) K E      β) Σα ηξίγσλα ΑΚΒ θαη ΑΛΓ είλαη νξζνγώληα.  

       γ) Σα ηξίγσλα ΑΚΒ θαη ΑΛΓ είλαη ίζα.  

 

4559. Γίλνληαη δύν παξάιιειεο επζείεο (ε) θαη (δ) θαη κηα ηξίηε πνπ ηηο ηέκλεη ζηα ζεκεία Α θαη Β  

         αληίζηνηρα. Θεσξνύκε ηηο δηρνηόκνπο ησλ εληόο θαη επί ηα απηά κέξε γσληώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη,  

         νη νπνίεο ηέκλνληαη ζε ζεκείν Γ. Αλ Μ είλαη ην κέζνλ ηνπ ΑΒ, λα απνδείμεηε όηη: 

       α) B A 90     β)  BM 2M A     γ) M ε   

 

4562. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηε γσλία Α νξζή θαη Μ ηπραίν ζεκείν ηεο πιεπξάο ΒΓ.  

        Φέξνπκε ηηο δηρνηόκνπο γσληώλ ΒΜΑ θαη ΑΜΓ νη νπνίεο ηέκλνπλ ηηο ΑΒ θαη ΑΓ  ζηα ζεκεία Γ  

        θαη Δ αληίζηνηρα. 

       α) Να απνδείμεηε όηη ε γσλία ΓΜΔ είλαη νξζή. 

       β) Αλ Κ ην κέζν ηνπ ΓΔ, λα απνδείμεηε όηη MK KA . 

 

4565. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηε γσλία Α νξζή θαη ΑΜ ε δηάκεζόο ηνπ. Από ην Μ  

        θέξνπκε ΜΚ θάζεηε ζηελ ΑΒ θαη ΜΛ θάζεηε ζηελ ΑΓ. Αλ Ν, Ρ είλαη ηα κέζα ησλ ΒΜ θαη ΓΜ  

        αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

      α)  NKM NMK  

      β) Ζ ΜΚ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΝΜΑ   γ) AM KN P  . 

 

4611. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΒ πξνο ην Β, ζεσξνύκε ζεκείν Γ ηέηνην, ώζηε  

         B AB   ελώ ζηε πξνέθηαζε ηεο ΒΓ πξνο ην Γ, ζεσξνύκε ζεκείν Δ ηέηνην, ώζηε E A   . Αλ  
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         νη εμσηεξηθνί δηρνηόκνη ησλ γσληώλ Β θαη Γ ηέκλνπλ ηηο ΑΓ θαη ΑΔ ζηα ζεκεία Κ θαη Λ  

         αληίζηνηρα θαη ε ΚΛ ηέκλεη ηηο ΑΒ θαη ΑΓ ζηα ζεκεία Μ θαη Ν αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

       α) Σα ζεκεία Κ θαη Λ είλαη κέζα ησλ ΑΓ θαη ΑΔ αληίζηνηρα. 

       β) Σα ηξίγσλα ΚΜΑ θαη ΑΝΛ είλαη ηζνζθειή.  γ) 
AB A B

K
2

   
    

 

4635. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηε γσλία Α νξζή θαη  B 2  . Φέξνπκε ην ύςνο ηνπ ΑΓ θαη  

        ζεκείν Δ ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΒ ηέηνην, ώζηε BE B  . 

       α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓΔ. 

       β) Να απνδείμεηε όηη: 

           i. 
AB

BE
2

   ii. AE   

 

4762.  ην δηπιαλό ζρήκα ην νξζνγώλην ΔΕΖΘ παξηζηάλεη έλα ηξαπέδη ηνπ  

          κπηιηάξδνπ. Μηα κπάια ηνπ κπηιηάξδνπ μεθηλάεη από ζεκείν Α ηεο  

          κεζνθαζέηνπ ηνπ ηκήκαηνο ΔΕ  θαη ρηππώληαο δηαδνρηθά ζηνπο ηνίρνπο   

          ΔΘ, ΘΖ, ΖΕ ζηα ζεκεία Β, Γ θαη Γ αληίζηνηρα, θαηαιήγεη ζην ζεκείν   

          εθθίλεζεο Α. Γηα ηε δηαδξνκή A B A   πνπ αθνινπζεί ε  

          κπάια ηζρύεη όηη θάζε γσλία πξόζπησζεο ζε ηνίρν (π.ρ. ε γσλία ΑΒΔ)  

         είλαη ίζε κε θάζε γσλία αλάθιαζεο ζε ηνίρν (π.ρ ε γσλία ΘΒΓ) θαη ε θάζε  

         κηα απ’ απηέο είλαη 45 . 

       α) Να απνδείμεηε όηη: 

          i. Σα ηξίγσλα ΑΔΒ θαη ΑΕΓ είλαη ίζα.  

          ii. Ζ δηαδξνκή ΑΒΓΓΑ ηεο κπάιαο ζρεκαηίδεη ηεηξάγσλν. 

       β) Αλ ε ΑΕ είλαη δηπιάζηα από ηελ απόζηαζε ηνπ Α από ηνλ ηνίρν ΔΕ, λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο  

          ηνπ ηξηγώλνπ ΑΔΕ.  

 

4786. Θεσξνύκε ηξίγσλν ΑΒΓ θαη έζησ Κ,Λ ηα κέζα ησλ ΑΒ, ΑΓ αληίζηνηρα. Φέξνπκε ηηο  

          κεζνθαζέηνπο κ1, κ2 ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα, νη νπνίεο ηέκλνληαη ζην κέζν Μ   

          ηεο ΒΓ. 

        α) Να απνδείμεηε όηη:  

           i.  Σν ηξίγσλν είλαη νξζνγώλην κε A 90   ii. Σν ηεηξάπιεπξν ΑΛΜΚ είλαη νξζνγώλην. 

           iii. 
B

4


  , όπνπ Θ ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΑΜ θαη ΚΛ. 

        β) Αλ  ζεκείν ηεο ΒΓ ηέηνην, ώζηε 
B

B
4


  , λα απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν K IB  είλαη  

            παξαιιειόγξακκν. 

 

4791. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ ηέηνην, ώζηε αλ θέξνπκε ηελ θάζεηε ζηελ ΑΓ ζην θέληξν ηνπ  

         Ο, απηή λα ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ ζε ζεκείν Δ ηέηνην, ώζηε E A   . Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηξίγσλν ΑΔΓ είλαη ηζνζθειέο  β) Σν ηεηξάπιεπξν ΒΓΔΓ είλαη παξαιιειόγξακκν.                

       γ) Σν ηξίγσλν ΒΟΓ είλαη ηζνζθειέο. 

 

4795. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ. Με βάζε ηελ ΑΒ θαηαζθεπάδνπκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΓΒ,  

        εθηόο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, κε  120   . Θεσξνύκε ηα κέζα Ε θαη Ζ ησλ πιεπξώλ ΑΓ θαη ΑΓ  

        αληίζηνηρα. 

      α) Να απνδείμεηε όηη ε ΓΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΑΒ. 

      β) Αλ ε ΓΓ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην Θ, λα απνδείμεηε όηη ε γσλία ΕΘΖ είλαη νξζή.  

      γ) Αλ ε ΕΚ είλαη θάζεηε ζηελ ΑΒ από ην ζεκείν Ε, λα απνδείμεηε όηη 
A

ZK
4


 . 

 

4797. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ηα κέζα Γ,Δ θαη Μ ησλ ΑΒ, ΑΓ θαη ΒΓ αληίζηνηρα. ηε  

        πξνέθηαζε ηνπ ΜΓ (πξνο ην Γ) ζεσξνύκε ηκήκα Z M   . Να απνδείμεηε όηη: 
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       α) Σα ηξίγσλα ΑΕΓ θαη ΒΜΓ είλαη ίζα β) Σν ηεηξάπιεπξν ΕΑΓΜ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

       γ) Σα ηκήκαηα ΕΔ θαη ΑΓ ηέκλνληαη θάζεηα θαη δηρνηνκνύληαη.  

       δ) Ζ ΒΕ είλαη θάζεηε ζηε ΕΑ. 

 

4799. Γίλεηαη νμπγώλην ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . Φέξλνπκε ηκήκα ΑΓ θάζεην ζηελ ΑΒ  

          θαη ηκήκα ΑΔ θάζεην ζηελ ΑΓ κε A AE  . Θεσξνύκε ηα κέζα Ε,Ζ θαη Μ ησλ ΓΒ, ΔΓ θαη ΒΓ  

          αληίζηνηρα. 

       α) Να απνδείμεηε όηη: 

           i. Σα ηξίγσλα ΑΓΒ θαη ΑΔΓ είλαη ίζα.  

           ii. Σν ηξίγσλν ΕΑΖ είλαη ηζνζθειέο.  iii. Ζ ΑΜ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΕΖ. 

       β) Έλαο καζεηήο ζπγθξίλνληαο ηα ηξίγσλα ΑΓΒ θαη ΑΔΓ έγξαςε ηα  

            εμήο: 

            «1. A AE   από ηελ ππόζεζε 

              2. AB A   πιεπξέο ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ 

              3.  AB EA    σο θαηαθνξπθήλ 

            Άξα ηα ηξίγσλα είλαη ίζα έρνληαο δύν πιεπξέο ίζεο κία πξνο κία θαη ηελ πεξηερόκελε  

             γσλία ίζε». Ο θαζεγεηήο είπε όηη ε ιύζε πεξηέρεη ιάζνο, κπνξείο λα ην εληνπίζεηο;  

 

4801. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 120  . Φέξνπκε εκηεπζεία Αx θάζεηε ζηελ ΑΓ ζην Α, ε  

         νπνία ηέκλεη ηε ΒΓ ζην Γ. Έζησ Λ ην κέζν ηνπ ΑΒ θαη Κ ην κέζν ηνπ ΓΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Σν ηξίγσλν ΑΓΒ είλαη ηζνζθειέο  β) 2B    

        γ) AK       δ) AK 2   

 

4802. Έζησ νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   θαη B 60  . Ζ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Β ηέκλεη ηελ ΑΓ  

         ζην Ε. Σα ζεκεία Μ θαη Κ είλαη ηα κέζα ησλ ΒΕ θαη ΒΓ αληίζηνηρα. Αλ ην ηκήκα ΓΛ είλαη  

         θάζεην ζηε δηρνηόκν Βδ, λα απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηξίγσλν ΒΕΓ είλαη ηζνζθειέο   β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΜΚΕ είλαη ξόκβνο. 

       γ) Z 2ZA       δ) B A    
 

4803. Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ κε δηάκεζν ΑΜ ηέηνηα, ώζηε AM AB . Φέξνπκε ην ύςνο ηνπ ΑΚ θαη ην  

         πξνεθηείλνπκε (πξνο ην Κ) θαηά ηκήκα K AK  . Πξνεθηείλνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ (πξνο ην Μ)  

         θαηά ηκήκα ME AM . Να απνδείμεηε όηη: 

        α) E A    θαη E 2KM  .          β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΔΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

        γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΜ είλαη ξόκβνο  δ) Ζ πξνέθηαζε ηεο ΓΜ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην κέζνλ ηνπ Ε. 

 

4816. Έζησ νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   θαη Γ,Δ θαη Ν ηα κέζα ησλ ΑΒ,ΑΓ θαη ΓΔ  

         αληίζηνηρα. ην ηκήκα ΒΓ ζεσξνύκε ζεκεία Κ θαη Λ ώζηε K KB   θαη E  .Να  

         απνδείμεηε όηη: 

        α)  K 2B    θαη  E K 2    

        β) Σν ηεηξάπιεπξν ΓΔΛΚ είλαη παξαιιειόγξακκν κε E 2 K     γ) 
B

AN K
4


    

 

4818. Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A  , ΑΓ ην ύςνο ηνπ θαη Μ ην κέζν ηνπ ΑΒ. Ζ πξνέθηαζε ηεο ΜΓ  

         ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ ζην ζεκείν Δ ώζηε E  . Να απνδείμεηε όηη: 

       α)  B E     β)   2B AM       γ) E A    

 

6876. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΓΒ (ΑΓ=ΓΒ). Φέξνπκε ηα ύςε ηνπ ΑΚ θαη ΓΛ.  Αλ Δ είλαη ην  

          κέζν ηεο πιεπξάο ΑΓ, λα απνδείμεηε όηη: 
         α) Σν ηξίγσλν ΚΔΛ είλαη ηζνζθειέο  β) H ΚΛ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΚΔ. 
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ΒΑΡΤΗΓΚΣΡΟ - ΟΡΘΟΗΓΚΣΡΟ 
 

2809. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ηα ύςε ηνπ ΒΚ θαη ΓΛ, ηα νπνία ηέκλνληαη ζην Η. Αλ ηα  

          ζεκεία Μ θαη Ν είλαη ηα κέζα ησλ ΒΗ θαη ΓΗ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη:  
        α) Σν ηξίγσλν ΒΗΓ είλαη ηζνζθειέο    β) Σα ηξίγσλα ΒΗΛ θαη ΓΗΚ είλαη ίζα.  

        γ) Σν ΑΗ πξνεθηεηλόκελν δηέξρεηαη από ην κέζν ηεο πιεπξάο ΒΓ. 

        δ) Σν ηεηξάπιεπξν ΜΛΚΝ είλαη νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν.   

 

3725. ε ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ νλνκάδνπκε Ο ην θέληξν ηνπ θαη ζεσξνύκε ηπραίν ζεκείν Δ ηνπ ηκήκαηνο  

          ΟΓ. Φέξλνπκε ηελ θάζεηε από ην Β ζηελ ΑΔ, πνπ ηέκλεη ην ηκήκα ΑΟ ζην Ε. Να απνδείμεηε όηη: 

        α) Οη γσλίεο σ θαη θ ηνπ ζρήκαηνο είλαη ίζεο  β) BZ AE  θαη Z BE  . 

        γ) Σν ηκήκα ΔΕ είλαη θάζεην ζην ΑΒ. 

 

3732. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ην ύςνο ηνπ ΑΓ. ην ΑΓ ζεσξνύκε ζεκείν Ζ  

         ηέηνην, ώζηε HA HB . Έζησ όηη Δ είλαη ην ζεκείν ηνκήο ηεο ΒΖ κε ηελ ΑΓ. Φέξλνπκε ηελ ΑΕ  

         θάζεηε ζηε ΒΔ, ε νπνία ηέκλεη ηελ πιεπξά ΒΓ ζην Θ. 

       α) Να απνδείμεηε όηη: 

          i. Σα ηξίγσλα ΖΓΒ θαη ΖΕΑ είλαη ίζα   ii.   

          iii. Ζ επζεία ΘΖ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ. 

       β) Πνην από ηα ζεκεία ηνπ ζρήκαηνο είλαη ην νξζόθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΖΒ; Να δηθαηνινγήζεηε  

           ηελ απάληεζή ζαο. 

 

3745. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ΑΜ ην ύςνο ηνπ ζηε πιεπξά ΒΓ. ηελ  

         πξνέθηαζε ηνπ ΑΜ ζεσξνύκε ηκήκα MN AM . ηε πξνέθηαζε ηνπ ΒΓ πξνο ην κέξνο ηνπ Γ  

         ζεσξνύκε ηκήκα B   . Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΝΓ είλαη ξόκβνο.   β) Σν ηξίγσλν ΑΓΝ είλαη ηζνζθειέο. 

       γ) Σν ζεκείν Γ είλαη ην βαξύθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΝ. 

 

3757. Γίλεηαη νξζνγώλην ΑΒΓΓ κε θέληξν Ο θαη AB B  , A 2B   .ηελ πξνέθηαζε ηεο πιεπξάο  

         ΓΑ (πξνο ην Α) παίξλνπκε ζεκείν Δ ώζηε A AE  . 

      α) Να απνδείμεηε όηη: 

          i. Σν ηεηξάπιεπξν ΑΔΒΓ είλαη παξαιιειόγξακκν.   ii. Σν ηξίγσλν ΔΒΓ είλαη ηζόπιεπξν. 

      β) Αλ ε ΔΟ ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΒ ζην ζεκείν Ε, λα απνδείμεηε όηη Z EB  . 

 

3796. Γίλνληαη νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ, ΒΔ, ΓΕ ηα ύςε από ηηο θνξπθέο Β,Γ αληίζηνηρα θαη Ζ ην  

         νξζόθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ. Δπίζεο δίλνληαη ηα Μ, Ν, Κ, Λ κέζα ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ΑΒ,  

         ΑΓ, ΓΖ, ΒΖ αληίζηνηρα. 

      α) Να απνδείμεηε όηη: 

           i. MN K  ii.
AH

NK M
2

     iii. Σν ηεηξάπιεπξν ΜΝΚΛ είλαη νξζνγώλην. 

      β) Αλ Ο είλαη ην κέζν ηεο ΒΓ, λα απνδείμεηε όηη MOK 90  . 

 

3803. ε ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ πξνεθηείλνπκε ηε δηαγώλην ΒΓ (πξνο ην Γ) θαηά ηκήκα    . Έζησ Μ  

         ην κέζν ηεο ΑΓ θαη Ν ην ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηώλ ΑΔ θαη ΓΓ. 

      α) Να απνδείμεηε όηη     β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΝΜΓ. 

      γ) Να απνδείμεηε όηη: 

            i.      ii.   

 

4606. Γίλεηαη θύθινο θέληξνπ Ο θαη δύν κε αληηδηακεηξηθά ζεκεία ηνπ Α θαη Β. Φέξνπκε ηηο  

         εθαπηνκέλεο ηνπ θύθινπ ζηα ζεκεία Α θαη Β νη νπνίεο ηέκλνληαη ζε ζεκείν Γ. Φέξνπκε επίζεο  

         θαη ηα ύςε ΑΓ θαη ΒΔ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ηα νπνία ηέκλνληαη ζην ζεκείν Ζ. Να απνδείμεηε όηη: 

       α) Σν ηξίγσλν ΒΖΑ είλαη ηζνζθειέο   β) Σν ηεηξάπιεπξν ΟΒΖΑ είλαη ξόκβνο.  

       γ) Σα ζεκεία Ο,Ζ,Γ είλαη ζπλεπζεηαθά. 



www.askisopolis.gr 
 

31 
 

4619. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη Δ ην κέζν ηεο δηακέζνπ ΒΓ. ηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΔ ζεσξνύκε ζεκείν  

     Ε ηέηνην, ώζηε EZ AE θαη έζησ Θ ην ζεκείν ηνκήο ηεο ΑΕ κε ηελ πιεπξά ΒΓ.  Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΕΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

      β) Σν ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΕ είλαη παξαιιειόγξακκν  

      γ) Σν ζεκείν Θ είλαη βαξύθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓΕ 

 

4646. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   θαη  30    κε Μ θαη Ν ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΒΓ  

        θαη ΑΒ αληίζηνηρα. Έζησ όηη ε κεζνθάζεηνο ηεο πιεπξάο ΒΓ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην ζεκείν Δ. 

       α) Να απνδείμεηε όηη: 

           i. ε ΒΔ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Β   ii. 
E

AE
2


  

          iii. ε ΒΔ είλαη κεζνθάζεηνο ηεο δηακέζνπ ΑΜ. 

       β) Αλ ΑΓ είλαη ην ύςνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ πνπ ηέκλεη ηελ ΒΔ ζην Ζ, λα απνδείμεηε όηη ηα  

         ζεκεία Μ, Ζ θαη Ν είλαη ζπλεπζεηαθά.  

 

4731. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη ην ύςνο ηνπ ΑΜ. Φέξνπκε ηε ΜΓ θάζεηε ζηελ  

       ΑΓ θαη ζεσξνύκε ζεκείν Ζ ην κέζν ηνπ ΜΓ. Από ην Ζ θέξνπκε παξάιιειε ζηε ΒΓ ε νπνία  

       ηέκλεη ηηο ΑΜ θαη ΑΓ ζηα ζεκεία Κ θαη Ε αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) 
B

HZ
4


   β) MZ B   γ) Ζ επζεία ΑΖ είλαη θάζεηε ζηε ΒΓ. 

 

4794.Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ ( 90 )   κε ΒΓ δηρνηόκν θαη ΑΚ ύςνο ,πνπ ηέκλνληαη ζην Δ. Ζ  

        θάζεηε από ην Δ ζηελ ΑΒ ηέκλεη ηηο ΑΒ θαη ΒΓ ζηα Ζ θαη Ε αληίζηνηρα. 

     α) Να απνδείμεηε όηη : 

        i) Σα ηξίγσλα ΔΖΑ θαη ΔΚΕ είλαη ίζα  ii) To ηξίγσλν ΒΚΖ είλαη ηζνζθειέο 

        iii) Ζ ΒΓ είλαη θάζεηε ζηελ ΑΕ 

     β) Αλ επηπιένλ ην νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο ,λα απνδείμεηε όηη ε ΓΔ είλαη δηρνηόκνο  

        ηεο γσλίαο ̂ . 

 

4812. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . Πξνεθηείλνπκε ην ΒΓ (πξνο ην Γ) θαηά ηκήκα  

        B   . Φέξνπκε ηηο δηακέζνπο ΑΔ θαη ΓΕ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ πνπ ηέκλνληαη ζην Θ. Σν ΒΘ  

         πξνεθηεηλόκελν, ηέκλεη ην ΑΓ ζην Κ θαη ην ΑΓ ζην Ζ. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Σν ΕΚΓΔ είλαη παξαιιειόγξακκν  β) AH     γ) AH 2Z   

 

5898. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη ε δηρνηόκνο ηνπ ΑΓ. ηελ πιεπξά ΑΓ ζεσξνύκε ζεκείν  

       Δ ηέηνην, ώζηε AE AB .Να απνδείμεηε όηη: 

      α) ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΔ είλαη ίζα  β) ε επζεία ΑΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΒΔ 

      γ) αλ ην ύςνο από ηελ θνξπθή Β ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην Ζ ηόηε ε επζεία ΔΖ  

          είλαη θάζεηε ζηελ ΑΒ. 

 

13527. Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ θαη κβ, κγ νη δηάκεζνη ηνπ ηξηγώλνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πιεπξέο   

         β θαη γ αληίζηνηρα. Γίλεηαη ε αθόινπζε πξόηαζε: 

      Π: Αλ ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο  κε β= γ, ηόηε νη δηάκεζνη κβ, κγ είλαη ίζεο. 

     α) Να εμεηάζεηε αλ ηζρύεη ε πξόηαζε Π, αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο.  

     β) Να δηαηππώζεηε ηελ αληίζηξνθε πξόηαζε ηεο Π θαη λα εμεηάζεηε αλ ηζρύεη αηηηνινγώληαο ηελ  

        απάληεζή ζαο. 

    γ) ηελ πεξίπησζε πνπ νη δπν πξνηάζεηο, ε Π θαη ε αντίστρουή της ηζρύνπλ, λα ηηο δηαηππώζεηε σο  

        εληαία πξόηαζε.  

 

ΣΡΑΠΓΔΖΟ 
 

2817. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη ε δηρνηόκνο ηνπ ΑΓ. ηελ πιεπξά ΑΓ ζεσξνύκε ζεκείν 

         Δ ηέηνην, ώζηε AE AB . Να απνδείμεηε όηη: 
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      α) ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΔ είλαη ίζα.  β) ε επζεία ΑΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΒΔ. 

      γ) αλ ην ύςνο από ηελ θνξπθή Β ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην Ζ ηόηε ε επζεία ΔΖ  

          είλαη θάζεηε ζηελ ΑΒ. 

 

2831. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη Γ ην κέζν ηεο πιεπξάο ΑΒ. Από ην Γ δηέξρεηαη κηα ηπραία επζεία (ε)  

        πνπ ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΓ ζε εζσηεξηθό ηεο ζεκείν Δ. Ζ επζεία (ε) ρσξίδεη ην ηξίγσλν ΑΒΓ ζε  

        έλα ηξίγσλν ΑΓΔ θη ζε έλα ηεηξάπιεπξν ΒΓΔΓ. 

      α) Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Δ, ώζηε ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΔΓ λα είλαη ηξαπέδην; Να  

          αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

      β) Πνην πξέπεη λα είλαη ην είδνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, ώζηε ην ηξαπέδην ηνπ εξσηήκαηνο (α) λα  

          είλαη ηζνζθειέο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

2850. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε  A 90     , AB , B 4    θαη B 60  . Φέξνπκε ηελ  

        H AB   θαη ζεσξνύκε ηα κέζα Δ θαη Ε ησλ πιεπξώλ ΑΓ θαη ΒΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) AB 3      β) Σν ηεηξάπιεπξν ΔΖΒΕ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 

2851.Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε / /  ,   θαη   .  

      α) Αλ ηα κήθε ησλ βάζεσλ είλαη ΑΒ = 3x + 2, ΓΓ = x + 2 θαη ην κήθνο ηεο δηακέζνπ ηνπ  

         ηξαπεδίνπ είλαη ΜΝ = x + 4, ηόηε λα δείμεηε όηη x = 2. 

      β) Αλ ε γσλία Γ̂ είλαη δηπιάζηα ηεο γσλίαο Β̂ , λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξαπεδίνπ. 

 

3414. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   κε   60     , A 12   θαη 20  .  

        Φέξνπκε ηα ύςε ηνπ ΑΔ θαη ΒΕ. 

     α) Να απνδείμεηε όηη E Z   θαη AB EZ          β) Να ππνινγίζεηε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ηξαπεδίνπ. 

 

3415. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   . Φέξνπκε ηα ύςε ηνπ ΑΔ θαη ΒΕ. Να  

        απνδείμεηε όηη:  α) E Z        β) AZ BE  

 

4973. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   ζην νπνίν ε δηαγώληνο ΒΓ είλαη ίζε κε ηελ πιεπξά ΑΓ. Αλ ε  

        γσλία  110    θαη ε γσλία B 30    , λα ππνινγίζεηε ηε γσλία A B . 

 

5007. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε AB   θαη AB . Θεσξνύκε ηα ζεκεία Δ θαη Ε  

         πάλσ ζηελ ΑΒ έηζη ώζηε AE EZ ZB   θαη έζησ Κ ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΓΕ θαη ΓΔ. Να  

         απνδείμεηε όηη: 

       α) Z E      β) Σα ηξίγσλα ΔΚΕ θαη ΓΚΓ είλαη ηζνζθειή. 

 

5113. Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ κε Γ θαη Δ ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα, A 9  , E 10    

         θαη B 30  . 

      α) Να ππνινγίζεηε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.  

      β) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΓΒ είλαη ηξαπέδην. 

      γ) Να ππνινγίζεηε ην κήθνο ρ ηνπ ηκήκαηνο ΓΔ.  

 

5114. Έζησ Γ θαη Δ ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα ηξηγώλνπ ΑΒΓ κε AE 8 , E 9    

        θαη B 10  . 

     α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΓΒ είλαη ηξαπέδην.  

     β) Να ππνινγίζεηε ην κήθνο ηεο πιεπξάο ΒΓ. 

     γ) Να ζπγθξίλεηε ηηο πεξηκέηξνπο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΓΔΓΒ.   

 

5167. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   κε AB   θαη B 135  . Από ηηο θνξπθέο Α  

       θαη Β θέξνπκε ηα ύςε ηνπ ΑΔ θαη ΒΕ. 

     α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξαπεδίνπ  β) Να απνδείμεηε όηη AE E BZ Z    .    
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5565. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   κε AB 6 , B 4   θαη  60   . Γίλνληαη επίζεο  

       ηα ύςε ΑΔ θαη ΒΕ από ηηο θνξπθέο Α θαη Β αληίζηνηρα. 

     α) Να ππνινγίζεηε ηηο ππόινηπεο γσλίεο ηνπ ηξαπεδίνπ ΑΒΓΓ. 

     β) Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΑΔΓ θαη ΒΕΓ είλαη ίζα.    

     γ) Να ππνινγίζεηε ηε πεξίκεηξν ηνπ ΑΒΓΓ. 

 

5566. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   κε AB B 4   , A 90   θαη  60   . 

       Γίλεηαη επίζεο ην ύςνο ΒΔ από ηελ θνξπθή Β. 

    α) Να ππνινγίζεηε ηηο άιιεο γσλίεο ηνπ ηξαπεδίνπ ΑΒΓΓ. 

    β) Να απνδείμεηε όηη 2E B   . 

    γ) Αλ Μ,Ν ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΓ,ΒΓ αληίζηνηρα, λα βξείηε ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο ΜΝ. 

 

5577. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   κε AB 3 , 4  . Θεσξνύκε ζεκείν Δ ζηελ ΑΒ ώζηε  

       AE 1 . ην ηξαπέδην ΔΒΓΓ ζεσξνύκε ηα Κ θαη Λ, κέζα ησλ ΔΓ θαη ΒΓ αληίζηνηρα. 

     α) Να ππνινγίζεηε ηε δηάκεζν ΚΛ ηνπ ηξαπεδίνπ ΔΒΓΓ. 

     β) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΛΚ είλαη παξαιιειόγξακκν.   

 

5585. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ  κε AB   θαη B B   . Αλ B 110     θαη A B 25   , λα  

       ππνινγίζεηε:   α) Σε γσλία Γ  β) Σε γσλία Α. 

 

5612. ε νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   ζεσξνύκε ηα κέζα Γ, Δ θαη Ε ησλ πιεπξώλ  

       ηνπ ΑΒ, ΑΓ θαη ΒΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηεηξάπιεπξν  ΑΔΕΓ είλαη νξζνγώλην     β) Σν ηεηξάπιεπξν ΔΓΒΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

5644. Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 120  . Δμσηεξηθά ηνπ ηξηγώλνπ θαηαζθεπάδνπκε ηα ηζόπιεπξα  

       ηξίγσλα ΑΔΒ θαη ΑΕΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) Σα ηξίγσλα ΑΔΕ θαη ΑΒΓ είλαη ίζα     β) Σν ηεηξάπιεπξν ΒΓΕΔ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

6583. Έζησ νξζνγώλην ΑΒΓΓ θαη ηα ζεκεία Ν θαη Κ ησλ ΑΒ θαη ΓΓ αληίζηνηρα, ηέηνηα, ώζηε  

        AN K  . 

      α) Να απνδείμεηε όηη: 

          i. ηα ηξίγσλα ΑΝΓ θαη ΒΓΚ είλαη ίζα      ii. ην ηεηξάπιεπξν ΝΒΚΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

     β) Αλ Δ θαη Ε είλαη ηα κέζα ησλ ΝΓ θαη ΓΚ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη ην  

         ηεηξάπιεπξν ΝΚΕΔ είλαη ηξαπέδην. 

 

6585. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε AB  , AB 8  θαη 12  . Αλ ΑΖ θαη ΒΘ ηα ύςε ηνπ  

       ηξαπεδίνπ, 

    α) λα απνδείμεηε όηη H    β) λα ππνινγίζεηε ηε δηάκεζν ηνπ ηξαπεδίνπ. 

 

6590. ην ηξαπέδην ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπκε AB A
2


   ,  60   θαη Μ ην κέζν ηεο  

       πιεπξάο ΓΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) ε ΓΒ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ. 

    β) ε ΒΜ ρσξίδεη ην ηξαπέδην ζε έλα ξόκβν θαη έλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν. 

 

2794. ε ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   είλαη 2AB  . Δπίζεο Ε,Ζ,Δ είλαη ηα κέζα ησλ ΑΓ,ΒΓ θαη ΓΓ  

        αληίζηνηρα. Αθόκε ε ΕΖ ηέκλεη ηηο ΑΔ,ΒΔ ζηα ζεκεία Θ,Η αληίζηνηρα. 

    α) Να δείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

    β) Να δείμεηε όηη ηα ζεκεία Θ,Η είλαη κέζα ησλ ΑΔ,ΒΔ αληίζηνηρα. 

    γ) Να δείμεηε όηη 
3

ZH AB
2

 . 
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2802. Γίλεηαη επζεία (ε) θαη δύν ζεκεία Α, Β εθηόο απηήο έηζη ώζηε ε επζεία ΑΒ λα κελ είλαη θάζεηε  

        ζηελ (ε). Φέξνπκε ΑΓ,ΒΓ θάζεηεο ζηελ (ε) θαη Μ,Ν κέζα ησλ ΑΒ,ΓΓ αληίζηνηρα. 

     α) Αλ ηα Α,Β είλαη ζην ίδην εκηεπίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ (ε) 

         i. λα εμεηάζεηε αλ ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη παξαιιειόγξακκν, ηξαπέδην ή νξζνγώλην  

            ζε θαζεκία από ηηο πεξηπηώζεηο, αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο: 

          1) A B     2) A B   . 

        ii. λα εθθξάζεηε ην ηκήκα ΜΝ ζε ζρέζε κε ηα ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ ζηηο δύν πξνεγνύκελεο  

            πεξηπηώζεηο. 

     β) Αλ ε (ε) ηέκλεη ην ηκήκα ΑΒ ζην κέζν ηνπ Μ, λα βξείηε ην είδνο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΑΓΒΓ  

       (παξαιιειόγξακκν, ηξαπέδην, νξζνγώλην) θαη λα δείμεηε όηη ηα Μ,Ν ηαπηίδνληαη. Να  

        αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

2808. Θεσξνύκε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη ηηο πξνβνιέο Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ ησλ θνξπθώλ ηνπ Α,Β,Γ,Γ  

      αληίζηνηρα ζε κηα επζεία ε. 

    α) Αλ ε επζεία ε αθήλεη ηηο θνξπθέο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ζην ίδην εκηεπίπεδν θαη είλαη  

       AA 3, BB 2   , 5  , ηόηε: 

       i. Να απνδείμεηε όηη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ από ηελ ε είλαη ίζε κε 4.  

       ii. Να βξείηε ηελ απόζηαζε ΓΓ΄. 

    β) Αλ ε επζεία ε δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη είλαη παξάιιειε πξνο     

       δύν απέλαληη πιεπξέο ηνπ, ηη παξαηεξείηε γηα ηηο απνζηάζεηο ΑΑ΄, ΒΒ΄, ΓΓ΄, ΓΓ΄; Να  

       αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

3693. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   θαη ε δηρνηόκνο ηνπ ΒΓ. Από ην Γ θέξνπκε  

       E B    θαη νλνκάδνπκε Ε ην ζεκείν ζην νπνίν ε επζεία ΔΓ ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΑ. 

        Να απνδείμεηε όηη: 

     α) Σν ηξίγσλν ΑΒΔ είλαη ηζνζθειέο   β) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΒΔΕ είλαη ίζα. 

     γ) Ζ επζεία ΒΓ είλαη κεζνθάζεηε ησλ ηκεκάησλ ΑΔ θαη ΕΓ. 

     δ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΔΓΕ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

3698. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε  A 90    , 2AB   θαη  B 3  .Από ην Β θέξλνπκε θάζεηε ζηε  

        ΓΓ πνπ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην Κ θαη ηελ ΓΓ ζην Δ. Δπίζεο θέξλνπκε ηελ ΑΔ πνπ ηέκλεη ηε ΒΓ ζην  

        ζεκείν Λ. Να απνδείμεηε όηη: 

      α)  45  
   β) B AE     γ) 

1
K

4
     

 

3703. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. Πξνεθηείλνπκε ην ύςνο ηνπ ΑΖ θαηά ηκήκα    θαη ηε δηάκεζό  

          ηνπ ΑΜ θαηά ηκήκα  . Να απνδείμεηε όηη: 

      α)     β)          γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΒΓΔΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

3706. Θεσξνύκε επζεία (ε) θαη δύν ζεκεία  Α θαη Β εθηόο απηήο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ίδην  

         εκηεπίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ (ε) έηζη ώζηε, ε επζεία ΑΒ λα κελ είλαη θάζεηε ζηελ (ε). Έζησ Α΄   

         θαη Β΄ ηα ζπκκεηξηθά ζεκεία ησλ Α θαη Β αληίζηνηρα σο πξνο ηελ επζεία (ε). 

      α) Αλ ε κεζνθάζεηνο ηνπ ΑΒ ηέκλεη ηελ (ε) ζην ζεκείν Κ, λα απνδείμεηε όηη ην Κ αλήθεη ζηε  

         κεζνθάζεην ηνπ Α΄Β΄.        κ 10 

      β) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΒ΄Α΄ είλαη ηξαπέδην ή ορθογώνιο. κ 8 

      γ) Να βξείηε ηε ζρέζε ησλ επζεηώλ ΑΒ θαη (ε) ώζηε ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΒ΄Α΄ λα είλαη  

         νξζνγώλην. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

3709. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   κε ηε γσλία Γ ίζε κε 30 θαη έζησ Κ,Λ ηα κέζα ησλ  

         δηαγσλίσλ ηνπ. Οη κε παξάιιειεο πιεπξέο ηνπ ΓΑ θαη ΓΒ πξνεθηεηλόκελεο ηέκλνληαη θάζεηα ζην      

         ζεκείν Δ. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) AB 2AE     β) K A    
      γ) ε πνηα πεξίπησζε ην ΑΒΛΚ είλαη παξαιιειόγξακκν; Να αηηηνινγήζεηε ηε απάληεζή ζαο. 
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3718. Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο είλαη ξόκβνο κε B 60  . Θεσξνύκε AZ  

         θαη AE B . Να απνδείμεηε όηη: 

     α) Σν ηξίγσλν ΕΑΔ είλαη ηζνζθειέο   β) Ζ επζεία ΑΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΕΔ. 

     γ) Αλ Μ θαη Ν ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΓ θαη ΑΒ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν  

         ΕΜΝΔ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

3724. Γίλεηαη θύθινο  O,R  κε δηάκεηξν ΑΒ θαη δύν επζείεο 1 2ε ,ε  εθαπηόκελεο ηνπ θύθινπ ζηα άθξα  

       ηεο δηακέηξνπ ΑΒ. Έζησ όηη, κηα ηξίηε επζεία ε εθάπηεηαη ηνπ θύθινπ ζ΄ έλα ζεκείν ηνπ Δ θαη  

       ηέκλεη ηηο 1 2ε ,ε  ζηα Γ θαη Γ αληίζηνηρα. 

    α) Αλ ην ζεκείν Δ δελ είλαη ην κέζν ηνπ ηόμνπ ΑΒ, λα απνδείμεηε όηη: 

        i. Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ηξαπέδην   ii. A B     

    β) Αλ ην ζεκείν Δ βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηνπ ηόμνπ ΑΒ, λα απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν  

       ΑΓΓΒ είλαη νξζνγώλην. ηελ πεξίπησζε απηή λα εθθξάζεηε ηελ πεξίκεηξν ηνπ νξζνγσλίνπ ΑΓΓΒ  

       σο ζπλάξηεζε ηεο αθηίλαο R ηνπ θύθινπ. 

 

3734. ε ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   είλαη AB A  . 

    α) Να απνδείμεηε όηη ε ΒΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ. 

    β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ελόο ζεκείνπ Δ, ώζηε ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΔΓ λα είλαη ξόκβνο. 

    γ) Αλ επηπιένλ είλαη BA 120    θαη νη δηαγώληνη ηνπ ξόκβνπ ηέκλνληαη ζην ζεκείν Ο, λα  

       ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΔΟΒΓ. 

 

3737. Θεσξνύκε ηξαπέδην ΑΒΓΓ ηέηνην, ώζηε  A 90    , 
1

AB
4

   θαη 
1

AB A
3

  . Δπηπιένλ  

        θέξνπκε BE . 

   α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΔΓ είλαη νξζνγώλην. 

   β) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΒΔΓ είλαη νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο. 

   γ) Αλ Κ,Λ είλαη ηα κέζα ησλ ΒΔ θαη ΑΓ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη ε ΑΓ δηέξρεηαη από ην  

         κέζν ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΒΚ. 

 

3739. Γίλεηαη θύθινο (Ο,R) κε δηάκεηξν ΑΒ θαη επζείεο 1 2ε ,ε  εθαπηόκελεο ηνπ θύθινπ ζηα άθξα ηεο  

        δηακέηξνπ ΑΒ. Θεσξνύκε επζεία ε εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ ζε ζεκείν ηνπ Δ, ε νπνία ηέκλεη ηηο      

        1
ε  θαη 2

ε  ζηα Γ θαη Γ αληίζηνηρα κε ΓΓ κε παξάιιειν ηεο ΑΒ. 

      α) Να απνδείμεηε όηη: 

         i. Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ηξαπέδην.   ii.    

        iii. Σν ηξίγσλν ΓΟΓ είλαη νξζνγώλην. 

      β) Αλ ε γσλία ΑΓΔ είλαη 60  θαη ε ΟΓ ηέκλεη ηνλ θύθιν (Ο,R) ζην ζεκείν Κ, λα απνδείμεηε όηη ην  

         Κ είλαη κέζν ηνπ ΓΟ. 

 

3765. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε  A 90    , 2AB   θαη  B 3  . Φέξλνπκε BE  πνπ ηέκλεη  

        ηε δηαγώλην ΑΓ ζην Μ. Φέξλνπκε ηελ ΑΔ πνπ ηέκλεη ηε δηαγώλην ΒΓ ζην ζεκείν Ν. Να  

        απνδείμεηε όηη: 

      α)  45             β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

      γ) 
1

MN
4

 
         

δ) AE B   

 

3775. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε Ο ην θέληξν ηνπ. Από ηελ θνξπθή Γ θέξνπκε ην ηκήκα ΓΚ  

        θάζεην ζηελ ΑΓ θαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ πξνο ην Κ ζεσξνύκε ζεκείν Δ, ώζηε KE K  . Να     

        απνδείμεηε όηη: 

       α) 
B

EO
2


   β) EB 90        γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΔΒΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 
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3798. Γίλεηαη νξζή γσλία xOy 90   θαη Α,Β ζεκεία ησλ εκηεπζεηώλ Οy,Ox κε OA OB . Ζ επζεία  

        (ε) δηέξρεηαη από ην Ο θαη αθήλεη ηηο εκηεπζείεο Οx, Οy ζην ίδην εκηεπίπεδν. Ζ θάζεηνο από ην  

        ζεκείν Α ζηελ (ε) ηελ ηέκλεη ζην Γ θαη ε θάζεηνο από ην ζεκείν Β ζηελ (ε) ηελ ηέκλεη ζην Δ. 

        Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Σα ηξίγσλα ΟΑΓ θαη ΟΔΒ είλαη ίζα   β) A BE E   

      γ) 
E

MN
2


 , όπνπ ΜΝ ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ ελώλεη ηα κέζα ησλ ΓΔ θαη ΑΒ. 

      δ) Σν ηξίγσλν ΓΜΔ είλαη νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο. 

 

3810. ε ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε AB  ηζρύεη όηη AB A   . Αλ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α ηέκλεη  

        ηε ΒΓ ζην Δ θαη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΓ ζην Ε, λα απνδείμεηε όηη: 

      α) Σν ηξίγσλν ΓΑΕ είλαη ηζνζθειέο   β) Σν Δ είλαη ην κέζν ηεο ΒΓ.  

      γ) Ζ ΓΔ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ ηνπ ηξαπεδίνπ. 

 

3820. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   θαη ηπραίν ζεκείν Γ ηεο πιεπξάο ΑΒ. Έζησ Κ,Μ,Ν  

        ηα κέζα ησλ ΓΓ, ΒΓ, ΒΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Σν ηεηξάπιεπξν ΚΜΝΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

      β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΚΜΝ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

      γ) Ζ δηάκεζνο ηνπ ηξαπεδίνπ ΑΚΜΝ είλαη ίζε κε ΑΒ/2. 

 

3822. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε ηε γσλία ηνπ Β λα είλαη ίζε κε 70 θαη ην ύςνο ηνπ ΑΔ.  

         Έζησ Ε ζεκείν ηεο ΒΓ ώζηε BE EZ . 

      α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΕΓΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

      β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξαπεδίνπ ΑΕΓΓ 

      γ) Αλ Μ ην κέζν ηνπ ΒΓ, λα απνδείμεηε όηη 
A

EM
2


 . 

 

3824. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90   θαη  30   . Φέξνπκε ην ύςνο ηνπ ΑΓ θαη ηε  

       δηάκεζό ηνπ ΑΜ. Από ην Γ θέξνπκε θάζεηε ζηελ επζεία ΑΜ, ε νπνία ηελ ηέκλεη ζην Δ. Να  

       απνδείμεηε όηη: 

     α) Σν ηξίγσλν ΑΜΒ είλαη ηζόπιεπξν   β) 
B

ME M
4


    

     γ) Σν ΑΓΔΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

3911. α) ε ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ ζεσξνύκε Κ,Λ,Μ,Ν ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ, ΓΑ  

             αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΚΛΜΝ είλαη ξόκβνο. 

          β) ε έλα ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ ηα κέζα Κ,Λ,Μ,Ν ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ,ΒΓ,ΓΓ, ΓΑ αληίζηνηρα  

             είλαη θνξπθέο ξόκβνπ. Γηα λα ζρεκαηίδεηαη ξόκβνο ην ΑΒΓΓ πξέπεη λα είλαη ηζνζθειέο  

             ηξαπέδην; Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή απάληεζή ζαο. 

 

4569. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε AB   θαη AB A B   . Αλ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ ηέκλεη  

       ηελ ΑΒ ζην ζεκείν Μ, λα απνδείμεηε όηη: 

     α) Σν ηξίγσλν ΑΓΜ είλαη ηζνζθειέο   β) Σν ηξίγσλν ΜΒΓ είλαη ηζνζθειέο. 

     γ) Ζ ΓΜ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ ηνπ ηξαπεδίνπ. 

 

4599. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξαπέδην ΑΒΓΓ   A 90     κε B 2AB    θαη Κ,Λ ηα κέζα ησλ ΒΓ  

        θαη ΓΓ. Ζ παξάιιειε από ην Κ πξνο ηελ ΑΒ ηέκλεη ηελ ΑΛ ζην Ε. Να απνδείμεηε όηη: 

     α) B 2 Z    β) Σν ηεηξάπιεπξν ΕΚΓΛ είλαη ξόκβνο  γ) AK 90   . 

 

4626. ε κηα επζεία (ε) ζεσξνύκε δηαδνρηθά ηα ζεκεία Α, Β, Γ έηζη ώζηε AB 2B   θαη ζην ίδην  

       εκηεπίπεδν ζεσξνύκε ηζόπιεπξα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΒΓΔ. Αλ Ζ είλαη ην κέζν ηνπ ΑΓ θαη ε επζεία  

       ΓΔ ηέκλεη ηελ (ε) ζην ζεκείν Ε, λα απνδείμεηε όηη: 
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     α) Σν ηεηξάπιεπξν ΒΖΓΔ είλαη νξζνγώλην     β) Σν ηξίγσλν ΓΕΔ είλαη ηζνζθειέο. 

     γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΖΔΓΑ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

4630. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη Κ ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ. Φέξνπκε ΑΖ  

       θάζεηε ζηελ ΒΓ θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΖ (πξνο ην Ζ) ζεσξνύκε ζεκείν Δ ηέηνην, ώζηε  

      AH HE . Να απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηξίγσλν ΑΚΔ είλαη ηζνζθειέο      β) Σν ηξίγσλν ΑΔΓ είλαη νξζνγώλην. 

    γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΓΒΓΔ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

4645. Γίλεηαη ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε A B   , A B    θαη AB . 

    α) Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΑΟΒ θαη ΓΟΓ είλαη ηζνζθειή. 

    β) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ηξαπέδην. 

    γ) Αλ επηπιένλ ηζρύεη όηη 3AB   θαη Κ,Λ ηα κέζα ησλ δηαγσλίσλ ΒΓ θαη ΑΓ αληίζηνηρα, λα  

        απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΛΚ είλαη νξζνγώλην. 

 

4648. Από εμσηεξηθό ζεκείν Ρ ελόο θύθινπ θέληξνπ Ο θέξνπκε ηα εθαπηόκελα ηκήκαηα ΡΑ, ΡΒ θαη  

       ηε δηαθεληξηθή επζεία ΡΟ πνπ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζηα ζεκεία Γ θαη Γ αληίζηνηρα. Ζ εθαπηνκέλε  

       ηνπ θύθινπ ζην ζεκείν Γ ηέκλεη ηηο πξνεθηάζεηο ησλ ΡΑ θαη ΡΒ ζηα ζεκεία Δ θαη Ε αληίζηνηρα.  

       Να απνδείμεηε όηη: 

    α)  AP BP      β) EA ZB              γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΕΔ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

4650. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ, ε δηρνηόκνο ηνπ Βx ηεο γσλίαο Β ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη ε δηρνηόκνο Βy  

       ηεο εμσηεξηθήο γσλίαο Β. Αλ Γ θαη Δ είλαη νη πξνβνιέο ηεο θνξπθήο Α ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ζηελ Βx  

       θαη Βy αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΔ είλαη νξζνγώλην. 

    β) Ζ επζεία ΔΓ είλαη παξάιιειε πξνο ηε Β θαη δηέξρεηαη από ην κέζν Μ ηεο ΑΓ. κ 10 

    γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΚΜΓΒ είλαη ηξαπέδην θαη ε δηάκεζόο ηνπ είλαη ίζε κε 
3α

4
, όπνπ α B  . 

4653. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη έζησ Ο ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ΑΓ θαη ΒΓ.  

       Φέξλνπκε ηελ ΑΔ θάζεηε ζηε δηαγώλην ΒΓ. Αλ Ε είλαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ Α σο πξνο ηε δηαγώλην  

       ΒΓ, ηόηε λα απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηξίγσλν ΑΓΕ είλαη ηζνζθειέο    β) Z 2OE   

    γ) Σν ηεηξάπιεπξν κε θνξπθέο Β, Γ, Ε θαη Γ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

4655. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ. ηελ πξνέθηαζε ηεο πιεπξάο ΑΒ παίξλνπκε ηκήκα BE AB   

       θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο πιεπξάο ΑΓ ηκήκα Z A   . 

    α) Να απνδείμεηε όηη: 

      i. Σα ηεηξάπιεπξα ΒΓΓΔ θαη ΒΓΕΓ είλαη παξαιιειόγξακκα. 

      ii. Σα ζεκεία Δ,Γ θαη Ε είλαη ζπλεπζεηαθά. 

    β) Αλ Κ θαη Λ είλαη ηα κέζα ησλ ΒΔ θαη ΓΕ αληίζηνηρα, ηόηε K B   θαη 
3

K B
2

   . 

 

4737. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε B 60  . Φέξλνπκε ηα ύςε ΑΓ θαη ΓΔ πνπ ηέκλνληαη ζην Ζ. Φέξλνπκε  

         ΚΕ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΔΖΑ θαη ΘΖ θάζεην ζην ύςνο ΑΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) ZH 2ZE     β) Σν ηξίγσλν ΘΕΖ είλαη ηζόπιεπξν.  

      γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΘΖΚΒ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

4765. ε ηξίγσλν ΑΒΓ νη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ Β θαη Γ ηέκλνληαη ζην Γ. Ζ εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο  

        Β ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΓ ζην Δ. Γίλεηαη όηη  ABE 70 2 EB   . 

     α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.  

     β) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΔ είλαη ηξαπέδην. 

     γ) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΓΒΔ είλαη ηζνζθειέο. 

    

4767. Έζησ νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε A 90  . ηελ πιεπξά ΒΓ ζεσξνύκε ηα ζεκεία Κ, Μ, Λ ώζηε  
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      BK KM M    . Αλ ηα ζεκεία Γ θαη Δ είλαη ηα κέζα  ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα,  

       λα απνδείμεηε όηη: 

     α) Σν ηεηξάπιεπξν ΓΔΛΚ είλαη  παξαιιειόγξακκν.  

     β) Ζ δηάκεζνο ηνπ ηξαπεδίνπ ΚΓΑΜ ηζνύηαη κε  
3

B
8

 . 

 

4769. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε AB  ,  B 2   θαη AB B A
2


     . Φέξνπκε ηε  

        δηρνηόκν ηεο γσλίαο Β, ε νπνία ηέκλεη ην ΓΓ ζην Κ θαη ε θάζεηε από ην Κ πξνο ηε ΒΓ ην ηέκλεη  

        ζην Μ. 

      α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ΑΒΓΓ. 

      β) Να απνδείμεηε όηη: 

         i. Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΚΓ είλαη ξόκβνο  ii. Σν ζεκείν Μ είλαη ην κέζν ηνπ ΒΓ.  

 

4771. Έζησ ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ θαη Μ ην κέζν ηεο πιεπξάο ΓΑ. Πξνεθηείλνπκε ην ηκήκα ΓΑ (πξνο ηελ  

        πιεπξά ηνπ Α) θαηά ηκήκα 
A

AN
2


 . Φέξνπκε ηα ηκήκαηα ΓΜ θαη ΒΝ θαη ζεσξνύκε ηα κέζα  

        ηνπο Κ θαη Λ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

     α) Σν ηεηξάπιεπξν ΜΝΒΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

     β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΓΚΛ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

     γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΜΚΛ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

4774. Έζησ θύθινο κε θέληξν Ο θαη δύν θάζεηεο αθηίλεο ηνπ ΟΒ θαη ΟΓ. Έζησ Α ην κέζνλ ηνπ ηόμνπ  

     ΒΓ. Από ην Α θέξνπκε θάζεηεο ζηηο αθηίλεο ΟΒ θαη ΟΓ πνπ ηηο ηέκλνπλ ζηα Γ θαη Δ αληίζηνηρα. Οη      

     πξνεθηάζεηο ησλ ΑΓ θαη ΑΔ ηέκλνπλ ηνλ θύθιν ζηα ζεκεία Ε θαη Ζ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) AZ AH          β) Σν ΑΓΟΔ είλαη νξζνγώλην. 

    γ) Σα ζεκεία Ε θαη Ζ είλαη αληηδηακεηξηθά.     δ) Σν ηεηξάπιεπξν ΒΓΖΕ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

4778.ε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε ΑΒ >ΒΓ θαη Β<90° ζεσξνύκε ζεκείν Ε ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΓ  

    (πξνο ην Γ) ηέηνην ώζηε ΓΕ=ΒΓ. Αλ Δ είλαη ζεκείν ηεο ΑΒ, ηέηνην ώζηε ΔΓ=ΓΒ, λα απνδείμεηε όηη: 

    α) Ζ γσλία ΒΔΕ είλαη νξζή   β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΔΓΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην.  

    γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΓΕΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 

4788. Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε AB  , 4AB   θαη B 2AB  . Θεσξνύκε ζεκείν Ε ηεο ΓΓ,  

       ώζηε Z AB  . Αλ ε γσλία Γ είλαη 60 θαη ΒΔ ην ύςνο ηνπ ηξαπεδίνπ, λα απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

    β) Σν ηξίγσλν ΕΑΔ είλαη ηζόπιεπξν   γ) Σα ηξίγσλα ΓΑΕ θαη ΓΑΔ είλαη ίζα. 

 

4790. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε AB   θαη A B AB    . Φέξνπκε ηκήκαηα ΑΔ θαη  

       ΒΕ θάζεηα ζηηο δηαγώληεο ΒΓ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) Σα ζεκεία Ε θαη Δ είλαη κέζα ησλ δηαγσλίσλ ΑΓ θαη ΒΓ  αληίζηνηρα  β) AE BZ . 

    γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΔΕΒ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην  δ) Ζ ΒΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ.

  

4792. Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ. ηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΓ (πξνο ην Γ) ζεσξνύκε ηκήκα  

       B   . Αλ Μ, Κ θαη Λ είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΒΓ, ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα, ηόηε: 

    α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΒΑΓ.   

    β) Να απνδείμεηε όηη: 

       i. Σν ηεηξάπιεπξν ΚΛΓΜ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην κε ηε κεγάιε βάζε δηπιάζηα από ηε κηθξή. 

      ii. Σν ηξίγσλν ΚΜΛ είλαη νξζνγώλην. 

 

4796. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ  AB   θαη Ο ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ. Ζ ΑΓ  

       είλαη θάζεηε ζηελ ΑΓ θαη ε ΒΓ είλαη θάζεηε ζηε ΒΓ. Θεσξνύκε ηα κέζα Μ,Δ θαη Ε ησλ ΓΓ,ΒΓ  

       θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) ME MZ      β) Ζ ΜΕ είλαη θάζεηε ζηελ ΑΓ 
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      γ) Σα ηξίγσλα ΜΓΔ θαη ΜΕΓ  είλαη ίζα  δ) Ζ ΟΜ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΔΕ. 

 

4808. Γίλνληαη δπν ίζα ηζνζθειή ηξίγσλα ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) θαη ΑΒΓ (ΒΑ=BΓ), ηέηνηα ώζηε νη πιεπξέο  

         ηνπο ΑΓ θαη ΒΓ λα ηέκλνληαη θάζεηα ζην ζεκείν Δ, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  Σα   

       ζεκεία Κ θαη Λ είλαη ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ  ΑΓ  θαη  ΒΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

     α)  ΔΓ=ΔΓ       β) ΓΓ//ΑΒ  

     γ) Σν ηξίγσλν ΔΚΛ είλαη ηζνζθειέο  θαη ΚΛ//ΑΒ 

     

4832. Έζησ ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ  AB A   θαη ΑΓ δηάκεζνο. ην ηκήκα ΑΓ ζεσξνύκε ηπραίν  

       ζεκείν Κ από ην νπνίν θέξλνπκε ηα ηκήκαηα ΚΕ θαη ΚΔ θάζεηα ζηηο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. 

    α) Να απνδείμεηε όηη: 

         i.  ABK A K
 

       ii. Σν ηξίγσλν ΕΚΔ είλαη ηζνζθειέο. 

         iii. Σν ηεηξάπιεπξν ΕΔΓΒ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

    β) Έλαο καζεηήο ζην α) i. εξώηεκα έδσζε ηελ εμήο απάληεζε: 

       « Σν ηκήκα ΑΓ είλαη δηάκεζνο ζηε βάζε ηνπ ηζνζθεινύο άξα ύςνο θαη δηρνηόκνο ηνπ  

         ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη κεζνθάζεηνο ηνπ ΒΓ. Οπόηε ην ηξίγσλν ΒΚΓ είλαη ηζνζθειέο. 

         Σα ηξίγσλα ABK


 θαη A K


  έρνπλ 

         1. BK K   

         2.  BAK AK   επεηδή ΑΚ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α 

         3.  ABK A K   σο δηαθνξέο ίζσλ γσληώλ ηζνζθειώλ ηξηγώλσλ. 

        Άξα ηα ηξίγσλα είλαη ίζα βάζε ηνπ θξηηεξίνπ Γσλία Πιεπξά Γσλία». 

        Ο θαζεγεηήο είπε όηη ε απάληεζή ηνπ είλαη ειιηπήο. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή  

       ώζηε λα ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην Γσλία- Πιεπξά –Γσλία δηαηεξώληαο ηηο πιεπξέο ΒΚ θαη ΚΓ. 

  

5886. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη ην ύςνο ηνπ ΑΖ. Αλ Γ,Δ θαη Ε είλαη ηα κέζα ησλ ΑΒ,ΑΓ  

       θαη ΒΓ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

     α) ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΖ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

     β) νη γσλίεο ΖΓΕ θαη ΖΔΕ είλαη ίζεο       γ) νη γσλίεο ΔΓΕ θαη ΔΖΕ είλαη ίζεο. 

5902. Γίλεηαη νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  . Από ην Β θέξνπκε θάζεηε ζηελ δηρνηόκν ΑΜ ηεο  

        γσλίαο Α, ε νπνία ηέκλεη ηελ ΑΜ ζην Ζ θαη ηελ ΑΓ ζην Γ. ηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΖ ζεσξνύκε  

        ζεκείν Ε ηέηνην, ώζηε AH HZ  θαη έζησ Θ ην κέζν ηεο πιεπξάο ΒΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

     α) ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΕΓ είλαη ξόκβνο     β) ην ηεηξάπιεπξν ΖΒΕΘ είλαη ηξαπέδην. 

     γ) ε δηάκεζνο ηνπ ηξαπεδίνπ ΖΒΕΘ είλαη ίζε κε 
AB A

2

 
.  

 

5911. Έζησ νξζνγώλην ΑΒΓΓ κε AB B  ηέηνην, ώζηε νη δηαγώληνί ηνπ λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 60°.  

       Από ην Γ θέξνπκε ΓΜ θάζεηε ζηελ ΑΓ. 

     α) Να απνδείμεηε όηη: 

        i. ην ζεκείν Μ είλαη κέζν ηνπ ΑΟ όπνπ Ο ην θέληξν ηνπ νξζνγσλίνπ.       ii. 
1

AM A
4

   

     β)  Αλ  από ην Γ θέξνπκε ΓΝ θάζεηε ζηε ΒΓ, λα απνδείμεηε όηη ην  ΜΝΓΓ  είλαη ηζνζθειέο  

        ηξαπέδην.                                                                             

 

ΓΓΓΓΓΡΑΙΙΓΚΓ ΓΩΚΖΓ 
 

2819. ην δηπιαλό ζρήκα ε Αρ είλαη εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ (Ο,ξ) ζε  

        ζεκείν ηνπ Α θαη επηπιένλ Ax 85    θαη BA 40   . 

     α) Να απνδείμεηε όηη 1B 45  . 

    β) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία θ .  
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3413. ην δηπιαλό ζρήκα, ε εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ ζηελ θνξπθή Α        

       ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ζρεκαηίδεη γσλία θ 30   κε ηελ πιεπξά ΑΒ.    

       Αλ ην κέηξν ηνπ ηόμνπ ΒΓΓ είλαη 160 , 

     α) λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.  

     β) λα βξείηε ην κέηξν ηνπ ηόμνπ 


AE . 

 

5009. ην δηπιαλό ζρήκα ε επίθεληξε γσλία ΒΟΓ είλαη 120 θαη ε γσλία  

        ΓΒΑ είλαη 15 . 

    α) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία ΒΓΓ. 

    β) Να απνδείμεηε όηη ε γσλία σ είλαη 45 .   

 

5012. ε θύθιν θέληξνπ Ο δίλνληαη νη ρνξδέο ΑΒ θαη ΑΓ ηέηνηεο ώζηε ε γσλία ΒΑΓ λα είλαη 44 .  

       Θεσξνύκε ηπραίν ζεκείν Γ ηνπ θύθινπ θαη ζρεκαηίδνπκε ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΟ. 

    α) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία x   β) Να απνδείμεηε όηη ε γσλία y είλαη 136 . 

 

5037. ε θύθιν θέληξνπ Ο ζεσξνύκε ηξείο ίζεο δηαδνρηθέο γσλίεο ΑΟΒ, ΒΟΓ θαη ΓΟΑ.  

    α) Να απνδείμεηε όηη ε πξνέθηαζε ηεο αθηίλαο ΑΟ δηρνηνκεί ηε γσλία ΒΟΓ. 

    β) Να βξείηε ην είδνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ σο πξνο ηηο πιεπξέο ηνπ. 

    γ) Αλ κε θέληξν ην Ο θαη αθηίλα ΟΚ όπνπ Κ ην κέζν ηεο αθηίλαο ΟΑ, γξάςνπκε έλαλ άιιν θύθιν  

       πνπ ζα ηέκλεη ηηο ΟΒ, ΟΓ ζηα ζεκεία Λ θαη Μ αληίζηνηρα, ηόηε ηα ηόμα ΚΜ θαη ΑΒ είλαη ίζα;    

       Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή   ζαο. 

 

5153. Γίλεηαη θύθινο (Ο,R) δηακέηξνπ ΑΒ θαη ρνξδή ΑΓ ηέηνηα, ώζηε BA 30   . ην ζεκείν Γ  

     θέξνπκε ηελ εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ, ε νπνία ηέκλεη ηελ πξνέθηαζε ηεο δηακέηξνπ ΑΒ (πξνο ην  

     Β) ζην ζεκείν Γ. 

   α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΟΓΓ 

   β) Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΑΟΓ θαη ΓΒΓ είλαη ίζα.   

 

5603. Έζησ θύθινο κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ. Αλ ε δηάκεηξνο ΑΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ, λα  

      απνδείμεηε όηη: 

     α) Σα ηόμα ΒΓ θαη ΓΓ είλαη ίζα   β) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΓ είλαη ίζα.  

 

5608. Θεσξνύκε θύθιν(Ο, ξ) θαη δηάκεηξό ηνπ ΑΒ. ηελ εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ ζην Β ζεσξνύκε  

      ζεκείν Γ ηέηνην, ώζηε ε γσλία ΒΓΟ λα είλαη ίζε κε 30 . Αλ ε ΟΓ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζην Γ, λα  

      απνδείμεηε όηη: 

     α) O 2OA       β) B A    

 

5623. Θεσξνύκε θύθιν δηακέηξνπ ΒΓ. Φέξνπκε ηελ εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ ζε ζεκείν ηνπ Α ώζηε λα  

       ζρεκαηίδεη κε ηε ρνξδή ΑΓ γσλία 45 . Φέξνπκε επίζεο κηα παξάιιειε επζεία ζηε ΒΓ πνπ ηέκλεη  

       ηελ ΑΒ ζην Γ θαη ηελ ΑΓ ζην Δ. 

    α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΒΑΓ. 

    β) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΔΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην θαη λα ππνινγίζεηε  

        ηηο γσλίεο ηνπ. 

 

5634. Έζησ θύθινο κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ. Θεσξνύκε δηάκεηξν ΑΒ θαη ηπραίν ζεκείν Γ ηνπ   

       θύθινπ. Αλ ΑΔ θάζεην ζηελ ΟΓ θαη ΓΓ θάζεην ζηελ ΑΟ, λα απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηξίγσλν ΓΟΔ είλαη ηζνζθειέο. 

    β) Ζ ΟΕ δηρνηνκεί ηε γσλία ΑΟΓ θαη πξνεθηεηλόκελε δηέξρεηαη από ην κέζν ηνπ ηόμνπ ΑΓ.  

 

6587. ην δηπιαλό ζρήκα ε επζεία ε εθάπηεηαη ηνπ θύθινπ (Ο, ξ) ζην  

        ζεκείν Γ. 

    α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ρ,y θαη σ δηθαηνινγώληαο ζε  

        θάζε πεξίπησζε ηελ απάληεζή ζαο. 
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    β) Να βξείηε ην είδνο ηνπ ηξηγώλνπ ΟΑΓ σο πξνο ηηο πιεπξέο.  

 

6588. Έζησ θύθινο θέληξνπ Κ, κηα δηάκεηξόο ηνπ ΒΓ θαη ζεκείν Α ηνπ θύθινπ ηέηνην, ώζηε  

       BA K  . Αλ Γ ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ δηαθνξεηηθό ησλ Β θαη Γ, 

    α) λα απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΒΚΑ είλαη ηζόπιεπξν. 

    β) λα ππνινγίζεηε ηε γσλία ΒΓΑ  γ) λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.  

 

6886.  Έζησ θύθινο θέληξνπ Ο θαη δηακέηξνπ ΒΓ. Θεσξνύκε ηα ζεκεία Α θαη Γ ηνπ θύθινπ  

     εθαηέξσζελ ηεο ΒΓ, ηέηνηα ώζηε ην ηόμν ΒΓ λα είλαη δηπιάζην ηνπ ηόμνπ ΓΓ.  Να ππνινγίζεηε:  

    α) ην κέηξν x ηνπ ηόμνπ ΓΓ   β) ηε γσλία ΒΟΓ  γ) ηε γσλία ΒΑΓ 

 

2806. Γύν θύθινη (Κ, ξ) , (Λ, R) ηέκλνληαη ζε δύν ζεκεία Α,Β. Αλ Γ θαη Γ είλαη ηα αληηδηακεηξηθά  

     ζεκεία ηνπ Α ζηνπο δύν θύθινπο, ηόηε λα απνδείμεηε όηη: 

    α) AB 90     

    β) ηα ζεκεία Γ, Β, Γ είλαη ζπλεπζεηαθά.  γ) ην ηεηξάπιεπξν ΚΛΓΓ είλαη ηξαπέδην. 

 

2810. Γίλεηαη ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν κε θέληξν Ο θαη αθηίλα  

      ξ. Σα ηκήκαηα ΓΕ θαη ΒΕ είλαη ηα εθαπηόκελα ηκήκαηα ηνπ θύθινπ ζηα ζεκεία Γ θαη Β  

      αληίζηνηρα. Αλ ην ηκήκα ΘΖ είλαη θάζεην ζην ηκήκα ΑΕ ζην Ε, λα απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηξίγσλν ΕΒΓ είλαη ηζόπιεπξν   β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΓΕΒ είλαη ξόκβνο. 

    γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΒΓΖΘ είλαη ηξαπέδην κε B BZ  θαη H 2B   .  

 

3714. ε θύθιν θέληξνπ Ο ζεσξνύκε ηα ίζα ηόμα ΑΒ θαη ΑΓ, ην θαζέλα ίζν κε 120 . Έζησ Γ θαη Δ ηα  

      κέζα ησλ ηόμσλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζόπιεπξν. 

    β) Σα ηξίγσλα ΑΕΓ θαη ΑΖΔ είλαη ίζα θαη λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπο. 

    γ) Ζ ρνξδή ΓΔ ηξηρνηνκείηαη από ηηο ρνξδέο ΑΒ θαη ΑΓ  

 

3759. Γίλεηαη θύθινο ( Ο, R ) κε δηάκεηξν ΒΓ. Θεσξνύκε ζεκείν Α ηνπ θύθινπ θαη ζρεδηάδνπκε ην  

       ηξίγσλν ΑΒΓ. Ζ πξνέθηαζε ηεο ΑΟ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζην ζεκείν Ε. Φέξνπκε ην ύςνο ηνπ ΑΓ, ε            

       πξνέθηαζε ηνπ νπνίνπ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζην ζεκείν Δ. 

     α) Να απνδείμεηε όηη: 

        i. Z AB BE     ii. Σν ηεηξάπιεπξν ΒΔΕΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

     β) Αλ  30   , λα απνδείμεηε όηη ε πεξίκεηξνο ηνπ ηξαπεδίνπ ΒΔΕΓ είλαη ίζε κε 5R, όπνπ R  

        ε αθηίλα ηνπ θύθινπ.   

 

3767. Γίλεηαη θύθινο (Ο, ξ) θαη κηα επίθεληξε γσλία ΑΟΒ ίζε κε 120 . Οη εθαπηόκελεο ηνπ θύθινπ  

        ζηα ζεκεία Α θαη Β ηέκλνληαη ζην Ρ. Θεσξνύκε ζεκείν Μ ηνπ ηόμνπ ΑΒ θαη θέξνπκε ηηο ρνξδέο  

        ΑΜ θαη ΒΜ, νη νπνίεο πξνεθηεηλόκελεο ηέκλνπλ ηηο ΡΒ θαη ΡΑ ζηα ζεκεία Γ θαη Δ αληίζηνηρα.  

         Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Σν ηξίγσλν ΑΡΒ είλαη ηζόπιεπξν   β)   60 
.  

      γ) Σα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΡΔΒ είλαη ίζα.  

 

3781. Έζησ θύθινο ( Ο, ξ ) θαη Δ ην κέζνλ ηνπ ηόμνπ ηνπ ΒΓ. Μηα επζεία (ε) εθάπηεηαη ζην θύθιν ζην  

        Δ. Οη πξνεθηάζεηο ησλ ΟΒ,ΟΓ ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία Ε θαη Ζ αληίζηνηρα. Να  

        απνδείμεηε όηη: 

       α) B ZH       β) OZ OH  

       γ) Αλ Β ην κέζνλ ηνπ ΟΕ 

           i. λα απνδείμεηε όηη 
ZOH

BE Z
4

    ii. λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΕΟΖ. 

 

4756. Γίλεηαη θύθινο (Ο, ξ) θαη ΑΓ κηα δηάκεηξόο ηνπ. Θεσξνύκε ηηο ρνξδέο A B   . Έζησ Κ θαη Λ  

       ηα κέζα ησλ ρνξδώλ ΓΓ θαη ΒΓ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

      α) Οη ρνξδέο ΑΒ θαη ΓΓ είλαη παξάιιειεο  β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην. 
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      γ) Ζ ΒΓ είλαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ   δ) Σν ηεηξάπιεπξν ΟΛΓΚ είλαη νξζνγώλην. 

 

4804. Έζησ θύθινο κε θέληξν Ο θαη δηάκεηξν 2ξ  . Έζησ Α ζεκείν ηνπ θύθινπ ώζηε ε αθηίλα   

       ΟΑ λα είλαη θάζεηε ζηελ ΚΛ. Φέξνπκε ηηο ρνξδέο AB A ξ   . Έζησ Γ θαη Δ ηα ζεκεία ηνκήο  

       ησλ πξνεθηάζεσλ ησλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα κε ηελ επζεία ηεο δηακέηξνπ ΚΛ. Να απνδείμεηε όηη: 

     α) BA 120      β) Σα ζεκεία Β θαη Γ είλαη κέζα ησλ ΑΓ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. 

     γ) K B    
 

4822. Έζησ νξζνγώλην ηξίγσλν ΓΑΒ  A 90  . Με δηάκεηξν ηελ πιεπξά ηνπ ΑΓ θέξνπκε θύθιν πνπ  

       ηέκλεη ηελ ππνηείλνπζα ΒΓ ζην Γ. Από ην Γ θέξνπκε εθαπηόκελν ηκήκα ην νπνίν ηέκλεη ηελ ΑΒ  

       ζην Μ. Να απνδείμεηε όηη: 

     α)  A B    β) Σν ηξίγσλν ΓΜΒ είλαη ηζνζθειέο       γ) Σν Μ είλαη ην κέζν ηνπ ΑΒ.

  

5910. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A  , εγγεγξακκέλν ζε θύθιν κε θέληξν Ο. Θεσξνύκε ην κέζν Μ  

       ηνπ θπξηνγώληνπ ηόμνπ ΒΓ θαη ην ύςνο ΑΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) ΑΜ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΑΟ  β)  OA AB     γ)   AO B    

 

6879. Γίλεηαη νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ εγγεγξακκέλν ζε θύθιν  O,R . Έζησ ζεκείν Γ ηνπ ηόμνπ ΑΒ  

       ηέηνην, ώζηε B B   . 

    α) Να απνδείμεηε όηη A A     

    β) Έζησ Ζ ην νξζόθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΖ είλαη  

        παξαιιειόγξακκν. 

    γ) Αλ Μ ην κέζν ηεο ΒΓ, λα απνδείμεηε όηη 
AH

OM
2

 . 

 

ΓΓΓΡΑΦΖΙΑ ΣΓΣΡΑΠΘΓΤΡΑ 
 

2796. Γίλεηαη θύθινο κε θέληξν Ο θαη έζησ ΑΒ κηα δηάκεηξόο ηνπ, Γ ην κέζν ηνπ ελόο εκηθπθιίνπ  ηνπ  

         θαη Γ ηπραίν ζεκείν ηνπ άιινπ. ηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΒ (πξνο ην Β) ζεσξνύκε ζεκείν Δ ώζηε       

        BE A  . 

     α) Να απνδείμεηε όηη:   i. Σα ηξίγσλα ΑΓΓ θαη ΒΔΓ είλαη ίζα       ii. Ζ ΓΓ είλαη θάζεηε ζηελ ΓΔ.  

     β) Να αηηηνινγήζεηε γηαηί, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζεκείν Γ είλαη ην αληηδηακεηξηθό ηνπ Γ, ε ΓΔ  

         είλαη εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ. 

 

2804. Έζησ ΒΓ θαη ΓΔ ηα ύςε  ηξηγώλνπ ΑΒΓ πνπ ηέκλνληαη ζην ζεκείν Ζ θαη Μ ην κέζν ηεο πιεπξάο  

        ΒΓ. 

     α) Να απνδείμεηε όηη: 

          i.  M ME   

         ii. Ζ επζεία ΑΖ ηέκλεη θάζεηα ηε ΒΓ θαη όηη  AH    όπνπ   ε γσλία ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.  

     β) Να βξείηε ην νξζόθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΖ.     

 

3731. Γίλεηαη θύθινο (Ο, ξ) θαη ζεκείν Μ εμσηεξηθό ηνπ. Από ην Μ θέξνπκε ηα εθαπηόκελα ηκήκαηα  

  ΜΑ θαη ΜΒ ηνπ θύθινπ θαη έζησ όηη ην ζεκείν Γ είλαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ Ο σο πξνο ηελ επζεία ΜΒ. 

    α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΜΒΟ είλαη εγγξάςηκν ζε θύθιν. 

    β) Να πξνζδηνξίζεηε ην θέληξν Λ ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΑΜΒΟ θαη λα    

        αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

    γ) Να απνδείμεηε όηη   .  

 

3771. Γίλεηαη εκηθύθιην δηακέηξνπ ΑΒ θαη δύν ρνξδέο ηνπ ΑΓ θαη ΒΓ, νη νπνίεο ηέκλνληαη ζην ζεκείν  

       Δ. Φέξνπκε EZ AB .Να απνδείμεηε όηη: 

    α)  A B          β) Σα ηεηξάπιεπξα ΑΓΔΕ θαη ΔΕΒΓ είλαη εγγξάςηκα. 
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    γ) Ζ ΔΕ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Z  . 

 

3787. Έζησ Α,Β,Γ ζπλεπζεηαθά ζεκεία κε AB 2B  . Θεσξνύκε ην κέζν Μ ηεο ΑΒ. Πξνο ην ίδην  

        εκηεπίπεδν θαηαζθεπάδνπκε ηα ηζόπιεπξα ηξίγσλα ΑΓΒ, ΒΔΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΒ είλαη ηξαπέδην  A BE    

    β) Σα ηξίγσλα ΓΜΒ, ΓΔΒ είλαη ίζα          γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΓΜΒΔ είλαη εγγξάςηκν. 

 

3793. Γίλεηαη νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ. Καηαζθεπάδνπκε εμσηεξηθά ηνπ ηξηγώλνπ ηα ηζόπιεπξα  

       ηξίγσλα ΑΔΒ , ΑΓΓ. Ολνκάδνπκε Ε ην ζεκείν ηνκήο ησλ ηκεκάησλ ΒΓ, ΓΔ. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) Σα ηξίγσλα ΑΔΓ θαη ΑΒΓ είλαη ίζα θαη λα γξάςεηε ηα δεύγε ησλ ίζσλ γσληώλ. 

    β) Σα ηεηξάπιεπξα ΑΕΓΓ, ΑΕΒΔ είλαη εγγξάςηκα   γ) BZ 120   .  

 

3800. Θεσξνύκε ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ηα ζεκεία Γ θαη Δ ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα,  

       ώζηε λα είλαη A AE  . Έζησ Ο ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΓΓ θαη ΒΔ. 

    α) Να απνδείμεηε όηη:  i.   BE A       ii. BO 120   . 

    β) Να εμεηάζεηε αλ ην ηεηξάπιεπξν ΑΔΟΓ είλαη εγγξάςηκν. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

  

3919. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε AB A   θαη ΑΓ, ΒΔ ηα ύςε ηνπ. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) B 2E          β) 
A

BE
2

  . 

    γ) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΔΓΒ είλαη εγγξάςηκν    δ)  ABE A E  . 

 

3966. Γίλνληαη νξζνγώληα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΓΒΓ κε  A 90     θαη Μ,Ν ηα κέζα ησλ ΒΓ θαη ΑΓ  

        αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

     α) AM M    β) Ζ ΜΝ είλαη θάζεηε ζηελ ΑΓ   γ)  B A     . 

 

4753. Γίλεηαη θύθινο κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ. Έζησ ζεκείν Α εμσηεξηθό ηνπ θύθινπ θαη ηα  

       εθαπηόκελα ηκήκαηα ΑΒ θαη ΑΓ ώζηε λα ηζρύεη BA 60   . Έζησ όηη ε εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ  

       ζην Γ ηέκλεη ηηο ΑΒ θαη ΑΓ ζηα Δ θαη Ε αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΟΓ είλαη εγγξάςηκν κε OA 2OB  β) Σν ηξίγσλν ΑΔΕ είλαη ηζόπιεπξν. 

    γ) 2ZB AZ        δ) Σν ηεηξάπιεπξν ΔΕΒΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην.   

 

4757. ηηο πιεπξέο Αx΄ θαη Αx  γσλίαο x΄Αx ζεσξνύκε ζεκεία Β θαη Γ ώζηε AB A  . Οη θάζεηεο  

       ζηηο Αx΄ θαη Αx ζηα ζεκεία Β θαη Γ αληίζηνηρα, ηέκλνληαη ζην Γ. Αλ νη εκηεπζείεο Αy θαη Αz  

       ρσξίδνπλ ηε γσλία x΄Αx  ζε ηξείο ίζεο γσλίεο θαη ηέκλνπλ ηηο ΒΓ θαη ΓΓ ζηα ζεκεία Δ θαη Ε  

       αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη: 

    α) Σν ηξίγσλν ΔΑΕ είλαη ηζνζθειέο   β) Σν Γ αλήθεη ζηε δηρνηόκν ηεο γσλίαο x΄Αx. 

    γ) Οη γσλίεο ΓΒΓ θαη ΓΑΓ είλαη ίζεο. 

 

4793. Γίλεηαη ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ θαη ν πεξηγεγξακκέλνο ηνπ θύθινο (Ο, ξ) ώζηε ε δηαγώληνο ηνπ ΓΒ  

     λα είλαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ. Ζ γσλία Β είλαη δηπιάζηα ηεο Γ θαη νη πιεπξέο ΑΒ θαη ΒΓ είλαη  

     ίζεο. Φέξνπκε θάζεηε ζηε ΒΓ ζην Ο, ε νπνία ηέκλεη ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΓΓ ζηα Δ θαη Ε αληίζηνηρα. 

    α) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ ΑΒΓΓ 

    β) Να ζπγθξίλεηαη ηα ηξίγσλα ΓΑΒ θαη ΓΓΒ. 

    γ) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΟ είλαη ξόκβνο.   

    δ) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΟΔ είλαη εγγξάςηκν ζε θύθιν.  

 

5895. Γίλνληαη ηα νξζνγώληα ηξίγσλα ΑΒΓ  A 90   θαη ΓΒΓ  90   (όπνπ Α θαη Γ εθαηέξσζελ  

      ηεο ΒΓ) θαη ην κέζν Μ ηεο ΒΓ. Να απνδείμεηε όηη: 

    α) ην ηξίγσλν ΑΜΓ είλαη ηζνζθειέο  β)  AM 2A     γ)  B A    
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6878. ε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ  A 90   είλαη B 30  . Φέξνπκε ην ύςνο ΑΖ θαη ηε δηάκεζν ΑΜ  

      ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. Από ηελ θνξπθή Β θέξλνπκε θάζεηε ζηε δηάκεζν ΑΜ, ε νπνία ηελ ηέκλεη ζην  

      ζεκείν Δ όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Να απνδείμεηε όηη: 

     α) 
AB

BE
2

      β) AH BE  

     γ) ην ηεηξάπιεπξν ΑΖΔΒ είλαη εγγξάςηκν  δ) EH AB . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


