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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

1.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ). Στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών του 

ΒΑ,ΓΑ (προς το μέρος του Α) θεωρούμε ίσα τμήματα ΑΔ,ΑΕ αντίστοιχα. Αν Μ το 

μέσο της βάσης ΒΓ, να αποδείξετε ότι: 

α) ΕΒ=ΔΓ           

β) τα σημεία Δ,Ε ισαπέχουν από τις ΑΓ,ΑΒ αντίστοιχα.      

γ) το τρίγωνο ΜΔΕ είναι ισοσκελές.     

 

2.Οι διχοτόμοι ΒΔ, ΓΕ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) τέμνονται στο Ζ. Να 

αποδείξετε ότι: 

α)   ΒΔ=ΕΓ                                

β)   ΖΕ=ΖΔ και ΖΒ=ΖΓ                              

γ)    Η  ευθεία ΑΖ είναι μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος ΒΓ. 

 

 

3.Έστω Δ,Ε τα μέσα των πλευρών ΑΒ, ΑΓ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ).  

Να αποδείξετε ότι: 

α) το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές.              

β) τα Δ,Ε ισαπέχουν από τη βάση ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ.           

γ) τα Δ,Ε ισαπέχουν από τις ίσες πλευρές του τριγώνου ΑΒΓ.  

 

4.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και έστω Κ,Λ,Μ τα μέσα των πλευρών 

ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. Στις προεκτάσεις των ΑΒ,ΑΓ θεωρούμε σημεία Δ,Ε 

αντίστοιχα, τέτοια, ώστε  .Να αποδείξετε ότι : 

α) τα τρίγωνα ΚΒΜ και ΛΓΜ είναι ίσα. 

β) τα τρίγωνα ΒΜΔ και ΓΜΕ είναι ίσα. 

γ) τα τρίγωνα ΚΜΛ και ΑΚΛ είναι ίσα. 

δ) τα τρίγωνα ΚΜΔ και ΛΜΕ είναι ίσα. 

 

5.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και τα ύψη του ΒΔ , ΓΕ .Να αποδείξετε 

ότι : 

α) Τα τρίγωνα  ΑΒΔ και ΑΓΕ είναι ίσα. 

β) Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές  

γ)  Το τμήμα  ΔΕ  είναι παράλληλο με τη ΒΓ 

 

6.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ      και έστω Δ,Ε σημεία της πλευράς ΒΓ 

τέτοια, ώστε  .Αν Μ και Ν τα μέσα των ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα και Κ 

το σημείο τομής των ευθειών  ΜΔ και ΝΕ, να αποδείξετε ότι: 

α) το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. 

β)     γ)  

δ) το τρίγωνο ΜΝΚ είναι ισοσκελές. 

ε) το τρίγωνο ΒΚΓ είναι ισοσκελές. 
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7.Έστω ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας Α σκαληνού τριγώνου ΑΒΓ. Αν από το Β φέρουμε 

κάθετη  

στην ΑΔ που τέμνει την ΑΓ στο Ε, να αποδείξετε ότι: 

α) το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές. 

β) το τρίγωνο ΒΔΕ είναι ισοσκελές. 

γ) η ΔΖ είναι διχοτόμος της γωνίας  . 

 

8.Έστω ΑΜ η διάμεσος και ΑΔ το ύψος τριγώνου ΑΒΓ. Προεκτείνουμε τις ΑΔ,ΑΜ 

κατά ίσα τμήματα ΔΕ και ΜΖ αντίστοιχα. Αν Κ είναι το σημείο τομής των ΒΖ, ΓΕ, 

να αποδείξετε ότι:  

α) A   β)   
γ)    και   

 δ) το τρίγωνο ΜΕΖ είναι ισοσκελές. 

 

9.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας Α. Από το Δ φέρνουμε 

παράλληλη  

προς την ΑΒ που τέμνει την ΑΓ στο Ε και από το Ε παράλληλη προς την ΒΓ πού 

τέμνει την ΑΒ στο Ζ. Να δείξετε ότι:  

α) Το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ισοσκελές.                                                                                              

β) Το τετράπλευρο ΒΔΕΖ είναι παραλληλόγραμμο.                                                                        

γ)  ΒΖ=ΑΕ                                                                                                                              

 

10.Η γωνία Α ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι αμβλεία και ισχύει ότι  120 . Έστω ΒΔ η 

διχοτόμος της γωνίας Β και ΒΕ το ύψος του τριγώνου από τη κορυφή Β. Να 

αποδείξετε ότι : 

α) = 30ο         β) ΒΔ = 2 ΒΕ                                                                                                                           

γ) προεκτείνουμε την ΒΕ κατά ίσο τμήμα ΕΖ = ΒΕ. Να δείξετε ότι ΒΖΔ είναι 

ισόπλευρο.         

 

11. Σε ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι ΑΒ = 2 ΑΔ. Έστω Μ, Ν τα μέσα των ΑΒ και 

ΓΔ αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι : 

α) Το τετράπλευρο ΑΜΝΔ είναι παραλληλόγραμμο. 

β) Η ΔΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ΑΔΓ . 

γ) Η γωνία ΓΜΔ είναι ορθή. 

δ) Αν η γωνία Α είναι ίση με 120ο , τότε το τρίγωνο  ΜΓΝ είναι ισόπλευρο. 

 

12.Έστω Μ το μέσο της υποτείνουσας ΒΓ ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ. Στη προέκταση 

της ΑΜ προς το μέρος του Μ θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο, ώστε  .Να 

αποδείξετε ότι: 

α)    β)    γ)   ορθογώνιο 
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13.Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΒΓ = 2 ΑΒ. Έστω Μ το  μέσο της πλευράς ΒΓ . Στην 

πλευρά ΑΓ παίρνουμε τα σημεία Ν και Ρ έτσι ώστε ΑΝ = ΝΡ = ΡΓ. Να αποδείξετε 

ότι: 

α) ΜΡ // ΒΝ 

β) Η ευθεία ΒΝ διέρχεται από το μέσο του ΑΜ 

γ) Η ΒΝ είναι κάθετη στην ΑΜ.  δ)  Η γωνία ΑΜΡ είναι ορθή. 

ε) Αν η γωνία ΜΑΓ είναι ίση με 30ο , τότε ΒΝ = 2ΡΓ . 

 

14.Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Από το Β  

φέρνουμε την ευθεία (ε1) κάθετη στην ΑΒ και από  

το Γ την (ε2) κάθετη στην ΑΓ και παίρνουμε πάνω  

τους  τα τμήματα ΒΔ,ΓΕ αντίστοιχα, ώστε 

ΒΔ=ΓΕ  

όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα. Οι ευθείες  

(ε1),(ε2) τέμνονται στο σημείο Ζ . 

α) Να δείξετε ότι τρίγωνο ΑΒΖ=τρίγωνο ΑΓΖ 

β) ΒΖ=ΓΖ 

 γ) Η ΑΖ είναι μεσοκάθετη του ΒΓ και είναι 

διχοτόμος της BZ  

 

15.Έστω Οδ διχοτόμος γωνίας xOy 60  και ευθεία ε παράλληλη στην Οχ που τέμνει τις 

Οy,  

Οδ στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Αν Κ είναι το μέσο της ΟΒ και η ΑΚ τέμνει την 

Οχ στο Γ, τότε: 

α) να υπολογίσετε τις γωνίες xOB  και BOA  

β) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ισοσκελές και να υπολογίσετε τη γωνία 

OAB . 

γ) να αποδείξετε ότι η ΟΚ είναι κάθετη στην ΟΒ. 

δ) να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΟΓΒΑ είναι ρόμβος. 

 

16.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ τέτοιο ώστε ΑΒ<ΑΓ. Στις προεκτάσεις των ΒΑ και ΓΑ προς το 

Α παίρνουμε σημεία Δ και Ε αντίστοιχα έτσι, ώστε ΑΔ=ΑΓ και ΑΕ=ΑΒ. Αν οι 

ευθείες ΔΕ και ΓΒ τέμνονται στο σημείο Μ, να αποδείξετε ότι: 

α)  ΔΕ=ΒΓ            

β)  τα τρίγωνα ΜΒΔ και ΜΕΓ είναι ίσα.      

  

γ)  η ΜΑ είναι διχοτόμος της γωνίας BM   

 

Έστω Δ,Ε,Ζ τα μέσα των πλευρών ΒΓ, ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα ορθογωνίου τριγώνου 

ΑΒΓ    90 . 
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17. Προεκτείνουμε την ΕΖ κατά τμήμα  .Να αποδείξετε ότι: 

α) το τετράπλευρο ΒΕΗΓ είναι παραλληλόγραμμο.             

β) το τετράπλευρο ΑΕΔΖ είναι ορθογώνιο.        

γ)   .          

 

18.Δίνεται ρόμβος ΑΒΓΔ με κέντρο το σημείο Ο. Στην 

προέκταση της ΑΒ θεωρούμε σημείο Ε τέτοιο, ώστε 

ΒΕ=ΑΒ. Να αποδείξετε ότι: 

α)  οι ευθείες ΓΕ και ΒΔ είναι παράλληλες.  

     

β)    
1

2
.  γ)  η γωνία   είναι ορθή.    

 

19.Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Έστω Ε η προβολή του Α πάνω στην 

ευθεία ΒΓ, Μ το μέσο της ΓΔ και Ζ το σημείο στο οποίο η ευθεία ΕΜ τέμνει την 

προέκταση της ΑΔ. Να αποδείξετε ότι: 

α) τα τρίγωνα ΔΜΖ και ΓΜΕ είναι ίσα   

β) το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ορθογώνιο   

γ) το τρίγωνο ΑΜΖ είναι ισοσκελές   

δ)        

 

20.Από  το  έγκεντρο  Ι , τριγώνου  ΑΒΓ  φέρουμε  ευθεία  παράλληλη  προς τη  ΒΓ  που  

τέμνει   

τις  ΑΒ  και  ΑΓ  στα  σημεία  Δ  και  Ε  αντίστοιχα .Να  αποδείξετε  ότι :   

α)  τα τρίγωνα ΒΔΙ και ΙΕΓ είναι ισοσκελή.            

β)  .    

 

21.Προεκτείνουμε τις διαμέσους ΒΔ, ΓΕ τριγώνου 

ΑΒΓ κατά τμήματα ΔΖ=ΒΔ και ΕΗ=ΓΕ. Να 

αποδείξετε ότι: 

α) τα τετράπλευρα ΑΒΓΖ και ΑΗΒΓ είναι 

παραλληλόγραμμα. 

β) τα σημεία Η,Α,Ζ είναι συνευθειακά και το Α είναι μέσο του ΗΖ. 

 

22.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ. Έστω ΑΔ διχοτόμος της γωνίας Α και έστω ότι η 

κάθετη ΒΚ στην ΑΔ τέμνει την πλευρά ΑΓ στο Ε. Αν Μ το μέσο της ΒΓ, να 

αποδείξετε ότι: 

 α)          

 β) 
2


   και        

 γ) 90
2
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Δ Γ

A Β
Ε

Ζ

23.Στο τραπέζιο ΑΒΓΔ του διπλανού σχήματος είναι 

A 90   , 2    και Ε,Ζ μέσα των ΑΒ και ΒΓ 

αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: 

α)  το τετράπλευρο ΑΕΓΔ είναι ορθογώνιο.                   

β) 60               

γ)            
δ) το τετράπλευρο ΔΕΖΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.      

 

 

24.Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90
o
) με Γ=30

o
 και η διάμεσος ΑΜ. Η 

μεσοκάθετος της ΒΓ τέμνει την ΑΓ στο Δ. Προεκτείνουμε την ΓΑ κατά ΑΕ=ΑΔ 

και έστω Ζ το κοινό σημείο των ΒΕ,ΑΜ. Να αποδείξετε ότι: 

 α) Η ΒΔ είναι διχοτόμος της ˆ           

 β) Το τρίγωνο ΒΔΕ είναι ισόπλευρο.                                              

 γ) ΕΒ=2ΜΔ  δ) ΕΖ=ΑΕ    ε) ΒΖ=ΑΓ 

 

25.Δίνονται τα αμβλυγώνια τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ με ˆ ˆ,    > 90° και ΑΒ=Α΄Β΄. Αν 

ΑΔ =Α΄Δ΄ και ΒΕ= Β΄Ε΄ (όπου ΑΔ,ΒΕ και  Α΄Δ΄ ,Β΄Ε΄  ύψη των τριγώνων ΑΒΓ 

και Α΄Β΄Γ΄ αντίστοιχα ),να δείξετε ότι  

      α) τα τρίγωνα ΑΒΕ και Α΄Β΄Ε΄ είναι ίσα , 

      β) τα τρίγωνα ΑΒΔ και Α΄Β΄Δ΄ είναι ίσα 

      γ) τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ είναι ίσα  

 

26.Έστω το ισοσκελές τρίγωνο ΔΕΖ (ΔΕ = ΔΖ) και Μ το μέσο της ΕΖ. Παίρνουμε 

σημείο Α της ΔΕ και σημείο Β της ΔΖ έτσι ώστε 
1

ΔA = 
4

 και 
1

ΔΒ = ΔΖ
4

. 

Να δείξετε ότι : 

Α)  το τρίγωνο ΜΑΒ είναι ισοσκελές. 

Β) τα Α,Β ισαπέχουν από τη ΕΖ. 

 

27.Θεωρούμε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ και τη διχοτόμο του ΑΔ.  

Προεκτείνουμε το ύψος του ΑΚ κατά τμήμα ΚΕ = ΑΚ. Να αποδείξετε ότι : 

i.  τα τρίγωνα ΑΒΕ, ΑΔΕ και ΑΓΕ  είναι ισοσκελή 

ii. τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΔΕΓ είναι ίσα  

iii. η ΕΔ είναι διχοτόμος του τριγώνου ΒΕΓ. 

28.Θεωρούμε το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ). Προεκτείνουμε την ΒΓ προς την 

πλευρά του Β κατά ΒΔ και προς την πλευρά του Γ κατά ΓΕ έτσι ώστε ΒΔ = ΓΕ. 

Επιπλέον, προεκτείνουμε την ΑΒ κατά ΒΖ και την ΑΓ κατά ΓΗ έτσι ώστε ΒΖ = 

ΓΗ. Να αποδείξετε ότι: 

       Α)  ΔΖ = ΕΗ.     

       Β) τα τρίγωνα ΓΔΖ και ΒΕΗ είναι ίσα    
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29.Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  ( 
0

Â = 90 )  είναι ˆ ˆ2   . Στο μέσο Κ της 

υποτείνουσας ΒΓ φέρνουμε μία ευθεία κάθετη στη ΒΓ που τέμνει την ΑΒ στο 

σημείο Δ. 

α) Να δείξετε ότι 
0ˆ 30   και 

0ˆ 60  . 

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΓΔΒ είναι ισοσκελές με ΔΒ = ΔΓ. 

γ) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΓΔ και ΔΒΚ είναι ίσα. 

                

30.Δίνεται τρίγωνο  ΑΒΓ  με ΑΒ < ΑΓ.Πάνω στη ΑΓ θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο ώστε 

ΑΔ=ΑΒ  και στην προέκταση της ΑΒ σημείο Ε τέτοιο ώστε ΑΕ=ΑΓ. 

 Αν Ρ είναι το σημείο τομής των ΒΓ και ΕΔ, τότε : 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΕΔ είναι ίσα.        

 

β)Να αποδείξετε ότι ΒΡ=PΔ 

31.Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ 

 ( Â 90


  ) με ˆ 30


  . ΄Εξω από 

αυτό κατασκευάζουμε το ισόπλευρο 

τρίγωνο ΒΓΔ. Αν οι ΔΒ και ΓΑ 

τέμνονται στο Ε, να δείξετε ότι: 

 

α) ΑΒ//ΓΔ 

β) Το σημείο Α είναι μέσο του 

τμήματος ΕΓ. 

 

32. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ 

= ΑΓ) και τα σημεία Δ ,Ε της ευθείας ΒΓ της βάσης που δεν ανήκουν στην πλευρά 

ΒΓ, τέτοια ώστε ΒΔ = ΓΕ. Αν    και    , να αποδειχτεί ότι : 

i.  τα τρίγωνα ΔΒΒ΄  και ΓΕΓ΄  είναι ίσα 

 

ii.  τα τρίγωνα ΑΒΓ΄  και ΑΓΒ΄  είναι ίσα  

 

33.   Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ˆ 90A  ) φέρουμε το ύψος ΑΔ. 

i) Αν Ε,Ζ είναι τα μέσα των ΑΒ,ΑΓ  να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΔΕΖ και ΑΕΖ 

είναι ίσα 

 

ii) Αν Μ είναι το μέσο της ΕΖ να αποδείξετε ότι 
4


   

 

iii) Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του τριγώνου ΑΒΓ είναι διπλάσια από την 

περίμετρο του τριγώνου ΔΕΖ 

 

 

 

Ε

Β

Α
Γ

Δ
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34.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ  με ˆ ˆ  .Πάνω στη ΑΓ θεωρούμε σημείο Δ ώστε ΑΔ=ΑΒ. 

Αν   

     ΑΖ η  αντίστοιχη διχοτόμος του τριγώνου ΑΒΓ, να δείξετε ότι : 

     α) η ΑΖ είναι κάθετη στη ΒΔ 

     β) 
ˆ ˆ

2


    

     γ) 
2


  ,όπου  Κ το σημείο τομής των ΑΖ και ΒΔ και Λ το μέσο της ΒΓ  

 

35.Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( )90ˆ   και έστω Κ,Λ,Μ τα μέσα των πλευρών 

του  ΑΒ,  ΒΓ,  ΓΑ αντίστοιχα.  Να δείξετε ότι : 

                           α)  το τετράπλευρο  ΚΛΜΑ  είναι ορθογώνιο.                                                                                                                                                                                                                 

                            β)  η περίμετρος του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ είναι  ίση με τη περίμετρο του ορθογωνίου  

                                   ΚΛΜΑ  αυξημένη κατά το άθροισμα των διαγωνίων του ΑΛ και ΚΜ.                     

36.Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  ο
90Α̂   φέρνουμε το ύψος ΑΔ και τη ΔΕ κάθετη στην 

ΑΒ και τη ΔΖ κάθετη στην ΑΓ . Αν η διάμεσος ΑΜ τέμνει τη ΔΖ στο Η να 

αποδείξετε ότι : 

α. Γ̂ΕΔ̂B   

β. τα τρίγωνα ΑΗΖ και ΒΔΕ είναι ίσα . 

γ. το τετράπλευρο ΒΕΖΗ είναι παραλληλόγραμμο . 

δ. ΑΔ = ΒΗ    

 

37.Σε τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουμε ευθεία ε παράλληλη στη βάση ΒΓ που διέρχεται από την 

κορυφή Α. Φέρνουμε τις διχοτόμους των γωνιών Β και Γ οι οποίες τέμνουν την 

ευθεία ε στα Δ και Ε αντίστοιχα. 

      Να αποδείξετε ότι:  

      i) το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ισοσκελές                 

      ii) το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές         

      iii) ΔΕ=ΑΒ+ΑΓ      

   

38.Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ // ΓΔ) ,με ΑΒ = 3 ,  ΒΓ=4 και η γωνία  

ˆ 120   .Φέρνω ΑΕ κάθετη στη ΔΓ. 

α) Να βρεθεί  το μήκος της  ΔΕ              

β) Να βρεθεί  το μήκος της διαμέσου ΚΜ του τραπεζίου .                

γ)  Αν οι μη παράλληλες πλευρές ΔΑ,ΓΒ τέμνονται στο  Ζ , να   

     αποδείξετε ότι το τρίγωνο 
Δ

ZKM  είναι ισόπλευρο.    

                                     

39.  Έστω τρίγωνο ΚΛΜ ,η διάμεσος του ΛΖ και Α,Β,Γ τα μέσα των ΚΛ,ΚΖ,ΖΜ 

αντίστοιχα .  

       Αν Ρ είναι το σημείο τομής των ΛΖ και ΓΑ ,να αποδειχτεί ότι : 

        i)  ΑΒ \\ ΛΖ                                                             ii) ΑΡ = ΡΓ 

       iii)  ΡΖ=
1

4
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40.    Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και δύο ημιευθείες Ax, Ay κάθετες στις πλευρές ΑΒ, ΑΓ 

αντίστοιχα και τέτοιες, ώστε καθεμία από τις γωνίες   και y  

να είναι εφεξής με την Α. Στις Αχ, Ay παίρνουμε τμήματα ΑΒ' = ΑΒ 

και ΑΓ' = ΑΓ. Να αποδείξετε ότι ΒΓ = ΓΒ'. 

                           

    

 

41.Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με ̂  > 90° και Δ, Ε σημεία των πλευρών ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα, 

τέτοια ώστε ΑΔ = ΑΕ. Αν οι κάθετες στις πλευρές ΑΒ, ΑΓ στα σημεία Δ, Ε 

τέμνουν τις ημιευθείες ΓΑ, ΒΑ στα σημεία Δ', Ε' αντίστοιχα, να αποδειχθεί ότι:  

   α) ΔΔ' = ΕΕ', 

   β) αν οι ευθείες ΔΔ' και ΕΕ' τέμνονται στο σημείο Ρ, τότε το τρίγωνο ΡΔ'Ε' είναι 

ισοσκελές  

       και η ΡΑ  διχοτομεί τη γωνία ̂ . 

 

42.Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ // ΓΔ) έτσι ώστε  3ΔΓ =4ΑΒ.Στη βάση  ΑΒ παίρνουμε 

σημείο Ε έτσι ώστε 
1

3
   .Έστω Ζ το μέσο της πλευράς ΒΓ και Η το μέσο 

του ευθυγράμμου τμήματος ΔΕ. 

 Να αποδείξετε ότι :  

 α) ΗΖ // = ΑΒ  

 β) Αν Κ το σημείο τομής του ευθυγράμμου τμήματος ΗΖ με το ΑΔ, να αποδείξετε   

     ότι  
1

6
   . 

43.Σε ένα τρίγωνο ΔΕΖ (με 90  ) φέρνουμε τη διάμεσο ΕΚ και το ύψος ΖΗ του 

τριγώνου ΔΕΖ, που τέμνονται στο σημείο Θ. Αν ΚΙ  ΕΔ και ΕΚ = ΖΗ, να 

αποδείξετε ότι  

i. 
2


   

ii. 30   

iii. ΕΘ = 2ΘΗ.  

 

44.Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΔΕΖ φέρνουμε το ύψος ΔΗ και το προεκτείνουμε κατά τμήμα  

ΗΚ = ΑΗ. 

 α) Αν Μ είναι το μέσο του ΚE, να αποδείξετε ότι  το τετράπλευρο ΔΗΜΕ  είναι  

     τραπέζιο.  

 β) Αν Λ είναι το μέσο του ΕΜ και Ν το μέσο του ΑΗ, να αποδείξετε ότι  

      ΚΛ = 
3ΔΕ

4
. 
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45.Δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο ΑΒΓΔ με ˆ ˆ 90 .    Η μεγάλη βάση ΔΓ είναι 

   διπλάσια της μικρής βάσης ΑΒ και είναι 45 .


  Από την κορυφή Β φέρνουμε 

   τη ΒΕ κάθετη στην ΔΓ. Έστω Ν το σημείο τομής των ΑΕ και ΒΔ .Να αποδειχτεί  

    ότι : 

     α) η ΑΓ διέρχεται από το μέσο Μ της ΒΕ.(5 μονάδες) 

     β)      (4 μονάδες) 

     γ) ΑΕ=ΒΔ   (4 μονάδες) 

     δ) 
1

.
4

Μ      ( 12 μονάδες) 

46.Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ // ΓΔ) ,με ΑΒ = 6 ,  ΑΔ=4 και η γωνία 


60Δ�   . 

  Φέρνω ΑΕ κάθετη στη ΔΓ. 

  α) Να βρεθεί  το μήκος της  ΔΕ (8 μονάδες) 

  β) Να βρεθεί  το μήκος της διαμέσου ΚΜ του τραπεζίου .(9 μονάδες) 

  γ)  Αν οι μη παράλληλες πλευρές ΔΑ,ΓΒ τέμνονται στο  Ζ , να αποδείξετε ότι το   

       τρίγωνο ZKM


 είναι ισόπλευρο.(8 μονάδες) 

 

47.Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ .Έστω Ε,Ζ τα μέσα των ΒΓ,ΔΓ αντίστοιχα.. 

  Αν Ο το κέντρο του παραλληλογράμμου να δείξετε ότι : 

   α) το τετράπλευρο ΟΕΓΖ είναι παραλλληλόγραμμο (9 μονάδες) 

   β) αν Η το σημείο τομής των ΕΖ,ΑΓ  τότε : .
4

ΑΓ
ΗΓκαι

4

ΔB
HE   

48.Δίνεται τo  τρίγωνο  ABΓ με ˆ ˆ    .Έστω AΔ η διχοτόμος και AM διάμεσος τoυ ABΓ. Από 

τo B φέρνουμε κάθετη στηv AΔ η oπoία τέμνει τηv AΓ στo Z. 

       Nα απoδειχθεί ότι: 

       i) To τρίγωνο  ABZ είναι ισοσκελές  

      ii) 
ˆ ˆ

2

   
    

      iii) Αν  ˆ ˆ3B    τότε να αποδείξετε ότι : ZM  BΓ 

 

49.Σε τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουμε την εσωτερική διχοτόμο ΑΔ και την εξωτερική διχοτόμο 

Αχ της γωνίας Α. Φέρνουμε και τις BE  ΑΔ και ΒΖ  Αχ. Να αποδείξετε ότι: 

   α) το τετράπλευρο ΑΕΒΖ είναι ορθογώνιο,  

   β) η ΖΕ είναι παράλληλη στην ΑΓ,  

   γ) η ΖΕ, αν προεκταθεί, διέρχεται από το μέσο Μ της ΒΓ,  

   δ) ΖΜ = 
ΑΒ ΑΓ

2


 

50.Θεωρούμε τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΔΓ) με Α = Δ = 90°, ΔΓ = 2ΑΒ και B = 3Γ. 

Φέρνουμε τη BE  ΔΓ, που τέμνει την ΑΓ στο σημείο Κ, και την ΑΕ, που τέμνει 

τη ΒΔ στο σημείο Λ. Να αποδείξετε ότι: 

   α) Γ = 45°  

   β) ΒΔ = ΑΕ  

   γ) ΛΚ = 
1

4
ΔΓ 


