
Πατσιμάς Δημήτρης 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (1) 

 ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

 

Θέμα 1ο 

 

Α) Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας  

      είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.                                                    15 μονάδες 

 

Β) Tι λέγεται βαρύκεντρο ;                                                                              6 μονάδες 
 

Γ)  Να σημειώσετε με Σ ή Λ καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 

     i) Διάμεσος ενός τραπεζίου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει    

         τα μέσα των διαγωνίων του και είναι ίσο με το ημιάθροισμα των  

         βάσεων του.                                                                                         Σ.           Λ. 

    ii) Ορθόκεντρο ενός τριγώνου είναι το σημείο τομής των υψών του.     Σ.           Λ..                                      

    iii) Η διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου χωρίζει το 

τρίγωνο σε δύο ισοσκελή τρίγωνα.                                                     Σ.           Λ. 

                 9 μονάδες                                                                                   

Θέμα 2ο 

 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσος του ΑΔ Αν Ε,Ζ τα μέσα των ΒΔ,ΑΔ αντίστοιχα 
να αποδείξετε ότι : 

α) ΕΖ//ΑΒ                                                                                                        8 μονάδες 

β) Η μέσο της ΑΓ, όπου Η το σημείο τομής της ΑΓ με την παράλληλη από το Ζ στην  

    ΒΓ                                                                                                                8 μονάδες 

γ) το τετράπλευρο ΖΗΔΕ είναι παραλληλόγραμμο                                       10 μονάδες 

Αν επιπλέον το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές και ορθογώνιο ( ˆ 90  )  

δ) να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΖΗΔΕ είναι τετράγωνο                              9 μονάδες 

Θέμα 3ο 

 

Δίνεται παραλληλόγραμμο ΙΚΛΗ και τα μέσα Α και Γ των ΙΚ και ΗΛ αντίστοιχα. 

Αν Δ,Ε  τα σημεία τομής των ΑΗ,ΚΓ με την ΙΛ  αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι : 
α) το τετράπλευρο ΑΚΓΗ είναι παραλληλόγραμμο.                                     9 μονάδες 

β) Δ μέσο της ΙΕ                                                                                             9 μονάδες 

γ)  
3


                                                                                                      9 μονάδες 

δ)  
6


   ,όπου  Ο το κέντρο του παραλληλογράμμου.                          8 μονάδες 

 

 

 



Πατσιμάς Δημήτρης 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  (2) 

 ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

 

Θέμα 1ο 

 

Α) Να αποδείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών  

      τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της. 

15 μονάδες 

Β) Tι λέγεται ορθόκεντρο ;                                                                              6 μονάδες 
Γ)  Να σημειώσετε με Σ ή Λ καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 

     i) Διάμεσος ενός τραπεζίου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει    

         τα μέσα των μη παραλλήλων πλευρών του και είναι ίσο με την ημιδιαφορά  

          άθροισμα των  βάσεων του.                                                               Σ.           Λ. 

    ii) Ορθόκεντρο ενός τριγώνου είναι το σημείο τομής των υψών του.     Σ.           Λ.                                                                                                                 

    iii) Όταν σε ένα ορθογώνιο μία γωνία του είναι ίση με 30  η προσκείμενη κάθετος  

είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.                                               Σ.           Λ. 

9 μονάδες   

                                                                                                                   

Θέμα 2ο 

 

Δίνεται τρίγωνο ΔΕΖ και η διάμεσος του ΔΑ. Αν Β,Γ τα μέσα των ΕΑ,ΔΑ αντίστοιχα 

να αποδείξετε ότι : 
α) ΒΓ//ΔΕ                                                                                                         8 μονάδες 

β) Η μέσο της ΔΖ, όπου Η το σημείο τομής της ΔΖ με την παράλληλη από το Γ στην  

    ΕΖ                                                                                                                 8 μονάδες 

γ) το τετράπλευρο ΒΓΗΑ είναι παραλληλόγραμμο                                       10 μονάδες 

Αν επιπλέον το τρίγωνο ΔΕΑ είναι ισοσκελές και ορθογώνιο ( ˆ 90  )  

δ) να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΗΑ είναι τετράγωνο                              9 μονάδες 
 

Θέμα 3ο 

 

Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και τα μέσα Ε και Ζ των ΑΒ και ΓΔ αντίστοιχα. 

Αν Η,Θ  τα σημεία τομής των ΔΕ,ΒΖ με την ΑΓ  αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι : 

 α) το τετράπλευρο ΕΒΖΔ είναι παραλληλόγραμμο.                                    9 μονάδες  

 β) Η μέσο της ΑΘ                                                                                        9 μονάδες 

 γ)  
3


                                                                                                 9 μονάδες 

 δ) 
6


  ,όπου  Ο το κέντρο του παραλληλογράμμου.                         8 μονάδες 

 

 

 
 

 


