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ΣΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΣΩΝ  ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΣΗ Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θ Ε Ω Ρ Ι Α 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να δθμιουργθκοφν ςωςτζσ εκφράςεισ αντιςτοιχίηοντασ κάκε ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Α με ζνα μόνο ςτοιχείο τθσ 

ςτιλθσ Β. 

 

τιλθ (Α) 

 

τιλθ (Β) 

 Ο γεωμετρικόσ τόποσ των ςθμείων που 
ιςαπζχουν από τα άκρα ενόσ τμιματοσ ΑΒ είναι: 
 

 Ο γεωμετρικόσ τόποσ των ςθμείων του επιπζδου 
που ιςαπζχουν από δφο παράλλθλεσ ε1 και ε2 
είναι: 
 
 

 Ο γεωμετρικόσ τόποσ των ςθμείων του επιπζδου 
που απζχουν ίςθ απόςταςθ α από ζνα ςθμείο Ο 
είναι: 
 

 Ο γεωμετρικόσ τόποσ των ςθμείων του επιπζδου 
που ιςαπζχουν από τισ πλευρζσ μιασ γωνίασ 
είναι: 

 

 

 

 διάμετροσ του κφκλου (Ο, α) 

ο κφκλοσ (Ο, α) 

θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ 

θ μεςοκάκετθ 

θ μεςοπαράλλθλθ 

το τόξο κφκλου 

10 μονάδεσ 

Β. 

α. Να ςχεδιάςετε ςθμεία τα οποία ιςαπζχουν από τισ πλευρζσ μιασ γωνίασ.  Να προςδιορίςετε τθ γραμμι ςτθν 

οποία ανικουν τα ςθμεία αυτά και να αποδείξετε τουσ ιςχυριςμοφσ ςασ. 

β. Ποια ςχζςθ πρζπει να ικανοποιοφν τα μικθ τριϊν δεδομζνων ευκυγράμμων τμθμάτων για να αποτελοφν αυτά 

πλευρζσ τριγϊνου;  

γ. Κάκε τρίγωνο είναι εγγεγραμμζνο ςε κφκλο με κζντρο το ςθμείο τομισ των μεςοκακζτων των πλευρϊν του. Είναι 

ςωςτόσ αυτόσ ο ιςχυριςμόσ; 

                                               15 μονάδεσ 

ΘΕΜΑ  2ο 

Α) Να αποδείξετε ότι κάκε ςθμείο τθσ  μεςοκακζτου  ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ ιςαπζχει από τα άκρα του.                                                               

(10 μονάδεσ) 

B)  Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτζσ () ι λανκαςμζνεσ (Λ):  

α)  Ζνα τρίγωνο είναι οξυγϊνιο όταν ζχει μία οξεία γωνία. 

β)  Αν δφο τρίγωνα ζχουν τισ γωνίεσ τουσ ίςεσ μία προσ μία, είναι ίςα. 
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γ)  Κάκε ςθμείο τθσ διχοτόμου μιασ γωνίασ ιςαπζχει από τισ πλευρζσ τθσ. 

δ)  Αν ςε ζνα ιςοςκελζσ τρίγωνο, μια γωνία του ιςοφται με 60ο, τότε το τρίγωνο είναι ιςόπλευρο.  

ε)  Αν δφο παράλλθλεσ ευκείεσ τζμνονται από τρίτθ ςχθματίηουν τισ εντόσ εκτόσ και επί τα αυτά μζρθ γωνίεσ 

παραπλθρωματικζσ. 

 (15 μονάδεσ) 

ΘΕΜΑ 3o  

Α1) Να αποδείξετε ότι αν ςε ορκογϊνιο τρίγωνο μια γωνία του ιςοφται με 30°, τότε θ  

       απζναντι κάκετθ πλευρά του είναι το μιςό τθσ υποτείνουςασ.                                             *Μονάδεσ 9+ 

Α2) Να απαντιςετε αν είναι ςωςτι ι λάκοσ κάκε μια από τισ παρακάτω    προτάςεισ: 

1. 1. Σα εθαπηόκελα ηκήκαηα θύθινπ, πνπ άγνληαη από  

2.     ζεκείν εθηόο απηνύ είλαη κεηαμύ ηνπο ίζα. 

   

3. 2. Γπν ηξίγωλα είλαη ίζα, όηαλ έρνπλ ηηο γωλίεο ηνπο  

4.     ίζεο κηα πξν ο κηα. 

   

5. 3. Σν άζξνηζκα ηωλ γωληώλ ελόο εμαγώλνπ είλαη 720°    

6. 4. ε θάζε ξόκβν νη δηαγώληεο είλαη ίζεο.    

7. 5. Ζ εμωηεξηθή γωλία ελόο ηξηγώλνπ είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηωλ 

απέλαληη εζωηεξηθώλ γωληώλ ηνπ. 

   

 

*Μονάδεσ 10+ 

Α3) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ επόμενεσ προτάςεισ: 

      α) Κάκε ςθμείο που ιςαπζχει από τα άκρα ενόσ ευκφγραμμου  

          τμιματοσ ανικει ςτθν ………………………………… 

      β) Κάκε εςωτερικό ςθμείο μιασ γωνίασ που ιςαπζχει από τισ πλευρζσ 

          είναι ςθμείο τθσ ……………………………….                                                                         *Μονάδεσ 6+  

 
ΘΕΜΑ  4ο 

 
Α1.   Να αποδείξετε ότι ςε κάκε τρίγωνο απζναντι από άνιςεσ πλευρζσ βρίςκονται ομοίωσ άνιςεσ γωνίεσ.   Δθλαδι 

αν      τότε: ˆ ˆ.     

                                  Μονάδες 9 
Α2.   Να  χαρακτηρίςετε  τισ  παρακάτω  προτάςεισ,  γράφοντασ  τη  λζξη  ΄΄Σωστό΄΄ ή ΄΄Λάθος΄΄,  δίπλα  ςτο  γράμμα  

που αντιςτοιχεί  ςε κάθε  πρόταςη. 
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         α.   ε κάκε τρίγωνο     ιςχφει:    , .ό             

 
         β.   Αν δφο ευκείεσ τεμνόμενεσ από τρίτθ ςχθματίηουν δφο εντόσ και επί τα αυτά γωνίεσ παραπλθρωματικζσ, 

τότε οι ευκείεσ είναι παράλλθλεσ.   
 
         γ.    Αν ζνα παραλλθλόγραμμο ζχει μία γωνία ορκι, τότε είναι ορκογϊνιο. 
 

         δ.    Αν ςε ορκογϊνιο τρίγωνο   με 0ˆ 90   είναι  2   , τότε 0ˆ 60 .   
Μονάδες 10                                               

 
A3.   τθ  ςτιλθ  Α  δίνεται θ ιδιότθτα που ζχουν τα ςθμεία του επιπζδου και ςτθ  ςτιλθ  Β   
        δίνεται  ο γεωμετρικόσ τόποσ των ςθμείων αυτϊν. Να αντιςτοιχίςετε κάκε  γράμμα τθσ 
        ςτιλθσ  Α  ςτο ςωςτό αρικμό τθσ ςτιλθσ  Β. 
 

Στήλη  Α Στήλη  Β 

α.    Να απζχουν μία οριςμζνθ απόςταςθ  από  
       ζνα  ςτακερό ςθμείο. 

1.   Θ μεςοκάκετοσ του 
τμιματοσ 

β.    Να ιςαπζχουν από τα άκρα ενόσ  
       ευκυγράμμου  τμιματοσ.                  

2.   Θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ  

γ.    Να ιςαπζχουν από τισ πλευρζσ μιασ  γωνίασ. 3.   Ο  κφκλοσ 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 5Ο    

 

Α.  Να αποδείξετε ότι,  τα εφαπτόμενα τμιματα κφκλου, που άγονται από ςθμείο  

    εκτόσ αυτοφ, είναι ίςα μεταξφ τουσ.                                           (Μονάδεσ 13)  

Β.  Να δϊςετε τον οριςμό τθσ μεςοκακζτου ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ  και να       

    αναφζρετε μια χαρακτθριςτικι τθσ ιδιότθτα.                               (Μονάδεσ 06)  

            Γ.   Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτθ  κόλλα ςασ 

                τθν ζνδειξθ ωςτό ι Λάκοσ , δίπλα ςτο γράμμα που  αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

    α.  Αν δφο κφκλοι με ακτίνεσ R και ρ αντίςτοιχα , τζμνονται ,τότε θ διάκεντροσ 

     ιςοφται με το άκροιςμα των ακτίνων τουσ R + ρ.                                                                       (Μονάδεσ 01) 

β.  Δφο γωνίεσ  λζγονται παραπλθρωματικζσ ,  όταν ζχουν άκροιςμα 90 ο  .      (Μονάδεσ 01) 

    γ.   Θ διάκεντροσ δφο τεμνόμενων κφκλων είναι μεςοκάκετοσ τθσ  κοινισ χορδισ  

         τουσ.                                                                                                            (Μονάδεσ 01) 

δ. Δφο ευκείεσ κάκετεσ ςτθν ίδια ευκεία, είναι και μεταξφ τουσ κάκετεσ       (Μονάδεσ 01) 

ε.   Από κάκε ςθμείο εκτόσ ευκείασ,  άγεται μία μόνο κάκετθ ςε αυτιν.          (Μονάδεσ 01) 

      η.  Κάκε εξωτερικι γωνία τριγϊνου ,  είναι μεγαλφτερθ από το άκροιςμα των δφο    

      απζναντι εςωτερικϊν γωνιϊν του τριγϊνου                                            (Μονάδεσ 01)  
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ΘΕΜΑ  6ο  

 α) Να αποδείξετε ότι αν ςε ορκογϊνιο τρίγωνο  μια γωνία του ιςοφται με 300,   

                 τότε θ απζναντι πλευρά του είναι το μιςό τθσ υποτείνουςασ.                     (Μονάδεσ 9)   

 β) Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να αποδείξουμε ότι ζνα τετράπλευρο είναι  

                ορκογϊνιο (Κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο ορκογϊνιο)                  (Μονάδεσ 6)   

 γ) Να μεταφζρετε ςτθν κόλλα ςασ ςυμπλθρωμζνεσ τισ κάτωκι προτάςεισ 

                     1) Σο φψοσ που αντιςτοιχεί ςτθν βάςθ ιςοςκελοφσ τριγϊνου είναι     …………............ και  …………………  

          2) Σο άκροιςμα των γωνιϊν κυρτοφ ν-γϊνου είναι  …………..  ορκζσ. 

                    3) Κάκε εξωτερικι γωνία τριγϊνου είναι ίςθ με το άκροιςμα των  δυό   

                         ………………       ………………. γωνιϊν του τριγϊνου. 

                    4) Σο ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει τα μζςα των δφο πλευρϊν     

                         τριγϊνου είναι …………………….προσ τθν τρίτθ πλευρά και  …………………………..    

                                            (Μονάδεσ 10)   

 

ΘΕΜΑ 7ο 

Α. Να αποδείξετε ότι το ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει τα μζςα των δφο πλευρϊν τριγϊνου είναι παράλλθλο προσ 

τθν τρίτθ  πλευρά και ίςο με το μιςό τθσ.                    (μονάδεσ  12) 

Β. Σι ονομάηουμε φψοσ τριγϊνου ;                                 (μονάδεσ  5) 

Γ.  Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθ λζξθ ωςτό ι Λάκοσ δίπλα ςτο 

γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

α. Ζνα τετράπλευρο που οι διαγϊνιοί του διχοτομοφνται είναι παραλλθλόγραμμο. 

β. Αν δφο τρίγωνα ζχουν τισ γωνίεσ τουσ ίςεσ μία προσ μία,    

τότε τα  τρίγωνα είναι ίςα.  

γ. Θ διάμεςοσ που αντιςτοιχεί ςτθ βάςθ ιςοςκελοφσ τριγϊνου 

είναι διχοτόμοσ και φψοσ 

δ. το άκροιςμα των γωνιϊν κάκε τριγϊνου είναι 2 ορκζσ.                        (μονάδεσ  8) 
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ΘΕΜΑ  8ο 

 

Α.  Ποιο τετράπλευρο λζγεται παραλλθλόγραμμο; Γράψετε τρεισ ιδιότθτεσ του παραλλθλογράμμου. (ΜΟΝ 9) 

Β. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ϊςτε να είναι ορκζσ οι παρακάτω προτάςεισ:  

α) Οι κατακορυφιν γωνίεσ είναι ………………………………  

β) Ζνα τρίγωνο που ζχει και τισ τρεισ πλευρζσ του ίςεσ λζγεται ………………………………..  

γ) Οι προςκείμενεσ γωνίεσ ςτθ βάςθ ιςοςκελοφσ τριγϊνου είναι ……………………………..  

δ) ε ιςοςκελζσ τρίγωνο θ διάμεςοσ προσ τθ βάςθ του είναι ………………  και ………………  

ε) ε κάκε τρίγωνο το άκροιςμα των γωνιϊν του είναι ………………….. μοίρεσ. 

(ΜΟΝ 

2x5=10) 

Γ. θμειϊςατε () δίπλα από κάκε ςωςτι πρόταςθ και (Λ) δίπλα από κάκε λάκοσ πρόταςθ.  

α) ε κάκε παραλλθλόγραμμο οι διαγϊνιοί του διχοτομοφνται.  

β)  το ορκογϊνιο τρίγωνο θ διάμεςοσ προσ τθν υποτείνουςα ιςοφται με το 1 τθσ υποτείνουςασ.  

  

γ) Θ διάμεςοσ του τραπεηίου είναι παράλλθλθ προσ τισ βάςεισ του και ιςοφται με το θμιάκροιςμά τουσ. 

 

(ΜΟΝ 2x3=6) 

ΘΕΜΑ  9ο 

Α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ προτάςεισ: 

α) Σο παραλλθλόγραμμο που ζχει ίςεσ διαγϊνιουσ λζγεται ........ 

β) Σο παραλλθλόγραμμο που είναι ορκογϊνιο και ρόμβοσ λζγεται ..... 

γ) το τετράγωνο οι διαγϊνιοι ζχουν τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 

i) ...................................................................... 

ii) ...................................................................... 

iii) ...................................................................... 

                                                                                                                                          (Μονάδεσ 10) 

Β) Να ςχεδιάςετε ζνα τετράγωνο και ζναν ρόμβο και να γράψετε δφο ομοιότθτεσ και δφο διαφορζσ τουσ.  

                                                                                                                                          (Μονάδεσ 10)   

Γ) Να ςχεδιάςετε ζνα τραπζηιο και να γράψετε τισ ιδιότθτεσ τθσ διαμζςου του.           (Μονάδεσ 5) 

 

 



6 
 
ΘΕΜΑ 10Ο 

Α. Ποιά είναι τα είδθ των τριγϊνων ωσ προσ τισ πλευρζσ; (Μον. 8) 

Β. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν , γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθ λζξθ  ωςτό ι Λάκοσ δίπλα ςτο 

γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

 i. Γπν ρνξδέο ελόο θύθινπ είλαη ίζεο αλ θαη κόλν αλ ηα απνζηήκαηά ηνπο είλαη ίζα. 

 ii. Αλ δύν ηξίγωλα έρνπλ όιεο ηηο γωλίεο ηνπο ίζεο κία πξνο κία ηόηε είλαη ίζα. 

 iii. Ζ δηάκεζνο νξζνγωλίνπ ηξηγώλνπ πνπ θέξνπκε από ηελ θνξπθή ηεο νξζήο γωλίαο ηζνύηαη κε ην κηζό 

ηεο ππνηείλνπζαο. 

 iv. Κάζε επίθεληξε γωλία ηζνύηαη κε ην κηζό ηεο εγγεγξακκέλεο  γωλίαο πνπ βαίλεη ζην ίδην ηόμν.

 (Μνλ. 8) 
Γ. Να αντιςτοιχίςετε κάκε είδοσ παραλλθλογράμμου τθσ ςτιλθσ Α με τθν αντίςτοιχθ ιδιότθτα των διαγωνίων του 

από τθ ςτιλθ  Β.     (Μον. 9) 

   ΣΘΛΘ Α ΣΘΛΘ Β 

1. Οξζνγώλην 

2. Ρόκβνο 

3. Σεηξάγωλν 

Α. Οι διαγϊνιοι τζμνονται κάκετα 

Β.  Οι διαγϊνιοι τζμνονται κάκετα και είναι ίςεσ 

Γ.  Οι διαγϊνιοι είναι ίςεσ 

 

ΘΕΜΑ  11ο 

 
Α1. Να αποδείξετε ότι ςε κάκε παραλλθλόγραμμο οι απζναντι πλευρζσ του είναι ίςεσ.                                                                         

Μονάδεσ  9                                                                                                                                                                  

         A2.  Ποια είναι θ ςχζςθ δφο γωνιϊν που ζχουν τισ πλευρζσ τουσ κάκετεσ όταν θ μία είναι οξεία και θ άλλθ είναι αμβλεία 

;                 Μονάδεσ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    A3.  Να δϊςετε τον οριςμό του ιςοςκελοφσ τραπεηίου και γράψετε τισ ιδιότθτεσ που ζχει.                                                                          
Μονάδεσ 4                                                                                                                                                                 

    Α4. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί 

ςε κάκε πρόταςθ τθ λζξθ ωςτό, αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι Λάκοσ, αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ.  

     α)  Αν δφο παράλλθλεσ ευκείεσ τζμνονται από τρίτθ ςχθματίηουν τισ εντόσ και επί τα' αυτά μζρθ γωνίεσ ίςεσ.  
       β)  Κάκε εξωτερικι γωνία τριγϊνου είναι ίςθ με το άκροιςμα των δφο    απζναντι  εςωτερικϊν γωνιϊν του τριγϊνου. 

   γ)  Δφο ίςεσ γωνίεσ με κοινι κορυφι λζγονται κατακορυφιν. 

     δ)  Θ διάκεντροσ δφο κφκλων που εφάπτονται εςωτερικά είναι ίςθ με το άκροιςμα των ακτίνων τουσ. 

     ε)  Δφο χορδζσ ενόσ κφκλου είναι ίςεσ αν τα αποςτιματα τουσ είναι ίςα .                                         Μονάδεσ 10                                                                                  
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ΘΕΜΑ  12ο 

 
Α1. Αν τα αποςτιματα δφο χορδϊν ενόσ κφκλου είναι ίςα, τότε να αποδείξετε ότι οι αντίςτοιχεσ χορδζσ είναι ίςεσ                                                                           

( Μονάδεσ 10) 

   Α2. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ την λζξη       Σωςτό ή Λάθοσ 
δίπλα ςτον αριθμό που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη. 
      1   το ιςοςκελζσ τρίγωνο κάκε διάμεςόσ του είναι φψοσ και διχοτόμοσ. 

      2  Δφο παράλλθλεσ ευκείεσ τεμνόμενεσ από τρίτθ ςχθματίηουν τισ εντόσ εναλλάξ γωνίεσ παραπλθρωματικζσ    

    3. Δφο κφκλοι (Κ,ρ1) και (Λ,ρ2) εφάπτονται εςωτερικά αν  ΚΛ=ρ1+ρ2 

    4. Οι προςκείμενεσ ςτθ βάςθ γωνίεσ ιςοςκελοφσ τριγϊνου είναι ίςεσ. 

    5. Σα εφαπτόμενα τμιματα ενόσ κφκλου  που άγονται από ςθμείο  εκτόσ  του κφκλου είναι ίςα μεταξφ τουσ.                                                                                     

(Μονάδεσ 10) 

Α3. Πότε ζνα τετράπλευρο λζγεται παραλλθλόγραμμο.                 (Μονάδεσ 5) 

 

ΘΕΜΑ 13ο  

Α) Να δείξετε ότι το άκροιςμα των γωνιϊν ενόσ τριγϊνου είναι δφο ορκζσ.                                     (10 μονάδεσ) 

Β) Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με () αν είναι ςωςτζσ ι με (Λ) αν είναι λανκαςμζνεσ: 

1) Κάκε εξωτερικι γωνία ενόσ τριγϊνου είναι μεγαλφτερθ από το άκροιςμα των δφο απζναντι εςωτερικϊν γωνιϊν. 

  2) Κάκε ςθμείο τθσ διχοτόμου μιασ γωνίασ ιςαπζχει από τισ πλευρζσ τθσ γωνίασ.                  

3) Οι διαγϊνιεσ ενόσ παραλλθλογράμμου διχοτομοφν τισ γωνίεσ του.                                         

4) Αν δφο ευκείεσ είναι κάκετεσ ςτθν ίδια ευκεία τότε τζμνονται.                                                

5) Οι διαγϊνιεσ ενόσ ρόμβου τζμνονται κάκετα.                                                                              (15 μονάδεσ) 

 

ΘΕΜΑ  14ο 

 

Α. Να αντιςτοιχίςετε κάκε ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Α (τετράπλευρα) με ζνα μόνο ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Β (ιδιότθτεσ). 

 

ΣΘΛΘ Α (τετράπλευρα) ΣΘΛΘ Β (ιδιότθτεσ) 

 

 

 

1. Οξζνγώλην παξαιιειόγξακκν 

 

 

 

2. Σξαπέδην 

 

 

α. δφο απζναντι πλευρζσ του είναι 

παράλλθλεσ και άνιςεσ 

 

β. οι διαγϊνιοί του είναι ίςεσ και τζμνονται 

κάκετα 

 

γ. είναι παραλλθλόγραμμο και όλεσ οι 
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3. Ρόκβνο 
 

 

 

πλευρζσ του είναι ίςεσ 

 

δ. το άκροιςμα των γωνιϊν του είναι 400𝜊  

 

ε. οι διαγϊνιοί του είναι ίςεσ. 

 

(3x4 = 12 μονάδεσ) 

 

Β. Δίνεται τρίγωνο 𝛢𝛣𝛤 και 𝛥, 𝛦 τα μζςα των πλευρϊν του 𝛢𝛣 και 𝛢𝛤 αντίςτοιχα, τότε ιςχφει: 

α. 
2

AB
               β.  

2

A
 

                   
γ.   

4


 

             
δ.  

2


 

     
ε. τίποτε από τα προθγοφμενα 

                                                                                                                        (5 μονάδεσ) 

 

Γ. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τθν ζνδειξθ , αν είναι ςωςτζσ ι Λ, αν είναι λανκαςμζνεσ. 

 

α. Κάκε ςθμείο τθσ μεςοκακζτου ευκφγραμμου τμιματοσ ιςαπζχει από τα άκρα του. 

β. Δφο τρίγωνα είναι ίςα, όταν ζχουν τισ γωνίεσ τουσ μία προσ μία ίςεσ. 

γ. Κάκε εξωτερικι γωνία ενόσ τριγϊνου είναι μικρότερθ από κάκε μία από τισ απζναντι εςωτερικζσ. 

δ. Σο τετράγωνο είναι ταυτόχρονα ορκογϊνιο και ρόμβοσ. 

(2x4 = 8 μονάδεσ 

ΘΕΜΑ 15Ο  

Α. Να αποδείξετε ότι :  

     Σα εφαπτόμενα τμιματα κφκλου, που άγονται από ςθμείο εκτόσ αυτοφ, είναι ίςα μεταξφ τουσ .  

Β. Πότε ζνα παραλλθλόγραμμο ονομάηεται ρόμβοσ;   

Γ. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ωςτζσ () ι Λάκοσ(Λ) :  

   1) Δφο γωνίεσ λζγονται ςυμπλθρωματικζσ αν ζχουν άκροιςμα μια ευκεία γωνία.  

   2) Κάκε τρίγωνο ζχει τουλάχιςτον δφο οξείεσ γωνίεσ.  

   3) Κάκε χορδι κφκλου είναι μικρότερθ ι ίςθ τθσ διαμζτρου.  

   4) Δφο ευκείεσ κάκετεσ ςτθν ίδια ευκεία ζχουν ζνα κοινό ςθμείο.  

   5) Αν ςε ορκογϊνιο τρίγωνο μια κάκετθ πλευρά του ιςοφται με το μιςό τθσ  

       υποτείνουςασ, τότε θ απζναντι γωνία του είναι 30 .  (Μονάδεσ : 10+5+10)   

 

ΘΕΜΑ 16ο 

Α. Να αποδείξετε ότι το ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει τα μζςα των δφο πλευρϊν   ενόσ τριγϊνου, είναι 

παράλλθλο προσ τθν τρίτθ πλευρά και ίςο με το μιςό τθσ.                                                 Μονάδεσ 10 

Β. Να διατυπϊςετε τισ ιδιότθτεσ του ιςοςκελοφσ τραπεηίου.                                            Μονάδεσ 5 
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Γ. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθ   λζξθ ωςτό ι Λάκοσ δίπλα ςτον 

αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

1. Δφο χορδζσ ενόσ κφκλου είναι ίςεσ αν και μόνο αν τα αποςτιματά τουσ είναι ίςα. 

2. Κάκε εξωτερικι γωνία ενόσ τριγϊνου είναι μικρότερθ από κάκε μία από τισ  απζναντι γωνίεσ του τριγϊνου. 

3. Αν δ θ διάκεντροσ των κφκλων (Κ,R) και (Λ,ρ) τότε οι κφκλοι αυτοί τζμνονται αν   και μόνον αν  δ = R + ρ. 

4. ε κάκε παραλλθλόγραμμο οι διαγϊνιοι διχοτομοφν τισ γωνίεσ του. 

5. Σο άκροιςμα των εξωτερικϊν γωνιϊν κυρτοφ  ν - γϊνου  είναι 4 ορκζσ.                  Μονάδεσ 10 

 

ΘΕΜΑ 17ο 

Α. Να αποδείξετε ότι το ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει τα μζςα των δφο πλευρϊν  τριγϊνου είναι παράλλθλο προσ 

τθν τρίτθ πλευρά και ίςο με το μιςό τθσ.                                                                                      (Μονάδεσ 12) 

Β. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ 

     τθν λζξθ ωςτό ι Λάκοσ δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ.  

    α) Οι διαγϊνιοι του ορκογωνίου  τζμνονται κάκετα.   

    β) Δφο χορδζσ ενόσ κφκλου είναι ίςεσ  όταν τα αποςτιματά τουσ είναι ίςα. 

    γ) Οι διαγϊνιεσ κάκε παραλλθλογράμμου είναι ίςεσ. 

    δ) Δφο κφκλοι (Κ, R) και (Λ, ρ) εφάπτονται εξωτερικά αν ΚΛ = R + ρ.                                     (Μονάδεσ 08) 

Γ. Να διατυπϊςετε τον οριςμό του ιςοςκελοφσ τραπεηίου και να γράψετε τισ   ιδιότθτεσ του.      (Μονάδεσ 05) 

ΘΕΜΑ  18ο 

A1.  Να αποδείξετε ότι κάκε ςθμείο τθσ διχοτόμου μιασ γωνίασ ιςαπζχει από τισ πλευρζσ τθσ.  

Μονάδεσ 10  

A2.  Να διατυπϊςετε τον οριςμό του ρόμβου.                                                  Μονάδεσ 5  

A3.  Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ  τη λζξη 

Σωστό  ή Λάθος  δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη.  

α.  Δφο κφκλοι (Κ,  ρ)  και (Λ,  R)  με ΚΛ = ρ + R  εφάπτονται εςωτερικά.  

β.  Σο φψοσ ιςοςκελοφσ τριγϊνου προσ τθν βάς θ του είναι και διάμεςοσ.  

γ.  Κάκε ρόμβοσ που ζχει  ίςεσ διαγϊνιεσ είναι τετράγωνο.  

δ.  Σο ςθμείο τομισ των μεςοκακζτων των πλευρϊν κάκε τριγϊνου λζγεται βαρφκεντρο.  

ε.  Αν ζνα τετράπλευρο ζχει τρεισ ορκζσ γωνίεσ  τότε είναι  ορκογϊνιο.     Μονάδεσ 5x2=10 
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ΘΕΜΑ  19ο 

Α1. Πότε ζνα παραλλθλόγραμμο λζγεται ορκογϊνιο; Να αναφζρετε δφο κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο 

ορκογϊνιο. 

Α2. Να αποδείξετε ότι οι διαγϊνιοι ορκογωνίου είναι ίςεσ. 

Α3. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθ λζξθ  ωςτό  ι  Λάκοσ  δίπλα 

ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

1.Θ κοινι χορδι δφο ίςων τεμνόμενων κφκλων είναι μεςοκάκετοσ τθσ διακζντρου. 

2.Δφο οξείεσ γωνίεσ που ζχουν τισ πλευρζσ τουσ κάκετεσ είναι ίςεσ. 

3.Αν τα αποςτιματα δφο χορδϊν ενόσ κφκλου είναι άνιςα, τότε και οι χορδζσ αυτζσ είναι άνιςεσ. 

4.Θ διάμεςοσ ενόσ τραπεηίου είναι ίςθ με τθν θμιδιαφορά των βάςεων του. 

5.Κάκε ςθμείο ςτο εςωτερικό γωνίασ το οποίο ιςαπζχει από τισ πλευρζσ τθσ, βρίςκεται πάνω ςτθ διχοτόμο τθσ. 

ΜΟΝΑΔΕ: 8 + 7 + 10 = 25 

ΘΕΜΑ 20ο  

     Α)  Να αποδείξετε ότι ςε κάκε ιςοςκελζσ τρίγωνο:                                         

     α) Οι προςκείμενεσ ςτθ βάςθ γωνίεσ είναι ίςεσ                                                    ( Μονάδεσ 7)                            

     β) Θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ τθσ κορυφισ είναι διάμεςοσ και φψοσ.                  ( Μονάδεσ 6)                            

     Β) Να χαρακτθρίςετε  ι Λ τισ παρακάτω προτάςεισ:                                         (Μονάδεσ 12 )                                  

     α) Σο παραλλθλόγραμμο που είναι ορκογϊνιο και ρόμβοσ είναι τετράγωνο                    

     β) Θ διάμεςοσ ορκογωνίου είναι το μιςό τθσ πλευράσ ςτθν οποία αντιςτοιχεί                 

     γ) Αν δφο τρίγωνα ζχουν τισ γωνίεσ τουσ ίςεσ μία προσ μία τότε τα τρίγωνα είναι ίςα     

     δ) Θ διάμεςοσ ενόσ τραπεηίου είναι παράλλθλθ προσ τισ βάςεισ και ιςοφται με το   θμιάκροιςμά τουσ.                                                                                                           

         

ΘΕΜΑ  21ο 

α) Να αποδείξετε ότι το άκροιςμα των γωνιϊν κάκε τριγϊνου είναι 2 ορκζσ.         (Μονάδεσ 5) 

β) Να χαρακτθρίςετε ωσ ςωςτι () ι λάκοσ (Λ) κακεμιά από τισ επόμενεσ προτάςεισ: 

    i) το ιςόπλευρο τρίγωνο ζχει όλεσ τισ πλευρζσ του ίςεσ. 

    ii) ςυμπλθρωματικζσ  λζγονται οι γωνίεσ που ζχουν άκροιςμα 1800. 

    iii) οι προςκείμενεσ ςτθ βάςθ γωνίεσ ςε ζνα ιςοςκελζσ τρίγωνο είναι ίςεσ. 

    iv) οξυγϊνιο λζγεται το τρίγωνο που ζχει μία ορκι γωνία.                                    ( Μονάδεσ  10)                                                                                                                             

γ)  Ποιο τετράπλευρο λζγεται παραλλθλόγραμμο; Ποιεσ είναι οι ιδιότθτεσ των   παραλλθλογράμμων;                                                                     

( Μονάδεσ  10) 
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ΘΕΜΑ  22ο 

Α1. Να απνδείμεηε όηη ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ ελώλεη ηα κέζα ηωλ δύν πιεπξώλ ηξηγώλνπ είλαη 

παξάιιειν πξνο ηελ ηξίηε  πιεπξά θαη ίζν κε ην κηζό ηεο.      

              (Μονάδες:9) 

Α2. i) Πνην παξαιιειόγξακκν ιέγεηαη ξόκβνο ;   (Μονάδες:3) 

ii) Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο ηνπ ξόκβνπ;    (Μονάδες:3) 

Α3. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτθν κόλλα ςασ τθ λζξθ  ωςτό  ι  Λάκοσ  

δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

i) Δφο κφκλοι (Ο, R) και (Κ, ρ) εφάπτονται εξωτερικά αν (ΟΚ)= R-ρ. 

ii)   Ζνα τετράπλευρο που οι διαγϊνιοί του διχοτομοφνται είναι παραλλθλόγραμμο.   

iii)  Ορκόκεντρο ενόσ τριγϊνου είναι το ςθμείο τομισ των διχοτόμων του τριγϊνου. 

iv)  Όλεσ οι γωνίεσ του ρόμβου είναι ίςεσ μεταξφ τουσ.     

v) Θ διάμεςοσ του τραπεηίου είναι παράλλθλθ προσ τισ βάςεισ του και ίςθ με τθν θμιδιαφορά τουσ. 

(Μονάδεσ:10) 

 

ΘΕΜΑ  23ο 

1. Να αποδείξετε ότι το άκροιςμα των γωνιϊν κάκε τριγϊνου είναι 2 ορκζσ.   Μονάδεσ 10 

2. Σι ονομάηεται διάμεςοσ τραπεηίου.                                    Μονάδεσ 5  

3. Να χαρακτηρίςετε τισ  προτάςεισ που ακολουθοφν γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ τη λζξη Σωστό  

ή Λάθος  δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη.  

α. Θ απόςταςθ του βαρφκεντρου τριγϊνου από κάκε κορυφι του ιςοφται με το 1/3 του μικουσ τθσ 

αντίςτοιχθσ διαμζςου. 

β. Αν τα αποςτιματα δφο χορδϊν ενόσ κφκλου είναι ίςα τότε και οι χορδζσ αυτζσ είναι ίςεσ. 

γ. Θ διάμεςοσ κάκε τραπεηίου ιςοφται με το άκροιςμα των βάςεων του. 

δ. Θ διάκεντροσ δφο τεμνόμενων κφκλων είναι μεςοκάκετοσ τθσ κοινισ χορδισ τουσ. 

ε. Κάκε τετράγωνο είναι ορκογϊνιο και ρόμβοσ. 

Μονάδεσ 5x2=10 

     ΘΕΜΑ   24Ο    

Α.  Να αποδείξετε ότι,  το άκροιςμα των γωνιϊν κάκε τριγϊνου είναι 2(δφο) ορκζσ.     (Μονάδεσ 

10) 

Β.  Να δϊςετε τον οριςμό τθσ διχοτόμου μιασ γωνίασ και να αναφζρετε μία  χαρακτθριςτικι 

τθσ ιδιότθτα.                                                                  (Μονάδεσ 04)  

Γ.   Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτθ κόλλα ςασ τθν 

ζνδειξθ ωςτό ι Λάκοσ ,  δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ.  
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α.  Μεςοκάκετοσ ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ, λζγεται θ ευκεία που διζρχεται   από το μζςον 

του τμιματοσ.  

β.  Δφο γωνίεσ  λζγονται παραπλθρωματικζσ ,  όταν ζχουν άκροιςμα 180 ο  .  

    γ.   Θ διάκεντροσ δφο τεμνόμενων κφκλων είναι μεςοκάκετοσ τθσ  κοινισ χορδισ  τουσ.  

δ.  Από κάκε ςθμείο εκτόσ ευκείασ,  άγεται μία μόνο κάκετθ ςε αυτιν.   (Μονάδεσ 08) 

     Δ.  Να αντιςτοιχίςετε τα τετράπλευρα  τθσ ςτιλθσ Α με τισ  ιδιότθτζσ τουσ τθσ ςτιλθσ Β 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

(Μονάδεσ 03) 

 

ΘΕΜΑ   251ο 

Α) Να αποδείξετε ότι το άκροιςμα των γωνιϊν κάκε τριγϊνου είναι 2 ορκζσ.                     (ΜΟΝΑΔΕ 15) 

Β)  Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με ωςτό () ι   Λάκοσ(Λ). 

α)   Αν δυό τρίγωνα ζχουν όλεσ τισ γωνίεσ τουσ ίςεσ μία προσ μία,  τότε τα  τρίγωνα είναι ίςα.  

β)   Θ διάμεςοσ που αντιςτοιχεί ςτθ βάςθ ιςοςκζλουσ τριγϊνου  είναι διχοτόμοσ και φψοσ. 

γ)   Αν δυό παράλλθλεσ ευκείεσ τζμνονται από τρίτθ ςχθματίηουν    τισ εντόσ εκτόσ και επί ταυτά μζρθ γωνίεσ 

παραπλθρωματικζσ. 

δ)   Κάκε εξωτερικι γωνία τριγϊνου είναι ίςθ με το άκροιςμα των   δυό απζναντι εςωτερικϊν γωνιϊν του τριγϊνου. 

ε)   Αν ςε ορκογϊνιο τρίγωνο μια γωνία του ιςοφται με 30ο , τότε   θ προςκείμενθ πλευρά του είναι ίςθ με το μιςό 

τθσ    υποτείνουςασ και αντίςτροφα.                                                           

                                                                         (ΜΟΝΑΔΕ 10) 

                                                                             

ΘΕΜΑ   26o  
 

Α1. Αν ςε ορκογϊνιο τρίγωνο μια γωνία του ιςοφται με 
030  να δείξετε ότι θ απζναντι κάκετθ πλευρά του 

ιςοφται με το μιςό τθσ υποτείνουςασ. 
  

Μονάδεσ 10 
 

ΣΗΛΗ Α      ΣΗΛΗ Β 

1. Ορκογϊνιο   α.  Όλεσ οι πλευρζσ του είναι ίςεσ.  

2. Σετράγωνο   β.  Οι διαγϊνιοί  του είναι ίςεσ και κάκετεσ.  

      3.  Ρόμβοσ   γ.  Δφο απζναντι πλευρζσ του είναι ίςεσ και παράλλθλεσ.  

  δ.  Οι διαγϊνιοί του είναι ίςεσ  
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Α2.  Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ την λζξη Σωστό ή Λάθος 

δίπλα ςτον αριθμό που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη. 

i. Δφο χορδζσ ενόσ κφκλου είναι ίςεσ αν και μόνο αν τα αποςτιματά τουσ είναι ίςα. 
ii. Θ διάμεςοσ  ορκογωνίου τριγϊνου προσ οποιαδιποτε πλευρά του είναι ίςθ με το μιςό τθσ 

υποτείνουςασ. 

iii. Σο τμιμα που ενϊνει τα μζςα των διαγωνίων ενόσ τραπεηίου ιςοφται με τθν θμιδιαφορά 
των βάςεων του. 

iv. Σετράγωνο λζγεται το παραλλθλόγραμμο που είναι ορκογϊνιο και ρόμβοσ. 
v. Ζνα τρίγωνο είναι οξυγϊνιο όταν μια γωνία του είναι οξεία. 

Μονάδεσ 10 
Α3. Να αναφζρετε τισ δφο ιδιότθτεσ του ιςοςκελοφσ τραπεηίου. 

Μονάδεσ 5 
 

ΘΕΜΑ    27Ο  
Ι.      Να αποδείξετε ότι το ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει τα μζςα των δφο πλευρϊν τριγϊνου είναι 

παράλλθλο προσ τθν τρίτθ και ίςο με το μιςό τθσ. 
Μονάδεσ 9 

 
ΙΙ.      Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τθν λζξθ «ωςτό» ι «Λάκοσ» δίπλα ςτο γράμμα που 

αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 
 
α.      Αν δφο τόξα ενόσ κφκλου είναι ίςα, τότε και οι χορδζσ τουσ είναι ίςεσ. 
β.      Αν μια γωνία ενόσ τριγϊνου είναι αμβλεία, τότε θ απζναντι πλευρά τθσ είναι θ μεγαλφτερθ πλευρά 

του. 
γ.      Οι οξείεσ γωνίεσ ενόσ ορκογωνίου τριγϊνου είναι παραπλθρωματικζσ. 
δ.     Αν δφο παράλλθλεσ ευκείεσ τζμνονται από τρίτθ, ςχθματίηουν τισ εντόσ και επί τα αυτά γωνίεσ ίςεσ. 

Μονάδεσ  8 
 

ΙΙΙ.     Να αντιςτοιχίςετε κάκε τετράπλευρο τθσ ςτιλθσ Α, με τισ ιδιότθτεσ των διαγωνίων  του,  που 
αναγράφονται ςτθ ςτιλθ Β.  

 

ΣΘΛΘ   Α ΣΘΛΘ  Β 

α.    Ορκογϊνιο 1.   Διχοτομοφνται, είναι ίςεσ,  είναι κάκετεσ και διχοτομοφν  
τισ  γωνίεσ του. 

β.    Σετράγωνο 2.   Διχοτομοφνται, είναι κάκετεσ και διχοτομοφν τισ γωνίεσ 
του. 

γ.     Παραλλθλόγραμμο 3.   Διχοτομοφνται και είναι ίςεσ. 

δ.     Ρόμβοσ 4.   Διχοτομοφνται. 

 Μονάδεσ 8 
 

 

ΘΕΜΑ 28o  

1.  Να αποδείξετε ότι το άκροιςμα των γωνιϊν κάκε τριγϊνου είναι δφο ορκζσ. 
                                                                  Μονάδεσ 10  

2.   Αναφζρατε τισ ιδιότθτεσ των παραλλθλογράμμων.                     Μονάδεσ 5  
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3. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ  τη λζξη Σωστό ή 

Λάθος  δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί  ςε κάθε πρόταςη.                                                

Μονάδεσ 2x5=10 

α. Ζνα τετράπλευρο είναι ρόμβοσ όταν ζχει δφο διαδοχικζσ πλευρζσ ίςεσ. 

β. Θ διάμεςοσ χωρίηει ζνα τρίγωνο ςε δφο ίςα τρίγωνα. 

γ.  Ζνα ςθμείο εςωτερικό γωνίασ που  ιςαπζχει από τισ πλευρζσ τθσ  ανικει   ςτθν διχοτόμο τθσ. 

δ. ε κάκε ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο οι διαγϊνιεσ το χωρίηουν ςε 4 ιςοςκελι  τρίγωνα. 

ε.  ε κάκε τρίγωνο θ μεςοκάκετοσ μιασ πλευράσ του  είναι και φψοσ του τριγϊνου. 

 

ΘΕΜΑ  29ο 

 

Α1. Σι ονομάηεται ρόμβοσ;                                                                         (μον.6)   

Α2. Δίνεται ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τθ γωνία Α ορκι και θ διάμεςοσ ΑΜ που αντιςτοιχεί ςτθν υποτείνουςα. Να 

αποδείξετε ότι  
2

B
AM


                  (μον.9) 

Α3. Να χαρακτθρίςετε κάκε μία από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτι ()    ι λάκοσ (Λ) 

α) οι διαγϊνιεσ του ρόμβου τζμνονται κάκετα 

β) τα εφαπτόμενα τμιματα που άγονται από ςθμείο εκτόσ κφκλου προσ αυτόν είναι μεταξφ τουσ ίςα 

γ) Αν δυο τρίγωνα ζχουν μία πλευρά τουσ ίςθ και δφο γωνίεσ τουσ ίςεσ τότε είναι ίςα 

δ) Αν ζνα παραλλθλόγραμμο ζχει μία γωνία του ορκι , τότε ζχει και ίςεσ διαγϊνιεσ 

ε) Σο άκροιςμα των εξωτερικϊν γωνιϊν ενόσ τριγϊνου ΑΒΓ είναι μεγαλφτερο από 180                                                                                                          

(μον.10) 

                                                                     

 

ΘΕΜΑ  30ο 

1. Να αποδείξετε ότι το άκροιςμα των γωνιϊν κάκε τριγϊνου είναι 2 ορκζσ.                         Μονάδεσ 10 

2. Σι ονομάηεται διάμεςοσ τραπεηίου.                                                                                             Μονάδεσ 5  

3. Να χαρακτηρίςετε τισ  προτάςεισ που ακολουθοφν γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ τη λζξη Σωστό  

ή Λάθος  δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη.  

α. Θ απόςταςθ του βαρφκεντρου τριγϊνου από κάκε κορυφι του ιςοφται με το 1/3 του μικουσ τθσ 

αντίςτοιχθσ διαμζςου. 
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β. Αν τα αποςτιματα δφο χορδϊν ενόσ κφκλου είναι ίςα τότε και οι χορδζσ αυτζσ είναι ίςεσ. 

γ. Θ διάμεςοσ κάκε τραπεηίου ιςοφται με το άκροιςμα των βάςεων του. 

δ. Θ διάκεντροσ δφο τεμνόμενων κφκλων είναι μεςοκάκετοσ τθσ κοινισ χορδισ τουσ. 

ε. Κάκε τετράγωνο είναι ορκογϊνιο και ρόμβοσ. 

 

ΘΕΜΑ  31ο 

Α) Να αποδείξετε ότι τα εφαπτόμενα τμιματα κφκλου, που άγονται από ςθμείο εκτόσ αυτοφ είναι ίςα μεταξφ τουσ.                                                  

(10 μονάδεσ) 

B)  Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτζσ () ι λανκαςμζνεσ (Λ):  

α)  Ζνα τρίγωνο είναι οξυγϊνιο όταν ζχει μία οξεία γωνία. 

β)  Αν δφο τρίγωνα ζχουν τισ γωνίεσ τουσ ίςεσ μία προσ μία, είναι ίςα. 

γ)  Κάκε ςθμείο τθσ μεςοκακζτου ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ ιςαπζχει από τα άκρα του. 

δ)  Αν ςε ζνα ιςοςκελζσ τρίγωνο, μια γωνία του ιςοφται με 60ο, τότε το τρίγωνο είναι ιςόπλευρο.  

ε)  ε κάκε ιςοςκελζσ τρίγωνο, θ διχοτόμοσ οποιαςδιποτε γωνίασ είναι και διάμεςοσ και φψοσ. 

                                                                                                               (15 μονάδεσ) 

 

ΘΕΜΑ   32o    
 
Α1. Να αποδείξετε ότι αν ςε ορκογϊνιο τρίγωνο μια γωνία του ιςοφται με 30ο, τότε θ απζναντι πλευρά του είναι το 

μιςό τθσ υποτείνουςασ.                                                                                             Μονάδεσ  9                                                                                   

A2.    Σι ονομάηεται τραπζηιο ;                                                                                        Μονάδεσ 3                                                                                                                                  

A3.  Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι ιδιότθτα των ςθμείων που ανικουν ςτθν διχοτόμο μιασ γωνίασ ;      
                                                                                                                             Μονάδεσ 3                                                                                                
 Α4. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 

αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωςτό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθοσ, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη.  

 α)  Δφο  τρίγωνα που ζχουν δφο πλευρζσ ίςεσ , μία προσ μία , και μια γωνία ίςθ είναι πάντοτε ίςα. 
 β)    Αν θ απόςταςθ του κζντρου ενόσ κφκλου από μια ευκεία είναι ίςθ με τθν ακτίνα του τότε θ ευκεία 

είναι εφαπτόμενθ ςτο κφκλου . 
 γ)   Δφο οξείεσ γωνίεσ που ζχουν τισ πλευρζσ τουσ κάκετεσ είναι ίςεσ.  

   δ)   Οι διαγϊνιεσ κάκε παραλλθλογράμμου διχοτομοφν τισ γωνίεσ του.                                                                                               

 ε)  Κάκε τετράπλευρο με ίςεσ διαγωνίουσ είναι ορκογϊνιο .                         

                                                                                                             Μονάδεσ 10                                                                                  
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Α  Κ Η  Ε Ι  

Κ Τ Κ Λ Ο  

ΘΕΜΑ 1Ο   

το διπλανό ςχιμα, δίνεται κφκλοσ (Ο, R) με διάμετρο ΑΒ. Οι ΑΔ, 

ΒΓ, ΓΔ είναι εφαπτόμενεσ ςτα ςθμεία Α, Β , Ε του κφκλου αντίςτοιχα 

και ιςχφει   060   .  

Να αποδειχκεί ότι:                                                                          

1. Σο τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τραπζηιο. 

2. ΑΔ + ΒΓ = ΓΔ 

3. Σο τρίγωνο ΓΟΔ είναι ορκογϊνιο. 

4. Οι κφκλοι (Ο, R) και (Δ, R) εφάπτονται εξωτερικά. 

Μονάδεσ 7+6+6+6=25  

 

ΘΕΜΑ 2Ο   

το διπλανό ςχιμα, οι προεκτάςεισ των εφαπτόμενων 

τμθμάτων ,  προσ τον κφκλο με κζντρο 

  τζμνουν τθν προζκταςθ τθσ διαμζτρου   

   ςτα ςθμεία ,   αντίςτοιχα.  

 Αν   και  
060



  , να δείξετε ότι: 

Ι.   Σο τρίγωνο  είναι ιςόπλευρο 
                                             Μονάδεσ  7 

ΙΙ.   Σο τρίγωνο  είναι ιςόπλευρο                                                
Μονάδεσ   8 

ΙΙΙ.  .
4


   

                                            Μονάδεσ   10 

 

 

 

 

 

600

Γ

Γ

Δ

OΑ Β

60
0

ΓΓ

ΒΑ

ΛΚ Ο

Μ
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ΘΕΜΑ 3Ο   

Δίνεται κφκλοσ διαμζτρου ΑΒ και κζντρου Κ. Από το Κ φζρω τθν 

ακτίνα  και ζςτω Μ το μζςο τθσ ΚΓ. Από το Μ 

φζρνω τθν κάκετθ ςτθν ΚΓ θ οποία τζμνει τον κφκλο ςτα 

ςθμεία Δ και Ε. 

1. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔΓΕΚ είναι ρόμβοσ . 
2. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΚΔΓ είναι ιςόπλευρο. 
3. Να αποδείξετε ότι θ ΑΔ είναι διχοτόμοσ τθσ ΜΔΚ. 
4.  Να υπολογίςετε ςε μοίρεσ τθ γωνία ΒΑΔ.  

 

 

Μονάδεσ6+6+7+6 =25  

 

   ΘΕΜΑ 4Ο   

        Αν Ο είναι το κζντρο του κφκλου και οι χορδζσ ΑΒ και ΑΓ είναι ίςεσ να  

       αποδείξετε ότι: 

Α. ΟΑ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ ΒΑΓ 

Β. ΟΑ είναι μεςοκάκετοσ τθσ χορδισ ΒΓ.                                                                                                              25 μονάδεσ 

 

ΘΕΜΑ 5ο 

Δίνεται κφκλοσ  κζντρου  Κ  και  ΑΒ  μια χορδι του. Πάνω ςτθν ΑΒ  

παίρνουμε τα ςθμεία Λ και Μ ϊςτε   ΑΛ= ΒΜ .  

i) Να απνδείμεηε όηη Α = Β .                       ( 7 κνλάδεο) 

ii) Να δείμεηε όηη ηα ηξίγωλα  ΚΑΛ θαη ΚΒΜ είλαη ίζα(7 

κνλάδεο) .                                                                

iii) (Να δείμεηε όηη ην ηξίγωλν  ΚΛΜ είλαη ηζνζθειέο   

( 11κνλάδεο) 

 

 

 

 

Δ
Γ

Μ

Γ

B
A

K
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300

500

E
x

x'

Δ

Γ

B

A

 

    ΘΕΜΑ 6Ο   

 το διπλανό ςχιμα θ ευκεία  xϋx είναι  εφαπτομζνθ  
ςτο ςθμείο Β.     
Να βρεκοφν, αφοφ δικαιολογθκοφν:  

Β1.   Σο μζτρο τθσ γωνίασ  ˆx  ςε μοίρεσ. 
Μονάδες  7 

Β2.   Σο μζτρο τθσ γωνίασ   ˆςε μοίρεσ. 
  Μονάδες  10 
 
Β3.  Σα μζτρα των τόξων ΑΒ  και ΔΕ ςε μοίρεσ.    
Μονάδες  8 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7Ο  

 

  τον διπλανό κφκλο κζντρου Ο ,  οι  χορδζσ ΑΒ    

  και ΓΔ  είναι  ίςεσ και τα ςθμεία Κ,Λ   είναι τα    

  μζςα τουσ αντίςτοιχα .  

  α.  Να αποδείξετε  ότ ι OK O       (Μονάδεσ 13) 

  β.  Να αποδείξετε ότι  PK P               (Μονάδεσ 12) 

                                                                                               

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

Δίνεται κφκλοσ (Ο, R) με διάμετρο ΑΒ. Οι ΑΓ, ΒΓ   

είναι χορδζσ του κφκλου με ΑΓ= R και Μ, Ν τα  

μζςα τουσ αντίςτοιχα. Αν θ προζκταςθ τθσ ΟΝ  

τζμνει τον κφκλο ςτο Ε να δείξετε ότι: 

α)  ΑΓΒ = 90° και ΑΒΓ = 30°.          (Μονάδεσ 07) 

β) Σο τετράπλευρο ΟΜΓΝ είναι ορκογϊνιο.       (Μονάδεσ 06) 

γ) Σο Ε είναι μζςο του τόξου ΒΓ.                         (Μονάδεσ 06) 

δ) Σο τετράπλευρο ΟΓΕΒ είναι ρόμβοσ.               (Μονάδεσ 06) 
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ΘΕΜΑ 9Ο   

Οι κφκλοι του παρακάτω ςχιματοσ είναι ίςοι και εφάπτοντ αι  ςτο Β. Αν ΜΑ, ΜΒ,  ΜΓ είναι 

εφαπτόμενα τμιματα ςτουσ κφκλουσ αυτοφσ, να αποδείξετε ότι:  

Δ1.  ΜΑ = ΜΓ  

Δ2.  Σο τρίγωνο ΜΚΛ είναι  

 ιςοςκελζσ.  

Δ3.  Θ ΜΒ είναι κάκετθ ςτθν ΑΓ.  

Δ4.  Σο τετράπλευρο ΑΚΛΓ είναι  

 ιςοςκελζσ τραπζηιο.  

Μονάδεσ 7 + 7 + 6 + 5  = 25  

 

  

  

Μ

Γ

ΒΚ Λ

Α
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Σ Ρ Ι Γ Ω Ν Α 

ΘΕΜΑ 1Ο   

4.Εςτω τρίγωνο ΑΒΓ με Α=3Γ και Β=2Γ                                   

α) Να βρείτε τισ γωνίεσ του τριγϊνου.         ΜΟΝΑΔΕ 7 

 β) Αν Α=90,Β=60 και Γ=30 φζρνουμε τθ διχοτόμο τθσ Β που τζμνει τθν ΑΓ ςτο Δ  και τθν ΔΕ κάκετθ ςτθ 

ΒΓ. 

1)Αποδείξτε ότι τα τρίγωνα ΑΒΔ,ΒΔΕ και ΓΕΔ είναι ιςα.                 ΜΟΝΑΔΕ 10 

2) Αποδείξτε ότι ΑΔ =
3

A
                                                                ΜΟΝΑΔΕ 8 

 

  
ΘΕΜΑ 2Ο   

 ε τρίγωνο   είναι:   
0132



    και  2
 

   . 

Ι.           Να υπολογιςτοφν οι γωνίεσ του τριγϊνου  .                                         Μονάδεσ 15 

ΙΙ.           Αν οι διχοτόμοι των γωνιϊν   
 

      τζμνονται  ςτο  ςθμείο   ,  

              να  υπολογιςτεί θ γωνία 



 .                                                                        Μονάδεσ 10 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

   το τρίγωνο ΑΒΓ του διπλανοφ ςχιματοσ,  το τμιμα  

   ΑΔ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ Α. Είναι ακόμθ:  

      και    .Να αποδείξετε ότι :  

    α.  Σα τρίγωνα   και   είναι ίςα .   

                                                        (Μονάδεσ 13)  

    β. Ο φορζασ του τμιματοσ ΑΔ, είναι κάκετοσ  

      ςτο  ευκφγραμμο τμιμα ΕΗ .       (Μονάδεσ 12)  
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ΘΕΜΑ 4Ο   

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Κ, Λ τα μζςα των πλευρϊν του ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα. Από το 

ςθμείο Κ φζρνουμε κάκετθ ςτθν ΑΒ που τζμνει 

τθν ΒΓ ςτο Δ και από το Λ φζρνουμε κάκετθ 

ςτθν ΑΓ που τζμνει τθν ΒΓ ςτο Ε. 

1. Δείξτε ότι ΚΔ=ΕΛ.  

2. Δείξτε ότι ΕΒ=ΓΔ.  

3. Δείξτε ότι το τρίγωνο ΑΕΔ είναι 
ιςοςκελζσ.                                                                                                                                                     

                                                                                      Μονάδεσ 8+8+9=25  

ΘΕΜΑ 5Ο   

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. τισ ίςεσ πλευρζσ 

ΑΒ ,ΑΓ 

παίρνουμε ςθμεία Δ και Ε τζτοια, ϊςτε ΑΔ=ΑΕ. Αν Κ είναι 

τυχαίο  

ςθμείο τθσ διχοτόμου ΑΜ και οι ΚΔ ,ΚΕ τζμνουν τθ ΒΓ ςτα 

ςθμεία Η και Θ αντίςτοιχα  , να αποδείξετε ότι  

Β1. Σα τρίγωνα ΑΔΚ και ΑΚΕ είναι ίςα                                          

(μον.9) 

Β2. Σο τρίγωνο ΚΘΗ είναι ιςοςκελζσ   

                                                (μον.9) 

Β3. Σο ςθμείο Κ ιςαπζχει από τισ πλευρζσ ΑΒ και ΑΓ                

(μον.7) 

 

ΘΕΜΑ 6ο 

το διπλανό ςχιμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ (ΑΒ=ΑΓ) , ΑΜ θ  

διάμεςοσ και ΓΔ//ΑΜ όπου Δ ςθμείο τθσ προζκταςθσ του ΒΑ.  

Να αποδείξετε ότι ΑΓ=ΑΔ. 

(25 μονάδεσ) 

 

 

Γ Δ

ΛΚ

Α

Β

Γ
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ΘΕΜΑ 7ο 

 

το διπλανό ςχιμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορκογϊνιο  (Α = 90ο) και θ ΒΔ είναι 

διχοτόμοσ τθσ Β .  Αν ΒΔ=ΔΓ να βρείτε τισ γωνίεσ Β και Γ. 

(25 μονάδεσ) 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ<ΑΓ) και ςτισ προεκτάςεισ των πλευρϊν ΒΑ και ΓΑ κεωροφμε 

ςθμεία Δ, Ε αντίςτοιχα ϊςτε ΑΔ=ΑΓ και ΑΕ=ΒΑ. Σο ςθμείο Μ είναι το κοινό ςθμείο των 

ευκειϊν ΕΔ και ΒΓ. 

Α. Να βρείτε ςτο ςχιμα αυτό όςα ηεφγθ ίςων τριγϊνων μπορείτε.  

Β. Να δείξετε ότι θ διαγϊνιοσ του τετραπλεφρου ΑΕΜΒ διχοτομεί δυο γωνίεσ του. 

Γ. Να δείξετε ότι μια διαγϊνιοσ του τετραπλεφρου ΑΕΜΒ είναι μεςοκάκετοσ τθσ άλλθσ.                      

 

 

ΘΕΜΑ   9ο 

το διπλανό ςχιμα είναι  Α =90ο , ΑΔ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ Α , 

ΔΕ//ΑΒ και Β =50ο. 

Να υπολογίςετε  τισ γωνίεσ: 

α)  Α 1 , Α 2      (8 μονάδεσ)        β)    𝜔  , θ   και Γ      ( 9 μονάδεσ) 

γ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΕΑΔ είναι ορκογϊνιο και 

ιςοςκελζσ.                    ( 8  μονάδεσ) 

 

ΘΕΜΑ  10ο 

ε τρίγωνο ΑΒΓ  οι γωνίεσ του είναι : Α = x + 20ο,   Β = 3x – 110ο  και  Γ = 170 ο – 2x . 

 i)      Να δείξετε ότι   x = 50ο  .                                                                      ( 10 μονάδεσ) 

ii)     Να υπολογιςτοφν οι γωνίεσ   Α , Β  και  Γ  του τριγϊνου ΑΒΓ.            ( 9  μονάδεσ) 

iii) Nα βξεζεί ην είδνο ηνπ ηξηγώλνπ ωο πξνο ηηο πιεπξέο θαη ηηο γωλίεο ηνπ.        ( 6 κνλάδεο) 



23 
 
ΘΕΜΑ   11ο 

 

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ)  και Κ, Λ  τα μζςα των  

πλευρϊν του ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα. το Κ φζρνουμε κάκετθ  

ςτθν ΑΒ που τζμνει τθν ευκεία ΒΓ ςτο Δ και ςτο Λ φζρνουμε  

κάκετθ ςτθν ΑΓ που τζμνει τθν ευκεία ΒΓ ςτο Ε.                          

Να δείξετε ότι: 

α)  ΚΔ=ΕΛ.        (Μονάδεσ 8)           β)  ΕΒ=ΔΓ.        (Μονάδεσ 9)         

γ)  Δείξτε ότι το τρίγωνο ΑΕΔ  είναι ιςοςκελζσ.   (Μονάδεσ 8) 

 

ΘΕΜΑ   12ο    

   Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Προεκτείνουμε τθ ΓΒ κατά τμιμα ΒΔ = ΒΓ και  

τθ ΔΑ κατά τμιμα ΑΕ = ΔΑ. 

Να αποδείξετε ότι : 

 α. Σο τρίγωνο ΑΔΓ είναι ορκογϊνιο.   (Μονάδεσ 8) 

 β.  ΑΒ // ΓΕ                                          (Μονάδεσ 8) 

 γ. Σο τρίγωνο ΕΔΓ είναι ιςοςκελζσ      (Μονάδεσ 9)                        

 

ΘΕΜΑ   13ο  

το τετράπλευρο ΑΒΓΔ του  

διπλανοφ ςχιματοσ οι γωνίεσ Β και Δ είναι ορκζσ  

και Μ το μζςο τθσ διαγωνίου ΑΓ.  

Να αποδείξετε ότι ΒΜ=ΜΔ                     (ΜΟΝ25) 

 

 

 

 

 

 

Α

Β Γ

ΛΚ

ΓΔ
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ΘΕΜΑ   14ο  

Α) χεδιάςτε ζνα ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ  (Α=90ο ) και να φζρετε το φψοσ ΑΔ, τθ διχοτόμο ΒΗ και ονομάςτε Ε το 

ςθμείο τομισ τουσ. 

                                                                         (Μονάδεσ 3) 

Β) Να δικαιολογιςετε γιατί ιςχφουν : ̂


 =


,


 = 


 και 
2


 




                    (Μονάδεσ  9) 

Γ)  Να  αποδείξετε ότι ˆ 90
2

o B
Z  


                                                 (Μονάδεσ  6) 

Δ)  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΗ είναι ιςοςκελζσ.                (Μονάδεσ 7)                                        

 

   

 
ΘΕΜΑ   15ο 

 
Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ,με ΑΒ=ΑΓ, και το φψοσ 

του ΑΔ. Προεκτείνουμε τθ ΒΓ κατά τμιμα ΓΕ=ΑΓ και 

φζρνουμε  ΕΗ κάκετθ ςτθν ΑΓ. 

Να αποδείξετε ότι : 

Β1.    Σα τρίγωνα ΑΓΔ και ΕΓΗ είναι ίςα.  (Μονάδεσ13) 

Β2.   ΒΓ=2ΓΗ                        (Μονάδεσ 12) 

 

 
ΘΕΜΑ   16ο  

Θεωροφμε ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ˆ 90
  )   και Μ το μζςο τθσ υποτείνουςασ ΒΓ. Προεκτείνουμε τθν ΑΜ προσ το 

Μ κατά τμιμα ΜΔ ζτςι ϊςτε ΜΔ=ΑΜ. Να δείξετε ότι: 

i) Σα τρίγωνα ΜΒΔ, ΑΜΓ είναι ίςα.                           (10 μονάδεσ) 

ii) ΑΒ=ΓΔ                                                                    (9 μονάδεσ) 

iii) θ ΒΔ είναι κάκετθ ςτθ ΓΔ.                                     (6 μονάδεσ) 
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ΘΕΜΑ   17ο  

Δίνεται ορκογϊνιο τρίγωνο 𝛢𝛣𝛤 με 𝛢 = 90𝜊  με 𝛣𝛤 = 2𝛼 και 𝛢𝛤 = 𝛼. Οι διχοτόμοι του 𝛣𝛥 και 𝛤𝛦 τζμνονται 

ςτο ςθμείο 𝛫. 

Α. Να υπολογίςετε ςε μοίρεσ το μζτρο τθσ γωνίασ 𝛤𝛦 𝛢.                             (13 μονάδεσ) 

Β. Να υπολογίςετε ςε μοίρεσ το μζτρο τθσ γωνίασ 𝛣𝛫 𝛤.                            (12 μονάδεσ) 

 

 

ΘΕΜΑ   18ο  

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο 𝛢𝛣𝛤(𝛢𝛣 = 𝛢𝛤) και τα φψθ του 𝛣𝛥 και 𝛤𝛦 που τζμνονται ςτο ςθμείο 𝛨. 

Α. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα 𝛣𝛥𝛤 και 𝛣𝛦𝛤 είναι ίςα.                             (9 μονάδεσ) 

Β. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο 𝛢𝛦𝛥 είναι ιςοςκελζσ.                                  (8 μονάδεσ) 

Γ. Θ 𝛢𝛨 είναι διχοτόμοσ του τριγϊνου 𝛢𝛣𝛤 και γιατί;                                   (8 μονάδεσ) 

 

 

ΘΕΜΑ   19ο  

 

Ζςτω τρίγωνο 𝛢𝛣𝛤 με  𝐵 = 45𝑜  και  𝛤 = 15𝑜 . τθν προζκταςθ τθσ πλευράσ 𝛣𝛢 προσ το μζροσ του 𝛢 παίρνουμε 

τμιμα 𝛢𝛥 = 2𝛢𝛣. Ζςτω 𝛥𝛦  𝛢𝛤 . 

 

Α. Να δείξετε ότι 𝛢𝛣 = 𝛢𝛦                                                                                (10 μονάδεσ) 

Β. Να δείξετε ότι 𝛦𝛥 = 𝛦𝛣                                                                                  (5 μονάδεσ) 

Γ. Να δείξετε ότι 𝛦𝛥 = 𝛦𝛤                                                                                   (5 μονάδεσ) 

Δ. Να υπολογίςετε τθ γωνία 𝛢𝛥 𝛤.                                                                      (5 μονάδεσ) 

 

                                                  

ΘΕΜΑ   20Ο  

ε τρίγωνο ΑΒΓ  ιςχφει  

̂ = 144 .  

α) Να δείξετε ότι  ̂  = 36  

β) Αν   ˆ ˆ3  , να υπολογιςκοφν οι γωνίεσ  ̂  και ̂   .  

γ) Φζρνουμε το φψοσ  ΑΔ .  Να υπολογίςετε τθ γωνία ˆ  . (Μονάδεσ : 7+11+7)   

ΘΕΜΑ   21Ο  

ε ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ  με  ˆ 30  , φζρνουμε τθν κάκετο ςτο μζςο Μ τθσ υποτείνουςασ  ΒΓ, θ οποία τζμνει τθν 

ΑΒ ςτο Δ .  

α) Να δείξετε ότι ΜΔ = ΑΔ  

β) Να δείξετε ότι ΑΒ = 3ΜΔ 

γ) Προεκτείνουμε τθ ΓΑ κατά ΑΕ = ΓΑ . Να δείξετε ότι θ ΓΔ διχοτομεί τθ ΒΕ . (Μονάδεσ : 9+9+7)   
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ΘΕΜΑ   22ο 

το διπλανό ςχιμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ με 

ΑΒ=ΑΓ  και Δ, Ε είναι τα μζςα των ΑΒ, ΑΓ αντίςτοιχα.  

Οι διχοτόμοι των εξωτερικϊν γωνιϊν του  Β , Γ   

τζμνονται ςτο Μ.  

Να αποδείξετε ότι: 

α) Σο τρίγωνο ΒΜΓ είναι ιςοςκελζσ. 

              (Μονάδεσ 10) 

β) Σα τρίγωνα ΒΜΔ και ΓΜΕ είναι ίςα. 

            (Μονάδεσ 15) 

   

ΘΕΜΑ   23ο  

 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ΑΔ θ διχοτόμοσ του. Από τθν κορυφι 

Β φζρνουμε κάκετθ ςτθν ΑΔ θ οποία τζμνει τθν ΑΔ ςτο Κ και  

τθν ΑΓ ςτο Λ. Να δείξετε ότι: 

B1. το τρίγωνο ΑΒΛ είναι ιςοςκελζσ 

Β2. το τρίγωνο ΒΔΛ είναι ιςοςκελζσ 

Β3. τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΛΔ είναι ίςα 

Β4. αν Ε ςθμείο τθσ ΑΔ τζτοιο ϊςτε το Κ να είναι το μζςο του ΕΔ, 

τότε το τετράπλευρο ΒΔΛΕ είναι ρόμβοσ. 

ΜΟΝΑΔΕ: 6 + 7 + 6 + 6 = 25 

ΘΕΜΑ  24o  

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ, Μ το μζςο 

τθσ ΑΒ και ΑΚ, ΒΛ φψθ. Αν Θ το ςθμείο τομισ των ΑΚ, 

ΒΛ και ιςχφει ΑΗΛ  = 65ο,  τότε: 

Γ1. να υπολογίςετε τισ γωνίεσ ΗΑΛ , ΗΒΚ  

Γ2. να δείξετε ότι ΜΒΛ ιςοςκελζσ 
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Γ3. να δείξετε ότι ΜΚ // ΑΓ 

Γ4. να δείξετε ότι θ ΜΚ είναι μεςοκάκετοσ του ΒΛ. 

ΜΟΝΑΔΕ: 6 + 6 + 6 + 7 = 25 

 

ΘΕΜΑ    25Ο 

το διπλανό ςχιμα είναι       , θ    είναι 

κάκετθ ςτθν   και   είναι κάκετθ ςτθν . 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα   και   είναι 

ίςα.                                                               (Μονάδες 10) 

 β) Να αποδείξετε ότι                     (Μονάδες 5) 

γ) Αν θ γωνία   είναι ίςθ με 033  να υπολογίςετε ςε 

μοίρεσ τθ γωνία ̂  του τριγϊνου .                                                                             
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 Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   

ΘΕΜΑ 1Ο   

  Σο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ με βάςθ τθν ΒΓ και  ΑΒΓ=ΑΓΓ .  

Β1.  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΔΓ είναι ιςοςκελζσ .  
(Μονάδεσ:5)   

Β2. Να δείξετε τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΔΓ είναι ίςα.    

      (Μονάδεσ:6) 

Β3.   Να αποδείξετε ότι θ προζκταςθ τθσ ΑΔ διζρχεται από το μζςο τθσ ΒΓ . 

          

    (Μονάδεσ:7) 

Β4. Αν ΔΜ = ΜΕ , αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΔΓΕ είναι ρόμβοσ . 

(Μονάδεσ:7) 

 

ΘΕΜΑ 2Ο   

Δίνεται οξυγϊνιο και ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ, με βάςθ ΒΓ και το φψοσ του ΑΜ. Προεκτείνουμε το ΑΜ 

κατά τμιμα ΜΝ=ΑΜ και τθ ΒΓ κατά τμιμα ΓΔ=ΒΓ. 

Δ1.  Να αποδείξετε ότι ΒΝ//ΑΓ     (Μονάδεσ:5) 

Δ2.  Να αποδείξετε ότι ΑΔ=ΝΔ     (Μονάδεσ:5) 

Δ3.  Αν θ προζκταςθ τθσ ΑΓ τζμνει τθ ΝΔ ςτο Ε, να αποδείξετε ότι ΑΓ=2∙ΓΕ Μονάδεσ:5) 

Δ4.  Αν Η το μζςο τθσ ΑΒ, να αποδείξετε ότι: 

i) ΓΗ=ΔΕ       (Μονάδεσ:5) 

ii) το ΓΕΜΗ είναι παραλλθλόγραμμο.    (Μονάδεσ:5) 

ΘΕΜΑ 3Ο   

Ζςτω ρόμβοσ ΑΒΓΔ με κζντρο το ςθμείο Ο. τθν προζκταςθ τθσ ΑΒ παίρνουμε ςθμείο Η τζτοιο ϊςτε ΒΗ = 

ΑΔ.    Να αποδείξετε ότι: 

1. Σο τετράπλευρο ΒΗΓΔ είναι παραλλθλόγραμμο. 

2. Ιςχφει ΗΓ = 2∙ΒΟ. 

3. Θ ΑΓ είναι κάκετθ ςτθν ΓΗ. 
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ΘΕΜΑ 4Ο   

Ζςτω οξυγϊνιο και ςκαλθνό τρίγωνο ΑΒΓ με φψοσ ΑΔ και Μ, Ν τα μζςα των πλευρϊν του ΑΒ και ΑΓ 

αντίςτοιχα. Προεκτείνουμε τθν ΔΝ κατά τμιμα ΝΣ = ΔΝ και τθν ΔΜ κατά τμιμα ΜΛ = ΔΜ. Να αποδείξετε 

ότι: 

1. Σα τρίγωνα ΑΝΣ και ΔΝΓ είναι ίςα.  

2. Σο τετράπλευρο ΑΛΒΔ είναι ορκογϊνιο.  

3. Σα ςθμεία Σ, Α, Λ είναι ςυνευκειακά.  

4. Σα τρίγωνα ΑΒΓ και ΛΔΣ είναι ίςα.                Μονάδεσ 5+5+8+7=25  

 ΘΕΜΑ 5Ο  

       

    το παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ του διπλανοφ 
ςχιματοσ,  τα ςθμεία Ε και Η ,είναι μζςα των  

Πλευρϊν  του ΑΒ και ΓΔ. Δίνεται ακόμθ ότι 

2   και το ΔΘ  κάκετο ςτο ΒΘ.  

  Να αποδείξετε ότι:  

    α.   Σο τετράπλευρο ΑΕΗΔ είναι ρόμβοσ.     
(Μονάδεσ 08)  

    β.   Σο τρίγωνο ΕΗΘ είναι ιςοςκελζσ.   (Μονάδεσ 09)  

    γ.  Σο τμιμα ΘΕ , είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ ˆ .             (Μονάδεσ 08)   
  

 

ΘΕΜΑ 6Ο   

Δίνεται ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Â = 90ο) με ˆ 30OB  και  Δ , Ε τα μζςα των ΑΒ και ΒΓ αντίςτοιχα. 

Προεκτείνουμε τθν ΕΔ κατά τμιμα  ΔΗ=ΕΔ. 

i)Να δείξετε ότι ΗΕ = ΑΓ.                                     (ΜΟΝΑΔΕ 15)      

ii)Να αποδείξετε  ότι το ΑΓΕΗ είναι ρόμβοσ.            (ΜΟΝΑΔΕ 10) 

 

ΘΕΜΑ 7Ο   

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ ( ΑΒ=ΑΓ). Πάνω ςτισ πλευρζσ ΑΒ και ΑΓ παίρνουμε ςθμεία Δ και Ε 

αντίςτοιχα τζτοια ϊςτε ΒΔ=ΓΕ. Από το ςθμείο Ε φζρνουμε παράλλθλθ ςτθν ΑΒ θ οποία τζμνει τθν ΒΓ ςτο 

Η. 
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i) Να δείξετε ότι ΕΗΓ= Β                              (ΜΟΝΑΔΕ 7) 
ii) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΕΗΓ ιςοςκελζσ.   (ΜΟΝΑΔΕ 6) 
iii) Να εξθγιςετε γιατί το τετράπλευρο ΒΗΕΔ είναι παραλλθλόγραμμο.                                  

(ΜΟΝΑΔΕ  6) 
iv) Να εξθγιςετε γιατί το ςθμείο Κ είναι το μζςο του ευκφγραμμου τμιματοσ ΔΗ.                       

(ΜΟΝΑΔΕ 6) 

 

 
ΘΕΜΑ 8Ο   

Δίνεται τρίγωνο  ΑΒΓ και το ζγκεντρό του  

Ι. Από το  Ι φζρουμε παράλλθλθ ςτθν  ΒΓ 

που τζμνει τισ  ΑΒ και  ΑΓ ςτα  Δ και  Ε  

αντίςτοιχα .  

Να δείξετε ότι:  

Γ1.Σα τρίγωνα   και   είναι 

ιςοςκελι.  

Μονάδεσ 12 
Γ2. Αν  ΙΗ // ΑΓ, να δείξετε ότι το  

τετράπλευρο  ΙΕΓΗ είναι ρόμβοσ.  

Μονάδεσ 13 
 

 

ΘΕΜΑ 9Ο   

 

Δίνεται παραλλθλόγραμμο  . τθν 

προζκταςθ τθσ πλευράσ   παίρνουμε τμιμα 

  και ςτθν προζκταςθ τθσ πλευράσ 

  τμιμα    . Να δείξετε ότι: 

Δ1.Σο τετράπλευρο   είναι 
παραλλθλόγραμμο. 

Μονάδεσ 8 

Δ2.Σα ςθμεία , ,    είναι ςυνευκειακά. 

Μονάδεσ 9 
 

Δ3.Αν   και   μζςα των   και   

αντίςτοιχα τότε  //=
3

2
 .     Μονάδεσ 8 

 

 

ΘΕΜΑ 10Ο   

Ζςτω ρόμβοσ ΑΒΓΔ με κζντρο το ςθμείο Ο. τθν προζκταςθ τθσ ΑΒ παίρνουμε ςθμείο Η τζτοιο ϊςτε ΒΗ = 

ΑΔ .  Να αποδείξετε ότι: 

Ε

ΔΓ

Α

Β Γ

Η
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1. Σο τετράπλευρο ΒΗΓΔ είναι παραλλθλόγραμμο. 

2. Ιςχφει ΗΓ = 2∙ΒΟ. 

3. Θ ΑΓ είναι κάκετθ ςτθν ΓΗ.       Μονάδεσ 8+8+9= 25  

 
 
 
 
ΘΕΜΑ 11Ο   

 

Δίνεται ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ (  90  ) και Δ τυχαίο ςθμείο 

τθσ πλευράσ ΑΒ. Αν Μ,Ν,Ρ είναι τα μζςα των ΒΓ, ΒΔ και ΓΔ 

αντίςτοιχα , να αποδείξετε ότι 

Γ1. το ΜΝΔΡ είναι παραλλθλόγραμμο   (μον.9) 

Γ2. ΑΡ=ΡΔ                                              (μον.8) 

Γ3. ΑΜ=ΡΝ                                            (μον.8) 

 

 

ΘΕΜΑ 12Ο   

Ζςτω οξυγϊνιο και ςκαλθνό τρίγωνο ΑΒΓ με φψοσ ΑΔ και Μ, Ν τα μζςα των πλευρϊν του ΑΒ και ΑΓ 

αντίςτοιχα. Προεκτείνουμε τθν ΔΝ κατά τμιμα ΝΣ = ΔΝ και τθν ΔΜ κατά τμιμα ΜΛ = ΔΜ. Να αποδείξετε 

ότι: 

1. Σα τρίγωνα ΑΝΣ και ΔΝΓ είναι ίςα.  

2. Σο  τετράπλευρο ΑΛΒΔ είναι ορκογϊνιο.  

3. Σα ςθμεία Σ, Α, Λ είναι ςυνευκειακά.  

4. Σα τρίγωνα ΑΒΓ και ΛΔΣ είναι ίςα.  
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ΘΕΜΑ 13Ο   

ε ζνα ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ οι διαγϊνιεσ του 

τζμνονται ςτο Ο και  θ γωνία ΑΟΒ είναι 100ο . Αποδείξτε ότι                                                                                               

1) τα τρίγωνα Ο𝛥Γ και ΑΟΔ είναι ιςοςκελι. 

2) θ γωνία  𝜪𝜟  𝜞 είναι 40ο  

3) Αποδείξτε ότι θ γωνία  𝜪𝜜  𝜟 είναι 50ο  

 

 

ΘΕΜΑ   14o  

Δίνεται ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με γωνία A  = 90°. 

 Από τθν κορυφι Γ φζρνουμε κάκετο τμιμα ςτθν ΓΑ το ΓΔ=ΓΒ.  

Αν Μ είναι το μζςον τθσ ΒΔ και θ προζκταςθ τθσ ΓΜ τζμνει τθν 

προζκταςθ τθσ ΒΑ ςτο Ε , να αποδείξετε ότι :  

α) Θ ΒΔ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ γωνία 𝛣         *Μονάδεσ 5+ 

β) Σο τετράπλευρο ΒΓΔΕ είναι ρόμβοσ                  *Μονάδεσ 5+  

γ) Σο τρίγωνο ΜΑΓ είναι ιςοςκελζσ                      *Μονάδεσ 7+ 

δ) Μ Α Β + ΔΓ Ε = 180°                                           *Μονάδεσ 8+ 
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Η

Ε

Ο

Δ Γ

ΒΑ

 

ΘΕΜΑ  15o     
  

ην παξαιιειόγξακκν  ΑΒΓΓ  ηνπ  ζρήκαηνο,  
 νη δηαγώληνη ΑΓ θαη ΒΓ ηέκλνληαη ζην Ο.  Από  

ην Γ  θέξλω ΓΔ θάζεηε ζηελ δηαγώλην  ΑΓ θαη  

πξνεθηείλω θαηά  ίζν ηκήκα  ΔΕ=ΓΔ. 

 Να δείμεηε όηη: 

 

Δ1.   ΑΓ=ΑΕ  θαη  ΟΓ=ΟΕ 

 Μονάδες  8 

 

Δ2.  Σν ηξίγωλν ΓΕΒ είλαη νξζνγώλην. 

 Μονάδες 9 

 

Δ3.  Σν ηεηξάπιεπξν ΑΕΒΓ είλαη ηζνζθειέο  

     ηξαπέδην.                            

 Μονάδες  8 
 

 

ΘΕΜΑ 16Ο  

το διπλανό ςχιμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ  

είναι παραλλθλόγραμμο .  τθν 

προζκταςθ τθσ πλευράσ ΑΒ ,  κεωροφμε το 

τμιμα  ΒΕ  τζτοιο ϊςτε,    .  

Να αποδείξετε ότι :  

α. Σο  ςθμείο  Ζ είναι μζςον των τμθμάτων  ΒΓ και  ΔΕ .         (Μονάδεσ 12) 

β.  Σο  τετράπλευρο ΒΕΓΔ  είναι παραλλθλόγραμμο.             (Μονάδεσ 13) 
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ΘΕΜΑ 17Ο  

 

Να υπολογίςετε τα x και y ςτα παρακάτω ςχιματα: 

 

 

 

Α) Β) Γ) 

 

 

 

 

 

   Ε) 

      Δ) 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 18Ο  

  
 

το διπλανό ςχιμα είναι 
0Â 90 ,

0ˆ 30  . 

Αν Δ το μζςο τθσ ΒΓ ,   και ΔΕ = ΑΒ , 

τότε να αποδείξετε ότι: 

  Γ1..     ΑΕ || ΒΓ .                                                Μονάδεσ 8 

Γ2.  Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη ξόκβνο.         Μονάδες 9 

 

 Γ3.     ΔΓ = ΑΒ .                                                  Μονάδες 8 

 
 

 



35 
 

  

ΘΕΜΑ   19o  
Δίνεται ιςοςκελζσ 

τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ)  με 

γωνία Α=120 0  

και Δ,Ε μζςα των ΒΓ και  

ΑΓ αντίςτοιχα.  

Προεκτείνουμε τθν ΔΕ 

κατά τμιμα ΕΗ=ΔΕ.  

Να αποδείξετε ότι  

Γ1 .το τετράπλευρο ΑΔΓΗ 

είναι ορκογϊνιο                                      

 

Γ2 .  
2


   

 Γ3 .το τετράπλευρο ΑΗΔΒ είναι παραλλθλόγραμμο και να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του                                     

(Μονάδεσ 8+8+9)  

 

ΘΕΜΑ   20Ο   

ε παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ , φζρνουμε τθ διχοτόμο τθσ γωνίασ ̂ , που τζμνει τθ ΔΓ  ςτο ςθμείο Ε.  

α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ιςοςκελζσ .  

β) Να δείξετε ότι  ΕΓ + ΒΓ = ΑΒ .  

γ) Αν   ˆ ˆ2 και Ε μζςο τθσ ΓΔ, να δείξετε ότι    .  (Μονάδεσ : 9+9+7)   

ΘΕΜΑ 21Ο  

το εςωτερικό ενόσ ορκογϊνιου ΑΒΓΔ, κεωροφμε θμικφκλιο διαμζτρου 

ΑΒ. Από τθν κορυφι Γ φζρουμε το εφαπτόμενο τμιμα ΓΜ ςτο 

θμικφκλιο, που θ προζκταςι του  τζμνει τθν πλευρά ΑΔ ςτο Ν, (όπωσ 

φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα). 

  Να αποδείξετε ότι : 

Α.                                           Μονάδεσ 8 

Β.  ˆ 90 


                                          Μονάδεσ 8 

Γ.  Θ προζκταςθ τθσ ΑΜ διζρχεται από το μζςο τθσ πλευράσ  ΔΓ.     Μονάδεσ 9 
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ΘΕΜΑ 22Ο  

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με βάςθ ΒΓ  και ΒΔ διχοτόμοσ του. Από το Δ φζρνουμε 

παράλλθλθ ςτθν ΒΓ που τζμνει τθν ΑΒ ςτο ςθμείο Ε.  

B1 .  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΔΕ είναι ιςοςκελζσ.  

B2. Αν θ παράλλθλθ από το Ε προσ τθν ΑΓ τζμνει τθν ΒΓ ςτο Η,  να αποδείξετε ότι το 

τετράπλευρο ΓΔΕΗ είναι ρόμβοσ.  

B3. Αν Κ είναι το ςθμείο τομισ των ΒΔ και ΓΕ να αποδείξετε ότι θ ΑΚ είναι διχοτόμοσ τθσ  .  

Μονάδεσ 8 + 9 + 8 = 25  
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Σ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α 

ΘΕΜΑ 1Ο   

Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ τζτοιο ϊςτε ΑΒ//ΓΔ  με Â = Γ̂ =90ο  ΑΒ=6 και ΒΓ=ΓΔ=4 . Αν ΓΕ είναι κάκετθ ςτθν ΑΒ 

και Μ είναι το μζςο του ΑΕ, να αποδείξετε ότι: 

i) ˆBΓΓ =120o        (Μονάδεσ:6) 

ii) θ ΔΜ είναι παράλλθλθ ςτθ ΒΓ     (Μονάδεσ:6) 

iii) το τετράπλευρο ΔΓΒΜ είναι ρόμβοσ και θ ΒΔ είναι κάκετθ ςτθ ΓΜ     

      (Μονάδεσ:6) 

iv) το τρίγωνο ΓΔΜ είναι ιςόπλευρο.      (Μονάδεσ:7) 

 

ΘΕΜΑ 2Ο   

Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ και ζςτω Ο το ςθμείο 

τομισ των διαγωνίων ΑΓ και ΒΔ. Φζρνουμε τθν ΑΕ κάκετθ 

ςτθν διαγϊνιο ΒΔ. Εάν Η είναι το ςυμμετρικό του Α ωσ 

προσ τθν διαγϊνιο ΒΔ, τότε να αποδείξετε ότι: 

1. Σο τρίγωνο ΑΔΗ είναι ιςοςκελζσ.                                                                                            

3.ΗΓ=2.ΟΕ  

2. Σο ΒΔΗΓ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.  

 

ΘΕΜΑ 3Ο   

Ζςτω ζνα τραπζηιο  ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με 
0Α Γ 90

 

   , ΓΔ=2ΑΒ και ΑΒΓ 3Γ


 . 

Φζρνουμε κάκετο τμιμα ΒΕ ςτθ ΓΔ , το οποίο τζμνει τθν ΑΓ ςτο Μ.  

Φζρνουμε επίςθσ τθν ΑΕ , που τζμνει τθν ΒΔ ςτο ςθμείο Ν. 

Να δείξετε ότι : 

Δ1.   
0Γ 45



                                                                                   Μονάδεσ 8                                                                                                                                   

Δ2.   Σο Μ είναι μζςο του ΒΕ.                                                          Μονάδεσ 6 

Δ3.   ΑΕ=ΒΔ  και  ΑΕ ⊥ΒΔ.                                                               Μονάδεσ 6 

Δ4.   ΜΝ= ¼ ΓΔ .                                                                               Μονάδεσ 5       

 

Z

E

O

Β

Γ

Γ

Α
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ΘΕΜΑ 4Ο   

          Δίνεται  ιςοςκελζσ τρίγωνο  με   . τισ προεκτάςεισ των ίςων πλευρϊν του  ,   

προσ τα  ,   παίρνουμε τα ςθμεία  ,   αντίςτοιχα, ϊςτε  .     Αν    και   είναι οι 

κάκετεσ  από τα ςθμεία  ,   αντίςτοιχα  προσ   τθν  ευκεία   ,  να δείξετε ότι:  

Ι.                                  Μονάδεσ  8 
 

ΙΙ.        Σο τετράπλευρο  είναι ορκογϊνιο.               Μονάδεσ  5 
 

ΙΙΙ.                                          Μονάδεσ  8 
 

IV.      Σο τετράπλευρο   είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.              Μονάδεσ  4 
 

ΘΕΜΑ   5ο  

Α. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και το φψοσ του ΑΘ. Αν Δ, Ε, Η, είναι τα μζςα των ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι 

το ΔΕΗΘ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                      (μονάδεσ  13) 

 Β. Αν επιπλζον ςτο παραπάνω τρίγωνο ΑΒΓ  ΑΒ=4 cm και ΒΓ=10 cm και   =600 να βρείτε τθν περίμετρο του 

τραπεηίου ΔΕΗΘ.                                                (μονάδεσ  12) 

 

ΘΕΜΑ     6Ο 

Δίνεται το τραπζηιο ΑΒΓΔ  με ΑΒ = 6 που είναι εγγεγραμμζνο ςε κφκλο ακτίνασ 5 και τα ςθμεία  Ε , Η είναι τα μζςα 

των πλευρϊν ΑΔ  , ΒΓ αντίςτοιχα.  

 

                                                                

                                     

                                     E                                       Z        Η 

                                  Δ                  .           Γ                   

 

 

Α. Να υπολογίςετε τα ευκφγραμμα τμιματα  ΕZ , ΘΘ και ΕΘ  (Μον. 15) 

Β. Να υπολογίςετε τθ γωνία 


  δικαιολογϊντασ τθν απάντθςθ ςασ. 

 Σί είδοσ τριγϊνου είναι  το ΑΔΓ; (Μον. 10) 

 

 

 

 

Θ 

Ο 

Θ 

Α Β 
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ΘΕΜΑ   7ο  

Δίνεται ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ και Ο το κζντρο του. 

Αν Κ, Λ είναι τα μζςα των ΟΔ, ΟΓ αντιςτοίχωσ να αποδείξετε ότι: 

i)Σα τρίγωνα ΚΟΑ και ΛΟΒ είναι ίςα.                                                           (10 μονάδεσ)   

ii)Σο ΑΒΛΚ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                                                            (15 μονάδεσ) 

 

ΘΕΜΑ    8ο 

Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ ( ΑΒ, ΔΓ οι βάςεισ του ) με ΑΒ=ΑΔ  και  Α =Δ =90ο. 

Αν Κ , Λ είναι τα μζςα των διαγωνίων ΒΔ και ΑΓ αντίςτοιχα και ΚΛ= 
2


 

να δείξετε ότι: 

α) ΔΓ=2ΑΒ       (Μονάδεσ 08) 

β) θ ΒΛ είναι κάκετθ ςτθν ΔΓ       (Μονάδεσ 09) 

γ) Β = 3Γ       (Μονάδεσ 08)                                                                                     

ΘΕΜΑ 9Ο  

Δίνεται το ιςοςκελζσ τραπζηιο ΑΒΓΔ με ΑΒ //  ΓΔ ζτςι  ϊςτε ΑΒ = 4,  ΑΔ =  8 και  060  .  Αν ΕΗ θ 

διάμεςοσ του τραπεηίου και ΑΘ το φψοσ του, τότε:  

Γ1.  Να υπολογίςετε τθν ΔΘ.  

Γ2.  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο  ΒΓΘ είναι 

ιςόπλευρο.  

Γ3.  Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο  ΕΘΓΗ 

είναι παραλλθλόγραμμο.  

Γ4.  Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο  ΕΘΗΒ 

είναι ορκογϊνιο.  

Μονάδεσ 5 + 6 + 7 + 7  = 25  
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A
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ΘΕΜΑ   10Ο  

Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ με ΑΒ // ΓΔ και ΓΔ = 2ΑΒ = 2ΑΔ. Αν Μ το μζςο του ΓΔ, τότε να αποδείξετε ότι: 

Δ1. ΑΔ=ΒΜ,  

Δ2. ΑΜ ΒΔ και ότι θ ΔΒ διχοτομεί τθ γωνία Δ,  

Δ3. ΔΒΓ  = 90ο.  

Δ4. Αν επιπλζον θ γωνία Γ είναι ίςθ με 60ο,  

να αποδείξετε ότι το τραπζηιο ΑΒΓΔ είναι ιςοςκελζσ. 

ΜΟΝΑΔΕ: 6 + 6 + 6 + 7 = 25 

ΘΕΜΑ   17Ο  

το διπλανό ςχιμα δίνεται τρίγωνο   και ζςτω  , ,   τα μζςα 

των πλευρϊν του , ,    αντίςτοιχα. Αν το   είναι φψοσ του 

τριγϊνου    να αποδείξετε ότι: 

α) Σο τετράπλευρο ΔΗΕΒ είναι παραλλθλόγραμμο ( Μον. 10 )   

β)                                                                    ( Μον.10)   

γ) Σο τετράπλευρο   είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο. (Μον 5) 
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